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LEI N. 3185—DE 13 DE AGOSTO DE 1884

Autorisa o presidonto da provinCia a sUI)VOnC1ofl0t annuahflefl-
to cciii 3OOOO$OO 1) a Escola do minas dosta capital, para a
creaçäO do novas cadeiras, laboratories, oflicinaS e outroa
fins.

o Dout r Antonio GoricalVos Chaves, Posideflt0 da
Provincia do Minas Goracs Faço saber a tolos os seus
habtantos, quo a Assomblea LegislatiVa Provincial de-
ere ton, e Cu saucci000i a Lei seguinte

Art. 1 . 0 Flea o presiAonte da provincia autorisado
§ 1 ° A subvenciOflar, anllUalrnefltO, corn a quantia

ni exeedonto do 30:000$, a Escola do minas do Ouro
Pi-to, para a creaçO do novas cadeiraS, aboratori0S,
officinas, acquiSQ

O do rna'hivas, instrumOntos, mode10

o do inattriae para vtagel. , exploracdes 5 ientiflcas, e
para a apuseutadirla do novos lonles e professor05 qUafl
do a ella tenh5o threito, segundo as disposiQ0s con-
tidas no oiatfleflt) (IC despezas do ministeri o do irnporiO,

votado para o exerciclO vgeute.
§ 9.o A elevar,desdo ja, para sorneihante fin, a

orba do art. 2° § 3.° n. 15 da Lei n.3117 do 17 do
Outubro do 1883.

Art. 2. 0 A presente Lei vigorarâ desde a data do
sua publicacO.

Art. 3.0 Revogaffi- Se as disposicOeS Om contrarlO.
Mando, portantO a tolas as autoridades a quern o

conhecimnofltO e execuçO da referida Lei pertonCer, quo
a cumpramn e façam . cumprir to inteiramOnte come
nella so contern. 0 SecretariO desta proviflola a faça irn-
prirnir,publiCa1 e correr. Dada no palacio da presidenCia
da provincia do Minas Geraes, aos trese dias do mez
do Agosto do Anno do Nascirnonto do Nosso Senhor
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Jesus Christo do mil oitocentos e oitenta e quatro, sexa-
gesimo terceiro da Indepoudoncia e do Imperio.

ANTONIO GONQALVES CHAVES

Nesta secretaria foi publicada a presente Lei ao 14
do Agosto do 1884.

Gabriel do Oliveira Santos
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LEI N. 3186—DE 23 DE SETEMBRO DE 1884

Autorisa 0 presidento da provillcia a permutar o prodio quo ser-
ve de quartel do corpo policial polo pertencente a santa
Casa da niisoricordia, em quo funcciofla o respectivo hos-
pital e coutem outras dispoSiceS a rospeitO.

0 Dr. Olegario HerculanO d'Aquino a Castro, pro-
sidento da provincia do Minas Goraes: Faco saber a
todos os seos habitantes, quo a assernblea legislativa
provincial deretou, o cii sanccionoi a lei seguinto

Art. 1. 0 Fica o presidonte da provincia autorisado
a permutar o predio provincial quo serve do quartel do
iorpo po1ciaI polo prodk pertencento a santa casa da
misericordia desta cidade, em quo está estabelecido o hos-
pital do misericordia.

Art. 2. 0 0 auxilio concedido polo art. 2. 0 § 6. 0 da
lei a. 3117 poderâ sor applicado no corrente exorci-

cio em augmento a meihoramentOs do ediflcio destinado
pela presente lei a servir do hospital do misericor-
dia.

Art. 3, 0 Fico rovogadas as disposiceS em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quoin 0
conhecimento a execuQo da referida lei pertoncer, quo
a cumpram a façam cumprir to inteiramente como
nella so contem. 0 secrotario desta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no palacio da presiden
cia da provincia do Minas Geraes, aos vinte e tres dias
do mez do Setembro do Anno do NascimentO do Nosso
Senlior Jesus Christo do w il oitocetoS e oitenta e qua.
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tro, sexagosimo terceiro da Indepondencia e do Impe-
rio.

OLEGARIO IIRCULANo D'AQIJINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 3 do Outu-
bro do 1884.

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3187 DE 23 DE SETEMBRO DE 1884
Deroga o § 1. 0 do art. 2. 0 da de n. 3116 do 6 do Outubro do 1883.

0 Dr. Olegario llercuano d'Aqaino e Castro, presi-
dente da proviocia do Minas Geraes: Faço saber a to-
dos os seos habitarites quo a assemblea 1egisativa pro-
vincial decretou, a eu sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica derogado o § 1. 0 do art. 2. 0 da lei
n. 3110 do 6 do Outubro do 1883, na parte quo deter-
mina a regencia ias cadoiras da escola normal do S.
Joao d'EI-Rey; revogadas as disposiçoes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0
conhecimento e exocuçao da reforida lei pertencer, quo
a cumpram e façam curnpnr to inteiramente como
nella se contom. 0 socretario desta provincia a faça
imprimr, publicar e correr. Dada no palacio da pro-
sidencia da proviucia do Minas Geraos, aos vinte a tres
dias do mez do Setembro do Anna do Nascimento do
Nosso Senhor Jesus Christo do mil oitocentos e oitenta e
quatro, sexagesimo torceiro da independencia e do Im-
perio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 3 do On-
tubro do 1884.

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3188—DE 123 DE SETEMBRO DE 1884.

Autorisa a construccão de urna cadea central na cidade da Bagagem.

0 Dr. Olegario llerculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia tie Minas Geraes: Faço saber a todos
Os seos habitantes, quo a Assemblea legislativa provin-
cial decretou e cii sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. 0 governo mandarã construir na cidacle
da Bagagern urna cadea central, ou corn dirnensOes van-
tajosas, despendeiido para este firn a quantia necessaria;
revogadas as thsposiçOes em contrario.

Mando, portailto, a todas as autoridades a quern o
conhecimefltO e execução cia referida lei pertencer, quo a
dumpram e façarn cuinprir tho inteirarnente corno nella so
conteLn. 0 ecretariO clesL provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presiclencia da pro-
viricia do Minas Geracs, aos vinte e tres dias do rnez do
Setenibro do Anno do Nasciinento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
terceiro da Indepeudencia e do Irnperio.

OLEGA1UO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 11 do Outubro
de 1884.

0 secretariO,

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3189—DE 23 DE SETEMI3RO DE 1884.
Autorisa o governo a contratar a construcço do uma poute

sobre o no Quebra Anzol, no ponto denominado—Marques-
e contein outras disposiçes a respeito.

0 Dr. Olegario ilerculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia de Minas Geraes: Faco saber a todos
os seos habitantes, qite a Assemblea legislativa provincial
decretou e Cu sanccionei a lei seguinte:

Art. 1.0 0 presidente da provincia contratar5. corn
quem ruelliores vantagens offerecer a construcção de unia
ponte sobre o rio Quebra Anzol, no ponto denorninado
—Marques—, na estrada que da cidade do Araxlt segue
para 0 Patrocinio.

§ unico. Fica o contratante corn direito tie perceber as
taxas tie pedagio na referida poiite, por espaço de trinta

annos, fitidos os quaes passará ella a pertencer a munici-
palidade do Araxá, sem indernuisação de qualquer ge-
nero.

Art. 2. 0 Revogão-se as disposicOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecirnento e execuço da referida lei pertencer, que a
cumprao e fação cumprir tao inteiramente como nella se
contern. 0 secretario desta provincia a faça rmprimir, Pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia tie Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez deSe-
temliro do Anno do Nascimento de Nosso Senbor Jesus
Cliristo de mil oitocentos e oitenta equatro, sexagesirno
terceiro da Independencia e do Jmperio.

OLEGA1UO IIERCIJLANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 11 do Outubro
do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Olvezra Santos.
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LEI N. 3190 - DE 23 DE SETEMBItO tE 188

Autorisa o governo a contratar a constrflCcO do uma Pont,

sobre o Rio Pardo na estrada do Poços do Caldas a cdado
do Cabo Verde e contern outras disposicOS a respeito.

0 Dr. 0legrio lierculano d'Aquino e Castro, pre-
sidente da proncia do Minas Geracs: Face saber a todos
Os seos habitantes, quo a Assoinbiea legislativa provin-
cial decretou o en sanccionci a lei seguinte

Art. 1.° 0 preSi(lefltO da 'rovincia contratar1 coin 0

cidadto José Antonio Ribeiio do Prado, on coin
inoihores condicOes offorecer, a construccãO do tirna ponte
sobre o Rio—Pardo-11a estrada quo vae abrir-so, par-
tindo dos Pops do Caldas a cidade do Cabo Verde.

§ 1.° 0 contratanto perceberà as taxas da lei pelo
transito na refei'ida poiite, por espaco do trinta annos,
findos Os quacs, reverterã ella t eamara municipal do
Cabo Verde, sein quo seja esta obrigada a indemni-
saçao alguiTla.

§ .° So antes do tres annos nio estiver come cada a
obra e dentro de cinco não esther concluida, cessartO
os favores concedidos pela presento lei.

RevogäO-SO as disposic s em contrariO.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimontO e oxecuçäo da referida lei perteilcer, quo a
dumpram e façain cumprir t5o inteirarnente como nella so
OntOIU. 0 socretario desta provindia a faça imprirnir, pu-

blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da PrO-
vindia do Minas Geraes, aos vinte e tres dias (10 mez do
Setembro do Aniio do Nascirnonto do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocontOs e oitenta e quatro, sexagesimO
terceiro da Independendia e do Imperio

OLEGARIO HERCULANO D'AQUTNO E CASTRO.

Seilada e publicada nesta secretaria, aos 11 de Qutu-
bro de 1884. 0 secretariO,

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3191—DE 23 DE SETEMBRO DE 1884
Aulorisa o govorno a contratar a cons%rucço do urna pon-
to sobro o rio Setubal na estrada quo da fieguezia da Capelli-.
nba do Nossa Senhora da Uraça do Minas Novas segue para
a cidade do Arassuahy, no lugar denominado—Cawpestre—o
contein outras disposiços a respeito.

0 Dr. Olegario llerculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia do Minas Geracs : Faço saber a todos
Os seos haintantes, quo a Asseinblea legislativa provin-
cial decretou e on,sanccionei a lei seguinte

Art. 1.0 E' 0 presidente da provincia autorisado a
contratar corn o cidadão Antonio JosO (10 F'igueiredo, ou
corn quem meihores condiçOes offerecer, a construcçto
do urna ponte sobre o rio - Setubal - na estradaj quo
da freguezia da Capolliriha do Nossa Senliora da Graça
do Minas Novas segue para a cidade do Arassuahy, no lu-
gar donominado - Campestre -.

§ 1.° Fica o contrataiite corn o direito do perceber
as taxas da lei pelo transito na relerida ponte, por espaço
do trinta annos, fiuidos os quaes, reverter!t ella a ca-
mara municipal do Minas Novas, scm i tide rnnisação al-
gurna.

§ 2. 0 Sc dentro do dous annos nio estiver corneçada
a construcção e den tro de quatro nao estiver concluida
a obra, cessaráO os favores concedidos pela presente lei.

Art. 2. 0 Revog50-se as disposiçOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecirnento e oxecucão da referida lei pertencer, quo a
cuinpram e façam cuinprir t10 inteiramento como nella
so contern. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
plIl)Iicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
provincia do Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez
do Setemljro do Anno do Nascirnento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUtNO E CASTRO.

Sollada e publicada nesta secretaria aos 11 do On-
tubro do 188.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3192-.-DE 23 DE SETEMBRO DE 188

Autorisa opresidente da provincia a conratar a conatruccäo d
tuna ponte sobre o rio Quebra Anzol, no lugar dnominad0
Porto de Manool Francisco no termo do Arax, e conteni ou-
tras disposiceS a respeito.

0 Dr. Olegario llercuano d'Aquino e Castro, presiden-
to da provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos OS
seos habitantes quo a Assemblea legislativa proviflciI
clecretou e eu sanccionei a lei seguinte:

Art. 1 E' o presidente da provincia autorisado a
contratar corn quem methores condicOeS offerecer a con-
strucço de uma ponte sol)re o rio Quebra Anzol, no
lugar denominado—POrtOde Manoel Francisco — , M termo
doAraxã.

1. 0 Fica o cotitratante corn o direito do perceher as
taxas da lei pelo transito na referida ponte, por espaço
do trinta annos, findos Os quaes, passart ella a pertencer
. rnniiicipalidade,sein indemnisaçäO do quaiquer geiiero.

§ 2. 0 No caso quo a provincia, diiraixte 0 privilegio,
queira encampar a ponte, a operacio terä por base o or-
çamento feito pelos respectivos engenheirOS e aceito pelo
constructor.

§ 3. 0 Se dentro do dous annos não estiver começada
a construccão e den tro do quatro não estiver concluida a
obra, cessartO Os favores concedidos por esta id.

Art. 2. 11 Revogão-se as disposiçeS em contrario.
Mando, por tanto, a todas as autoridades a quern o

conhecimentO o exedução da referida 101 pertencer, que a
cumprarn e façam cumprir tao inteirainente corno nelia so
contem. 0 secretario desta provincia a faça imprirnir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da prq-
vincia de Minas Geraes, aos vinte e tres dias do rnez do
Setembro do Anno do Nascimeilto do Nosso Senhor Jesus
Christo do mll oltocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
terceiro da Independencia e do Imperici.

OLEGAIuo 11ERcuLNO D'MtJ(NO E CASTRO.

Sellada e pubilcada nesta secretaria aos 11 de Outu-
bro do 1884.

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3193—DE 23 DE SETEMBRO DE 1884

Auorisa o presidente da provincia a contratar a construCc0
de uma ponte sobre o Rio Verde, na estrada quo da cidade
da Varginha segue para a freguezia da Mutuca, o coutem

outras disposicies a rospoitO.

0 Dr. Olegario Herculano d'AquinO e Castro, pro-
sidente da provincia do Minas Geraes: Fao saber a to-
dos os sons habitantes, quo a Assemblea legislativa pro-
vincial decretou e eu sanccionei a lei seguinte:

Art. 1. 0 E' o presidente da provincia autorisado a
contratar corn o major Joaquim Eloy Mendes e eapitäO
Joao Pedro Mendes, ou corn quern meihores condiçUes offe-
recer, a construcäO de urna ponte sobre o Rio Verde, na
estrada que da cidade da Varginha segue para a freguezia
da Mutuca.

§ 1. 0 Os contratantes perceberäO as taxas da lei polo
transito na referida ponte, por espaco de 30 annos, fiudos
os quaes, reverterà ella a camara municipal da cidade
da Varginhia, scm indemnisaCão alguma.

§ L' Se antes dedous annos näo estiverem come-
çados os trabaihos do construcão e dentro do quatro näo
estiverem concluidos, cessarãO os favores concedidos pela
presente lei.

Art. 2. 0 Revogio-se as dispoic6e5 em contrariO.
1Iaudo, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimentO e execuçäo da referida lei pertencor, quo a
cumpram e façam cumprir tao inteirarnente como nella
se contem. 0 secretariO desta provincia a faa imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
provincia do Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez
do Setembro do Anno do NascimentO do Nosso Senhor
Jesus Christo demil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesi-
mo terceiro da Indepeudencia e do lmperiO.

OLEGAIU0 HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 11 de So-
tembro do 1884.

Gabriel o1'Otiveira Santos.
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LEI N. 31911—DE 23J DE SETEMBRO 1 DE 1884

Muds, a denomivaço da cornarca do ItapirasBaba

0 Dr. Olegario Ilerculano d'Aquino e Castro, pro-
sidente da provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos
os seos habitantes, que a Assemblea legislativa provincial
decretou e cii sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. A comarca do Itapirassaba denominar-
se-ha coinarca da Jan uaria; revogadas as disposiçOes em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conheclinento e execução da referida lei pertencer, quo
a cuinpram e façam cumprir Lao inteirarnente como nella
so contem. 0 secretario desta proviucia a faça imprimir,
publicar e correr Dada no palacio da presideucia da pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte e tros dias do mez do
Setembro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimO
terceiro da Independencia e do Iinperio.

OLEGARIO IIERCIJLANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos Ii de Ou-
tubro do 1884.

Gabriel de Oliveira Santos.

LE! N. 3195—DE 23 DE SETEMBRO DE 188

Crea o municipio do Sarit'Anna dos Ferros e revoga a lei quo
creou a freguezia do Rosario de Ferros.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino o Castro, pre-
sidente da provincia de Minas Geraes: Faço saber a to-
dos os seus habitantes, quo a Assemblea legislativa pro-
vincial decretou e eu sanccionei a lei seguinte:

Art. L° E' creado o municipio do Saiit'Anna dos
Ferros, composto das fregiiezias de Saut'Anna dos
Ferros, Joanesia e Sete Cachociras, desinembradas do
municipio da Itabira.

§ unico. 0 novo municipio, onde são creados todos
os officios de justica, terã por sOde a freguezia do Sant'Anna
dos Ferros e flea perteneendo i coivarca do Piracicaba.
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Art. 2. 0 F'ica revogada a lei que creou ja freguezia
do Rosario de Ferros, cujo tcrritorio è incorporado ao
da freguezia de San t'Aiina dos Ferros.

Art. 3. 0 llevogão-se as disposiçOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conbechnento e execuçäo da referida lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tao inteiramento como nelia so
contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palaclo da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez de
Setembro do Anno do Nascimento de Nosso Senbor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro, sexage-
shim terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQIJJNO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 11 de Outu-
bro do 1884.

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3196—DE 23 DE SETEMBRO DE 1884
Eleva a categoria do cidade a villa do Campo Bello.

o Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos
Os seos habitantes, quo a Assemblea legislativa provincial
decretou e eu sanccioiiei a lei seguinte:

Art. unico. E' elevada a categoria de cidade a villa
do Campo Bello; revogadas as disposicOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
dumprão e façao cumprir tao inteiramente como nella so
contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no paiacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez
do Setembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro,
sexagesimo terceiro da Independencia e do imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.
Sellada e publicada nesta secretaria aos 11 do Outu-

bro de 1884.
Gabriel Oliveira ,Santos.
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LEI N. 3497—DE 23 DE SETEM13RO DE 188!
Crea o rnunicipio do Tres Coraçôes do Rio Verde

0 Dr. Olegario 11erculauo d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia de Minas Geraos: Faço saber a todos Os
seos habitantos que a Asseniblea legislativa provincial
decretou e en sanccionei a lei seguiiite:

Art. 1.0 E' creado o mufliciptO Un Tres CoraçOes do
Rio Verde.

§ uiiico. Neste municipio, que Sc cornporâ da fm-
guezia de Tres CoracOes do Rio Verde, sua sde, e da
Un Cambuquira, desmembradas do da Campanha, haver
todos os officios de justica creados por ml.

Art. 2. 0 Revogão-se as disposiOes em contrario.
Mando, portaitto, a todas as autoridades a quem 0

conhecimento e execuçäo da referida lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tao inteiraniente como nella se
contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geracs, aos vinte e tres dias do mez de
Seterabro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
terceiro da Independencia e do Linperio.

OLEGARIO 11IRCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 11 de Outu-
bro de 1884.

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3198—DE 9.3 DE SETEMBRO DE 188th.

Eleva a categoria de fregue'i.ia, corn suas actuaes divisas C a deno-
mivaço de freguozia da Figueira, o districto do paz do Ba-
guary, do termo de Suassuhy.

0 Dr. Olegario Ilerculano d'quino c Castro, presi-
dente da proviucia de Minas Geraes: Faço saber a todos
os seos habitantes, que a Assemblea legistativa provincial
decretou e eu sauceionei a lei seguinte;
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Art. unico. E' elevado a categoria de freguezia, corn
suas acttiaes divisas e a denomiiação de freguezia da Fi-
gueira, o districto do paz do Baguary, do termo de Suas-
suhy, creado pela lei n. 3077 (Ic 6 do Novembro do 188;
revogadas as disposiçOes em contrario.

Mande, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tao inteiramente como nella so
contem. 0 secretario desta provincia a faça impritnir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinto e tres dias do mez nb
Seteinbro do Anno do Nascimento de Nosso Senior Jesus
Cliristo de mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGAIHO HERCULANO D'AQULNO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 11 do Outubro
de 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3490—DI 23 DE SETEMBRO DE 1884.
Eleva a categoria do freguezia o districto do S. Francisco do Onca,

desmornbrado da freguezia do Cajurü.

0 Dr. Olegario Flerculano d'Aquino e Castro, pro-
sidente da provincia de Minas Goraes: Faço saber a to-
dos os sees habitantes, quo a Assemblea legislativa pro-
vincial decretou e eu sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica elevado ( categoria do freguezia o
districto de S. Francisco do Onça, desmembrado da fre-
guezia do Cajurü, trmo de S. João d'El-Rey; rovogadas as
clisposiçOes em contrario.

Mando, portanto, a 4.odas as autoridades a quota o
conhecimento e execuçäo da referida lei pertencer, quo a
cumpram e facam cumprir tao inteiramente como nella so
contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. JDada no palacto da presidencia da pro.
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vincia de Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez de
Setembro do Anno do Nascitnento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CAsTRo.

Sellada e pub1icad nesta secretaria aos 11 de Outubro
de 188!.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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RESOLUCAO N.-300 DE 23 DE SETEMBIU) DE 188'

Adopta para ter exccuçffo no nrnnicipio do Rio Branco 0 codigo
do posturas em vigor du camara mu nici1a1 da cidade do Ubá.

0 Dr. Olegario lEerculaiio d'Aquino e Castro, presi-
dente (Ia provincia de.Mimts Ceiaes: Faço saber a todos os
seos hal)itantes quo a assemblea 1egiIativa proviucial,
Sohre E)10Pusta da camara municipal do llio Branco, deere
ton a resol iiçto seguhlite:

Art. iiuico. Flea adoptado, para ter execução no
inunicipio do Rio Braiico, o coiligo do posturas em vigor
da camara inuilicipal (Ia cidade do Ub; revogadas as
disposiçOes em coiiti'ario.

Mando, por tanto, a todas as autoridades a quem o
conhecirnento e exeeiiçio da referida Resoluçäo porter!-
(lei', quo a cumpram e façatn cuinprir tao inteirarnente como
neHa so contem. 0 secretario desta provincia a faça impri-
rnir, publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
I)ovfflCa do Miñas Geraos aos vinte e tres dias do rnez
do Setembro do Anno (10 Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e iiatro, sexa-
gesimo terceiro da Independencia edo Irnperio.

OLEGAIHO HERCULANO o'AQuINo E CASTRO.

Seflada e publicada nesta secretaria aos 14 de Outu-
bro de 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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RESOLTJCAO N. 3201 - DE 23 DE SETEMBRO DE 1884.

Altera as posturas da cainara municipal da cidade de Caldas.

0 Dr. Olegario ilerculano d'iquino e Castro, presi-
dente da provincia do Minas Geraes : Faço saber a to-
dos os seos liabitantes, que a Assemblea legislativa pro-
vincial, sobro proposta da camara municipal da cidade de
Caldas, decretou a Resolução segilinte

Art. 1.0 A resoluçao n. 3002 do 19 do Setemhro do
1882, quo contoin as posturas da camara municipal da
cidade do Caldas, sera observacla corn as altoraçOes que
consto dos soguintes artigos.

Art. 2. 0 A disposiçäo do art. 3. 0 das ditas pos-
turas fica substituida pela seguinte. - Quando 0 in-
fractor multado não tivor meios do pagar a multa on,
sc.ndo escravo, son senhor näo a quizer pagar por olle,
sera a mesma multa convertida ern prisão, na rasão
do urn mll rois por dia, näo oxcodondo a prisäo do oito
dias em contravenção simples e do trinta na reincidon-
cia.

Art. 3. 0 Ficão rovogados os arts.21 e 22.
Art. 4. 0 As multas comminadas no art. 26 ficão re

duzidas : a da 1. a parte—de 10000 a 20000; o as da2.0
parto, do 20000 a 30000.

Art. 5. 0 No art. 35 fica a multa roduzida a 20000
e "scm effeito as palavras - e so dontro do prazo quo
ihe for marcado polo fiscal não mudar taos objoctos, sera
considerado em reincidencia.

Art. V A disposição do art. 65 flea substituida pela
seguinte —E' prohibido ter cloacas, chiqueiros ou ester-
queiras nos pateos o quintaes das casas unidos as frentes
das ruas,beccos C praas, on junto a casas visinhas:
multa do 10000 a 30000, alom da obrigaçao de rerno-
vol-os.

Art. 7. 0 Depois do art. 80, accrescente-se o seguinte
em ar4go distincto. Nas casas do negocio sO poderáO
yonder-so drogas o medicamentos do primeira necossi-
dade, sendo absol utainento prohibidas as substancias toxi-
cas e narcoticas, corrosivas e drasticas multa do 20000
a 30500) e nas roincidencias o duplo da multa eprisão
por 5 a 8 dias.
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Art. 8. 0 Ficão supprimidas as palavras—ou negocian-
tes—que so aclião no art. Si

Art. 90 As miillas comminadas nos arts. 88, 89 e
90 ficão reduzidas a 30000.

Art. 10 . 0 Flea supprinido o § 2 . 0 do art. 107.
Art. 11.0 Fica reduzida a 306 a multa coinminada

no art. 115 e scm effeito a disposição da 2. 11 parte do
mesmo artigo.

Art. Ii° Fica suppriniida a disposiç.ao final do art.
116, quo impUe a mulla do 100, so o comprador for no-
gocian to.

Art. 13. 0 0 maximo da multa comminada no art. 118
será de 306.

Art 14. 0 As multas de 26 e 46 por cabcça de animal,
impostas nos arts. 122, 13 e 18, serão elevadas sotuente
ató o maxiino de 30, qualquer qUo seja o numero do
ani maes.

Art. 15. 0 Fica revogado o art. 133, quo 1woliilje ao
herdeiro ou COnsoci o o uso e gozo da propriedade coin-
mum scm consentjmento dos outros herdeiros ou socios,
guardando-se a, este respeito a (liSpoSiçäO do art. 137.

Art. 16.0 Fico revogados Os arts. 143, l'i4, 145 e 146,
quo lirnitão o prohibem o exercicio do direito do Pro-
priedade, em r&ação ao usofrueto das terras.

Art. 17. 0 Ao fiscal incumbe a rovista on correição
annual das casas do negoclo, conforme o § i° do art. 186,
alterado assim o disposto no art. 181 em relação ao pro-
curador.

Art. 18. 0 A 2. 1, parte do art. 172 Rca sabstituida pela
seguinte. Findo esto prazo, os contribuintes incorrerãO
na multa do 10% sobre a importancia do imposto, se o
pagarem amigavelmente ate o ultimo dia (10 anno finan-
ceiro, e de 2 I/ depois do findo este: excepluados os mas-
cates, quo são sujeitos a malta especial p01' estas 1)ostu-ras.

Art. 19. 0 No art. 173 as palavras—no dovido tem-
po— são substituidas por estas:—dentro do anno linancei-
ro.

Art 20. 0 0 art. 174 flea substituido polo seguinte:—A
aferição será foita nos mezes do Junho, Julho e Agosto de
cada anno e a ella são obrigados todos Os quo devem ter
pesos e medidas, nos termos do art. 164.
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Art. 21. E' revogado o art. 175.
Art. 22 0 art. 176 o seos § ficão substituidos pelos

seguirites:
A carnara municipal da cidade do Caldas 6 autorisada

a cobrar annualmente os seguintes impostos:
§ 1. 0 Do cada casa do negocio, ein quo se venderem

fazondas seccas, ferragens, olijectos do armarinho, perfu-
marias, chapeos, calçados, tintas, louças e outros generos
seccos e moihados do paiz on de fora-40.

§ 20. Do cada casa em quo so venderern todos ou a!-
guns dos generos do paragrapho antecedente, excepto mU-
1hados-30.

§ 3.° Do cada casa em quo se venderem molhados do
paiz on de fora e alguns outros generos do § 1 0, excepto
fazendas-246.

§ 40 De cada casa em quo so venderem moihados
importados e getieros do paiz-20.

§ 5. 0 De cada casa em quo so venderem aguardetito
on outras bebidas espirituosas e quaesquer comestiveis,
166000.

§ 6. 0 Do cada casa em quo sO so venderem generos
alirnenticios, sat, café e assucar, lOOOO.

§ 7. 0 Dc cada casa de negocio, em quo tambom so
venderem drogas modicinaes permiltidas, mais 6000.

§ 8. 0 Do ca(la I)otica on pliarmacia, 301000.
§ 9.° Do cada hotel on hospedaria, 20000.
§ 10.0 Do cada casa de bilhar, por urn, 20000.
§ 11. 0 Do cada urna casa do outros jogos perrnittidos,

30000. Na freguezia dos Poços do Caldas cobrar-se-ha
30000 por cada urn hotel on bilhar, e 50000 por cada
uma casa do outros jogos permittidos.

§ 12. 0 Do cada taverna on casa do nogocio, de qual-
quer genero on denominação, estabelecida nos bairros ou
estradas em distancia major do urn kilometro clas sedes
das povoaçOes, alern do imposto devido, mais 200000.

§ 13.° Do cada loja, officina on tenda do alfaiate,
sapateiro, selleiro, marceneiro, ferreiro, funileiro, ou-

rives on do outro qualquer officio, 5000.
§ li. 8 Do cada relojoeiro não domiciliado no lugar,

106000.
1," Do cada dentista ou retratista nao domicilia-
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do no lugar, 206000. 0 relojoeiro, dentista e retratista do-
miciliado pagarà a metade das roferidas taxas.

16. 0 Dc cada mascate quo vender objectos ou joias
de prata, ouro, pedras preciosas etc. 1:000000. Sendo as
joias fabricadas na proviucia, 504000.

§ 17. 0 Do cada inascate ou vendedor ambulante de
fazendas, armarinbo ou quinquilliarias, sendo negociante
domiciliado no mullicipio, reis 20()000.

Os quo no forem domiciliados on residentes no mu-
nicipio pagarão 500$.

As licenças para os mascates, de que tratão os doris
paragraplios precedentes, não serão concedidas a firma so-
cial ou a mais do urn individuo a titulo de socios, scm
que provem a existencia da sociedade por meio de con
trato devidamente legalisado e registrado na junta do
commercio.

§ 18. 0 Dc cada mascate de objectos do funileiro, La-
toeiro ou caldeireiro, 20$000.

§ 19.0 Dc cada mascate de tintas, drogas, sinetes,
carimbos, obras do torno, figuras ou oruamentos de gesso,
pedra on madeira, 10000.

Os mascates quo negociarem neste municipio, scm a
competente licença e pagaineuto previo dos irnpostos do-
vidos, pagarâO mais a terça parte dos mesinos impostos.

§ 20. 0 Do cada vendedor do obras de ferro, facas,
freios, esporas, etc. 10000.

§ 21. 0 Do cada vendedor de arreios, chicotes, tranças
de couro, redes e tecidos do Id on algodao, excepto os fa-
bricados no municipio, 10000.

§ 22. 6 Dc cada cambista ou vendedor do bilhetes do
loteria, excepto as concedidas em beneficio do municipio,
50000.

§ 23.° Dc cada portador do realejo, marmotas, bone-
cos e outros objectos, que exhiba por paga nas ruas e casas
particulares, 10000.

§ 2!i.° Dc cada espectaculo publico, do qualquer na.
tureza, mediante paga on retribuiçao, excepto em bene-
ficio de obras pias e municipaos, 105000.

§ 25. o Do cada negociante de escravos queos impor.
tar e vender no municipio, 2006000.

§ 26. 0 Dc cada padaria ou confeitaria, corn ba1c.o
e porta aberta 	 OOQ.
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§ 27. 0 Docada acougue em que sevender carne,5q5000.
'28.° Do cada caboça do gado vaccuin quo se matar

para vender, 16000,
§ 29.0 Do cada porco que se matar para vender, 500.
§ 30. 0 Dc cada vacca do leite dentro das povoaçOes,

26000.
§ 31. 0 De cada casa ou escriptorio de capitalista, con-

sulLorio medico ou de advogado, 105000.
§ 32 0 De cada engenho do serrar madeira, 10000.
§ 33•0 De cada cargueiro do aguardente, de fora do

inuflicipic, quo nelle se vender, 1000.
§ 34. 0 De cada rancho do tropa, em quo somente Se

vender milho corn ou sern pastode aluguel. 5000.
§ 35. 0 Do cada registro detitulo ou diploma nos livros

da cainara,2ql000.
§ 36.' Do cada aferiçao (10 medidas lineares, 1000.
§ 37. 6 Dc cada aferição do balanças e pesos, 2ö000.
§ 38. 0 Do cada aferição de medidas de capacidade,

16000.
§ 39. 0 Da rovista annualou da aferiçäo, 2000.
§ 40.° Do cada otlicina typographica, litographica,

do eflca(IernaçaO ou outras sernelhaiites, 10000.
§ 41. 0 Do cada individuo quo exercer o omprego do

procuraclor da carnara, 8i000.
§ 42. 0 Do quo exercer o do agente do procurador da

camara, 4000
§ 43. 0 Do ciue exorcer o do fiscal da cidado, 55000.
§ 440 Do quo exercer o do secretario da carnara, 64.
§ 4. 5. 0 Do quo exercer o cargo do juiz do direito

dosta coinarca, 105000.
§ /iG.° Do quo exercer o do juiz municipal edo orphäos

deste terino, 105000.
§ 47. 0 Do quo exercer o de promotor publco desta

comarca, 55000.
§ 48.° Do quo oxercer as funcç6es do vigario ou mi-

nistro catholico ou acatholico, coin ou som nomoaçio, 85.
§ 40. 0 Do quo exorcer o emprego do collector do ren-

das geraos on provinciaes nosto rnunicipio, 105.
§ 50.0 Do quo exercer os do escrivão da collectoria

geral on provincial, 55000.
§ 51.' Do quo exercer o do administrador da recebe-

@oria dsta cidade, 12000
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§ 52.° Do quo exercer o do escrivão da mesma recebe
doria, G.

§ 53. 0 Do quo exercer o do vigia das pontes da mesma
recebedoria,6.

§ 54. 0 Do quo exercer o car go do cmtador, distri-
buidor o partidor, 3.

§ 55. 0 Do quo exercer a profisso do cobrador ou
encarrega(io do agendas o liijuiilaçOes omtnorciaes,

§ 56.° Do cada olaria em pie Se La liticar tellias ou
tijolos para vender, 60O().

§ 57. 0 I e cada attestado cunce(Iido pela eamara a re-
querirnento (]e parte, excepto quantlo fOr 1)ara qiialquer
empregado receber seos ordenados, 5.

§ 58. 0 Do cada rez gorda quo so exportar (10 mUflidiplO,
500 ris.

§ 
59•0 Do cada porco gordo quo so exportar (10 muni

cipio, 500 réis.
§ 60. 0 Do cada 15 kilos de caf colliido no muni-

cipio, pago polo productor,
§ 61. 11 Do cada 100 ijueijos exportados do rnunidipio 	 .

§ 612 ° Do cada 50 litros do feijão, fariiiha, arroz, expor-
tados do nlunidipio, 6200.

§ 63. 0 Do cada frabrica do velas do cera, 5000.
§ 64. 0 Do cada possoa quo residir temporaria ou

permanentomente no munidipio, tondo fogao por sua conta
em casa propria, dada on alugada, 5500. São isentos
deste imposto todos os quo estiverom stijeitos ao paga-
men to do qualquor outra contril)uição municipal

§ 65.' Do cada concessão do praso para editicaçao,
105000. Sorido taos COnCOSSOCS flOs 1oços (IA C;ttdas, 0500O.

Ad. 2,1. 0 Os arts. 178, 181, 183, 185, 17, 189, 19
o 195 sião execittalos corn as seguintes alteraçOes:

§ 1. 0 0 aferidor dove ter Os requisitos exigidos polos
arts. 8 ° e 9. 0 das instrucçOes do decreto n. 5089 de 18 de
Setembro do 187, e, em quanto não for noineada pessoa
habilitada, servirâ o procurador da carnara.

§ 2. 0 0 fiscal não podorà, em caso alguiu, accumular
o emprego do aferidor.

§ 3. 0 Os ordenados annuaos dos empregados da ca-
mara serão: 0 do secretario, 705000 ; o do fiscal da ci-
dade, 1805000 ; dos flscaes dos districtos, 505000 a cada
urn; do porteiro e caminheiro, 105000.
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4. 11 0 aferidor venoerà a porcentagem do quinze
por cento da ronda do aferição quo arrecadar.

§ 5 11 0 procurador perceberã a porcentagem do doze
por cento da renda liquida quo arrecadar e de quinze
per cento da cobrança quo effectuar per meios judiciaes,
nao the cabendo porcentagern alguma das arrecadaçOes
feitas per outros empregailos, come as do aferição e da
renda do morcado, nem do qiiaosq nor quantias recebidas
dos cofres publicos a titulo do auxilio ou subvencão a
oliras e serviços rnunicipaes.

§ 6.° 0 valor da fiana, quo dove prostar o procu -
rador da camara, serã marcado pola camara, na prOporçäO
da importancia das rendas qtie so arrecatlarern em urn
anno; e, em falta on insiifficienoia da tiança, a camara res-
pondeKI collectiva e solidariamente por qualquer alcance do
mesmoempregado, nos termos do art. 80 da lei do 40 do
Outubro do 188.

Art a /i. . A camara municipal podert proceder a nova
coodificaçao de suas posturas corn as alteraçOes da pre
sente resolnçao.

Art. 5. Fie,-to revogadas as resoluçOes us. 3011 e
3013 e toilas as disposiçoes em contrario

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecirnento e execuçao da roforida reso1uç5o pertencer,
que a cumprarn e façarn cumprir V ito inteiramente come
nella se contem. 0 socretaria desta provincia a faça im-
prirnir, piiblicar e correr. Dada no palacio da Presidencia
da provincia do Minas Geraes, aos vinte 0 tres (has do
inez do Setembro do Anne do Nasciniento do Nosso Senhor
Jesus Christo do mil oitocentos 0 oitenta e quatro, sexa-
gesinio terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGAHIO HERCULANO D'AQUINo E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 1 de Ontubro
do 188!.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 320—DE 3 DE SETEMBRO DE 18811
Elova A categoria do froguezia o districto do Carmo da Matta da

Ermida.

0 Dr. Olegario llerculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia do Minas Geraes : Faço saber a to-
dos os seus habitautes, pie a Asseml)lea legislativa pro-
vincial decretou e en sanccionei a lei seguinte

Art. unico. E' elevado :1 categoria do freguezia o dis-
tricto do Carmo da Matta da Ermida, quo actualmente
faz Parte da freguezia do S. Francisco de Paula, do termo
da Oliveira ; revogadas as disposicOes orn contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecimento e execuçäo da referida lei pertencer, quo
a cumpramn e façarn dumnprir tao iiiteiramente corno nella
so contem. 0 secretario desta proviiieia a faça imprimnir,
pubhcar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
viticia do Minas Geraes, aos vinte e tres dias do rnez do
Seteinbro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oltocentos e oitenta e quatro, sexagesirno
terceiro da Independencia e do Imperio.

0LEGARIO ilEncuLANo D'AQUINO E CASTRO.

Sellada o publicada nesta socretaria aos 14 do Outu-
bro de 1884.

0 Secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 303—DE 23 DE SETEMBRO DE 1884.

Autorisa o presidente da provincia a mandar adiantar, por con-
ta do orçamento vigonte, aos empregados da secretaria da
assemblea as quantias necessarias para awls remisses no
monte pio ger1 dos sorvidores do Estado, e contem On
tras disposices a respeito.

0 Dr. Olegario Flerculano d'Aquino e Castro, pro-
sidente da provincia do Minas Geraes : Faço saber a to-
dos os seos habitantes, que a Assemblea legislativa pro-
vincial decrotou e ou sanccionei a lei seguinte
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Art. l.° E 4 o presidente da provincia autorisado a
mandar adian tar, desde ja, por conta do orcamento vi-
gente

§ 1. 0 Ao official da secretarja da assemblea, An-
tonio Augusto Pereira da Costa, a quantia necessaria
para sua rernissão no monte pio geral dos servidores do
Estado, do quo ja é contribuinte.

§ 90 Ao official major e aos demais officiacs da
referida secretaria, quo deste favor so queirão aproveitar,
a quantia necessaria para remirem-se on formarem
monte pio remido, quo garanta a cada utna do siias
farniljas urna pensão annual do urn conto e duzentos
mil reis.

§ 3. 11 Por estes adiantamentos seräo descontados dez
por cento dos vencirnentos dos referidos empregados.

Art. 2. 0 Para cuniprimento da presente lei, elevada
a verba do numero cinco, paragrapho doze, do art. se-
gundo da lei n. 3117 do 17 do Outubro de 1883.

Art. 3•0 Revogao-se as disposiçOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as ai.ttorjdades a quem o

conhecimento e exeduçao da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tao inteiramonte corno nella se
contem. 0 secretario desta provineja a faça impriniir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte e tres dias do rnez do
Seteml)ro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D 'AQUJNO E CASTRO.

Sellacla e publicada nesta secretariaaos 14 de Outu-
bro de 1884.

Gabriel de Oliveira Santos.

LET N. 304—DE 23 DE SETEMBRO DE 1884
Eleva a catogoria do disricto do P az a povoaco denominada

—Pouca Massa--, freguezia do Doucadinho, termo do Machado.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
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dente da provincia de Minas Geraes: F'aço saber a to-
dos os seus habitaiites, quo a Assemblea legislativa pro-
vincial decreton e eu sanccionej a lei soguinto

Art. unico. Fica elevada il categoria do districto de
paz a povoaçao denominada— pouca Massa -, freguezia do
t)ouradinlio, termo do Machado, autorisada a cainara
a rnarcar-lhe as divisas ; revogadas as disposiçOes em
COntr'ario.

1\laudo, portanto, a todas as autoridades a quem 0
conhecimonto e execuäo da roferida lei pertencor, quo
a Cuinprain e façam ctirnprir tao inteiramente como
nella so contem. 0 secretario dosta proviiicia a faça im-
primir, publicar o correr. Dada no palacio da IJresidencia
da Provincia do Minas Geraes, aos vinte e tres dias do
rnez do Setembro do Antio do Nasciment() de Nosso Se-

ithor Jesus Christo do Ind o oitocentos e oitonta e quatro,
sexagesimu terceiruda tudepeudencia e do !inperio.

OLEGAIIIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 14 do Outu-
bro de 1884.

Gabriel de Oliveira Santos.

ItESOLUçAO N. 305 - DE 23 DE SETEMBItO DE 1884
Obriga a todo proprietaijo do rnunioipio do Alfenas limpar e

concertar as estradas quopassareni por suas terras.

0 Dr. Olegario llerculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia do Minas Geraes : Faço saber a todos
os seus habitantes, quc a AssemnJ)loa legislativa provincial,
sobre proposta da camara municipal do Alfenas, decretou
a resoluçao seguinte

Art. unico. Todo o propriotario deste municipio
fica obrigado a limpar e concertar as estradas quo pas-
sareni por suas terras, roçando 15 palmos de cada
lado.

§ 1. 0 A limpa ou concerto serà feita nos mezes do
Marco, Abril e Maio.
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§ 2. 0 0 proprietario quo deixar do cumprir corn este
dever, serã intimado polo respectivo fiscal para dentro do
prazo de 15 dias o fazer, sob pena de ver fazer todo 0

serviço a sua custa ; revogadas as disposicOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0

conliecirnento e execucão da referida resolução perten-
cer, quo a cumpram e façam dumprir tao inteiraniente
como nella so contem. 0 secretario desta provincia a faça
imprimir, publicar e correr. Dada no palacio da presi-
dencia da provincia de Minas Geraes, aos vinte e tres dias
do rnez de Setembro do Anno do Nascimento do Nosso
Senlior Jesus Christo do mil oitocentos e oitenta C quatro,
sexagesirno terceiro cia Independeiicia e do Irnperio.

OLEGARJO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 1 11 de Outu.
bro de'1884.

Gabriel de Oliveira Santos.
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RESOLUçAO N. 3206—DE 23 DE SETEMBRO DE 188'
Altera diversos paragraphos das posturas n. 2061 da camara mu-

nicipal do Sacramento

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dents da provincia do Minas Geraes : Faço saber a todos
os seas habitantes, quo a Assemblea legislativa provin-
cial, sobre proposta da carnara municipal do Sacramen-
to, decretou a Itesoluç5.o seguinte

Art. 1.0 Os § 1 . 0 ,	 3., 4., 5.0,6.0, 9 • o , 11 . 0 , 18.°,
7.°e3O.°da 11esoluio n. 2061 do 3 do Dezem-

bro de 1873 ficam alterados da maneira seguinte
§ 1. 0 Dc cada casa do negocio em que se vender

fazendas seccas, ferragens, louças, moihados importados
on do paiz, 10000.

§ 2. 11 Dc cada casa de negocio, em quo se vender qual-
quer genero de fora do paiz e generos alimenticios, 8000.

§ 30 De cada casa de negocio, em que so vender s
generos do paiz, aguardente de canna e restillo, 6000.

§ 4. 0 Do cada uma botica, 10000.
§ 5. 0 De cada urn armazern de sal, ainda collocado

fora das povoaçOes, 30000.
§ 6. 0 Dc cadacasa de negocio, em quo se vender

coujunctarnento sal corn oulros generos do fora on do paiz,
alem do imposto a que estiver sujeita a mesma casa, sendo
o numero do 200 saccas para baixo, 10. Excedendo disto,
ficarã sujeita ao imposto do paragrapho antecedente.

§ 7. 11 Do cada casa de negocto, em quo o dono da
mesma não for domiciliario e vender generos do fora do
paiz corn porta aberta, näo tendo residencia por mais do
seis mezes,

§ 8. 0 Do cada mascate do obras estrangeiras do ouro1
prata, pedras preciosas 6 reloios, 50.
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§ 9. 11 Do licença para matar e esquartejar rez para
ser cortada e vendida ao publico, 5.

§ 1(). 0 Do cada engenlio (to dislillar aguardente de
caniia-6--,sendo wovido per aiiiivaes; seudo por agua,
1000O.

§ 11. 0 De cada carro, on carretäo, quo coiiduzir ma-
deiras, pedras, lenha ou outros qiiaesquer generos para
vender on d'aluguel, pagari aiinualinente 4, e Os que
forem residentes fora do IflUfliciplO, quo conduzirein ou-
tros quaesquer generos para negocios, pagaräo por cada
uma vez quo entrar n'esta villa, 1.

§ 1.° Todo aquelle que exportar on vender gado para
fora do municipio pagarà, de cada cabeça, 40 reis: igual
direito pagar aquelle que exportar para a proviucia de
S. Paulo: o contraventor pagart o dobro do inipostO

§ 13.° De cada rancho de tiopa de todo municipio, corn
pasto on sem ole, cujo dono auferir lucro, 8.

Art. 2. 0 A camara municipal da cidade do Sacramento
flea mais autorisada a ariecadar Os seguintes impostos,
annualmente:

§ 1. 0 De casa on escriptorio do collector, 10.
§ 2. 0 Do escrivão da collectoria, 5.
§ 3 6 Do cada fabrica de fogos do artiflcio e polvora

dentro das povoaçOes, 10.
§ 4. 0 Do eada casa do hotel dentro clas povoacöes,

10.
Art. 3. 0 Revogão-se as disposiçOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conlieciniento e execução da roferida resolução pertencer,
quo a curnpräo e fação cuinprir tao inteiramente corno nella
se coritern. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraes, aos viiite e tres dias do mez do
Setembro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitoceiitos e oitenta e quatro, sexagesi-
mo terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Seliada e publicada nesta secretaria aos 23 do Outu-
bro do 184.

Gabriel de Oliveira Santos.
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RESOLUçA0 N. 307 - DE' 23 DE SET EMBRO DE 1884
Ciea o ituposto de 2$000 sob cada carro, carieIâo 0 carroça, quo

transitarorn na pouto grando do Rio das Veihas, no arraiat
do Itaposos.

0 Dr. Olegario Hercnlaiio d'Aquino e Castro, presi-
dente da provilicia (10 Minas Geracs : Fa : o saber a toilos
Os soos habitantes, quo a Assemblea legislativa provin-
cial, sobre lJrOpOsta da ca ma ra municipal do Satiart, do-
cretou a Resolução seguiiite

Art. unico. Os carros, carretOes e ca rroças, quo pas-
sarein pela ponte granite sobre o rio (.as Vithas, no arraial
de Raposos, conduzindo niadeiras on outros quaesquer
objectos, nao sendo lenha, capim e maeiiaes para as

fabricas de tecidos d'algoclão, tIco sujeitos ao irnposto
do 26000 ; revogadas as disposiçOes em coiitrario.

Mando, portanto, a todas as antoridades a quem 0
conhecirnen to e execriç;w da referida llvsolu^ao peI'tPflCer,
quea cumpram e fa( am cumprir tao intoiramento corno iietla
so conlem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. I) tda no palacio da presidencia da pro-
vincia tie Minas Geraes, aos y in to o tres dias do mez (10
Seteniljro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Chiisto do mll o:toeentos e oltenta e quatro, sexagesimo tor-
ceiro da Iiidependencia e do Irnperio.

OLEGAIIIO lIE RCULANO D'AQLJINO E CASTRQ,

Sellada e publicada nesta secretaria aos 23 de Outu-
bro de 1884.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.

RESOLUçAO N. 308 - DE 23 DE SETEMBRO DE 1884
Obriga a todos os proprietarios a extinguir ate o fini do Marco

do cada anno a herva donominada - mata pasto -, existente
em suas propriedades, nas estradas publicas on particularos,
e prohibe, para qualquer Urn, a introducço de bombas do
dynamite no municiio do Turvo.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
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dente da provincia do Minas Geraes : Faço saber a todos
Os seos hahitantes, quo a Assemblea legislativa provincial,
SOl)re proposta da cainara municipal da cidade do Turvo,
decretou a resolução seguinte

Art. 1.° São obrigados todos os proprietarios, at
o thu do Marco do cada anno, a manclar arrancar a lierva
denorninad —mata pasto -, existente em suas proprieda-
des, e a quo houver nas estradas publicas Ou particula-
res, que atravessarem as rnesrnas propriedades, sob a
multa do 30000 e o dobro na reinciclencia.

Art. 2. 0 E' expressamente p rob i bida, para qualquer
fim, a introducção do bomtias de dynamite no municipiO;
o infractor incorrerä na inulta do 30000 e na reinci-
dencia o dobro e oito dias do prisão.

Art. 3. 0 Ficão revogaclas as disposicOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0

conhecirnento e execução cia referida Resolução pertencer,
quo a ciimpram e façam cumprir tao inteiramente como
nella so coiitem. 0 secretario desta provincia a faça im-
prirnir, publicar e correr. Dada no palacio da presi-
dencia da provincia de Minas Geraes, aos vinte e tres dias
do inez de Setembro do Anno do Nascimento de Nosso
Senlior Jesus Christo do mil oitocentos e oitenta e quatro,
sexagesimo terceiro da Independencia e do Imperio

OLEGAIIIO IJERCULANO D'AQU!NO E CASTRO.

Sollada e publicada nesta secretaria aos 23 do Outubro
do 1884.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.

RESOLUCAO N. 3209 - DE 23 DE SETEMBRO DE 1884

Adopta para o municipio de Salinas o codigo de posturas em
vigor d camara municipal do Rio Pardo, somente na parte
relativa a policia e economia d'aquelle municipio.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
(lente da provincia de Minas Geraes : Faço saber a todos
Os SCUS habitantes, que a Assemblea legislativa provinci-
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al, sol)re proposta da cmara municipal do Salinas, decre
tou a Ilesoluçio seguinte

Art. unico Fica adoptado para tor execuçio no mu-
nicipio do Santo Antonio do Salinas o coiligo do posturas om
vigor da cainara rnhllliciI)al do Rio Pardo, somon to na
parte relativa zt policia e economia daquelle rniuiicipio
rerogadas as disposiçOes em coutrario.

Mando, portarito, a todas as autoriilailes a quem o
conheci mento e execução da referida resnlução pertencor,
quo a cumpram o façam cumprir tao inteirameuto como
nella so contem. 0 secretario desta provincia a Iaça un-
prilnir, publicar o correr. Dada no palacio da presidencia
da provincia do Micas Geracs, aos vinte e tres dias do
inez do Setembro do Anno (10 Nascimonto do Nosso Sonlior
Jesus Cliristo do mil oitoceutos o oiieuta e quatro, sexa-
gesimo terceiro da Independencia o do linperlo.

OLIGAIuo IIERCtTLANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e pul)licada 'csta secretaria aos 23 do Outu-
bro do 1884.

Gabriel do Oliveira Santos.

RES0Luç2W N. 3210—DE 23 DE SETEMBRO DE 1884

Approva as postura8 da camara municipal de Jaguary.

0 Dr Ologario FIrcuano do Aquino e Oatro, pre-
sidente da provincia de Mivas Germs: Faço saber a todn
Os sous habitante, quo a assomblea legislativa provincial,
sobro proposta da camara municipal do Jaguary docretou
a resolugo seguinte:

TITULO 1.0

DOS ALINH.&MENTOS E REGULARIDADE DAS RUAS, PRAAS
E EDIFICIOS

Art. 1. As ruas o travessas, quo so forern for-
ruande nesta cidado o povoaçOes do termo, contero a
largura do 11',1l e quer nestas, como nas quo ja exis-
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tern, nenhurn predio serb. construido on reedifleado, scm
liconça da carnara, para ihe mandar formar o compe-
tente alinhamonto, mediante o talo do imposto da ii-
conga. Malta do 10$, alern da obrigaçao do dernolir a
obra quo for feita fora das condiçes do alinharnento
marcado nos artigos seguintes:

Art. 2. Os prodios edificados ou reedificados do
art. 1. 0 devero guardar a syrnetria o regularidade men-
cionados nos § seguintos:

§ 1.0 Os pOs direitos nunca tero menos do 3,96m
da soleira a linha do teihado, e, sendo do sobrado, po-
dora ter no p4 direito 3, 52'', serido sempre as soleiras
alevantadas da terra 22m polo menos e calçadas do podras.

§ 2. 0 As portas dos predios quo so odificarern on
reconstruirern torso do altura duas terças partes dos
seus pOs direitos, corn a largura do 1.22m; as janellas
soguirão a mosma regra, sendo, porem, os espeihos do
im do altura, exclusive o peitoril, a corn a largurado 1,llm.

§ 3 0 As janellas, postigos. rotulas e empannadas
abriro sempre para dentro dos edificios.

§ 4o Nenhurna porta on janella so abrirã nos outöos,
salvo quando forern abertas sobre quiutaes do terreno
proprio.

Os infractores dos § antecedentes sero multados
em 1 0$, alem da obrigaco do domolir a obra, na forma
do art. l.

Art. 3. Os terrenos quo so acharern abertos entro
os ediflcios nos arruarnentos sero tapados por Sons donos,
dentro do praso marcado nos editaes da carnara, corn
muros do pedras, taipas. tijolos ou parades do mao,
corn madeira do lei e corn 2,20m do altura, rebocados,
caiados e cobertos corn toihas. Quando os donos dos ter-
renos, do qua trata o artigo antocedento, nao os taparorn
conforme so detormina, seiäo taos terrenos tapados pela ca-
mara a expensas dos respectivos donos ou serao conce-
didos a outros quo so offerecerern a tapal-os.

Art. 14. A camara nnmoará para esta ciciade e para
cada freguezia o capellas do termo, urn alinhador, a quoni
compete, sob as vistas e inspecçao dos fiscaes, alinhar
o perfilar os edificios polo ahnharneuto do lugar. Os
alinhadores terAo 5$ por cada odifiejo on parte d'eIle quo
alinharem.
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TITULO 2.'

LIMPEZA DAS RUAS E PRAcHS.

Art. 5. Fazer estrumeiras, lançar immundicies ou
animaes mortos ou rnoribuados nos quintaes, ruas, pra-
ças. Multa do 10$ e obrigacäo do rernovel-os para dis-
tancias e dentro dos prasos marcado pelos fiscaes. Si
o infractor no fizer a remoção no praso marcado, fal-a-
ha o fiscal, a custa do mesmo infractor. Neste caso,
alorn da custas e despezas ordenadas polo fiscal, o in-
fractor pagará mais a multa do 10$000.

Art. 6. Quando näo sejo conhecidos os infracto-
res dos preceitos do artigo anterior, a Prnpeza sera feita
polo fiscal A custa da carnara, reservaudo-se esta o di-
reito do haver a malta, despezas e custas dos responsa-
vois, do inodo detorminado no artigo anterior, quando
vierern a sor conhecidos.

Art. 7. Nenhum ernpecilho, quo prive o transito
publico, no todo ou em parte, so podera pôr nas ruas e
praQaS, som liconça; born come atar auirnaes pelas portas.
Multa do 10$ a cada infractor.

Art. 8. Os proprietarios do predios urbanos so
obrigados:

§ l.° A fazorein Os concertos e nivelarnentos das
ruas, em frente do seus predios, W6 11m do largura,
no havendo proprietario do lado opposto; havendo-o, to-
cará a motade da largura a cada urn.

§ 2. 0 A rebocarern, caiarern as paredes e pintarom
as portas e janellas do suas casas, do todos os lados
quo derem vista para as ruas e praças.

§ 3. 0 A calcarem os baldrames e frentes de suas
casas e muros, na largura de 2,20 m, dentro dos prasos
marcados nos editaos da camara.

§ 4.' A capinarem, varrerem e limparom as (rou-
tes do suas casas e muros ató o meio da rua ou patoo,
do dous em dous mezes, aniontoando os ciscos no meio
da rua ou pateo, do undo o fiscal as mandará remover.

§ 5.' A ontupirom os buracos das ruas, nas frentes
do sous prodios e atd a largura do 12', no havendo
propritario do lade opposto, ou ate ao meio das ruas e
praças, haveado-o, desviando as auas e eniurradas,
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conduzndo a terra necessaria para tapI-os, e fazendo 08
desvios pat'a lugares marcado4 poles flscaes.

§ 6. 0 A velarem para quo do sons predios no saio
para as ruas o praças, aguas putridas e infectas.

Os contraventores deste artigo e § sera inultados em
10$, fazendo os fiscaes, nos cases do coatravenço, (uo
quanto dovero fazor os contravont:res, e a custa d'olles.

Art. 9. A camara rnarcarâ praz) par execucLo
(10 disposto nos § I 0, 2. 0, 3.°, e 5 ° do artigo anterior.

Art. 10. 0 fiscal, sempre quo quizer inspeccionar
os quintaes a fudo das casas, onde suppozer on donna-
ciarern quo exitern forrniguiro, chique:rs, estru-
ineiras, lamas, cloacas e outras iinmuudicios quo Ian-
cern mao cheiro e infectern o ar, maudaiâ notidcar o
1ropritario Cu inquilino, cocu a precisa autecodencia,
n(arcando-Ihe a hora em quo so ha do apresentar, am
de ter ingroso e proceler a revista. Multa do 10$, a
o dobro na reincidencia dos infractores em cujos pro-
dies forem encoutrados os objoetos mencionados neste
artigo.

Art. 11. 0 nutficado quo no oberlecer, sorá for-
ado pelo juiz (10 paz, quo rnandará arrombar as portas,

so for precise, o será multado em 30$, matarid-se s
formigueirose fazendo-s3 a rernoçto das immundicies para
fora da povoaço ou para lugares marcados pelos fis-
caes, a custa dos contraventores.

Art 12 E' prohibido arrastar pan pelas ruas a
praca, excepto em carreWes on zorras. Malta do 10$000.

TITULO 3.°

SEGURANQA E COMMODIDADE PUBLICA

Art. 13. Quando algum ediflcio ameaçar perigo,por-
quo sea todo ou alguma de suas partes so tenha ar-
ruinado, o fiscal intiunar-á o dono on inquilino para o do-.
molir ou c o ncrtar, dontro de urn prazo rasoavel, o so
findo esto nao so tivr VOL ihcado o reparo ou demoliço,
o fare. demolir a custa ilo done.

Art. 14 E' prohibido fazor nas ruas, praças ou
estradas do termo qu Losquor escavaces, a as quo so
acharern em taes lugares sezão entuihadas pelos donos
cu uiquilnos dos radios on terrenos, no prazo mar-
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cado polos fiscaes, ou por ostes a custa dos primeiros
em caso do contravençäo, alem da multa do 10$000.

Art 15 Fica prohibido o j'go do entrudo, sem ii-
conça do fiscal, nas ruas e praas das povoacies. Malta
do I0$000 a cada infractor.

Art. 16. E' prolubido lançar aguas ou outros quaos-
quer liquidos quo possäo enxovalhar os transountes e
fazer lamas ties ruas o pracas. Malta do 10$, e obriga-
çao de enxugal-as, pondo-ihes terras, nos prazos mar-
cados pelos fi8caes, ou do serem oniutos o aterrados è.
sun custa.

Art. 17. Se houvor algum louco em alguma fa-
milia, será pela mesma conservado em boa guarda ou
recolliido em hospital, a custa do seus bens, e os tiver,
ou a custa da camara, so ft)r pessoa miseravel.

0 cabeça do familia quo, podendo, não der cumpri-
mento ao dispost nesto artigo, serà multado em 20$,
o executado pelas despezas quo a camara fizer a bern
do louco.

Art. 1. 0 fiscal reclamarà do delegado a juizes do
paz a priso dos embriagados quo vagarem pelas ruas o es-
tradas, aiim de ovitarom damnos proprios ou do outrem.

Evitar-se-ha a priau, so houver qnem Os recoiha on
contenha em alguma casa particular.

Art. 19. E' prohibido vagarem egoas, gados, cäes,
porcos e cabras dentro das povoaces do termo. Malta
do 56 por caboca e o dobro nas reincidencias. Exceptuo-
so as vaccas e cabras quo tiverem pago licença, emquanto
derem leite, e seas Ilihos, son do as cabras peada8 e Os ces
acoimados. Os flscaes procedero a matricula das vaccas
o cabras, das quaes as donos protenderom Iicença, para
darom bite na cidade e povoaces do termo, tendo para
isso urn livro proprio, onde declare o donu a côr, a marca
o outros sigoaes quo as dorem a conhecer, remettendo urna
relaço dellas ao procurador. Os fiscaes mandaro matar
o; cäes, cujos donos näj sejäo conhecidos, e apprehender as
vaccas e cabras quo nao so acharem liceuciadas e peadas,
gado, egoas e porcos quo vagarern na cidade e povoacöes
do termo, aiim deserern arrernatados, corno dispern osarts.
51 a 59, inclusive no quo são applicaveis a respeito.

Art, 20. E' prohibido tar animaes soltos nas estrada
o pnvoaç3 do termo qua posso offender os transeuntes.
Malta do 10, ficando aos offendidos o diroito do watal-oa na
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occasião das oflensas e do cobrarem os damnos quo recebe-
rem. 1ncorrero nas mesmas pOEmS os quo conduzirem ani-
maes bravos sern as precauçis aecessarias, para evitarem
quo offendao as pessoas quo eacontrarem.

Art. 21. E' prohibido o fogo do busca-pès ou do ro-
queiras denro das povoaçs. Malta do 10, imposta aos
quo os queimarern, vondorem ou fabricarorn. Aos quo con-
traviorem a disposiçäo desteartigo em occasies em quo haja
agglonioraçao do povo, a multa sorfi do 30, e 15 dias do
pr1so, alern da satisfaço do damno quo occasionarem.

Art. 22. E' prohibido correr a cavallo, dentro das
povo ces, e andar montado junto as casas, estorvando ou
atropellaudo os transeuntes do p4 qua andarem pelos pas-
solos ou calçadas. Malta do 10$. Seudo o infractor des-
conhecido, ou so morar fora do termo, serà embargado
o animal 0 posto em deposito, ate pagar a multa, on ate
sor arrematado para esse firn, so nào pagar em 24 horas.

Na mesma pena lucorrerá o quo andar on domar ani-
maes bravos dentro das povoaes.

Art. 23. E' prohibida a venda do polvora, sem ii-
conga, nas casas do negocio. Multa do 30$. A licença
será concedida, corn tanto quo seja a polvora conservada
em poquenas latas corn tarnpas, quo não contenhäo mais
do 500 grammas cada urna.

Art. 24. Nao sero permittidas casas de paihas
dentro on nas proximidades dos arruamentos. Multa do
10$, e obrigacão do retiral-as

Art. 25. São prohbidas as danças do batuques, e
outras Corn algazarra. Malta do 20$, ao dono da casa e
10$a cada urn dos dançantes.

Art. 26. 0 fiscal advirtirá a todos os hornons vadios
quo nao tiverern util e honosta occupaço do quo pos&ão
8ubsstr decentemente a quo so mostrem empregados,
ou cuntratados para quaesquer serviços principalmente
da lavoura, dentro do prazo quo ihes marcarem. So Os
infractor€s não obodecerem seräo inultados pela l. vez
em 30l, os quaes seräo repetidos corn quinze dias do
priso, tantas vezes quantas forem as adverencias in-
Ira ctuosas.

Art, 27. Os c.es darnnados saran mortos immediata-
monte por seos donos. Multa do 306 e 15dias do prisao.

Art. 28. E' prohibido o corte ou mutilaçã das ar-
yores qe aervern pira aformoseamento das ruas a praçs
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pub1ica. Malta do 20$ por cada arvore ierribada ou
m utilada,

TITULO 4.0

DAS ESTRADAS, CERCAS E SERVIDES.

Art. 29. Fica dede ja em execuço n'este muni-
cipio a lei geral do 28 de Agosto do 1829, no quo for
applicavel as obr;s municip.es  som quo so censiderem
derogadas as obrigac quo tnho Os prprietarios do
conservarem as estradas em suas tetadas.

Art. 30. Os propriotarios podero impedir quo em
suas terra so abro estradas para U trajisito publico, do
440m, e quo so tirem madeiras para sua cnnstrucço on
concerto. Multa do 20$000.

Art. 31. As estradas serIo conservadas poles pro-
prietarios, em suas testadas, livres do estorvos, fazendo
cues cavas, pontes, ponti1hes e estivas, dando eseoa-
monte as aguas, tapande as escavaçes, rernovendo as
tranqueiras, roçando e derribando ,40, do cada lado,
do modo a offerecerem livro transito ao publico, isto
dentro do praso marcado pela camara em sees oditaes.
Os infractores sero multados em 20, e a conservaço
serà feita por ordem da camara ou dos flscaes, a custa
dos mesmos infractores.

Art. 32. Quando as pontes e ponti1hes forern sobro
rios. corrogos on lagrimaes e banhados quo sirvo do
linha divisoria entre os confrontantos, sero feitos a
custa do todos, por mo commum.

Art. 33. Quando as estradas passarom em terrenos
possui 1 ' s em commum, as ohrigaçes da conservaQo,
o do fazer as obras mericionadas no art. 31, recahirá
sobro todos os interessados. Aquelles quo recusarern a
esse service, seräo multados em 20, sendo a conerva-
cio e Fervigos feitos a sua custa jor ordem da camara
ou dos fiscaes, on poles socics on con frontantes, corn
direito do haver exccutivamente dos iufractores a quota
da despesa quo corresponder ao dominic destes, pelas
contas quo apresentarem.

Art. 34. As disposiçes contidas no titulo 5. 0 ca-
pitulo 2. 0 das posturas adoptadas polo conseiho geial
d'esta provincia, farão parts d'estas poturas no quo
no Ihe forom contrarias, ou antinomicas.

Li
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Art. 35. Quando a factura das pontes e concerts
excedorern as frçLs dos prrietarios, a camara con-
corre'6. corn a quantia necessria para aju1al-os

Art. 36. Quando Os prpriotir1os representarem a
camara contra a abortura o conservtção do estradas,
quo ihos sejao prejudiciaes, a carnara tornando conhe-
ciment() das raöes apresentadas, procurará conciliar o
inleresso pubhco Corn o direito do proprieflade, deciilin-
do sew recurso algurn.

Art. 37. Aquelies quo taparorn, mudarem, estrei-
tareni, eatulharem, corcarem, on do quasquer rnodo ar-
ruinarem (is camiuhis e pontes, seio multados em 20,
alern da obrtgaço do fazerem ou vrern fazer Os concertos
o reposica) no antigo e'tado, a sua custa.

Art. 38. Os donos das p1antaçös feitas a beira
das cstrada, quo fl() as cercarern corn cerca legal,
näo ter.o direits a damnos.

Art. 39. As porteiras soräo hrgas, de bater, fa-
ceis do abrir e fehar, dando livre transito a carros e
tropas, tanto nas estradas publicas corno particulares.

Art. 40. Quando as porteiras nu foram do hater,
faccsis do abrir e fechar, alem da multa do 10$, quo re
cahir. sobre o quo a collocar on mandar collocar no
lugar, o infractor pagarà niais a despesa do refazol-a
conforme as posturas.

Art 41. Os passageiros quo deixarem as porteiras
abertas, sero multados em 10000. A respeito d'estes to-
ro lugar as disposiçes do artigo 22.

Art. 42. Os caminhos de moradores, chamados do
sacramento, seio feitos e conservados do mo comrnum,
todos Os anuos, nos mezes do Marco, Abril e Maio, e
por todos aquelles quo effectivamente d'elles so servirem,
dentro do anno, ou porque sejão moradores, on porque
tenho piantaçOes dos lados dos mesmos. Malta do 4
por dia, sbro cada trabaihador quo faltar, a qual re-
cahirá; 1.0 sobra cada urn trabaihador Iivre quo repro-
sentar obrigação per si: 2.° sobre os senhores poles es-
cravos: 3 ° sobre os paes, proprietaries, prepostos, pa-
trOs e curadores, pelos tilhos, aggreados, senhorios,
camaralas e curaellados. Os incurss nas sobreditas
multas quo no pagarem em 24 horas depois do inti-
maIo, executivamonto, pagal-os-hão, do conformidade
c 'in as sontenças dos juizes do paz.
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Art. 43. Os fiscaes nomearo inspecteres incutnbia-
do-os da factura dos carnirihos, e aos inspectores com-
pete: 1 . 0 convocar tod's as moradores quo estiverern
pelas p'sturas obrigad's a eso serviço, convidando-u s a
comparecerom cam ,suas ferramontis no dia, hora e lugar,
otido dove !-A , ) começar as trabalhs, as quaes comec3rO
ns sahidas dos arruarnentos da cidade e povoac6eS do
termo, e flndaro no lugar mais distante ou da residen-
cia dos trabaihadores, on ate a par das roças quo ti-
verern, onle serto dispensados de contnuar: 2. 0 inspecci-
onar a caminho para quo contenha pelo menos 222', do
leito o outros tantos para caL lado, do rocada e dorri-
bada, sejO as aguas desvtadas, e as pontes, estivas e
atterrados folios do modo quo possa passar urn carro
livremente : 3. 0 remetter ao fiscal uma relaco conton-
do Os nomos do todos os infractores do art. 42. Os
flscaes recebendo as listas lavraräo auto do infracQO,
multando-os e o enviaro immodiatamente ao prucura-
dor para procder contra os infractoros. Os flscaes e
inspectores de caminho que negligenciarem Os serVicOS
dotorminadus nos arts. 42 e 43 soräo inultados, aquelles
em 30$, e estes em 20$000.

Art. 44. Os muralores on transeuntes quo djia-
rem seas ces matar carneiros, tcrneiros e porcos, OU

atropellarem rebtuhos e manadas de quaesquer outros
animaes alheios, pagaro a multa do 30j, alenii da in-
demnisaçäo dos damnos, havondo contra olles o pr000-

dituento do art. 22.
Art. 45. Os regos d'aguas quo atravessarem as

ruas e estradas, seião cobertos e conservados, do modo
quo näo transbordern nom faço atol&ros e estragos.
Multa do 20$ e obrgaçäo do cobrA-os a fzor o con-
certo da estrada pela 1 . , vez, no prazo marcado palo
fiscal, undo o qual sFrã feito a custa do infractor. Na
rencideiicia, alem da multa do 40$, sorã o rego des-
viado ou supprimido a custa do infractor por ordern do
fiscal.

TITULO 5°

AGEJCULT UR..

Art. 46. E' prohibido queimar as proprios ruçados
soul ter fito aceiros do 5u, largo o Ømn rotirados do ro-
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çado e sem avisar os confrontantes. 0 contraventor sor.
multado em 20 o pagari os damnos causados.

Art. 47. No è permittido qneimar Os proprios
campos sem avisar aos confrontantos. Multa do 205 e
obrigaçao do pagar os damnos.

Art. 48. Os quo näo forern donos do campos, e
nelles puzerem fogo sem licença dos proprietarios e avi-
sos aos confrontantes Multa do 60$ e prisäo por 30
dias, alem da obrigaçio de indemnisar os donos.

Art. 49. Som licença dos proprietarios ou do quern
suas vezes fizor, ninguem poderá cortar niadeira, caçar,
coiher fructas, romper fechos, campiar animaes, lenhar,
ou por qualquer outro pretexto, entrar em terrenos ou
p1antaçes aihelas, excepto para procurar anirnaes, so
forem abertas e contiguas as estradas e povoacães. Multa
de 30, e 15 dias do prisào.

Art. 50. Nenhum proprietario poderá negar licença
para procurar animaes fugitivos, ou quo so juiguem
furtados, em seos terrenos. Multa do 10000.

Art 51. Os proprietarios ou quern suas vezes fizer,
aggregados on arrendatarios poderao apprehender ani-
mans do qualquer especies encontrados em suas terras
ou p1antaçes, mediante a presonça do duas testomu-
nhas, entregaudo-os aos fiscaes. Na apprehenso poder..
se-hAo empregar cães sendo preciso, correndo Os estra-
gos por conta dos donos das criaçes.

Art. 52. Os donos dos animaes quo depois do appre-
hendidos em terras on plantaçoes alheias oppozerern-se
a entrega d'elles aos fiscaes, serAo multados em 4, por
cabeça e obrigados a indemnisar Os damnos e despesas.

Art. 53. Se essa opposiço for feita corn força ou
violencia, OU Si os apprehensoros on conductores forem
feridos, multa do 5$ por cabeca e 30 dias do priso,
alern das penas em quo puderem incorrer pelas leis
criminaes.

Art. 54. Os fiscaos recebendo os anirnaes, lavra-
rAo auto do infracçao e faräo todas as diligencias pro-
cisas para a segurança e tratamonto dos auimaes,

Art. 55. 0 fiscal do districto da cidade remetterá
sem perda do tempo o auto do infracção ao procura-
dor da camara. Este e os fiscaes dos domais districtos,
quando as infracçes n'elles so derem, requererái y , imme-
diatamonte, aos juizes do paz, quo informados summa-
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riarnente das testemunhas presenciaes, procoderà$ è. arro-
mataço dos mosmos anirnaes, sob prego e por editaes,
coin prazo do 8 dias, a porta da rosidencia do mesmo juiz.

Art. 56. Dentro destes oito dias o procurador ou
fiscaes far go saber por meio do intimação feita polo
porteiro on por seos ajudantos, aos donos dos ani-
mans, so foram conhocidos, o dia em quo so tiver do
proceder a arremataço.

Art. 57. Se os donos reclarnarem os animaes antes
da arremataço, ser-lhes-hão entrAgues, pagando previa-
monte:

§ 1.0 A malta do 2$000 por cabeça.
§ 2.' Os damnos soifridos pelos proprietarios das

terras ou p1antacos.
§ 3. 0 As despezas leitas corn a apprehenso.
§ 4. 0 As custas occasionadas.
Art. 58. Quando no concordern corn a impor-

tancia dos damnos e despezas, os donos dos animaes no
as recebero sem deposital-os, polo jurarnento do pro-
judicado, ficando poreni coin direito de liquidal-as do-
pois judicialrnente porante o juiz do paz.

Art. 59. Se depois do entregues aos seos donos,
as mesmas criaçöes tornaroni a invadir as rneswas terras
ou plantaces, sero apprehendidos como pertencentes
ao evento, e medianto os mesmos processos anteriores,
monos a intirnaço do art. 56, sero arrematados e sem
mais attençao a reclaniaçoes, o seo producto serâ re-
coihido ao cofre da camara e quan'lo no chegue para
as despezas o custas, os infractores, donos das criaçes
pa garo 0 excesso executivarnento.

Art. 60. Quando os terrenos foram possuidos em
commum, e os socios on alguns d'elles quizerem plan-
tar o criar, devoiio adoptar entro si urn regimem
quo os habilite a desfructar em sua propriedade, sem
quo se prejudiquern mutuamonto.

Art. 61. Para isso os socios designaräo a parte ado-
quada do terreno, na qual todos facao suas p1antaces,
o aquellas em qua todos doverAo criar.

Art. 62. Quando os terrenos no so prestem a urna
commoda reparaco, poderäo os socios contratar quo
cada urn occupo porcao e lugar designado onde plan-
to e crie.

Art, 63, No caso do art, 61 tanibom marcarao o
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nnmero do alquoires quo cada urn socio tiver do plantar,
e o numero do animacs que tiver do criar, do modo
quo o desfruco do cala urn e$teja na dovida propor-
cão do seo respectivo quinho ou dominio sobre o tor-
reno, coinpreheadido neste desfructo os quo plantarem,
criarem, us aggregados ou arrendatarios dos respecti-
vos socios.

Art. 64. Quando o regirnetu for o da separaço,
do art. 61, todos Os socios so obrigados a concorre-
rem para fazerem us fechos divisorios quo vedem todas
as especies de criaçyos.

Art. 65. Nn caso da art. 62, cada socio ou in
teressado serA obrigado a conter sues criaçs nos 1i
mites marcados, cow fechos quo lhes parecerem suffi-
cientes, do modo perem quo ellas no prejudiquow aos
demais interessados, ou aos visinhos. Nacontravenço
os p.ejudicados usaro dos direitos coneodidos pelos
arts. 51 a 59.

Art. 66. No so prestando os socios voluntaria-
monte a ecolha do regimem do quaesquer dos arts.
61 e 6, sero chamados ao juiz do Paz, para nowea-
rem arbitros, quo, examinando os terrenos, arbitrem o
regimem quo dove prevalecer, os tempos quo devem
principiar e concluir annualmente os fecho, a quali-
dade d'estes, a porço quo competir a cada socio, o nu-
mero do alqueires e do aniwaos que cada urn poderà
plantar e criar.

Art. 67. 03 reveis sero corisidorados adhorentes
a nomeaço feita pelos proentes, ou polo queixoso,
do accordo cm o juiz de Paz, e uicarao sujeitos aos
resuitados do arbitramento feito p1as informaços dos
presentes, ou em falta, do queix so inteiessado.

Art. 68. Uwa vez adoptado ou arbitrado o regi-
mom entro elles, os socios quo us iufrnigirem sero
niultados do seguinte modo: os quo ultrapassarem as
demarcaçs feitas ou designadas, em 206 e 10 dies
do priso. Os quo sendo avisados, não concorrerem è.
iactura dos f€chos nos tempos marcados, ou concorren-
do nAo Os fizerom na qualidado o na extensäo quo ihes
competir, em 20$, thando sujeitos, alom disso, a pa-
garem executvawento as depezas quo os demais interes-
sados fizerem na factura, ou complemento d'esses fechos
pela conta p roporcionalmento, quo elles apresenarem, Os
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quo no contiverm suas criacos nos limits quo fo-
rem designados, ficaro sujeitos a di sposiço dos arts 51
a 59. Os pie plantarom major nuiner do a1ueires, ou
criareni major uumero do aniwaes, em 206 pr alqueire,
o 5$ pr caboQa do animal, quo annualmeate planta.
rem on criarem, excedentes aos nuineros marcados.

Art. 69. Em quanto nio forem adoptadas entro 08
socios as providencias dos arts. 61 e 67, aquelles cujas
plantaçoes no forem corcadas, no poderao ter anima.
es do qualquor ospecie, nas paihas do milho, ainda me-
mo sendo proprios, sem expresso consentimonto do todos
Os SOCiOS. Os infractores ficarao sujeitos as disp.sices
dos arts. 51 a 59.

Art. 70. Quando es torrenos em commum forem
do criar ou näo osteja adotac1o, entre Os 8OCiS, no-
nhum des alvitres dos arts. 61 a 62, e alguin dos so-
cios quzer plantar em capes encravados, ou terreno
beira campos ou do pastagem, sara obiigado a corcar
as pIantaçs quo ahi fizer, pena do porder o direito
aos damnos.

Art. 71. 03 proprietarios do torrance divididos säo
obrigados a conter suas creaçes dentro dos seos limi-
tes, pars quo no invadAi torrenos on p1antac5es a-
lheias. 0 infractor flea sujeito ao quo acha disposto nos
arts. 51 a 59.

Art. 72. Quando dous cu mais proprietarios do
terrorios divididos, do cultura o criar, on do cultura so-
Monte, on do criar somento fororn confrontantos, qual-
quor d'ollos poderâ. reclamar dos outros a factura dos
fechos pelas divisas. A ostes fechos todos os confron-
tantes säo obrgados a concorrorem, fozendo-os na propor-
çãÜ das suas respectivas partes ou dominios Os infracto-
res serAo multados em 20, e os fechos senäo foitos
poles outros confioutantes a sua custa, fleando obriga-
dos ao pagamonto oxecutivo das dospezas, pelas c ntas
quo Ihes furem apresentadas.

Art. 73. Os proprietarios do immo vois situados
n'esse municipio, qtie residirem bra d'olle, sorão obri-
gados a ter nos seos prodios, aoui situados, administradores
on prepostos. quo cumpro todas as obrigacOes impostas
pelas presentos pusturas, em re1aço a esses immoveis, 0
representem os mesmos proprietarios no foro desta cidado,
em todos os proeessos do iafritcçes o execuçes quo 8U
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derivarem das contravençes das mosmas posturas, par-
ticipando seos nomes a camara.

Art. 74. A camara fará romessa de urn exemplar
das preseutes posturas a cada urn d'esses proprietarios,
polo correio, sob registro. ch:imando sua attenço para
as disposiçes dos arts. 73, 74 e 75.

Art. 75. Depois do por elles recebiclos os exempla-
res remettidos pela camara no tondo dado cumprimento
ao disposto nos mesmos artigos dentro do prazo do 3
mezes, enteftder-se-ha quo renuncio ao soo foro, dean-
do desde entäo estabelecida a competencia do juiz do
paz do districto d'esta cidade para o jugamento do todas
as infracçses das presentes postura, e execuçes do son-
tenças quo ihes forem contrarias, em relaço aos mesmos
immoveis, sobre quaesquer dos seos bens existentos nesto
termo.

Art. 76. Essos proprietarios sorào demandados edi-
talmente e sobre pregã nas audiencias como os ausen-
tes 0 rovéis.

Art. 77. Os quo so obrigarern a prestar serviços
espedlilcados em contratos do locaço prestal-os-ho in-
tegralmento, salvo casos fortuitos ou do força major. Os
contraventores soffcero 10 dias de prisão pela 1." vez e
20 nas reincidencias.

Art. 78. As custas feitas polos locatorios faro parte
do capital dos contratos da locaçao, para serom pagos
pelos locadores omissos nos mosinos serviços, couforme
as condç63s contratadas, so no pagarem em dinheiro,
cm 24 horas, depois do intimados.

Art. 79. 0 locador condemnado a priso deixará
do soffrel-a pola L a vez, so pagar 1$ por cada dia do
prisão, para o cofro municipal, continuando porem a
obrigaco da prestaço integral dos serviços na forma
disposta no art. 77. Nas roincideucias as commutaç3es
das pries tero lugar, so nisso conviorem Os locatarios.

Art 80 Os locatarios quo niotivarem a inexecuçäo
dos contrats perdero tuck quanto ihes deverem os lo-
cadores por esses mosmos coatratis, o pagar-lhes-ho as
perdas o damnos qua por iso Foffrerern.

Art 81. Os escriptos particulares provarão os con-
tratos do locação ate a quantia de 60$ por anno, pres-
-tad4 athantadmente a no excederexn do prazo do 2
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annos, salvo quando forern do serviços promiscuOS, quo
poderão ser por 5 annos.

Art. 82. Os contrats serão lavrados e assigriados
na presença do 2 testemunhas, em tantos exemplares
quantos forern os contratantes, e registrados na secreta-
na da camara municipal.

Art. 83. 0 regi&.tro constará da transcripcäo do
contrato, em livro para iso destinado, rubricado por
urn dos vereadires, sobi e seo respcctivo nurnero do or-
dem e em cada cxmplar so poiá a nota indicativa dos
nutneros do livro do registro, e das foihas em quo for
lançado.

Art. 84. Se os contratos forern do empreitadas
o estas no estivereru principiadas em tempo quo pos-
s.o ser concluidas, nos piazos dos coutratos, p0 ero Os

locatanios, corn avisos aos locaioras, rnandal-as fazer por
outreni, a custa dos locadors.

Art. 85. Se ainda principiadas, as locadores no
as concluirem nos tempos marcados, os locatarios Os

mandarao concluir a custa dos locadores.
Art. 86. As despezas feitas polos locatarios corn as

execuços ou concIusio das ernpreitada, sero recobi-
das dos locadores rem issos (salvo os casos em quo estes as
pagueni em 24 horas dopois do citados) em outros quaes-
quer servios exigidos pelos locatarios, compativeis corn
suas forcas e a9tidOes, mediante os precos do contrato.
on da tabella arbitrados polo juiz de paz a requiSico
do locador, so entre oste e o locatario nio houver accordo.

Art. 87. No caso do artigo antecedonto e 78, os 10-
cadores sero corn peflidos pelos juizes do paz na forma
institu:(la no art. 77.

Art. 88. Alern das quantias mencionadas nos con-
tratos dos acorescidos na forma dos arts. 78 a 86, no-
ahuma outra crescerà contra as locadores quo não con-
star do recibos destes em livros quo os locatarios são
obrigados a terern, passados por seo punho, ou por p05-
soas quo designarern, so não souberem escrever.

Art. 89. Os livros do recibos serão abertos, nu-
merados, rubricados e encorrados por urn voroador, e so-
rão mostradus sernpre quo os locadores, on Os juizes do
paz os exijão, pona do so julgar o contrato rescindido,
on 0 locatario integrairnente pago.

Art. 90. Se Os locadoros so julgarem lesados corn
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Os prços dos contratos, podoro recorrer para 0
de paz, relatando os inotivos da Iesão, e roquarendo quo
lh'a cumponho.

Art. 91. Os juizes do p ' z, julgando procclerites Os
motivos, procederio ex- u11cio, maudando citar o locata.
rio para sua 1 1 audiencia.

Art. 92. Se no vierem a accordo ou em caso do re-
velia, o juiz do paz, ordenando quo ihe subo os autos
COflc1og, arbitrará os salarjos do locador, conforzne sna
robutez e aptidão, tondo em vista as sguintos regras:

§ 1. 0 Por urn dia de 8 horas do trahalho:
1.0 Do fuce ou enchada, 500 a 1$000.
2.' Do machado, 600 a 1$200.
§ 2. 0 Por carregar e tocar lotos:
1.0 Do 8 bestas por die, 800 a 1$000.

0 Do 12 bestas, 14000 a 1$500.
§ 3.0 Quando o servo for dnfnestco on sedontario:
10 Mz corrido, 8$000 a 12j000.
2. 0 Por dias contadus, 400 a 600.
§ 4.' Serviços em viagons, ecoteiros:
1. 0 Mez corrido, 15$000 a 2*00.
2.' Dias contados, 800 a 1000.
§ 50 Sendo os serviços do empreitadas:
1. 0 Por cada aiqunire do roqada, em capoeira ou

matta virgom 12$000 a 16$000.
2 • Sendo do roçada e derribda em matto virgem,

16$000a 24$000.
3.' Pela capina do alqueire do planta, 12 a 16$.
Art. 93. Quando os serviços forem promiscuos,

comprometteudo so o locador a dar cada alqueire do planta
de mi)ho, arroz, foijo, fumo, ou outro qualquer ro-
çado, quomado, plantado e capinado ou quobrado, car-
tado, arnontoado, recuihido ao paio, ou do café quo
serâ eutregue no fim do certos annos, limpos tantas ye-
zes par anna etc. etc., o juiz do paz chamando dous ho-
mens eutenilidos a conscienciosos do lugar, so outros no
Ihes forem apontados pelas partes, os faro juramen-
tar e aibitrar, segundo os preços da occasião, desern-
pataudo, e homologando o arbitramoato

Art 94. So as locadores so alimeatarern a sua custa,
o juiz poderá augmontar Os preos referidos, de 20 a 50
pur ctjnto.

Art. 95. Haverâ. 1eso sempre quo Os salarios ou
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preços estipulados forem menos dos quo os usuaes,
na occasio, na) podondo, portanto, haver arbitrameatO
por precos menores dos quo foroni estipulados nos
contratos.

Art 96. Os contratos, quo ate aqui so regu1avO
por leis geraes. podero ser exigidos pelas dtsposiOOs
das presentos posturas, requerendo o locatario a sua
execoçäo, A 0 locador a c)mposicLo da lesäo.

Art. 97. A' camara flea a faculdade do alterar Os

preps da tabella dos salarios, sem pro quo os ahi men-
cionados estiverem em desaccordo corn os da occasião,
para menos, isto è, quando o desaccordo for contra o
locador.

Art. 93. Os quo occultarem as locadores, ihes de-
rem empregos on agasaihos, sem quo mostrern quitacäo
dos, ocatarios; concorrerem para sua fuga, ou do qual-
quer modo os alliciarem, difficultarom on privarern os
locatarios do goso dos serviços contratados, sero do-
mandados e executados em sna pessoa o bens, corno so
fossem os proprios locadores.

Art. 99. 0 juiz de paz do ICro do locatario, a
requerimento d'este, mandará citar o locador em qual-
qur districto dentro do municipio para onde so tiver
ausentado corn infracçao do contrato por mejo do urn
simples officio rogator o dir igido ao juiz rospectivo aflin
do vir perante elle, juiz compotente, ver-so processar
por infracçäo do contrato, e condemnar nas ponas do
art. 77. Assim tambem so procederâ para fazel-o cum-
prir as penas, so depois do condemnado so ausontar sern
cumpril-as, vindo nesto caso debaixo do prisao.

Art 100 Sn a ausencia do locatario for para fOra do
rnuncipio, a rogativa seth expedida corn as formalida-
des do estyo a vista do contrato, jurando o locatarlo a
infracço, ou juritando certido da condcrnnacäO.

TITULO 6.

COMMERCIO.

Art. 101. No so abrirAo casas do negocio neste
termo, nem as exiStet1teS continuarO, sem quo obtenh.o
licença annual da camara, ou dos soos presidentes, me-
diante o pagarnento dos impostos da tabella A,



LIVRO DA LET MDEtflA

Art. 102. Nesses pagarnentos so comprehendem Osdag aferiçes e revistas, confornie a epoca ou rnez do
anno, em quo for impetrada, não so do anno corrente
como dos anterjores.

Art. 103. Todos qua venderern generos quo devào
ser rnedidos on pesados, ficäo obrigaclos a ter pesos, ha-
lanças e medidas necessarjas. Nesta disposiço compre.
hendem . se os tropeiros, bern corno os fazendeirjs quo
vendew em suas casas seos generos medidos o pesados.

Art. 104. As medidas para vinho on aguardente
serio de páo on de lata; para vinagre, do pãc; para
azeite, do lata; para mantirnonto sero as do costume.
Multa do 10$ aos Contrayentores.

Art. 105. Os p€sos, balanças e medidas, uma vez
aferidos, flco depois somonte s uioitos as revistas, nas
quaes sorAo cenferidos, pgando-se pela metade as taxas
das aferiçes marcadas na tabella A.

Art. 106. SA O isentos da obrigaçao dos artigos an-
teriores os quo do dentro ou do fora do rnaniclpio con-
duzirem generos alimenticios para consumo publico, os
quaes podero sor vendidos por quaesquer pesos, balanças
o medidas, anteriorznente aferidos, ficando corntudo an -
jeitos a inspecço dos flscaes e as niultas do art. 103.

Art. 107. Os fiscaes fieão obrigados a examiziar no
principio, e mez do Juiho do cada anno, so us pesos,
balanças e medidas, so achão aferidos a asseiados. Os in-
fractores quo vendejern por pesos, balanças e medidas,
no aforidos, on aferidos, porern, sorn asseio, soro mul-
tados em 1 0$, alem do confisco dos pesos, balanças e
medidas näo aferjdas.

Art. 108. Se us fiscacs verificarem, quo 08 pesos, ba-
lança e modidas ja aferidos so achAo eomtudo inexactos,
e a 1nexactido fr dovida a factos do vendedor em pre-
juiso do compraclor, será o vendedor multado em 304; alom
do so ihe apreheaderom os ternos inexactos.

Art. 109. Se a inexactjdão for prejudicial ao vendedor,
julgar-so-ha quo é devida a factos do aferidor, e neste case
será este multado em 20$, e fará a nova aferiço a suacusta.

Art. 110. Alern das revistas obrigatorias, quando
quizerem on tiverem para isso rec1aniaces, poderão os
fiscaO3 proeder a outrus, em todas as casas, on em casa
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de certos a deterni jnados vendedoreg praticando o quo seacha detorminado nos arts. 107, 108 e 109.

Art. ill. Os mascate g quo forem encontrados a ven-der sam ter pago os imp ostos, seräo levados pelos insprcto-
zes de quartejres on por qualquor cidadäo a presença do
juz de Paz mais visinho, o qual os fará pagar an fiscaldo distrjcto, a mais a multa do 30$000.

At. 112 Aos qua rocusarem soguir a presença doju"z do paz, on so pagamento, o juiz fará apreheudertan tos do BOos bons ou effeitos quan to g cheguein Para so-luço do imposto, multa, custas a despezas.
Art. 113. Os inspectores, em cujos quartoir g 8eacharem mascates vondendo sam licença, enjo procedererncoxuo orfIena o art. lii, sero multados em 10$, alern dopagarom os impostos quo por sua ncgligoncja deixarem doser pagos.
Art. 114. Todos os quo são obrigarlos a fazor revistarpesos, ba1anag a medida g, ou a pagar quaesquer irnpostosmunicipaos deverao faz1-0 5 nesta cidade, on nos dis-trictos ao procurador o encarrogado do recebel_os, atefins do rnez da Marco do cada anno.
Art. 115. Os quo deixarem do afaril-og on pag1..os ate esse tempo, pagarao a aferiro d'hi por diante cornmulta de 50 por canto sobre as quantias marcadas nastabellas de aforiçs a impostos.
Art. 116. Para organisar o la nQamento da receita,a camara poderá pedir i rnformaç yeg as a utoridados, a aosempregados do fazenda geral a provincial do municxpio.Art. 117. Os co bradores dos impostog Para Os dis..trictos torao urns porcentagern, quo a camara podera mar-cir ate 20 por canto do quo receberem, ifldøpd0t 0 daporceutagem qua cGmpetir ao procurador.

Art. 118. Ninguem podera coinprar por atacado,
nesta cidade, povoacaes a estradas do termo, generos au-mentcjos destinados ao consumo public0. Multa do 10$ ao
veridedor e 10$ ao coznprador e nag reincidenejas mais 10dias do prisão a cada um.

Art. 119. Os quo conduzjrem generos alimentjcjogPara venderern nesta cidade e povoaçes do termo expolos-hao primeiramente a venda na casa do mercado, a noslugares niarcados pelos flscaes, d urante24horas polo menos,
o alii os vendero a retaiho em primejra man, e sO dopois
d'esse prazo a do pagarem Os impoatog da tabella B, pode1
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os-ho retirar para venderem por atacado. Multa do 10$
a 10 dias do prisäo.

Art. 120. Quando Os generos vierern remottidos a no-
gociantes ou particulares, pagaro, no obstante, as taxas
da tabella B. Os contraventores ficäo sujeitos a mesma
rnulta, o ao pagarnento executivaiflente.

Art. 11. Alem das 24 horas os vendedores poc1ero
dernorar-se na casa do mercado desta cidade, polo tempo
necessario para venderem seos generos, sem quo so ihes
cobrem alugueis, ficando obrigados a entregarom as
chaves o mobilia dos quartos quo occuparem, ou a pagal-
Os antes quo so rotirern, so os estragarem ou extraviarern.

Art. 12. A camara cornearâ urn guarda, quo re-
8ida gratuitarnonte na casa do mercado, obngando-so a zelar
da casa e mobilia, a a inthcar aos fiscaes Os generos quo
tiverem do pagar direitos.

Art. 123. Os quo so no cornbinarorn para elevarem
os precos dos generos expostos a verida na casa do mar-
cado corn o fim do difficultarern ahi a venda a retaihos, a
depois de retirados os coinprarem por atacado: Muita do
205 a 10 dias do priso a cada urn veudodor ou corn-
prador

Art. 124. 0 fiscal designará urn dos raios da casa
do rnercado, onde so cortará o gado para o consumo, ha-.
vendo pesos e balanças para a posada da came. 0 quo cor-
tar, em outro lugar, será multado em 106 por cada rez.

Art. 125. Nenhuma rez so mtará para consumo,
sern quo primoiro so tenha apreseutado ao fiscal, o qua!
lancarà em livro proprio o nome do dono, da pessoa de
quern a houve, a marca quo tiver, a corn quo so tenha pa-
gado o imposto. Multa do 10$000

Art. 16 Os fiscaes vedarãoo corte da rez quo por
aeu estado do magreza ou enfermidado no so dova ven-
der ao povo. Os contraventores serão multados em 10$ a
10 dias do priso.

Art. 127. As razes sero mortas em lugaros mar-
cados pelos fiscaos, laiiçando . so nesta cidade as fazes a
esterqueiras ao rio Camandocaia, da ponto do Sorocaba
para baixo, a nas povoaces, nos lugares marcados
pelos fiscaes. Multa do 10$, fazendo-se a limpeza a custa
do contraventor.

Art. 128. No é pormittido comprar objectos quo so
ulgarern furtados, ou pelo diminuto proco por quo forem
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offercidos, eu pelas possoas quo as offereco a venda, as
qnaes so jugarorn no () q pc'derern possuir, por sua qua-
1i1ade ou emprego. Multa do 30$ e obrigaco do indern-
nisar o valor do furto.

Art 19. As 9 horas da noite, ao toque do sino
pcilicial, fechar.se-ho todas as casas do negocios, ox-
cept as betcas, quo poderao continuar abertas em quanto
tiverem servios a cnviar. Multa do 10$ aos infractores.

Art. 130. E' pohibido negociar corn ciganos: Multa
do 10$000.

Art. 131. Entende-se por ciganos o g individuos ha-
vidos por taos, a assim conhecidos, por sua vida no-
mada, ou erranto.

Art. 132. E' j,rohibido tirar a gomma a farinha do
mandioca. Multa do 10$000.

Art. 133. E' prohibido consentir-se nos negocios em
quo so venderem bebidas esperituosas, ajuntamontos do
escravos ou do outras possoas quo no estiverem corn.
prando, ou vender-se dessas bebidas acs bebads, por ha-
bito, aos quo ja so acharern embriagados. a aus quo
trouxerem comsigo armas prohibidas. Multa do 10$ ao
dono da casa, 20$ nas roincidonciase 10 dias do prisão.

TITULO 7°

TI.ANQUILLIDADa E MORAL PtJBLTCA.

Art. 134. São prohibidas as casas do jogos, do quaes
quor qualidades, dentro do torrno sem liconça annual.
Multa de 60$ ao dono da casa, a do 106 a cada urn dos jo-
gadores; e nas reincidencias rnais 15 dias do priso ao
o 10 acs 2.11.

Art. 135. Nas casas do jogos, licenciadas, no sero
admittidos a jogar escravos, menores, Ilihos farnilias, tur-
bulentos a embriagados. Muta do 30$ ao dono da casa,
o nas reincidoncias 60$ a mais 15 dias do prisão.

Art. 136. Sao 1rohibidas as voserias e tiros nesta
cidado e povoacOes do termo. Multa do 10$. So os tires
forem dados a ucite, alern da multa, mais 5 (has do
prisã.

Art. 137. E' prohib.do riscar, pintar ou escrever
cousas indocentes, injuriosas a obscenas nos niuros o pa-.
rodeo ou em qualquer parte expstas as vistas do publico,
0 proerir em vo y alta palavras indecentes. Multa de 106.



LIVTIO DA LEI MINEIIIA

Art. 138. Os quo usarern do armas prohibidas, sem
licença alern das penas impostas polo art. 297 do codigo
criminal, swffrerao 10 do multa.

Art. 139. Em vista do dispost no art. 299, do re-
feriio codigo, sao doclaradas armas prohibilas, cuj) uso
poderà ser concedido aos viajant, áueIls quo so rnos-
trarem ameaçados do alguma offenMa physica, OU quo
contra elles se tente algum crime, bacamarte, pistolla,
revolver, faca do ponta ou punhal.

Art. 140. Podoro usar sum liceriça, durante osseus
trabaihos, das seguintes armas a saber:

1.0 Os carrolros, o uso do facas, sguuhada e macha-
dos. 2. 0 Os tropeiros, o uso da Faca e do rn: chado.

3.° Os capinheiros e lenheiros, o uso de faca, fouce
o machado.

Art. 141. E' prohibido tirar enio1as para qualquer
invocaçao, dentro do termo e suas povoa3es. sem ii-
conga. Os contraventores sero mo1ado eir 20$, al4im do
so ihe aprehendorotu as insignias, bandeiras, F stindartes e
instrumeutos do quo so acorn panhsreFn,e sff'oro dez dias
do prisão. Excoptua-se os festoiros zosidontes no termo
e as irmandades autorisadas pit' compromissos.

TITULO 8.'

SAUDE PUBLICk E ECONOMIA MUNICIPAL

Art. 142. 0 boticaria quo tiver medicawentos der-
rancados e incapazes do set vir an US) m4io o cirurgico,
alem do Os perder, seth multado em 10

Art. 143. E' prohibido vender ar:gs venencsa3 sern
receita do medicos. Multa do 10

Art. 144. Sem liconça da camara, nenhunia casa do
negocio poderâ vender drogas para uso medico on ci-
rurgico. Multa do 30$.

Art. 145. A camara concederã a licença do quo
trata o artigo anterior, aos quo a irnpetrarem, fazendo
expressa menäo das drogas que podero vender.

Art. 146. Ninguem som mistrar sons titulos de ap-
provaço, passados on approvados pelas academias do mm-
pnrio, poderá curar em medicina on cirurgia. Malta do
20$ e o dobro nas reincidencias.

Art. 147. 0 negociante quo falsifloar goneros ou
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os vender falsificados e corruptos, alem do os perder, serâ
multado em 10, e soffrerá, alorn da multa, mais dez dias
do prisäo nas reinci4eneias.

Art. 148. As pessoas affectadas d6 morphea sero
mandadas ao hospital respectivo a custa do seus bens ou
a expensas da camara, quando os nao tenhAo, salvo so
alguem as quzer tratar, Oil 88 trate a si mesmo, sern pe-
rigo do coutagio.

So tvr bns e no so tratar corn caut1la, do modo
quo evito o coutaglo, serâ multado em 30$ e 60$ nas
reincidencias.

Art. 149. E prohlbida a entrala do pessoas affoc-
tadas de bexigas, nesta cidade e povoaçao do teumo.
Quando alguns casos dessa mulestia nellas apparecerein,
o nis beiras das estrads, serã.o logo mandadas sahir as
pessoas douts pra us lugares destinlos p31os dscaes.
A carnara as farã recolher e tratar eta lazaretos, co-
brando o imposto das despezaa, d . s quo tiverem bons
para pagal-o, a Ihes forem relativas, trataudo gratuita-
uiente, e a custa do cofro municipal aos pobros.
Os iufraetores incorreräo na multa do 20$ so so recusarem
sahir depis do aviso do fiscal, alem do serem conduzidijs
a força.

Art. 150. Sao prohihidos os eutsrramautos nas
igrejas e adros desta eidade a povoacOes Mu1tt do 30
e dez djas do prio. So responsaVels como infractores:

§ 1. 0 0 fabriqaeiro quo der bilhoto para enterra-
meutos sera dcsiguaç do lugar, ou corn desigaaço do
lugares pr. btbidus.

§ 2 ° 0 saahrisiAo:
1 . 0 Qua ;tscar sepultura OU consentir quo soja abrta

em lugar prohbido;
2 • Qu 	 ermittir o ingresso do cadaveres, nosses lu-

garos, 	 ;tra suretu epuItados.
§ 3 0 0 vigarlo quo permtttir on ordenar euterra-

ineatos nses lugares prohibidos.
Art. 151 Os quit contra a vontade on ordens dos

mencionad s § 1 ,° .° o 3. 0 fizerem enterramentos em
lugares prohtbuLos. Mutta do 60$, alem do qutuze dias
ii prtsLo a cada urn.

Art. 152. Niriguem sara levado a sepultura scm
iluar 36 hucas iusepulti, salvo so autos disso houverem
signaus cv identu do deeurnpoiiço cadaveria, porque
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nesse caso sari o enterramento feito depois do 21 horas
Malta do 20$,

Art. 153. Se a morte tivor sido violenta, o enter-
rament) uo serà foito scm aviso a autoridade compatonte,
para fazr o necessario exame, salvo so a distancia for
tal qua essa autoridade não possa comparecer em 36
horas. Multa do 10$

Art. 154. E' prohibido etabe1ecor cortumes 0 outras
industris quo pos'ão prejuclicar a aude publica dentro
das povoacöes do termo. Malta do 20$ e a obrigaco do
retiral-as.

Art. 155. E' prohibido inatar peixes corn venonos
Cu dynamites. Multa do 10000,

Art. 156. Os quo fizereni parp, cerca ou curraes
para apanhar pexs nos rios, ribeir63s, corregos e vaUos,
scm licenQa. Malta do 20000.

TITULO 9°

LIMPEZA DAS PONTES, E ABASTECIMENTO D'AGUA.

Art. 157. A cainara tratará do restituir a servido
publica as InargelAs direitas do ribeiro da cidade e do
ne Caman 'Iocaia, a i.s ds ribeires quo passarern por on-
tras ov'açoo do terme, e das quaes 0 publico tenha pro-
cisdo paia sua utilidade, fzrndo-as depws limparedos-
ewpachar. Urna vez rostituida a sorvdão, os qua teritarein
novamenLe occupal-as, sero multados em 30, sendo
restituidas a deempacIiadas per , ordern do fi cal, ou por
este a custa do cojitraventor

Art. 158. A camara procurará melhorar o encana-
inento public) da praça do 1tsario, desta cidade, o con-
struir outros, podeado, e delle3 podert conceder pennas
d'aguas aos particulares, mediante a contribnLco annual
constante da t;ibella A.

Art. 159. Os concessionariO do ponnas d'aguas são
obrigados a tarem em seas predios torneiras e reservato-
rios, para cautelas em lugar detarminado, no O para
evitar desperdicios, como para evitar lamas infectas. Multa
do 10$, o dobro na l.a rein eldencia, e na 2 6 alem da multa
do 406 seá c.ssada a eoncessao.

Art. 160. Os tincanameutos para as concosses par-
ticulares , serio feitos a custa dos concessiQrlarios,
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Are. 161. 0 fiscal é autorisado a inspeccionar a per-
feita execuço do art. 159, examinando para isso as tor-
noiras e reservatorios particulares, avisando aes conces-
sionarios corn a precisa antececleucia, e marcando-ihes a
hora em quo so hade aprosentar, para ter ingresso nas
casase quintaes, onde estejo collocados. Contra Os ro-
luctantes so terã o procedimento autorisado polo art. 11.

Art. 162. Os quo arrombarem on entupirem Os en•
cariamentos pub1tco ou particulares, soffreräo a multa do
20, e reporo as obras no antigo estado, a sua custa.

Art. 163. Os quo lavarsm roupas, vasilhas ou quaes-
quer outros objectos nos tanquos dos chafarizes, ou nos
reg3s dos encanamentos, deixaudo ahi pannos, paihas ou
cousas quo obstruo os regos, on canos do esgotos On OSCOO
des aguas, sero multados sm 20, e terão obrigacO do
fazer a desobstrucço e limpeza a sua custa.

TITULO 10.0

PROPRIEDADE MUNICIPAL.

Art. 164. A camara ó a unica compotente para con-
ceder o uso dos terrenos municipaes, on publicos, da ser-
ventia municipal.

Art. 165. Os terrenos municipaes, ou publicos da
serventia municipal, ja concodidos, o os quo so houvoreru
do conceder, fico sujoitos aos fôros quo as necessidades
do municpio obrigarom a camara a crear, e quo forem
approvados pelos poderos competontes.

Art. 166, Nerihum titulo Cu posse poder-so-ha al-
legar para conservar o adquirir terrenos, que tondo em
algurn tempo pertencido a propriedade on sorventia mu-
nicipal, no tenhäo sido pela camara, on pelos poderes
competontes, o segundo as leis, devidamente alienados.

Art. 167. Os concessionarios do terrenos parR edi-
ficar fico obrigados a coucluir as obras deutro dos pra-
zos quo ihos forem assignados pela camara, salvo pro-
rogaço do metade dos reforidos prazos, feita a vista do
razes attendiveis; fiada a qual nao so concederâ segunda,
o conceder-se-hno os terrenos a outros.

Art. 168. Os terrenos quo fizerom frente a duas on
mais ruas ser.o dividido do maneira tal, quo os predios
do uma no fiquom corn mais fundos quo os da outra. Em
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caso do contestaço entre os proprietiirios, serâ a diviso
feita por ordem da carnara, e a custa dos cuntestantes;
multa do 1OT5 aos quo ultrapassarem as divisas, urna vez
feitas.

TITULO 1l.°

IMPOSTOS MUNICIPAES.

Art. 169. Alem das multas e impostos quo pelas
leis geraes 0 provinciaes pertencern a camara, serà re-
cebidos como rendas municipaes os impostos das tabellas
annexas A e B.

Art. 170. Ficäo creados mais neste municipio os
impostos das tabellas—C e D—os quaes terAo applicaço
especial a factura on concertos das matrizes e cemiterios,
compra do livros para distribuir aos alumnos pobres das
escolas do primeiras lettras, publicas on particulares; a
factura do casas e compra do mobilias para as escolas
publicas do instrucçao primaria.

Art. 171. 0 procurador arrecadará e escripturarà
o imposto corn applicaçao especial, em separado, mos-
trando em cada trimestre a importancia arrecadada em
cada freguezia.

Art. 172. A camara, a vista da conta do procura-
dor, empregará, corn o desconto das despezas da arreca-
daço a importancia das quantias liquidadas e arrecada.
das: 1.0 na factura das inatrizes e cemiterios, on nos
sous concertos; 2. 0 na compra do livros para serem dis-
tribuidos na forma do art. 170; 3. 0 na factura do casas
o compra do mobilias para as escolas publicas do ins-
trucço primaria das respectivas freguezias,

Art. 173. Os professores sero obrigados a dar re-
cibos das mobilias quo lhes forem entrogues, para suas
escolas, conserval .as e mostral-as ao fiscal, sempre quo
este as quizer ver, e dar conta dellas a camara todos es
annos. Multa do 20$ e obrigao do pagarem a impor..
tancia das quo estragarem ou extraviarom, quo corn a
multa serb. recebida, em desconto de sous ordenados nas
repartices do fazenda, a requisiço da camara, ou exe-
cutivamente pelos rneios judiciaes.

Art. 174. Fica tambem fazendo parte das reudas
rnunicipaes, corn a mesma applicaçao, o producto das es-
xnolas, ou das arremataç5es dos objectos dados on offer-
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tados aos santos, ou a qualquor invocaç5o re1igioa das
mesmas matrizes; as commutaços quo os fosteiros cos-
tumào fazr em favor das inesmas obras; os legados
pois candos em commisso, emquantci nio houver hos-
pital do misericordia no municipio.

Art. 175. Os habitantes da provincia do S. Paulo,
sujeitos a estola da freguezia do S. José. do Toledo, deste
municipio, pagarãO corn a rnesrna app1tcaço Os impostos
da tabella—D—antes da pratica dos aetos sobre qua re-
cahem. Multa do 10$.

Art, 176. Os habitantes dos quarteires do Sapu-
cahy, desto termo, perteucentes a estola da freguezia do
Saut'Anna do Sapucahymirim, da provincia do S. Paulo,
ficao isentos do imposto corn app1icaço especial.

Art. 177. Os reverendos vigarios, na pratica desses
actos e autos dolles so realisarem, quando nao furem
de caracter urgente, exigirao o certificado do pagamen-
to do irnposto especial, esperando a camara do sea zelo
polo serviço da igreja o do publico, quo façabo corn quo
estes impostos sejabo recebidos pelos encarregados dos lu-
gares,

Art. 178. Os impostos annuaes marcados nas tabel-
las—A o 0.—serabo pagos no principio do cada anno ate o
firn do mez de Marco, pales contribuintes estabelecidos
no municipio, ficando sujeitos ao pagamento do urna multa
do 50 por cento so excederern o praso marcado.

Art. 179. Os quo estabelecerem casas do commer-
cio depois do praso do artigo anterior, paga1os-hi.o antes
do o abrirem, corn o desconto proporcional do tempo ja
decorrido, a contar do 1.0 do Janeiro do cada anno, ou
autos do so entregarem ao mister de sua profissäo ou
industria, sobre as quaes recahirem, ou na occasiao quo
deiles so tornarem devedores. Muita do 10$.

Art. 180. As quantias provonientos dos impostos
corn applicação especial, arrecadadas em eada freguezia
quo tiverern do ser distribuidas pela camara, seräo on-
trogues as commisses do obras quo a carnara nomear,
em cada freguezia, para quo sejabo empregadas nas res-
pectvas obras ou concertos. Quando forem destinadas
a compra do hvros, a camara designath quaes devabo
ser compracios, e ordenarã o modo des distribmçios pelos
aluinnos pobres; se furem para a factura do casas para
escolas, a camara darà o piano dellas, e so ferem final.
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monte para compra de mobilias a camara desiguarfi as
suas qualidades e foitios.

Art. 181. Em todas as casas a camara so reser-
varà o direito do concorrer para a organisacão dos orça-
mentos dessas obras, concertos e mobilias, os quaes sorAo
do sua definitiva approvaçäo.

TITULO 12.0

DISP0SIES GERAES.

Art. 182. Para execuo das presentes posturas, a
camara nomeará urn ou mais ajudantes do porteiro,
para cacla districto, o qual acompanharâ ao fiscal res-
pectivo, em todos os serviços desto, lavrando os termos
de infracço, quo serão assignados pelo fiscal, plo aju-
dante do porteiro e por duas tostemunhas. 0 fiscal da ci-
dade acompanhar-se ha do porteiro da camara e do mais
ajudantes quo ihes forern procisos.

Art, 183. 0 secretarlo da camara, o por(eiro o sou
ajudante, quando nos sorviços da camara e dos fiscacs
praticarern actos proprios dos escrives e tabe1liles, ou do
officiaes do justica, vencero os emolumentos e salarios
que vencerem aquelles empregados, polo actual regi-
mento do custas, e consider ados os actos cotno do causas
oxcedentes a 500000.

Art. 184. Os fiscaes concodero as licencas do quo
tiato ostas posturas, exceptuadas as quo são reservadas
a camara.

Art. 185. Os quo desobedecerem aos fiscaes nos ax.
ercicios do sues funcçs, sero multados em 20$, So
a desobelioucia for aeimpanhada do aggL'essào oa injuria,
serà. a multa do 606 e 30 dias do prisao.

Art. 186. Quando no exercicio do suas funcc9s
os fiscaos nc-cesitarem do apoio da força publica, requi-
sital-a-ho do delegado on subdelegado de policia. 0 do-
legado ou subdelegado, conforme o caso, a faro acorn-
panhar do urn official de justica.

Art. 187. Seinpre quo as posturas obrigarem a
alguem a fazer on dosfazer algurna cousa em prasos
marcados pelas soutenças dos juizes do paz, pela camara
o peios fiscaes, no obodecendo, sera feita on desfeita It
sua custa por ordern da carnara ou do fiscal, cobrando-so
delle as dezas occasionadas, e executivamonte.
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Art. 188. As contas do procurador da camara, por
esta reconhecidas e assignadas, as certidOes dos autos do
infracç3es, das quaes consten as quantias liquidas das
despezas e multas, tero execucäo apareihacta contra Os

infractores.
Art. 189. Quaudo os infractoros no tivorern bens

por onde satisfaço a irxiportancia das despezas quo
occasionarem, das multas em quo incorrerern, e custas,
sorao recoihidos a cadea, por tautos dias quantos bastern
para pagamouto, a razao do $ por dia, ate 30 dias.

Art. 190. Os infractores condemnados a prizao quo
pagarem a inesma prizao commutada em 2$ diarios, as dos-
pezas quo occasionaro, as rnutas em quo incorreräo 0

custas, on derem fiador idoneo, o aceito polo procurador
da camara, ficao isentos da priso.

Art. 191. As despezas feitas por ordem da camara
o dos fiscaos, em execuci.o das posturas sobre immoveis dos
contraventoros, as multas o custas, sero considerada onus
reaes, gravaro essos immoveis, e flcarao salvos precipua-
monte ao cofre municipal indepeudeute do transccipcao oix
inscripco.

Art. 19. 0 procurador da camara é autorisado a
dar procuracio a pessoas do sua confiança, quo promo-
vAo nos districtos os processos do infraccias e das co-
branQas dos impostos, multas e despezas, quo a camara 0

Os fiscaes ordenarem, para execuç.o das posturas contra
seos infractores, vencondo as procuradores os salarios
contados polo rogirnento do custAs, para os advogados e
so1 i citadoe, cnsiderados os actos como so as causas ox-
cedessom sempre a 500$000.

Art. 193. 0 fiscal da cidado e o dos districtos exer-
cero cumulativamente corn o procurador da carnara
o procuradores deste as fcu1dades, e vencero as mesmos
salarios, do quo trata o art. antecedonte. As faculdades
quo as posturas concedem aos fiscaes, cumulativas Cl m
a cainara, sero exercidas por aquelles sornonte quando
esta não ostiver reunida.

Art. 194. Os juizes, escrives, advogados, solicita
dores, flscaes, procuradores, porteiros e soos ajudantes
officiaes do justica ou outros quaesquer prornotores (to'
processos do infracçes e exocucOes do posturas, int
maçes, termos e autos prO ou contra a camara nada
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vencerão a titulo do custas ou honnrario q , quando a ca-
mara deoahir, ou nellas for condemnada.

Art 195. Srnpre quo paa a cobrança das multas
impostas, despozas OU emolunientos do quo trao etas
posturas, for necessario o omprego do meios judictaes,
o infractor pagará mais 25 por canto, corn tauto quo
pague autos da penhora, e 50 por cento so esta so chogar
a effectuar, no excodendo a 306 em qualquer dos dois
sobreditos casos.

Art. 196. Os fiscaes dos districtos enviaro, corn a
necessaria antececlencia, seos relatorios ao fiscal da ci-
dade, para quo possa este cumprir corn o disposto no
art. 85, § 4. 0 da lot do 1. 0 do Outubro do 1828.

Art. 197. Nessos relatorios faro menço do tudo
quanto houver succedi.lo no trirnestre decorrido, relativo
a administraco do respectivo districto, e o fiscal desta
cidade, resumindo-os, fare. seo rolatorirj geral, quo apre-
seutare. em cada sesso ordinaria da camara. Os fiscaes
quo negligenciarern oste dover, serão multados do
10$000 a 30$000.

Art. 198. Os juizes do paz quando condemnareni
aos infractoros do quaesquer artigos destas posturas ao
pagamento do dospezas, multas e custas, condemual-os-
ha) alternativarnente, ou ao pagamento em diahoiro em
24 horas ou a serem recoihidos a priso, na forma do
art. 189.

Art. 199. Quando os juizes do paz condemnarem
aos infractoros a prisäo, tambom condemnal-os-häo alter-
nativamente, ou a serem recoihidos a cadea, ou a paga-
rem em 24 horas 2$ por cada dia do condemnac.o, so qui-
zerem evitar a priso. Tambem a evitaro so derm fiado-
res idvneos, acoitos pelo procurador da camara.

Art. 200 Quando a infracço do qualquer dos arti-
gus d'estas posturas for commettida por mais do uma pessoa,
em companhia, cada urn dos infractores sore. responsavol
solidariarnente, na falta dos outros, ficanlo-iho direito
salvo do haver d'elles a quota quo ihes pertencer, nas
despezas, multas e custas.

Art. 201. Quando as de-pezas, rnults e custas reca-
hirem sibre escravos, flihos familiai ou pupilos, o senhor,
pai, tutor ou curador sore. respnsavel, pagando-as execu-
tivamente. So a condemuaco for corn priso, commutar-
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se-ha em 2$ diario, quo serAo pagos corn as custas p&os
sobredito rsponsavois.

Art. 202. A camara e fiscaes do inunicipio, quo mar-
carom prazo a qualquer infractor dos artigos destas pS-
turas, para mandarem fazar ou desfazor alguma cousa,
ou para quo a faço ou desfaço, o dovjrao detorminar
por mejo do mandados, polo portoiro ou seos ajudantes,
escriptos nesta cidade polo secretarie, e nos districtos pelos
dUos ajudantes, os quaes passara em seguida certi10 do
diligencia para ter o andarnento quo convier.

Art. 203. Tanto o secretario, conio o porteiro e
ajudants, tern direito do receber dos infractores intitna-
dos a importaucia dos actos praticados amigavel ou judi-
cialmente.

Art. 204. A camara adquirirâ ou contratar. corn-
modos, ondo sejão recoihidos os aaimaos quo forem appre-
hendidos a so tenho do dernorar ate serem arrernatados,
attendendo a segurauca a tratainento dos mesinos.

Art. 205. Fieo revogadas as disposices em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecimerito a execuço da referida reso1uQo pertencer.
quo a cumpro e façao cumprir to inteirarnente como nella
so contem. 0 secretario thsta provincia a faça imprimir,
publicar a correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte e tres dias do rnez do
Setembro do Anno do Nascimento de Nosso Sonhor Jesus
Christo do mil oitocontos a oiterita a quatro, sexagesirno
tercoiro da Indopendencia e do Imperio

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 23 do Outu-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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TabeHa—A

Gobrar-se-ho emJaguary como municipaes,
Os seguintes impostos

§ 1. 0 Liconças o direitos,pagos annualmente:
Para mascatear fazendas soccas, ouro ou

prata em obra:
Nao sendo negociante estabelecido no mu-

fl1C!piO ..............
Sendo estabelecido no municipio .
Qando a mascateacäo for do quaesquer

outros generos.
Nao seado nogociante estabelecido no mu-

nicipio..............
Sendo estabelecido no municipio .
Estes impostos recahiräo sobre cada uma

partida de fazondas, ouro on p'ata em obras, ou
outros quaesquor objectos quo constituom a mas.
cateação quo foram Wrigidas par cada uma das
localidades do rnunicipio, embora pertencäo
todas ao mesmo individuo ou firma social, salvo
so as obras do prata on ouro foram fabricadas no
municipio quo nadapagaräo.

Para abrir casa do jogo .......
P ra conservar ou abrir casa do negocio

do qua iquer qualidade, on botica
So for estabolecido para fora da cidado e po-

voaçes, a m'is de um kuotnetro do distancia
Para vender drogas ........
Para vender aguardente .......
Os geneios, especialmente tributados, pa-

garao cada urn d'elles o imposto quo uses for
relativo, embora vendidos conjunctamente na
mes'na casa do negocio.

Para obter pennas d'agua ......
Para exercer empregos on prof1ses do ad-

vogados, medicos, cirurgiä, dontista, tabelliAos,
escrivLes do civel e do orpho, administradores
do recobedorias, collectoros, procurador e se-
cretario da camara, aforidor e fiscal da cidade,
cadaurn..............

Do solicitadores do causas, contadores, par-
tidores o distribuidores, agrirnensores on lou-

200000
5OiOOO

50$000
20$000

50$000

20$000

'0000
101$0()0
1o$000

1o$000

106000
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vados, quo ava1io bens e parti1ho terras,
vigias das recebedorias, escrivães das mesmas,
dos juizes do paz e subdelegacias, do jury,
das collectorias e fiscaes dos districtos cada urn.

(Oompr€hende-se no numero do, advogados
o solicitadores do cauas, os qUA assiguao seos
articulados, o residern nas audiencias corn ii-
cenca dw juize).

Do porteiro da camaro, seus ajudantes, ca-
uiinheiros e officiaes do justica do quaesquer
juios, cada urn...........

Pat a casas do pastos ou hospedarias, do
cornrnissOo.,t, do padartas Cu do vonlerern paes,
bscuitos e outras quitaudas, do ouriversaria, re-
lojoaria, de alfaiate, sapteiro, solleiro, marci
nefto, carpiutoiro, funileiro, caldereiro, e nas orn
quo so mostrarern marmotas, dioramas, panora-
inas, habilidades do auimes, operas, bonecos e
outros espectaculos curiosos, cada urn.

PELA. AFER1QAO

Do metro............
Do kilogramma . . . . . . . . . .
Mais urn mil rots por kilogranitna ou frac-

ço do kilograwrna, atô 10 kilos, e nada mais
dahi pata cima,

Do litro ............
Mais urn mu reis por litro ou fracçäo do

litro, ate o decal itro, o nada mais d'ahi para.
cima.

Da balança grands do gauchos, e conchas
dopao ..............

Da balanca grands do gauchos sern conchas
Da balança de grarnrnos ate mu .
Da balauça gramnataria .......
Nas revistas pagar . seho os impostos de

afericiYes pelas metados.
Os criadoros do gado, pagaro tondo
Ate vinte vaccas
Do vinte a cincoonta vaccas
Do cincoonta para cima .......
Pelos ' arros que transitarern pelas ruas

86000

5000

5$000

5,t0OO
2$000

2$000

8$000
66000
3$000
26000

5$000
lOqOOQ
20$000
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desta cidade e povos, ou estradas do mu-
nicipio, cada urn ...........

Cada urn agricultor que plantar milho,
feijo, arroz ou fume .........

§ 2. 0 Irnpostos occasi(naf's
Licença para usar do arruas prohibidas
Licença para fazr catacurubas nos cemite-

rios publicos:
Per tempo superior a cinco annos
Por tempo inferior a cinco annos .
Licença para construir on reconstruir adifi-

cios nos arruamentus desta cidade a povoacOes
dotermo

Ibm para tirar esmollas para qualquer in-
vocacão religiosa:

Na cidade a povoaQOos do termo .
Em todo municipo.........
Para deposito do inateriaes de construcQão

nas ruas a praças...........
Para jogar enrudo
Para j gar outros jogos temporaries, dia
Para tar vaccas a cabras danlo bite na ci-

dade e povoaçses, a saber:
Cada vacca ...........
Cada cabra ...........
Os filhos das vaccas a cabras licenciadas,

nada pagarao emquanto aquellas derem leite.
Nào obstante as licenças, as cab ras andarao

peadas, sam o qua no sero isentas da8 multas.
Licenças para espectaculos do touros, ca-

vaihadase volantins, por dia.......
Para barracas on botequins temporarios
Para vender bilhotes do loterias, sendo as-

traugeiras, cada urn..........
Sendo nacionaes, idern
Para os qua corrarn o rnunicpio tocando

realejos e outros instrumentos, rnnstrando maca-
cos ou outros anirnaes, ou object's curios•s

So Os mostrarem somente na cidade a po-
voaçes do termo

Pala transferencia do terrenos concedidos
pela camara ............

1o$000

$000

206000

2OOOO
1o$000

1o$000

5$OñO
20$000

'o'000
1o$000
4$000

46000
2$uOO

1o$000
1o$000

1o$000

56000

20$000

1o$000

205000
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Palos escravos quo se venderem no muni-
cipio................

Pela aguardente importada para consurno do
munIcipio, cada barril.........

Pula dita fabricada no municipio, cada
barril ...............

Polo registro do cada urn titulo ou diploma
na secretaria da Camara. .......

Pelas certidöos passadas polo socretario, pa-
gar-se-ha, para o cofre municipal, o quo so paga
polo actual regimento do custas aos tabolltaes
o escrives, por actos semeihantes, menos
quanto a busca, quo serà sempre......
qualquer quo seja o tempo decorrido,

(Jada attestado gratuito passado pela ca.
mara

So forom passados em execuçao do lei on
ordem superior ...........

Pelos termos do arromataço do obras mu-
nioipaes ate 100$000 .........

E mais urn mil reis em cada cern mil reis,
on fracco do cern mil rois, ate vinte mil reis, o
nada mais d'ahi para cima.

Polo registro do cada urn contrato do loca-
çäo do serviços pago polo locatario.....

Pela rubrica do cda foiha do livro polo
presidente da camara on voreadoros, não sendo
em execuçäo do lei on ordern geral on provincial.

0 secretario da camara é responsavol pelos
impostos quo so houverem de pagar pelos regis.
tros, certides, o outros documentos quo so quei-
TAO, SO Os não fizerern pagar autos da entrega
dos mesmos documontos.

Cada besta on cavallo bravo, quo so vender
importado para o municipio.......

67

20$000

c2$000

'$000

5$000

2$000

5$000

26000

2$000

3000

050

2$000

Palaeio da presidencia da provincia do Minas Goraes,
Ouro Preto, 23 do Setembro do 1884.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO
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Tabella—B
Na casa do mercado da cidado do Jaguary,

cobrar-se-ho os seguintes impostos:
Do cada rez quo so cortar para consunlO.
Do cada cevado, quo ahi viver.....
Do cada cabrito on carneiro......
Do cada 50 litros do farinha do mandioca, do

feijo, 	 arroz, 	 amondoim.......
Do cada leitôa. - . 	 .	 ......
Do cada 50 litros de milho em gro.
Do cada 50 litros do polvilho, fubá ou canjica.
Do cada arroba do farinha do trigo.
Do cada 50 litros do batatas, carás, on man-

diocas. 	 .
Do cada restea do aihos ou cebollas.
Do cada peril..........
De cada duzia do ovos.......
Quando os generos da presente tabella

vierem remettidos a esta cidade, para consu-
mo de particulares, ou para negociantes, Os
impostos sero pagos ao procurador dentro do
48 horas; se o pagamento so demorar por mais
tempo pagar-se-ha o duplo.

4$000
i$000

400
mu ho,

200
200
100
200
300

200
040
200
040

Palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes.
Ouro Preto, 23 do Sotembro do 1884.

OLEGARI0 HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.
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Tabelia— C

Inipostos da camara municipal do Jaguary
corn appliCacO especial.

Do cada pessoa menor do 50 annos, cobrar-
se-ha annualrnente o imposto, corn applicacO
especial as igrejas, cemiterio, compra do livros
e construccO do casas para escolas, conformo
deterrninão as posturas, a saber

Do cada pessoa, não formando familia. . 	 1$000
Quando essas pessoas compuzerofli farnilias

regular-se-ha a cobrança, polo modo seguinte
Do cada pessoa ató o nurnero do seis . . 	 500
Das quo excederem de 6 atc l 	 . . . • 	 300
Das quo excederem do 12 ate 18 	 . . . 	 200
Nada mais d'ahi pars emma,
No so eonsideräo como parte da mesma familia os

camaradas on aggregados.
S.o responsavels pelos irnpostos
Os paos pelos flihos.
Os senhores pelos escravos.
Os patrOes pelos camaradas.
Os senhorios pelos seos prepostos e aggregados.
Os tutoros e curadores pelos seos pupilos e curatel-

lados.
Oonsidero-Se partes integrantes do familias todos os

quo residirem na mesma casa, servindo-se do inesmo fo-
gao, salvo os acima exceptuados.

Palacio da presidencia da provincia do Minas Goraes.
Ouro preto,23 do Setembro do 1884.

OLEaARIO HRCULANO D'AQUJNO E CASTRO.
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Tabella—D
Os moradores na provincia do S. Paulo,

quo pertencerem a estola da freguezia do S. Joè
de Toledo, do rnunicipiO do Jaguary, pagaTäo
Os seguintes impostos, corn applicacao especial
M igrejas, cemiteriOS o escolas.

t)e cada festoiro quo flier festa na igrea do
S. José...........

Do cada casarnentO na mesma. .
So urn dos nubentes residir em territoriO

d'esta municiplo, sornente.......
D3 cada padrinho nos baptisados .
Do cada enterrameIlto no cemiterio da Ire-

guezia, o meio dobro dos omolutnefltOs da Ia-

brica.São responsaVeis por estes ImpostOg e polo S

multas das posturas os paes, senhoreS, tutores 0

patrOeS.
Os conjugeS e padrinhos.
Os herdeiros dos bens dos fallecidOs.
Os infractores sofrero appreheflS0 do

quaesquer objectos quo trago comsigo, ou p08-

sUO em territorlo d'esta provrncia, para paga-
mento do imposto, malta, despezas e custas.

5$000
4$000

2$000
'$000

Palacia da presidencia da proviacia do Minas Geraes,
Ouro Preto, 23 do Setembro do 1884.

OLEGAttIO HERCULANO D'AQtJINO E CASTRO.
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RESOLUçAO N. 3211 - DE 8 DE OUTUBPO DE 1884

Torna extensivo a camara municipal d3 Minas Novas o art, 143
da resolucao n. 3007 do 7 do Novetnbro do 1882.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da proviacia do Minas Geraes : Faço saber a todos
os seos habitantes, que a Assemblea legislativa provin-
cial, sabre proposta da camara municipal da cidade do
Minas Novas, decreton a Resoluço seguinte

Art. unico. Fica extensivo h camara municipal da ci-
dade do Minas Novas a art. 143 da Resoluçi() ii. 3097
de 7 de Novembro do 188, menos na parte relativa a
arrecada ção feita polo procurador da cainara ; revoga-
das as disposiçOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecirnento e execução dA referida resoIuão pertencer,
quo a cumpram e faam cumprir t.o inteirarnente coma
nella se contem. 0 Secretario desta provincia a faça im-
pritnir, pubticar e correr. Dada no palacio da presideit-
cia da provincia de Minas Geraes, aos alto dias do tnez de
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
terceiro da Independeucia e do Imperio.

OLBGARIO HEROIJLANO D'AQUJNO E 0ATR0.

Sellacla e publicada nesta secretaria aos 23 do Ou-
tubro do 1884. 0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

RES0LuçA0 N. 321—DE 8 DE OUTUBIIO DE 1884
Autorisa a cafflara municipal do Minas Novas a cobrar divorsos

impostos e poe em vigor a resolucâon. 2070 de 17 do Dezembro
de 1874.

0 Dr. Olegario llerculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da proviucia de Minas Geraes: Faço saber a todos
Os SCUS hahitantes quo a Assemblea legislativa provin-
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cia!, sobre proposta da carnara municipal do Minas Novas,
decretou a reso1uçio seguinte

Art. 1. A cainara municipal do Minas Novas é au-
torisada a cobrar a aferiçao polo modo seguinle

§ 1. Do qualquer pessoa quo negociar fazendas see-
cas, ferragens, moihados e generos do paz, 10000.

§ 2. Do quo negociar goneros do paiz, ainda quo
particularmente, 8000.

§ 3. Do que negociar fazendas e ferragens somente
8000.

tt. Do cada botica, 6000.
Art. 2. 0 Fica a cainara igualmento autorisada a cobrar

Os seguintes impostos
§ 1. Do cada I)essoa quo vender rernedios em casa

do negocio, 10000.
§ 2. Da que comprar escravos no municipio cobrar-

se-hão 205000, por cada urn.
Art. 3 ° Fica em vigor a llesoluçao n. 2070 do 17 do

Dezembro de 1874
Art. t.° Revog.o-so as disposiçOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quein o

conhecimonto e execuçäo da reforida Resoluço pertencer,
quo a cumpram e façam cumprir tio iliteirarnento como
nella so contern. 0 secretario desta provincia a faa im-
prirnir, publicar e correr. Dada no palacio da presidencia
da provincia de Minas- Geraos, aos oito dias do inez
do Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor
Jesus Christo do mil oitocentos e oitenta e quatro, sexa-
gesimo terceiroda Independencia e do Irnperio.

OLEGABJO HERCULANO D'AQtHNO E CASTRO.

Sollada e publicada nesta secretaria aos 23 do Outubro
do 188!.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.
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RESOLUçkO N. 313—DE 8 DE OUTUBPLO DE 1884

Substituo o imposto do foros na cidade do Sabarà polo do—predial
—qui seri extensivo a todas am povoacO8 do inufliciplO 0
contein outras disposices a respeito.

0 Dr. Olegario IIerulano d' A(1U1fl0 C Castro, presi-
dente da provincia de Minas Geraes:l"aco saber a todos os
seus llal)itaflteS, quo a asserni)lea legislativa provincial,
sobre proposta da carnara municipal da cidade de Sabar,
decretou a resoIuäo seguinte

Art. 1°. Fica aboliclo o imposto do foros na cidade
do Sabarit e substituido pelo denominadO_pret1ial_,Pb0
sera extensivo a todas as povoaOes do respectivO mu-
fliciplO.

Art. llo . Cada casa dentro da cidade pagará do urn ate
tres mil reis, conforme sua estiinava; iias outras p0-
voaçOes do rnunicipio, segundo a mesma base, do quinhen-
tos reis ate dous mil reis.

Art. 3. 0 Este imnposto seraarrecadado polo forma
siguinte

§ 1. 0 No principio do mez do Dezembro de cada anno
o procurador da carnara, na cidade, 0 Os llscaes on agen-
tes da mesma camara, nos districtos, farão o Janamento
das casas, em cadernos para esse fim dstinados, abertos,
numerados, rubricados e encerrados polo presidente da
camara.

§ 2 . o Os proprietarios das casas sO tero vinte
dias precisos para reclamarem do lançamento, quando
ihes pareca ser die excossivo em vista da base estabele-
cida, e conforme as rasOes apresentadas, poderâ a
camara alivial-as em parte oii no todo aos que fotem
nimiarnente pobres, circumstancia essa que serà prov a-
da por attestados jurados do parocho on do juiz do paz
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Art. 4. 0 A camara depois de approvar o Iançamento,
corn reclarnaçOes on sern ellas, ordenar. nas sessOes
ordinarjas de Janeiro do cada anno a cobrança do imposto
quo será effectuada ate o fim do Marco seguinte, ficando
Os infractores sujeitos a multa de 8000, na cidade, e do
4000 nas mais povoaçoes, alem do valor do tributo
lançado.

Art. 5. 0 0 procurador, fiscaes ou agentes da camara
perceberao 20 % (las quantias que arrecadarem.

Art. 6. 0 SO depois do passado urn anno, tempo
sufficiente para conhecer-se a importancia do imposto
predial em todo o municipio, poderã a camara, se achar
conveniente, Ieval-o It hasta pulilica, no todo on em par-
tes, e nesse caso ficarIt o respectivo arrematanto obrigado
a fazer o lançamento do todo o rnunicipio on do districto
que arrernatar, sern alterar on dirninuir as taxas do
prirneiro lançamento.

Art. 7. 0 A importancia do imposto predial serIt
especialmente applicada para os concertos e meihora-
mentos das povoaçOes do municipio, nIto podendo se
applicar o rendirnento que produzir uma povoaçao para
concertos e meihoramentos do outra diversa.

Art. 8. 0 Para a cobrança do imposto predial gozarIt
a camara do privilegio do exedutivo.

Art. 9. 0 A camara flea autorisada a perdoar todos
os foros quo Ihes são ate hoje dovidos, exceptos os dos
foreiros quo se mostrarem recalcitrantes no pagamento do
irnposto predial.

Art. 10. FicIto revogadas as disposiçoes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e exocuçIto da referida resoluçIto portencer,
que a cumprão e façao cumprir tao inteiramento como
nella se contem. 0 secrotario desta provincia a faça
imprimir, publicar e correr. Dada no palacio da presiden-
cia da provincia de Minas Geraes, aos oito dias do mez
do Outubro do Anno do Nascirnento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta o quatro,
sexagesimo terceiro da independencia e do Irnperio.

OLEGARTO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.
Sellada e publicada nesta secretaria aos 25 de

Outubro de 1884.
Gabriel de Oliveira Santos.
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RES0LUçA0 N. 314—DE 8 DE OUTUBRO DE 188!i

Alters, as posturas da camara municipal de Barbacena.

0 Dr. Olegario Horculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da proviucia de Minas Geraes Faço saber a todos
os seus habitantes, que a asseniblea legislativa pro-
vincial, sobre proposta da camara municipal de Bar-
bacena, decretou a resolução seguinte

Art. 1. 0 Todo individuo encontrado a beber agua,
encostando os labios nas torneiras dos chafarizes munici-
paes, sollrerá a inulta de 5000 e dous thas de priso.

§ unico. Esta malta poderä ser imposta por qual-
quer empregado municipal ou por qualquer cid.dão, pro-
vando a infracçäo.

Art. 2. , Os proprietarios do hoteis, hospedarias e
casas do pasto nos districtos do municipio pagarao do ii-
cena OOOO anrivaes, e so venderem bebidas alcoolicas
para fora do hotel, liospedaria e casa do pasto, pagaro
mais 10000 annuaes.

Art. 3.' Os compradores do aguardeute, quaiido os
vendedores näo ihes apresentarem o talão do ' °ver pago
Os direitos municipaes sobre este genero, ficam sujeitos a
esse pagamento.

§ 1. 0 Sort considerado contraventor o comprador,
no caso deste artigo, eficasujeitoã mulla do 30000 a quinze
dias do prisão e o dobro nas reincidencias.

§ 2.' Este artigo ó extensivo a todo o municipio.
Art. 4. 0 Revoga-se o § 21 do art. 249 das posturas em

vigor a substitue-se polo seguinte
§ 1. 0 As casas do negocio a tavernas estabelecidas

A margem das estradas colnlnerciaes pagarao annualmente
200O0 de licença.

§ 2. 0 Considerão-se estradas commerciaes as que,
partindo de Barbacena, vao ter ao Barroso, a Ibertioga,
A Santa Rita, a Ibitipoca, ao Rio do Peixe, ao Quiloinbo,
a João Goines, ao Livramento, aos Remedios, ao Mello
do Desterro e ao Poinba; as que, partiudo do João
Goines, vao ter ao Livramento, Quilombo, Santa Rita,
Ibertioga, S. Domingos e Sant'Anna do Garambeo, a
destas localidades ao Juiz do Fora e Rio Preto; quo par-
tindo de qualquer da localidades acima mencionadas, yao
ter a quaesquer das outras taubem acima mencionadas,
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§ 3° As tavernas e casai do negocio estabelecidas
iias travessias, ou estradas não mencionadas no paragra-
pho autecedeiite, pagarão annualmeute 100000 do licença.

Art. 5. 0 Revoga-se o § 33 do art. 49 das posturas
e substitue-se polo seguinte.

Art. 6. 0 Os moradores da cidade que possuirem,
soltas, vaccas de leite, pagaräo de cada uma 26000 men-
saes de licença.

§ unico. 0 contraventor d'este art. fica sujeito a multa
de tOOOOO e quinze dias de prisao e o dobro nas reinci-
dencias.

Art. 7. 0 Revogam-se as disposiçOes em contrario.
Mando, portailto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida resolução pertencer,
que a cumpram e façam cumprir tao inteiramente como
nella so contern. 0 secretario desta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no palacio da presidencia
da provincia do Minas Geraes, aos oito dias do mez
de Outubro (10 Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
terceiro da ludependencia e do Irnperio.

OLIGARIo IIERCULANO D'AQUINO E CAsTRo.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 25 de Ou-
tubro de 1887.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.

RESOLUçAO N. 315—DE 8 DE OUTUBRO DE 1884.

Pe "n vigor e incorpora as posturas da carnara municipal da ci-
dado do Entre Rios a rosoluco do n. 224 de 14 deAbril do 1841
e rovoga o art. 53 das mesmas posturas.

0 Dr. Olegario 1-lerculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos
os seos habitantes, quo a assemblea legislativa provincial,
sobre proposta da camara municipal da cidade de Entre
Rios, decretou a resoluçäo seguinte

Art. unico. Flea em inteiro vigor e incorporada as
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posturas da camara municipal da cidade do Entre Rios a
resolucäo n. do 14 do Abril do 1841 e revogado o art.
53 das posturas da mesma camara e mais disposiçOes em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
e 'uhecimento e execuçäo da referida resolução pertencer,
pie a cumpram e façain cumprir tao inteiramente comb
nella so contem. 0 secretario desta provincia a faça mi-
primir, publicar e correr. Dada 110 palici0 da presidencia
da provincia do Minas Geraes, aos oito dias do inez do
Outubro do Anno do Nascimento deNosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGABJO HERCULANO D'AQULNO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 25 do Ou-
tubro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira ,Santos.

RESOLUçAO N. 3216 - DE 8 DE OTJTUBRO DE 1884.

Approva asposturas da camara municipal da cidade de Uberaba.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincla do Minas Geracs : Faç3 saber a todos
Os 8008 habitantes quo a assemblea logisltiva provincial,
sobre proposta da camara muaicipal do Ub8raba, decretou
a resoluçao seguinte:

TITULO 1.0

DO ASSEIO DAS povoAcoEs

CAPITULO 1.0

DO AL1NHAM6NTO
Art. 1. Havorà os alinhalores necessaries para esta

cidade e para os arraiaes do mUhlicipW 6 seräo nomeados
pela camnara, fixando esta see numero per maneira tal, quo
as distancias e conseguintemeute as despezas ser.o as me-
nores pOSSiV 018.
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Art. 2. C mpote ao alinhador alinhar e perfilar o
e Iiti31O, conforine o plan) da, pov:tçJs, si hoiiver, on
sguoIo as instru(Qi)s quo Mform dlas pia c tm3ra,
o tiá pr cal ca ou ehfio quo alinhat, 4W00.

Art 3. 0 aliahilor qu contavier as dispo&ç(los
do artigo antocedeate, par Isi ou por jualquor outra
cua srá multado em lO )OO, ' qun1.o o aIhtnito
offn rla o edifcjo on obra srá 1efeita e tornada a alevan-
tr ate o ponto em quo so achava, quando fôra desfeita,
a sua custa.

Art. 4. Nista cidide e noi arraiaes ado se po1or,
sern liE1nca:

§ Lo Edificar on ret3(liflear nas ruas.
§ 2 0 Fazer concwto3 do qualquor obra coni offena

on projuizo do aliuhinonto: malta do tres dobros da im
purtaricia do salario quo havit do voncer o alinhador, e
quando o adidcio, concerto ou obra offender a altuharnento,
serâ desfito todo on soinoato na parte quo for pre-
judicial.

§ 3. 0 Se o done da obra ou qu3m suas vezes fizer,
der comeo on coneluir qualqueredificaço, ree1Ifica9a) ou
concerto em algurn prado, sem sciencia on presnça do
alinhador, e, na falta dote, do fiscal, incorrerá na multa
do 30OOO e a duplo na reinciteacia; alom do, a sua custa,
demolir a etificaçào on cmc .'rta na parte quo prejulicar
ao alinhamento.

Art 5. 0 alinhador qua sam licença alinhar e
perfilar o edificlo, concerto ou obra iucorrerá na maltado lOOOO

Art. 6. Ordenado o desfazirnento do edificio, con-
earth on ob ra, serà notificado a propriotario o na sua falta
o mandant, director on empreiteiro da obra o o alinha-
dor r.os caso do art. 4. 1 para principiar a execuço deatro
do 24 hora, e findas em urn termo rasoavel asignado, sob
peca do ser executado a custa da propriedade, e do no
paler o notificado pedir indernnisaço alguma.

Art 7. Aquelles quo obtiverem licnça da camara
para ediflearem a o ado fizerem no prazo do urn anrio,
perdera u diroito a goar da licença euncedida, podendo
a carnara dal-a do novo a outro qualquer quo a requeira.

§ 1 . 0 Por edificço so enteade a construeçào do
casas a no o simples levantamento de muros, eteios ott

us1quer signal do posse.
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CAPITULO II.
D. L1MPIZ.

Art. 8. E' prohibido nas rua o prçts:
§ I. Lancar immundcies, ainla quo sejä por enca-

narnentos quo as despejern.
§ 	 Fazer estrumeiras.
§ 3. Lançar anmos mort's ou moribundo: multi,

de 2$. Os animaes rnrtos sero entotrals fora clas
pivoac'?s.

Art. 9. A camara, qurndojulgar neces'ariO, poderã
declarar por editae, quo fiera3 fizeTido parte otas postu-
ras, quaes sojc os lugares em quo so pdem fizer despejos.

Art. 10 Os rnoradoies sero obrigados a couservar
limpas as testdas dos quintacs e casas em quo morarem.
A testada compruhendo jnota!a da ma e nas praçs vinte
pamos: rnulta do 10$ e o dupin ila reincidencia.

Art. 11. Nos largos, praças e rues da cidade no
será ermitti(10 lovantar-so cerct do madnira. Os proprie-
tarios quo quizerem tapar sos terrenos a fara6 sempre
corn rnurs quo teuho do altura seth palms peL m€nos,
o tanto uste coma a frente dwz casas devera ser caladas:
penas ole so em os tapumes deinolidos a rec)nstruiolos a
custa dos proprietarios e multa do 20.

Art. 12 Oe proprietarios do casas ou terrenos, dento
da cidade e nas ruas quo forem designadas par ethtaos
da camera, so obrigados a trezar a frento rle suas casas
o murk a calçados, e limpas az suas testadas na distancia
do seis pailnos dentro do prazo qua for mare-id.) em
editaes. De.ta obrigaço e do art. antecodento fico isentos
OS hocido pobres, a ju i zo da camara, quo manIará
fazer a c olçada a sua costa : mu] t i. de 10$

A 13. E' r,hihid entulhar as ruas e pr.igai corn
madui as nu qualquer genero do oQtulhos : multa do 20$,
a1rn da brigacao do desentuihar incintinente, Igo quo
seja intirna Ia. Exceptuo-se os dous casos

§ l.° Do utiLdade publica on particular obtendo
licença : muita de 5$ a 0$.

§ 2 0 Do necessidae, do maneira quo não so nos.-,a
sem perigo ou grave projuizo pedir licença do quo trata
o § seguinte : nesse caso dever-se . ha pethr liceuça detitro
do 24 floras nesta cidade e cinco dias nos districtos de
fora.
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Art. 14. As madoiras e podras quo so conduzirem
pa i a edificação do obras na cidade, no poderäo ficar
na ruas on praas por mais do seis mezes ; fiado este
prz 3o, sero ellas retradas polos seos proprietarios dentro
do quinzo dias ; e nâo as retirando, estas seräo vendidas
em hasta publica e o producto considerado como renda
municipal.

§ 1.° Na disposiço do art. 14 comprehendem-so
as madeiras e pedras ja existentes nas ruas e pracas da
cidade.

Art. 15. Em qualquer dos casos do art. antecedente
nunca serà embaraçado o livre transito das ruas on pracas
e os quo tiverem obtido licenQi sero obrigados a nor
luzes, divisas on guardas, como ihes for determinado, para
quo nenhum dawno aconteça ao publico nem aos particu-
lares : malta do 86000.

Art. 16. Os porcos, cabras, eguas e carneiros en-
coat rados nas ruas e pracas desta cidade sero recoihidos
.so curral do consoiho e tres dias depois arrematados por
quem mais der, e G 500 producto considerado renda mu-
nicipal, so n'aquelle praso o dono no preferir retiral-os
mediante a multa do 2$000 por cabeça.

Art. 17. Na sentonça em quo for julgada a contra-
venção, seth o contraventor obrigado a satisfazer o dis-
posto no artigo infringido em urn termo rasoavel, quo ihe
será assignado sob pena do fazer-se a sua custa, a o du-
plo da multa na reincidencia.

CAPITULO 3
DAS ORAS PUBLICAS

Art. 18. A conservaço e reparos das muraihas,
paredies e outras obras feitas para seguranca do edifi-
cios on do prises publicas, calçadas, pontes, chafarizes e
regos, aqueductos, poços, tanques, o quaesquor Outras
construcc(es em beneficio commum on para decoro das
povoacoes sero foitas pela camara.

Exeeptuäo-se:
§ 1.0 As obras cuja factura ate o presente n.o era

de obrigac.o da camara, salvo quando forem do urgente
necesidade publica, e os obrigados nâo tiverem meios
para satisfazerem: multa do 5$ a 10000.

§ 2. 0 As obras qua a carnara arrematar impoado
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certas prestac3es para indemniaço dos enipreheiidedo
re na forma da lei do 29 do Agosto do 1828 e art. 47
do 1.0 do Outubro do mesmo anno.

Art. 19. Quando urn particular on particulares so
propuzerern a qualquer Jas referidas obras a sua custa, do-
verao conformar-se corn 0 pIano da camara, 0 obtorao
licença quo gratutamente ihe sorá concedida: multa do
5$ a 10000, atom cia obr:gacao do desfazer a obra.

Art. 20 	 E' prohibido:
§ 1.0 Arruinar on desmancliar qualquer das ditas

obras LU parto deltas, ain'Ja quo minima seja.
§ 2. 0 Abrir encanamentOs publicos on prttcu1areS

nas ruas, praças 00 quintaes sern autorisaQo do fiscal,
quo assistirá a ease acto.

§ 3.° Os encanarnentos do agua devoro flear ca-
bertos corn prariehes fortes e terra ao nivol das ruas:
multa do 106 a) coatraventor e o duplo na reincidencia,
atem da obrigaco do completar este servico.

§ 40 Fazer quaesquer escavaceS nas ruas, pra-
cas ou em suas visinhanças sern autorisaçO.

§ 5 ° Lançar madeiras ou quacsquer entuihos, on-
tupir oncanarnentos publicos on particulares: mta do
20$, alern da obrigaço do pôr tudo em sou antigo
estado.

§ 6. 0 Nenhum proprietario do terreno, ondo nasceni
as aguas dos chafarizes publicos, poderá fazer nelle escava-
çOes ou contrucc5es qua dimnuo on desviem as ditas aguas
do curse ordinario. Pena de quatro dias do prisäo, multa
do 20, o a obrigaço do repor a sua custa as aguas em
seu antigo curso.

Art. 21. E' prohibido aos proprietarios dos subur-
bios da cidade e seus arraiaes taparem as fontes quo so
prestäo ao publico e do quo elle so acha do posse por longo
tempo: malta do 30$ e obrigacao do dam hr a tapagem.

Art. 22. E' prohibdo:
§ 1. 0 Esgravatar e tirara terra entre as calçadas.
§ 2.0 Tirar dos ericanamentos publicos on particu-

lares aguas para 0 propriO uso sem autorisaco compe-
tente, ou para mal fazer: multa do 20$ e obrigaço do
repor a sou antigo estado

Art. 23. A camara poderà conceder licença para
qualquer dos fins dos § 1. 0 e 3,0 do art. 20, quando
no resulte damno a terceiros e utilisem alguem.
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Art, 24. Os donos das aguas nascidas on encanadas
em seus quintaes on pateos, ser.o obrigados a dar e-
goto e as encanarem, do sorto quo nao damuifiquem as
rua q nom as obras e bemfeitorias dos vizinhos: malta do
20$000

Art. 25. Os encanamentos so c nservarO sompre
limpos em born astado è. custa da seus donos: multa do
20000 corn obrigaço do o fazor.

Art. 26. Nenhurn proprietario poderà impedir quo
por sua propriedade passem e so fação encanamentos para
conducço do agua aos chafarizes publicos on particulares,
uma vez quo seja indemnisado do valor das bernf@itorias
que lorern precisas dastruir on damnificarpara factura do
encanarnento.

Art. 27. Nas penas do art. 25 incorrorá o done do
terreno, polo qual passarem encanameatos e quo sendo-ihe
feita a participaço do dia e hora em quo so pretonde fazer
a limpeza dos mesnios a impedir. Exceptua-se o caso em
quo o dono do terreno quizer antes fazer a limpeza on obra
a sua custa, do quo admttir nellas pessoas estranhas.

Art. 2S. A camara expedrá o necessario regula-
meato para moihorarnento e consorvação dos encanamontos,
regos e chafarizes desta cidade, podendo exigir uina con-
tribuiço annual, nunca excedendo do 20$, daquelles em
cujo beneficio distribuirem as aguas, depois qua servirorn
nos chafarizes, e dos consocios do encanamento dos regos,
sam quo seja obrigado a qualquer contribuieao o socto quo
Mo se utilisar do niesmo encanarnerito.

Art. 29. A camara extrahirá a custa do suas rendas
os formigueiros do municipio, começando Palos mais no-
civos aos povoados.

TITULO 2.°

DA SAtIDE PUBLICA

CAPITULO 1.0

SOBRE A SALUBRIDAD5 DO AR, AGUAS E AL1MNTO5

Art. 30. E' prohibido enterrar corpos humanos dentro
das matrizes a capellas da cidade e frognezias do termo:
multa do 256000, em re1aco a cada urn corpo e o duplo
na reincidencia.
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Art. 31. Ficao extensivas as matrizes e capellas das
freguozias do municipio as dtsposiçYes do artigo autece-
dente, logo quo a camara designr por oditaes os lugaros
dos enterramentos em cada uma das freguezias.

Art. 32. Reputo-se contraventores do artigo ante-
cedente e so solidariamente responsavois pela multa:

§ l. 	 Os fabriqueiros.
§ 2. 0 Os procuradores das irmandades ou quem suas

vezes tizer.
3.' Os parochos quo mandarem fazer enterramentos

no recinto dos tomp1o.
§ 4. 0 Os herdeiros on testamenteiros quo manclarem

enterrar no recinto dos temples.
§ 5. 0 Todos os quo mandarem ou consentirern quo

so faço enterramento no recinto dos templos e os quo
abrirem as covas.

Art 33. As irmandades quo quizerem enterrar sons
irmàos em lugar destinado dentro dos comiterios, do-
vet ão concorrer para a construcço e aperfeiQoamento
exterior e interior dos mesmos em proporço do nu-
mero dos irmãos e fuado do quo puder dispor.

Art. 3!• E' permittido aos particulares formarem
carneiras on eatacumbas no cemiterio para o enterramento
do pessoas do sua familia, pagando do licenca a quantia
de 10$.

Art. 35. São prohibidos os dobros do sines repeti-
damente, per occasio do faflecimento do qualquer pessoa;
so seräo permittidos dons dobros : um na occasiäo do fal-
lecimento ; oiItro na hora do funeral, nao excedendo cada
dobre ao espaco do chico minutos.

0 sacrhtsto quo coutravier a esto art. pagará 106 do
multa e 20$ nas reincidencias.

Art. 36. E' prohbido estabelecer nas povoaces cor-
tames do couros ou qualquer outra manufactura quo
possa prejudicar a saude publica : multa do 20$ o o duplo
na reincidencia.

Art. 37. E' prohibido no interior dos pateos das
casas desta cidade con4ervar-so porcos: inulta do 20000
o o duplo nas reincidencias.

Art. 38. Os ficaes terAo cuidado em quo nos seos
districtos no hajo estagnaçes do aguas infectas quo
possäo prejudicar a saude publica, e a camara, logo quo
'iver disso conliecixnonto, ihe mandara dar curso e osgotar
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Os torren..s, sen10 necessario, quando forem pertencentos
A camara.

Art. 39. Os donos dos torrenos em quo se ostagna-
rem as aguas do qua trata o artigo autecodente, seräo
obrigados a cumprir o disposto no mesmo artigo, salvo
quando Wes faltem Os mobs necessarios, ou forem ac-
cidcntas as cstagnacös. Sempro quo for permanente a
estagnacão curnprirá o disposto no artigo antecedente:
multa do 20$000 , quando o obrigado ado attender a adver-
teucia do fiscal quo his assignarâ termo razoavel.

Art, 40. Quando houver duvida so as inanufacturas
ou estagnaçOos podm prejudicar a saude publica, p0-
der-se-ha recorrer a camara, ou aus presidentos não estando
ella rounida.

Art. 41. SO no matadouro pubhico on particular corn
licença, se poderà matar, esquartejar rezas, porcos e car-
neiros para serem cortadrs e vendidos ao publico. Permit-
tir-seha aos doncs dos gados, porcos e carnoiros conduzil-
Os depois do esquartejadose vender polo proco quo quizerem
o onde born ihes convier, comtanto quo 0 fag. em lugar
patente, em quo so possa fiscahsur a limpcza, salubridade
dos talhos e tidelidade dos pesos: multa do 20$ e o duplo
na reincidencia.

Art. 42. 0 gado i4o será morto scm quo so teuha
passado vinto e quatro horas depois quo tLvel chegado ao
matadouro: inulta de 10$ e  duplo na reincidencia.

Art. 43. Os curraos e matadouros tero cochos corn
agua limpa e so consorvarao limpos quanto for possivel,
tendo o carniceiro espeeLsi cuidado em n.o amontoar Os
despejos das rezes mortas do urn para outro dia; quando
não for observada a disp r siçIo deste artigo, o fiscal adver-
tirà ao cai niceiro, o nao seudo attendida a advortencia, este
soffreià a multa do 10 e 0 duplo na roincidencia.

Art. 44 0 carniceirO ó obrgado a repesar a came
quandoo compador o exigr: multa do 2$000.

Art. 45. E' prohibdo:
§ 1 ° Matar peixes corn venenos o dynamite.
§ 2. 6 Vender alimentos 0th rompidos.
§ 30 Fabricar quaesquer goner s mi-turandc-lhes

substancias quo augmentem o sou peso, volume on quan-
tdade: multa do 30$ 0 o duplo na reincidencia.

Art. 46. 	 ' prohibido vender earns do animaes quo
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tenho morrido do enfermidado: multi do 20 o pri s ão por
4 a 8 dias e inutilisados oS ganoros.

Art. 47. E' prohibdo lancar imrnuudicws, lavar
roupas on outras quasquEr cousas nas fontos, eIiafri-
zes on canos quo conduzam aglas potaveis, on [lOS lu-
gares a ellas superiores: multa do 10$000.

Art. 48 A carnara julgando necossario poderâ do-
clarar por editaes quaos sj:10 as fontes, chafarizes e ou-
tros lugares em quo é permittido lavar.

CAPITULO 2.0

SOBR5 OS MEWS PRESERVATIVOS DE ENFERMIDADES.

Art. 49. A camara solicitará do commissario vac-
cinador da provincia a vaccina. Nesta cidade sorá vac-
cinador o medico do partido e fora della os quo fo[em no-
meados pela carnara; tanto aquelle como estes faro
constar por editaes o dia, hora a lugar em quo vaccinarão.

Art. 50. No sera admittido exercer a profissio do
medico pessoa desconhecida, sern quo aproente sous ti-
tubs a camara: niulta do 50$ e  duplo na reincidencia.

Art. 51. 0 medico do partido é obrigado a curar Os
enfermcs pobres quo a elle recorrerem on chamarem a
suas casas, quando nno possao ir Ado medico, o o cura-
tivo dcs mesmos sorá providonciado pela camara.

Art. 52. Os fiscaes visitarT.o ao menos uma vez em
cada anno as boticas e casas do drogas medicinaes corn 0
medico do partido, e do 3 em 3 mezes visitaro as casas
em quo so venderom generos alimenticios.

Art. 53. Os boticariose Os donos das casas do nego
cio em quo so vendarn drogas, remedios on vivers al-
torados on corrowpidos, pagarào a multa do 20$, proce-
dendo-se a exame indeperidente da vontade d'elles, o de
tudo so lavrarà o compotento auto.

Art. 54. 0 medico do partido quo no obsorvar as
obngaçOes quo ihe silo impostas nestas posturas e as quo
a camara ihe houvor do impor no contrato, sorá adverttdo
pela mesma camara; iião sendo atteodida a advertoncia,
será deinittido do serviço municipal.

Art. 55. A carnara ó aut(risada a contratar urn me-
dico do partido corn 0 ordenado annual do 600$, e iho mare
ear4 no contrato seus deveres e obrigaQo.
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TITULO 3.°
DA SEGURANçA PUBLICA.

CAPITULO 1.0

SOBRE ARTIFJCIOS PREJUDICIAES

Art. 56. E' prohibido pedir osmolas para quaes-
quer iuvocaçies som a competeato 1icenç: multa do 20$,
Exceptuao-seas irmandades ou confrarias quo nos seus
estatutos ou compromissos perwttirern, e as capellas quo
ató o preente estäo na posse desse uso e costume.

Art. 57. Nos casos do artigo antecodonte em quo
o permittido tirar esmolas, 0 prohibido aos quo as pedi-
rem, trazerom imagens: multa do 20000.

Art. 5. So prohibidos os jogos do paradas nas
casas pnblicas do jogos, tavernas, botequins, ranchos,
hotels: multa do 50b e o duplo na reincidencia.

Art. 59. E' prohibido ter csa publica do jogos
prmittidos por lei, scm licença da camara: multa de
20$000.

Art. 60. 0 dono da casa publica do jogo, ou no-
gOcio quo admittir on consenir jogar corn eseravos on
moos menores do 21 annos, sera multado em 100$ a o
duplo na reincidncia.

Art. 61. 0 homem livre achado a jogar dinheiro ou
cousa quo o vaiha corn Os comprehendidos no artigo an-
tecodonto, será multado em 100$000.

Art. 62. E' prohibido;
§ 1. 0 Inculcar-so curador do enfermidades on me-

lestias por rnoio do feitiços, oraçes, gesto on acciona-
dos: multa do 30$ e o duplo na reincidencia.

Art. 63. Ninguern pothrá tirar esmolas para si OU
para alguem a pretxto do enferLnidado ou indigencia, sam
licença na conformidade do art. 53 cm vista do attes-
tado do medico do partLdo ou outro, on do parocho e
delogado do policia para o caso do enformidade, a na falta
ficando a apreciaço do estado do petieionario ao arbitrio
do presidente da camara am vLrtude do attestado do
parocho para o caso do indigencia attendivel.

CAPITULO 2.0

SOBRE MEDIDAS PREVENTI' !,rAs DE DAMNOS.

Art, 64. 00 fiscacs mandarao por guardas ou divi.
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sas junto as escavaçs on procipicios quo houverern nag
obras do servidäo publica, ou nas visinhanças, e pro-
movero corn a possivel brovidade o se concorb.

Art 65. Quando a escavaço a precipicios do quo
trata o artigo aritecedeete, forew fo i tos on cauados por
alguern, será este obrigatlo ao concort Cu roposiio do
tudo ao seo lugir on antigo estado a inulta do 20$, si
nLo attender logo a advertencia do fiscal.

Art. 66. As escavaçYes e precipicios nas prxinhi-
dades da sorvidäo on obras publicas sero cnertadas
pelos dotin g dos t"rrens em quo otivornrn, quando no
seao publicos. 0 IiscaI intimará ao obriado a uäo sonic
attendida a intirniãn no prazo quo ihe for marcado, será
multado em 20#e obrigaçto aos COLIC rtos.

Art. 67. A carnara concoderá licença para as os-
cavaçOas do quo trato os artig)s antecoderites, quando
dellas nenhum preuisn on damno possa resultar; im-
ponIo, porern, a obrigaco das guardas, divisas on luzes.
Aqulles quo obtiverern liconça, ma ,; não curnprirm as
condiços nella contidas, serão multados em 10$000.

Art. 68. Os edificios, rnuros, obras on casas quo
ameacarem ruinas do quo possa causar damno ao nublico
on aos particu1aro, eräo desfoitos a roodificados, do ma-
neira quo cesse o perigo. Quando o elificio, muro on obra
no ameaçar ruina, mas smente uma parte dello so fl.
cará sujeito a esta dispoiçäo deste artigo.

Art. 69. A cbrigaço do fazer, on reedificar e con-
certar, incumbe aos proprietarios on aos soos procura-
deros. Os inquilinoi podorfto tornar sobie si esta obriga-
ço, c rn direito do haver as despezas dos donos pelos
meios ordinarios on da maneira seguinte: quando os in-
quilinos roedificarern on concertarem os edificios on ser-
vid3es em quo morarem descontarão nos alugueis, quando
os proprietarios ihos no quizeroin satisfazer as daspezas.

Art. 70. Se no termo assignado no for o ediflcio,
muro on obra dosfeita, on so o edificio uäo for habitado,
no so soubor quem 6 o dorm on se na opinio do poritos
no puder demorar..se o desfazimento, serà immediata-
mente desfHito a custa da proprieclade, ficando sempre
obrigado o proprietario, quando no sojo sufficientes os
rnateriaes.

Art. 71. E' prohibido:
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§ 1° Fabricar polvora dentro das povoaç5es; multa
do 20$ e o duplo na reincidencia.

§ 2. 0 0 tiro do roqueira 8 os buscapés; pena do 20$
do multa e 3 dias do cadea.

Art. 72. São obrigados os carpinteiros, pedroiros e
jornaloiros a acudirom ao fogo quo pgar em qualquer
edificio nas povoaces: multa do 10$000.

Art. 73. Os sachristes e carcereiros sero obrigados
a tocar o fogo, logo quo ihos for noticiado estar des-
truindo algum ediflcio nas povoaço c*: multa do 10$000 rs.

Art. 74. E' prohhido lançar fogo no campo ou mato
alhoio: niulta do 10$ a 20$, alern da indemnisaco do pro-
juizo causado.

Art. 75. E' prohibido:
§ 1 . 0 Lançar fgo nos campos proprios on do quo so

tenha uz-f&ucto, sern previo aviso dos visinhos confi-
nantes: multa do 50$ e o duplo na roincidencia.

§ 2. 0 Queimar a propria roça sem ter feito aceiro do
20 palmos, polo menos, e sem participar aos visinhos coa
finantes o dia o hora em quo so pretendo queirnar.

Quando pela contravenco do qualquer destes § pas-
sar o fogo aos cainpos e matos dos visinhos, soffrerá o con-
traventor multa do 30$ e o duplo na reincidencia, alem
do pagar o damno causado.

Art. 76. E' prohibido correr a cavallo polas ruas e
praça das povoacos: multa do 10$, e o duph na reinci-
dencia.

Art. 77. E' prohibido ter soltos nas portas das casas,
ruas 8 praças das povoacOes o ostradas publicas, animaes
bravos quo possao iferidor aos passageiros; multa de
4$ em rolaço a cada animal bravo, e o duplo nas roinci-
dencias.

0 animal poderà ser morto polo passageiro, quando
por aquelle for invostido.

Art. 78. Conduzir-se-ho presos sempre pelas ruas,
çracas das povoac3es e estradas os animaes bravos quo
posso offender as pessoas corn quom so eneontrarom, e
quando no so c ntenho oem posso ser conduzidos presos
scm gratido difficuldade, urn dos conductoreM ira ariver-
tindo ao publico par quo so retire: multa do 4$ em ro-
lação a cada animal bravo.

Art 79. E' prohibido conduzir-se carros puchados por
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bois, cavallos ou outros animae g pelas ruas sem candioiro
on guia: multa do 8$000.

Art. 80. E' prohtbido ter aniniaes amarrados nas
ruas quo impeço 0 livre transito do 20 palmos, polo
nienos: multa de 5, e o duplo na reincidencia.

Art. 81. E' prohtbido andar-so em animacs bravos
do qualquer nature ga pelas ruas e praas das povoacs:
multa do 5$, e o duplo na roincidoncia: sendo solida-
riamente responsaveis o domador e o dono do animal,

Art. 82, E' prohibido esteuder on lauçar couros do
bois on do qualquer animal nas rua: malta do 5 em re-
lacao a cada couro.

Art. 83. 0 quo tivor pasto do aluguel sorá obrigado
a tel-o seguro corn vallo, muro ou cerca do madoira do
lei: multa do 8$, quanlo fugir qualquer animal por falta
do segurança; aleni da indemuisaço ao dono.

Art. 84. 0 cão oncontrado nas ruas desta cidado,
sem colleira, registrada na cawara, será morto polo fiscal.

Art. 5. As cabras soltas nas ruas e praas sero
rocoihidas ao curral do conseiho, e veuddas, so näo foram
reclarnadas no praso do 24 horas.

Art. 86. So obrigados os propriotarjos on inquilinos
do quintaes e chacaras na cidado a tirar as hervas do pas-
sarinho. Multa do 10$000 o o duplo na roincidencia.

Art. 87. No haverâ espectaculo algum som licen-
ça da caniara, pela qual so pagarâ a quantia estipulada
nestas postu rag.

Art. 88. E' prohibida a dança do batuque o outras
nas povoaçes, corn algazarra do dia ou do noito, do ma-
nira quo incommode a visinhança: pena do desfazimento
do ajuntamento, e multa do 50$ ao e,no da casa on
inquilino.

Art. 89. São obrigados os propriotarjos ou inqui -
linos do quintaes e chacaras desta cidada a extrahirem
Os formigueiros quo existirem em seos terrerios: multa
do 10$ para cada urn e o duplo na reincidoncia.

Art, 90. SAo arias prohibidas, pistola, bacaniarte,
clavina, azagaia, faca do ponta, punhal, sovela a outras
quaosquer armas, on instrumontos. Os qua corn olla an-
darem scm licença da camara, pela qual pagará 10$,
alem da quo devorá impetrar da autoridade, incorre-
ro na multa do 10$, e o duplo na reincidoncia, alem
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da perda da arma, cujo producto farà parte da renda
municipal

Art. 91. E' permittido trazor sem licença da camara:
§ 1.0 Faca de ponta e sovelia ao tropotro, carreiro,

boiadoiro, porquoiro, durante o exercicio do qualquer
destas industrias somente.

2. 0 Nas licenças quo a carnara conceder para o use
do armas, não sO seräo estas epecif1cadas, coino tambern
so determivarà o tempo do duraço da licença, a qual no
excederá a doze mezes.

CAPITULO 30

SOBRE C0NTRAVEN96ES CONTRA PESSOAS

Art. 92. E' prohibido comprar a escravos cousa quo
no costumäo ter para vender, e mesmo aquellas quo cos-
tumão ter, no so Ihes poderâ comprar, .sem quo sejão
autorisados pelos senhores, feitores ou quesquor pessoas
conhecidas di familia: multa de 10 a 30$, e o dupo an
reincidoncia: exceptuao-se Os escravos quo venderom
quitandas era taboleiros e hortalicas.

Art 93. E' prohibido:
§ 1.0 Occultar os oscravos fugidos sem participar

a seus senhores, dentro do 24 horas sendo moradores no
lugar on em distancia do duas leguas, do 48 horas no
sndo em distancia do mais do 4 leguas, a assirn progres-
sivamente contando-se a 2 leguas por dia.

§ 2. 0 Guardar cousas quo os escravos furto: multa
do 30, e duplo na reincidencia.

Art. 94. 0 senhor do oscravos a quem so fizer a par-
ticipaco do art. antecodente, é obrigado a pagar todas
a despesas feitas corn a mosma on corn os escravos.

Art. 95. E' prohibido nas ruas e pracas des povoaçes
levantar altos gritos do noute, sem quo dellos resulto
utilidade algurna on sern quo a isso obriguo a necessi-
dade on mode: multa do 20$, e o duplo na reincidencia.

Art. 96. A disposicäo do art. antecedente ó corn-
prehensiva dos tiros dados de noite.

Art. 97. E' contraveno ou infracço:
§ 1. 0 Espancar animaos mansos, cortar-1.hes as cli-

nas ou caudas on maltratal-os sO por mal fazor: multa do
20, alern da indomnisaç.o ao proprietario.

§ 2. 0 Escrever distcos ou lettras nas portas e pa-
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redes ou sujal-as corn immundicie em affL'onta aos do-
DOS cm a1gum. Aos infractores, mulia do 30$ e oito
dias do priso.

Art. 98. E' prohibido jogar entrudo nas ruas e
praças das povoaces: multa do 10 a o duplo na
reincidoucia.

TITULO 4°
SOBRE ABASTANcA DE VIVERES

CAPITULO l.°
DA INDUSTRIA GERAL.

Art. 99. Nenhum genero de trabaiho, do cultura,
industria, ou comrnercio pode sor prhibido: uma vez
quo so no opponha aos costumes publicus, fi seguran-
ça o saude dos cidados.

Art. 100. Os quo tverern do cortar came nas pa-
voaces so obrigados a entregar ao fiscal urn bilhete
assignado contendo o ferro da rez quo vai matar, 0
nome da pessoa a quem fora comprada, o lugar, dia, mez a
anno em quo a comprou: multa do 10$. Os blihetes sero
consorvados pelo fiscal, per tempo do urn anno.

Art. 101. Os carniceiros säo obrigados a conservar
Os couros por 3 diis nos matadouros, a a ninguern im-
pediräo do examo dos rnesmos couros: multa do 1
sobre cada couro quo occultar.

Art. 102 Os quo do proposito metterem gado ou
quaesquer outras criaçöes nas p1antaces aihetas ou
nas terras cercadas, abrindo corcas a franqueaado quaes-
quer tapumes serão punidos corn a multa do 20$ a o
duplo na reincidencia.

Art. 103. Os donos do gado quo for achado nas
p1antzcos aIheia, ou nas terras tapadas, ainda quo
no plantadas, pagaräo a multa do 2$ em relaçäo a cada
cabeça do animal cavallar ou vaccurn a do 16 sobre cada
cabeca do outros animaos, tendo side uma vez adverti-
dos por ordern do julz do paz. Eatende-se per terreno cer-
cado o que ostiver circuwdado por cerca do madera per-
pendicular ou horisontal, do rnuros, vallos, arbustos, s-
pinhos, arame, capaz do obstar a entrada do quaesquer
animaes.

Art. 104. E' prohibido aos socios ou coherdeiros met-
terem gados em terras do cultura, do quo no houver di-
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visa entro Os mesmos, sem quo estes convenho, e uma vez
quo sejo tapados on hajäo plantacOes: multa do 4$ em
re1aço a cada cabeça cavallar, muar ou vaccurn.

Art. 105. E' prohibido aos socios, na propriedado de
cultura on campos do criar, empregar maior serviço ou
destruiço e cortes do mattas do quo ihe compete a res-
peito, e contra a vontade dos socios ou coherdeiros, igual-
mente a respeito dos animaes lançados nas fazendas e cam-
pos do criar, peio quo a respoito dos socios quo nao convie-
rem, concorrero todos a presença do juiz de paz e no-
meando arbitros declarem o numero de animaes que podem
pastar nos campos sern destruiço destes e do numero do al-
queires quo poderá plantar annualmento de mattos. Ojuiz
do paz designara a cada urn dos socios o numero do al-
queire quo iho toca a plantar annualmenLe, não exce-
iendo a sexta parte do terreno quo possuir e o numero
de animaes quo poderi admittir no campo ou pasto nunca
excedendo de 4 cabeças por alqueire. 0 contraventor serâ
multado em 20$, e o duplo na reincidencia. Não compare.
cendo a parte ou partes citadas o juiz de paz nomeari ou
approvará Os arbitros on a revelia d'aquellos.

Art. 106 Quando as terras em commum forem do
criar o algum dos socios quizer plantar em agum cap.o
on capooira, serà obrigado a cercar, sob pena do perder
o direito ao damno causado ou indemnisacao do prejuizo
occasionado pela criação e do pedir a imposico da multa
por infracçao. Quando as terras forem do cultura on la-
voura os donos das criaçöes ou do gado serao obrigados a
cercar os pastos ou vedar quo a creaço offenda as plan-
tags alheias. Nos casos acima men&onados a parte
offendida farà intimar o dono da criaco para cercar o
pasto, ou roca, quando em campo do criar; multa do
20$000.

Art. 107. As cercase tapumes nos limites dos pro-
dios e fazendas sero feitus a custa dos proprietarios con-
finantes, e 6 permittido aos quo quizerem estabolecer con.
stranger os confiriantes a concorrerern corn uma torça
parte do sorviço on obra.

Art 108. Quando os confinantes amigavelmento nAo
so accordem sobre a conveniencia e utilidade do tapume,
sua qualidade, custo, tempo do cornear e acabar e o modo
de fazer ou pagar fettio, a parto intoressada chamará a
audiencia do juiz do paz por citaço ao recusautee the



FOLHA NUMERO 6	 93

proporá tres louvados, sendo urn doste3 approvado pela
mesma parte recusante, ou a sua revelia polo juiz de paz
approvado pela outra parto urn dos louvados por esta pro-
posta ott pelo juiz do paz a sua rovelia, serão ambos noti-
ficados e juramentados.

§ 1.0 Os louvados iräo ao lugar do tapume projec-
tado e conhecendo da utilidade a conveniencia desto pars,
ambos Os confinantas, sua eitenso, qualidade e custo,
darA6 por termo a seu parecer, naquelle exprirniráO sua
opiniäo sobre a possibilidade da parto recusante para con-
correr corn metade do serviço ou do custo do tapume a no
caso do divergencia dos arbitros a autoridade decidirâ
adoptando a opinião de urn.

§ 2. 0 Na deciso, sendo esta pela conveniencia a uti-
lidade dos tapumes para ambos confinantes on confirmando
o laudo on parecer dos arbitros, convencendo-se da pos-
sibilidade da parte recusante para concorrer corn a metade
do servio, ou do custo, rnarcarâ urn termo para o começo
ott concluso da obra; quando, porern, so convena dos
poucos recursos da parte recusante, marcarà tambem urn
praso nunca major do urn anno, para esta pagar metade
dos tapurnes feitos, a contar da sua conclusAo, sendo livre
A parte interessada fazer ou deixar do fazer tapume,
quando o pagamento dependa do praso.

§ 3. 0 A parto recusante quo no concorrer corn a
metado dos services para seu começo e conc1uso no praso
marcado, e no concorrer corn a sua quota, trinta dias
depois da obra acabada pela parte interessada, quando
for reconhecida sua possibilidado na diviso on nao pa-
gar no praso quo a autoridado tiver marcado pagarà doze
par canto sobre a metade do cust em boneflcio da parte
qua tiver feito a übra è. sua custa.

Art. 109. O quo desfizerem on rruinarem obras
on services alheios, us quo de proposito deixarem abor-
tas as porteiras qua vedo a entrada das fazendas, sero
multados em 20$000.

CAPITULO 2.0
SORE AS SERVIDES PUBLICAS

Art. 110. E' prohibido a qualquer pessoa cercat
ou tornar de sou usa exciusivo, sam legitimo titulo, qual-
quer parte de urn terreno quo do 1ouo tempo pertena
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ao publico: multa de 20 e o duplo na reincidencia, alem
do ser nello roempossada a camara.

Art 111. No podero os proprietarios impedir quo
ras suas terras so fag(, estradts de comprimento e lar-gura quo forern necessaries. As estradas terao em seu
leit') 10 palmos do largura e o desvio cu desuortina-
inento de dez palmos do cada lado sendo em mattos e cinco
quando 8eja em capoeira, salvo nos lugares em quo soja
isto impossivel aos donos dos terrenos, Segundo suas
forças: multa do 10 a 30$000.

Art, 112. 0 onusdeestradas on servidOes publicas
comprehendo o dar esgoto as aguas on immundicies quo
arruino e fazem menos commodas as servides publicas.
Quando nAo so poder cnsguir esgotos quo so dirijo ou
lancem as aguas on immundicies para os quintaes, pateo on
p]antaçies, on sem qua so faço buracos em muros on quaes
quer tapumes, o proprietario on quem suas vezes fizer não
tom direito a obstar,o quando Ihe incumbir consorvar limça
sua testada, e será o seo maior cuidado dar o dito esgoto:
multa de 10 e o duplo na reincidencia, alem da obri-
gacao do fazr a obra.

Art. 113. No case do artigo antecedonte será o dono
do terreno avIsado para indicar o lugar por onde so devafazer Os ditos esgotos, e quando r1ão queira o stja necessaria
urna medida urgente quo no adriiitta demora em reali-
sal-a, o fiscal indicará a maneira pela qual so dove fazer
o esgcto.

Ai t. 114. Os fazeudeiros on donos dos terrenos do
cultura, criação on miueraçao são obrigados a fazer pontes
sobre os rios, ribeirOes e corregos, quo no tiverem mais
do 30 palmos do largura no lugar on immcdiaces da
estrada on caminhos; multa do 20 a 30$ e o duplo na
reincidencia, alem do fazor a obra a sua custa, no o
fazondo no termo assiguado.

Na mesma multa lncorrerao os quo,de propcsito, arruj-
narem on demolirem as ditas pontes sem consentimento dos
donos (U licença da camara.

Art. 115 Quandoo carninho for do alguns moradores
o nAo estrada publica, são obrigados os moradores quo
dole servirem, a concertal-o, pagas 80 despesas a propor-
çAo das tostadas do cacla urn delles.

Quando alguns dos moradore g não cumprirom corn
esse dover, poderA qualquer delles fazer o concerto ou
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limpesa, e haver a despesa dos outros quo näo concorrero
por urna conta corrento documentada. Quanlo nenhum dos
moradorai quizer fazor oi trab,Alhos poderá rec)rrer ao
juiz de paz para mandar fazer a cuta dos moraderes on
donns. Eta disposição comprehende os herdeiros do uwa
fazenda quo n10 está dividida, ou quo oando pertenca a
estrarla a todos por diraito ou boa rasä'; multa do 306 e
o duplo na reincidericia.

Art. 116. Nenhum propriotario ou pesoa quo suas
vezes faça, poier'a estorvar o corto do madoira em suas
mattas, nem os arrancamontos de pod ras para construcç.o
on concertos do pontes ou estrarlas. urns vez quo so pague
o seu valor em commurn e goral timaço no lugar. 0
proprietaro o n quern suas vezei fizor será avisado para
deognar a madeira, quo scndo igualmente apta para a
costruco ou coucerto Ihe 4 rnenOs necessaria; multa
10$ a 3('6)00.

Art. [17. E' prohibilo ustirpIr, tapar, muular,
estreitar, entulhar ou do qualquer modo arruitiar cu dam-
nificar as estradr ' s, cminhos, pontes ou quaesquer obras
publicas multa do 20 a 30000 e o duplo na reinciden-
cia, alern do ser tudo reposto no antigo estado a custa
do contraventor.

Art. 118. A prohibiçä do art. antecedente 4 corn-
prehensiva ao caminho particular aiuda do urn sO morador.

CAPITULO 30

SOBRE A VENDA DE GENEROS

Art. 119. A' nenhuma pesoa 4 permittido atravesar
dos c hictores viveres quo eutro nas povoaçes, sem quo
primoiro tenho percorrido as ruas e offerecido ao pu-
blico, on permanecido no morcado: molts do 30$000
e dous dias do prisäo. Na mesma pena incorrem os quo
forem atravessar fora da cidade os viveres quo vierern
corn destino a mesma.

Art. 120. E' prohibido aos tropeiros e carreiros
quo entrão corn viveres nas povoaç6es, o vender por
junto sons generos no mosmo dia em quo chegäo,
aos atravessadores, sem terem prirneiro permanecido no
mercado on offerecido ao publico: multa do 20$000 e
dous dias do prisäo.

Art. 121. Nos tempos de carestia a camara orde-
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nará, por editaes, aos carreiros a tropeiros para vende-
rem a varejo os viveres, impondo-ihes a multa do art.
antocodente.

Art. 122. E' prohibido dontro do municipio, sam ii-
conga;

§ 1.° Abrir ou conservar casas do negocio qualquer
quo olle seja, loja ou tenda do qualquer officina ou arte
mecanica, corn prehendidas as officinas volantes.

§ 2. 0 Tirar retratos por niachinas.
§ 3. 0 Mascatear obras do ouro, ou prata, fazendas

o remedios.
§ 4. 0 Vender sal, quer nas povoaces ou fora dallas,

salvo aquelles quo venderem sal em casa de nogocio.
§ 5•0 Tar rancho do tropa em quo so venda milho.
§ 6. 11 Tar casa do pasto ou estalagom.
§ 7. 0 Vender aguardente ou restillo do canna, seja

em casa do uogocio corn porta aberta ou casa particular.
§ 8. 0 Abrir barracas ou botoquins temporarios. Os

infractores incorrerao na multa do 20$000.
§ 9. 0 Vender quitandas em taboloiro.
Art. 123. Todos os quo venderem generos quo devo

ser pesados ou medidos, torãoosnecessarios pesos a medidas,
balanças aferidas annualrnente na forma das posturas,
o ainda quo alleguern qualquer falta do pesos a medi-
das, nAo ficaro por isso isentos do pagar a respectiva
aferiço.

Nesta disposião estAo comprehendidos os rancheiros,
carreir')s a tropoiros qua venderem generos a rotaiho
ou a varejo.

Os infractores incorrero na multa do 20000.
Art. 124. Os qua recusarem aferir seos pesos a

medidas sero multados em 10000 a nas mesmas penas
incorreräo os qua recusarom apresontal-os ao fiscal em
correcção para examinal-os.

Art. 125. Os pesos, medidas a balanças sero afe-
ridas no principio de cada anno.

Art. 126. Si as medidas e pesos no aferidos forern
falsos ou falsificados dopois do aferidos, o contraventor
incorrerá nas penas de 5 dias do prisão a 15$ do multa.

Art. 127. Os aferidores quo fizerern aferição por me-
nos da marca dos padres da camara soffrorao a multa do
20$000.
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Art. 128. Todos Os pesos 0 medidas sero da figura
dos padros da cornra.

Art, 129. Todos os poos, medidas e balanQas do-
vern-se consorvar limpos, sem fenla on quebradura do
maneira quo não seja prejudicado o publico: multa do 10$.

TITULO 5°

CAPITULO 1.°

DOS 1MPSTOS MUNICIPAES E SIJA COISRANQA,

Impostos annuaes.

Art. 130. A carnara cobrar do licenças annuaos o
segu into:

I Do cada ca g a do corn rnisso, consignaco on agoncia
do c(rnprar café e sal, ou do cada agonte on corn prador
dos memo generos para a exportaço on venda 30$.

11 Do cada rnascate do obras do prata, ouro ou
pedras preciosts, no rosiderito no municipin 200$.

III Do cada mascate do faz'ndas o objectos do ar-
marinho oue nAo resida no rnunicipio 50$

IV Do cada urn (lito quo resida no municipio 20$.
V Do cada fabrica do corveja, licores, on bobidas

espirituosas 10.
VI Do cada olaria 5$000.
VII. Do cada fabrica on casa especial do venda de

fogos artiflciaes 10$000
VIII De cada casa onde so vendam on concertem re-

logios 20$000
IX. Do cada casa do ourives 15$000.
X. Do cada casa do relojo&ro, ourives on outra

qualquer onde so vendo relogios, objectos do prata, ouro
on pedras preciosas 10000

XI. Do cada mascate do objectos do ouro, prata,
relogios,e pod ras preciosas,reidente no rnunicipio 150$000.

XII. Do cada loja on officina do alfaiate, sapateiro,
selleiro, marcineiro, ferreiro ou outra qualquer no corn-
prehendida nos nurneros antecedentes 5$000.

XIII. Do cada loja do alfaiate onde so vondAo on
contenhAo fazendas 20$000.

XIV. Do cada pessoa quo percorrer o rnunicipio corn
inatrurnentos rnusicaes, marmotas e outros quaesquer en-
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nara, por editaes, aos carreiros e tropeiros para vende-
rem fi varejo os viveres, impondo-ihes a multa do art.
antecedente.

Art. 122. E' prohibido dontro do municipio, sam ii-
cença

§ l.° Abrir on conservar casas do negocio qualquer
quo ella seja, loja ou tenda do qualqaer offleina ou arte
mecanica, comprehendidas as officinas volantes.

§ 2. 0 Tirar retratos por machinas.
§ 3. 0 Mascatear obras do ouro, ou prata, fazendas

a remadios.
§ 4.'> Vender sal, quer nas povoacöes ou fora dallas,

salvo aquelles quo venderem sal em casa do negocio.
§ 5•0 Tar rancho do tropa em quo so veuda milho.
§ 6.'> Ter casa do pasto ou estalagem.
§ 7.'> Vender aguardonto ou restillo do canna, seja

em casa do negocio corn porta aberta ou casa particular.
§ 8." Abrir barracas ou botequins teniporarios. Os

infractores incorrero na malta do 20$000.
§ 9.'> Vendor quitandas em taboleiro.
Art. 123. Todos os qua venderern generos qua devo

ser pesados on medidos, teräo Os necessarios pesos e medidas,
balanças aferidas annualmente na forma das posturas,
e ainda qua alleguem qualquer falta do pesos a medi-
das, no ficaro por isso isentos do pagar a respectiva
aferico.

Nesta disposico esto comprehendidos os rancheiros,
carreir)s a tropeiros qua venderem generos a retaiho
ou a varejo.

Os infractores incorrero na multa de 20000.
Art. 124. Os quo recusarem aferir seos pesos a

medidas sero multados em 101OOO a nas mesmas penas
incorreräo os quo recusarom apresental-os ao fiscal em
correcçäo para examinal-os.

Art. 125. Os pesos, medidas a balancas soro afe-
ridas no principio do cada anno.

Art. 126. Si as medidas a pesos nao aferidos forem
falsos on falsificàdos dopois do aferidos, o contraventor
incorrerfl nas ponas do 5 dias do prisäo a 15$ do malta.

Art. 127. Os aferidores quo fizerern aferiçäo por me-
nos da marca dos padres da carnara soffrero a multa do
20$000.
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Art. 128. Todos Os pesos e medidas sero da figura
dos padros la camra.

Art. 129. Totlos os pesos, medidas e balanças de-
vem-se conservar 1impo, sem fen'la ou quebradura do
maneira quo não seja prejudicado o publico: multa do 10$.

TITULO 5°

CAPITULO I.°

DOS IMPSTOS MUNICIPAES E SUA COBRANcA.

Impostos annuaes.

Art. 130. A carnara cobrarã do Iicenças annnaes o
segu into:

I Do cada casa do cornmisso, consignaco on agencia
de c(mprar café e sal, ou do cada agonte on cnmprador
dos memo generos para a exportaço on vonda 30$.

II Do cada rnascate do obras do prata, euro on
podras preciosis, no resideuth DO municipin 200$.

III De cada mascate do fazndas 0 objeotO de ar-
marinho oue nAo resida no municipio 50$

IV Do cada urn dito quo resida no municiplo O$.
V Do coda fabrica do corvoja, licores, on bebidas

espirituosas 10.
VI Do cada olaria 5$000.
VII. Do cada fabrica on casa especial do venda do

logos artificaes 10$000
VIII Do cada casa onde so vendam on concertem re-

logios 20$000
IX. Do cada casa do ourives 15$000.
X. Do cada casa de relojo&ro, ourives on outra

qualquer onde so vendo relogios, objectos do prata, ouro
ou pedras preciosas 10000.

XI. Do cada rnascato do objectos do ouro, prata,
relogios, e pod ras preciosas, reidente no municipio 150$000.

XEI. De cada loja on officina do alfaiate, sapateiro,
selleiro, marcineiro, ferreiro on outra qu1qner nAo corn-
prehendida nos nurneros antecodentes 5$000.

XIII. Do cada loja do alfaiate onde so vendAo on
contenho fazendas 20$000.

XIV. Do cada pessoa quo percorrer o municipio corn
inatrumentos rnusicaes, marruotas a outros quaosquer en-
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tretimentos, on mostrando por paga objectos cuirsos,
habiliclades on animacs 20$000.

XV. Do cada pessoa quo aprernptsr caixies on qual-
quer armaçao funeraria 2000(I).

XVI. Do cada pessoa quo fabricar para vender velasdo cob 5$000.
XVII. Do cada niascte, funileiro, latoeiro, cauleiro,

sapateiro on caldereiro, ou quaequer outros objecos no
especificados neste titulo e capitulo 30$000.

§ uwco. Oonsjstjndo a mascatoaqao sornente era ob-
jectos de sapateiro e correeiros 25$000

XVlII Do cada botica on laboratorio pharrnaceu-
tico 30$000.

Xix. Do cada hotel, casa do pasto on hospedaria
30$000.

XX. Do cada urn dito, oude haja urn on mais bi-
Ihares 40$000.

Xxi. Do cada casa do nogoclo (l . a ordern), cujas
traosacces excedä a 12:000000, exceptuadas as vendas
do objoctos do ouro, pmaa, pedras preciosas, blihotes do
loteria corn cambro, sal, café, corte do porcos e generos
do piz 50$000.

XXII. Da cada dita (2 . 3 ordm) do transacçs info
ricre, porem excederites a 6:00000, 30$OoO.

XXIII. DP cada dta (3.a ordeni) do transacçes infe-riores a 6:000000 20000.
XXIV Do cada casa do nogo&o, ends sowente so

venderem generos do paiz corn capital superior a 3:000,30$000.
XXV. Do cada dta corn capital inferior a 3:000$,156000.
XXV I. Do cada dita nas condices dos ns. XXI, XXII,

XXIII, e bern assim daquellag ern quo so vonderem ( ' b-jectos de ouro, prata, podras preciosas, sal, café, generos
do paiz e em quo so contem porcos. IOOOO.

XXVII. Do cada padaria, lOOOO.
XXVIII. Do cada pessoa quo exorça a profiso

do dntista ou retratista, residento no milinicipie, 20$000.
XX1X Do cada dita uo residente no municipio,

50$000.
XXX. Do eada barboiro ou cabellerejro. 5$000.
XXXI. Do cada casa em quo se jogar bilhar, 20$.
XXXII. Do cada carro, carretào ou outro qualquer
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vehiculo quo transitar nas ruas da cidade, conduzindo
lenha, madeiras ou outros goneros, excopto as carruças do
anirnaes cava1lare, 4*000.

§ unico. So oxceptuados deste imposto os vehiculos
quo conduzirem generos para vendas no morcado

XXXIII. Do cada pasto do aluguel, ainda quo sja
accessorio do hotel, 20$.

XXX1III. Do cada vendedor do bilhotos do loteria
autorisa'ia por lei, corn cambio, 20$.

XXXV. De cada dito no residente no municipio, 50$.
XXXVI. Do cada agrirnensor, 20$.
XXXVII. Do cada pessoa quo exercer a profisso

de advogado, medico, cirurgiao, collector ou escrivo do
collectoria, administradores do rocobedorias, escriväes das
mosmas, tabe11ies, escrivães do orphos e curadorca geraes
de orhãos, 20ö.

XXXVIII. Do cada dita quo exercr a profisso do
solicitador, escrivo de paz, fabriqueiro ou vigia do portos,
10$.

XXXIX Do cada barca ou canes grande, do quo so
cobre pasagem (no sondo do governo) 6$000.

XL Do cada capitalista e casa do penhore, excepto
os quo comrnerciarem em outros generos 50$000.

XLI Do cada acougue onde se cortar porcos 306000.
XLII Do cacla pessoa quo inandar vender quitandas

em taboleiros 5000.
XLIII Do cada dito quo possuir ces, per cada urn,

corn obrigaço do trazel-os corn colI.'ra marcada pela ca-
mara 5$000.

XLIV De cada engenho do moor canna, sendo do
cylindro e movido por agua 20$.

XLV Decada dito movido per animaes 10$.
XLVI De cada dito do sorrar madeira 30$.
Art. 131. Pela aforiço pagar-se-ha:
I Do metro 3$.
11 Do todo o torno do medidas para seccos do 40

litros para menos 2$
III Do todo o tome do modidas para liquidos do 20

litros para mens 2$.
1V Do tolo o tome do pesos 50 ate 2 kilogrammas

2000.
V Do todo o terno do pesos do 100 grammos ate

0,0001 gramma 2$.
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Art. 132. Por cada urn fogäo, pagarà 0 proprie-
tario 1.

Exceptuo-se os reconhecidarnento pobres.
CAPITULO 2.0

DOS IMPOSTOS NAO ANNIJAES.

Art. 133. A camara cobrará:
1 Do cada espectaculo lyrico, gymnasticO, drama-

tico ou qualquor outro do quo so cobre direito g do
entrada 10$.

H Sondo a companhia residente co municipiO 5$.
III Do cada licença para construir casas dentro da

cidade, 5; e nas povoacöes 2$.
IV Do cada botequim ou barraca para vendor 1iqui-

dos, quitandas o outras comidas frias, em festejos, es•
pectaculos ou outra qualqtier reunlä) popular 3.

V Do cada rez que se abater para consumo da po-
pulacao da cidade 1$.

VI Nas povoac3es 500 réis.
Vii. Por cada urn palino do terrono desoccu-

pado 500 réis.
TITULO 6.0

DIsposIcas OEBAES

Art. 134. Quando nes'tas posturas so impe a neces-
sidade do licenca e so no declare a quem so ha do pedir,
entofl(le-8O quo nesta cidade, ao pros dente da camara, e
estando este ausente ao voreador da camara mais votado
quo inorar dentro da cidade e nos disttiCtoS do fora aos
rospectivOs juizeS de çaz.

Art. 135. Os quo so sentirem aggravados por con
cessOes ou denegaceS das licenQas feitas pelos juizes do
paz on presidefleta da camara nos casos em quo s.o auto-
risadüs, podotO recorrer a camara, expondo no reque-
rimentO os motivos do aggravo ou queixa

Art. 136. Quaesquer quantias pertencentes ao cofre
da carnara municipal, serao recebidas polo procurador da
mesina, o qual deverâ ler urn agente em cada districto
para ieceber as multas e productos das licenQas; estes
agontes seiio nomeados polo procurador sub sua respon-
sabilidade, titulado a juramentado pela camara.

Art. 137. 0 procurador da caraara serb. multado
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em 30, quando,depois do urn anno, näo mostrar quo pro-
moveo a cobrança contra os devedores da camara, quo
amigavelmente deixararn do o fazer; o na reincidencia sore.
demittido.

Art. 138. Quando nestas posturas so irnpOe a obri-
gaçao de fazer ou desfazer, sori assiguado o termo do
24 horas para cotneçar a cumprir a obrigaco o quo for
rasoavel para ultimar e qua so nto observar o determi-
nado na sentença, mandari a autoridade fazer ou desfa-
zer a ousta do quo for ooudemnado.

Art. 139. Quando estas posturas impent a obrigacä
do fazer qualquer servico ou obra, e o obrigado nào cuin-
prir no tempo quo for assignado na forma da art. an-
tecedento, seri poato em praca o servico ou obra e ar-
rematado por quern o fizor corn meihores condiçOes.

Nao apparecendo lançador e nao excedendo sua irn-
portancia a 150$, a autoridade mandari fazer e so pro-
cedere. contra o infractor para a cobrança das dospesas
o custas quo forem feitas.

Art. 140. Quando nestas posturas so mandar advertir
a determinadas pessoas o cuinprimento das posturas, sori
a advertencia feita pelos juizes do paz, por intermedio do
escrivão ou official do justica, quo passare. cortido da no-
tificacao e tambew polo inspector do quarteiro corn par-
ticipacAo official doste.

Art. 141 0 fiscal da cidade, corn autorisaço do
presLdente da catnara, podere. fazer a despeza de 606 no
intervallo do cada sessao ordinaria corn obras pubLcas.

Art. 142. Quando a infracco consistir em alteraQão
do alimontos e deterioracao do medicamentos expostus a
venda, seräo exarninados por facultativos a, na falta, por
pessoas entendidas da niateria.

Art. 143. Nas conceses de terrenos on lugares
para construcçao do easas, a camara dove regular-so do
sorto qua a pOVoacão comece do ceatro para os lados, evi-
tando-se quo sejarn habitados os arrabaldes, autos do estar
o interior occupado, para quo nas russ entre urn a outro
moradorno hajim largos espacos.

Art. 144. Quando dons ou mais inlividuos requererem
simultaneaineute urn rnesmo lugar, preferirh áquelle quo por
termo obrigar-se a edificar casa do sobrado em manor praso
a em igualdado de circuinstancias decidire. a sorte.

Art. 145. A camari autorisari no proourudor a
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ponder, no intervallo do cada sesso ordinaria, a quantia
do 60$ coin obras pub1cs.

Art. 116. 0 fiscal, no prmiro dia do sesso ordtna-
na, apresentarà a carnara urn r latorio em quo darà parto
c'rcurnstancjada

§ l.° Do todas as contravençes quo houver feito no
xnuntcipio o das multas quo houver imposto, acompanhando
a estas os respectivos autos, quo serao logo remettifilos ao
procurador da camara para promover a cobrana amiga-
vel ou judicialmente.

§ 2. 0 Dos serviços quo houver feito e dos quo honver
de fazer nas construcçes publicas; assoio das ruas e
pracas, calculando suas necessdades o propondo os flIeIOS
para sou effeito.

Art. 147. Fica prohibido aos socios e co-herdeiros
das terras do cultura cercadas natural on artificialmente,
do quo ainda näo houve diviso entro os mesmos, a terern
Soltts seus porcos, desde a plantacao ate a coiheita:
multa do 10$ a 20$000.

Art. 148. Todos os moradores nas ruas principaes
dosta cidade ficarn obrigados a ca1arem suas tostadas
corn seis palmos a frento do suas casas e muros, formando
urn passeio do pedra lavrada do tres palinos: multa do
10$ a 20$000.

Art. 149. Todos os rnoradores do dentro desta cidade,
quo tiverern suas casas retiradas do alinhamento, ficaro
obrigads a chegal-as ao aliuharneuto no prazci do urn
anno drpiS da publicagao destas posturas: multa do
20 a 30$000.

Art. 150. Revogo-se as disposiçes em contrario.
Mando, nortanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecirnento t) execuco da reforida reso1uço portencer quo
a ciimpr. 0 façäo cumprir to inteiramente como nella
so cwitom. 0 secretario desta provincia a faça imprirnir,
publicar e correr. Dada no palaci da prosidencia da
provncia do Minas Gerae q aos oito dias do rnez do
Outubro do Anno do Nascimnto do Nsso Senhor Jesus
Chrito do mil oitocentos e oitonta e quatro, soxagesLmo
terceiro da iadpendencia e do imperio.

OLEGARLO HERCULANO D' AQtJINO E CASTRO
S'llada e publicada nesta secretaria aos 25 do Ou-

tubro do 1884.
Gabriel ac Oliveira Santos,
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LEI N. 317—DE H DE ()UTtJ1R() DE 18811.

Crea cadeiras do iutrucçio prirnariapara ambos Os soXo cm
divcrsas local id ados d* provi ncia

0 Dr. Olegario llerculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da proviricia do Minas Geraos: Faço saber a todos OS
seus habitantes, quo a assemblea Iegislativa provincial
decretoii e eu sanccionei a Eel seguinte:

Art. 1.0 Sio creadas as seguintes cadeiras do in-
strucao primaria

§ 1 . 0 Para o sexo masculino : urna 110 lugar cleno-
minado—Vau--tornho da 1)iamantina ; segunda na cidade
de Cabo Verde ; segunda na cidade do S. Francisco ; urna
no lugar denorninado—Taquarinha—diStriCtO do Monte
Bello, terrno do Calm Verde: uina no districto clas Dores do
Parahybuna: ulna na cadea da cidade do Marianna ; uma
no lugar denorninado—Agua Limpa— freguezia de S. João
do Morro Grande, termo do Santa Barbara uirna no (Its-
tricto dos liheos e outra no do Curral Novo, terino do
Barbacena ; outra no lugar denorninado—Mestre de Cfi
termo do Pirngu ; urn't na povo ção do M-itto Dentro
freguc'zi-L da cilade da Itbira, e outra na povoacão deno-
rnina(Ia—Forne—, freguezia do Santa Maria, do mesmo
terrno; urna no districto (10 S. João das MissOes do rnunicipm
daianuaria,queteth a sua sOde no arraial denominado-
Jacaré—do mesmo districto, t margern esquerda do rio
S Francisco; uma no lugar dononinado—Varzea—da pa-
rochia de Nossa Senhora do Porto Seguro, termo do
Piranga; uma no lugar denominado —Santo Antonio do
Porto -, freguiezia da cidade do Turvo; segunda na fro -
guezia da cidade de Campo Bello; terceira na cid ado do
Part; uina na SoLedade, dist r icto de Almas, termo do
Curvello; uma no povoado do Cambaubas, freguezia de
Jequitiba, termo (10 Sete Lagoas uma no lugar dcno
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minado—Arraial do Baixo—tormo da Diarnantina; ama
no lugar denominado - Canna Brava -, freguezia do
Brejo das Almas; urna no tugar dnorninado— Campo
Redondo—, f'reguezia da Boa Vista; outra no lugar de-
nominado—Tamborilsiflho—, froguezia do Montes Claros;
urna no lugar ilenorninado—MattO Grosso—, freguezia
da cidade do Itabira; urna na povoacäo denorninada
Vazes -, freguezia do Itarnbé,terrno da ConceicãO do Serro;
urna na povoaço denominada_Carneifl11t0 s , freguezia
do S. Miguel do Piracicaba, tei'mo do Santa Barbara;
urna no lugarda cidade
da Christina; segunda na cidado do Alfenas; utna no
lugar donominado—Vaccaria -, distrcto do Riacho FaiidO,
e otitra no ribeirio dos POrcos, districto do Morro do Pilar,
termo da Conceição; uma no arraial da Cachoeirinha,
freguezia do S. Miguel do Anta, termo da Viçosa; ama
no lugar denominado—Padre Gaspar—, freguezia da cidade
do S. José d'EI-Roy; ama no povoado denominadO—Mat
tosinhos—, arraijalde da cidado do S. João d' .0-Hey; uma
no districto da Ponte Nova, do mesmo municipiO ;urna na
povoacao do Born Jesus do Garangola; ama na do S. João
do Batatal; ama no ribeiräo do Maranho, o urna na p0-

voação da Serra do Cainapuan, freguezia do N. S. das
Grottas do Brumado, termo do Entre Rios.

§ 2. 0 Para o sexo feminino : segunda na cidade
de Caldas ; segunda na do Jaguary; segunda na cidade
do S. Francisco ; segunda na cidade do Cabo Verde
segunda na freguezia da Vargern Grande, termo do Itajubä;
segunda no arraial de Congonhas do Sabarã; ama na
freguezia do Parauna, termo do Curvello; ama na
povoacão 00mjnada._O flça_,fregueZia do Rio S Fran-
cisco, termo do Santa Barbara ; ama na freguezia do
S. Miguel da Ponte Nova, termo do Sacramento ; ama
na freguezia do S. Francisco do Gloria; segunda na cidade
do Born Successo, e uma no districto da Boa Morte, termO
do Born Firn.

§ 3.' Mixtas : urna na fabrica do tocidos do Botelho
cS C., freguezia do Pitanguy ; urna no lugar denorninado-
Camacho -, freguezia da cidade do S. Bento do Itapece-
rica ; uma no lugar denominado—Fazenda do Capitào
Felizardo—, freguezia do Parauna, termo da Conceiç.o,
e uina no lugar denominado—SaPO — , freguezia da
cidade; urna no districto do S. Francisco de Assis da
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Ponte Alta e outra no arraial dos Virissimos. termo do
Uberaba; nina no lugar denoininado—Canna Brava—,
tormo do Paracatii ; uma no Morro do Sant'\ nna e outra
no Taquaral, freguozia do Antonio Dias da capital ; nina
na povoacao do Santa Rita, freguezia do Santo An lmiio
do Rio-acirna, e outra no corrego das Lagos, ambas do
terino do Sabar ; uma na povoaçio (las Pedra9, termo do
Sete Lagoas ; uma na do Corcado, fregnezia do Mattosinhios
tenno do Santa Luzia ; uina na povoação do Santa Isabel
da Pouca Massa, freguezia do Santo Antonio do Ma-
chado.

Art. 2. 0 A escola mixta creada no lugar denomina-
do—Lagoinha— seth transformada em escola do sexo
rnascnlino e provida dosde ja.

Art. 3. 0 llevogto-sc as disposiçOes em contrarlo.
Manilo, portanto, a to(]as as autoridades a quem

o conhiecimento e execução da roferida lei pertencer,
quo a cumpram e façam cumprir to intoirarnente como
nehla so contoin. 0 secretario desta Ijrovincia a faça impri-
mir, publicar e correr. Dada no l)la(io da presidoncia
da provincia do Minas Geraes, aos onze dias do inez (10
Oiituhro do Anno (10 Nascimento de Nosso Sonhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitonta e quatro, sexagesimo
terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGARIO FIERCULANO D'AQUINO E CASTRO

Sellada e publicada nesta secretaria aos 25 do
Ontubro de 1884.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.
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LE! N. 3218 DE 11 - DE OUTUBRO DE 188&

Autorisa o governo a despender pela verba— obras publicas - as
quantias necessarias corn a construcço, roconstruco e

concertos de diversas pontes.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dente cia provincia deMinas Geraes : Faço saber a todos
Os seos habitantes que a assemblea legislativa provincial
decretou e eu sanccionei a lei seguinto

Art. 1.0 E' o presidente da provincia autorisado
a despender pela verba—obras publicas

§ 10 As quantias necessarias corn a construcção do
uma ponte sobre o rio Jequitinhonha ; corn a factura da
estrada quo, partindo cia Diamantina, vt ter ao rio Ver-
meiho ; corn a do uina ponte no rio Junta-junta, estrada
da Diarnantina ao Curralinho; corn a do uma ponte
sobre o rio denominado—Duas pontes—no municipio
da Diamantina ; corn a reconstrucção da ponte denorninada
—do Pires—imniediaçOes da estaço do Bemlica, es-
trada do ferro do D. Pedro 2. 0 , termo do Juiz de Fora
corn a construcçao do uma ponte sobre o ribeirão do
Morro Redondo, na freguezia cia Contagem, termo do
Sabarã, e outra sobre o riacho quo separa a povoacão do
arraial ; corn os reparos necessarios e urgentes cia ponto
sobre o rio das Veihas em Jequitibi; corn a reconstruccäo
da ponte sobro o rio Betim, na Capella Nova termo de
Sabarã, na estrada geral que segue para Os municipios do
Park, Pitanguy e outros; corn a construcçâo de urna ponte
sobre o ribeiräo do Melgaço na mesma fregitezia e torrno,
quo dã transito para os municipios do Bomfirn, Barba-
cena e outros ; corn a constrticção do utna ponto sobre o
Rio Claro nas visinhanças do Cocaes e concertos da es-
traclaque,partindo deste arraial no torrno do SantaBarbara,
vai ter ao do Taquarassi ; corn a construcção do tree
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pontes sobre o rio Carangola, sendo uma na povoaçäo do
Divino, outra na do Tombos e a terceira na cidade do
mesmo noine ; coin do urna ponte sobre o rio Capi-
vary, iia estrada que do Minas Novas segue para a cidade
do Arassuahy ; coin construcção de outra sobre o rio
CipO, no lugar donominado—Corredor-compridO—OU em
qualquer outro entre o CipO de cirna e o de baixo, no termo
da Con ceição.

§ 2. 0 As quantias de : 2:000 coin construcçäo do
urna ponte sobre o Rio Preto, enire as parochiasde S. So-
bastião do Rio Preto e Santo Antonio do rio-abaixo;
1000 coin 	 de urna sobre o riheirão Jacaré, no arraial
novo do mesmo norne cia freguezia de N. S. do Porto do
Giianhes; 500 corn a reconstrucção da ponte sobre o ri-
beiräo Santa Thereza, na estrada que cia Pratinha segue
para a da Confusão; 2:0006 corn a de uma sobre o Rio
Claro na estrada do Uberaba a Bagagem e Goyaz; 2:000
corn a do uma sobro o Rio das Vellias na estrada dc
Sacramento ao Araxá; l:OOOi. corn a de ama no ribeir
da Pimenta, estrada do arraial do mesmo norne a Forlui{
800 	 coin a do ama sobre o rilieirão S João, na estraua
de Campo Bello a Lavras; 6:0006 coin denominada
do dma, sobre o rio Brumado, termo do Entre Rios;
rs. 50:000 coin a construrçäo e reconstrucção de pontes
sobre os rios Verde, Sapucahy-mirirn, Sapucahy, Preto e
Lambary; 2:0006 coin ama sobre o Rio Pardo, na estrada
quo da cidade do Caldas vai ter a freguezia do Campes-
tre; ate 4000 coin concertos da denominada—Fortaleza
—sobre o Rio Verde, estrada quo communica corn a
Mutuca o municipio do Tres Pontas; 3:000. coin do
urna sobre o rio Caetinga na estrada dos Poços do Caldas
a Calm Verde; 3:000 corno auxilio a cainara da Boa
Esperança para a reconstrucção das pontes quo existem na
estrada quo daquella cidade vai ter ao rio Sapucahy; 6:000
coin roconstrucçãodado Jorge,sobre o rio Pornba, na
freguezia das Mercez; 2:0006 coinos concertos cia sobre
o rio Presidio iia cidade do Rio Branco em frento a estação
da estrada do forro Leopoldina; 2:000$ coin do urna
sobre o rio Calm Verde, no lugar denominado—ponte
de Cabo Verde—, freguezia e termo do mesrno norne;
1:000 coin reconstrucção da sobro o rio Assumpçào,
freguezia do Cabo Verde no lugar denominado—Vargeni
Grande; 2:000 corn a do urna sobre o rio Correute na
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estrada quo de São José de Toledo vae ter a freguezia do
Campo Mystico, termo do Ouro Flub; 10:00 coin de
uma sobre o Rio Preto no lugar denorninado—Capim
Branco—estrada quo da cidade de Paracatil vae a provin-
cia do Goyaz, conforme a planta e orçarnento do enge-
nheiro do districto, ja approvados; 1:000 corn Os con-
certos da sobre o rio Jacaré, irnrnediaçOes do arraial de
S. Francisco de Paula, termo da Oliveira; 8:000 coin a
de urna sobre o Rio Verde na estrada quo vae do São
José do Gurutuba as cidades da Januaria e S. Francisco;
600 Para urna sobre o corrego—Santa Cruz; 600
coin no corrego Gallieiro e 600 Para outra sobre
o corrego Felippe, todas tres na estrada do Grão Mogol
A Diarnantina; 2.000 coin os concertos da sobre o rio
Pardo e 1:000 corn a sobre o Rio Preto, ambas no muni-
cipio do Rio Pardo e proxirnas a cidade do rnesnio
nome; 8:000 coin sobre o rio Pandeiros, termo da
Januaria, na estrada d'esta cidade a do S. Francisco;
6:00J corn tirna sobre o rio Pardo, terrno de Sao Francisco,
na estrada que segue para a Jan tiaria; 800 corn urna
sobre o corrego Tabocal e 800$ coin outra sobre o
Mucainbo, ambas na estrada quo vao da cidade de São
Francisco a São Rornão.

Art. 2. o Revogão-se as disposiçOes em contrario.
Mando, portanto, a todas a autoridades a qitein o

conhecimento e execuçäo da referida lei pertoncer, quo a
cuniprarn e façam cumprir tao inteirarneilte corno n'ella
so contern. 0 secretario desta provincia a faça imprirnir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraos, aos ouze dias (.10 mez do Outubro
do Anno do Nascirnonto do Nosso Senhor Jesus Clirislo do
mll oitocentoS e oitenta e quatro, sexagesirno terceiro da
Independencia e do Irnperio.

OLEGARIO IIEEICULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada n'esta seeretaria aos 27 do Outu-
bro de 18811.

Gabrel de Oliveira Santos.
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LEI N. 319—DE 11 DE OUTUBRO DE 1881

Ti'ansfere diversas fazendas do tunas para outras freguezias

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi
dente da provincia de Minas Grae: Faço saber a todos
Os S os habiantes, quo a assetublea legislativa provincial
decretou e on sanccionei a lei 6eguinto

Art. unico. São transferidas da freguezia da Virginia,
termo da Christina, para a da cidade do Pouso Alto, a
fazenda do Rotirinho, pertenconte- a José Ribeiro do Barros;
do curato da Piedado, tormo da Leopoldina, para a fre-
guezia de Cataguazes, a fazonda do Candido da Silva La
deira; da froguezia da cidade do Barhacena para a do
Prados, ternio do S. José d'El-Rey, a fazenda denominada
—Contra-mestre—de João Alves Hello; da de Santo Ainaro,
teriuo do Queluz, para a 'la Lagoa Dourada, termo do S.
José d'EE-Rey, a parte da fazenda do Francisco Ferreira
de Resende e flihos; da de Cliapeo d'Uvas, termo de Juiz
de Fora, para a de João Gomes, termo do Barbaceiia, a
fazenda denominada—Pedro Alves—do cap itão Pedro Rodri-
gues Ladeira; da de Carrancas, termo do Turvo, para o
districto da Poiite Nova, freguezia de Nazareth, termo
do S. João d'El-Rey, a do capitão Francisco Theodoro
do Carvallio Resende; da do . Francisco do Paula para
a da cidado do Jaiz do Fora, a fazenda da Cachoeira
da Conceição, do Caries Pereira do Almeida Franca; do
inuuicipio do Rio Branco para a freguezia da Conceição do
Turvo, terino do Piranga, a fazenda do Jacaranilã, do ca-
pitao Antonio Fernandes Guimarães; da de Passos para a do
Espirito Santo da Pratinha, termo do S. Sebastião do Pa
raiso, a fazenda das Contendas, do Urias Ferreira Lopes
e Antonio Ferreira Lopes; da do Monte Hello, termo d
Cabo Verde, para a do Musambinho, a do Bebedor, per-
tencente ao capitão Francisco Antonio Bueno; da cidade
do Sacramento para a do Uberaba, todo 0 torrtorio per-
tencente a fazenda denominada—Ponte Alta do chna—pro-
priedade do José Gonsilves da Costa e outros, a partir
de dous marcos que lhe servem do divisa no territorio do
Sacramento; da do Carmo para a da cidade da Itabira, a
fazenda do José Moreira Ferreira Penna, o retiro do Tobias
Coelho Linhares Junior e o ribeirão do Turvo; para a do
Carmo, o retiro do Julio Coelho Jacome; para a do Born
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Jesus do Amparo, a do Francisco do Assis Dias Duarte,
denoininada—Mesqui ta—c ora pertenceil to a S. Gonçato do
]Rio-aliaixo; para a do Rio S. Francisco, termo do Santa
Barbara, a fazenda do Manoel Alves Feriiaiides, ora per-
tencente a S. Miguel do Piracicava; para a do Saiit'Aniia
dos Ferros a fazeiida do Joaquim All'onso Pereira Chaves;
para a do Sete Cachoeiras, a fazenda do I"c:incisco Silvorio
da Silva, denominada—Boa Vista; para a da cidade (Ia
Itabira, o retiro do José Theodoro da Costa Lage, denoini-
nado—Andairne—c o retiro - Vargeiri Alegre, pertencente
a Manoel Candido Comes; revogadas as disposiçOes em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conheciinonto e exedução da referida lei pertencer, quo
a cuinpram e façam cumprir tao inteiramento corno riella
so contem. 0 sccretario desta provinciaa faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio dapresideucia (Ia provincia
do Minas Geraes, aos onze Was do inez do Ouluhro do
Anno do Nasciiuento do Nosso Seulior Jesus CirisLo do
mil oitocdntos e oitenta e quatro,soxagesimo terceiro da
Independencia e do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D ' AQtJINO E CASI' Ho.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 27 do Outu-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel do Oliveira Santos.

LEI N. 30—DE If DE OUTUBRO DE 1884

Manda construir na cidado do Ubl uma casa do caridade, em
quo possão ser tratados os pobres enfermos do toda região
servida pela ferro-via Leopoldina, e contem outras diposiçOes
a respeito.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia do Minas Goraes: Faço saber a todos
os sons liabitantes, que a assombloa logislativa provincial
decreton e en sanccionei a lei seguinte:

Art. 1.0 0 governo provincial mandará construir tia
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cidade do Ubã uma casa do caridade, em quo possão ser
tratados os pobres oiifermos do toda a região servida
pela ferro-via Leopoldina,

Art. 2 Em todos os contratos e novaçOes quo o
governo iizer iara estraijas do ferro, ficart suhentendjda a
clausula do serem transportados gratuitarnento taos on-
forms quo se dirigirem a qualquer hospital da provin-
cia on da cOrto; cada enferino pocIer ser acompanhado,
do mes1no modo, por urna f)essoa quo 0 conduza.

Art. 3. 0 0 governo provincial flea autorisaclo a des-
ponder em virtude desta lei at6 12:000, em parcotlas
iguaes durante dous annos, sendo a obra feita pela associa-
ção alli formada para esse fim.

Art !t.° Fie,-to rovogadas as disposiçOes em contrçio.
Mando, por tanto, a todas as autoridados a quem o

conhoelinonto o oxecty io da reforida lei pertencer, quo acumpram e façarn uL,, )rir tao inteiramente como nelta so
contem. 0 secretaric testa provincia a faça imprirnir, pi,i-
blicar e correr. Dada no palacio da presidoncia da provin.
cia do Minas Geraes, aos onze dias do mez do Outubro do
Anno do Nascjmento do Nosso Seiihor Jesus Christo do mu
Oitocentos o oitonta e quatro, sexagesimo terceiro da Inde-
pendencia e do Imperio.

OLEGARIO IIERCUANo D'AQUJNO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 27 de Outu-
bro do 1881.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3221—DE ji DE OUTLJflRO DE 1884
Elova a categoria do freguezia o districto do Nossa Senhora do

Carmo dos Pains e couetn outras medidas do estatistica.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provineja do Minas Goraes: Faço saber a todos
Os seos habitantes, quo a assemblea legislativa provincial
decretoit o eu sanccionei a lei soguinte:

Art. 1. 0 SAO elevados: a categoria de freguezia, corn
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as actuaes divisas, o districto do Nossa Senhora do Carmo
do Pahins, termo da Fonniga; a do districtos do Paz, o
districto policial do S. ebastiäo do Monte Verde, termo
do Mar do lIespanha, ca pooacao do S. João (10 Ali lipoO,
traçadas as divisas pela carnara municipal da Ponte Nova,

Art. 2 ° Ficão transferidas: do niunicipio (Ic Lavras
Para o do Campo Bello, a freguezia da Canna Verde; da
freguezia da Lagoa Doitrada, terino do S. José d'El-Rey,
Para a cidadede Eiitre Rios, uinasorto do terras coniposta
do cainpos e mattos do cultura, annexa a fazeiida do
cidadão Joio Ferreira da Fonseca Braco-Forto, a esto
pertencente; da freguozia do S. Thomé das Letras Para
a de S. Sobastião da Encruzilhada, tormo do llaopondy, a
fazenda do Francisco Tltomaz Octaviano do Arantes; do
rnunici l) io do Uba para, 0 districto o inunieipio do Catagua-
zes, a fazeuda do Santa Crux, portencente a Antonio
Lopes (10 Faria; da freguezia da Cachoeira do Nossa Senhora
d'Apparecida Para a do Carmo do Rio Claro, terrno do
mesmo nome, a fazenda do Paiolinlio, (10 José Bento (10
Carvaiho Junior; cia freguezia do Maravilhas Para a da
cidade do Pitanguy, a fazenda (10 José Luiz do Freitas; da
freguezia do Prat i Para a do Dores do Campo Formoso, a
fazeiida dos Tavares, perteneente a Antonio Theodoro do
Andrade, derogada a lei n. 2975 de 7 Outul)ro do 1882
n'ossa parte.

Art. 3 ° As divisas do prirneiro districto do Paz da
freguozia do Nossa Senhora do Gloria serão reforrnadas,
devendo passar pela foz do ribeirão dos Alves, fazenda
do Joaquim Ferreira da Cunha, foz do rio—sem-peixes,
cachoeira da furnaça e cachoeira lisa, por cujos pontos
a carnara municipal traçarã os limites; as divisas da
freguezia do Atterrado corn o districto dos Peixotos
serão as seguintes: do engenho de Joaquiin do Couto
Rosa a rumo direito ao corrego da inortda do finado
Juvencio Rodrigues, e polo corrego da morada ate o alto
da serra, d'ahi voltando a esquerda polo alto da mesma
serra ate encontrar a actual divisa.

Art. 4. 0 Revogäo-se as disposiçOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecirnento e execuçao da referida lei pertencer, quo
a cumprarn e façam cumprir tao inteirarnente como nella
se contem. 0 socretario desta proviucia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
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provineja do Minas Geraes, aos onze dias do inez do Oiitu-
bro do Anno do NascillleJll() do Nosso Senhor Jesus Cliristo
do mil Olt000ntos o oltenla e quatro, sexagosilno terceiro
da Independencia o do Imperio.

OLEGARIO JIERCULANO D'AQUJNO E CASTRO.
Sellada e publicada nosta secretaria aos 27 do Outu-1)1 de 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

RES0LUçA0 N. 3222—BE 11 DE OUTUBRO DE 1884
Su bstitue alguns artigos das posturas nlunicipaes da camara do

Rio Preto.

0 Dr. Olegario ilerculano d'Aquino e Castro, prosi-
donto da provjflcja de Minas Geraes: Faço saber a todos Osseos habitantes,quo a assseniblea legislativa provincial,
sobro proposta da camara municipi do Rio Preto, decretou
a resoluçao seguinte:

Art. 1. 0 Fico subst j tu jdos OS arts,11, 12, 24, 26,
57, 175, 176, 178, 181. 182 e 183 da resolucao n. 2199
do 27 do Novembro do 1875 pola manoira seguinte:

1—Art. 11—As liconças para colltinuacao das casas
do nogocio, officinas on profissOes sorão reqtierjdas do1.0 do Janeiro do cada anno ao ultimo do Fevereiro, sob a
inulta do 40 % da irnportancja do respectivo imposto.

2—Art. 12—As licenças do quo tratão estas posturas
seräo concedidas polo prosidente da camara, modianl;o
requorirnento, quo ficard arcliivado corn Os talOes onconhecimontos quo mostrem torem sido os respoctivos
impostos pagos, dando-so a pare 0 compotentea alvarà,quo sorã assignado polo presidente.

3—Art. 24-0 fiscal da cidado ou sell
em exorcicio terá juisdicäo em todo o municipio, e ao
mesmo cumpre, no dia I)rimeiro do cada sessão ordinaria,
apresentar a carnara urn relatorio circumstanciado,oni quodarã parte do seguinte:

! —Art. 26. 0 fiscal, tendo conhec j rnento do qual-
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quor infracção, procederA da mosma forma porque, corn
re1açio as auloridades policiacs, agentes da força publica
ou officiaes pulilicos, esla ostabelecida 1)010 decreto ii.
4824 de 22 de Novembro 1871, islo é, lavrara o auto,
quo assignar. corn duas testernuiihas e remettel-o-ha ao
procurador para que este proceda na forma dos § L° e
2. Q do art. 45 do mosmo decreto.

5—Art. 57. E' permittido collocar nas portas e
janellas da frente das casas iias ruas e pracas da cidade
o povoaçoes postigos on rotulas desde que näo offondão
ao transito publico.

DOS IMPOSTOS MUNICIPAES

6—Art. 175. A carnara arrecadara annualmente os
impostos seguintes

§ 1. 0 Do cada urn individuo quo comprar cafe por
conta propria ou de outrern para exportação, 50000.

§ 2. 0 De cada urn mascale de obras do prata, ouro
on pedras preciosas, 400i000.

§ 3. 0 Do cada urn mascate do fazendas soccas,
objectos do arrnarinlio, roupas feitas o outros generos do
rnascateação, 250000.

§ 40 Do cada nina olaria on fabrica de tijolos e
teihas,5OOO.

§ 5. 0 Do cada urna fabrica do charutos, cigarros,
furno picado ou casa especial para vender esses generos,
306000.

§ 6.0 Th cada urna casa do colxoeiro on de vender
moveis, 15000.

§ 70 De cada uina easa do funileiro on latoeiro,
o'ouo.

§ 8. 0 De cada urna casa de relojoeiro on ourives,
306000.

§ 9. 0 Do cada urna casa nas condiçOes do § anterior,
on outra qualquer, em quo so vendão i'elogios, correntes,
objectos do prata, ouro ou peciras preciosas, 801'000.

§ 10. 11 De cada fabrica on casa que vender fogos
artificiaes, inclusive os da China, 20,5000.

§ 11. 0 Do cada urna casa do loja on tenda do alfaiate,
sapateiro, solleiro, marconeiro ou outra qualquer ofilcina
näo comprehenclida nos § antecedentes, 15000.

§ 1. 0 Do cada urn mascate do objeetos do funileiro,
latoeiro, sapateiro e selleiro, !OOO,
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§ A. 0 Do cada urn mascate do panellas do pedra,
objectos on figuras de gesso, barro on rnadeira, 15000.

§ 14. 0 Do cada urn mascate de doces, algodäo de
Minas, em pep e cortes, e outras miudezas, como sejão
chicotes, cabeçadas, redeas e silhas, reis15000.

§ 15. 0 De cada urna botica ou laboratorio phar-
maceutico, 30000.

§ 16 . 0 De cada urna casa quo vender drogas onde
houver pharrnacia, 80000.

§ 17. 0 De cada uma casa que vender drogas nos
lugares onde não houver pharmacia,30000.

§ 18. 0 De cada urn hotel, casa de pasto ou hospe-
dana,

§ 19. 0 Do cada uma casa em quo houver urn on
mais bilhares, 30.

§ 20. 0 Do cada uma casa de moihados, generos
do paiz ou de fora deile, on sornente alguns destes gene-
ros,

§ 21. 0 De cada uma easa cm que somente se ven-
der fazendas seccas, ferragens, iniudezas, louça ou outro
qualquer genero não compreliendido no paragrapho
anterior, menos joias, drogase fogos, 805.

§ 22 ° Do cada uma casa em quo se vender conjunc.
tarnente todos os generos mencionados nos § 20 e 21,
inclusive fogos artiticiaes e roupas feitas, menos joias e
drogas, I20

§ 23. 0 Do cada uma casa em condiçOes identicas
as mencionadas nos tres paragraphos antecedentes, mas
estabelecidas fora das povoaçOes, estaçOes ou recebedorias,
A margem do estradas publicas, pai ticulares ou travessias
nas proxirnidades de urn legua no miuimo de cultura de
café, 3006.

§ 24	 Do cada uma casa de negocio em que vender-
se aguardente, far-se-ha 1otaão e pagara por pipa 8.

§ 25. 0 Do cada urna casa em quo &e vendor roupas
feitas, 10.

§ 26. 0 Do cada uma casa do barbeiro ou cabelleirci -
ro, 106.

§ 27. 0 Do cada urna casa do harbeiro on cabelleirei-
ro, em quo se vender perfumarias e outras miudezas, como
sejão pentes, escovas e sabonetes, 20.

§ 28. 0 Do cada urn açougue, em que so vender came
do vacca, porco, carneiro ou eabrito,
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§ 29. 0 Do cada urna casa ou individuo quo vender
blihetes de loteria, 306.

§ 30. 0 De cada urna padaria,20.
§ 31." D cada urnapessoa quo exercer a profissão

de dentista, 50.
§ 3. 0 Decada urn retratista que tirar retratos por

machina, 50.
§ 33. 0 Do cada urn armador para festas e funeraes,

30.
§ 340 De cada urn senhor de engenho quo fabricar

agoardente e vender por pipa, 8.
§ 35. 0 De cada urn moinho on engenho dentro das

povoaçOes e seos suburbios, não sendo unicarnente desti-
nados ao uso de sco dono, dando-ihe interesse, 8.

§ 36. 0 De cada urna cocheira que alugar on receber
anirnaes a trato,15.

§ 37. 0 De cada urn rancho para tropas, 10.
§ 38." Do vender leite na cidade e povoaçOes, 5.
7-Art. 176-Alern dos impostos annuaes,de que

tratão os paragraphos do art. antecedente, cobrar-se-hão
Os eventuaes seguintes:

§ 1.0 De cada urnespectaculo publico do cavallinhos,

§ 2. 0 De cada urn espectaculo drarnatico ou outro
qnalquer, para o qual so cobre entrada aos espectadores,
106.

§ 3.0 Do cada urn botequirn provisorio, em quo so
vendão bebidas espirituosas, 10$.

§ 4." Do cada urna rez quo so matar para vender,
26000.

§ 5. 0 Do cada porco quo se matar para vendor, 000.
8-Art. 178.-ks licenças dos mascatos, (IC quo falla

o § 3. 0 do art. 175, näo podoräo servir senäo para urn
individuo, que trart sempre comsigo a rospectiva Iicença.

9-Art. 181.-Aos mascatos quo, encontraclos a
negociar dontro do rnunieipio sem a competente licença,
se negarem ao pagarnento da mesma e it multa en' que
tiverern incorrido, far-se-ha apprehensito do tantos effeitos
ou hens quantos bastem para a satisfacão da Iicença.

10-Art 18.-Os effeitos ou hens apprehendidos na
forma do artigoantecedento sorito entregues ao procurador
da camara, quo promovera logo a avaliação dos mesmos
corn iutirnaço do infractor, se estiver presente, e 4
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sua revelia quando ausente, entregando ao mesmo
infractor 0 excesso quo so veilficar on requerendo depo-
SiLo publico, caso näo compareça osLo on não queira
receber.

11—Art. 183.—Não terà lugar a apprehonsão e bern
assim serão restituidos Os effeitos on bens apprehendidos
desde quo o infractor døi' flador idoneo, quo, por terno
lavraclo por quem fizer apprehensao ou auto de infracçäo,
so responsabiliso pela licença, multa e custas.

Art. 2. 0 Revogão-se as disposiçOes em contrario.
Mando,portanto,atotjasas autoridades a quem o conhe-

cimento e execução cia referida resoluçäo pertencer, quo
a cumprain e façam duinprir [do inteiramente como nella
so contom. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
provincia do Minas Geraes, aos onze dias do mez de
Outubro do Anno do Nascitnento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mll oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
tereciro da Independencia e do Imperio.

OLEGARIO IIERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 23 de Outu-
bro de 1884.

0 secretario,

Gabriel de Olivezra Santos.

ItESOLUCAO N. 3223—DE 11 DE OUTUBRO DE 1884.

ConLem as posturas da camara municipal do S. Joo Baptista.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
den to da provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos Os
sees habitantes, cjue a assemblea legistativa provincial.
sobre proposta da camara municipal do S. Joäo Baptista,
decretou a resolução soguinte:

TITULO 1.0

DISPOSIçOES GERAES

Art. 1." Ha contravenção ou infracçao, quando no
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so observa o determinado em qualquer artigo on paragra-
pho destas posluras, o editaes, quo, em viutwie (hilas
ott do qiialquer rosoluçao da caitiara, loremn puhhcados.

Coiltravelitor ott infractor 6 0 quo coinmelto con-
travenção ou infracção.

Art. 2. 0 Praças SãO OS largos no interior das povoa-
cOos, o havendo duvidas, so alguni largo (l y e ser ou n,-to
considerado, a cainara o decidiiã, datido por edi Laos
publicidade do Laos reso!uçOes, quo Iiearao fazetido paite
destas posturas.

Art. 3.' Quando, depois (là disposição do quakjuor
artigo, on paragrapho, seguirem-so as palavras —prisao,
multa on obrigacao do fazer ou do desfazer—designa-se a
prisão, multa on obrigaco, a quo fhar sujeito o contra-
venior do cada uma (las disposicOes estahelocidas no artigo
on paragra)ho, salvo quando no mesmno so lizer expiessa
differença.

Art. 4. 0 0 termo—pena —comnprellen(le multa, piisão,
obrigaçao do fazer on desfazer o tie não fazer. E qualido
so declara em urn artigo quo a pena 0 do outro artigo,
emitendo-se quo o contraventor flea sujoito a prisäo, multa
o ohrigaçao estabeleci(la no allutlido artigo, C SO especilica
a paiavra prisão, mu I ta ou obrigacão, quando o con Ira-
ventor não flea sujeito seiiao i algurnas (las penas esla-
liielecidas 110 IflQSlIlo a iligo.

Art. 5. 0 Quando 0 mnultado for escravo e nao Liver
meio do pagar a multa, sent osta paga polo senlior.

Art. (i. e Qiiaiulo nestas posturas SO ifl1)Oe a lieces-
sidado de licença e não so declara a quoin so ha do pedil-a,
flea sithontondido quo, nesta cidade, a concedora o piesi-
dente da camara ou soo substiluto quo esliver fuuccio-
nando coino tal, e nos districtos do fora os respectivos
jUizes (10 paz são os competentes Para eouede1-a

Art. 7. 0 Os quo so sentircm aggravados pela con-
cessão on denegac5 do liceriça dada 1)0105 juizos do paz,
Ott 1)010 presidoitle, pocleraO roclamnar perailto a camara,
declarando nos requerimentos os mnotivos (Ia reclamaçao
on queixa, podendo recorrer para 0 governo ott a assemblea
provincial.

Art. 8. 0 As multas o imporlancia do licenças farão
parte da receita da camara.

Art. 90 Quando nestas posturas so impOo a obriga-
ção do fazer on dosfazer, serm marcado o prazo do oit,o
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dias para so começar a cumprir a obrigação, e o que for
rasoavel para ultiinal-a, e, quando não so observar o deter-
minado na senttiiça, mandart o juiz do paz fazor on
desfazer h custa daquolle, quo a isso quo tiver sido con-
demnado na sentença.

Art. 10 No caso do artigo antocedente, quando o
condemnado a fazer on desfazer qualquer sorviço, ou obra,
não cumprir a IJona, serà posto em praca esse serviço, on
obra, afim do ser arrernatado pot , queiu meihores condi-
cOos offerecer. Não apparecendo lançador, e não exce-
deiido a sna irnportancia a cern afil reis, o juiz de paz
mandart fazol-o, procedendo-se em todo caso executiva-
monte contra o infractor para a cobrança das respectivas
despez s.

Art. 11. Qiiaiido nestas posturas so maiida advertir
alguein do cumpnniento de qualquer disposicao ou dis-
posiçOes, seri a advertencia feita por ordem e mandado do
juiz do paz, ior interrnedio do escriväo, on de qualquer
official dejustica, quo passath certido de notuuicaçäo.
Exceptua-se desta disposiçäo a advertencia aos proprieta-
rios de terras, para prornptificaçao das estradas quo cortão
as ines nas, devendo neste caso ser ella feita por internie-
dio dos inspectores do quarteiro, que darão participaco
official.

Art. 1. Os fiscaes dos districtos do fora parti-
ciparaO ao da cidade as infracçOes da constituição, acto
athlicional, leis, regulameiitos, posturas, e que nelles se
derem, e este reunindo taes informaçOes as observaçOes con -
cernentes ao seo districto, farã de tudo urn relatorio, quo
sera presente a camara no 1.° dia de cada sessão ordinaria.

Art. 13. Quando for estabelecido por estas posturas
o maximo e o minimo das penas e multas, o rnedio serä
tornado entre os dons termos dados, sommando-se as duas
quantidades e applicando-se metade.

Art. lit. A applicacão dos graos das penas e multas
confia-se ao prudente arbitrio do juiz, o qual deverá, con-
forme as regras do direito, attender Is circumstancias
aggravantes on attenuantes do que for revestido o facto.
Quando o mesmo individuo tiver coinmettido mais do uma
infracção, na rnesma Foccasiäo, poderh ser condemnado, no
inesmo processo, a todas as penas e multas, em quo lion-
ver iiicorrido.

Art. 15. Quando o infractor Iivre não tiver bens, e



FOLHNUMERO 8

nom meios do pagar a rriulta e castas, em quo for condom-
nailo, occultar, aihoar, oil ilispor dos betis quo possuir,
era preso e reofliiio a ('adO, )Ot t1.11t() tempo quanto

eqitival ia h pi ntia, c.otita tidu-se 11111 d ia to prisao IJOF
cada nut reis. Não 501!, jul•0Ill , preso, e so ja 0 estiver, dar-
se-the-ha liherIjade, 1u4o quo aj)lesoute a (J itautia on
cotiheejinento hirinado 1 ) ( O l)tout'a(Ior cia eamara on Ut!i

fiailur idoiieo, sendu o produclo logo entregue ao mesmo
Pr00!lradOI'.

Art. 10. Seinpre IjUC, para a cobratiia do quakjuer
pane cia reiita mnuu id pal, fOr necessario 0 ernprego (10 moms

1uhdiaes, effetiiarido-se putihtona, 0 eoiitado pagara
Ulais (love por delhi), C0lfl) OS (1eVe(LOrOS tiscacs, subre a
quan ha pela q uai soWer a oxecuç.ão.

Art. 17. Na COIIOOSSI() ile temuos on lugares para
COi1SttLIil'SO casas, a dalfl:Lra devera pioceiiet (10 111t1l0i ra
quo 

11! COl!hithtli(1t1l0 (Ia j)OVOaçaI) j)e1Os ladus das muas entre
itin 0 Ot!tO t imadur 1cm hIaJao longus espaços.

Art. 'IS. Qiatitlo (lullS iiti mats ituliviilitijs iOIIROIe-

I'erfl Si Inull tiiainuito o illeslilo lugar, , sert pretenilo
aquel to, jiie per iOm'lni) obrigar-so a cdi ticar casa ile sobtado,
otn praZ: mimoi, iii:iS SO COtiC011Ot' igualdade do Mull,-
staucias, dedahi a sorb.

TIT1JLO 2 .o

DO .'tCEEO, 11EGLT LRIDADE E EMUELLEZAME?TO DAS POVOAçOES

C°lTULO 1.0

DO AL1NIIMLNTO

Art. 19. A camara foniiiarh os pianos dosta culado e
povoaçOOS do bra, eitipreg:tmiIo para We himii possoas
aptas, e its 1amt pubi icar per odihaes 0 t1lflt VOZ olgani-
sados, ticaraO fazetito parte iritegrante doslas pustiiras.

Art, 2 ). hlavem't 0111 eaLa povoiçao urn alintiader 0
seo S1ll)StttRlO, quo sem q o miotticatlos peta camara, vencendo
por eada aliiiha mento ( luat ro mil reis, quo serto pagOS

10 (10110 Wi obra.
Art. 1 Compete '° t1iti1iador peruitar e ahirihar o

oduhicio coiilortue (.) pIano tia povoaç;ua, si htouvem. on
seguIhil() as iiistniieoes, (IUO To foreni apresentadas
peW tiscal.
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Art. 2. 0 alinhador, quo contravier a disposiço
do artigo antecedente, serã multado em dons mll reis; e,
quando o ediuicio ou o!ra ofThnda o alinhatnento, sert des-
feito a sua custa, tornaiido a leval-o atO o porito em quo
estava, quando foi desfeito.

Art. 23. Na cidade e nas povoaçOes do municipio,
nao so podera sem licença:

§ 1.0 Edjficar e new roedificar.
§ 2 0 Fazer concertos ou quaesquer obras quo possao

offender o alinharnento : mii!ta de tres dobros da linpor-
tncia do salarlo quo houver do veneer o aJinhadc,
alern do ser desfeita no toclo, on na parte, quo prejudiar
o alinhamerito

Art. 24. 0 alinhador, quo seru licença alinhar e
perfilar o ediIicio, concerto ou obra, incorrera na multa do
artigo anteeecJeite.

Art. 25. Ordenado quo seja para ser desfeito o edi-
ficio, concerto on obra, ser notificado o proprietario ou
seo procurador, e na sua falta o inqiiilino e o alinhador,
nos casos do art. 22, para principiar a execução dentro
do oito dias e finilar em termo rasoavel, sob pena do ser
executado, A ciista da propriedade, e não podera o notifi-
cado pedir indetiiiijsaco algiiina.

Art. 26. As liconcas do quo tratão os arts. 23 e 24
sor,o concedjdas, na cidado polo presidento (Ia camara, e
nos districtos, pelos juizes do paz, ouvindo-se em todo o
caso os respectivos fiscaos. Custari a !icdnça dous mil reis,
quo farão parte das rendas rnunicipaes.

Art, 27 	 E' pruhihi(Io odilicar ou fazor qualquer
obra em torrenos publicos, sew licença ou arrondamento:
multa do dez a vinto mil reis.

Art 2 4,. 0 arren(]atlro, on o quo obtivor Iicença
para Iovantarneito de casas. 6 obrigado a começar a O!)ra
den tro de urn anno, a contar da data da Iicença, quo doverfi
ser rogistrada em Iivro competento. Os prazos pai'a a
reedificaçao sorao fixados pelo fiscal, corn recurso para a
camara.

O quo nao cumprir a prirneira obrigaçao deste artigo,
quanto ao Começar, entondondo-so caliida a licença em
commisso, I)erdOr diroito ao terreno.

O que t ver principiado a obra, e n'io conduit-a, na
forma da sogunda ohrigar.io, pagará urn aforarnento da
UM mil reis annual por cada dons metros do frente. A
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camara, em vista do Tas6es attendiveis, poderà prorogar
Os prazoS por mais urn anno.

CAPITULO 2.0

DA LIMPEZA

Art 29 • E' prohulLdo nas ruas e pracas

§ 1 . 0 Lançar inunundicioS, ainda mesmo por enca-
nametitoS.

.° Fazer estrulneilas
§ 3•0 Laiiçar aiiiuiaes mortos oil rnoribundos: multa

do quatro a doze mit reis aos quo isso lizerern e o dobro
iias reincidencias.

Art. 30. Os moradores s,-to olwigados a conservar
limpas as tostatlas dos quintaes e casas, em quo morarein.
As tesLnlas das ruas cuiprIiendein a inetade das mesinas,
a das pracas cincoenta paluns: niulta do ciuco a dez mu
reis o do dobro nas reincideucias.

Art 31. Os mnoradores das povoaçOeS (10 mnUfliCiI)iO

serão brigados a conservar rebocadas e caladas as frontes
do suas casas, quer Seiao donos, inqudinoS oil aggrega-
dos. Os quo ate o dia 15 do Marco do cada anno no curn-
prirem esta obrigacO, serão tit ultados em Cincomil reis,
e no dobro nas reiiiculeiicias.

Art. 3. VelaraC na guarda destas posluraS os juizos
do paz e fiscaes quo percorrerao as ruas 0 praças do soos
districtOs, uma voz no primeiro inoz do cada trimnestre.

Art. 33. E' protiihido obstruir as ruas, e I)racts corn
materias focae.s on qual(juor outro geflel() do eiitulho:
multa (to CincO a (Iez mit reis ao quo iSSO !LZ0l, al(fl (Ia

obri gacto (10 dosenlultiar, inconlitionte, depois do ser inti -
mado. Exceptua-se o caso (10 tirgente necessulaile, pedindo
lienca, quo custarà (bus mild reis, e assimfl ovitara quo Os

materiaeS ombaracern o tivro transi to nas ruas e praças,
conservando-se, il noite, Imes on divisas, affin do não cau-
sarem damnno ao publico: inulta do quatro a oito mit reis
o do dobro nas reincidencias.

CAP1TULO 30

DAS EDIricAcocs

Art. 3. Nenhurn predio soFa edilicado oil reedifi-
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cado rias povoaçOes, scm ter polo monos quinze palmos
do p6 dircito, contados (10 baldranie it linha, (to tolhado, e
sohre bases do pod ra on Ia I pa; e scion do sohradn, quinze
pa1iuo ate 0 pavimonto do 1.0 andar o 13 a16 il linlia
do tethado: mulia do dez a vinte Did reis, alern da obiiga-
ço do iloinolir.

Art. 3. E' pi'O(iI)ido alii'ir janelins e portas nos
oi tOes das casas do furina a em ha raçar a construccin do
110 VOS edt licios a el los uniulos: miii Ia to Cif101) mil reis, aloni
da olirigaçao do foricirein essas janellas o porlas.

Ait. 30. Todos OS teiT000s, quo esttveroni al)IF1OS
eitre prod Us iias ruas (3 pr;was, soi5o por SCUS demos on
aroroiros tapados 11 0 P0 do sets HIOZOS, Oil soja corn a
fronto da casa, quo net lo so houver do odificar, on corn
urn rniiro do nove pal ions do a Itnra. Os m urns sero
rebocados, caiados o cobertos (10 tollias: iniilla do CtflCO
a dez mll rois, n 'aquollo caso, e do tres a cinco noste.

CAPITUL() 71.0

DAS OBRAS PUI1LICAS

Art. 37. A cousorvaço e reparos das murallias on
outras obras, feitas para se gurança do odilicios publicos,
calçadas, pontes, cliafa rizos, rogos, aquoducos, pocUs,
taw ties e quaesqner outi'is construcçoes, em benoIicio
con-imum, on para docoro (las povoaçOos, sorio autorisadas
pela camara.

Art. 38. As eslradas e pontes (Jfl0 correni por conta
do particulares sero por estes conservadas: multa do dez
a vinte mil rois.

Art 39. Quando algurn particular so propiizer a
fazer qualquer obra municipal it, sua cuta , con formar-
so-ha. corn o piano (Ia camara . e Ihe sent gratnitamoute (Oil-
cediila licença: pona do rieslazer o quo ja liver construido.

Art. 40. Qunndo a Carna ia eanstruir cliafarizos na
cidado on povoacOes do mimic un, podori distrihuir as
sobras das agnas servidas por annois, quo sorão vendidas
em hasla puldica.

Art. 41. () pos.suidor (10 annel obrigar-se-ha, no
acto da a-rrernataço, a encanar a agna em prazo fixo 0 rIo
modo quo no projudiquo as ritas e pracas: multa do cinco
a dez mil reis, perdendo ainda direito sobre o anne! ciagua.
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Art. 42. 0 arrematante (las obras autorisadas pela
camara scric olrigado a conserval-as p01 11111 tnno, a con-
tar-se (Ia data ia entroga ista coiiilicao estL sniientendida,
qii;uulo ihlO fOr expressa no couftato.

Art. 43. Si no decurso do arino verificar-s, quo as
cont1iOes d o coulralo nio !orao rigorosaniente cunipridas,
o eulprozal'io SCra obrigado a ('ecoustruir as oliras 110 pZ0
quo csti)iilar-se no niesmo coutralo, salvo o caso do
foiça lliaior.

All. 44.	 E' proliiliido:
§ 1 • 	 Arrui oat Ott dc'snianchar quaesquer das di Las

obras, por menor quo seja.
§ ." \bi'ir in:ii;Liueiitos piihlicos out pat'ticitlares

nas ruas oil prçaS, SOIl ljm , tic ip t ,.^ao ao fiscal, quo assis-
ti rt poi en do.

3.° lazer escavaçOes iris rnas e praças: multa
do viiito a triiila mil reis, akin da ohiigação do iepor tudo
no seo aiitigo estatlo.

Art. 45. E' ignalmente prohibido:
1 ° Tirar dos encanainentos aguas publicas ou

paiticulires para 0 proprio uso, scm antorisaçio conipe-
tente, Oil para fazer itial niulta (IC dcx a vitae nut cci s
o o diiplo nas reinei iloncias. Esta disposiço 0 etcisiva
nos rego5 d'agua n10 encati :da.

Art. 40. A cainara poder't conceder liconca para 0
Pm do § 3,), do art. 44, quando ii io P i'ei uditi ue a tot'-
eiro e utilise a akueni.

Art.. W. Os tuuos das aguas riascklas ou encana-
(las CU sons (jtli itacs Oil paleos sao obrigados a proverwu
do mothi quo no dauin ill1 10111 as ruas, Dciii as oliras e
bemfeitorias dos visoihos: multa do iO a 20 p$000.

A rt. 48. 	 Os ell ro i1t!1lC11tOS SC COtiSei'VaI'aO sempro
limpos e em Will estalo, it ensta do setis donos: inulta
de 10 a OOOO e oI)rig;çiio do o fazer. 	 -

Art. 40. Nas 1)cil:ls do arOgo antecedonte incorre o
ilono do torreno, pci' qua pass: 1 0 encananwnto, no caso
em (Jib, haveudo-se-Ihe participado 0 tlrt e liora, em quo
so torn do Iazei- a Ii nipeza ou concerto (10 mesmo, queira
irnpedil-o. Exceptiia-se 0 caso, out quo o dono (10 tOiTeilO
p1'eti1'a fazor t sua custa a liinpoza on Concerto a admittir
riessoas estranhos ein seiis terrenos.
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TITULO 30

CAPIT(JLO 4o

SOBRE A SALUBRIDADE DO Alt, AQUA E ALIMENTOS

Art. 50. E' prohihido onterrarem-se corpos hurnanos
em outro lugar, quo nio seja o ceiniterio publico, havetido:
muiLt tie 46 a 8$000 e do duplo mis reiiicideiiias.

Art. 51. RepuH_se contraventores do artigo ante-
cedente:

§ 1 . 0 Os fabriqueiros.
§ 2e Os procuradores das irmaiidades on quoin suas

vozes lIzer.
§ 3.° Os parochos quo mandaiem fazer Os eiitorra-

inentos nos icciutos dos templos.
§ Seri-to tainbein tidos como contraventores Os

parodies, (1110 flegaieiTl 0 enterramento a quaiquer corpo
iiuiiiano nos referidos cerniterios a pretexto do sobro cues
recaltir alguma censura ecdlesiaslica: malta do 20,$ a 40$000,
aleni das penas da contravonçio.

Art. 5. As trinaiidados, quo quizorein onterrar sous
irmäos ein lugar distiucto tiontro do cemniterio das mesinas,
devorão coucoirer para 0 aperlwçoauiemito e consorvaçio do
111051110 0111 prOl)orcao dos ItiEldOs, do quo puderein tI (SUF

Art. 53. E' j)eiiUtltidO aos particulares forivarein
carneiras on catacuinbas no cemilerio geral, pica etileima
monte do Pe SS 0 ts da fainilia, obtendo para isso Iicena,
quo custara 10000

Art 5• E' protiibtdo:
§ 1. 0 Ter-so eliiquoiros do poicos no interior dos

paleos e horlas.
§ 2. 0 Estabo1ecerernso ias povoaçoes cortumos tie

couro On qiialqtier outra inanniactura quo pOSSL l)1ejLL-
dicar a saudo publica: multa do 10 a 0000 e do duplo
naS reillCi(lefldiaS.

Art. 55. Os fiscaes terao cuidado para quo em seas
districtos não liaja estagnaao do aguas nifectas, quo
possao lwelwlioar a saudo publica. A camnata, logo quo
tiver tlisso conhocimnento, maud •r esgotar as aguas osta-
gnadas oin torronos publicos, sendo Os particulares obri-
gados a fazer o mesmo em sons terrenos, sob multa do
0$ a 0000 0 Si nao o fizerom den tro do praso rasoavel,



FOLMA NUMERO 8.	 127

Art. 56. Quanilo houver duvida, si as manufacturas
oil 	 do aguas podi'm preui1icar a saudo pu-
tilica, pocler-se-lia recorrer 	 caniara on ao sellpresi-
d ente, iio estando ella reiiniila.

Art. 57. SO nos matadouros, quo forern designados
pela camara, se poderh rn mr rezes e esquartejar, de
veorlo cortal-as nas intenilencias tarnheui dr'sRnadas pela
camara, south) antes essas rozes vislas polo fiscal, quo
achando-as sas convirt quo isto so faça: inulta do 56 a
10000.

Art. 58. 0 gallo no sert morto, sem quo tenio
passarlo 24 horns iii' praso depois quo liouver eliegado
no matadmiro. Os curraes terão coxos corn agna limpa
para o gado heher , multa do 15 1q, a 10000.

\ rt. 51 O enrraes e matadouros deveran conser-
var-se limpos, quanto for posivel, tenthi especial cuidado
Os cariticci ros em nio amon bare m os (lespl'jos das rev's
morti s, do urn dia para outro. Quando niO fOr oliser-
varla a dis osiçio desk' artigo, o fiscal advertirá o earni-
ciro e, nrto sendo attend ida a sna advertenria, soffterâ

die a multa do 5: a 10000 o do duplo nas reineidencias.
Art. 00 	 0 carniceiro 0 obrigado a posar a came,

si o campralor assim ii eigir multa (10 20 a 40000,
Art. 61 	 E' prohibido:

§ 1 . 0 Matar peixe coin veneno.
Vender viveres, alitnentos e botidas arruinadas

o corronipidas

§ 3 o F; brie-ar qitaesquer generos alirnenticios o
hehirlas, inisttiraiido-llii's on tra substanria quo augniento
son peo, volume nu qutantidade: multa di' 92°$ a 30000,
alem da 	 gaco do inutilisar Os generos derrancados,

dos on 	 fa si licados
Art. 62. E' prohihido lançar itnniundicios, lavar

ion tias on j nfectar do qua luer mod) as fontes, eta-
farizes out eanos quo conduzarn aqua: nuilta do 'i a 8$000.

Art. 63. A eamara in:ircart p1w odi Laos qual o lugar
i e t';ti ii' sorvir paPa o mitalouro publico, em quanto

n	 coitiui r urn quo si rva tiara esso flu, e bein assirn
-i
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CAPITULO 5°

SOME OS MEWS PRESERVATIVOS DE ENFEflMlD.•\flE

Art. G'i. A cainara pedira ao goverilo ILi prOVlIICla
on àO ros l)octivo COinrnissario a vacci ii:, e So hveiiilo
no Iflurliciplo pessras doviamoie autoi'isadas para vac,
cinarein, a cainara nornoarft urn oil (.t)iS efti thus em
caila dustricto, c ihes enviar'r 0 pus varcinico para ap-
plicarem ao povo, procedendo a designaçao do dia, hora
e lugar por ineio do editaps.

Art. 65. E' prohibida a entrada (10 hexiguentos 11111S
povoaOos, e logo quo vonha ao conhocirnonto do fiscal
quo existe alguirn, convidar;i o medico do partidu on
ie ssoa entondida, para exarninar si sin on nio Iixgas, e
quanilo SIJaO, Conununira rt in rued Ia taiuiente ao dotogado
on sinhielegarlo, quo () !ll:lnhlari( ret ra y para sor tratado
a expenses da camera,, no caso do ser indigonte.

Art 6 . E' prohi 1)110 ahrir botica scm I icona d:t an-
toriilade competente, e scm (jueapresonte r'r ratwira Ii -
tubs legaes do hahilitacão: iniilla (10 a 34000 e obri-
gaço do fechar a liotira.

Art. 67. Corn licenca da carnara serã perinittida a
venda do rernedios em casas do negorlo, inouios a do sub-
stancias corrosivas, narcoicas 0 (irasticas, taos coino as
preparaçOes merruuriacs, antimouiaes, morliria, opio e sons
cornpostos, coloquiiutid:ts, holleboro, cuija venda sO é per-
mittirla nas hoticas, t vista do roceitas do lacultativo
multa (110 24 a 	 )00 o e dobro flaS reiiridencias.

Art. (iS. Os fisceos visitario urna vez ao mans carla
anno as hoticas o cases do negocio, em quo so veudereni
(irogas oin sons districtos, corn o medico do partelo, e na
suia falta, coin peoa nouneada polo suhiebegado.

Art. fit). Os boticarins o os d ruios des cases b no-
goclo, quo tivoro fl zt vonda drugts out rornad tes ailul tore-
dos, piga'aio nine miii ta do '1O a :Of) )1) e 0 1 nb
na g tel uciluicias, Worn do soreun inutilisaulos OS reunedios
o drogas eorron pidas e at teradas.

Art. 70. 0 hot;cario, (Ito pro!tibir Oil SO oppuizer,
hem coma o nogociaiito, 'i oittrada. (811 SliC holica Ott CttSä
(10 negacio, pare 0 eXlan]@ Si)i)lO OS remeilios a drogas,
set rnul tarlo ann 	 a 109 )O, 0 S0F;L OSLO fOlio ili(i0t) 0 11-
deeteunonto do Sifti voalade, la y raudo-so do wdo 0 COifi-
Y\Itflfl I ii 'Ii I;
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TITULO 4°

DA SEGURAN PUBLLCA

CAP1TULO 6.0

SORTIE ARTIFICIOS PREJUDICIAES

Art. 71. E' prohibido pedir esmolas para qUalquer
invocação scm licença, qua custarr 5000, malta de 86 a
16000. Esta disposição d extensiva aos festeiros e pedintes.
Exceptuão-se, porern, a misericordia, a irmandade do San-
tissimo e as qie tiverern em sea compromisso obrigação
do pedir esmolas.

Art. 72. Nos casos mesmo, em qua é permittido
pedir essas esmolas, é proliibtdo levar-se imagens, cat-
xinhas e folias: multa do 8 15 a 16000, para 0 chafe da
folia, conductor da bandeira, e para Os coucomitanes
prisão por oito dias.

Art. 75. São prohibidos:
§ 1. Osjogos do parada e azar, nas praças, ruas,

casas publicas, tavernas e l)otequins, ainda mesmo scm
tavolagem.

	

2. 	 As loterias, quo näo forem concedidas por
autoridades competentes.

§ 3. As Was do quaesquer objectos on pianos:
multa do 30$000 aos contraventores.

Art. 7 1h E' prohihido ter-se casa publica do jogo,
scm licença da camara, quo custarä 25$000: multa do
30000 e do dobro nas reincidencias.

Art. 75. E' prohibido a escravos e menores de vinte
o urn annos toda qualidade do jogos em casa publica,
licenciada on não, casa do negocio on lugar publico. 0 dono
da casa publica do jogo on negocio, que admittir on con-
sentir jogos corn escravos e menore.s do Tinte urn annos,
serã multado am 10 a 30000 e no dobro nas rejncidcnias.

Art. 76 0 homein livre, quo for encontrado em jogos
A dinheiro, on cousa equivalente corn escravos, on me.'
nores do 21 annos, sera multado em 15$ a 20000.

Art 77. E' prohibido:
§ 1. 0 Fingir-se inspirado por potencias, on predizer

casos tristes, extraordinarios on alegres, dos quaes re-
sultern damnos on prejuizos m. aigmiem

§ 2. 0 Inculcar-se curador do enformidades o n-
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lestias por meio do feitiços, oraçOes, gestos oil accionaclos:
multa do 3 $000 e o duplo nas reincidencias Nesta mesma
multa incorrerão os chefes do familia, e quaesqner pessoas
que so apresoutarem e derem assentimento a taes emliustes.

CAPITULO 70

SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO

Art. 78 Os fiscaes mandarão collocar divisas ou
guardas junto is escavaçOes e precipicios, que liouver
nas obras e servidOes publicas, feitos on causados )Or al-
guern, sendo este obrigado ao concerto e 't reposiçao do
tudo ao sea antigo estado, e multado em 106 a V$000,
Si não attender logo a advertencia do fiscal.

Art. 79. As escavaçOes e precipicios nas proximi-
dades, servidOes e obras publicas serão concertadas pelos
donos dos lerrenos em que estiverem, 0 fiscal advertirâ 't
aquelle, que for obrigado ao concerto, para que o faça,
e näo sendo attendida a advertencia no prazo quo for mar-
cado, serä multado em 8$ a 16J0O, e o concerto feito a
sua custa.

Art 80. E' prohiliido fazer fojos on laços occultos,
ainda em proprias terras, scm quo se publique e noticie
aos visinhos confinantes: multa de 5$ a 0$000 e obri-
gacão de os desfazer.

Art. 81. Os fojos oil Iaços cib quo trata o art. ante
cedento nunca se far,-to nas divisas. não muradas, cerca-
das on valladas, das fazendas, chacaras, on quintaes:
multa de 56 a 206, e obrigaçao de desfazer on entupir.

Art. 8. A camara concoderà licença, quo custari
2, para as escavaçOes constantes dos arts. antecedentes,
quando dellas não possa resultar perigo oii damno, irn
pondo a obrigacão das guardas, divisas on luzes; Os quo
tendo obtido licença não dumprirem as condiçOes impostas,
serao multados em 56 a 10000.

Art. 83. Os edificios, muros, obras ou casas, quo
ameaçarem ruinas, de quo possa resultar damno ao pu-
blico, on a particular, serão desfoitos, e reedificados, do
modo quo cesse o perigo.

Art. 84. A obrigacao do desfazer, reedificar, on con-
certar, incumbe aos proprietarios e Sons procuradores on
inquilinos: estes, porem, quando reedificarem on concerta-
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rem os edificios em que morarem, se pagarão nos alugue-res, si 0 proprietarjo 111es não quizer satisfazer a despeza.Art. 85. Si no termo assignado não for o edilicio,
obra on muro desfeito, on si o edificio não for habitado
on não so souber quern seja o dono, e iia opinião de peritos
näo puder deinorar o desl'azimento, serã immediatameiue
desfeita a custa da propriedado, ficando sempre obrigaclo o
proprietario, quaiido não sejão sufficientes Os materiaes.Art. 86. E' proliibjtiJo:

§ 1. 0 Fabricar poIora no interior das povoaçOes.
§ 2. 0 0 logo on tiros do roqueiras e buscapés, efogo de lagrirna.
§ 3.° 0 logo do ar e girandolas, quo forem mal feitos,

on mal encamintiacjos por quein os soltar: mutta do 10, e
do dobro nas reincidencias.

Art. t7. São obrigados os carpinteiros, pedreiros,
ferreiros e jornaleiros, a acudir ao toque de fogo, que
pegar em qualquer edificio: multa de 56 a 206000.

Art. 88. Os sacliristães são obrigados a tocar rebate,
logo que flies noticiado seja que estã pegando logo em
qualquor edilicio, cabewjo a mnesina obrigaçao ao carcereiro:
multa do 56 a 10O0O.

Art. 8). E' prohibido lançar fogo ao campo ou
matto alheio: malta de dez a trinta mu reis.

Art. 90. E' prohibido:
§ 1. Lançar logo nos campos proprios on do quo

se esteja utilisando, semn previo aviso dos visinhos confi-nantes.
§ 2.° Queimar a propria roça scm ter feito o corn-

petente aceiro polo menos do vinto palmos, e sem parti-
cipar aos visinhos ou confinantes o dia em quo se pretenda
queimar e quando, pela contravençao do qualquer d'estes
paragraplios, passar o logo aos campos e mattos dos visi-
nhos,soffrerá o contra yentor a multa do dcz a trinta mil reis,o do duplo nas reincidencias.

Art. 91. 0 bebado encntrado nas ruas, praças,
estradas ou outros lugares publicos, sera preso nos douscasos seguintes: 1 . 0 de estar em estado do fazer mal; 2.o
do correr perigo, por não poder-se acaulelar do qualquor
mal, quo Ilie possa succeder. Preso quo seja elle, serã
entregue a sua familia, ou conduzido a sua casa, e,
quando nern uma nern outra tenha no Iuar. nm vii_
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nhana para ondo possa ser conduzido, serã conservado em
custodia emquanto durar o soo mao estado.

Art. 9. Os loucos furiosos seräo presos e entre-
gues a suas familias, e em falta destas, no municipio, ou
quando não queirão encarregar-se, seräo recolliidos as
casas que ihes forem destinadas; e nao havendo estas, nas
prisOes publicas.

Art. 93 Nos casos dos artigos antecedentes sera
preferivel avisar-se as familias on dornesticos do bebado
on louco para o recoiherem, não havendo na demora
damno, prejuizo publico on particular.

Art. 9. E' proliibido correr a cavallo iias ruas e
praças das povoaçOes, salvo o caso de urgente necessidade,
on 0 serviço pullico o exigir: multa de urn a oito mil reis.

Art. 95. E' prohibido:
§ 1.° Terem-se soltos nas portas das casas, nas ruas

e pracas das povoaçOes, e nas estradas publicas, animaes
bravos, quo possào offender aos passageiros: mutta de
quatro mil reis, podendo o animal ser morto por qualquer
passageiro, que for accommettido ou investido.

§ 2. 0 Terèin-so pelas ruas e praças das povoacOes,
porcos, carneiros, cabritos on cäes, excepto os perdiguei-
ros, Si estiverem açamados: multa de quatro mil reis, alem
do serem mortos por ordem do delegado, siibdelegado on
fiscaes. As carnes dos carneiros, cabritos e porcos, serão
destinadas ao sustento do presos pobres.

Art. 96. E' prohibido amansaranimaeS bravos den-
tro das povoacOes 0111 lugar publico: multa de cinco a
dez mil reis.

Art. 97. E' prohibido soltar animal damnado que so
poder conservar preso, on matar: multa do cinco a dez
mil reis, podendo o animal ser morto por qualquer
pessoa.

Art. 98. E' prohibido conduzir scm guia pelas
povoaçOes carros puxados por bois on cavallos: multa do
quatro a oito mil reis.

Art. 99. E' prohihida a dansa do batuque on do
qualquor outra com algazarra, nas casas das povoaçOes,
de dia on de noite, do sorto quo incommode a visinhança:
pena do dissolver-so o ajuntamento e mnita do26000 por
cada pessoa quo fOr nelle encontrada e do 10000 a quem
para esto fim prestar sua casa..4:4 	 rni rinliC
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quo costumio fazer Os escravos, nas festas do Rosario
corn tanto que não sejio do noite.

Art 101. Sio ariiias defezas:
§ 1. 0 C lavinas, clavinotes, garruchas e pistolas.
§ 12. • Espadas, sabres, refes, espadOes, estoques,

facas de ponta, punliacs, canivetes de inola, azagaias,
lanças, chuxos e foucinhas. Exceptuao-se os espadins
dos magistrados e poSSoas gradas, espadas corn Os ofUiciaes
da guarda nacional, quanilo Fardados, armas corn Os offi-
ciaes de justiça e pedestres, quando em serviço. E' per-
mittido ao tropeiros e carreiros o uso da faca, quando
em exercicio de seas einpregos.

Art. 10. A carnara, quando tiver recurso, proverã
A i1Lamivaão das ruas e pracas nas noites quo não
forern do luar.

Art. 103. Nenliuin mascate, quitandeiro ou (Juitan-
deira poderã vender em qualquer fazenda scm liceuça de
sou doiio, feilor ou adininistrador: multa de 66 a 10O
e do duplo nas reincidencias.

CAPITULO 8.

SOBRE CONTRAVrnçOES CONTRA PESSOAS

Art. 10 7 . Os taverneiros quo comprarem a escravos
cousas que ado costarnão ter, scm que sejäo autorisados
por hilhetes de seas senliores, soffrerãO a malta do 10 	 a

0000.
Art. 105. E' prohibido occultar escravos fugidos,

scm participar immediatamente a seos senhores, dentro do
2 4 horas, setido moraclores out urn raio do quatro kilornetros,
do 48 horas em dobrada distancia, e assim progressiva
monte: malta do 10 a 30J00. Na mesma pena incorrcrâ
todo aquelle, quo guardar objcctos furtados por escravos.

Art 106. 0 senlior do escravo a quem so fizer a par-
ticipação do artigo antecedente serã obrigado a pagar todas
as despezas feitas corn a mesma e corn o escravo.

Art 107 E' proliibido negociar escravos, animacs
e objectos do valor corn ciganos e pessoas desconhecidas
e suspetas. Ciga nos o suspeitos so (lenorninão neste artigo
os quo são por taos havidos. Os quo forern achados logo-
ciando corn ciganos serão multados em 106 a 30$000, in-
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Art 108. E' prohibido nas praças e ruas das povoa-
cOos levantar se do noite altos gtitOs, SO[11 (lao delles possa
resultar utilidade alguma, ott scm 	 quo a isso obrigue a
necessidade ott mode: itiulta do 106 a 20,6000 e do doijie nas
reincidencias

Art 109 A disposição do artigo antecedente corn-
preheade os tiros dados a noite nas povoacOeS.

Art jil) 	 E' prohihido:
§ 1. Espancar anirnaes rnansos,cortar-lhes as carnes,

crinas ou caudas, on maltratal-os.
§ .• Escrever (listicos ott lotreiros, nas portas on

paredes, em aifronta aos donos on alguern, ou sujar as
mesmas paredes, ou portas, coin immundicies: malta do
10. a 000) para os infractores do paragraplio priffleirO e
do206 a 3000() para Os do paragrapho segndo, alem
da pena do prisão por oito dias.

Art. 111. E' prohibido:
§ 1. Mostrar-se Clii publico as partes pudeiidas de

proposito, seja por insulto, dspeito on qualquer outro
uiiotivo.

§ 	 Praticar-se actos em publico quo na opiniäO
commum são reputados libidinosos, )r meditada offensa do
pejo: multa do 1Ot a 3()O0 e do (luplo nas reincidencias.

Art I12 E' prolubido o jogo de entrudo nas ruas
e pracas das povoacOes: malta do a 4 )0() e do duplo
iias roincidencias. Quaiiilo o briwjuedo for corn limnOes
naturaes, ou cousa (ua1quer quo possa causari,crigooLl
dor, on corn aguas fetidas e substancias iminundas: mulla
de 8 a 10000 e do dobro nas reincidencias.

TITULO 5.
PA INDUSTRIA EM GEIIAL

CAPITULO 9"

PA INDUSTRIA EM GERAL

Art 113 A camara tratarâ do haver novos anirnacs
uteis, ou do meihorar a rap dos existonteS, assimn como
do ajuntar sernenteS do plantas interessantes e arvores
fructiferas ou uteis, para ditribuil-as pelos agri ultores
ou horticultores.

Art 114 A camara tratani igualmente de obter in
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struinontos aratorios, e novos i)roceSsos do roteamonto das
terras, quo sejão inais adaptavois ao mulliciplo, solici-
tarìdo os do governo quando Iltes faltem recarsos para
olitel-os

Art 115 Os quo tivorein do cortar came nas p0-
voaces sorão obrigados a entrogar ao 1istl urn bilhete,
conteudo Os forms das rezcs quo kão do m[itar: multa de
4OOO sobro cada rez, cujo ferro não for aprosentado

Art 110 Os carniceiros Serao obrigados a conservar
por tros dias no inatatlouro oilem Tugar a ollo proxi-mo
(mas nunca em ruas) OS couros (las rezs IJIC ina1trein, 0 a
ninguoin irnpedirio o oxaine dos inesmos couros multa do

JUO por ca(la couro quo occuliarern
Art 117. E' prolibido eiilrar nos quititaes e plan.

taçOos allieias, scm Iicena do SCUS donos salvo o caso (Jo
necessidade urgente: multa do 500 o do doIro nas
reincidencias

Art. 118 (is quo do proposito melterein gado on
quaesquer outras CriaOCS nas p!aiitaçocs atheias, e nas
terras cercadas, abriuilo para esse urn cercas on fran-
qiieando qualqiior tapume, alein do serern os anirnacs con-
siderados dawninbos, incorrer10 na multa do 10 a 30U0:)
e no duplo no caso de reincidencia

Art 119. 0 dono do gado onconirado nas plantaçOcs
alheias, on nas torras tapadas, ainda quo não plaritadas
pa-0ari a multa do 'JOO por cada urn animal cavallar,
vaccum oil muar, e do 1000 por cada um (Ins ohms ani-
maos, tondo sido urna vez advertido por ordem do fiscal
Etitende-se por terreno corcailo o quo esliver Circuln(lado
por cerca de madeira cnn pé oil doitada, muro, vallo on
arhustos do ospinlios, capaz do obstar a entrada do quaos-
quer anirnaes.

Art. 10. Todos os moradores das 1) Ovoa c es do mu-
nicipio em cujos prodios, quintacs on chacaras houvor
formigueiros, sio obrigados a extinguil-os, cornoçando
pelos mais novos' malta do 5 a 10$000, aleni (10 scm o
fOrrnigueiro extincto il sua custa A carnara inandará tirar
OS formigiieiros do terrenos o logradouros publicos, ainda
11ao habitados on concedidos

Art. 11 	 E' prohibiclo matar siriemas, ernas e cor-
vos: inulta do 4000 e do dobro nas reincidencias

Art. 12. E' prohihjdo cacar perdizes. codornizos
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dosdo o mez do Agosto ate Marco; multa de cinco mu
reis e do dobro iias roincideiicias.

Art. 123. E' prohibido aos socios oii coherdeiros
introduzu' gado em terras do cultura on de lavoura, do
que no houver divisio ainda ontre os mosmoS, e som quo
estes convoiihão, uma voz quo sojio tapadas on ha.jão
no11as plantacOes: malta do quatro mil. reis do cada caboca
do animal cavailar, inuar, vaccum e do outros, o urn mu
rois per cada caboça do OtitrOs animnaea.

Art. 14. E' prollillido aes socios na propriodade
de cultura on tie campOs do criar, empregar mnaior sorviço
on destruiçao o cOrtos (10 inadeiras, do quo limes (Ou1p0t0
proporcionalmonto o contra vomitade dos comisocios. 0 mesmo
so oiitermder't a respeito dos an naes Iançados nas fazendas
o campos do criar. ilavondo desavença, qualquor d'ellos
chamar't os socios . presença do juiz do paz, 0 almm mb-
meart arbitros quo declaremn a parto quo cada urn poilo
dosfructar, do inatto on carnpo na fazenda commum. 0
contravontor sorh mimliado out vinte mil rois, e 110 dobro
nas roincidencias A noineaçio do arbitros, no caso do
revolia, portenco ao juiz do paz.

Art. 12. Qtiando a fazenda comrnnum for do criar
e qualijuor dos socios quizor plantar em algurn capão,
será obrigado a corcar sob pona do perder o diroito ao
damno on prejuizo occasionado pelas criaçOes. Quando a
fazenda commnum for do cultura, Os dormos das criaçOos
sorão obrigados a contol-as em pasto fechado, on vodar
quo offondo as plantacees alhoias. Nos casos aciina mon-
cionados, a parte offoridida farà intimnar os donos das cria-
çOes, para contol as quanrlo em cultura, o para cercar a
roca quando em campo do criar: multa do dez a trinta
mil rois e do dobro nas reincidoncias.

Art. 16. E' prohibido fazor corca on quaesquer
tapumos divisorios nos limitos communs das terras a
fazendas do cultura on criaçäo, soin procedot' aviso on
participacäo aos visinhos confinatiles: malta do vinte a
trinta mii reis, e do dobro rias reincideucias.

Art. 17. Quando amigavoirnento näo accordarem,
serã o aviso do quo trata o artigO antocodonto foito por
official do justica, e em virtudo do ordom on despacho do
subdelegado.

Art. 18. Os tapumlies on cei'cas divisorias do quo
tratão Os arts. antecedontes, son-to foitos it custa dos mo-
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radores on proprietarios confinantes, observadas as regras
seguintes:

§ 1.0 Quando os con finantes näo accordarem am ga-
veiwente sobre a qualidacle (10 tapuine, a parte rod-
sante sorb. obrigada a comparecor na audiencia do juiz
do paz, para pie for notifleado, e ahi riornear urn louvado,
o qual corn outro noineado pela oiitr'a parte, irio ao !iigar,
o designaräo a natureza do tapuino pie do preferencia se
eva empregar, em attenco a localidado, facilidade, so-

guranca 0 economia.
§ 2. 0 Na falta docomparecirnento dequalquer urna das

partes, sera o louvado norneado, a revelia, polo juiz do paz.
§ 3 0 Quando Os loiivados discordern cm siias opi-

niOes, adoptarã o juiz do paz a quo IIio parocer mais ra-
soavel.

§ 40 Quando as (Iuvjclas (las partes versarern sobro
a direcçiio do taputne, so decidirt coin louvados ia forma
dos paragraphos antecedeiites.

§ 5. 0 Quando o juiz decidir a quest.-to, designar
urn prazo, não excedonte a 30 dias, para o começo do ta-
piirne, e outro rasoavel para a conc1usio.

§ 6. 0 Findo o praso marcado para começar a obra,
sem quo a parte recusante a tenlia feito, a outra parte pro-
ceder a eI!a at ondo deva ser, formando urna conta cor-
route do toda a despeza da obra, corn especificaçao dos jor.
naes, sustento e custo dos rnatoriaes, para haver da parte
recusarite metade da sornmna despendida corn todo 0 tapuine.

§ 7. 0 A conta corrente formada, assigriada e ju-
rada, faz prova no caso do paragrapho antecedente,
e sornente contra ella so poderà alle gar erro na soruma,

me sera a conta cobrada exodutivaonte.
§ 8. 0 0 quo redusar-se ou do qua!quer moclo se

oppuser, serà multado em 0000 ou 30000.
Art. 19. Os quo deslizerem obras on serviços

alheios e do proposito deixarein abertas as porteiras pie
vedão a entrada das fazendas, pastos on plantaçOes, seräo
multados em 10000 a 2 )5000.

Art. 130. E' prohibido cortar os mattos das on-
gens e margens das aguas, e bern assim jaboticabeiras,
qualquer arvore fructifera on de madeira do lei, scm
urn fin util: multa de 10000 a 20000.
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CAPITULO X

SOBRE SERVIUOES PUBLICAS, ESTRADAS E NAVEGAQOES

Art. 131. E' prohibido a qualquer possoa cercar e
tornar do sea uso oxciusivo qualquer pane do urn icr-
reno publico: multa do 5000 a 10000, aleiii do
desfazer o tapume.

Art. 13. Não poderäo Os proprietariOs impedin quo
em suas terras, por ordom do poder coinpetente, so
fação estradas do cornpiiinento e largura tat, quo Lior
ellas possäo transitar livremerite dous carros, e bom assitn o
descortinamento lateral de quinze palinos, salvo nos Lu
gares onde haja grande difficuldade do se ilies dar essa
largura. 0 quo so recusar a tal onus )agara a multa
de 10000 i. OOOO edo dobro nas roincidoncias fazendo so
a estrada independontemeflto de sua vontade.

Art. 133. No onus de estradas e servidOes pu-
blicas O comprehendido o do so dar esgoto as aguas e
as immundicies que arruinarem ou fizerem menos corn-
modas as servidOos publicas.

Quando não so puder conseguir o esgoto, soni quo
so dirijão ou lancem as aguas on immundicios para Os
quintaes, terreiros ou plantaOes, on tambem soul quo
se faço buracos em muros ou quaesquer tapumes, o
proprietario, on quem suas vezos lizer, nao terâ direito
a obstar ; e quando Ihe incuinba conservar limpa a sua
testada, serà o seo malor cuidado dar o dito esgoto
multa do 26 a 8, alern da obrigaçao do fazer.

Art. 134. No caso do art. antecedento so procedert
corn a major modenação, não se fazendo o esgoto sobre
plantaçOes, ou quaosquer bemfeitorias, se não no caso de
necessidade.

E ainda assim devera ser ouvido o proprietario, ou
quem suas vezes üzer, para designar o lugar polo qual
menos prejudique a passagom on lançamento das aguas e
immundicies, salvo todavia a nocessidade publica.

0 quo não avisar serà obrigado pelos damnos quo
causar.

Art. 135. Quando o proprietario, on quern suas
vezes fizer, não queira designar o lugar, ou designar Lai
que näo dé o preciso esgoto, on quando IIäO apparecer o
nrmritario. nem auem suas vezes fizer, ou quando a
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necessidade for tao urgente, quo não admitta dernora no
chamado, o fiscal inandarã fazer o es goto, guardando a
moderaçao recornrnendada no art. antecedente.

Art. 136. Os proprietarios são obrigados a concertar,
e trazer limpas stias testadas, daiido esgoto as aguas,
desassombranijo os caininlios, quando for necessario, e or-
denado nestas posturas, on desempacliando-os : multa
do 10 a 30, e do duplo nas reincidencias.

Art. 137. Os fazeridejros, on donos de terras do cul-
tura, criação on mineraçao serão obrigados a fazer pontes
sobre todos Os rios, ribeirOes e corregos, quo nao tiverem
mais de nove metros do largura no lugar da estrada, on Ca-
minho publico, bern como os precisos atlerros, quo não
excedão de vinte dons metros do comprimento e quatro
do largura: multa de it e do duplo nas reinci-
dencias; alem de exedutar-se a obra a sua custa, não a
fazendo no tempo assignado. Na mesma multa incor-
rerão os quo de proposito arruinarem, on demolirem as
ditas pontes, sem consentimento dos donos, ou ordem da
camara.

Art. 138. No caso do art. antecedente, a camara
concorrerã corn a metade do valor da obra, quando o
comprimento da ponte exceda a seis metros e do atterro
A dezoito metros : para a execução desta, e do art. antece-
dente, a cainara mandarâ pelo fiscal, oti pessoa idonea,
lazer o competente orcarnento, do accordo corn os fazen-
deiros.

Art. 139. Quaiido o carninho for de alguin morador
o não estrada ptIl)lica, as pessoas quo delle so servirem,
serão obrigadas a concertal-o, pagas as despezas em pro-
porcäo das testadas do cada urn.

Quando algum on alguns moradores não cumprirem
este dover, poderã qualquer delles fazer o concerto, on
limpeza e flavor as despezas dos outros quo no concori'erão,
sem quo possão oppor cousa alguma a quantia quo so lhes
exigir Quando alguns dos moradores não quizerern exe-
cutaro trabaiho, recorrerse-lia ao juizdepaz para mandar
fazel-o a custa dos moradores ou donos.

Esta disposiçao comprehende os herdoiros do urna
fazenda em commum

Seguir-se ha para a execução deste artigo o disposto
no 	 7. 0 do art. 129. Os infractores serao punidos corn

multa do i0000 a a0000, e do dobro nas reincidencias,
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Art. 140. Nenhiim proprietario ou pessoa quo
suas vezes fixer, poderá fin edir o corte do inadeiras em
suas mattas, nem o arrancarnento de podras uma vex
que se ilies pague o seo valor, segundo a commum e
geral estimação. Serä, elitretanto, avisado para designar
a madeira quo, sendo igualmente apta para construcção
e concertos, ihe for menos necessaria: multa do 10000
a 30000.

Art. 141. E' prohibido usurpar, tapar, mudar, Os.
treitar, inutilisar on do qualquer forma arruinar on
damnificar as estradas, carninlios, pontes on quaesquer
O1)raspublicas: malta do 20OOO a 30000 edo duplo nas
reincid encias.

Art. 14.2. A prohibicão e penas do artigo ante-
cedente serão extensivas ao caminho particular, ainda
de urn sO morador.

Art. 143. Os rios navegaveis seräo limpos na pri-
meira occasiio quo a estaço der lugar, extrahindo-se do
seu leito todas as madeiras quo neUo so acliarom de-
positadas, e Os mattos das ribanceiras serio cortados do
modo quo näo fiquern pendentes aos mesmos rios.
A obrigacao do limpar as ribanceiras e extraliir os páos
quo dellas tivorem caliido, compete aos proprietarios dos
respectivos terrenos, sob pena do 4000 do multa.
Todas as madeiras e inais corpos, quo estiverern depo-
sitados no leito dos ditos rios, serão tirados a exponsas
da carnara, corn a concurrencia dos quo nelles tiverem
traficos do canOas.

Art. 144. Ninguem podera construir pontes sobre
os rios navegaveis, sem licença da carnara, que terã
obrigação do designar a altura, quo devem ter, para
não estorvar a navegação nas enchentes dos mesmos
rios: malta do 6000 e obrigaçao do demolir a obra na
parte offensiva a navegação

Art. 145. E' proliibido escavar as ribanceiras dos
rios navegavois: multa do 4000.

Art. 146. Ficão prohibidos Os parys, cercas on cur.
raes para apanhar peixe nos rios caudaes, ribeirOes,
corregos e vallos: multa de 20090, alem do serem de-
molidos a custa dos infractores; salvo o caso do ser
concedida Iiconça pela camara.
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CAPITULO XI

SOBRE A VENDA DE GENEROS

Art. 147. Nenhuma loja, taverna, casas de bebidas,
armazens, on quaesquer outras casas de negocios se es-
tabelecerão no niunicipio sern licença, quo se renovarà
annualmeute pela forma declarada nestas posturas
multa do dobro do imposto da mesma licença.

§ I.° As vendas, de quo trata este art., se farão nos
dias charnados - de feiras -, as quaes serão na cidade,
o sabbado de cada sernana e domingo ate as seis horas
da tarde. Passados esses dias, os vendedores de generos
de qualquer especie nao poderäo vender a no ser em
casa de negocio que pague direitos a carnara : multa do
5 a 10 aos infractores.

§ 2. 0 A carnara por editaes marcarã Os lugares
da disposiçao de taes generos, sem quo possão se vendelos
em casa particular multa de 5 a 10, aos que trans-
gredirem a ullirna parte deste paragrapho.

CAPITULO XII

SOBRE RIXAS ENTRE PESSOAS

Art. 148. E' prohihido reter, on occultar machados,
fouces, enchadas, ou outra qualquer ferramenta, roupa,
anirnaes e arreios, pertencentes a camaraclas, sobre pro-
texto de terem os mesmos recebido quantias adiantaclas,
por conta do qnalquer serviço, que tenhão contractado
fazer e não haj10 cuniprido: niulta de 56 a 20.

Art. 149. E' igualmente proliibido a quem contra-
tar-se para qualquer serviço e receber jornal, quantia con-
veucionada ou parte desta, nào o fazer pelo modo ajus-
tado ou nao preencher os dias equivalentes a quantia
contratada, deixando sern motivo justificado do cum-
prir o trato feito e causando corn isto desarranjo, pre-
juizo ao dono do serviço : pena de 56 a 206, atom do
pagar a quantia recebida.

Exceptuam-se porem
1. 0 Os que antes de retirarem-se, restituirem a

quantia recebida, convindo nisso o dono do serviço.
§ 2. 0 Os quo forem empregados em serviço publico.
§ 3. Os quo por doentes uo poderem trabaihar,
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Haverã na casa ou roda de expostos uma ama de
leite, para arnamentar Os ineninos emquanto alii Cs-
tive rem.

Art. 158. Em quanto a camara no effectuar esta
casa, providenciart a respeito da criação das creanças
desva!idas corn inforinaçao do paroclio ou fiscal.

Art. 159. A camara confiará a cri;i ção dos expostos
o clesvalidos ate a idado do 7 annos a qualquer familia
on iessoa decente mediante gratiticação rasoavel.

Art. 160. Os meninos orphãos, pobres e desam-
parados e os expostos serão eutregiios a quoin os edu-
quo ate a idade do 17 annos, e servirão a s 'eos educa-
dores, gratuitainente, (lurailto esso tempo, sob a condi-
ção de aproiiderem a 1Cr, escrover e contar nas escolas
publicas, onde as houver.

Art. 161 Os pais do expostos quo Os reconhecerem,
serão obrigados, se tiverein meios, a pa gar sua criaQão e
educaçao ate 7 annos.

CAPITULO UNICO

SOBRE IMPOSTOS MUNIOIPAES

Art. 16. A camara A autorisada a cobrar, dentro de
cada anno financeiro municipal, os seguintes, impostos.

§ 1. De cada uma casa de negocio, em quo se von-
derern fazendas seccas, generos seccos, moihados impor-
tados, e mais generos do paiz, sendo em urn sO bal -
caO 86000.

§ 2. Sendo na mesnia casa, porem em balcão diverso,
pertencente ao mesmo dono, mais 6000.

§ 3. Do cada casa do negocio do fazendas, on qual-
quer outra, em quo so venderem tambem as drogas per-
mittidas por esta postura, alem do imposto dos paragra-
phos antecedentes, inais 5000.

§ 4. Do cada uma casa de negocio, em quo so vende-
rem somente generos do paiz, aguardente ou restillo, 5000.

5. • De cada urna botica, 1000.
§ 6. De cada urn mascate do fazendas seccas, de

armarinhos, nao sendo morador no termo 60000.
Pola effectiva execução desto paragrapho, são obriga-

dos os inspectores do quarteirão a exigirem do mascate,
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quo apparecer no seu quarteirao, a respectiva Iicença, CO-

brando seu importe, quando die näo apresentar: multa
do 10$ ao inspector quo não cumprir este (lever.

§ 7. Do cada urn inascate de fazendas seccas, ou
armarinhos, morador no terino, quo não tiver casa aberta,

uo0o0.
8. Do cada urn mascate de fOra do termo, quo

vender obras de ouro, prata e pedras preciosas, 10000.
§ 9. De cada urn mascate do quo trata 0 paragrapho

antecedente, sendo morador no teriiio, 50000.
§ 10. Do cada urn doritista 20.
§ 11. Do cada urn rotratista quo tirar retratos, por

quaiquer systerna 20$.
Excepto se pagar throitos rnunicipaes por outra in-

dustria.
§ 12. Do cada uma loja on tenda de officios em

que trabaiharem dois on mais officiaes, comprehendidos Os

aprendizes 4$.
§ 13. Por urn dia on tarde de voiantiin 20.
§ 14. Por cada noite do cavaltinhos on qualquer

espectaculo gymnastico 10.
Exceptuäo-se os espectaculos concedidos em bone-

ficio do qualquer igreja on estabolecii.nento publico.
§ 15. Do cada casa do jogom, permittidos 25.
§ 16. Do cada caboça do gado vaccurn que so matar

para yonder 1$.
§ 17. De cada casa em quo so vendor came ao

taiho, 46.
Do cada Iicença do quo trata o art. 83 para osca-

vaçOes 2$.
§ 18. De cada licença do gue trata o art. 81, para

tirar esmolas 5.
§ 19. Do ca1a licença do que trata o art. 53 para

catacumbas 10
§ 20 Do cada iicança de quo tratäo os arts. 23 e 24

2i5000.
§ 21. De cada uma casa do negocio, ern quo se

vender aguardente do paiz, alem do imposto do § 40,

mais 5, quando não for de porta aberta.
§ 22. Do cada casa em quo se vendor aguardonte

por atacado, de meio barnl para dma, alem do un-
posto dos § 4. 0 e 21 mais los quando não tiverern
nutros generos.
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Exceptuäo-se Os engenheiros e fabricantes estabele-
cidos no municipio, quo tendo negocio ficão isentos do irn-
posto deste .§ e no caso contrario pagarao 106por anno.

Art. 163. Os festeiros, procuradores, directores ou
actores, pagarào pela hcenca:

§ 1. 0 Por urn dia on tarde de cavalhadas 104.
§ 2. 0 Por itma representacão theatral, de que o

empresario, companhia ou actores tiverern proveito pe-
cuniario 104.

§ 3. 0 Por urn presepe 108.
Por cada espectaculo de touros ou curros 1004.

Art. 164. Todo o fazendeiro on agricultor 6 obri-
gado a contribuir annualmente

§ I.° Os quo tiverem do uma a tres praças do sérviço
de roça porn . 24.

§ 2. Os quo tiverern de tres praças do serviço do
roça para cima corn 54.

Art. 165. Todo o empregado publico do uomeaçao do
governo imperial on provincial, cujo titulo deva ser re-
gistrado nos livros da carnara, pagarlt pelo registro 34.

Quando a norneaçao for do juiz do direito on do juiz
municipal, se cobrarà pelo registro do titulo somente 24
o igual quantia pelo titulo de nomeaçäo conferido pela ca-
mara Para empregos estipendiados.

Art. 166. Cada urn caldeireiro que mascatear no
municipio as obras de seo officio, de qualquer materia quo
seja, pagarà pela licença 54, a qual servir. durante o
exercicio-

Art. 167. Os que trouxerern marmotas, realejos on
qüalquer outro •bjecto, por cuja exhibiçào cobrarem
quantias, quaesquer quo sejão e!las, pagarao igualmente
204 pela licença.

Art. 16g. Do cada urn barnl do aguardente do paiz,
irnpoi'tado pOr fabricante do bra para ser vendido no mu-
nicipio, se cobrará 320 reis.

Art. 169. De cada engenho movido por bois, para
moor canna, o gnat não èsteja sujeito a impostos geraes
on provinciaes, so cobrarã 104.

Art. 170. Do cada commerciante quo vender tropa
brava, para isso importacla, se cobrarã a titulo de ii-
cença 204.

Art. 171. Do cacla baile ou qualquer espectaculo
dado no paço cia carnara municipal so cobrar. 56 pela
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licença quo poderà ser concedida polo presidente, corn o onus
do ser indomnisado qualquor damno quo porventura oc-
casionar-se.

Art. 17. De cada mascate do generos quo não estive-
rem comprehendidos nestas posturas se cobrarä a titulo
de Iicença, 1OOOO.

§ 1. Do cada urn carreiro que puxar madeira on
lenha, passando por dentro das povoacOes, se cobrarã 10,
de licença annual; ficando Os mesmos Ol)rigados a re-
construir a rua ou praça pelo carro escavada: multa de
26 a 56000.

§ 2. 0 Cada urn vendedor do fumo cilia disposição
for denlro do muilicipio, tera do pagar por cada uma ar-
roba 200, e assirn os quo disposerem café tambem pa-
garäo do cada arroba 200, e assirn tambern Os quo dis-
poserem solla, pagarão do cada rneio, OO.

Art. 173. Cada urn fabricante do ferro de dentro do
municipio, pagarà de licença 10000.

Art. 174. Cada urn trabaihador, quer seja na extrac-
çäo de diarnantes ou ouro, pagarâ de licença a camara 25000.

Art. 175. Cada urn boiadeiro quo dispozer de mais
do dez cabeças de gado no rnunicipio, pagara de licença
206000.

Art. 176. Ao procurador da carnara compete a co
brança o arrecadaçäo dos impostos muflicipacS, percor-
rendo o municipio tantas vezes, quantas forern no-
cossarias, para effectual-as, do modo quo no firn do anno
financeiro estejão realisadas, porcebendo, por isso, a
porcentagern quo for marcada.

Art. 177. Quando Os impostos municipaes não forem
de prompto pagos, procedor-so-ha executivamente a sua
cobrança, do mesmo modo porque se procede a respeito
dos irnpostos provinciaes.

Art. 178. Revogiio-se as disposiçOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as ajitoridailes, a quern o

conhecirnento e execuçIo da reforida Reso1uão pertencer,
que a cumprarn o façarn cumprir tao inteiramente como
nella so contem. 0 secretario desta provincia a faça
imprirnir, publicar e correr. Dada no palacio da prosi-
dencia da provincia de Minas Geraes, aos onze dias do
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mez de Outubro do Anno do Nasciniento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro, sexa-
gesimo terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINQ E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria, aos 27 de Outu-
bro de 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

IIESOLuçA0 N. 3224—. DE 11 DE OUTUB1IO DE 1884
Crea o imposto do 2$ sobro cads moinho do fubh no municipio

do Turvo

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
clente da provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos
Os seos babitantes, que a assernblea legislativa pro-
vincial, sobre proposta da cainara municipal da cidade do
Turvo, decretou a resoluçao seguinte:

Art. unico. Será cobrailo pela camara municipal
do Turvo o imposto de 2 de cada moinho de fubá. que
nao ilca compreliendjcto na excepção do § 33 do art.
136 da resoluçao II. 2873 de I de Novembro de 1881;
revogadas as disposicoes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecimento e execuçao da referida Itesoluçao pertencer
quo a cumpram e façam cumprir tao inteiramente como
nella se contem. 0 secretario desta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no palacio da presidencia
da pro vincia de Minas Geraes, aos onze dias do inez
de Outubro do Anno do Nasciniento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro, Sexa-
gesimo terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGARIO HERCTJLANO D'AQUINO E CASTRO

Sellada e publicada nesta secretarja aos 28 de Outu-
bro de 1884.

0 Secretario.
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RESOLUçAO N. 35—DE 11 DE OUTUBRO DE 188
Crea diversos impostos no municipio do Montos Claros.,

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presideute
da provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos Os
seos habitantes, que a assemblea legislativa provincial,
sobre proposta da eamara municipal do Montes Claros,
decretou a resolucäo seguinte:

Art. 1.' A camara cobrart como renda munici-
pal: 1.0 De cada licença para pedirem-se esmolas dentro
do municipio para festas religiosas corn bandeiras, estain -
pas, imagens, on qualquer outro modo, 25. 2. 0 Sendo a
esmola pedida para festas, edificaçOes de capellas on para
qualqueroutro fini, fora do municipio, 5. 3. 0 Do cada
Iicença para vender aguardente on qualquer outra bebida
alcoolica nas estradas fora das povoaçOes, IO. 4. 0 Do
cada couro de rez quo se exportar do municipio, 200
reis.

Art. 2. 0 Os contraventores das disposiçOes do n. 1.0
do art. L° ficarão sujeitos a multa de 56 e os dos do
n. 2. 0 a de

Art. 3. Ficam revogadas as disposiçOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecirnento e exedução da referida resoluçao pertencer, quo
a cumpram e façarn cumprir tao inteiramente como nella
se contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
provincia do Minas Geraes, aos onze dias do mez de Outu -
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesirno
terceiro da Independencia e do Imperio.

0LEGALU0 HERCULANO D'AQULNO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 29 do Outu-
bro de 1884,
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RESOLUçAO N. 326 - DE 11 1W OUT(JBRO DE 1884.
Contem o regularnento do mercado da cidade do Ouro Fino.

0 Dr. Olegario ilerculano d'Aquino e Castro, Presi-
dente da provincia de Minas Geracs. Faço saber a todos Os
seus habitantes, que a assemblea legislativa provincial,
sobre proposta da camara municipal de Ouro Fino, decretou
a resolução seguinte:

Art. 1. 0 Desde o dia emque for franqueadoao publico
O mercado desta didade, flea prohibida a venda de generos
de primeira necessidade, taos como, toucinho, milho,
feijão, farinha, arroz e outros, sem que estejào pri-
ineirarnente expostos no mercado ate as 2 horas da tarde
nos dias designados neste regulamento, e no caso que
os vendedores cheguem ao mercado depois d'essa hora,
deveraO Os generos estar expostos ate as 6 lioras da tarde.

§ 1 ° Os vendedores d'estes generos, sO depois de
decorrido o prazo marcado, poderao encostal-os on yen-
del-os em uma sO mi.o.

§ 2. 0 A. feira ordinaria tera lugar no dia domingo
de cada semaiia.

§ 3. 0 Os contraventores do art. e § antecedentes,
quer sejao os vendedores, quer os compradores,serao
multados em 5000 a 10 00 e nas reincidencias, alem
da mitita, em cinco ñas do prisäo.

Art, 2. 0 Quando houver carestia, C prohibido
atravessar nas estradas e fazends Os generos de primeira
iiecessidade, quer sejäo dos fazendeiros do municiplo,
quer importados: multa de 206 a 30000, quer para 0
atravessad r, quer para o vendedor, e dez dias de prisão.

Art. 3. 0 Fica creado o lugar de fiscal do mercado.
§ 1. 0 Vencera o ordenado de 1006 annuaes.
§ 2. 0 Este ordenado, no corrente exercicio, sera

pago pela verba obras publicas.
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Art. 4. 11 Compete ao fiscal do mercado:
§ 1 . 0 Manter aordem durante a venda dos generos.
§ 2. o Cobrar Os impostos permittidos neste regu-

Iarneiito.
§ 3. 0 Fazer applicação das multas, não sO do pre-

sente regulamento, como tambern das posturas municipaes.
Art. 5 0 o fiscal do mercado 0 autorisado a cobrar:
§ j o De cada urn capado que se vender no mer-

cado, 6500.
.° De cada urn barril de aguardente, 6250.

§ 3. 0 Por quinze kilogrammas do assucar, 80 rs.
§ 4. 0 De cada urn cargueiro do rapaduras, 5500.
§ 5 0 Por quarenta litres do farinha, 40 rs.
§ 6. 0 Por quarenta litres do feijo, 40 rs
§ 7. o Por quareilta litros de arroz em casca, 40;

sendo pilado, 80 rs.
§ 8. 0 Do cada cargueiro de fructas ou verduras, 6200.
§ 9. 0 Per quarenta litros (le rnilho, 40 reis.
§ 10 . 0 Por quarenta litros do polvilho, 80 reis.
Art. 6. 6 0 fiscal do mercado terh urn caderno de

talOes, nurnerados e rubricafios pco presidente da camara
ou per urn vereador quo este designar.

§ 1. 0 Trimestralmente formart urn balancete, quo
entregarh ao procurador da carnara no ultirno dia do
trimestre, bern como o producto dos impostos e multas
arrecadadas.

§ .° Alem do balancete que tern de ser entregue
ao procurador, enviará outro, por copia, corn officio, a
camara no primeiro dia do suas sessOes ordinarias, o qual
depois de examinado sera archivado.

Art. 7. 0 A camara foinecerá os pesos e medidas
necessarias para a Venda dos generos. Estes objectos e os
mais que fornecer a camara, ficaräo sob a guarda do
fiscal do mercado, quo por elles serà responsavel.

Art. 8. 0 PagarâO os im 1,ortaclores, tanto do muni
cipio, como os de fora, o aluguel dos quartos do mercado,
. rasão do 500 reis por dia.

Art. 9." E' permittido a qualqiier quitandeiro, cle
qualquor genero, levantar na praca barracas para res-
guardar a si e a seos generos, iia ordern e espaço quo
lhes for marcado, sujeitando-se as disposiçOes deste
reu1amen to.
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Art. 10.0 Ficäo revogadas as disposiçoes em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execuçäo da referida reso!ução pertencer,
que a cumprarn e façam cumprir tao inteiramente como
nella se contem. 0 secretario d'esta provincia a faça
imprimir, publicar e correr. Dada no palacio da presi-
deneia da provincia de Minas Geraes, aos onze dias do
mez de outubro do Anno do Nascirnento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro,
sexagesimo terceiro da Independencia e do Imperio

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 29 do Outu-
bro de 1884.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.

RESOL[JçAO N. 327—DE 11 DE OUTUBRO DE 1884
Allera as posturas municipaes camara municipal da Boa Esperanca.

0 Dr. Olegario Flerculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia de Minas Geraes: Faço saber a toclos os
seus habitantes, que a assemblea legislativa provincial,
sobre proposta da camara municipal do Dores da Boa Espe-
rança, decretou a resoluçao seguinte:

Art. 1. 0 Os terrenos do quo trata o § 2 ° do art. 9.0
das posturas, que não forem tapados conforme sua disposi -
çao, no prazo do seis mezes, precedendo aviso por edi-
taes, serão considerados como pertencentes a camara, quo
os podera aforar ou mandar pOr em hasta publica.

Art. 2. 0 Todos os proprietarios ou fazendeiros, quo
tiverem em seos terrenos herva venenosa, serão obrigados
a arrancal-a annualmentr em proporção das forças do
cada urn e extensão dos respectivos terrenos: multa de 30$
ao infractor

§ unjco. Os fiscaes em seus relatorios cornmunicaro
A camara quaes os infractores.

Art. 3. 0 Os passadoresou cambistas de bilhetes do lo-
terias geraes e provinciaes serão obrigados a obter Iicença da
camara ou do respectivo presidente para a venda no mu-
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nicipio, mediante a quantia de 10: multa de 20 ao con-
traventor.

Art. 4•0 E' adoptado para a mesma camara o regi-
mento interno da de Pouso Alegre, que é a resolução
n. 3093 de 7 de Novembro de 188.

Art. 5•0 Fica revogada a resoluçio n 167 de 23 de
Who do 1872 e em vigor o que dispoem as posturas
sobre mascates.

An. 6.° As taxas do licenças do art. 223 das pos-
turas ficão elevadas pela forma seguinte: do § 1. 0 a OOOO
no 1.0 caso e a 10000 no 2 .0 ; do § 2 . 0 a 1000 no 1.0

caso e a 6000 no 2. 0 ; do § 3. 0 a 6000 no 1. 0 e a 4000
no 2. 0 caso ; do § 4. o a 20000 no 1. 0 caso e a 10000 110

.°; do § 5. 0 a 6000.
§ unico. As Iicenças do § 10 0 do mesmo art. ficão

consideradas como iinpostos e independonte do requorer.
Art. 7. 11 Os impostos do art. 226 flcão elevados pela

forma seguinte: do § 4. 0 a 8000 no 1.0 caso e a 6000 no
2. o ; do § 8. 0 a 10000 ; do § 9. 0 a 86000 no 1. 0 caso
o a 6000 no 2. o ; do § 11. 0 a 4000 edo §12.° a 5000.

Art. 8. 0 Os impostos do art. 229 ilcão tambem ole-
Nados, a saber: do § 1. 0 a 10000 no 1.° caso e a 5000
no 2 .0 ; do § 2 . o a 6000 no 1.0 caso o a 3000 no 90
do § 3. 0 a 10000.

Art. 9. 0 A camara fará arrecadar mais como renda
municipal

§ 1. 0 De cada ama nez gorda quo passar pelo mu-
nicipio em clirecção ao mercado da cOrto ou outro qual-
quer, 30000.

§ .o De cada capitalista que der dinheiro a juros
50000 annualmente e sendo dies corn clausula de serem
capitalisados em do terminados tempos, 100000.

§ 3.° De cada casa em que, corn on sem porta
aberta, vender-se sal dentro da cidade, e nos distric-
tos, 105000.

§ 4. 0 De cada botequim ambulante em tempo de
festa, 5000.

§ 5. 9 De cada engenho de moer cannas movido por
agua, 5000, e por bois ou cavallos, 3ó000.

§ 6.° Dc cada carro que existir no municipio, 000,
e dos do fora que o atravessarem, 5000, revogado o art. 34
das posturas.
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§ 7. 0 De cada engenlio de serrar madeiras ou taboas
para negocio, 6000.

§ 8. 0 De cada fabrica do cal para negocio, 105000.
§ 9. 0 Do cada proprietario que vender a pedra de

cal, 56000.
Art. 10. 0 Os quo se negarem a pagar os impostos dos

arts. 1.°, 2 .0, 3•0, z° 50 e seus § soffrerão a multa do
duplo cia taxa.

Art. 110 Os emolumentos determinados no art. !.°
para o alinhador ficão elevados a 3000 de cada edificio
quo alinharem e metade quando forern somente reparos,
na forma do art. 6. 0 §

§ uuico. Quando for em edificio publico perceberã
os emolumentos do cofre municipal.

Art. 12. 0 E' prohibido matar peixe corn dynamite on
veneno: multa do 10 a 206000 e prisão de ! a S dias

Art. 13.0 São prohibidas as folias na vespera do dia
de Reis e encommeiidaçOes d'almas, scm licença cia carnara
on do seo presidente, median to o imposto do 30; pena do
duplo a seo chefo ou repartidamento por todas as iessoas
quo dellas fizerern parto on oito dias de prisão, se forern
capti vos.

Art. 14. 0 E' permittido criar porco p dentro dos limi-
tes desta ciclado, mediante o imposto do 300 reis por
cabeça d'aquelles que o fiscal a seo juizo julgar corn
iclade do 6 mezes para cirna, em cuja occasião, recebendo
o imposto, farà marcal-os corn ferro quente imprimindo
as iniciaes C. M.

Aquelles, porem, quo forem encontrados pelas ruas
scm essa marca serão apprehendidos e recolhidos ao curral
do concotho e sO serão entregues aos donos que Os recla-
marem, pagando cues a multa do 16 por cabeça e o duplo
na reincidencia; Os quo usarem do marca falsa soffrero
a multa de 106 por cada urn.

Art. 15. 0 Osproprietarios quo possuirem terrenos na
circumvisinhança da cidaclo, dentro dos limites do um kilo-
metro, a contar da casa da camara, serão obrigados em oc-
casião de enxames do forrnigueiros a queimal-os corn pa-
lhas on sapé: multa do 10 ao infractor.

Art. 16.° Ilevogao so as disposiçoes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecirnento e execucão da mfp.ridn rr1iion rtnpn,
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quo a cumprarn e façarn dumprir tao inteiramente como
nefla se contern 0 secretario desta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no palacio da presidencia
da provincia de Minas Geraes, aos onze dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 29 de Outu
brode 1884

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Sanios.
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kESOLUQAO N. 3228—DE 11 DE OUTEJBRO DE 1884.

Restabelace as disposiçes da reso1uço n. 1968 do 23 do Julho do
1872 e contem outras a respeito.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquirio e Castro, presi -
dente da provincia do Minas Goraes: Ftço saber a todos
os sous habtante, quo a assmb1oa legislativa prvMcial,
sobre proposta da cainara municipal do Serro, decreton a
resoluçao seguirite:

Art. 1 ° FicAo restabelecidas as disposiçes da reso-
IuçAo n. 1963 do 23 do Juiho do 1872, salvo as a1teraçs
constantes dos artigos seguintos.

Art. 2 ° E' absolutamente prohibido atravessar vive-
res conduzidos a vonda nas povoaces, sem quo primeiro
tenbo aido offracidos ao publico, ou percorrendo as ruas
on expondo-os a venda nos mercados, durante 24 horas.
Multa de 25$000 ao vendedor o do 50$000 ao atravessador.

§ unico. Sao consideados atravessadores:
I. 0 comprador por commissão do nogociantrs
II. 0 proprio negocianto para si cu em sociedade

corn outros.
III. 0 tripoiro importador pars, carregamerito do

torna-viagem. C nsider-so atravessamento a compra feita
dentro ou fora das povoaçs, des le quo Os viveres sejo
conduzidos em direcçAu as mesmas.

Art. 3. 0 No ultimo mez do cada anno financeiro a
camara, polo respectivo procurador, procodera ao lariça-
mento dos impostos annuaes por districtos, sob inspecço
occulardo mesrno procurador, em modo quo ate o thu de
Janeiro segunto esteja concluido o lançamento.

§ 1. 0 Esto con terá Os nomos dos lançados corn decla
raço especificada dos respectivos estabelecimentos, gene-
ma nn intIiigfrioq trii+nh
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§ 2. 0 Na seguada sossäo ordnra da cada anno, ou
uma extraordiaaria, so assm o oxigirorn as circumstau-
cias, será o lanomako submettido a exame e approvacäo
da cainara, sendo dep)is public &Io pircialtnente nos respec-
tivos districtos e reg.strado em livro proprio polo secreta-
rio, quo farA as dovidas docargs ao procurador, a proper-
cAo quo forem apresentadas e approvadas as respectivas
contas trimostraos.

§ 3 11 A' vista do participaco do procurador o secre-
tario farfi os devidos additamentos, relativos aos novus esta-
belecimentos on industrias sujeitas a impostos e quo so
estabelecerern no municipio, depois do rogistrado o lan-
çamonto.

Art. 4. 0 A cobrança dos impostos eventuaes, do quo
trata o art. 110 da citada res lucäo, so terá lugar depois
qua, levados a hasta publica relativamente aos impostos
no arrematados.

§ 10 Para este fim, sero publicados editaes nos
respectivos districtos corn praso do tnta dias, annunciando
a arromatação dos respectivos impostos relativamente ao
anno fluanceiro, calculada sobre a base da arrecadacäo do
penult' mo exercicio.

§ 2. A cobranca dos quo uo forem arrematados será
feita: na cidade polo procurador; nos districtos do fora
pelos fiscaes.

Art 5. 0 A arrecadaço do quo tiata o art. 117 da
citada resolução, sorfl prornovida na cidade polo procurador
ou fiscal, perante o presidente da camara; e nos distrietos
do bra pelos fiscaes perante o respectivo juiz do paz.

§ unico. Os fiscaes, alem das porcentagens do art. 120
da citada resoluçâo, tero vinte por cento dos bons do
evento, cujo deposito promoverem, e trinta por canto das
dividas activas quo arrecadarern 1 nos termos do art. 10
desta reso1uço.

Art. 60 Ao art. 56 da citada resoluço a. 1963 do 23
do Juiho do 1872, cuja multa flea elevacta a 30, so addi-
tará o seguinte:

§ unice. 0 denunciante, quo apresentar a camara
ou a sou presdento a prova plena da iufraccao, terá direito
a dois terços da respectiva malta.

Art. 7. 0 imposto, do quo trata o § 8. do art 122
da citada resoluçao, sore, do 150 annues, ficaudoos
msnpativni aoouuoiros iseritos do itn posto eventual do
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art. 127, podendo ser pago o imposto em quatro prest a-
cOos iguaes.

§	 Alain dos impostos do art. 124 da citada resolu-
ço, a camara arrecadath mai9, aurivaluieuto, os seguintes:

I. Do cada offiina industrial, etabeleci1a no wuni-
cipio, seis mil rois. Eataiide-se por offleiu't sujeita a este
impst) as tendas on bancas do sapateiru, a lfaiate, selleiro,
forreiro, carpinteiro, marconeiro e ourivi s, quo tivorem
ao menos dois oporarios asa1ariados.

II. Do cada anael d'agua potve1 quo so oxtrahr,
mediante liceuca, do eneanarnerito goral para a serventia
do casas particulares, 20000 annuaes. A falta do Iicenca
on do coritrato importa a wulta do dobro,

III. Do cacla fabriquoiro 10$000.
IV. Do cda official do justiça 2$000.
V. As licenças para venda do aguardoute, isolada-

monte, pagaráo pr anne 15$000.
Art. 8. 0 As licenças do quo trata o art. 125 da

citada reso1uço, sera() requoridas durante o primeiro mez
do exercicio financoiro—(Janeiro a Dozembro).

§ 1.	 As licenças do § 3.° do art. 127 no compre-
hendew as joias de procodencia mineii.

2. 0 0 imposto do § 21 do mesmo art. 127 seth do
1$200 pelas rezes mortas nos districtos de fora; pelas inor-
tas no distrieto da ci:Iade, para a venda do came verde,
bra do açougue, serà do 3$000.

§ 3, 0 Prevaloce o imposto do §22 do mesLno artigo
sobro os barns do aguardente do procedeneta ostranha ao
municipio, elevado a 1$000 por barril.

§ 4.° Fica abolido o imposto do § 26 do mesmo artigo,
relati v a monte a attestados graciosos.

Art. 90 Os impostos oventuaes, nao arrematados, so-
ro cubrados na cdado polo procurador, on fisc1, o nos
districtos do fora pelos respectivos fiscaes.

§ unico. Sempre quo foram necessarias as licenças,
no caso do contribuiçao eventual, sero conceclidas è.
vista do conhecimento do pagamonto do imposto, na ci-
dade polo presidente da camara, nos districtos do bra
pelos juizes do paz. Multa do dobro pela infracço.

Art. iO.° A divida activada camara municipal seth
arrecadada, nos tormos das autorisacOos especiaes consig-
nadas nos orçarnentos annuaes, executivamonto, corn a
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respectivas multas dos levedros quo, dentro do prazo mar-
cado por editaos, no pagarem a bocca do cof. e o imposto
simples em debito. Na cidade a arrecadaçâo sorà promo-
vida polo procurador e nos (listrictos de f ra pelos respecti-
VOS fiscaos perante os juizes do paz ate suas alçadas.

§ unico. Cs fiscaes, em todos vs cass do sua corn-
petencia para arrecadaçln, seão obrigados a recoiher ao
cofro, trimestrairnente, o producto Jiquido arrecadado
sob pena do responsabilidado, alem do perderem as por-
centagens a quo tinho direito.

Art. 11. 0 Salvo a resoin on 2842 do 24de Outu-
brodel88l, que autorisa a ct brança do 20$000 pela venda
do escravos no rnunicipio em ap1icao ao fundo do oman-
cipacao, ficäo revogadas todas as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conheciwento e execução da referida resolugla pertericor,
quo a cumpram e façam cumprir to inteiramente como
nella so contm. 0 secretario dosta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no palacio da prosidoncia
da provincia do Minas Gerae, aos ooze dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocorttus e oitenta e quatro, sexagosimo
terceiro da Independencia e do Irnperio.

OLEGARI0 HERCULANO D 'AQULNO E CASTRO.

e11ada e public'ida nesta secretaria aos 30 do Outu-
bro do 1884.

0 secrotario,
Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3229 —DE 19 DE OUTIJBRO DE 1884.
Conced13 A cornpanhia F,rro Carril do Parahybuna so Port-) das

Flores privilegio por 51 annos para a con trucço, uso A gozo
de urn ramal quo, partindo do poeto mais convenient da linha
ferrea, va ter a fazenda da Vargem, passatdo polo arraial
de S. Josd, municipio do Juiz de Fora.

0 Dr. Olegario ilerculano d'Aquin e Castro, presi-
dente da provincia do Minas Graes: Face saber a tods
os 20U5 habitantes, quo a assetnblea legislativa provincial
decretou e eu sanccionei a lot seguinte:

Art. 1.0 E' concedido privilegio a companbia Ferro
Carril do Parahybuna ae Porte das Flores:

§ 1. 0 Per 50 annos, para construcço, uso e goo
do urn rarnal ferreo do bitola do urn metro, quo, par-
tindo do ponto mais conveniente da sua linha ferrea,
vá ter a fazenda da Vargorn, pssarido polo arraial
do Sac J s ó, no rnunicipio do Juiz do Fora.

§ 2. 0 Do uma znna do 20 kilometros para cada lade
do eixo da liuha,dentro da qual nenhu ma outra estt ada
do ferro pod era ser construida durante o rnesmo praz)
do 50 annos.

§ 3. 11 No respectivo contrato so estipularà a
caducidade do privilegio connodido pela presente lei, Si
em alguma epoca a companhia on ompraza, para a cons-
trucçao da estrada, solicitar garantia de juros ou
subvencäo kilometrica da provincia.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçöes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecimento e execuco da referida lei pertencer,
quo a cumprao 0 façäo cumprir tao inteiramente como
nella so contem. 0 secretario desta provincia a faça
imprimir, publioar e corror. Dada no palacio da presidencLa

A- 	 .fl1V A;QU An ni
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LEI N. 3231—DE 19 DE OUTUBRO DE 1884.

Revoga todas as leis de concossOes de estradas do ferro.

0 Dr. Olegario Horculano d'Aquino e Castro, presi-
dento da provincia do Minas Geraes: Faco saber a todos os
sous habitantes, quo a assemblea legislativa provincial
decretou e on sanccionei a lei seguirite:

Art. unico. Ftcã revogadas todas as leis do conces-
sös do estradas do ferro, ate hoje promulgadas, sobre as
quaes näo so teoha ainda firmado contrato, e as mais dispo-
siçOes em contrario.

MaLdo, portanto, a todas as autoridades a quetn o
conhecimento o ex-cuco da referida lei perteucer, quo a
curnpro a faço cuinprir tio intoirarnento nom) neha so
eoutui. 0 secretarto desta provincia a façt imprimir,
publicar o correr. Dada no paacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos deseuovo dias do inez do Outu-
bro do Anno do Nascimonto do Nosso Senhor Jesus Chiisto
do mil oitueentos o oieuta e quatro, sexagesimo totceiro
cia Inthpendencia e do lmperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO R CASTRO

Sollada o publicada nesta secretaria aos 30 do Outu-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel do Oliveira ,Santos.
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LEI N. 3232—DE 22 DE OUTUI3RO DE 1884,

Oi'ça a receita e fixa a despeza provincial para o exocciCio do
1885 a 1886.

0 Dr. Olegario IIorcuIan d'Aquino o Castro, presi-
dents da provincia do Minas Goraes Faço sabr a totlos
os seos habitantes quo a Assemblea 1egislativt pro-
vincial decretou e eu sanccionoi a lei seguinte

Art. L° A receita provincial para o ex)t cicio do
1885 - 1886 é orcada em 3302:240$000, proveniente da
arrecadaço dos seguintes imputos:

§ 1. 0 Direitos do 3/ sobre generos
do exportaço .....110:000$000

§ 2. 0 Quta de4% sobre o café quo

	

so exportar . . . . . . . 	 1,100:000$000
§ 3° 1)ireitos do 6% sobre generos

do producci e criaço 	 400:000$000
40 Impostodeindustrias e profises 	 250:000$000

§ 5.° Sello do heranças e legados 	 160:000$000
§ 6. 0 Novos e veihos direitos provin-

ciaos.............141:000$000
§ 70 Emolumontos do secretaria 33:000000
§ 8. 0 Registro , transmissäo

venda do escravos ........130:000$000
§ 9. 0 Escravos em serviço de mi-

neraço............1:000$000
§ 10. 0 Commercio do escravos * 	 1:000$000
§ 11. 0 Taxas itinerarias . . 	 700:000$000
§ 12. 0 Sollo e emolumentos do

patentes da guarda nacional .....1O:030$000
§ 13. 0 Impostosobro o ouro • . 	 14:000$000
§ 14. 0 Imposto sobre o sal . . . 	 60:000$000
§ 15, 0 Pedagio . . . . 	 . . 	 1;500$OOC
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§ 16. 0 Iniposto sobre passageris nas
estradas do ferro particularos .

§ 17. 0 Ronda extraordinaria.
§ 18.° Multas per infracço do leis,

reguk'nntos e contratos ......
§ 19. 0 Reposç3os e restitui0es
§ 120. e Juros do apolices doadas è.

provinCia
§ 21.° Auxilio polo cofre geral a

forca pubea ..........
§ 22. 0 Divida activa ......
§ 23. 0 Imposto do transmiss 	 em ii-

nha recta............
§ 24. 0 Imposto do heranças e lgios

do possoas residetites fora do imperio
§ 23. 0 linposto do um decimo por csm

sobre o valor dos contratos 0 novaçes para
coust.ruCctO do estradas do forro e ongeuhos
ceutracs............

Art. 2. 0 Durante o rnsmo exerccio,
ê o presidento da proviucia autorisado a
despend'sr a uautia do 3,290:600$0 00 , em
quo é fixada a despoza provincial, distri-
buida pelos seuiatss sorvis

§ 1. 0 Represe'4tacãO provincial
I. Subsitho aes doputados .

II. jademaisagao do despezas do viagem
acs nieSifiOS ...........

III. Possoal da socrotaria di as-
semblea ............

IV. Tachygraphia .......
V. Pub1icaço do debates e annaes.
VI. Expedionto ..........
VII. Acto religioso da insta11aço.

§ 2.° Secretaria do governo:
1. Pessoal da secrotaria 	 .
H. Expedientee papel parl improsso,

Inclusive 600$, para encaderuacto do
papois findos ..........

III. Gratificacoaoofficial do gabinets

50:000$000
1:000$000

10:000$000
10:000$000

240$000

39:500$000
20:000$000

50:000$000

$

10:000$000

43:000$000

22:000$000

14:450$000
12:000$000
8:000$000

700$000
300$000

03:450$000

39:000$000

5:000$000
1:200$000

uoO
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20;933$333
1:500$000

18:980$000
23:060$000

34:300$000

91:310$000

960$000

764:400$000

10:000$000

5:000$000

5:000$000

S00$000
4:000$000

2:2O$O0O
0:U0U$U00

14:000$000

1,026:523,$333
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§ 3. 11 In.stru,cco publica:
I. Posoal da inspectoria geral.
Il 	 Expediente........
III. Curse do pharmacia, inclusive

2:400$,para os respectivos gabicetes e la-
boraLorios ..........

IV. Lyceo mineiro ......
V. Externatosda Diamantina,Sabará,

S. Joao d'El-Rey, Paracati e Campanha.
VI. Escolas riormaes da capital,

Campanha, Diam:inti na, Montes Claros,
Paracatü, Uberaba, Juiz de F ra, Sabará
e S. J,âu d'E1-Roy ........

VIE. Cadeira do instrucço primaria
na cadsa da capital ........

VIII. Cadeiras deinstrucç primaria
em eidad€s, villas, freguzias e :Iistrictos,
inclusive as de ensino commercial pratico.

IX. Foruecimento do ljvros e outros
objectos para moninos pobras, mobilia,
utens's e alugueis do cass para escolas,

X. Mob!lia,utensise alugneis do casas
para externatos e escolas uormaes

XL. Gratificaçao extraordivaria a
profes.ores...........

XII. Gratficaço an biblitih pcario e
porteii o da bibl.otheca da capital, sendo

xn500$ ao prieiro e 300$. ao 'guiido
XIII. E'co1a agi'ic..la da Itbira
XIV. Asistenca a dus alumuos na

Escola do mina e 840$000 a outronasau-
las di hella aries, na côto .....

XV Subençaá Eseola do mnas
XVI. Auxthos aos seminaries do

Marianna o Diamantina, casas do educan-
das nas mesmas cidads, inclusive
2:000 	 ac asylo do S. Luz em Caté.

§ 40 Força publica:

I. Pessoal do corpo policial, trans.
feridos para arma do infanteria Os oIficiaes
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da companhia de cavallaria, sem depen..
dencia do nnvos titulos, crnforme a lei
'a. 3101de28deSetemhro d3 IS3

II. Expediente
III. 4 cavalgaduras, a 24$ menses

cada utna, conforrne o § unico do art. 2.°
da lei n, 3101 citada e tabella annexa.

IV Subsidio para cavalgaduras e
transporte do bagagens

V. Tratatn€uto de pracas enfermas
o enterramentos .........

VI. Aquartelamento e luzes
VII. Compra e concerto do inst

mentos ............
VIII. Gratiflcaçao a praas rooga-

jadas .............
IX. Pessoalda guar.la ubaua
X. Expediente,aluguel do nasa e 1zes

para o qutrtel da guarda urbna.

535:991$750
600$000

1:152$000

7:000$000

1:000$000
10:000$000

500$000

8:000 j000
78:533$950

500$000

6-13:10700

§ 50 Adnitis1raØo e arreca1aç2o das re4dos
I. PssoaI da directori da faza1a 	 72:1 936322
II. Exieliente 	 .......4:00O$0)0
III. Pessoal das recebe jonas, vigas,

barç1ueiro, e porcentagrns a admiistra-
dores, escriväes e ajudantes e grat 	 ação
a 2 flscaes da fazea rta, na form do .	 3.0
o 4 0 art. 50 da lei n. 2392..... . 167:000$03O

IV. Aluguel do casas para recebe
dorias 	 ............9:00O090

V. Papel para carlernos de tas
o utensk para recabodorias......2:000$000

VI. Porcontageul para c dlectores
e.scrivães 	 ...........150:000$0)0

VII. Coniucço do fund )s publicos 	 i:030$000
VIII. Passagens em estradas do

ferro e telegrammas........4:000$000

415:2143,22
§6.° ObrasPublicas:
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II. Expodiente 	 . i	 2:000$000
III. Oonservaço do estradas. . . 	 30:000$000
IV. Estradas, pontes, cadeas, navegaçes do rios,

obras autorisadas em leis especiaes on a juizo do go.
verno; sendo 5:000$ Para a navegaco do Rio Grande,
am virtude do contrato existente, celebrado do accordo
corn a lei n. 2754 do 18 do Dezembro de 1880; 3:000$
para navegaçAo do Rio S. Francisco, logo quo seja cole-
brado o respectivo contrato; 3:500$ Para ornamentos
a alfajas da matriz do Nossa Senhora do Pilar do Ouro
Preto, entregues ao respectivo parocho; 2:000$ para as
obras da do itaverava ; 1:000$ Para a do Santo Amaro;
800$ Para a da cidade da Ponte Nova ; 1:000$ Para
ado Sant'Anna do Abre Campo; 500$ para a do Nossa
Senhora da Conceiço do Casca; 400$ Para compra do al-
faias da do Jaguary, 500$ Para as obras da do S. Antonio
do Gr:r 1ma; 700$ para as da do Forquim; 400$ Para a
do Paulo Moreira; 400$ iara a de Camargos; 800$ Para a
do Tombos do Carangola: 1:500$ Para a de Santa Luzia do
Carangola; 500$ para a de S. Ma noel da cidade do Pomba; 600$
Para a dos iiagres, termo do Rio Branco : 500$ para a do
S. Sebastião dos Afflictos; 400$ ra.t a de S. SebastiAo da
Pedra do Anta; 500$ Para a do Rio dn Peixe, termo do
Serro; 500$ Para a do Milho Verde; 300$ para a do Cat-
tas Altas, termo do Santa Barbara; 2006 Para a do Livra-
mento; 3:000$ para a dacidade do Mar d'Hespanha; 1:000
Para a do Gloria do Muriahé; 1:500 Para a de S. Paulo
do Muriand; 500$ Para a da Confusao; 500$ Para a do
Papagaio, termo do Curvello; 500$ Para a do Bagre, do
mesmo termo; 500$ rara a do Parauna; 500$ Para a do
Morro da Garça; 1:000$ Para a do S. Antonio da Lagoa;
500$ Para a do Cajurü, termo do Pará; 5006 Para a do Ma-
theos Lome; 500$ para a do S. Gonçalo do Pará; 1:400$ Para
a do Plan; 1:0006 Para alfaias da da cidade do Rio Preto;
5006 Para alfaias da do Sarandy; 500$ para a do Sinta
Barbara do Monte Verde; 1:000$ Para a do Santa Bar-
bara, termo do S. Joao Nepomuceno; 500$ Para a do Rio
Manso, termo da Diamantina; 500$ para a do S. Joao da
Chapada; 200$ para a do Espirito Santo do Dattas;
2006 Para a do Inhahy; 200$ Para a de Curimatahy;
200 Para a do N. S. da Gloria; 200$ Para a do Gouvêa;
200$000 Para a do Mendanha; 700000 Para a do
Montes Glares; 400$ para a da Terra Branca; 400$ para
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a da Penha do Franca, termo de S. 3oo Baptista
400. para a do Santo Antonio do Gorutnba, municipio do
Gro Mogol; 4006 Para a do Riacho dos Machados, do
inesmo municipio; 1:0006 Para a do Mrrinhos, muni-
eipio da Januaria; 200$ Para a da cidade do S. Fran-
cisco; 400$. para alfaias da do Matto Verde, termo da
Boa Vista; 800$ Para a do Campestre, termo do Caldas;
8006 para a do Dores do Guaxué; 800$ Para a do
Santa Barbara das Canoas; 500$ Para a do Trahiras;
1:000$ para a do Corrego do Ouro; 500$ para a do
Carmo do Campo Grande; 1:000 para a da Varginha;
250$ para a do Barranco Alto; 250$ Para a do I)oura-
dinho; 500$ Para a do Sant'Anna da Vargern, termo do
Tres Pontas; 9006 para a da cidade do Alfenas; 500$
Para a do Conceiqao da Boa Vista; 3006 Para a de S. José
dos Botelhos; 600$ Para a da cidade do Jaguary; 300
para a de Santa Rita do Rio Claro, termo do Cabo Verde;
300$ Para a do Santa Rita do Cassia, termo do Passos;
250$ Para a do Atterrado; 250$ Para a da cidado do
Passos; 400$ Para a do Santa Rita da Estrella do Sul,
tormo da Bagagem; 5006 Para a de Dores do Campo For-
moso; 500$ para a da cidade de Uberaba; 400$ Para a
do Antonio Dias da capital; :000$ Para a do Born Jardim,
termo do Turvo; 500$ Para a de S. Vicente Ferrer; 500$
Para a da Madre de Deus do Turvo; 500$ Para a do Car-
rancas;6O0 para a do Santa Rita do Rio Abaixo; 600$ Para
a do S. Francisco do Onca; 500$ Para alfaias da de Lagoa
Dourada; 500$ Para a do Morro do Pilar, municipioda Con-
ceiço ; 500$ psra a da cidade d'Ayuruoca; 300$para a do
Sorranos; 1:0006 para ada cidado do Baopendy; 3006 Para
a do Sant'Anna do Capivary, rnunicipio do Pouso Alto;
300 para a do S. José do Picii, do mesmo municipio;
1:000$ Para a da cidade da Christina; 500$ Para a da
Conolaçäo do Capivary, rnunicipio do S. Jo-6 do Paraiso;
700$ Para a construcço do urn tapa-ventoda da cidade da
Oliveira; 700$ Para a da cidado do S. José d'EI-Rey;
250$ Para compra do alfaias da do S. Thiago, municipio
do Born Successo; 300$ Para a do Chrystaes; 5006 Para
a da Boa Esperanca, a entregar-so a respectiva camara;
3006 Para a do Espirito Santo dos Coqueiros; 3006 Para
a do Agua-p6; 5006 Para a da cidade da Formiga, a en-
tregar-se a respoctiva carnara; 300 Para a dos Arcos;
300$ Para a do S. João do Gloria, a entregar-se a ca.
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mara do Pinmhy; 500$ Para a do Carmo do Rio Claro,
a entregar-se a respectiva camara; 600$ Para alfalas da
da cidade de Sabará; 6006 Para a do Ourral d'El Roy;
1:000 Para a do S. Quiteria, 1:0006 Para a da cidade
de Sete Lagoas; 6006 Para a da cidade do Caeté; 600
Para a do Jequitibã, termo do Sete Lagoas; 3006 Para
a da Lapa, termo do Sabará ; 5006 Para as obras da igreja
do Santo Antonio da cidade do S. Francisco; 300 Para al-
faias da do N. S. da Abbadia, do S. Romäo, municipio do
S. Francisco; 5006 Para a igrejadaCoaceiconomunicipio do
Araxá; 2006 Para a do N. S. da Saucle dos Poços do Caldas;
1:000$ Para a do S. Francisco do Minas Novas; 400$ Para
a da Veredina de Minas Novas ; 200$ Para a da Caiçara do
mesmo termo; 400paraado Rosario do Santa Cruz da Cha-
pada, no mesrno termo ; 500$ Para a do Santa Maria do
S. Felix, termo do Suassuhy ; 800$ Para a da Colonia ml-
litar do Urucñ do Philadelphia; 400$ Para a do S. Jaão
da Pone, em Montes Claros; 850$ Para as obras da igreja
da Sanhora Sarit'Anna, da cidade da Conceiço, a ser en-
tregue a commisso dellas ate agora encarregada ; 100$
Para a capella do Cruzeiro do Montes Claros; 580$ Para as
alfaias da igreja do S. Francisco do Assis na Diamantina
100$ Para as da do Curralinho; 200$ Para os concertos da
do Pouso Alto, da Diamantina; 1:000$ Para a capolla do
Divino Espirito Santo do Rio Preto; 1:000$ Para a do
S. Pedro, na colonia D. Pedro II do JuizdeFora ; 250$ Para
a igreja do Barroso ; 300$ Para a do Rosario do Livramento;
300$ Para a do Dores do Parahybuna; 500 Para a da Barra
do Bacalhao; 3006 Para a do Pinhoiro; 200 Para a da
Oliveira, municiplo dii Piranga ; 2506 Para a do Porto So-
guro; 200$ Para a das Mercez do Barbacena; 2006 Para
a dos Jiheos ; 200$ Para a da Conceicão do Turvo, termo
do Piranga ; 500$ para a capella do Divino do Carangola;
200$ para a do S. Ceraldo, termo do Rio Branco; 400$ Para
a igreja de Sant'Aona em Marianna; 400 Para a do
S.Francisco,na mesrna cidade;500 Para a capella das Mercez
em S. Bartholomeo; 1:200 Para a das Mercez dos Per-
dOes da capital; 200$ Para a do Nossa Seuhora da Pie-
dade da freguezia do Antonio Dias da capital; 2006 Para
ornamentos da capella do hospital da cidade da Iabi
ra ; 4004 para a do S. LFrancisco de Paula da
capital ; 5506 Para a do S. José da capital ; 3006 Para
a do S. Francisco do Assis do Aitoaio Dias 400 Ram a
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do N. Senhora das Dores da mesma fregnezia da c tpital;
500$ para a quo serve de necroterio no cetniterio publico
do arraial de S. Domingos do Rio do Pdixe, municipto da
Ooflc&QIo; 200$ para a da Piedade da cidade do S. Jose
do Paraiso; 500 para a do Rosario da cidado do Biepondy;
2006 para a da Boa Morte, na mosma citlade; 200 pti a
a do Cachambñ; 800 para a do N. Sinhora das Dares
do Patusco, municipio do S. Jose d'El-Roy; 300$ para a
do Porto dos Mendes; 900$ pars, as das Mercez Rosario
o S. Francisco do Sabará, sondo 300$ a cada uma; 400$
para a de Snta Rita o Nossa Saohora do 0' do Sabará, a
200$ cada uma; 2006 para a do arraial de Macacos, fre-
guezia do Congonhas, termo do Sibará; 500$ para os con-
certos do cemiterio da cidade da Ponta Niva ; 400$ para
cenclusäo do do S Caetano do Marianna ; 400$ para con-
clusao 10 da Barra Longa ; 1:400 para o da cidade V.
çosa; 400$ para conclusao do do S. Jos6 do Gorutuba;
400$ para construcçao do da villa do Salinas; 400$ para
a do da villa da Boa Vista; 500$ para o do Uberabinha,
ternio do Uberaba ; 4006 para e do Nossa Senhora da Ab-
badia dos Dourados, termo do Patrociuto; 5006 para o do
S. Domingos do Arassuahy ; 5006 para o da 1reguzia
do Trahiras; 3006 para o da de S Sebastio da Enct uzi-
ihada; 3006 para o da do Passa-quatro, municipio do
Pouso Alto ; 4006 para o do Carmo do Rio Verde, mu-
nicipio da Christina ; 500$ para o do Taboleiro Grande,
termo do Site Lagoas; 5006 para Os c)ncertos do aqua-
ducto do arratal da Oonfusao, tormo do Abaotè ; 1:500
para canalisao d'agoa potavel do arraial do Coraçao de
Jesus do Montes Claros ; 700 para a da cidade do S. Jnão
Baptista ; 1000$ par a da cidade do Cabo Verde ; 1:000
para a da ciilade do Patrocinlo ; 5006 para a da freguezia
dos Alegres em Paracatü ; 5006 para a do Cirmo do Para-
nahyba ; 1:000$ pars, a do Carmo do Fructal, termo d
Uberaba; 1:000$ para a da villa da Ba Vista; 500$
para a do S. Sebastian da Estrella, termo do S. José
d'Alem Parahyba; 1:000$ pars, a do S. Antonio do Avon-
tureiro e respectivo chafariz; 700$ para a da povoacao
do Congonhas, termo da Coaceiçao; 1:000$ para a do
Cattas Altas, termo do Santa Barbara ; 4006 para a dos
Bagres, termo do Rio Branco; 5:0006 para a da cidade
do Serro; 200, para a do S. Caotano de Marianna;
'OQ$ para a do Bento IoUrigues; 200 para a do ar-
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raial da Chapada da freguezia de Antonio Dias da capital
3:500$ para a da cidade do Born Suocesso; 2:000 para
a da cidade do Cimpo Bello ; l:OUO pat a auxilw a con-
struco da ponte deaominada— MLI1J1 do Prado - sobre
o Rio Guauhes, estrada quo do Itainbé vae ao Rio Ver-
meiho, termo do Serro ; l:OOO para auxilio a cnstruc-
çäo do outra sobre o mesmo Rio, estra a do S. Sebasto
do Correntes a S. José do Quloinbo no mesmo municipio
1:000 para a do uma outra sobre o rio S. Antonio do Rio
Abaixo, termo da Conceiço ; 800 pars, a do uma outra
na freguezia da lTargem, estrada do S. José da Lagoa a
S. Domingos do Prala, termo da Itabira ; 200 pare os
concertos da do rio Pracicaba eutre S. Miguel e S. Fran-
cisco, termo do Sinta Barbara; 1:000 para os da ponte
do J3orà, na cidade do Sacramento; 1:0006 pars corn-
pletar a quantia neces8aria a construccao da ponte
sobre o rio das \Telhas, estrada do Sacramento
ao Araxa; 1:500 para construcço do uma ponle sobre o
rio Babilonia, estradade Ubraba a Monte Alegre; l:OOO
pars a do uma outra no Rio Claro, estrarla entre Uberaba
e Bigageni, Goyaz, etc; 1:300$ pars a do urna outra sobre
o ribeiro quo passa junto a cidade do Patrocinio, na estrada
quo vae a S. Sbasto da S3rra do Salitre; 1:600; para a
do uma sobre o corrego Rico, estrada do Para-
cati ao Patrociriio, a ser collocada entre a quo sogue pars.
a Ponta Nova; 500 pars os concertos da ponte sobre o ri-
boirao S. Antonio, estrada entre S Pedro do Alcantara a
Patrociuio; 300 para auxilio a eonstrucço do urna outLa
sobre o rib irao Espirito Santo, estrada do Patrooiaio a
Pats; 500 para a do urna outra sobre 0 rio Machado n'a-
quella cidade; 500 para a de urea sobro o rio Curralinho,
em Barreiras, terrno do S. Joao Baptista; 400 para os con-
certos da do Itamarandiba, estrada do S. Joao Baptista a
Capellinha; 400 pare uma outra sobre o no Jacaré, es-
trada do Con tendas a cidade do S. Francisco; 150 pars,
auxilio a carnara da Conceiço, am do competar o paga-
mento da despeza foita corn os concertos da ponte sobre o
rio Santo Antonio, no lugar denominado—Sernidouro—;
300 como auxilio ácamara do Piurnhy, para construcção
do uin pne sobro o ribeirãu, na estrda do arroaI da
Prnenta; 50 pars coastrucçã do urna etrada quo, par-
tiadode Tres Goraçs e passaudo oolo lugar—Mawati.
nho—. vá tAr it TriA.Q Pontq• 1'AAfl) norm, no nnnnar+no (,
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estra1a entre a cidade do S. Gonçalo do Sapucahy e a
povoaco do Santa Rita; 5006 para Os da esirada eatre a
cidade do Tros Pontas e a estaç do Tres Coraces do Rio
Verde; 1:000 para a coastrucço do uma entre a
cidade do Rio Pardo e a villa da Boa Vista; 8006 para o
concerto das ruas no arraial do Santa Cruz da Chapada do
Minas Novas; 400$ para o das do arraial da Piedale do
Minas Novas; 500$ para o dos do Bim Daspacho, tormo do
Santo Antonio do Monte; 5006 para coucluso do olificio da
escola normal do Montes Claros; 4006 para casa do in
strucço da cidade do Musambinho; 3006 para envidraça-
metito da casa do instrucçao publica e mobilia das escolas
da cidade do Ctbo Verde; 800 para reconstrucçe das
casas do instrucço prirnarm da cidade do S. Francisco;
200$ para escola do mninas da Coaceiço do Tuvo, tormo
do Piranga; 1:4006 paraa casa do instrucço publica da
cidado da Ayuruoca; 1:400 para a da cidacie da Christina;
1006 para mobilia e utensis da escola do soxo masculine
do Passa-tempo, termo da Oliveira; 1506 para mobilia
o utensis da escola do sexo masculino do Sä JjäO
Baptista, termo do Born Successo; 100 par expediente da
inspectoria da instrucçäo publica do '1iranua; 1:000$
para o asylo do meatnos pobres, devenlo ser eatrogue ao
prelado da Diamantiva; 400$ para auxilio ao ooilogm do
So Bento do Tainanrluá, dingido p810 padre Oorqueira;
200$ para a bibliotheca Jeronyrno de Souza, na cidade
do Pomba: 800$ para a do Birbacona; 200$ para a do
João Gomes; 500 para o theatro do Birbacena; 300 para
o da Piranga; 400$ para o do Marianna; 400$ para o do
Musambinho; 3006 para o do Santa Quiteria, termo do
Sabaá; 1:000$ para uma casa do prisäo em S Sebastio da
Estrella, termo do S. José d'Alem Parahyba; 4006 para
os concertos da cadea da cidade do Gro Mogol; 500$ para
a construcçao de uma em S Joao Nepomuceno, termo
de Lavras; 500$ para a do S. .Joaquim da Serra Negra;
5006 para uma casa de mercado na cidade do S. Francisco;
1:000 para ohospital de Minas Novas; 1:000$ para urn
regulador publico na cidade do Patâ; 1:2006 para urn dito
na matriz da cidade do Rio Novo; 6006 para urn outro na
cidado de Itajuba; 2:0006 para illuminaçao publica das
ruas principaes da ciulade do Paraatü; 1;000 para illumi-
naçäo da cidade do S bará; 2;0006 para a da cidade d
Co uceio-20;W8$2.
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§ 7. 0 Saude publica:
Auxilios aos hspitaes do alienados, segundo a lei

n. 2815 do 22 di Outubro do 1881, inclusive 2-0006 ao
do Pasos, 47:000000.

§ 9. 0 illuminaçao publica:
Da capital, por meio do luz electrica on qualquer

outro sytema, 0:000000.
§ 9•0 Culto publico:
Festejos naciouaes, 400$000.
§ 10. Aposentados e reformados, inclusive 4:0006

para os queo forem durante o exercicio, 140:330$787.
§ 11. Dividapassiva:
I. Juros do apolices, 210:640S000.
11. Juros e amortisaço do emprestimo provincial

coma caixa economica, 103:3336333.
III. Dividas do exercicios fades, 20:000000.
§ 12, Despezas diversas:
I. Presos pobres (alimento, vestuario e tratamonto),

140:000000.
II. Jnthmnisaes a jndjviduos autorisadas em leis

especises, 5:000000.
III. Restituiçs e reposiç5as, 4:000$000.
IV. Dotaço a orphãos pobres, 600000.
V. Adiantaniento para monte pio a empregados

provinciaes, 4:000000.
VI. Publicaço do actos officiaes, 12:000000.
VII. Diligencias policises, 5:000$000.
1/111. Eventuaes, 3:000$000-173:600$000.

.Disposiçôes transitorias
Art. 3. 0 Flea o prosidente da provincia autorisado,

no exercicio desta lei:
§ 1. 0 A abrir creditos supplernentares, corn as for-

inalidades precriptas no art. 18 da lei n. 2314 do 11 do
Juiho do 1876, ao art. 2. 0 § 5. 0 as. 3, 4, 5, e 6—pessoal
das recebodorias, vigias, etc., aluguel do casa, papel para
cadernos e tales e utensis, porceutagem a collectores a
escrives; ao § 6. 0 a. 4—estradas, pontes, etc.—; ao § 11
a. 1—juros do apolices;ao § 12 a. 1—presos pnbre—; corn
a quantia necessaria, no excedendo do rs. 150:000$ a im-
portancia maxima do todos os creditos, nem podendo em
caso algum elevar a despeza a mais do 40 da quantia
consignada em cada verba.
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§ 2. 0 A olevar. desdo ja, Os crerlitos dos n. 1, 2, 4,
e 6 do art. 2. 0 § 1 . 0 da lei n. 3117 corn a quantia no-

cesaria ao pagamento de dospeza do viagorn dos doputalos,
prorogaco da actual sesso, tachygraphia, puhIicaç do
debates e expodiente da secretaria, e a don. 1 do mosaic ar-
tigo corn a quantia do 1:000$ para pagamonto do augmento
dos vencimentos do desenhista das obras publicas—aa forma
do art. 12 da lei n. 2892.

§ 3.° A fazer operaçöes do credito, na forma do art.
23 da lei n. 2545 do 31 do Dezernbro do 1879, somento
para as seguintes despezas

I. Subvenç-s e juros garantidos a estrarlas do ferro.
II. Subvenço.o pela introducçäo do colonos na provin_

cia, em virtude dos coritratos ja celebrados, revogada nesta
parte a lei n. 2819 do 24 do Octubro do 1881.

III. Juros garantidos a engonhos coutraes, na forma
do art. 6. 11 da lei n. 3117 do 17 do Outubo (10 1883 e
regulamento n. 102 do 9 do Maio do corrouto anno, CUJOS
contratos ja so acho celebarlos, flaa lo ro1uid a
1 , 000 : 000$000 o capital rnaxirno do qua trta o &t art. 6.0

IV. Juros garantidos ao ostabelecimento zootechnico,
creado pela lei a. 3118 do 18 do Oitubro do 1883.

§ 4. 0 A despendor pela verba - obras publicas—a
quantia nocessaria aos concerto mais urgentes da estrala
denominada KPiqarrao ate A cidado do Rio Proto, na
divisa da proviccia do Rio do Janeiro.

§ 5 0 A pagar. desdejo, polo credito do n. 9 § 3.0
da lei n. 3117, ao professor interino da cadeira do casino
commercial pratico da Itabira, Enilio ?roira do Maga.
Maas, os vencimentos a quo tiver direito polo tempo em
qua exercoo o dito rnagistorio sen crodito para o sarviç)
da cadeira.

§ 6. 0 A despender, desde ja, as segnintes quantias
votadas na lei n. 3117 do 17 da Octubro do 1883, are.
2 ° §6.° n. 4: 1:000 corn o auxilio ao collegio Carmelitano,
no Cmbuhy, em favor do cemiterio desta freguozia,muai-
cipio do Jaguary; o 800$, votado em favor da biblio.
thca do S. Jo() d'EI-Rey e part canalisaçã d'agua
potavel da fregueza do Rio das M )rtes, do soguicte modo:
200$ para auxilio da escola nocturna da freguezia da
Conquista, termo do Boufim, o 600 para os concertos da
igreja da freguozia da Lago, termo do S. José d'EI.Roy.

§ 7. 0 A mandar pr000der a 1iquidaço da jarte da
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divida actva da provinca quo for julgada cobravol, me-
diante as gratificaçs arbitradas na tabefla approvada
pela ordem do theouro nacional D. 3 do 17 do Janeiro
do 1870, para o pagamento do serviç relative as esta-
cOos contempladas na mesma tab1Ia, fazondo novo arbi-
trameiito para o das quo accrescrem,conforme as nstruc-
çOes do mesino thesouro, e no podeudo exceder do 4:000
a respectiva depeza.

§ 8. 1 A mandar pagar a camara municipal do S. José
do Paraiso a importancia quo a mesma despendeu corn 0
sostouto do presos pobres desde 13 do N ,vembro do 1875 a
18 de Setembro do 1879.

§ 9. 0 A dEsponder, desde ja, ate a quantia do 3:00$
corn ns concertos e docoraço da sala das sessOS da as-
semblea provincial.

§ lO.° A fazer operaçOes de credito para cobrir o
deficit quo occorrer no exerciclo da presente lei, case soja
a importancia total da receita arrecadada inferior a dos-
peza fixada.

Art. 4 ° SerAo applicadas, desde ja:
§ 1.0 A qu c ta de 1:200$000, auxilio ao collegio

Bressaue, do P. XVII do § 3. 0 do art. 2.' da lei D. 3117,
ao collegio da O.)nceico do S Gonçalo do Sapucahy.

2. 0 A quota do 500$, votada pola lei n 2315 do
22 do Outubro do 1881 come auxflio ac club litterario
Uberabanse, em poder rio cuj i thooureiro so acha, aos con-
c9rtos da casa em quo ftincaiona a oco1a normal de Ube-
rba; e a quantia de 50000, sbra da do 2:000$00 0 , vo-
t Lda n § 2. 0 do art. 1 ° da lei n. 2767 Ic 15 do Sotembro
do 1881, a qail so acha depositada no cofro da camara mu-
nicipal do Araxá, aos concertos da ponte do rio Tamanduá
n L estrada do Araxã a fr'guezia do S. Pedro do Alcantara.

§ 3. 0 A do 2:000000, votada p 31 lei n. 2892 do 6 do
Novembri do 188 part a matriz do No3sa Senhora da
Abbadia, d) rnuaicipio do S. Fraticseo, e quo se acha do-
positada no efre da camara municipal respectiva, sos
concertos da igroja do Nossa Sanhora da Abbadia da fre-
guzia do S Rmãn, do mosmo muriicipio, sonde entro-
gue a comrniso encarregada das ditas obras.

§ 4. 0 A do 4 000 votada pela lei n. 3117 de 17 do
Outubr do 1833 para oi concorts da cadoa da cidade do
Btepen'iy, do seguinto modo 2:0006 para os reparos da
estrada da Soedade a Oaxambü; I000t para as obras
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da ma triz do Baepenciy; 400$ para auxiliar a compra do
urn regulador publcu e 600$ para Os concertos da es-
trada do Cxarnbi a mesma cidade, inclusive o atterro do
ribeirio Pameira.

5•0 A de 1:000, votada na lei n. 3117 do 17 do
Outubro do 1883 para o co11'gio do Santa Cruz cia cidade
do Sacramento, aos concertos da ponto do Borá na mesma
cidade.

Disposic5es perrnanentes
Art, 5. 11 Soro observadas as soguintos disposiçes
§ 1. 0 Todo o café exportado da provincia, ninda

mesmo em coco, flea suJeito ao imposto do 4 % sobre a
pauta organsada do couformidado corn a l.a parte do
art. 6. 0 da Ini. n. 289 do 6 do Novombro do 18S2, re-
vogao o § l.° do art. 5. 0 da lei n. 3117 do 17 do Outubro
do 1883.

§ 2. 0 0 asucar exportado da provincia flea sujeito
ao imposto do 3 %, o qual serà cobrado sobre uma pauti
organisada nos termos do art. 6,0 da lei n. 2892 do 6
do Novernbro do

§ 1,1 Do cada urn couro do boi, quo for exportado,
cobrar-e ha a taxa do 6/ scbro o pregi no excedouto
do 40O0.

§ 4o 0 loito oxportado da provincia flea sujeito ao
impoto do 6 °,- sabre o preo do 150 rois a litro, ficando
i.sento do qualquer taxa o vasilhame empregado no sea
transpor to.

§ 5° Ficio isentas dos direitos do exportaco as
saccas do café detinadas as exposiç5es annuaes pro.
movidas polo contra do cornniercio e lavoura, sondo o
cafe doado para esse fim.

§ 6 0 0 imposto do 0,1 0/0, creado polo art. 26 da
lei n. flea e1ea r10 a 1/ 0/0• Ete inipcsto ro-
cahe somente sobre a transrnisso do bens ca'usa mortis,
derogado nesta parte o citado art 26 cia lei n. 289, o
a ello fleao suj€itos Os herdeiros ou legatarios ascondentos
ou descendantes.

§ 7. 0 No será computado no espolio para a paga-
mento do imposto do heranças o legados o valor dos as-
cravos quo forem libertados antes do calculo para pa-
gamento dos direitos flscaes.

§ 8. 0 Ficão rovogados os arts, 8. 0 § 1. 0 da lei
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n. 2892 do 6 do Novombro do 18S2 a 55 do regula-
moot) a. 101 do 20 do Who de 1883, restauradas as
dispoiços antoriores.

§ 9. 0 As carnaras rnoaicipaa so obrigadas a prestar
perane a govor'io couta di destuio das quotas por ellas
recebidas, nos trtno3 do art. 16. da lei a. 2892 do 0 do
Novembro do 1882.

§ 10. 0 Flea a govarna autorisado a cador as ca-
mara iuuaicipaes, para a sorvic) das escolas pubUcas,
todoi as prothos doados a proviaca pra a mesmo fin],
correnlo par canto dos dtas camaias as despozas do
conservacao e roeonstrucçto.

§ 11, 0 Ficit elevada a 2 % a cornmiSs) qua per-
cebem as adrnitiistradoros do reeob3dorias sobre as quantas
arrecadadas a a I °/ a dos ecriväss.

§ 12. Sero promovidos da 4. 11 par a 3•&, da 3& para
2. 11 a desta para a L a classo Os dinutiistradores e ocri-
väs das rec€hedorias quo a merocerem por sua probidado,
dedicaçäo ao servça e zalo pelos intaresses da fazuda
provincial.

Art. 6. 0 SIo approvalos oi actos do governo do I.°
de Agosto, 30 do Outubro, 19 do Novembro, 31 do Dezombro
do anna passado, 11, 16 a 24 ile JulIn do corrente anna, pubs
qua(-,is fro abertos as seguntes creditos sopplemefltares
do 4:000$ ao a. 11 § 11; de 3:160$, no a. 4 1.°; do rois
5:313$8 40 ao a 2 § 2. 0 ; do 410 no n. S § 50 do art. 2.0
da let a. 289.; do 3:264$75ao a. 4 § 4. 0 tia lei n. 2815;
da 13:270$565 ao n. 4 § 4° do art. 2 11 (a 101 a. 28)2; do

2 T):024209 ac) a. 3 § 5. 0 ; do 50:665$ 092 ao a, 1 § 12; do
45:640$ ao n. 1 § 11 ito nit 2 . 0 do let a. 	 t5; do 50:000$

n 4 § 6°; do 744$114 ao a. 2 90; do 7030$ no a
§ 40 do art. 2. 0 da citala lei n. 292.

Art. 7. 11 So abort , s os soguintes creditos supple-
meataros: no art. 2 0 da lei a. 2892 § 2. 0 a. 2—ex.pe-
dionto a paoel par impreses cia stcrotaria do govmflO,
do 1:31 13$000 ; § 3 ° a. 2—xpedente do inspectora geral
da iustrucç pobhca, do 47$720 ; § 40 a. 2—expedionto
do corpo plicial, do 30$080; n. 4—remonta do anunJO3,
conerVaca) do arceios, etc., do 5:91887; § 5° a. 2-
expedionto di diroctoria do fzenda do 5709r&; a. 4-
alugac1 do casas pira receh3dorias, do 2:704590; a. 5—
papal para cademnos e taRies a utensis, do OU1280; n. 8
—assaeU8 em etradas do ferro o tebogrammas, do i els
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por ordem da directoria do fazenla, quando haja suspeita
fundaa do occu]taçao do bons.

Art. 9 9 Cossart 0 auxlio, do quo trata o a. 11 ,§ 30
do art. 2. 0 dosta lei, logo quo concluam sons etu1os os
alumnos quo pr esto credito so actualtnente subvericio-
nados pela provincia.

Art. 100. Ao concurso, d. quo trata o art. tO da lei
n. 3117 do 17 do Outubro do 1883, somente sero admit.
tidos os empregados da classe immediatameute inferior aos
do chefe do secço.

Art. 11 0 . 0 thesoureiro da directria do fazonda pro-
vincial vencerà anrivalmente 3:000$, ficando reduzida a
500$ a gratiI1caço quo actualmeuto percebe para quebras.

Ait. 120. E'consideradovitalicio o officio de oscrIvão
dos feitos da fazenda provincial. No caso do vaga. por
morte, renuncia ou incapacidado judicialmonto verificada
do actual serventuario, seräo obervadas para o provi.
mento do officio referido as disposics quo regulam Os
dos outros officio dejustiça.

Art. 13. 0 No so entende corn os empregados demit-
tidos on aposontados forçadamente, salvo a disoosico do
art 4 ° da lei n. 2138 do 27 Jo Outubro de 1875, a dis-
posiçäo do art 6 ° da mesma lei.

Art. 14 ° Sao feitas no regulatnento n. 100 ax so-
guintes a1teraQeS

§ 1 0 Os profossores e professoras do instruco
primaria, providos deflaitivamente em concurso ate 19 do
Junho do 1893, qu-r estejam declarados vitalicios, quer
rião, esto isentos do so mostrarorn de novo habilitados,
como preceitua o art. 219 do citado regularnanto, salvo
aquolles quo voluntariameato se quizerom habilitar nas
materias do art. 44 para g zarem do suas vantagens.

§ 2 ° A attribuiçäo do nomear profossores interinos
para as cadeiras vagas on substitutos aos profossoros mi-
pedidos por mais do tres mezes compete ao prosidente da
I rovincia.

§ 30 Cis can didatos approvados em concurso e quo
no tenham sido providos na cadoira para a qual so inscre-
veram, podero ser nomeados para outra do mesmo grao
on do iguaes materias, independents do novo exams, corn
tanto quo requeiram o seu provirnento dentro do prazo do
cinco annos, contados da data do exrne quo prostaram.
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§ 4 0 Ni-,foal do art 1 	
ficarn gupprirn1ta9 as pa-

lavr—ia catl (U da escola normal—
§ 5. - Fca, ds1e ja, dvi4ida em duas ca a urnt ilas

cadeira s do piirtucU eZ
 e do fraaooZ do lyccu mieiro,

aprOveitatb0 so para a rogeucia das novas ca1eira os
profosOrPs avuls do mesmo estabol&mt0, indopefl
dente do novas rjvas do capaCUla- prO otniaL 0 govorflO
regularà o curso destas disciplinas e, U) case do iit do

1requeC i a ligl sara supprimida a cad&ra ma is mrlerna.

§ 6 
0 Fcão uppraiidas d6 ,43 ja, a cadrnras do

noö do 50ijciaS ntturaes, phisica o chma agricola
das esclas normacs, born cnno os r&spoetV5 laborat-
rios. Os professoreS notaad0 Para etas 	 e 1t1'3

no 0ntraräO em 1OFGC° 
podeti rohavor a imp rtiacia

dos drit0s quo pga'O pr . L;s titulO b nOmeacaO.
§ 70 Os obecto 5 a adquiridos Para os ditos labo-

ratOriOS sera ornrogad05 UL esoola do pharrn).° P°

dendO o govern0 destinar ao lyceo do artes 0 officios da

capital Os quo fororn preciSos Para o ensiflo nasto esta-

be1ecimat0.
Mt 5.° E' o governO

J

	

	
§ i.° A. subveUc0fl r corn a quantia do 81OOOO an

/t0 
a urn fliho da provincia qu so propouh a a

nua1mf
estu dar agrOn0m em algarna das escolas do agricultura

do F rança.
§ 2.° A 

acetar o prolie quo fir offreci10 poh ca-
ara municipal do Jiz do Fora para noflo fuoccioflar a

escola normal, desd quo tenha as 
accOmtThlaQ005 apro

priadas a esse fim.
§ 3•0 A fazer oflCOS5 pam con 	 1e

trUCc 	 do es-

tradas econOtfliC do traCc) a vapor_Ytm M1
FrrntaS— sam OnOS algum Para a proVinort.

Art 16. 0 Fio() crOad)S, des'lo ja, mobs dons lugaro4

do engenheit' O do provifl&a, reluM s a 4:000 as von-

sentOS destos fUcci0111OS.
Art. 17. 0 As despZ15 corn o 0podit0 Wbanoas

a cargo do dIegadO do Inspector da instruCQ0

l ioa do cOrto, nesta pr)viflC° ser) paoS pel' "orb"'
vontuaOs, o 0 goVr!0 destinarà am qaalquor dos

Jicios public 	 (Ia 	 as alas em quo d,vro fuio-
rnoa1 btnc e so coaserVa má 0 '-auarchv'.

as
Art. 18.° E' apprOVa 	

a clausula 5• § 4. do con-

iahradO 1)0 10 govemno da provnQia corn a 0Ofl
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nhia—Estrada de ferro da Leopoldina—am 12 de Agosto
do cot rento anno.

Art. 10. 0 Na exocuo do art. 70 § .o da lei n. 2815
do 22 do Outubro do 1881 so observará o soguinte

§ 1.° Approva rias quo seo, para concss do qud-
quor empreza, as d:rnonstraçs do renda dA 40// offere
cidas polüs requerents, a provincia somente sera obr
gada a corn pletar a garantia do 7 %, excopto duraute 0

tonpo das construcçes ou interrupç5es do trafego por
frça maor.

§ 2. 0 Para pagarneno do juros garantidos e subvefl
çes klometrica, o govorno 6 autorisado a emittir bonds
ou amliecs, coitforme achar mais conveuiente.

§ 3° Os bonds voncero annualmento 3 °/ do juro
e I Y,, do amrtisicto, sendo o resgato por via do sorteio.

Teräo o formato das notas do 5001000, o, alem do
numoro do ordum e serie, soro datados do 1. 0 dia do mez
em quo forem eniittidos, afim do reunirem sompre na cir.
cu1aço ou no resgate 0 valor principal o os jurus vencidos.

§ 4 0 Nos mews do Junho e Dezembro do cada anno
serà feito o sortio, rotirados da circu1aço tantos bonds
quantos couLerom na quota dearnortisaçao.

Art. 20. 0 Fica em vigor para a legislatura do 1886
a 1888 a lei n. 209 do 31 do Dozembro do 1874, quo prov&
sobre a subsidio dos tnombros ia assemblea provincial.

Art. 21. 11 Rovogo-.e as disp sçs em eontrario.
Mend), poruito, a toclas as autrda1es a quom 0

conhecimento e excuçio da referida Lei pertencer, quo a
cumprào o façam curuprir tao inteiramento come nella so
coutem. 0 Socretario deit'a proviacia a faça imprimr,
pubic lr 0 correr. Dvla no palacio da prrsideacia da pro-
viricia do Minas Geraes, aos vinte e dus dies do mez de
Outubo do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Ci :sto de mil oizocentos e oiteuta e quatro, sexegesimo
terceiro da Indepondencia e do Imporio.

OLEGARIO FIELtOULANO D'AQUtNO E CASTRO.

Seflarla e publicila costa soccetaria aos 24 do Oiitu-
bro do 1884.

0 secrotario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 32:33 DE 2 DE OUTUBRO DE 184.
Autoiisa a innovaão do contra t o celehr do Para a cn-truccaO da

estrala de ferro de Pitangily, afro do quo o sco Polito ter mi
-nal soja a cidade do mesi o norne.

0 Dr Olegario H reulano d'Aqoino e Castro. prosi-
dente da provncia do Minas Grans: Face saber a t)41)S
os seas habitantes, qee a assemblea legislativa provincial
decretou o on sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica o presidente da provin&a autori -
sado a innovar o contrato celebrado corn a companhia da
estrada do ferro do Pitanguy, aiim de quo, sem augmentO
do capital graritido e soro rnais onus par a provincia,
seja o ponta terminal da mesma etrada a cidadede Pitangey
e nff a pnte do Miranda; revogadas as disposicies em
contra rio.

Manlo, portanto, a tolis as autoridades a quem 0
conhacirnento e xecoca da rferida lei portencer,
quo a cumpram e fiçn eunprir t inteiramente corn)
nelit so coatom 0 secrtario d'esia provincia a faça
imprimir, publicar e c rrer D la no palacio da prosi-
dencia di provineit do M nas Geracs, aos vinte e dous
dias do rnoz do Outubro do nria do Nas&mento do
Nosso Senhor J3suS Christ ,) Is roil oito entos e oitenta 0
quatro, sexig'sirno torceir) da lilepondencia e do
I mperi o

OLEGARIO HERCULANO D'AQUIN() E CASTRO.

Selhtda e publicada nesa secrotaria aos 30 do Outu-
bro do 1884.

0 secretario
Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 2234 DE 30 DE OUTUBRO DE 1884
Fixa a forca policial para o exercicio do 188 --1886.

0 Dr. Olegario Hercolano d'Aquino e Castro, presi-
dents da provincia de Muias Geraes Faço saber a todos
os sees habitantes, quo a assemblea legislativa provincial
decretou e eu sauccoLei a lei seguinte:

Art. 1. 0 A frça policial desta provincia, para
o exorcicio do 1885 a 1886, 6 fixada em mil pracas,
distribuidas em estado rnaior, menor e seis companhias do
infan Lana.

§ l.° Oestalo rniior compor-se-ha do urn major
commandants, urn capitao cirurgiäo-mor, urn tenente
ajudante secretario e urn alferos quartel-mestre.

§ 2. 0 0 estadu rnonor compor-se-ha de urn sargento
ajudante, urn dito mestt'e do musica, urn 2. 0 sargento
contra-mestre. sets rnusicos do 1. 11 classe, nova do 2.&,
nova do 3a

§ 3.0 Cada companhia so cornporá do urn capitäo,
urn tenants, urn a1fors, urn 1.0 sargento, dous 2. 0 ditos,
urn furniel, seis cabos do esquadra, urn corneta e cents e
quarenta e sate praças.

§ 4. 0 Fica, desde ja, supprimida a conipanhia do
cavallaria, quo passa a son a 6. 1, do infantaria.

§ 5. 0 Aos offlciaes do corpo do policia, quando em
viagens de serviço publico e somente durante estas, so
abonará uma diana do 2$000 para cavalgadura e bagagons.

§ 6. 0 E' o govorno autorisado a vender, pela maneira
quo julgar mais c')uvoniente, os animaes da companhia do
cavallaria, quo so toruarem desnecossarios pela suppresso
do 8ta.
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Art. 2 o Os vencimentoS dos offlciaes e pracas sero
os da tabella aunexa a lei D. 3101 do 23 le etembro do

1883. unico. Aos ofllciaes quo tivarern direito a caval-
gaduias, inclusive, desde ja, o capito inandante, alterada
nesta parte a rospoetiva tabella, gorh abonada per cada
nina a importaflcla mensal do 24$000 reis, correado por
conta doles o sustento das referidas cavalgaclUras.

Art. 3.° Esta força tern o see centro na capital
e ser6 amovivel conforme as nocessidades publicas e ordens
do governo.

Art. 4. 0 llaverâ. tambern urna compauha do guardas
urbanos, cemposta do urn capitao cinmaudflt P , quatro

alferes, urn 1 . 0 sargento. dous 2 . 08 ditos, urn fjrriel,
otto cabos do esquadra, urn corneta e conto 8 citicoenta

praças, cujos vencimontOs seráö os da tao11a igualmeute
annexa a citada loin. 3101.

§ 1 . 0 A guarda urbana continUarh sob a itumediata
inspeccä) e direccLO do chefe de po1Lca, a quern compete
a nomeac0 e detnissO dos otliciaes e engajame1ito das
praaS.

§ 2 0 Os officiaes e pracas da guarda urbana n.o
gozarAb dos favores outorgados polo § 4.° do art. 1. 0 da
let ii. 2262 do 30 do Junho do 1876, quo continua em
vigor na parte näo alterada per esta lei.

§ 3•0 0 governo,quando reclamar o interesSe publico,
poderà. mandar em diligeflcia', ate urn raio do 20 legoas
on para as localidades quo forom servidas por linhas
ferreas, as praças cia guarda urbana.

§ 4. 0 cirurgiaO_mor do corpo policial é obrigado a
tratar das pracas enfermas da guarda urbana na mesma
enferrnaria das do dito corpo.

Art. 5 ° EmquantO o corpo policial no estiver
preenchid0 poderâ o governo autorisar o engajameflto
do Vwsanos para o servico da policia local, scm acereseimo
da despeza decretada.

Art. 6. 0 art. 141 do regulamento n. 99 do 25 do
Mato de 1883 flea 5ubstituido polo seguinte: a falta do
rospeito on insubur1iUac0 ao presidente da provincla, ao
superior on as autoridades, a cuja disposicaO so
acharem, será punida corn 30 a 60 dias do priso a na

nu1saodo corpo, decrotada poracluella
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primeira autoridade; ficaudo tambni revogado o art. 116
do referido regulainento.

Art. 70 Revogao-se as disposiQ5es em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 0

conhecimento o execução da referida 1i portencer, quo a
cuwI)ram e facam cumprir tao inteiraineate como nella so
cOntem. 0 secretario desta provincia a faca ixnprimir,
ub1icar o correr. Dada no palacio da presidencia da pro-

viUia do Minas Graes, aos trinta dias do mez de Outu-
b° do Anno do Nascimento de Nosso Senlior Jesus Christo
d° ml oituLentos e otenta e quatro, sexagesimo terceiro
da ludepondencia e do Imperio.

OLEGARI0 II1SRCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nosta secretaria aos 31 de Outu-
bra do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos

LEI N. 3235—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884
Deelara no estaroui os officiaes do corpo policial coinprohendidopa disposicso do art. 6. 0 da lei u. 2138 do 27 de Outubro

do 1875.

0 Dr. Olegario I-Jorculano d'Aquino e Castro, presi-
dento da provinsia do Minas Geraes: Faço saber a todos
as sous habitaute, quo a assemblea legislativa provincial
decretou 6 eu sancelonei a lei seguinte:

Art. unico. A disposico do art. 6. 0 da lei n. 2138
do 27 do Outabro do 1875 uo comprehende os offlciaes
do corpo policial; revogadas as disposiQ3s em contrario.

Manlo, par tanto, a todas as autoridades a quem o
cohociniento e eecuçao da reforida lei pertencor, quo
a cumpram 0 façam cumprir tto inteirarnente corno nella
so contom. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicare correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Seuhor Jost
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Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro, sexa-
gsimo teiceiro da Independencia o do hnperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQrnNo E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 31 de Outu-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel tie Olivez"a Santos.

LEI N. 3236—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.
Manda prevalecer a disposiço do regulamento n. 76, art. 30, para

execução do art. 1. 0 da lei a. 2262 de 30 de Junho do 1876.

0 Dr. Olegario Herculaiio d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia de Minas Goracs: Faço saber a todos os
seos habitautes, quo a assemblea legislativa provincial do-
cretou e eu sanccjonej a lei seguinte:

Art. unico. Para execuçiio do art. 1.0 da lei n. 2262
do 30 do Junho do 1876, prevalece a disposicao do regula-
monto n. 76, art. 30, e nä ,) a regra do art. 7. 0 da lei
n. 2138 de 27 do Outubro do 1875; re.vogadas as disposiçes
em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quom o co-
nhecimento e execuço da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteiramento corno nella so
contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir, pu-
bUcar e correr. Dada no palacio da presitlencia da provia-
cia de Minas Geraes, aos triuta dias do mez do Outubro do
Anno do Nascimeato do Nosso Senhor Jesus Chrito do mu
oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo terceiro da Jade-
pendencia e do Imperio.

OLEGARIO HRCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 31 do Outu-
bro do 1884.

0 sccretario,

Gabriel tie Oliveira Santos,
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LEI N. 3237 BE O DE OUTUBRO DE 1834
Auorisa o governo a con trat.'tr corn o cidadao Pedro Qneiroga MartiasPereira a C0m)i1aço dis his sobre estrdas de ferro, do roda-

gem, navegaço do rhs, estabelecimentos balnearios etc.
medtarite as condiçes nella contidas

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino a Castro, presi-
dente cia provincia do Minas Geraes: Faço saber a todo
os seus habitantes, qua a asemb1oa legislativa provincial
decretou a eu sanccjonej a lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o governo da provincia autorisado a
contratar corn o cidadao Pedro Queiroga Martins Pereira
a continuaço do serviço—_ < cornpilaço das leis sobre
estradas do ferru, do rodagem, navegaco do rios, estabe-
lecimentos balnearios etc. , 	 mediante as seguintes con-
dçes:

§ 1.° Extrahirà cpis do todos os contratos de
puvilogios, ainda no puhlicadus, corn todas as a1teraç0s
o adiitamentos, fazendo urn historico minucioso do todas
as ewprezs constituidas para aquelles diversos fins, corn
especi flea CI O das rendas produzidas, nurnero do kilometros
do cada estrada, construido., em construcção o estuda-
dos e de sons ramses; sommas despeodidas peJa provincia
eLLA garnentode juros ou subvenço kilometrica, born
corno tudo niais quo possa interessar a obra.

§ 2. Organisara urn indice aiphabotico a claro de
toda a legis1aço concernento a niateria, 0 born assixn das
disposces do contrato a portarias do governo, acorn-
pruhado dastarifis em vigor do cada emprcza privilogiada,
eucrregando.se tmbem da correcço das provas e
direcçäo da impresso corn a mesma nitidez do 1. 0 volume
impresso.

§ 3. Por oste trabaiho, percebera a quantia do u
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con to a quinhrntos ml reis, quo sara deduzicla da verba
gral cle—obras publicas—do orçamonto vigente, em tres
prestacoes.

Art. 2.. 	 Revogäo-se as disposiçOos om contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0

conhecimento e execuçäo da referida Lei pertencer,
quo a cumpram e façam cumprir tao inteiramente come
nella so contem. 0 secretario d'esta provincia a faa
imprirnir, piiblicar e correr. Dada no palacio da prosi-
dencia da provincia de Minas Geraes, aos trinta dias do
mez do oiitubro do Anno do Nascimento do Nosso Sonhor
Jesus Christo do mil oitoceutos o oitenta e quatrO,
sexagesimo terceiro da Independencia e do Imperlo

OLEGAitTO IIERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellacla e publicada nesta secretaria aos 3 do Novem-
bro do 1884,

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3238—DE 30 DE OUTEJBRO DE 1884

Antorisa o prosidento da provincia a aposontar o director da faznda
provincial, e manda contar tempo para a aposentadoria do
official archivista da secretaria da assemblea.

o Dr. Olegario Hoicalano d'Aquino a Castro, presi-
dante da provincia do Minas Goraes: Faço saber
a todos os seS habitantes, quo a assemb1a legislativa
provincial decretou a eu sanccionei a lei sguinte

Art. unico. E' o presdente da prnvincia autorisado
a aposeatar o director da fazond;t provincial, major Sera-
phim Francisco Gonslves, corn todos Os vencimentos
proporcionalmente ao tempo quo 1quidar, tondo nessa
1iquidaço em vista o niaximo do trinta e seis annos; a a
mandar computar para a aposontadoria do official
archivista da secretaria da assemblea legislativa provin-
cial, Francisco Jo96 Lopes, o tempo por inteiro em quo
servio como collaborador na thnsouraria do fazenda, do-
corrido de Dezembro de 1855 a Agosto do 1862; re-
vogadas as disposices em contrario,



FOLHA IilJMERO 16

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
oonhecmento o execuço da referida lei perlenc*3r, quo
a cuwprao e façao cumprir to inteiramente cmo neUa
se c nttin. 0 secretari' desta provincia a faça imprirnir,
publicar e correr Dada no palacio da presidencia da
provincia do Minas Geraes, aos trinta dias do m€z do Outu-
bro do Auno do Nacimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de ml oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEGARI0 HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publ'cada nesta secretaria aos 3 do Novem-
bro do 1884.

0 socretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3239 - DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.

Manda contar tempo para aposentadoria do capitäo do corpo
policial, liufino Simes de Miranda.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino o Castro, presi-
dente da proviucia do Minas Geraes Faço saber a todos
os sons hahitantes, quo a assemblea lgis1ativa provin-
cial decrotou e en sanecionoi a 1i seguinte

Art. Urlico. Soá contado para aposentadoria do
capita') do corp pohciil, Ruflno Simöes do Miranda, o
prazo docorrido do 20 de Abril do 1879 a 28 do Setem-
bro do 1880, durante o qual deixou do exercer o dito
cargo, por haver sido reduzidaa força policial da provin-
cia; i evgadas as dispusicUes em contrario.

Mando, portant, a todas as autoridades a quem o
conheciniento e execuço da referida lei pertencer, quo a
cumpranl e facam cumprir tao inteiramente como nella
so contem. 0 secretar!O destaprovincia a faça imprimir,

publicar c correr. Dada no palacio da presidencia ' da
provincia do Minas Geraes, aos trinta dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
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Christo do mil oitocentos e oitenta 0 quatro, sexagesimo
tercero da Inlepndtmeii e do Imperio.

OLEGARI ly HRCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada o publicatia nosta secretaria aos 3 do Novom-
bro do 1884.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3210 -- DE 30 DE OUTUBRO DE 1834.

Autorisa o governo da provincia a conceder 1icena, para tratar
do saurIe, ao 2. 0 official da directoria do obras publicas, Daniaso
Breves dos Santos, e a diversos professores

0 1)r. Olgario H reulano d'Aquino e Castro, prosi-
donte da provinia do Minas Geraes: Faco saber a todos
OS SOOS habitantes, quo a assemblea 1gilativa provincial
decret u e on saucutonot a lei seguint:

Art. 1.0 E' o presidente da provincia autorisado a
concider ao 2. 11 official da directoria de obras rublicas,
Dainaso Breves dos Santos, seis mezes do licença para
tratar do sua saude, o poucebend.i o ordenado quo em lei
]he 8 abma lo; ao professor da 1 a eLdeira do 2. 0 grao da
cidade do B to Successo, Tobias RphaoI Lopes Ciuç.tlo,
urn auno do liconça, corn ordenado, para tratar Jo sua
aud, oa3e 1h coIIvcr; ii. prufessora D. Christina Amelia

do Qooiroga, seis mzes do liceuça, percebeado o ord.ni-
-.------.o que ]he 8 abonado em lei

Art. 2. 0 Revogäi-se as disposicOs em coutrario.
Mando, portanto, :i todas as autoriiades a quin 0

conheaiaieuto e execuço da reforida lei perteucer, quo a
curnprarn e fa'm cumprir ta r) inteiramente corno nella
SO C)Llletfl. 0 secrotario de-ti provincia a façi imprimir,
publicar ecoirer. 1)ada no palacio da prosideucia (Ia pro.
vincia do G raos, aos trrnta diasdo rnez do Outu-
bro do Anne do Nascimerito do Noaso Sonhor Jesus Chrito
do rnil oitocentcs e oiteuta o qua tro,sexagesimo tercoiro da
1ndepeudenca o do Irnperio

OLEGAIu0 HERCULANO D'QU1NO E CASTRO.
Sellada o pubLeala nesta socretaria aos 3 do Novem-

bro do 1884
0 secretario,

(T'"ht ipi do ()iil,Pir(I. Sentn.c
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LET N. 3241---DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.

Autorisa a concessão do titulo do normalista A D. Theodo8ia Ban-
deira do Campus.

0 Dr. Olegario Ilerculano d'Aquino e Castro, prosi-
dente da pr'vineia do M nas Goraes; Faço saber a todos os
seos habitantes quo ssembea legislativa provincial do-
cretu e eu sancconci a lei soguinte:

Art. unico. Fica o presidnto da provincia autorisado
a conceder a D. The 'Josia Bandeira do Crnpns titulo do
noriDalista, ein vista (lis exames feites em Maio e Junho do
1882 perante o insp(tor da instrucço publica; revogadas
as disposiçes em contrario.

Mando, portarito, a to!las as autoridales a quem o
eonhucimnto o ex 0cuco da referida Li portoncer, quo a
cumprão e façam cunprir tao inteiramente come nella so
contom. 0 secrottrio 'leta provincia a faça imprimir,
pubi car o correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geracs, aos trinta dias do moz do
')utubro do Anne do de Nosso Senhor Jesus
Chrirto do mil oitocentos e oitonta e quatro, sexagesimo
terceiro da Independencia o do Imperio.

OLEGARIO ITERCULAN) D'AQIIINO E CASTRO.

Sellada e publicila nosta secretaria aos 4 do Novem-
bro do 1884.

0 secrotario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 322—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.

Concede moratoria (10 cinco innos /0 ox-collector do Entre-Rios,
Joâo Auguste Pinto Coelho da Cunha, para indemnisar a ía-
zenda provincial da quantia e 929$931 ra.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquin e Castro, presi-
dente da provincia do Minas Geracs: Faco saber a todos os
seos habitaites, quo a assemblea legislativa provincial do-
creton e en sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica o presidente da provincia autorisado
a conceder a Joã r Augusto Pinto Coelho da Cunha, ex-col-
lector do Entre-Rios, a moratoria do cinco annos, aI Lim do
eutrar para o cofre da thesouraria provincial corn o alcanco
do 929$934 rs., em prestacöes iguaes; revogadas as dispo-
sicies em contrario.

Mando, portauto, a todas as autoridades a quem o co-
uhecimento e execuco da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteiramente corno nella so
contem. 0 secretarin desta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia de Minas Geraes, aos trinta dias do mez do Outubro do
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrito do mu
oitocentos o oitenta e quatro, sexagesimo terceiro da lade-
pendencia e do lmperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta seoretaria acs 4 do Novem-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 343—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.

Autorisa concesso do licença a professora D. Elisa Josephina da
Ilocha Nunan.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
den to da provincia do Minas Geraes: Faço saber
atodos os seas habitantes, quo a assemblea legislativa
provincial decretou e eu sauccionei a lei seguinte
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Art urilco. Fica c presidento da provincia autori
sado a conceder a D. Elisa Jsephina da Rocha Nunan,
pr;fessora desta capital, sois mezes do licença corn o orde-
nado a quo tiver direito for lei, aIim do tratar do sua
saude; revogadas as disposicOs em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quern o
conhecimento e execuçã da referida lei pertencer, quo a
cumpram e faQam cumprir to inteiramente como nella so
contern. 0 secretario desta provincia a façt imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Oeraes, aos trinta dias do mez de Outubro
do Ann) do Nscimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos o oltenta o quatro, sexagesimo terceiro da
ladependencia e do Imperio.

OLEGARLO IIERCULANO D'AQtJINo E CASTaO

Seflada o publicada nesta secrtaria, aos 4 do Novem-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3244—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.
Autorisa a concesso de licença ao professor publico do itambé do

S erro.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos
Os sous habitante, qae a assemblea legislativa provincial
deoretou 6 OU sanccioaei a 101 seguinte:

Art. unico. Flea o presidente da provincia anton-
sado a conceder ao professor publico do Itambé do Serro
nina liconca do seis mozes, veacoado o licenciado o orde
nado quo ihe é abonado em lei; rovogadas as disposices
em eontrario.

Menlo, por tanto, a todas as autoridades a quem o
coahcimonto e oxecuo da reforida lei pertencor, quo
a cumpram e farn cumprir to inteiramente como nella
so coutom. 0 seeretari() deta provincia a faça iinpnimir,
publicare errer Dada no palacio da presidencia da pro-
VL13.L do Minas Geraes, aos trinta thas do mez do
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Oitub	 L A n do Nasciento do Noso Soithor Jo us
Ciri3tu 	 e inl mt)coat s 0 oitonta e 1utlro, sexa-
gsm tocico la Itidependeacit o do Imporo.

OLEGARTO HERcU1,4O D'AQUINO E CASTRO.

S1ida o 1ublicaLi oosta socrtria aos 5 de Novern-
bro do 1884.

0 'ocretarEo

Gabriel de Olivev'a Santos.

LEE N. 3 ,-.> 15 —!) F, 30 iiE 0UU13[t) DE 18t

Autorisa a cooesso de Iice11 	 p0' urn anno a professora D. Maria
Josephina da Silva.

0 [h' OIogirio Fl en n i'Aqiino e Oatro, pro3i-
dent d.t povuioi l 1h M; & 3ros: E? & ç saber a toIo
03 s ) )s  hbitarlto3, qy3 a a$nInboa aLttia provinea[
doerottU e cu sncteioaoi a hi segiute:

Art. unic. Frna 0 prstdente da pt'ovneia autori-
sado a concolor a D Miria J setiut da S1vt urna licouçi
do urn tUflu, para tratar do sat sau!e, pei'ebeti1i 0 urle-
nado qu the d abna10 em lui; rvg.ti1as as disposicOis
em C 0 trariO.

	

L\LtrklO, 	 rtanto, a tod•ts o.s autoridad33 a quom 0

o h 	 u 3 rt t 	 o exo.uç 	 da rofri1a 1e i 	 pirt.3aer,
qu a (3 1lh) im e ftc rn on oric t 	 iiteit'alloatc3 emi)

.e co itorn 0 seat irto d'osta pt'vineia a
impcilmr, publietr e c rrer. Di Ia no palaoio da pro-

da pvirLk do 	 nas Graos, aos triuta
das d tnz to 0it& 	 do	 nrt) do Nsotmito do
N s Sa )' Jso3 UFiristo Io mil oit) ento e oltanta a
qu 	 xsg- s'.oio	 t ) rco ll rO da I idoadoaca a do
1mpori0

0LEGARI0 FIERCULANO D'AQULNO E CASTRO,

Sl	 publicada noa secrotaria aos 5 do Nivem-
bro do 1884.

0 seoretario

Gabriel de Oliveira Santos.
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LET N. 3246—DE 30 DE OUTUPRO DE 184

Autorisa a dosapropriaco da poute do propriedade do capitäo Miauet
Teixeira Guiivares, contruida sobre o Rio Grande da Madre
do Deos.

0 Dr. Olegario Herculaun d'Aq'iino e Catr, prI'&-
dents da provincia do Minas Gorae: Faço saber a todo
os seus habitantes, quo a asemb1a 1egi1ativa provincial
decretuu e eu sanccionei a lei sguinte:

Art. unico. Faa o goveroo 'utnriado a desapropriar
a ponte de proi ridade do c7pi$ã Miguel rfe;xeira Gui.
ma,es, construila sobr) o Rio G:uio da M. de D;
revog-1u ts dk o.içs Pm contrario.

Mto, p )rtauto, a tJdaS as aiitoril ;d' a qw?ln J C -
nh cinuto a OX'CIQI la refrdt 1i perteace, qu a
cumpo m 0 fça uunp'ir t 	 iotiran 	 -,)in)  n JIa
o ,iten 0 3eret1r-;o det i pr winch a faQa impriru'r, pu-
bI cao o nrrer. Dik no p.ito la presIaucia da pr -
viieia do Minas G3 aes, aos trinta ti a lo rez do. 0uu-
b	 do Atmo do 'Jacirntnto do Ns Serih'r Jous (jhristo
d mad ot ceut s e oltonta o qu mtr), s 	 ) tercoiro
da In penlenca edo Im.perio.

OLEGARIO HEROULA N') D' AQU I NO E CASTRO.

SeIlada e publicala neta secretaria aos 5 de Nven_
brodo l84.

0 secretarie,

Gabriel de Oliveira Santos.

LET N. 247 - DE O DE (JE.JTUBRO DE I84

Autorisa o goverao a dospendor corn diversas obras publicas as
qua ntias nella 	 dc1atadas.

0 Dr. Olegarin ll'mcu1uo d'Aqumio o Castro, pro-
sideute da prvuicia de Minas Gorues: Fnç. saber a toins
OS eos habitamitos quo a assemblaa logislamiva prrvincia,
dcc ct u e en sancciuei a Tel soguinte

Art. unico. E' o governo autd)risado a desponler
pelavemba - bias publicas— as sgintes quantias
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2:000$000 para conc1uso this obras e paramntos da
igreja de N sa Senhora Sant'Anna; 2:000$ 000 para
i11uininaço publica d'aquella cidade ; 3.000$00() para
as obras da rnatrz do Morro do Pilar; 1:000$OUO para
urna pono bre o rio Coogonhas entre Vasa10 e Conten-
das; 1:500$000 corn a cana1iaço d'agua potavel da
freguezia do Souhora do Poi tc—édo; 000000 para urna
capella no cewitrio do arraial de S. Donnngos ; 500$000
para as obas da rnatr;z do S. Francisco do Assis do
Parauna ; 500$000 para concerto da ponte sobre o rio
Matta Ca'a1Ios na esirada donorninada—Sacadiihas— en-
tro a cdade e Morro ; 400$ 000 corn a canalisaçao d'agua
iotavel no arraial do Parauia do termo da cidade da
Conceicao ; 1:000$0 00 corn o corniterio no arraial do Morro
do Pilar ; 1:000 corn urn cerniterio no arraial do Nossa
Senhira do Pot to deGuanhäes—séde—, arnbos do rnunicipiO
da Cncecao ; 2:000$000 cm a i11urninaço publica da
cidade do Santa Barbara ; 500$000 para a conclusäo do
cerniterio da freguozia do Carwo, tormo da cidade da
itabira; revogadas as diposices em c'ntrauO

Mando, portanto, it todas as autoridades a quem 0
conhecimento e execuçäo da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam curnprir ião inteiramente come nella
so contrn 0 secrtario dosta provincla a faça imprinur,
publicar e correr. Dada no palaclo da piesidencta da pro-
vincia do Minas Geiaes, aos trinta dias do rnez do Outu.
bra do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jeus Christo
do mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesirno teiceiru
da Independencia a do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO BAQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 5 do Novom-
bro de 1884.

0 secretario.

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3248--DE 30 DE OUT[JBRO DE 1884.
Autorisa o dispezidio da quantia de 5:000$000 corn a cana1isaço

d'agua potavel na cidado do Musambinho

0 Dr. Olegario Herculario d'Aquino o Castro, prosi-
donte da provincia (18 Minas Geraes; Faço saber a todos os
seos habitantes quo a assernblea legi1ativa provincial do-
cretu e eu sancionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica o proside&e da provincia autorisado
a despander a quantia de 5:000$000 c m a canalisacao
d'agua potavel na cidado do Musambinho; revogadas as
disposiçs em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento 0 ex'cuo da referida Lei pertencer, quo a
cumprão e façam curnprir tao inteirarnente como nella so
contem. 0 secretario desta proviacia a faça imprimr,
publicar 0 correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Goracs, aos trinta dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor, Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo
tercoiro da indepoadencia e do Imperio.

OLEGARI0 HERCULANO D' AQIflNO E CASTRO.

Sellada e publicada nosta secrotaria aos 6 do Novem-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEE N. 3249—DE 30 DE OUTEJBRO DE 1884
Autorisa o dispondio, desdo ja, pela verba--obras publicas--dasquanti. s--do 3:000$ para auxilio d construcção (Ia matriz davilla do Jequitahy e 2:000000 para a da freguezia do Brejo das

Alma; ambas do municipio do Montes Claros.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dante da provincia de Minas Goraes: Faço saber a todos os
Boos habitaates, quo a assemblea legislativa provincial de.
cretou e eu sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica o presidonta da provincia autorisa-
do a despender desdeja, pela verba- .--obras publicas—, as
seguintos quantias: 3:000$000 para auxilio a construcço
da matriz da villa do Jequitahy; 2:000000 para a da fre-
guezia do Brejo das Airnas; ambas do niunicipio do Montes
J1aros; revogadas as disposiçes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o cc-
nhecimonto e execuco da reforida lei pertencer, quo a
cumprarn a façam cumprir to inteirarnente como nella so
contain. 0 secretario desta provincia a faça imprirnir, Pu:
blicar a correr. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia de Minas Geraes, aos trinta dias do mez do Outubro do
Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do mil
oitocentos o oitonta e quatro, sexagesimo terceiro da lade-
pendencia o do Itnperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada a publicada nesta sacretaria aos 6 do Novern-
bro do 1884.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.

LEE N. 3250—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.
Autoriia o dispendio da quantia nacessaria corn a construcço dasescavaçes existentes na ma do Rosario do arraial da Chapada,do municipio de Minas Novas.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino a Castro, presi-
death da provincia do Minas Geraes: Fao saber a todos
os seos habitantes, quo a assemblea legtslativa provincial
decretou a eu sanccionoi a lei seguinte:
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Art. 1. Fica o govorno autorisado a desponder pela
verba—obras publicas—a quantia necessaria corn a obstruc-
co das escavaçes existentes na rua da Chapada, do muni.
cipio do Minas Novas.

Art, 2 ° Revogao-se as disposiçes em contrario.
Mando, por tanto, a todas as autoridades a quem o

coahecimento e execuçao da referida lei pertencer, quo
a cumprarn e facam cumprir tao inteiramente como nolla
so contern. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
pub1eare correr. Dada no palacio da prosidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta dias do mez do
Outubro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oiteuta e quatro, seia-
gesimo torceiro da Independencia o do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQULNO E CASTRO.

Sellada o publicada nesta secretaria aos 6 do Novom.
bro de 1884.

0 secretarjo,
Gabriel do Olivez'a Santos.

LEI N. 3251—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.
Autorisa a conceder ao theatro da cidade do Piranga a quantia do

1:000$000 para a compra do mobilia do mesno theatro.

0 Dr. Ologario Herculano d'Aquino a Castro, presi-
dante da provincia de Minas Geraes: FaQo saber
a todos os soos habitantes, quo a assemblea legislativa
provincial decrotou a en sanccionei a lei soguinte

Art. unico. Fica o governo da provincia auto risado
a conceder ao theatro da cidade do Piranga a quantia do
1:000$000 para a compra do mobilia do mesmo theatro; re-
vogadas as disposiçes em contrario.

Maudo, portanto, a todas as autoridados a quem o
conhectniento e execuçao da roferida lei pertencer,
quo a cumpram a façam curnprir tao inteiramento como
nella so contem 0 secretario d'esta provincia a faça
imprimir, publicar a corror. Dada no palacio da pro-
sidencia da provincia do Minas Geraes, aos trinta
dias do moz do Outubro do Anno do Nascimonto do
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Nosso Senhor Jesus Christo de mU oito entos o oitenta e
quitro, soxagoSinlo torcoiro da Itidepeudoncia e do
Imperio.

OLEGARLO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesa secrotaria aos 6 do Novem-
bro do 1884.

0 secrotario
Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 352—DE 30 DE OUTIIBRO DE 1884.
Antorisa o dispendio da quantia de aee contos, quinhentos a quatro

mu, quinhentos e Oitenta 0 cinco reis coma cana1isaço d'agua
potavel do arraial da Piedade do municipio de Minas Novae.
0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presj..

dente da provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos
os sous habitantes, quo a assemblea legislativa provincial
decretou e cu sanccionei a lei seguinte:

Art. l.° Fica o governo autorisado a despender pela
verba---obras publicas—a quantia do seto contos, quinhen.
tos e quatro mu, quinhontos o oitenta e cinco reis corn a
canalisação d'agua potavel do arraial da Piedade, do mu-
nicipio do Minas Novas, conforme o orçamento do engo-
nheiro civil, Jo'é Antonio Costa Junior.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposicdes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o

conhecimento e execuço da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façain cumprir tao inteirainente como nella
se contem. 0 secretario desta provincia a faça imprirnir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Gsraes, aos trinta dias do mez do Outu-
bra do Anna do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos 0 oitenta 0 quatro,sexagosimo torcoiro da
Independencia e do Iniperio

OLEGARIO HERCTJLANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada o publicada nesta secrotaria ao8 7 do 4oyem
bra do 1884

0 secretario,
Gabriel do Oliveira Santos
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LEI N. 3253—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.

Concede 5:000$000 as obras da igreja matriz da cidado do Alfonas;
2:000000 as da de Jaguary e igual quantia as da do Cabo Verde.

0 Dr. Olegario Hercuano u'Aquino e Castro, prosi-
dento da provincia do Minas Giracs: Fag ,) saber a todos
Os scs habitantes, quo a assemblea legislativa provincial
decretou o ou sanccionoi a lei seguinte:

Art. unico. Ficdo concedidos Os seguintes auxilios:
do 5:000$000 as obras da igreja rnatriz da cidade do Alfe-
nas; :OOO$OOO ásda do Jaguary e igual quantia as da do
Cabo Verde; revogadas as disposçdes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhcimento o execuço da referida lei pertencer, qua
a curnprao e fação cumprir to inteirarneute como nella
so contem. 0 secretario desta proviacia a faca imprirnir,
publicar a correr. Dada no palacie da prosidoncia da
provincia do Minus Goraes, aos triata dias do mez do Outu-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oltocentos e oitenta a quatro, soxagesirno
terceiro da independencia a do Imperlo.

OLEGARI0 HERCTJLANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada a publicada nesta secretaria aos 7 do Novom-
bro do 1884.

0 secrotario,
Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3254—DE 30 DE OUI'UBRO DE 1884.

Autorisa o governo a dospender a quantia do 1-.000$000 coin os re-
paros da inatriz do Rio Preto, terino da Diamantina.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro prosi-
dante da provincia do Minas Goraes: Faço saber a todos
os seos habitantos, quo a assemblea legislativa provin-
cal decretou e eu sanccionei a lei seguinte

Art. unico, E' o governo autorisado a despender a
quantia do 1:000$000 corn os reparos da matriz do Rio
Preto, termo da Diarnantina; revogadas as disposiQes em
eontrario.
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Mando, portanto, a todas as autoridades a quota o
conhecirnento e execuço la referida ici pertencer, quo a
cumpram e façarn cumprir tao inteirarnenta wino nella
so contem 0 seciatirj desta provincia a fça irnprirnlr,
publicar e error. Dada no palacio da pi iiitincia da pro-
vincia do Minas Geraos, aos trinta dia inez do Outu-
bro do Anno do Nascrnento do Nosso Seniior Jesus Chrito
do mil oitoeentos e oituta e quatro, sexagemo terc3iro
da Independencia e cl) Itnporio.

OLEGAIUO HERCULANO DAQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta seeretaria aos 7 do Nuvem-
bro de 1884.

0 sucretario.
Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3255-.--DEJ0 DE OUTUBRO DE 1884.

Autorisa o governo a despeuder a quantia de 2:500000 corn a con-
c1uso das obras do oxternato da Diamantina.

0 Dr. 01egrio Horciilano d'Aquino o Castro, presi-
dente da provincia do Minas Goraes: Face saber a todos
Os sous habitantes, quo a assornblua 1egk1tiva provincial
decretou e eu sanccionoi a 101 segninte:

Art. unico. E' ogoverno auturado a despender a
quantia do 2:500$000 corn a conclusão des ibras do extor-
nato da Din mantina; revogadas as dispoiçOes em con trario.

Maudo, prtaato, a todas as autorilades a quom 0 CO-
nhcirnento e oxecuçao da referida lei pertoncor, quo a
cuwpran (3 façi:n cuinprir ti) iatoirarnmto caine nalla so
coutom 0 seeretario desta proviucia a faça imprimir, pu-
blicar o C )rrer. Dada no palacto la presidencia da pro-
vinch 'Ic Minas Geraes, aos triata dias do rnez do Outu-
bro do .\auo do Nascirnonto do Nosso Senhor Jesus Christo
do ml oitucentos o oitenta o quatro, sexagosimo terceiro
da Independencia edo Imporio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sollada e publicada nesta secretaria aos 7 do Novem-
bro do 1884.

0 socretario,
Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 356—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.

Autorisa o governo a deapender a quantia de dois contoa do rein
corn as obras da matriz da freguozia do Santa Maria do S. Felix,
do termo do Arassuahy.

0 Dr. Olegario ilerculano d'Aquino e Castro, pro-
sidento da provinia do Minas Geraes: Faço saber a todos
os seos habitantes quo a assemblea legislativa provincial
dcretou e eu sanccionei a lei seguinte

Art. 1. 0 Fica o governo autorisado a despeudor a
quantia do dois contis do rok corn as obras da matriz da
freguezia do Santa Maria do S. Felix, termode Suassuhy.

Art. 2. 0 Revogarnse as disposiçO3s em contrario.
Mande, portanto, a todas as autoridades, a quem o

conhecirnento e oxecução da referida lei portencer, quo a
cumpram e façarn cumprir to inteirameate cumo nella so
cuntorn. 0 secretario dosta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta dias do mez do Outubro
do Anne do N-jscimonto do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oiteeentos e oitenta e quatro, sexagesimo tercoiro da
Indepondencia e do Imperio.

OLEGARIO IIERCULANO D'AQUINO E CASTRO

Sellada o publicada nesta secrdtaria, aos 7 do Novein-
bro de 1884.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3257—DE 30 DE OUTIJBRO DE 1884

Autorisa o dispeadio da quantia necossaria corn o alargamento da
ma denorninada—Olaria—na cidade do Theophilo Ottoni.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, prosi-
dente da provincia do Minas Geraes : Faço saber a todos
os seos habitantes, quo a assemblea legislativa provin-
cial decretou e eu sanccionei a lei seguinte

Art 1. 0 Fica o governo autorisado a dospender pela
verba—obras publicas .—a quantia necessaria corn o alar.
garnento da ma denorninada—Olaria—na cidado do Thoo-
philo Ottoni.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçes em contrario.
Mando, portantn, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execuçAo da referida lei portencer, quo
a cumprAo o façao cumprir tao inteirarnente como nella
so contern. 0 secretario desta provincia a faca imprirnir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da
provincia do Minas Geracs, aos trinta dias do rnez do Outu-
bro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos o oitenta o quatro, sexagesimo
terceiro da independencia o do Irnperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQIflNo E CASTRO.

Sellada e publicada ne8ta secrotaria aos 8 do Novem-
bro do 1884.

0 secrotario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3258—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884

Autorisa a construccâo de uma ponte sobre o rio denomivado—Se-
tubinha--na povoacão desto nome.

0 Dr. Ologario Herculano d'Aquino e Castro, presi -
dente da provincia do Minas Goraes: Faço saber
a todos Os SOJS habitantes, quo a assemblia legislativa
provincial docretou o on saneci000l a lei seguinte

Art. 1. 0 Fica o governo autorisado a mandar con-
struir uma ponto sobre o Rio den6minado—Setubinha—na
povoacao d'este nome, despendendo-se psra esse fim a
quantia necessaria pola verba—obras—ub1icas—.

Art. 2. 0 Rovogam-so as disposi3es em contrario.
Maudo, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e oxecucAo da referida lei pertencor,
quo a cumpram e façam cumprir to inteiramente como
nella so coutem. 0 secretario d'esta provincia a faça
imprimir, publicar e cDrror Dala no palacio da pro-
sidencia da provincia do Minas Geraes, aos trinta
dias do mez do Outubro do knno do Nascimento do
Nosso Senhor Jesus Christo do mil oito entos o oitenta a
quatro, sexagesi.rno terceiro da Independencia a do
Imporio

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada a publicada nesa secretaria aos 8 do Novom-
bro do 1884.

0 secretario
Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3259—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.

Autorisa o dispendio da quantia de 4:000$000 para auxiliar a con-
strucço do hospicio de alienados na cidade da Diamantina.

0 Dr. Olegario Hrculano d'Aquino a Castro, presi-
dante da provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos
os seos habitantes, quo a assemblea legislativa provincial
decretou e eu sanccionoi a lei seguinto:

Art. unico. Fica 0 governo autorisado a despender a
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quantia do quttro ccntos do reis para auxiliar a construe-
çãø do hospcio do alienados na cHado da Diamantina; re-
vogadas as disposics em contrario.

Mando, por tanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execuçao da referida lei pertencer, quo
a cumpram e façam cumprir tao intoirarnente como nella
so cootem. 0 seci'etario desta provincia a faça imprimir,
pub1care cerrer. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraos, aos trinta dias do mez do
Outubro do Auno do Nasci'nento de Noso Seuhor Je4us
Christo de mil oitocents e oiteata 0 quatro, sexa-
gesimo terceiro da ludependencEt a do Iruperio.

OLEGARIO IHIERCtJLANO D'AQTLJINO E CASTRO.

SeIlarla e publicada nesta socretaria aos 8 do Novem-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Olivet-,a Santos.

LEI N. 3260—DE 30 DE OUTUIIRO DE 1884

Autorisa 0 auxilio da quantia de 3:000$000 para os concertos da
matriz de Santo Antonio da cidade da Diamantina.

0 Dr. Olegario Herculauo d'Aquino a Castro, pro-
sdente da provincia do Minas Goraes: Fag,) saber a todos
Os seos habitantes, pie a assemblea legislativa provincial
decretou e au sanccionei a lei sguinte

Art. 1. 0 Fica o governo autorisado a conceder a
quantia do 3:000$ corno auxilio para os concertos da
rnttriz do Santo Aitonio da cidade Diamantina.

Art. 2. 0 Fiäo revogadas as disposices em con-
rario.

Mande, portanto, a todas as autridades a quem o
conhecimento o excuçao da referida Lei pertencer, quo
a cumpram e façam cumprir t.o intoiramente corno nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos triuta dias do mez do Outu.
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bro do Anno do Nscimonto do Nosso Senhor Jesus Christo-
do nil oitocentos eoitenta e quatro, sexagesimo torcoiroda-
Independencia e do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO B CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 8 do Novom-
bro de 1884.

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3261—DE 30 DE OUT[JBRO DE 1884

Autorisa o dispendio da quantia nocessaria corn a desapropriaço do
tres predios contiguos a cadea da Diarnantina.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, prosi-
dente da provincia do Minas Gerae: Faco saber a todos os
sees habta ites, quo a assemblea legislaLiva provincial do-
cretou 0 OU sanccionei a lei seguinte:

Art unico. Fica o governo autorisado a desponder a
quantia necessaria corn a desapropriaço do trs predios
quo so achâi demasiadamente unidos a cadea central da
Diamautina; rovogadas as disposiçes ow coutrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhcimento e execucAo da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteirawento como nolla se
contew. 0 secretario desta proviacia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palaclo da presidencia da provin-
cia do MinasGeraes, aos trinta dias do rnez do Outubro do
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrito do mu
oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo terceiro da Jade-
pendencia e do Imporio.

OLEGARIO HERCIJLANO D'i\ QUINO B CASTRO.

Sellada o publicada nesta secretaria aos 8 do Novem-
bro de 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 326 - DE 30 DE OuruBRo DE 1884.
Autorjsa a deapen&er iivesas quantIas em coaatrucco do estra-

dam, reparos e outras obra8 publicaa.

0 Dr. Ologario Herculano d'Aquino o Castro, prosi-
dente da provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os
sons babitantes quo a assemblea legisltiya provincial
decretou e en sanccionei a lei seguinto:

Art. 1.° E' o presidente da provincia autorisado
a despender pela verba - obras publicas - a quantia
necessaria corn a construcção do uma estrada do roda-
gem quo, partindo da cidade da Ponte Nova e passando
pela fazenda do tenonte coronel José Soares, Peão, Ban-
deira e Conceição do Casca,vã a Santa Margarida, do termo
do Manhuassij ; Com a reparaçao da estrada que do
Sacramento se dirige a Forquilha na serra das Sete Voltas;
corn a construccäo do urna estrada quo ligue a fre-
giiezia de Tres C.oraçOes do Cambuquira, polo lugar mais
convenjeute e Proximo ; corn os estudos de exploraçào
o orçamentos das estradas do rodagem da freguezia da
Alagoa a estação do Capivary, passando por S. José
do Pied, da freguozia da Varginha a estaçao de Pouso
Alto -, da cidade da Christina a estaçao do Carmo,
sendo os trabathos feitos pelos engenheiros do districtos,
que rorneuerao copias dos orçamentos o plantas as res-
pectivas camaras munieipaos ; corn a construcçäo do uma
estrada quo, partindo da Diamantina e passando pelo
arraial do Arassuahy, vã ter a cidade de S. Joäo Baptista;
corn o prolongamento da estrada, quo pela direcçao mais
curta Va do Paulo Moreira a Vargem Alegre ; corn a re-
construccäo da estrada quo, par.tindo do ponto mais con-veniente da do Paulo Moreira VA a Sands 	 nm
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strucQão da quo, partindo do arraial do (s4a c pas;tI!.
do pela polite de José de Castro e Barra Longa, entroll-
quo-se na da Ponte Nova, no Ubt do Forquim ; corn a
construcção de urna estrada quo, partindo da Venda Nova
e passaudo pelos arraiaes de S. Dorningos e Suinidouro,
termo do Marianna, entronque-se na dii Ponte Nova no
lugar mais conveniente ; corn a estrada que, partindo
da Diamantina, vai ter a S. João da Chapada; corn a
do uma estrada de rodagern que, partindo da cidade do
S. Francisco, vâ ao arraial de S. Romäo e deste ao Capão
Redondo pelo lado direito do rio do S. Francisco ; corn
a factura de uma estrada, quo partindo da cidade de S.
Joäo Baptista e passando pela de Minas Novas, vá ter a de
Arassuahy; corn a construcção de uma estrada pelo
lugar mais conveniente do Tres CoraçOes a cidade de Tres
Pontas, passando pelo Mascatinho ; corn uma estnada que
de Tres CoraçOes vi ter a Mutuca; a quantia de 3M005000
corn a abertura do urna estrada que, partindo da ponte
sobre o rio das Mortes e seguindo pela margem esquerda,
vã ter ao arraial do Ibituruna, e concertos da comprehen-
dida entre este arraial e o do Nazareth, termo do S. João
d'El Rey ; 5:000000 corn a construcçäo de urna estrada
que, partindo da freguezia de S. José dos Boteihos,
vã ter aos Pops de Caldas passando pelo lugar mais
conveniento ; 4:000000 corn a abertura de uma estrada
que, partindo dos Pops do Caldas, vá ter a cidade do Cabo
Verde, passando polas fazendas do coronel Agostinho Jose
da Costa Junqueira e Francisco Pereira da Silva Gornes
ou polo lugar que mais conveniente fOr ; 3:000000 corn
a aber tuna do uma estrada que, partindo do n1elhor pon to
entre o CipO de dma e o de baixo, vâ tor a cidade da
Conceiçao, sede do rnunicipio ; 3:OU0000 corn a cons-
trucção do urna estrada de rodagern quo ligue as agoas
de Contendas a estação do mesmo nome da estrada
do fei'ro do Minas and Rio ; 5:00()UUO corn a construcçäo
do uma estrada do rodagern que, partindo da freguezia
da Conceião do Rio Verde, termine na freguezia das
Agoas do Larnbary ; 5:000 para a construcção do urna
nova estrada quo, partindo da serra dos PilOes, yã ter
ao Guarda-mor, termo de Paracatü.

Art. 2 .° Revogão-so as disposiçOes em contrario.
Mando, por tanto, a todas as autonidades a quem o

coiheoinieuto o exeeuç.o da refenida lei pertencer, quo a
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cumpram e façam cumprir tao inteirarnente como nella so
contem. 0 secretario desta proviricia a faça impritnir, pa-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia(]a provincia
de Minas Geraes, aos triuta dias do mez de Outubro do
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e oitenta e quatro, sexagesimo terceiro da mdc-
pendencia e do Imperio.

OLEGARLO HERCULANO D'AQU!NO E CASTRO.

Sellada e pullicada nesta secretaria aos 10 de Novem-
bro do 1881.

0 secretario,
Gabriel do Oliveira Santos.

LET N. 3263—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884
Autorisa a dosapropriaço da ponto sobre o rio Muriahé, do

propriodade do Augusto Ferreira Brant e Neutel.

0 Dr. Ologario Horculano d'Aquino e Castro, prPsi-
dente da provincia do Minas Geraes Faço saber a todos
OS 5008 habitantes quo a Assemblea legislativa pro-
vincial decrotou e eu sanccionei a Tel seguinte

Art. unico, E' o governo autorisado a desapro-
priar a ponte sobro o rio Muriahé, do propriedade do Au-
gusto Ferreira Brant e Neutol, despendendo para isso
ate 3:500$000 ; revogadas as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execuçao da roferida lei pertencer,
quo a cumpro a façäo cumprir to inteiramente como
nella contem. 0 secretario desta provincia a faça
imprirnir, publicar a correr. Dada no palacio da presidencia
da pro vincia do Minas Goraes, aos trinta dias do mez
do Outubro do Antic do Nascimeato de Nusso Serihor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e qaatro, soxagsimo
terceiro da Independecia a do Imperio

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.
Sellada a publicada nesta secrotaria aos 10 do Novem-

bro do 1884
0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos,
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LEI N. 3264—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884
Autorisa o dispendie da quantia do 1:500$000 corn a canalisaçäo

d'agua potavel da fregnezia da Ibertioga.

0 Dr. 0egario Horculano d'Aquino e Castro, presi-
doate da provinia do Minas Geracs: Faço saber a todos
Os COOS habitantes, quo a assemblea 1< gLslativa provincial
decretu e on sanccionoi a lei seguinte:

Art. unico. Fica o governo autorisado a despender,
desde ja, deduzida da verba—obras publicas—do actual
exurc cio, a quantLa do 1:500$000 corn a cana1isaçi.o d'agua
potavel da freguezia da Ibertioga; revogadas as disposicOes
em contrario.

Maudo, portanto, a todas as autoridades a quern .0
conhecirneuto e execuçäo da referida lei pertencer, quo a
cumpram e facarn cumprir tao inteiramente come nella
so contom. 0 secretario desta provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta dias do mez do Outu-
bro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta o quatro, sexagesimo terceiro
da Independoncia e do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nosta secretaria aos 11 do Novom-
bro do 1884.

0 secrotario.

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3265—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884
Autorisa a despender pola verba—obras publicas —a quantia neces-

saria corn a construcção do diversas pontes.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
donte da provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos
Os seus habitantes, quo a assemblea legislativa provincial
decretou e eu sanccionei a lei seguinto:

Art. unico. Fica o governo autorisado a despender
pela verba—obras publicas—a quantia necessaria para con-
struccAo das seguintes pontes: uma sobre o rio Verde, quo
ligue a freguezia do S. Jose do Pici a etaço do Capivary;
uma sobre o mesmo rio, quo ligue a cidade do Pouso Alto
A estaço do mesmo nome; urna sobra o mesmo rio, na os-
trada provincial do Picit, no lugar denominado—Antonio
Homem—; uma sobre o rio Baependy, quo ligue a fregue-
zia do S. Thomó a estacäo do Contendas: revogadas as dispo-
siçöes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a qizem o co-
nhecimonto e oxecuço da referida lei pertancer, quo a
cumpram e façam cumprir to ititeiramente como nella so
contein. 0 socretario desta provincia a faca imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palaclo da presidencia da pro-
vincia do Minas Goraes, aos trinta dias do mez do Outu-
bro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta e quatro, sexagosimo torceiro
da Independoncia edo Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sollada e publicada nosta socretaria aos 11 do Novetn-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3266—DE 30 DE OUTUJ3RO DE 1884
Transfers a séde da freguezia da Boa Vista, do municiplo de Moutes

Claros.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia do Minas Geraes: FaQo saber a todos Os
seos habitantes quo a assemblea legislativa provincial de-
cretou e an sanccionei a lei seguine:

Art. unico, Fica transferida a sde da freguozia da
Boa Vista, do municipio do Montes Claros para o arraial
do S. Joao da Ponta, da mesrna freguozia; revogada8 as dis-
posicOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento o execuço da referida lei pertencer, quo a
cumpram e façarn cumprir tAo inteirameute como nella so
contem. 0 secretario desta provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidoncia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta dias do mez do Outubro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocontos e oitenta e quatro, sexagesimo torceiro da
Indepondencia e do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO n'AQtnNo E CASTRO

Sellada e publicada nesta secretaria, aos 11 do Novem-
bro do 1884.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3267—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.
Transfers da freguezia do Sant'Anna de Sapucahy pars a do Retiro

as fazondas dos Viuhaes.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, pro-
sidonto da provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos
os 8008 habitantes quo a assemblea legislativa provincial
decretou o on sanccionei a lei seguinte

Art. unico. So transferidas da freguezia do Sant'
Anna do Sapucahy, termo do Pouso Alegre, paraa do Re-
tiro, terrno do S. Gonçalo do Sapucahy, as fazendas dos
Vinhaes; rovogadas as disposicdes em contrarlo.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quetn 0
conhecimento e execuo da referida Lei pertencer, quo a
cumpr.o e faam cumprir tao inteiramente como nella so
contem. 0 secretario dosta provincia a faQa imprimir,
publicar o correr. Dada no palacio da prosidencia da pro-
vincia do Minas Gerae8, aos trinta dias do mez do
Outubro do Anno do Nasoimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oltonta e quatro, sexagesimo
terceiro da independencia e do Imperio.

OLEGARIO IJERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada a publicada nosta secrotaria aos 12 do Noem
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3268—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884
Muda a denominaço da freguozia da Barra do Bacalhau pars a do

Sant'Anna do Guaraciaba.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, prasi-
dante da provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos
os sons habitantes, quo a assomblea legislativa provincial
decretou e en sanccionei a lei seguinte:

Art. uaico. A freguozia da Barra do Bacalhau, ter-
mo do Piranga, denominar-se-ha freguezia de Sant'Anna
do Guaraciaba; revogadas as disposiçes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento a execuco da referida lei portencer, quo a
cumpram e façam cumprir tao inteiramente como nella
so contem. 0 secretario desta provincia a faa imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia cia pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta dias do mez do Outu-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos a oitenta a quatro,sexagesimo tercoiro cia
Independencia e do Imperio

OLGARIO IIERCTJLANO D'AQUINO H CASTRO.

Sellada e publicada nosta secrotaria aos 12 do Novem-
bro do 1884.

0 secrotario,

7 Gabriel de Oliveira Santos.

L1I N. 3269—DE 30 DH OUTUBRO DE 1884

Eleva A cidadó corn a deuorninaço de—Lima Duarte—a villa do
Rio do Peie.

0 Dr. Olagario klerculano dAquino e Castro, pre
sidente da provincia do Minas Geraes: Faco saber a todos
os seos habitantes, quo a assemblea Iogislativa provincial
decretou o en sancciouei a lei seguinte

Art. unico. E' elavada a categoria do cidade corn a
denominaco de—cidade do Lima Duarte—, a villa do Rio
do Peixe; rovogadas as disposiçes em coutrario.
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Mando, por tanto, a todas as autoridados a quern o
conhecimeuto e execuço da referida lei portoncer, quo
a cumpram o façam cumprir tao inteiramento como nolla
se contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicare correr. Dada no palacio da presideucia da pro-
vincia do Minas Geraos, aos trinta dma do mez de
Outubro do Anno do Nascimeuto do Noso Senhor Jeus
Christo de mil oitocentos e oitenta e quatro, soxa-
gesimo terceiro da Independeucia e do Imperio.

OLEGARLO HERCULANO D'AQUlNO E CASTRO
Sellada e publicada nesta secretaria aos 12de Novem-

bro do 1884.
0 secretario,

Gabriel tie Oliveira Santos.
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LEI N 3270—DE 30 DE OUTUBRO DE 184

Eleva a categoria de villa, scm fôro especial, corn suas actuaoS di-
visas, a freguozia do Santo Antonio do Amparo.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia de Minas Goraes: Faço saber
a tori ' s os soos habitantes, quo a assembloa Jogislativa
provincial decretou e on sanccionei a 1e s'guinte

Art. unico. E' elevada a catcg na do villa, sem
fOro especial, corn suas actuaes divsas, a freguezia do
Santo Antonio do Arnparo, quo continua a p(rtencer ao
fOro do rnuiiicipio da Oliveira e comarca do Rio Lambary;
revogidas as di oiçs €rn contrarto

Mando, portanto, a t'das as ant ridades a quem o
CO-11 o&monto e exctiçao da referida Lei pettoncer, quo
a cumprarn e facam cnrnprir tu inteirameabi COU) nell
so contem. 0 scretariu dota provincia a faça imprirnir,
publicar e c•)rrer. D1a no palacio d  presidencia da pro-
vncia do Minas Graes, aos tririta dias do mez do 0atu
bro do Arino d N scitnento do Nso S nhor Josus Christo-
do mil oltoceritos POt'Ita C quatro, sexsgesimo torcoiroda-
Indopendoncia e do Iinperio.

OLEGARIO HItRCULAN 	 D'AQIJINO E CASTRO.

ellada e publicacla nesta secretaria aos 13 do Novern-
bro do 1854.

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3271-1)E 30 DE OUTUBRO DE 1884.

Eleva a categoria defreguezia corn as mesmas divisas, e a deno-
minaço de Jesus, Maria a José do Boa Vista, o districto do
Aranha, da freguezia do Piedade do Paraopolia, termo do capital.

0 Dr. Oegario H3rculano d'Auino e Castro, presi-
denta da provincia do Minas Geraos. Fao saber a todos
Os seos habitantes que a assemblea legislativa pro-
vincial decretou o eu ssnccionei a lei sguinte

Art. unico. E' olevada a cafegoria do freguezia,
corn as mearnas divisas, e a (IenomiflsQ10 do Jesus, Maria e
Joad da Boa Vista, 0 districto do Aranha, da freguezia da
Piedade do Par a(peha, termo da capital; rovogadas as dis-
osiçOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o cc-
nhecimento e execuço da reforida lei pertencer, quo a
cumpram e façam curnprir tao iuteiramente COffl() nella so
contern. 0 secretirin desta nrovineia a faça imprimir, pu
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia do Minas Geraes, aos triota dias do inez do Outubro d
Anno do Nascirnetito do Nosso Senhor Jesus Ohrito do mu
oitocontos e oitonta e quatro, saxagesimo terceiro da lode-
pendencia a do Irnperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Selleda e pub1icda nesta secretaria aos 13 do Novem-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3272 --- DE 30 DE OEJTUIIRO DE 1884

Eleva a districtos (10 j)Z diverFas poaçes 0 cofltexn outras me-
didas dc estatistij.

0 Dr. Olegario Herciilano d'Aqiiino e Castro, presi-
dente da provincia de Minas Goraes: Faço saber a tcilos
Os seos liabitaiites, quo asseLI1J1ea legislativa provincial
decretou e on sanccionei a lei soguinte:

Art. I.° SLio elevadas a cato goria do districtos
do paz : a IJovoaco denoinitiada --- Esineraldas— termo da
Itabira, e a do Cabeça do Boi - termo da Conceiçao, corn
a denomiiiaço de San t'Aniia do Rio Preto, traçadas as
divisas pelas duas carnaras ; a povoaçto do S. Doniingos,
termo do Pranga, traçadas as divisas polas carnaras deste
e do inuuicipio do 1larliaeeiia, o leriitoi'io pertoncente na
pane civil a Ireguezia do S. Jose das Pedras dos Anicos,
cidade do S. Francisco, comprehendido desde a foz do
ribeirão dos Guanibas na margorn direita do rio de S.
Francisco, e por este acima ate o logar denorninado -
Macacos -, e d'alii em linha recta as cabecejras do
riacho Tamandu, e por esse abaixo a sua barra no rio
Mangahy e per este abaixo at6 a sua foz no rio do S. Fran-
cisco, no excodendo do modo al-um Os limites ja
traçados pela lei n. 2703 do J0 do Novembro do 1880,
o qual Leru sua sCde no Morro e a denoininaçio do distri-
cto do Morro.

Art. 2.° Sao transforidos: do municipio da cidade
do Sacramento para o do Araxá, o tenuitunio das Antas;
do rnunicipio do Iiapocenic.a para o do Carnp3 Bello, a
freguezia do Nossa Senhora da Candeas; a sede do dis-
tricto da Serra Branca para a povoaçto do Jatoba, termo
de Grão Mogol, coin a denoininação de districto de Nossa
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çäo da nascente do corrego—Umbuseiro----, por este
abaixo ate sna foz no ribeirão Sitio Novo, por este abaixo,
margein direita, ate a foz do rio Mosquito, para fecliar
sea circulo; partirã da mesina nasceute do Uinbuseiro
a serra geral polos limites cOIfl 0 (lisliiGtO da cidade
do GIäO Mogol e pola mesma serra goral, aguas vertentes,
ate as divisas da cornarca do Grão Mogol coin a do Rio
Pardo, dividitido-so corn Sao José do Gorutula pelos
actuaes lirnitos; da freguezia da Muluca, tormo da Cam-
panha, para o inunici)io do Tres 1 >outas, a fazenda do
IIutijoliiilio, quo foi do linado Antonio Flora de Oliveira
o lioje C pertoucoillo a José do Sousa 1ereira do Miranda
o a seas eriteados; da freguozia do Aruado Para a de Cabo
Verde, a fazotida do Jos6 Vicento Martins e dos hordeiros
do finado Aureliaiio do Paula Bãrros; da fregaezia da
Casa Branca para a do Rio (Jo l'odras, a fazenda do
Maracujã, (10 capitão JosC Rodri g ues Poixoto; da freguezia
do Grão Mugol para a do Santo Antonio (10 Gorutuba,
as fizondas —Bai'roiro d'Anta e Jacã—, pertencentes ao
cororiel Angelo do Quadros Bittencou: t, Justino Dias Cor-
rea, João Ciirysostoino Dias Correa e outros; do districto
da Gloria, as lazondas do Jose Gonçalvos IJarbosa o
MoysCs José Tavares, da froguezia do Saiit'Anna do Morro
do C[iapeo, a do Lniz Henriques do São Julião, e da
freguezia da Espera, a do Antonio José de Paiva, todas
Para a froguezia da Capella Nova this Dores, termo de
Entre Rios; da freguezia e termo de Pouso Alto Para a

,'freguezia e termo do Baepundy, a fazenda da Conquista
/ da Boa Vista, pertencente a Joaqiiiin Thoodoro do Carva!lio;

/ da freguezia Jo Piau, tormo do Rio Novo, Para a do
João Gornes, termo do Barbacena, as fazendas do D.
Maria Angelica do Castro, de son IlIho Marianno Pereira
Matta, de seas genros Francisco Maximo Gomes, Honorio
Manoel do Barros e Francisco Angusto do Barros, da
freguezia do Calambao Para ada Concoição do Turvo, teimo
do Piranga, a fazonda denominada —Dutra—de Antonio
Joaquirn Ferreira; da freguezia do Born Fim do Poinha,
Para a de João Gornes, termo do Barbacena, a fazencla do
Manoel Paulistino d'Assis Alvirn; da freguezia do Born
Despacho para o districto da Conceição do Parã, freguezia
do Pitanguy, as fazendas dos Martins, dos Alves e da
Caclioeira; da freguezia do Joanesia, termo da Itabira,
para a de N. S. do Am paro das Braunas, terino de S. Mi-
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guel de Guanliães, a (azenia da Sapucaia, pertencente a
Manoel Luiz da Silva Brancicu; da fioguezia da Concoição
(Ia Barra, termo de S. Joao WE!-Rey, para a da cidade
do Born Successo, a fazenda ila A goa Lizupa, do D. Mai-
garida do Cartona; da freguezia da cidade da Oliveira para
a do S. Joäo Baptista do Born Successo, todas as terras
pertencentes a Candido Jose do Oliveira, coinpreliendidas
as casas do mosmo situadas donti'o d'aquolle airaial.

Art. 3•e E' revogada a lei quo transferio as fazendas
do Tanhà, Pontes, Bairoiros o Curicol a niai'gorn do r:o
da Prala, na froguezia e districto do Alegre, pala a fic-
guozia do Santa Rita,do tertiio tie San t o Antonio dos Patos;
ficando as rnesrnas fazendas portoncondo a freguozia e
districto (10 Ategi'e, ternio do Paracatü.

Art. 4. 0 As divisas da frogitezia da cidade de Ncssa
Senhora do Carmo do Rio Clato principião no rio Sa-
pucahy na barra do corTogo dos 011ios d'agua, seguindo
por esto aciina, ate a cabeceira, e d'alii polo espigao e
pela divisa autiga da fazenda dos Pinhoiros ate o alto
da serra, divisando corn a freguezia do S. José do Pontal,
atravessando a sorra por urna baixada defrorite do capão
do Bugio e por esto abaixo ate o corrego do mesino,
por die abaixo ate o riboirão do Itapixe o por este acirna
ate suas cabeceiras do riorne Itajuiiu, soguiiido as divisas
quo haviao firidado no duo iibeirto ItapixC polo espigao
da serra pelo lado do poonte e rodeando as divisas da
fazenda das Tres Barras, e descendo polo espigäo quo faz
contra-vertnte do corrego das Contendas corn as cabe-
ceiras do corrego dos Possas, e por este espigão adiante
W encoutrar as divisas da fazonda cue foi do capitão
Jonas Pinto do Magalhes, intitti!ada Caclioeira da Con-
quisti, ate aqui divisaiido coin a freguezia da Ventania,
e por este espigão adiante quo faz contravertente ao
corrego do mono cavado o rodeando a fazenda do refe-
rido morro e pelas suas divisas tudo quanto verte ate
encontrar as divisas da fazenda do JoCo Comes d@ Nas-
citnento, ate aqui divisando coin a freguezia de Santa
Rita do Rio Clano, e seguindo as mesnias divisas que
fazein o inorro cavado coin João Gornes do Nascirnento, ate
encontraias divisas da fazenda do Patniinonio, e seguindo
pelas inesmas coin .Ezac ate chegar ao cafosal do José
Esteves Viliela, deste seguindo polo espigäo mais alto di-
visaudu as aguas do Patnirnouio coin as divisas da frA
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giiezia do Nossa Senliora da Conceiçn Appaiocida ate
oncontrar coin as faendas do Francisco Antuiio do Ma-
cedo e Fc!is1)erLo Antonio Borha, por oste ospigao adi-
ante ate o alto da sorra, Untie encontião as divisas da
fazenda do Pinlial do Dr. Francisco Asarias (10 Queiroz
Boteiho corn Antonio Francisco do Nazareth, e seguindo
a direita pelas mesmas divisas abaixo ate o corrego do
Espirito Santo, e por esto acirna ate a estrada quo segue
do Carmo paraa fazenda do Palo-linho, seguindo por esta
estrada ate apanhar a estrada quo segue da fazenda quo
lot do Sirnplicio José da Silva para o terreiro da do An-
tonio Jacintlio e hoje de José Avelino, seguinilo por esta
estrada ate 0 corrego da Jacotniga 0 por este aciina ate
o fundo da casa do D. Maria da Silva, seguindo es-
querda por urn corregosiiilio que logo acirna faz tapurne
do pasto de José Bento de Carvaihoinnior corn a lizenda
do Barão do Carmo, que foi do José 1tapae1, seguirido a
esquerda pelas mosinas divisas da fazenda da Cacliuoira do
Rio Claro, cornprehendondo todas as divisas da mesma

W chegar as cabeceitas do coriego Agua Limpa, fazenda
do capitao José Custodio do Sarit'Anna, e d'esta a scria
da Cresciurna e d'esla ao ribeirto da correnteza e pela
correnteza ao Sapucaliy e pot , oslo ahaixo no lugar, onde
principiou na barra dos 011ios d'agua.

Art. 5. 0 As divisas entre os districtos do Crystacs o
Candeas serão as seguintes: cornoçando na serra da in-
cotinga e descendo eni rurno no corrego da Capoeira
Branca, por este ao ribeirão d'Anna Jacintha e por este
ao rio Sant'Anna.

Art. 6.' Revogão-so as disposiçOes em contrario.
Mando, por tanto, a todas as autoridades a quoin o

conhecirnento e oxecuçao da referida lei pertencer, quo a
cumprarn e façarn cumprir tao inteirainente corno nolla so
contern. 0 secretario desta proviricia a faça imprirnir, Pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidenciada provincia
do Minas Geraes, aos trinta dias do rnez do Outtibro do
Anno do Nascitnento do Nosso Senlior Jesus Christo do mu
oitocentos e oitenta o quatro, soxagesirno tercoiro da mdc-
pendencia e do Irnperto.

OLEGARTO FIEacuiNo D'AQUINO E CASTRO.
Sellada e publicada nesta secretaria aos 15 do Novem-

bro de 1884.
-- 	 (i7w'i/ rip flhii, p&'a	 itn
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LET N. 3273—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.

Revoga a de ii, 3130 do 18 de Outubro do 1883, quo creou a cornarea
do Rio Carino.

0 D. 01ogrto Hru1aiio d'Ajuino e Cistro, prsi-
duto da prJvu4 d Muis G rao: FaQo saboi U t)dOS u
SOL h.ta,te5, quo a assrnbiva logshuva poviueia1 d-
crt"u o eu sanccioni a 14 sguinie:

Art. uriicc'	Fca ri vogatht a lol n. 3130 le 18 do Ou-
tubro do 183, qno creon a cmarca do Ito C um, e em
iuir, vIgr a qu	 reiu a co1ara do Piruiga; rovgdas
as disposiçOos ow cntrario.

4tndo, potinto. a Codas as autmidalos, a quern o
o nhuunouto u exuça.o da roferida 1w jortucer,
quo • cumprao e fçã. eunprir to ia aaone u mu
aelk so cntom. 0 soeretario dosta provnuit a faça
impLru', pub1ar o c,)i i'or. Dada no palacu d. prosiIenoa
da :ruvjnCta cig Minus Geraos, aos trinta thus do inez
do Outubi do A, i o d 'Nasojinento de N ss Serihr)r Jesus
Chrsto do Wit oitooentos e oiteimta e qatro, sexagesiwo
terciro da hdpoudeiicia e di Irnprio.

OLEGARIO HEaCIJLANO D'AQtJINO H CASTRO.

Sella la e pub1cada nesta secretaria aos 17 do Novem-
bro de 1884.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.

0
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LEI N. 374—DE 30 DE OUTUBR) DE 1884.

Eleva a categoria de freguezia o districto do S. Sebastião do Bar-
reado, terwo do Rio Preto,

0 Dr Olegaria H 'reulano 1'Aquno e Catr, proi-
dente da provincia do M aa G ,res: F tQO sabcr a tolos
os Seas habitantes, quo it assemdaa tog1ttiva provincaLl
decretou e eu sanccionei a lot seginte:

Art. uriico. E' eI '-v uli a aLtogra th frguoz.a, con
suas aCtuaP divsai, a d:stricto do S. Sebasta do 13ireaIo,
terno do R a Prot,; revogad.as as diposic 	 en ciutrari.

Mania, portanto, a toLs as autortd:-tdos it queni o
conhocitnant e e1ocuç la reforida loi p rtnicer,
quu a cum pram e fiç an Cu oprir ta irIt)irarn)Lite COnic)

nella so coitom. 0 secret trio d'esta provincia a faça
imprimir, publicar 0 C rrer D la no palaci) da pre-
1doncia di p:ovlcia do Mias Gorass, aos triata
dias do moz le Outubro do Nna , do N isc rnentc ' tic

N s, Sanhr ,Jsus Christo to mil aito eiitos e oiWatt C

qu tro, sexgaSUfl) 	 trceir 	 da I I 10Jciu(i3ucta 0 110

1nijerio.

OLEG.RI) HERCWAN) D'AQUIN) E CASTRO

Sill,Lda a publicada nes 4 a scretaria aos 17 do Novern-
bro de 1884.

0 secretario
Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3275—D 7j 30 DE OUTEJBRO 1)E 18S4.

Eleva a categoria do villa, quo so denomin Lrá villa da Pedra Branca,
a parochia do S. Sobastião da PeIra Brauca, e coitern outras
disposicos.

0 Dr. Olegario H-wculano d'Aquino a C tstro pres-
dente da provmcia do Minas Grao4: Faço saber a todos
os seos habitantes, quo a assemblea 1gis1ativa provin-
cial decretou o eu sanccionei a lei seguinte

Art. unico. E' elvada a categoria do Villa, quesa
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paroehia do S S3bastio da Pedra Branca, comprehenden
do ella a freguezia do S. J0é los Alogres e contiuuando
ambas a perteucer orn toda exteaso de SCO3 territories ao
muaicipio e comarca, do quo actualmeute fazem parte;
revogadas as disposiçs em contrario.

Mando, portantL', a todas as autoridados a quern 0
conhcimento e execuco la referida lei pertencer, quo
a cumpro e faco cumprir tao iuteiramente como nella
so cntom. 0 secreario desta provincia a faQa imprimir,
publicar e correr. Dada no palacie da presidencia da
provincia do Minas Geraes, aos trinta dias do mz do Outu-
bro do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e quatro, sex'igesimo
terceiro da independencia e do Irnperio.

OLEGuuo HERCULANO D'AQTJINO E CASTRO.

Sellada o publicada nesta secretaria aos 17 do Novem-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 376—DE 30 DE OUTIJBRO DE 1881

Eleva . categoria do cidade a villa do Jequitahy e a do
freguezia o districto de S. Sobastiâo da Chacara ; resta-
Ijelece a disposicio do art. 1. 9 da lei n. 2778 denomina
conlarca do Alfenas a cornarca do Jacuhy; incorpora a comarca
do Passes o rnunicipio do S. Sebastido do Paraiso o a do
Musambinho o do S. Carlos do Jacuhy ; o transfers diversas
fazendas do uns para outros municipios.

0 Dr. Olegario Ilerculano d'Aquino e Castro, presidente
da provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os
seos habitantes, quo a assemblea legislativa provincial
decretou a lei segtiinte:

Art. 1. 0 Ficão transleridas: do municipio de Tres
Pontas para a freguezia e municipio da Varginha as
fazemidas do Valerio Maximo dos ibis, João Baptista
da Silva, Francisco Joalluim da Silva e Marcellino José
do Carvalbo ; da freguezia do S. Quiteria, termo de

-L-. 	 ,i,. 	 C-.i+.- 	 T
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fazenda de Alem Tejo, pertenc'nte aos herdeiros do
Antonio Alves do Souza ; da freguezia do Monte Santo,
termo d Jacuhy para a do S. Barbara das Canoas, termo
do Musambinho, a fazenda do finado Tliornaz Gonçalves
Netto, denominada —Onça —; cia freguezia de S. Pedro
da União, termo do Jacuhy, para a do Dores de Guaxupé,
termo do Musambinho, as fazendas denominadas—Posses,
Pouso Alegre e Henriques, do propriedade do Jo -ao Baptista
Marques.

Art. 2.° Fica elevada categoria do cidade a villa
do Jequitahy e do freguezia, corn suas actuaes divisas, 0
districto policial de S. Sebastiäo da Chacara, do munici-
pio do Juiz do Fora.

Art. 3. 0 Fica em see inteiro vigor o art. 1. 0 da lei
D. 2778 do 19 do Setembro (10 1881, quo marca as di-
visas entre as freguezias de Santa Rita do Rio Claro, termo
do Cabo Verde e Carino do Rio Clare.

Art. 4. 0 A comarca do Jacuhy denorninar-se-ha--
comarca do Alfenas

Art. 5. 0 Ficão portencendo : a comarca do Passos o
municipio do S. Sehastião do Paraiso e a do Musambinho
o do S. Carlos do Jacuhy.

Art. 6. 0 RevogLo-se as disposiçOcs em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o

conhecimento o execuçäo da reforida Lei pertencer
quo a cumpram e façarn cumprir tao inteiramente como
nella so contem. 0 secretario desta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no palacio da presidencia
cia provincia de Minas Geraes, aos trinta dias do inez
do Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor
Jesus Christo do mil oitocentos e oitenta e quatro, sexa-
gosirno terceiro cia Independencia e do Imperio.

0LEGA1UO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 17 do Novm-
bro do 1884.

Gabriel do Oliveira Santos.
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LEI N. 377 - DE 30 DE OUTUBRO DE 1884
Transfere para o lugar denominado - Melancias - a cadeira do
ensino primario, creada na Contagem, munlcipio da Diamantina

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dente cia provincia de Minas Geraes : Faço saber a todos
os seos habitantes, que a assemblea legislativa provin-
cial decretou e eu sanccionei a lei seguinte:

Art. 1. 0 Fica transferida para o lugar denominado
- Melancias— a cadeira de ensino pri[nario, creada na
Contagem, municipio da Diarnantina.

Art. 2. 0 Ficio revogadas as disposiçoes em con-
trario.

Manclo, portanto, a todas as aiitoridades a quern o
conhecimento e execuço cia referida lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tao inteiramente como nella
se contem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta dias do mez do Outubro
do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oltocentos e oitenta e quatro, sexagesimo terceiro da
Independencia e do Irnperio.

OLEGA1UO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 18 do Novem-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santo.
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LEI N. 3278—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.

Transfere da fregueza cia lijituruna para a da cidade (10 Born Succes-
so a fazenda da Boa Vista,porteaceute ao teriente Joéo José Gornes

0 Dr. Ologario Herculano d'Aquno a Castro, pro-
sid onto da provin4ia do Minas Geraes: Faço saber a todos
Os seos habitantes quo a assomblea logislativa provincial
deereton a ou sancctonei a lei seguinta

Art. unico. E' transferida da freguozia da Ibituruna
para a da cidado do Born Suceesso a fazenda da Boa Vista,
pertencente ao tonento Joao José Grnes, comproheudidas as
torras an mesmo pertencentes, situadas a margern do Rio
das Mortes, por suas divisas; rev( gadas as disposices em
contra rio.

Mando, purtanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento a oxecuçdo da referida id pertencor, quo a
cum pram e façatn cumprir to intoiramente culno nIIa so
contem. 0 secretario desta provincia a faça impi iwir,
publicar a correr. Dada no palacto da presi(1&lcia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta dias do mz do Outubro
do Anno do N.scimento do Nosso Sonlior Jesus Christo do
mil oitocentos a oitonta a quatro, sexagesimo terceiro da
Iridependencia a do Iwperio.

OLEGA1UO HERCULANO D'AQtJINO E CASTRO

Sellada a publicada nesta seer taria, aos 18 de Novem-
bra do 1884.

0 seoretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

L1I M. 3279—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884

Transfere do inunicipio do Curvello para 0 de Jequitahy o districto
de 5, Gonçalo das Tahocas.

0 Dr. O1.gario Herculino d'Aquino a Castro, pre
idente da provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos

us seos habitantos, quo a assemblea tegislativa provincial
decretou e cu sanccionei a lei seguinte
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Art. unico. Fca trausferida do municipio do Cur-
e1Io pra o do Joquitahy o dNtrLco do S. Giaçtlo das

Taboas; rovogaIas as dtsp sços em coiitrario.
Mado, portanto, a tolas as autoridades a quem o

e)uheunouto e exeeuçao da reforida lei portencer, quo a
cUflpran o faatn cuniprir tao rnteirameute como nella
S,) c >ncemn. 0 socretario deta provincia a fça imprimir,
piiblicu' o corer. Dada no palacto da presideiicia da pro-
viucia do M nas Giras, aos trmuta diasdo mez do Outu-
bro do Atino do Niscrnonto do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil otoceutos e oiouta e quatro,soxagesitno tercetro da
ladepemadenea e do ltnperio

OLEGA1HO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellamla e publ'eaIa nesta secretaria aos 18 do Novem-
bro do 1884,

0 secrotario,

Gab iel de Oliveira Santos.

LEE N. 380—.DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.
Transfere da freguezia e districto de S Francisco das Chagas para

a dmi villa do Carmo do Viranahyba a fazonda do cidado Pedro
d'Alcantara Pereira.

0 Dr. Ologario Horeulano d'Aquiuo e Castro, presi-
dents da provmncia do Minas Geraes Faço saber a todos
us seos habitantes, quo a assemblea legislativa provin-
cal doeretou e eu saucciousi a li seguinte

Axt. unico. E' transferida da froguezia o districto do
S. Franciso das Chagas, para a da villa do Carmo do Pa-
ranahyba, a fmz3nda cii Cortuwe, pertencente a Podro
d'Aleautera Pert ira; rev gadas as disposmcOos em coati ario.

Maudo, potanto, a todas as autoridades, a quetu o
eniijcuneiito e exouco da referida lei pertencer,
quo a cumpr.lo e fação cumprir tao inteiramente CU10
nelta so contemu. 0 secretario desta provincia a faça
imprinur, publicar e corror. Dada no palacio da presidencia
da proviacia do &fluas Geraes, aos trinta dias do mez
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de Outubro do Anno do Nascimoato do Nsn Seuhor JesusChto do mil oitocontos e oitota o quatro, sxagosimo
terefiro da Iridependencia e do imperio.

OLEGARIO HERCTJLANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada costa socretaria aos 18 do Novem-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3281—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.
Revoga a lei n. 2775.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia do Minas Goraes: Faço saber a todos os
seos habtaites, quo a asseunbloa legislativa provincial do-
cretou e on sanccionei a lei sguinte:

Art. unico. Fica revogaula a lei n. 2775, quo crou 0
districto do paz do Santo Antonio, na freguezia da cidado
do Turvo, e todas as mais disposiç&s em contrario.

Macdo, portanto, a todas as autridades a quern o
conhecimento o execuçto da referida Lei pertencur, quo a
cumprão e façam cumprir tao inteirarmicte cmo aella so
contem. 0 secretario desta proviucia a fdç3 imprurnir,
publucar o correr. Dada no palacio da presidericia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitoeentos e oiteuta e quatro, sexgesimo
terceiro da Indopendencia e do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 18 de Novem-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEE LN 3282—D 30 DE OUTIJHRO .i)E 18

Transfere da freguezia 0 termo do Dores da Boa Esperanca para a
fieguezia o terrno do Carmo do Rio Claro as fazendas do Jose
t'eroira de Carv1ho e Antonio Pinto YiIleIa.

() l)r. Ologario H rcnlano I'Aquirio a Castro, prosi-
deute 'Ia prov1nia do Minas Goraes: Faço saber a todos
Os seos hidtantes, qie a assombloa 1 gtIativa provincial
d€cret a o cu saflcci000i a lei segurnt

Art uuico, F co transfridas da freguezia a ternio
de Durs a Boa Esporança para a fregwzia e termo do
Oariiio do Ro ('laro, as fazuudts do José P. reira do Car-
valho a Antonio Pinto Villela; rev gadas as disposiçes
tim contrano.

Mani., portanto, a todas as auturidades a quem 0
c nheiii o e exuuugdo da roforjIa Ici pe teacer, quo a
eumpram e façam curoprir iu inteirame;te came nella
so contern 0 seci tare deata provinema a f go. imprimir,
pub! car a error. Dada no palacio da presidencia da pro-
vine a de Minas Geraes, aos triuta dias do mez do Outu-
bro do Anno do Nascirnento do Nosso Seohor Jesus Christo
10 fill! Oituceflf,os 0 wtouta a quatro, sexagesimo terceiro
da Iude perjdoncia a do Imperlo.

CLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sell a e publicada nesta secretaria aos 19 de Novem-
lru do 1884.

0 secretario.

Gabriel de Oliveira Santos.
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LEI N. 3283—DE 30 DE OTJTTJBRO DE 1884

Tranfere da freguezio do S. Thonié das L p t%rs para a do S. Sebas-
tiâo da Encruzilhada, termo Ce Baepency, a fazenda da Boa
Vista, do Galiano Antonio Pereira.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, pros1-
dente da provincia do Minas Goraes; Faço sabor a todos os
seas habitantes quo a asemb1ea legislativa provincial do-
cret u e eu sancoionei a lei seguinte:

Art. unico. E' tranferida da fr•guza do S. Thom
das Lottras para a do S. SbastiAo da Eiicruzilhida, termo
do Bat p-ndy, a fazenda da B a Vista, do Galiano Antonio
Pereira; revgadas as disposicds em contrario.

Mando, por tanto, a todas as autoridades a quern a
conhecimento e execuçio da referida lei portoricor, que
a cumpiam e façam cumprir t.o inteiramente como nolla
so contem. 0 socretario desta provincia a faça imprimir,
publicare c(rrer. Dada no palacio da presidencia da pro-
vincia do Mnas Geraos, aos trinta dias do mez do
Outubro do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentcs e oitenta e quatro, sexa-
gesimo terceiro da ludependencii a do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQtHNO H CASTRO.

Sollada a publicada nosta secretaria aos 19 ,le Novem
bo do 1884.

0 secretario,

Gabriel tie Olivei'a Santos.

LEI N. 3?81—DE 30 DE OUTUURO DE 18S4.

Crea nina cadeira mixta na povo2ço do Born Suceesso, freguezia
do S. Caetano da Vargern Grande, e segtinda para o soxo temi-
nino na cidado do Pouso Alegre.

0 Dr. Olegario Heroulano d'Aquno a Castro, pres-
dante da provincia do Minas Geraes: Face saber a todos
os seus habitantos, quo a assemblea legislativa provincial



FOLRA NUME}W 28. 	 241

Art. unico. Säo creadas dwa g cadeiras do instrucço
primaria: mixta na povoacão do Born Successo, freguezia
do S. Cattano da Vargem Grand, e segunda para o sexo
feminino na cidade do Pouso Alegre; revogadas as disposi-
c(ns em contrario.

Mando, p)rtanto, a todas as autoridades a quern o no-
nhecimonto a oxecuglo da rerida lei partencer, quo a
cumprarn o faam cumprir to inteiramorito coma nella so
coutem. 0 secretario desta provincia a faça imprimir, pa-
blicar e corror. Dida no paIaco da presideocia da pro-
vincia do Minas Geraes, aos triuta dias do rnez do Outu-
bro do Anna do Nacimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocent')s e oitenta e quatro, sexagesimo terceiro
da Independencia edo Irnperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQtJINO E CASTRO.

Sellada a publicada nesta secretaria aos 19 do N;vem-
bra do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.

LEI N. 3285—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884

Crea cadeiras do instrucço primaria em duas povoaçes do termo
da Itabira.

0 Dr. Olegario Horculano d'Aquino e Castro, presi.
dente da provincia do Minas Goraes: Faço saber a todos
as sous habitantos, quo a assemblea legislativa provincial
decretou e eu sanceionei a lei seguinto:

Art. unico. Fico creadas cadeiras de instrucço pri-
maria para o sexo masculino nas seguintes povoaçOes: Ro-
cinha, froguezia da cidade da Itabira; Caratinga, freguezia
do Joanesia, tormo da Itabira; revogadas as disposiçoes em
contraria.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o no-
nhecimento e execuço da referida lei pertencer, quo a
cuinpram e façani cumprir to inteiramenta coma nella se
contern. 0 secretario desta proviucia a faça imprimir, pu-
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blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia do Minas Geraos, aos trinta dias do mez de Outubro do
Anno do Nascimeato do Nosso Senhor Jesus Christo do mu
oitocentos e oitenta e quatro, sexagesinao terceiro da lade-
pendencia e do Imperio.

OLEGARIO HERGULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 19 do Noveni-
bro do 1884.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.
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RESOLTJçAO N. 3286—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884

Orça a receita e fixa a despeza das camaras municipaes da provia-
cia para o anno do 1885.

0 Dr. Olegario Herculano dAquino e Castro, presidento da pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, quo
a assensblea legislativa provincial, sobre proposta das camaras mu-
nicipaes abaixo declarada., docretou a reso1uço seguinto:

RENDA MUNICIPAL

rt. l.° E orçada em 551:515$88 a receita municipal das
utes camaras para o anno do 1885.
1. Camara do Arax .........4:575$000

i 2. 	 do Born Successo......J:950$000
3. :496 $do CampoBello.......1000

da Campanha ........14:730$000
i 5. 	 de Dores da Boa Esperanca 	 3:36ö000

6. 	 49	 do S. Miguel do Guanhes 	 2:600$000
i 7. 	 do S. Goncalo do Sapucahy 	 7:000$000

8.	 ( 	 do Jujz de Fora .......43:190$586
i 9. 	 It 	 de Sole Lagoaa .......3:52$000

10. ( 	 do Rio Novo ........9:000$000
11. C 	 da Ponte Nova . . . . . . . . 	 13:000$000
12. It	 do Piranga.........6:500$000
13. C	 da Itabira .........1I:161O00
14. , 	 do Turvo .........5:500$000
15. €	 de Pouso Alegre. ......12:558$533
16. C	 do Tres Pontas........2:590000
17. C	 do Sabará .........87OO$0O
18. 4	 do Pomba .........ll:000$000
19. de Palos..........1:300$000
20. €	 do S. JoAo Nepomuceno . 	 8:035$000
21. 4 	 de Entre Rios ........2:600$000
22. do S. Antonio do Monte . 	 4:081$441
23. C 	 do Piumhy ........3:055$000
24. C 	 do Carmo do Rio Clare .....1 :900$000
2. 4	 de ?itanguy . . . , .0 	 2674$000

/

segu.
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Camara de Itapecerica ........
27. 	 do Sacramento........
8. 	 da Diamantina . . . . . . . .

29. de Rio Preto ........
30. do Lavras .........
31. do .Jaguary .........
32. da Loopoldina . . . . . . . .
33. do Montes Claros . . . . . . .
34. << 	 do Barbacena ........
35. do S. José d'ElRey ......
36. de Passos
37. do Oitro Fino ........
38. It 	 do Curvello . 	 . .	 . 	 . . 	 . . .
39. do Patrocinio ........
'so. 	 i	 de Uberaba . . . . . . . . .
41. < 	 do Pará ..........
42. << 	 do Mar d'Hespanlia ......
43. << 	 da Januaria
44. << 	 do 	 Itajub..........
45. <	 da capital .........
46. do Jequitahy . 	 .	 .	 .....
47. << 	 da Christina
!t8. 	 i	 do Paraiso .........
's9. 	 do Abaeté..........
50. do Gräo Mogol
51. Ix 	 de Caldas .........
52. <	 da Formiga
53. <	 do Pouo Alto........
54. < 	 do Suassuhy
55. da Oliveira ........
56. <	 do Rio Branco........
57. <<	 do Sarro..........
58. '	 do Bomfim.........
59. €,	 do Ub. ..........
60. do Rio Pardo ........
61. <	 do Minas Novas ......
62. do Brejo Alegre .......
63. do Santa Barbara ......
64. de Queluz ........
65
	

do 	 S. Francisco......
66. do Marianna
67. <c 	 do Theophilo Ottoni .....
68. do Arassuahy .......
69. <	 da Conceiçáo . 	 ......
70. do S. mAo d'El-Rey.....
71. do Carangola
72. do Musambiuho . .....
73. do Ayuruoca
74. da Bagagern
75. <	 da Boa Vista . . 	 .
76. •	 do Baependy . . .
77. •	 do Salinas ........
78. do S. José d'Aem Parahyba

4:20$000
3:440$000
0:520$000
7:63b000

9:8
19:01

3:1
15:71

3:tY
9:7
5:2
6:01

9:6
3:9

20:8
3:41

40:4'
1:5'
6:2'
8:2
1:6
2:51
8:0'

8:81
4:85
6:01
2:37

7:

6.

5:l9.
17:06(
3:761
4:47(
9.1U
3:OQC
1:34
7:40[
1.32C

19:971
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DESPEZA MUNICIPAL

Art. 2. 0 E' fixada a despeza municipal das camaras, abaixo do-
claradas, para o anno de1885, em 551:515$88, pela maneira seguinto:

§ 1.0 Camara do Araxi.:
1 Corn o secretario, fiscal o porteiro . . . . . 	 900$000
2 Eleico, jury, alistamento eleitoral o militar. 	 50$000
3 Expediente .......... 	 . 	 50$000
4 Cutas judiciarias ..........400$000
5 Luz e litnpeza da cadea ........200$000
6 Estafetas .............i00$000
7 Lirnpeza do rego publico ........150$000
8 Assignatura de jornaes . . . . . . 	 50000
9 Medicamentos a presos pobrea .... 	 lO0$000

10 Eveotuces 	 ............100$000
11 Reposiços 	 ............200$000
12 Extincção do formigueiroa........l0O$000
13 Porcenlagernaoprocurador .......686$50
14 Obras publicas ..............88$750

4:575$000
§ 2.0 Camara do Born Successo:
I Corn o secretario. 	 . .	 ...... 	 2506000
2 Fiscal ..............I0O$01)0
3 Porteiro .............50$000
4 Aferidor ......60$000
5 Carniuheiros ............40OOO
6 Aposentadoria ao juiz do direito .....200$000
7 Expedionte, jury e eleiçoea ......80$000
8 Assignatura do jornaes ........16$000
9 Custas judiciarias ..........100$000

10 Agua, luz e limpeza da cadea .....50$000
11 Extincçao do formigueiros ...... 	 50$000
12 Eventuaes ............100$000
13 Porcentagern ao procurador ...... . 292$500
14 Obras publicas ...........561$500

3	 1:950$000
J	 § 3. 0 Camara de Campo Bello

I Corn o secretarlo ..........250$000
Continuo 	 ......... 	 .	 .	 50$000

3 Fiscal da villa ...........80$000
4 c 	 do Crystaes ..........50$000
5 Zelador do relogio publico .......60$000
6 Expediente e eleices ........30$000
7 Luz e limpeza da cadea ........20$000
8 Custas judiciarias ..........300$000
9 Porcentagem ao procurador (20%) . . . 	 300$000

10 Obras 	 publicas ..........296$000
ii Eventuaos ............60$000

1;496$000
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§ It o Camara da Campanha
I Corn o s gcretario effectivo .......O0$000
2 Aposentado . 	 . . s ......500$000
3 Porteiro .............200$000
4 Fiscal da cidade ..........500$000
5 Fiscaes do Rio Verde, Aguas Virtuosas e

Mutuca, a 100$000 cada urn, Lambary e Cam-
buquira a 50$000 	 .........400000

6 Expediente ............80$000
7 Festejos nacionaes e eleices politicas . . 	 30$000
8 Jury e custas judiciarias .......300000
9 I11uminaço publica . . 	 .	 . . .	 1:600$000
10 Eventuaes .............200$000
11 Papal e livros para meninos pobres 	 . .	 150$000
12 Remedios aos indigentes . . 	 . .	 50$000
13 Porcentagem ao procurador ......I:400$000
i	 Juros do emprestirno municipal . . . . 	 570$000
15 Obras publicas 	 ..........3:450$000
16 Pagamento da divida passiva ......4:500$000

i4:730$000

• 	 210$000
•	 75$000

150$000
90$000

mi-

	

• 	 170$000

	

• 	 200$000
100$000
50$000
1J520

623000
1:685$480

- 3:365$000
§ 6. 0 Camara do S. Miguel do Guanhà.es:
1 Corn o secretario. ..........
2 	 K porteiro............
3 c fiscal
4	 assignatura do jornaes........
5 4 aposontadoria ao juiz do direito.
6 q expediento, jury, eleices o eventuaes
7 4 camiuheirOs...........
8	 custas judiciarias. 	 .	 . .	 .

concertos no rego d'agua do Patrocinio
e gratificacão ao respectivo fiscal.

10 c escrivao do jury, Bern direito a mai g custas.
11 q concertos no oncanatiloflto d'agua da cadea,

luz e lirnpeza da mesma.......
lo	 riantc,m an nrocurador. sendo 10% da

	

eaorivaria15% do eventuaes . . • 	 280$000
13 g obras publicas. 	 • . • • , . . 	 .	 695000

280OOOO

§ 5 . 0 Camara do Doros da Boa Esperanca:
1 Corn o secretario
2	 continuo ......
3 c fiscal da cidade
4 s tlscaes dos districtos......
5 c expediente, jury, e1eiçes e alistamento

litar ...........
6 4 agua, luz e limpeza da cadea.
7	 custas judiciariaS . 	 .	 .	 .
8 z aposentadoria ao juiz do direito
9 . correio para Campo Bello .

10 4 porcentagern ao procurador (20%).
11 z obras publicas . 	 .......

00$00o
80$000
00$000
45$000

120$000
150$000
20$000

200$000

90000
200O00

150$000
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§ 7•0 Camara de S. Goaçalo do Sapucahy:
1 Corn 0 pessoal, a saber
Ao	 secretarlo 500: no fiscal da cidado 300$:

aos fiscaes das freguezias 400$; so portoirc
150 	 ..............

2 Corn o oxpediente
3 t custas judiciarias
4 Corn eventuaes. 	 .	 .	 . .	 .	 .	 . 	 .	

.	 .5	 illurninação, agua, Iuz o limpeza da cadea
6 q tratarnento do presos pobres
7	 extraccão de formiguoiros......
8 K assignatura dejornaes.....
9 t porcenlagem ao procurador, 15 %

10	 obras publicas .........

§ 8. 0 Camara do Juiz do Fora:
I Corn o secretario .......
2 1 arnanuenso
3 t dous fiscaes . 	 . 	 .	 .	 .	 . 	 .	 . 	 . 	 .
4 t porteiro
5	 carninheiros..........
6	 administrador do niercado e matadouro
7 c expedionte, alistamento, eleiço a jury
8 q agua, luz e limpeza da cadea.....
9 K medicarnontos aos pobres......
10 c enterros a desyaljdoa.......
11 t oxtinco 	 do forrnigueiro......
12 K eusas judiciarias
13 t i11uminaço publics,
14 t publicaçes ..........
15 c assignatura do jornaes . 	 . . . . . .
16 	 1 oventuaes...........
17 1 obras publicas .........
18 q porcentagern e gratiflcaçâo ao procurador.
19	 juros e arnortisaçâo do emprostilno.
§ 90 Camara do Sole Lagoas:
1 Corn 0 Becrelario
2	 c c porteiro

fiscal da cidada........
It 	 c agna, Iuz e limpeza da cadea.
5 	 t expediente, jury e e1oiços .....
0	 t custas judiciarias ........
7	 4 carninheiros
8	 eventuaes
9 	 K auxilio a casa do caridade .....

10 	 c auxilio a codificaçAo de posturas
11 	 c porcentagem ao procurador. .
12	 1 obras publicas ........

§ 10. Camara do Rio Novo:
I Ordenado so secretario e bibliothecario . . . 1:000$000
2	 fiscal geral ........480$000

I
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3 Idetn ao portero ........
4 Idem ao fiscal do Piau ......
5 Porcentagom ao :procurador.....
6 Luz e limpeza da cadea . . .
7 Expediente, jury  e1eices.....
8 Medicamentos aos pobre8......
9 Caminheiro

10 Assignatura de jornaas . .
11 Aluguel do casa i profesaora da cidade.
12 Idem idem aos profossores do Piau.
13 Eventuaes
14 Formicida
15 Livros para a bibliotheca ......
16 Custaa judiciarias ........
17 Obras publicas

§ 11. Camara da Ponte Nova
I Corn o secretario, fiscal e continuo.

Expediente, jury e eleiçOes .
3 Agua, luz e limpeza da cadea.
4 Caminheiros .......
5 Custas judiciarias .......
6 Porcentagem ao procurador.
7 Impressoea..........
8 Auxilio ao hospital ......
9 Aluguel do casa ......
10 Assignatura do joraes .....
11 Festejos nacionaes
12 Eventuaes ..........
13 Escolas rnunicipae5 . . .
14 Divida passiva
15 Obras publicas

I

I
§ 12. Camara do Piranga
I 	 Corn o seeretario.......
2	 4 4 fiscal
3 	 g c porteiro .......
4 Agua, luz e liinpeza da cadea
5 Expediente
6	 Aposentadoria so juiz do direito.
7 Extracço do formigueiroa
8 Custas judiciarias
9	 Eventuaes . . . . .

10 Porcontagem ao procurador e aforidor
11 	 Obras publicas

• . 200$000
• 2000000

900$000
250000
250$000

• . 	 40($000
604000
50$000

360$000
• • 	 120$000

300$000
'oo$ooO
200$000

1:000$000
3:13(4000
9:00(4000

1:40(4000
250$000
300$000
50O00

200$000
2:000$000

150$000
700$000
200$000
e00o0

• 	 20000
20(4000

1:00(4000
1:0$000

•	 5:60$000
13:000$000

40(4000
1406000
110$000
200000
100000
400$000

10$000
600$000
5(4000

1:508$000
3:282$000
6:500$000

§ 13. Camara da Itabira
1	 Ao secretario 	 .......... 	 900$000
2 	 Ao fiscal ............30(4000
3	 Aos porteiros • 	 ..........400.000
4	 Aos professoros rurass 	 ....... 	 400$000
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Porcentagem ao procurador, 12 %. 	 1:339$320
6 Luz e limpeza da cadea 	 100$000
7 Custas judiciarias . 	 .	 .	 . . .	 . . 	 . .	 750$000
8 Auxilio ao hospital da .idade ......100$000
9 Expediente, jury e e1eicas ......320$000
10 Extracco do forrnigueiros...... 	 400$000
11 Exposiço municipal .........00$000
12 Eventuaes ............100$000
13 Advogado da camara .........200$00
14 Assignatura dejoraaes offlciaes . . 	 .	 20$000
15 Obras publica ...........5:131$680

11:161$000
§ 14. Camara do Turvo
1 Corn o secretarlo ...........300$000
2	 ' procurador ..........500$000
3 i	 aferidor ...........100$000
4 q	 4 porteiro ...........100$000
5 t 	 c fiscal da cidade 	 ........ 	 270$000
6	 fiscaes das freguezias 	 ....... 	 250$000
7 c inspector do encauamonto ......180000
8	 custas judiciarias .........50$000
9 	 jury ..............50$)00

10 ( illutninacão e limpeza da cadea . . . 	 2014000
11 4 eventuaes 	 ...........85$000
12 c assignatura do Liberal Mineiro .... . 15$ 00
13 	 obras publicas ......... 	 3:400$00

5500$0O0
§ 15 Camara do Pouso Alegre
1 Corn o pessoal, a saber: ao 8ocretario 720$.; ao

fiscal da cidade 400$; aos tiscaes das fregue-
zias 400$.; ao porteiro 300k; ao inspector do
mercado 200$; ao zelador do chafariz 150$000 :170$000

2 Porcentagern ao procurador, seudo 15% da
j	 renda geral o 6 % da do niercado . . . . .

3 Expeiente, publicaes, jury, eleiçes e alista-
mento militar 	 ..........	 500$000

4 Custas judiciarias ..........400$000
5 Ill urninaâO publica . . . . 	 . . . 	 1:000$000
6 Limpeza de ruas ....... . 	 200$000
7 Aluguel de casas para mercado e cadea. . . 	 171$600
8 Eventuaes ........... 	 100$000
9 Divida passiva ........... 3:723811
10 Para cumprimento do § 23 do art. 30 da reso-

lução n. 3126 de 18 do Outubro do 1883 . . 	 468$940
ii Para obras publicas .........28l9$482

12:558$533
§ 16. Camara do Tres Pontas
1 Ci-,m ei ,urAtarjn ..........500000



Coni cotnuo .
€ gratficaço no fiscal da eidad.

gratiIicaçio nos das frgueias .
agna, h17 e 1imp4'za la radea .

<< expedientc, jury e e1oi5os .....
<	 caminhnjroa 	 .........
4C CliStas jodiciarias

gui da cdade
ei eventunos e porcentagern ao procurador
obras publicas .........

2
3
4
5
6
7
8
9

10
H

250
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• qoofl0
ir000
l?I)fl00

	

• 	 crgnoo
	• 	 i000

	

• 	 2 (VII O00
1nnnnn

	• 	 l00000

	

•	 500000

	

•	 850000

2:590$000
Camara do Sahara

Corn o secretarin ..........
( o fiscal da cidado

0 Continuo ...........
eaminlieirnq

o i11urninaeo da cadea
eustas judiciarlas .........
exrediente, jury e eiçe .......
auxilie a aulanocturna da cidade.
eventuans eassignatura do jornaes
Ac osc.rivo do jury. Francisoo Ovidio do
Sousa Lopes, per saldo do todas as custas,
quo vencor durante oanio do 1885

Corpus Christi
< aluguel do casa pars as sess5es da Camara,

jury e auclioneias ........
porcenfagern 80 procurador (10 %) o gratifi-
cacao
obras publicas inclusive 1:200i para illu-
niinaço da cidade ........4:690$000

8:7005000
§ 18 Camara do PoroUs:

§ 17

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13

14

1 :200000
2s0i000
1 80.000
1000n0
200$000
i noono
200)00
4?0fl00
100$000

200$000

250000

720$000

I Corn ordenado e gratificao ao secrotario.
Ordenado ao fiscal geral

3 11cm idnrn go do Bomfim ........
4 lde,m nos dernais fiseacs
5 Idern so porteiro e sineiro
6 Corn aposentadoria an iuiz do diroito .
7 expediente, linipeza da casa, oleiçdes, qualiuica-

çôes, agua e luz 	 . 	 .........
8	 estafetas 	 .............
9 illurniriacäo 1)uhIiCa thu cidacle
10 extincfio do forrnigueiros .......
11 moclicamentos adoentes pobres ......
12 	 custas judiciarias ..........
13 	 correiç5es 	 .	 . 	 .........
14 porcentagern so aferidor, 17e 1/5 % .
15 porcentagern a gratificacao ao procurador.

200.'000
(i50000
14O000
40$000

400000
200('00

1:60(4000
200.fl00
3001000
(t00000
100$o1)0
460ñ00

1:000i000
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17 obras publicas 	 .
18 agua, luz e linipeza da cadea

• . . 2:400$000
45(4000

19 Camara do Pates:
Corn o secretario ..........
fiscal 	 ...............
' 	 pOrtairo ...........
It	 CUStasjdiciarias ........
( 	 agua, luz e linipeza da cadea. .

expodicute, (1ua1iIicc5es, oleiçOes e jury.
Porcentagern ao procurador .......
Eveutuaas
0 bras publicas ...........

§ 20. Camara do S. Joao Nepornuceno
1 Corn o secretario 	 .... . 	 .
2	 .z 	 bib1iothecrio ...........
3 	 fiscal geral...........
4

	

	 fiscaesde I)ores do Monte Alegre, Sant Bar-
bara a Desooberto.

5 Cusas judiciaries ..........
6 Medicarnontos aos pobres
7 Forrncjda
8 Assigiiatura do jornaes . 	 .......
9 Agua, luz a liinpeza di cadea ......

10 Expediente, jnry a eleiçOes .......
11 Corn o continuo ...........
12 Eventuaes
13 Aposentdoria ao juiz do diroito......
14 CorreicOes fiscaes ..........
15 Improssao do codigo do posturas . . . . . .
16 Enterrarnonto do pobres ........
17 Urti1icaçOes aos professores do Descoberto a

Monte Alegre ............0(4000
18 Porcetitagern ao procurador .......9Ou00u
19 Obras publicas 	 .......... 2;5010000

8035$0u0

300$000
30(4000
10$(i00
luos000
80$0)0

	

•	 7(4000

	

•	 8(4000

	

•	 16()$000

	

•	 4u00
• 15(4000
• 1:20(4000

2600*0OO

11:000$000

24(4000
150$000
6(JU00
80$000
55J00

1()0$000
22(4000

80$000
315$000

I :3'0000

500$000
15(4000
60(4000

750$000
40(4000
10(4000
10(4000
34$000

20(4000
20(4000
25(4000
25(4000
20(4000
200$000
20(4000
50$000

2
3
4
0
6
7
8
9

§ 21. Camara do Eutro Rios
I Corn o secretario .......
2 	 c 0 procurador . 	 ......
3	 s 	 ofiscal .........
4	 1	 o porteiro ........
5 	 > gatiIic.acao ao bibliothecario.
6	 expediente o eleiçOcs .
7	 a i11uniinaçio e limpeza da cadea
8	 a custasjudiciarias ejury .
9	 a cr IIPf]hOil'OS

10 	 a evutuaes ........
ii	 '	 obrs pub1ioa .......
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§ 22. Camara do Santo Antonio do Monte:
1 Corn o pessoal ...........
2 	 z expediente e utensilios ......
3	 assigriaura do jornaes ......
4 t carninheiros.
5 	 1 agua, luz e limpeza . 	 . .	 .	 .	 . .
6 	 c sustento a presos pobres . .....
7 	 4 custas judiciaria ........
8	 gratificaçâo ao escrivão do jury
9	 z obras publicas .........

§ 23. Camara do Piurnhy:
4 Corn o secrotarlo ........
2	 , 4 o continuo
3 	 c expedionte e jury ......
4	 € o fiscal ..........
5	 ( 	 aferidor . . . . . . . . .
6 c agua, luz o liropeza da cadea
7 	 carninheiros ........
8 	 ( custas judiciarias ......
9 t Porcentagem ao procurador

10 	 4z obras publicas .......

• 1:153$t97
18(4580

1(4000
6(4000

•	 124$680
178$140
10$000

• 200$000
2:10(4344

4:081$441

30(4000
•	 80$000

60000
46(4000
60$000

• 6(4000
40000

200$000
611$000

l:484000

3:055000
§ 4. Camara do Carmo do Rio Claro:
1 Corn o secretario ......
2	 ( ( continuo .........
3 	 4 e fiscal da cidade . . . . . . .
4	 4 urn fiscal do fora
5 Zelador d'agua
6 Illurninação e limpeza da cadea .
7	 Cuatas judiciarias . 	 . 	 .	 . 	 .	 .	 .	 . 	 .
8	 Carninheiros ..........
9	 Expediente,eleiçes e festejos nacionaes.

10	 Aposentadoria ao juiz do direito.
41 	 Extracçâo do formigueiros ......
12 Fogos para annunciar chegadas do correios
13 Porcentagern ao procurador .....
14 Obras publicas ..........

•	 250$000
100$000
200$000

•	 50$000
10(4000
60$000
50$000
80$000

• 130000
20$000
9(4000
40000

38(4000
344000

1:900$000
§ 25. Camara de Pitanguy:
1 Ordenado e gratificacäo ao seeretario.
2 Idem corn o fiscal .........
3 Corn o continuo ..........
4 Porcentagorn ao procurador(20 %).....
5 Idem ao procurador e fiscal sobre bens do evento

(15%)
6 Zelador do relogio publico .......
7 Corn enfermeirodo8 presos . ......
8 Carninheiros...........
9 Cornalé. •	 • • • 1'•1

410$000
34(4000
60$u00

504800

22$500
4(4000

120$000
3(4000

10(4000



300000

146$000
50$000
4$000
30$0iO
20$000
20$000

465$700

2:6Th$000

970$000
20$000

I0O$)00
60$000

350$000
410$000
l00$000
30O0O0

1:920$000

4:220$000

400$000

150$000
10(4000
30$000
50$000

380$000
10(4000
506000
50$000

500$000
1:630$000

3440$000

1:000$000
600$000
300$')00
250$000

750$O0
300$00o

4:200$OOo
50$000

l0O$00
400$0O
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10 Luz e limpeza 	 .
11 Expediente,jury, e1eiçes, alistamento, publica-.

cöes e irnpressOes ..........
12 Custas judiciarias...... 	 .
13 Assignatura do jornaes
14 Extincçao de formiguciros
15 Eventuaes ............
16 Livros para registro do nascimentos e obitos.
17 Obras publicas ...........

§ 26. Camara de Itapecerica:
I	 Corn o pessoal, a saber: secretario 350$.; fiscal da

cidade 300$.; fiscacs do fora 200$.;coiitixiuo 120$.
2	 Estafetas
3 	 Conservaco do regulador publico .....
4 	 Eveiituaes
5 llluminaç5o e lirnpeza da casa da camara e cadea
6	 Custas judiciaries .......
7 	 Expedients e e1eiçes.
8	 Porcentagern ao procurador .......
9	 Obras pulilicas ...........

27. Camara do Sacramento:
1 Corn o secretario ..........
2 	 K c fiscal, inclusive a administraço do rego

d'agua .............
3porteiro
4	

4 

caferidor
5 	 Caminheiros . . 	 .	 . 	 .	 .	 .	 .
6 Expediente, e1eiçea, alistamento militar, publi-

cacOes, impresses, jury e aposentadoria so juiz
do direito ............

7	 Luz e limpeza da cadea ........
8 	 Custas judiciarias . 	 .	 ........
9	 Eventuaes . 	 . 	 .	 . 	 .	 .......

10	 Divida passiva . 	 . 	 .	 .	 . 	 .	 . 	 .	 .
11 Obras publicas ...........

§ 28 Camara da Diamantina
t Coin o ordenado e gratificação ao secretario
2	 Idern ao fiscal ..........
3 	 Idern ao porteiro ........
4 	 Ao aferidor
5 Corn o expedients , livros, jornaes, o1eiçes, pu-

blicaçOesa carninhoiios .......
6	 z illuininacao e limpeza da cadea.
7 	 c IllurninacAoda cidale .......
8 	 4K aluguel do matado uro . . . . . . . .
9 ( procissâo de Corpus Christi.
10 c ousts ao esoriväo do jury



214 	 LIVRO PA LEI MINETItA

11 Corn
12
13 	 4
14	 4

15 	 4
16 	 4
17
	 4

18 	 4
19 	 4
20 4
21 	 4
22 4
23 4
24 4

§ 29. Camara do Rio Preto

1

	

	 Expediente da secretaria, a1oiçes, jury a alista-
mento niilitar ...........

2 Corn 0 secretario, o fiscal e 0 porteiro .
3 	 4 urn estafeta ...........
4 	 c il1urninaço publica ........
5 	 c agua e limpeza da cadea .......
6 	 a Custas judiciarias .........
7

	

	 porcentagem aos fiscaes pelas multas que
effectuarem...........

8 	 porcontagern ao procurador 	 .
9 	 c obras pulicas ..........

custas aos mais funccjonarjos. .
criaçâo de expostos.
zeludoi' do rologio cia sé
gratiliciçao aos matadores de Onças, sondo
40$ por cada uma ..........0$)00

lioipeza da cioade ....... 800$000
construcçâo do rnatadouro ......I :510000
construcçào do urn cerniterio. 	 2:t00$000
arborisaçao do largo do D. João 	 600$000
bibliothecario ......... 	 120,,000
eveiituaes 	 ........ 	 300000
festejos nacionae8 .........2000o0
procurador e seos agentes . 	 . . .	 1800000
icagentes chinicos para autopsias . . . 	 000
obras publicas, inclusive desapropriaços. 4:320000

20:52(4000

400$000
:300000
6(4000

§ 30. Camara do Lavras

1 Corn o secretariocontinuo e o fiscal.....
2	 agua, luz e lunpeza da cadea.....
3	 s	 custas judiciarias .........
4	 c remedies, alirnentos e sepultura aos pobres.
5 c caininheiros . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 	 .
6	 extinccño do formiguciros
7 	 4 expedieite da socretaria, e1oices, jury e

alistan nto militar . 	 . 	 .
8 	 4 eventuaa
9	 porceutagem so procurador ......
10	 diarias a presos pobres .......
11 	 4K 	 expostos ............
12 e papel, pennaS, tinta a livros a meninos po-

bres.............
13 	 limpeza do cerniterio
14 c ariortisacão e juros do emprestimopara agua

potavel ............I:540000
15 	 * QlJras publicas.................(00

b770O9

15(4000
1:580$000

20(4000
1:40(4000

10(4000
4(0$000

14()$000
1:00(4000
2:66(4000

7:63(4000

1:10(4000
I 4U000
50(4000
45(4000
12(4000
10(4000

25(4000
20(4000
72(4000
<00,0U0
60000

l00$000
6(4000
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31. Camara de Janary
Corn o o'cretario, fiscacs da cid q do e 'The frogue

zias e corn o porteiro e aminheiro 	 . .	 O5flfl0()2	 Prcurd 	 .or ...........
afridor ............200$000

4	 ' expodionte, eleiçSes, flI B alistarnento mi-
litar 	 ................... 	 flj00005 4 Assignatura do jornal official da provincia 	 1flOO

6	 CCustas judiciarias .........50fl000
7	 ( Illurninaçao B IirnfY'za da eadoa.....12flOOfl
8q Apnsontadorja ao jiiiz do direifo 	 ,	 20O0fl()
9	 Pagarnento do div'ds atr.',alas . . . 	 50Ofl00

10 	 4 Asignatua para a codificdço do !•sturas 	 10000011	 Eventuaes 	 ...........
12 g Obras publics ..........501$000

	

39. Camara da Lonpoldina t	
9:850$000

4 Corn 0 SeCretario, us llscaes da cidsde B frog uezias
B 0 Continuo ..........3:9O0000

2 '

	

	 urn Carninheirn B urn guarda do cernitorfo a
3flO. .............

3 	 4 a i1Iuminaço 0 lirnpeza da cadoa edasprisöos 2:86fl000
4	 Custas judiciarios 	 .........1:0Q00OO
5	 Epeliete, oleiçöas, puhlicaçñes, jury, alista-

	

rnentr, miltar e festejs flaCioflaCs. . . 	 6000006	 Restituco do mtiltas reclamadas.....2O()000
7	 Porcentagern do 15 	 ao procurador . . . 	 2:870000
8	 Obras publicas .............5:370$000
9	 Extiuoço do forrnigueiros . . . . . . 	 500000

10 Eventnaes 	 ............. 50O000
11 InstruccSo publica .........5O0000

§ 33. Camara do Montes Claros 	
19:000$000

I Corn o se .cretario, 0 flscal,o porteiroo seu ajudante 	 920000
2	 € Porcentagem ao procurador ......316$600
3 	 Expediente, eleiçöes, jury e alistarnento mi-

1ita ...............240$000
4	 1 Custas judiciarias .........300$OOD
5

	

	 4 Illurninao da cadea ........250$000
' carninhejros...........50$000

7	 4 Eveutuaea 	 ..........loo$000
8 	 c Obras publicas . 	 .	 . 	 .	 .	 .	 .	 . 	 .989$400

§ 311. Camara do Barbacena: 	
3: 166009

1 Corn o secretario, fiscal, portoiro e o bibliothecarlo 2:560$000
2 	 q gnarda do matadouro, irlador do jrdim,

guarda do cerniterjo o ze1a1or do morcado
a agua ............1:340$OCO

3 	 Porcentagom ao procurador e !iscaes
11luininaçod 	 cdad 	 ..........
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6 Expediente, eleiçes,jury e alistarnento rnUitr 	 600000
7	 Irnprossöes e publicacöes .......'0O000
8	 Amortisaçäo e juros da divida .........4oO00
9 	 Estafetas.............12O$)O0
10 Expostos ............480$000
1) Evontuaes 	

.
........... 	 305$000

12 Obras publicas . . . 	 .	 . . .	 . . . .
	

500$000
15:70U$000

§ 35. Caniara do S. José d'El-Rey:
I Corn o secretario, o fiscal e o porteiro . . . . 	 422$000
2 	 q iilurninação o aceio da cadoia .....l00$000
3 	 t aposentadoria so juiz do direito . . . 	 80$000
4 	 c custas judiciarias 	 ........ 	 300$000
5 	 t caminhoiros...........40$000
6 	 q gratificaço ao correio do Prados . . . • 	 50i000
7 	 t illuininaçào da cidade .........0000
8 .t porcentagern so procurador e eventuaes. . 	 420$000
9 	 t obras publicas

3032$000
§ 36. Camara do Passos:
I Corn o secretario, us fiscaes e o continuo. . . . 1:150$000
2 porcentagern do 15 % ao procurador. . . . l:&6?$500
3	 i1lurninaco e aceio da cadea . . . . . .

	
200$000

4	 custas judiciarias ..........500$000
5 	 illurninaçAo da cidado . .......1:8oO0O0
6	 expediente, eleiçOes, jury e alistamentos...150.$00(J
7 Eventuaes e 100$ do gratificacAo so earcereiro 400000
8	 obras pub 1ica. 	 ...........Ps:07$500

tJ:750$000
§ 37. Camara de Ouro Fino:
I Corn a porcentagern de 15 % ao procurador . . 787$500
2	 ordeuado ao secretario, aos fiscaes da cidade e

freguezias, so porteiro o carninheiro ....l:330$000
3	 expediente, jury, oleiçöes ealistarnento militar. 	 200$000
4 	 agua, illuminacãO e aceio da cadea . . . 	 200000
5	 pagamento do djvidasatrazadas......i5U0O0
6 	 custas judiciariaS ..........150$000
7 	 eventuaes ............IOO$000
8 	 ordenado ao fiscal do inercado ......100$000
9	 gratificacâo a Joo Jos6 do Mello . . . . 	 50000

10	 obras publicas ...........2:182$500
5:250000

§ 38. Camara do Curvello:
1 Corn ordenado ao secretario, fiscal e porteiro.1:150$000
2	 guards do niatadouro........100$000
3	 K conservaco do regulador publico . . . 	 604,000
4 	 g carninheiros 	 ..........lOOs000
5	 K agua, luz aceio da cadea 	 ...... 	 270$000
6	 a, expediente, jury, eleiç5es e alistarnento mi-

	

litar ............ 	 90$000
7	 g extinccaodaforrnigUeirOS .......2000009li(lOflfl



800$000
300$000

100:000
100$000
10()$000
30$000

200000
200$00()

2:000$000
6:000000

530$000
300$000
200$000
230$000
20O$0'0

100$000
50$000

2006000
50$000
30000

500000
60$000
50$000

2:500$,'00

1:7900000
100000
120$000
200$000

0LHA NUMEO 13.

0 Corn porcentagorn ao procurador 	 .
10 c gratiIicaco so escrivo do jury .
11 c custas judiciarias autorisadas por lei o devidas

so mesmo escrivo.
12papel, pennas e tints a meniros pobres
13 'acorreio do Trahiras.........
14 t luz pars a escola nocturna do ketiro daLagOs
45 c auxilio 4, matriz do Trahiras . .....
16 	 eventuaes ............
17 4 obras publicas ..........

§ 39. Camara do Patrocinio:
1	 Corn o secretario, o porteiro e Os flscaes
2 4 porcentagom so procuraor C ao aforidor
3	 ( custas judiciarias .........
4	 g expodiente, oleicOos , alistamentos, jury etc.
5	 z luz e aceio da cadeia ......
6 g a conservaçäo e limpeza do encanarnento

d'agua .............
7 	 c papol, pennas, tinta e li yros a meninos pobres
8 ( despeza corn boos do evento . .
9	 C 	 festejos ............

10 4 impresso do talOes
11	 w obras publicas ..........
12 c extincço do formiguciros
13 C soccorros sos pobres ........

§ 40. Camara de TJberaba:
I	 Corn o secretario, 0 continuo, o fiscal da cidade e

4 fiscaes do districtos
arrernataço do bons do evauto .....

3	 estafetas . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 	 .	 .
4	 luz e acoio da cadea . 	 ........
5 expediento, eleiçOes, jury, alistarnento militar

etc ..............400$000
6 	 custas judiciarias 	 ......... 	 200$0007 	 extincco de formigas......... 	 200$000
8 administraçao do mercado . . . . 	 .	 450$000
9	 il1urninaço publics .........h090000

10	 impresses e publicaces........300000
11 	 conservaç.o o aceio do matadouro .....100$000
12	 eventuaes ............300$140
13	 porcentagorn ao procurador ......1:415$000
14	 obras publicas . 	 .	 . 	 .	 . .	 .	 . 	 . 	 . . 3:000$000

§ 41. Camara do Part:
I	 Corn o secretario, o fiscal e o continuo
2 expediento, jury, eleiçOes, alistarnento

aposentadoria do juiz do direito etc
3	 carninheiros .........
4	 asaignatura do jornal ......
5 	 i1luruiaaço, chafarizes etc.

9-.665$140

722$000
militar,

180$000
• • . 	 70$000
• . . 	 15$000

75$000
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6	 custas judiciarias ..........300$000
7 porcenagern ao procurador 	 . . . . . 	 991$000
8	 agua, luz e acaio da cadea .......150$000
9	 eventuacs 	 ............80$000

10	 obras publicas .....I :390$000

§ 42. Camara do Mar d'Hespanha: 	
3:976$000

1	 Corn o secretario, o fiscal goral, fiscaos das fre-
guozias, guarda fiscal da cidado a porteiro con-
tinuo ..............4:370OOO

2	 auxilio 9 instrucço .........1 :000$000
3	 Correiço geral . 	 .	 .	 . .	 . 	 .	 .	 .	 .	 .	 200$000
4 porcantagern de 10% ao procuraclor. . . 	 2:080$000
5 expediento, eleiçoes, jury, alistarnentos, carni-

nheiros etc ............200$000
6	 agua, luz a aceio da cadea . . . . . . 	 300ö000
7	 limpeza da cidade . . . . . . . . . . 2:000$000
8	 illuminaçao da cidade.........2:000$00()
9	 extincco de formigueiros . . . . . . . . 	 200$000

10 	 custas judiciarias ..........1:000$000
11 auxiho ao club litterario ........400$000
42	 oventuaes . 	 ...	 .........20000OO
13	 ohms publicas ...........- 5:050$000

20:800$000
§ 43. Camara da Janaria:
1 Corn o secretario, os fiscaes a o porteiro. . 	 825$000
2 c porcontagen ao procurador (10%) . . . 	 31H$500
3 	 f expodiente, jury, eleicöes, alistameuto etc.

a gratifIcacao do 10$ so oscrivflo do jury 	 250$000
4	 illurninaçâo e limpeza da cadea . . . 	 120$000
5 q rernedios a presos pobros ......42$000
6 	 c mobilia para a carnara. . . . . . . 	 200$000
7	 c impresses ...........25$000
8 	 c eventuaes ...........1l5$000
9 	 < custas judiciarias .........300$000

10 i assignatura do jornal official da provincia 	 15$000
41 	 i amortisaçao da divida passiva. . . . . 	 300$000
42 i obras publicas . . . . . . . . . . 	 911$500

§ 44. Camara do ItajuM: 	
3.415#000

1 Corn o secretario, fiscaes, continuo 9 bibliotheca . 2:130$000
2	 aferidor ............I00$000
3 q porcentagem ao procurador . . . . 	 . 1:384$000
4	 auxilio a bibliotheca ........2000O0
5	 i.c custas judiciarias .........600$000
6	 i11urninaço da cidade a salarios . . 	 . 1:800$000
7	 agua, Iuz a limpeza da cadea .....200000
8	 eanalisacâo da agua a fontes .....4f700$000
9	 extincco do formigueiros a bolas aos cues . 	 420$000

ll;234$000



1.050$000
620$000
600000
80$000
90$000

200$000
100$000

200$000
3:260$000
ö:00000

1.500$000
l 0$000
150$000
0000o
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§ 45. Camara da Capital:
I Corn o pessoal da secrotaria .......
2 	 medico do partido .........
3

	

	 fiscaes, sendo ao de Ouro Preto 650$ e ao de
Antonio Dias 550$

4	 41 barreira do Taquaral ........
5 < porcentagem ao procurador e aos flscaes.
6 	 matadouro . 	 ..........7	 << relojoeiro............
8	 mercados. . . . o
9	 q expediente cia secretaria 500$, eleicOes, jury
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3:588$000
800$000

I:200$000
600000

2:l40000
300000
18000O
800$000

o alistarnento miliar 500$. . . 	 1:000000
10	 procissaode Corpus Christi efestejos nacionaes 	 450000
11	 4 expostos ............480000
11	 c custas judiciarias .........700$000
13	 gratiflcacão ao contador do juizo . . . 	 300$000
14	 t evcntuae 	 ...........200$000
15	 il1uminaço interna da cadea .....301$000
16	 divida passiva . . 	 ........l50000
17 	 41 auxilio a ordem de S. Francisco de Paula 	 200$000
18	 obras publicas ..........6012$000

§ 46. Camara do Jequitahy: 	
19:400$000

1 Corn o secretario, o fiscal, o eontinuo a o see aju..
dante 	 ............380000

2	 c porcentagem ao procurador ......150$000
3 	 o aferidor ............20$000
4	 < eventuaes ...........i00000
5	 expediente, jury, eleiç5os e alistamonto mi-

litar 	 ...............O0$000
6	 c custas judiciarias ........ 	 50$000
7	 s obras publicas ..........6000O0

1:500.1,000
§ 47. Camara da Obristina:
1 Corn o secretaris 720, o continuo 150$, e fiscal

da cidade 180$ ....... 	 .
2 porcentagern ao procurador . ......
3 eustas judiciarias
4 Aguaeluz
5 Expediente, jury, eleiçôes e aliatamento militar
6 	 eventuaes...............
7 encanatnentos
S papel, poitnas, tinta a li yros para Os rneninos

pobres do municiplo
9 obras publicas ..........

§ 48. Camara do Paraiso:
I Corn 0 secretario, o fiscal, o continuo e fiscal do

mercado .............
2 Aposentadoria ao juiz .........
3 Sustento do presos pobres........
4 Aluguel do casa para a cawara 	 .
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5 Expedionte, jury, eleices e alistamento militar.	 80$000
6 Cnstas judiciarhie ..........600$000
7 Medicarnento aos pobres ........
8 Assignatura de jornaes. . . 	 ..... 	 30000
9 Pnbuicaçöes o impresses ........300$000

10 Agus, luz e aceio da cadea........ 2O0000
11 Divida passiva ...........1126$&00

	

12 Everituaes............ 	 400$000
13 Porcentagem de 14 	 so procurador . . . 	 I:153$600

	

14 Obras publicas . ....... . 	 2:OCO$000
8:240$000

§ 49. Camara de AbaeLé:
I Corn o secretario, o continuo e o fiscal. . . 	 420000
2 Expediente, jury, oleiçOeso alistamento militar.	 70$000
3 Aposentadoria so juiz ...... 	 .	 30$000
4 Agua, luz a aceio da cadea . . . 	 140$000
5 Carninheiros ............460j000
6 Custas judiciarias .........l00$000
7 Extracco de formigneiros ........40$000
8 Eventuaes..............40$000
9 Porcentagem ao procurador 	 ...... 	 250000
10 Aferidor .............30$000
11 Obras publicas ...........400$000

1-.680$000
50. Camara do Gro Mogoh

I Corn o secretario, o fiscal da cidade, os das fre-
guezias 0 0 continuo .........860$000

2 Expediente, jury, e1eiços a alisiarnento militar.	 235$000
3 Ague, luz e aceio da cadea .......120$000
4 Eventuaes . 	 . .	 .	 . .	 . 	 .	 . .	 .	 .	 120$000
5 Cust.as judiciarias 	 ......... 	 200$000
6 fostejos nacionaes ...........50$000
7 assignatura do jornal official. . . 	 . .	 15$000
8 codificaço do posturas . . . 	 . . . . . .

	
100$000

9 obras pub1ic&s ...........800$000
2:500$000

§ 51 Camara do Caldas:
4

	

	 Corn o soc retario ..........!00$000
fiscal ...............300$000

	

porteiro e carninheiro...... 	 200$000
2	 aferidor 	 ........... 	 200$000
3 porcentagem so procurador, 10 % .....960$000
4 agua, Iuz a limpeza da cadea. . 	 .	 160000
5	 expedients, jury, eleicOes e alistamento militar.	 200$000
6 custas judiciarias, sendo 305$500 pars pagarnento

de contas devidas ao advogado Francisco Vaz
Pereira .............600$000

7	 obras publicas ...........4:980$000
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1:050.$000
5001000
100000
100$000
120$000

300;000
100$000
200000
990$000

1-.4984,'000

958$000

1:470$000
70$000

410$000
500$000

870$478
200$000
u0$000
600$000

00$000
3:869$52

8:040$000

450$000
250000
I 00000
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§ 52. Camara da Formiga:
I	 Corn o secretario, continuo, fiscaes e af,ridor
2	 custas judiciarias ..........
3 administrador do rgo dagua ......
4 relojoeiro do regulador publico
5 	 agua, luz o aceio da cadeia.......
6 expediente, jury, eleiçoes, alistarnonto militar e

earninheiros ...........
7 	 codificaço das posturas . . . . .
8 eventuaes
9	 porcentagein ao procurador .......
10 obras publicas ...........

53. Camara de Pouso Alto:
I	 Corn o secretarto, procurador, fiscaes e continuo.
2 agua, luz e aceio da cadea
3	 expediente, jury, oleiçôes e aliatamnto rnilitar,
4	 custas judiciarias ..........
5 ditas ao escrivão Joâo Guilherrne Ferreira do

Castro ..............
6 Pape], pennas, Linta a livros Para meninos pobres.
7 Publicaçoes e impresses .
8 •ventuaes
9 club—Bernardo Gu jrnarães .......
10 Obras publicas .........

§ 54. Camara do Suassuhy:
I Corn o secretario, o fiscal a o porteiro2	 Porcentagern ao procurador......
3 Gratificaçio so niesmo
4 Expediente, jury, eleiçOes, alistarnento rnilitar,

	

caminneiros, pub11caçes e impressOes 	 130$000
5 Agua, luz e limpeza da cadea a prisöes. 	 120$000
fi 	 Festojos naeionaes...........50$000
7	 Assignatura do jornaes ........I5$00
8	 Vaccinação ............55$000
9 Extincco de forrnigueiroe ...... 	 50$00010 	 Expoatos.............30$00011	 Cuatas judiciarias..........5000O

12	 Gratiflcaço so escrivo do jury .....100$000
13	 Hospedagern aojuiz do direito ..... 	 60$000
14 Papel, penna, tinta e Iivros para meninos pobres 	 30$00045 	 Codiflcaçao do poaturas .........l00ô000
46 	 Divida passiva 	 ....... . . . 	 40000017 	 Eventuaes ............60$00018	 Obras publicas...........450000

§ 55 Camara da Oliveira
I	 Corn o secretario, o fiscal, o Continuo
2 Pesos a medidas do systerna inetrico
3	 Cuet5 judiciarias . . 0 , ,

- 2:500$000

700$000
649$900

. 400$000
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4 Conservaco do rego d'agua .......500$000
5 caminheiros e evonuaes.........150000
6 soccorros e medicarnento aos pobres . . . . . 	 200$000
7 extincçSo de formigiieiros . . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 100$000
8 percontagem do 10 % ao procurador.....885$000
9 oliras publicas e sua ad minis traço.....5:i65$100
10 agus, Iuz e aceio da cadea .......I00$000

8:850$00
§ 56. Camara do Rio Branco:
1 Corn o secretario, fiscaes e continuo, . . . . 	 855$00
2 aferidor. . 	 ............403000
3 expediente, jury, o1eiçes, alistarnento militar.. 	 190$000
4 i11uminaço da cadea, agua e limpeza da mesma . 	 300$000
5 caminheiros ............803000
6 custas jucliciarias ..........3003000
7 porcentagem ao procurador .......6003000
8 eventuaos .............300$000
9 fostejos naeionaes ........ 	 0$O00
10 medico do partido ..........100000
11 medicarnontos aos pobres........1003000
12 obras publicas ...........1:9733000

!:858$000
§ 57. Camara do Sorro:
1 Corn o secretario...........600.3000
2 fiscal ...............3503000
3 porteiro................03000
4 tres escolas municipaos.........9003000
5 expedionte, jury e eleiçöes ........00$000
6 custas judiciarias...........400s000
7 illurninacâo publica da cidado ......1:600000
8 agua, Iuz e limpeza da cadea........20J00
9 conservaçäo do encanamento de agua . . 	 .	 210$000
10 eventuaes .............100$000
It obras publicas ...........1:3593600

6:0193600
§ 58. Camara do Bomfim:
1 Corn o pessoal ...........4603000
2 oxpediente e caminheiros........1803000
3 jury 0 e1oiçes ...........503000
4 custas judiciarias ..........200$0I0
5 eventuaos e aferidor ......... 	 200$000
6 agua, Iuz o limpeza..........1003000
7 porcentagrn ao procurador .......4753000
8 obras publicas . . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 	 . 	 .	 .	 713$000

2:378$000
§ 59. Camara do Ubá:
1 Corn o secretario............
2 fica1 da cidade 	 ..........400000
3 flscaes das freguezia8 .........20G$000

continuo, . . 	 6,*•• . 	 60$000
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5 aferidor...
6 procurador . . 	 .	 .	 ..

	 .	 .	 .	 .	 .	 .

7 expedjen, jury, eIei5es e festejos naclonaes
8 agua, Iuz e limpoza da cadea .
9 camnhejro 	 ...............

10 eventuaeg .
11 custas judiciarias. ........
1. medicamento aos pobres . .
13 iIIuminaço publica da cidade.....

	

11, obras publicas 	 - 	 ...

§ 60. Camara do Rio Pardo:
I secretario . 	 . 	 .
2 fiscal e contjnuo
3 expediente, jury e e1eiçes.
4	 Illuminiiçao e aceio da cadea
5 porcentagern so procurador.
6	 custas judiciarias .
7	 obras publicas e Caminheiros.

§ 61. Carnara do Minas Novas:
I 	 Sratir, Afl 	 -	 -- -
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•	 50$000
• 	 840$600

200000
•	 288$000
•	 30$000
•	 001000
•	 300$000

300$000
1:400$000

.3:637400
8:406$000

320$000
100$000
100$000
60$000

200$000
l00$000
120$000

1:000$000

nu,	 o conuo 120$. . 	 720$0002 	 Fiscaes da Piedade, Chapada, Capellinha, Su.u. ii

3
eAguaLimpa, a 40$000 . ....... . 	 00000

4	 Procisso de (?orpus Chrjtj 	......5	 Expedience, jury a e1eices 	 ...... 	

0$00035

100$0006	 Eventuseg 	 ............
..... 	 .100$07	 Custas judiciarias .....

8	 Agua, luz e limpeza da cadea ......150$0009 	 Obras put)ljcas ....... 	 6)0flOO

§ 62. Camara doBrejo Alegre:

	

1	 Secrotarjo, fiscal, porteiro o aliuhador2	 Fiscal de fora
i	 Expediente,jurye oleiçes.

	

4	 Luzelirnpe 	 da eadea . .

	

5	 Extincço do formigueiros .
6 Papal, pennaetintaa moninos pobros

	

7	 eventuees
8 porcentagern so produrador, 8%
9 so agonte municipal 12% •

	

10	 hospedagem 'to juiz do direito

	

11	 custas judicisrias ......
12 medicamentos a prosos pobres

	

13	 obras publicas.........

§ 63. Camara de Santa Barbara:

	

I	 Corn o secretario, fiscal a continuo

2:370$000

• . . 	 410$000
50,$.00
90$000
60$000
40$000

• •	 30$000
• . . 	 100$000

i6i$400
175$000
l5(000

• . . 	 100$000
• . . 	 20$000

642$000

2:Q30O00

• . • 	 940$00
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2 	 expediente e e1eiçes 	 . .	 . • 200$00
3	 c agua, luz e limpeza da cadaa.....2014000
4 	 enfermos pobres e exposto3 .......350$000
5	 assigriaura de jornaas 	 ........18$000
6 	 custas judiciarias ..........450$030
7	 admiuistraçäo do rologie publico . . . . 	 50$000
8	 caminheiros ............20$000
9 evcatuaes o poreentagem ao procurador. • 	 1:35$030

10	 extracço do forrnigueiros .......200$000
11	 gratiticação ao professor particular para ensiilO

do meninos ............150$000
12	 obras publicas ...........

7:780$000
fi 64. Camara do Queluz:
1 Corn o secretario e fiscal da cidade. . 	 . 	 820$000

porteiro 	 .............130$000
3 procurador 	 ............250$000
4	 4	 8 e/ 	 .......... 	 780$000
5 expediente, jury e oIeices .......300$000
6 carninheiros 	 ......... 	 .150000
7 agua, luz e limpoza da cadea .......250$000
8 custasjudiciarias...........500$000
9 conservador dagua da cidade 	 .......300$000

&o eventuaes. 	 .	 .	 .	 ........	 160$000
11 calcarnento da cidade 	 ......... 3:000$000
12 obras pubticas ...............0$000

10:040$000
§ 65. Camara do S. Francisco:
1 Corn o socretario, procurador fiscal e continuo . 	 651220
2 custas judiciarias ..........150$000
3 agua, luz e limpeza da cadea..... 	 100$000
4 expediente, jury e eleiçOea 	 ...... 	 150$000
5 camiuheiros ............30$000
6 obras publicas ...........222$780

I :3070OO
§ 66. Camara do Mariauna
1 Corn o secretario, fiscal, procurador, porteiro e

continuo .............1:670$000
2 adtniuistrador do matadouro .......240$000
3 Corpus Christi ........... 25000O
4 expediente, jury e eleiçOes .......l50$000
5 expostos .............I00$000
6 carninheiros ............100$000
7 illurninacao da cidado a adea ......2:000$000
8 medicarnentos a presos pobres ......64$000
9 dustas judiciarias . . . 	 . .	 .	 .200$000
10 eventuaes .............20$000
II 	 obras publicas 	 ...........1:080000

6:Ti50$000
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§ 67. Camara do Thoophilo Ottoni:
I Corn o secrotario, continuo e fiscal da cidade

fiscaes do Uruti e Sete Posses......
3 procurador
4 ltiz para a cadea.........
5 dustas judiciarias
6 aposontadoria ao juiz de direito .....
7	 oxpediente, jury e eleiç5es 	 .
8 eveatuaes
9	 form igueires

10 abastocimeuto dagua
It 	 obras publicas ..........

§ 68. Camara do Arassuahy:

	

1 	 Corn o secretario, fiscacs da cidade e Itinga e con-
tiriuo ..............

	

2	 expedicate, eleiçOes e jury

	

3	 caminheiros ............

	

t 	 agua, luz e limpeza da csda .....

	

5	 custas judiciarias .........
6	 eventuacs

	

7 	 expostos a pobres .........

	

8	 procurador,

	

9	 obras publicas ...........

§ 69. Camara da Conceiço:

	

I	 Corn o secretario, procurador, fiscaes e con-
tinuo ...............

	

2	 agua, luz e limpeza da cadeja ......

	

3	 custas judiciarias ..........
4 carninhoiros

	

5 	 zelador do relogio ..........

	

6 	 jury e eIeiçes ..........

	

7	 eventuaes 	 ............

	

8	 divida ao procurador .	 .	 .	 . . 	 .	 .	 . .

	

9	 assignatura do jornaes ........

	

10 	 procissfio do 	 Corpus Christi ......

	

11	 festejos nacionaes .........

	

12	 exemplaros do codi1Icaço do posturas
13 pagarnento ordonado pela lei n 2514

	

14	 obras publicas ..........

§ 70. Camara do S. Joo d'El-Rey

	

1	 Corn o pessoal
2 pIanos e orçarnentos

	

3 	 expediente, eleiçes e jury

	

4	 eventuaes

	

S 	 pubIicaçces pela imprensa. .

I:000$000
1:000$000
1:I17600

100$000
200$000
I0$000
I50000
39$400

I00$000
I:120$000

5P11$000

4 :588O00

560000
200$000
50$000
80$000

I5000@
50$000

I50000
320$000

3:990$000

5:550$000

1-970$000
220000
300$000
100$000
30$000

150$000
250000
87$870
50$000

I 000O0
200$000
I00000
240$550

1:395$580

5:19400O

1:950.$000
200$000
250$00()

80$000
350$000
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6 criaço do expostos 	 600$000
7	 caminheiros ............200$000
8	 porcentagem ao procurador .......900$000
9	 illuminação ............4:000$000

10 	 custas judiciarias ..........l:000$000
11 	 Corpus Christi ...........100$000
12	 forrnigueiros............300$000
13	 encadernacao de leis .........50$000
14	 festejos nacionae ..........i00000
15	 ordenado so bibliothecario .......400$000
16 arnortisação da divida do santa casa . . . 	 600$000
17 	 custas judiciarias so escrivo Caetano da Silva

Mouro .............782$060
18 obras publicas ...........5197940

§ 71. Camara do Carangola: 	
17:060$000

1	 Corn o secretario, fiscal o porteiro . . . . . 	 640$000
2	 porcentagern ao procurador .......500$000
3	 custas judiciarias ..........600$000
4	 jury e eleices .......... 	 140$000
5	 illurninaçao publica .........400$000
6	 dita e agua da cadea .........120$000
7	 assignatura do jornal .........15$000
8	 soccorros a pobres e doentes.......100$000
9	 eventuaes 	 ............200$000

10	 caminheiros ............s00000
11	 obras publicas ...........1:000$000

§ 72. Camara do Musambinho: 	
3:765000

1	 Corn o secrotario, fiscaes e porteiro . . . 	 720$000
2 	 procurador, 15 %. . . . . . . . . 	 670$500
3	 expedionte e e1eiçes............0000
4 custas judiciarias sendo 400$ para pagamonto

ao 1.0 e L° tabelliães .........700$000
5 agua, luz o limpeza da cadea 	 . . .	 80$000
6 	 Formigueiros ...........i00000
7	 obras publicas ...........2:040$500

§ 73. Camara da Ayuruoca: 	
4:470$000

1	 Corn o secretario, porteiro e fiseses. . . . 	 810$000
2 	 Corpus Christi ........... 60$000
3	 custas judiciarias ..........450$000
4	 luze limpeza ...........150$000
5	 e1eiçes, jury e alistarnento.......100$000
6	 livros ..............100$000
7	 carninheiros ............100000
8	 medicarnentos aos pobres . . . . . . . . 	 100$000
9	 eventuaes 	 ............400$000



650$000
160$000
160$000
120$000

50$000
80$000

1 00 000
400000
150$000
2!s7$200
322$000
650000

3:090$000
430$000

90$000
50$00')
952O0
10$000

268$800
400$000
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10 concertos da estrada do Passa Vinte, ex vi da lei
a. 2821 	 .............2:05O000

11	 reparos do pontes ..........2;879$450
12	 obras publicas ...........1:950$000

0.149$450
§ 71. Camara da Bagagem:
1	 Corn o secrotario, fiscal e porteiro
2	 Expodiente, jury e e1eiços.
3 Luz e limpeza da cadea .
4	 Formigueiros .......
5 Soccorros a presos pobres
6 Papel, pennas, a meninos pobres
7	 Eventuaos ......
8	 Divida passiva .......
9 	 Custas judiciarias .....

10	 Procurador, 8 0/0 .....
Ii	 Agento municipal, 12 % .
12 	 Obras publicas .......

§ 75 Camara da Boa Vista:
1	 Corn o secretario, fiscaes e porteiro
2 Expediente, eleiçées 0 jury
3 Illuminação e aceio da cadea
4	 Custas judiciarias
5 Caminhoiros
6 Porceutagern ao procurador
7 Conducco do presos

1.344$000
§ 76 Camara de Baependy:
1	 Corn o secretario, bibliothecario, continuo, fis-

caes, aforidor e estafota ........1:360$000
2 	 Medico ..............250$000
3 Boticario para remodio aos pobres e prezos 	 300$000
4	 Agua e luz para a cadea ........25000
5	 Expodiente, eleicäo e jury ........150$000
6 Custas judiciarias, sendo part pagarnento a

Joâo Theodoro de Campos 72$ e José Prudente
37$500 ...............309$500

7 	 Forrniguoiros .............100$000
8	 Publicaçdes do trabalhos ........200$000
9	 Corpus Christi ............ 400000

10 	 Procurador 	 .............400$000
11	 Professor de aula nocturna ........300$000
42 	 Papel, penna e tinta ..........50$000
13	 Eventuaes ..............400$000
14	 Auxilio a bibliotheca ..........100$000
15	 Obras publica8 ............3:355$500

7:400$000
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§ 77. Camara de Salinas:
I	 Corn socretrio, fiscal e continno......175$000
2	 Agua, luz e Iiinpeza da cadea .......120$000

	

3	 Cuatas judiciarias ...........100$000

	

4 	 Jury e eloiçOes ............100$000

	

5	 Carninheiros	 ............ 	 30$000

	

6	 Eventuaes ..............1. 0O000

	

7	 Ao procurador, 10%..............20o0

	

8	 Obras publicas.............563$000

1:320$000
§ 78. Camara do S. José do Alem Parahyba:

	

I 	 Corn o possoal .............2:800$000

	

i	 Expodienle, jury, eleiçöes e qua1i1lcaço . 	 450$000

	

3	 Luz, agna e aceio da cadea .......	 250$000

	

4	 Custas judiciariaS ...........500$000

	

5	 Aposentadoria do juiz do direito ......200$000

	

6	 Sustento a presos pobres .........700000

	

7	 Publicaçâo dos trabalhos .........300$000

	

8 	 Eventuaes ..............I00$000

	

9 	 Caminheiros..............150$000

	

10 	 Illuminaçäo efestas naciouaes .......150$000
11	 Madicamento aos presos .........20'$000

	

12	 Auxilio a instrucco publica ........!:000$000

	

13	 Divida passiva 	 ..............398$420

	

14 	 Obras publicas e porcentagem ao procurador	 i2:713$1 18

19:971$538

DISP0SIç0ES GERAES

Art. 3.° So concodidas as seguintes autorisaç?es:
§ 1.° A' carnara municipal do Araxi, para pagar a quantia

de 359$8?5, do custas devidas ao escriväo do jury, Joao Maximiano
d'Affonseca e Silva,

§ 2.° A' mesina camara, para pagar a quantia do 593$180, do
divida do igual proveniencia, an 2. 0 tabe11io e escrivAo do crime,
Romualdo Teixeira da Fonseca.

§ 3 0 A' camara municipal do Patos, para alliviar da multa,
em quo incorru Francisco AmaneiO da Silva, arrematante da promp-
tificaço do mobilia pars as escolas publicas.

§ l.° A' camara municipal da Ponte Nova, para restituir ao
respectivo collector a quantia do 100$602, quo demais entregou a
titulo do impostos municipalisados.

§ 5.0 A' caniara municipal tia Januaris, para pagar ao escriVO
do jury, Antonio Pedro Cesar, a quantia de 2:186$775, de cnstas quo
The dove.

§ 0.0 A' carnara municipal da capital, para pagar ao common-
dador José Pedro Xavier da Veiga a quantia de 440000, do publi-
caces polo mesmo feitas no jornal—Provincia de Minas, relativas
o alistamento eteitoral em diversoS annos, visto 0 quo dispe 0
viso do ministerio do imperio de 8 do Agoato do 1883.
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§ 70 A' camera municipal do Patrocicio, pare pagar ao 2.0
taljellião, escrivio intorino do jury, Theodoro lionoratO do Castro
a quantia do 598$602, do custas do quo the é devodora.

§ 8.° A' camara municipal do S. Joao d'El-Itey, para pagar a
quantia de 315$880, de dustas devidas ao escrivO deorphaos in-
terino do jury, Fernando Evaristo Machado de Magaihees.

§ 9•0 A' camara municipal do Mines Novas, para pagar ao ex-
fiscal, Quintiliano Teixeira Guedes, a quantia do 207500, do orde-
nados, a quo tern direito.

§ 10. 0 A' camera municipal do Sahara, para pager ao ex-esCri-
vo do jury, Candido Mariano Gomes Junior, a quantia do 1:345$000,
de custas quo Ihe deve.

§ 11. A' carnara municipal de Mines Novas, par pager a
quantia de 56$666 a viuva do ex-secretarlo, Leolino Ferreira da
Silva, resto do ordenados por olle vencidos.

§ 12.0 A' camara municipal do Curvello, pare vender em hasta
publica 814 ares do terras quo possue no luger donominado—PicO.

13. 0 A' cainara municipal da cidado do Juiz do Fora, para
fazer a1ienaço do proprio municipal, situado entre as ruas Direita
e do Santo Antonio e entre os predios pertencontes a Goraldo Au-
gusto do Rezende e Luiz Gornes Braga, o applicar o produeto ao
calçamento das runs da cidade o outros melhorarnentos.

§ 14. 0 A' camara municipal do S. Joao Nepornuceno, para con-
trahir urn ernprostinio do 10:000000, a juro nâo excodento do 9 0
amortisaço do 20 o/ annualmento.

§ 15. A' camara municipal do Born Suceosso, para contrahir
Urn emprestimo do 2:000ji000, quo será empregado no omboque do
tolhado e cimaiha do edificio em quo foncciona o born assim para
dosapropriar terrenos bastantes a aborturas do estradas necessarias.

§ 16. 0 A' camara municipal da Leopoldins, para pagar os yen-
cimentos do sen procurtdor no exercicio corrente, a raso do 15
sobre a ronda arrocadada.

§ 17. 0 A' camara municipal do Paracatt, para relevar do al-
cance do 37$30, em quo ficou o ox-arromatanto de suas rendas,
Joaquim Felicio do Almeida Lara.

§ 18. 0 A' municipal de Baependy, para comprar ou desapro-
priar os terrenos nocessarios para construcço do cemiterios pu-
blicos em S. Sebastio da Ericruzilhada o Caxambii e matadouro
nesta ultima.

§ 19. 0 A' mesma camara, para pagar an official do justiça,
Joo Theodoro do Campos, o quo so ache deterniivado na reso-
luçao n. 2896 e a José Prudente Ferreira a quantia de 37$500,
de custas quo The dove.

§ 20. 0 A' camara municipal do Pouso Alto, pare pagar aos
herdeiros do tenente Jesuino Lopes Guimarâes a (luantla do
1:30$000, custo do terieno por onde construio a estrada publica
da cidadeá estaco da estrada do ferro, eao oscrivdo do jury, Joan
Guilhorme Ferreira do Castro, a quantia de 870$478, de custes a
elle devidas.

§ 21. 0 A' camera municipal do Arassuahy, para pagar as
Custas quo ostivor a dover ao escrivo, Severiao Ferreira do
Azevedo.

22. A eamara municipal do Juz de Fora, paro pagar co
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juros e arnortisação do emprestirno no corrento exercicio pela
verba —obras publicas.

§ 23. 0 A' carnara municipal do Mar de Hespanha, para aug-
mentar a verba—custas judiciu'i1s ._quanto for preciso, nas
forças da arrecadaçâo quo se verificar' da multa irnp!Jsta aos jurados.

§ 24. 0 A' carnai'a municipal da Campanha, para conceder ii-
cença a seu actual procurador corn o subsidio no excedente
de 500$000.

§ 25. 0 A' camara municipal do Juiz do Fora, para desapropriar
os terrenos pantanosos existeatos nas imrnediaç5os o dontro do
perimetr'o da cidade, dividil-os em lotes, aforal-os on vondel-os
depois de convenientemente osgotados ou desseccados.

§ 26. o A' camara municipal do Marianna, para paw ao Cs-
crivao do jury Florencio Augusto da Silva, o quo so ihe do-
ver do custas judiciarias, deduzida sua importancia da verba-
obras pnhlicas.

§ 7. • A' camara municipal da mesma cidade, para contrahir
urn emprestimo do 8:000$000, corn qualquor estabelecimento ban-
cario on corn particularos ao juro maximo do 10 e amortisao
de 5 % annuaes, para compra ou construeço do urn prodio quo
sirva para mercado da cidade.

§ 28. A' canlara municipal do Barbacena, para conceder o
uso o fructo gratuitamento do terrono possivel dentro do sua sos-
maria a colonos por espaco do 30 annos, findos os quaos, podord
cobrar um aforarnento modico.

§ 29. A' carnara municipal do S. José d'El-Rey, para pagar ao
subdelegado do policia da freguezia do Sant'Anna do Carandahy a
importancia das dospozas foitas corn o tratarnonto dos pobros affec-
tados da variola.

§ 30.' A' camara municipal do Rio Preto para aposentar o seo
secretario Francisco Antonio Duarte da Silvoira, corn o respectivo
vencirn en to.

§ 31.' A' carnara municipal do Cabo Verde para mandar desa-
propriar Os prodios pel'tencontes a D. Eduviges Francisca da Silva
e Joaquim Ferreira Tolles, correndo essa despeza por conta da
verba obras publicas.

§ 32.' A' carnara municipal do Baependy, para pagar pela
verba—obras publicas a quantia do 206$150 do custas judiciarias
dovidas ao cidadâo Francisco José SirnOcs, provando elle a ye-
racidade da divcla, e a do i5li$452 do igual provoniencia ao cidadao
José Carlos Nogueira.

§ 33.' A camara municipal (10 Juiz do Fora para offerocer so
governo provincial urn dos prodios quo possue para o tim do n'elle
funccionar a ecola normal.

§ 34.' A' camara municipal do Dores do Indaià para mandar
concertar e per ao sorvico l)ublico a foiite de agua potavel quo
facullon ao publico d'aquella villa o tononte coronel Bernardo,
despendendo para osse fini a quantia do 400$.

Art. 4.' Os dovedores do foros da canlara do Marianna quo
remirem seo dobito ate o fim do Julho do 1885, teráo o abatirnento
do 80 O/o e aquellos quo não o fizerem ate aquelle praso soffrerão
a multa do 20 0/0 a a cobrauca sor g feita juthcilmente, afllxado
os respectivos editacu pela esmara.
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Art. 5. 0 A camara municipal do S. Joo d'El-Rai flea encar-
regada da administraço do theatro quo xiste naquella cidade e
quo outr'ora estava a cargo da etiucta sociedado Pliilarwonica
correndo a consorvaçao do tnesmo por conta da carnara quo perce-
bora Os Sou' voncimentos.

Art. 6. 0 Fico revogadas: a reso1uao n 3017 do 7 do Novem-
bro do 1882 e a tabella—D—annoxa a resoluço n. 3215 do cor-
rente anno, contendo posturas da camara municipal de Jaguary.

Art. 70 Os devedores de foros quo l'oiflirem soos dobitoo ate
Juiho do 1885, torüo abatiniento do 40 0/0 ; aquelles quo o flO
fizerern sf6 aquelle praso sotfrerfio a multa de 20 % e a cobranca
será foita judicialmente.

Art. 8.° As camaras municipaos nào comprelicnaidas nos
arts. 1 . 0 e 2. 0, so regular,--Lo pelos orçamontos antoriorniente vo-
tados, e as no comprohendidas no artigo 30 e quo doverom custas
judiciarias so autorisadas a pagal-asdo conformidado corn a ultima
parte do art. 4.° e a resoluço n. 2896 do 7 do Novernbro de 1882.

DISPOSIçOEs PERMANENTES

Art. 9•0 So elevados : a !:200$ as ordonaulos do socro tario
o a 360$ Os do porteiro da carnara do S. José d'Alein Parahyha;
a 400$ Os do procurador, a 300$ Os do profosso da aula noeturna e
a 100$ Os do fiscal do Caxambé, todos da camara do Baependy ;o
a 1:200$ os do arnanuense, a 550$ Os do fiscal da freguozia do
Antonio Dias e a 650$ os do do Ouro Prato, todos da camara da
copital; a 300$ annuaos o aluguel da casa quo serve para as
sessdes da camaro da Ponta Nova.

Art. 10 As camaras municipaes da capital, S. Join Nepomu-
ceno, Ouro Fino, Diamantina, Salinas e Caldas rogular-se-hflo nas
alteraçes e cobrauça de seus iinpostos, pelas tabellas—A, B, C,
D, E e F—annexas a esta reso1uç.o

Ayt. 11: A poreentagem do procurador da camara da capital
soracarcada pm lei; a dos Iiscaes será a mosma, alern do perce-
berom das partes o emolumento do 3$ de cada aforamento quo
medirem e do quo lavrarein auto; o os emolumentos do secretario
pela rnesma forma o male 1$ por cada patente on alvará do licença
quo lavrar.

Art. 12.- E' creado mais urn fiscal corn o ordenado do 300$
e gratiflcacäo do 100$, para o districto do S. SebastiAo de Monte
Verde, termo doMar d 'I-lespanha.

Art. 13. Sao reduzidos a motado Os voncirnoutos do secretario,
fiscal o continuo do camara municip'el da villa do Salinas, quo
tanibom deixo do percebor custas das arremataç6os em hasta
publica, approvado assim o ado daquella camara de LI do Janeiro
deste anno

Art. 14. Os terronos occupados por pastos on chacaras em
cujo centro passem servides cominuns, ficao iseutos de qualquor
pagamento, urna voz quo provein qua taos servidSos ac.carretão pro-
juizos e depreciameutos on despezas particulares.

Art. 1 	 As camaras muuicipaes da provincia mandara cc-
brar aforamento em todas as povoaç6es fundadas em terreos
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doados ou perlencerites i matrizos, invocacdes religiosas a capellas
fihiaes, applicando soo proclucto aos rospectivos padroeiros a so-
nhorios.

Art. 16. 	 Fico isoritos do pagar foros as hopitaes, templOs 8

eslabelecirneutos do instruccäo.
Art. 17. 0 trabaiho da secretaria cia cimara minicipaI da

capital serd diario, começando hs 9 horas cia manha e finalisando
As 3 cia tarde a as 5005 empregados seräo sujeitos d ponto.

Fico extensivas aos mesmos nmprog.lIOs as disposicoes do § 27
do art. 3.° a arts. 16 a 22 do regulanidnto provincial n. 82 do 27 do
Maio do 1878, corisidorada a 4•a parto dos vOuCimoatOS CocnO grati-
ficaco.

Art. 18. • Fica extensivo ao arraial da Abbadia, do municipio
doPitanguy, o artigo das posturas quo prohibe a creacfio do gado
SUIUO nas povoaces e o imposto resultanto das multas applicado
a canalisaço d'agua potavel do roferido arraial.

Art. 19. Os foros cobrados e a cobrar-se pelas camaras mu-
nicipaes do S. Paulo do Muriahé e Carangola polo arrendarnonto
de terrenos doados par Manuel cia Silva Novces, José Moreira Car-
neiro a outros a capolla do Santa Luzia do Carangola, sero resti-
tuidos a cobrados a betieficio dos concertos e alfaias do sonhorio.

Art. 20. A cada uma das camaras municipacs cia provincia d
aberto o credito especial de 100 para pagamento do servicO creado
polo art. 13 cia Resoluçdo n. 2639 do 7 de Janeiro do 1880, nos
termos da proposta quo Ihes fOra dirigida polos cidadâos Carlos
Gabriel Andrade o Joquirn Cypriano Ribeiro cm 20 do Fovereiro
do corrento anno, escripturando-se esta verba sob o titulo—despeza
especial—na couta do anno em quo for paga.

Art. 21. So feitas as seguintes altoracOes no art. 2.° do, Re-
soluçdo a. 2368 do 12 de ,Julho do 1866, quo apprOvOU as posturas
cia camara municipal do Rio Novo:

1—Sendo a mascateaco portoncente a dons on mais social, sO
poderäo usar do nina licenca so andarom junto-

2—So as sOCio9 no andarem juntos, so cobrará o duplo da
quantia marcada nas posturas, devenclo entäo eada socio trazer aua
licenca.

3-0 mascate quo for encontrado percorrendo o municipio, gem
a respectiva licença, pagard a multa do 30$ a sera obrigado a
pagar a alludida licenca.

Art. 22. 11evogo-so as disposicdes em contrariO.
Mando, por tanto, a todas as autoridades a quern o conheci-

mento e execuco cia referida Rosoluço pertencer, quo a cumpram
a faam dumprir tao inteiramente como nella se contem. 0 secre-
tario desta provincia a faça imprimir, publicar a correr. Dada no
palacio da presidencia cia proviacia do Minas Geraes, aos trinta
dias do rnaz de Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor
Jesus Christo do mil oitocentos a oitenta e quatro, sexagosimo
torceiro cia ladepeadencia a do lmperio.

OLEGARTO HERCULANO DAQU1NO E CASTRO.

Sellala e publicala nesta secretaria aos 28 do Novembro de 1884.
Gabriel de Oliveira Santos
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Ta1c11a---

IMPOSTOS MUNICIPAES

A camara municipal da capital cobrari annualmente
1—Do cada carro ou carroça que Se empregar na yen-
da do pedra ..............

2—Do cada carro, carroça on carretâo,que Be empre-
gar na conduccao o venda do madeiras, para con-
struccäo (de cada vez) ..........

3—De cada carro on carroça, quo se ompregar na
venda do toihas ( do cada vez ) . . 	 . . . .

4—Do cada carro ou carroça,trazendo cargase outrOS
objectos on quo por ella trausi tar (de cada vez).

5—Do cada capado ou cevado, quo ontrar na cidade
para negocio, e que seja vendido em PC OU a
rotaiho ..............

6—Do cada animal quo vagar pelas ruas entre as
pontes do Antonio Dias e Rosario . .

7—Do cada caieira . 	 . 	 . 	 .	 .......
8—	 <	 olaria ...........
9.: pessoa quo trouxer marmota, realejo

on qualquer outro objecto, por cuja exhibiço
cobre qualquer quantia:
Na cidade . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .	 .	 .	 . 	 . 	 .	 .
Nos outros povoados

10—Do cada botoquim provisorio
Na cidade.............
Nos povoados do fora .........

11—De cada rez quo se abater no matadouro para
consumo da capital, sendo a came corn osso von-
dida a 320 rs. o kilo,e sem osso a 400 rs. se cobrar.
So for elevado o preço so cobrará do cada 20 rs.
do augmento mais 500 rs. ate.........
Das rezes abatidas na capital fora do matadouro.
Nas sCdes das freguezias de fora da cidade.

12—Do cada agenciador de contractos ofleroSoS do
sociodades anonymas, do sogurança do vida e
propriedades ...........

13—Do licoiicas para depositar nas ruas e praas ma-
deiras para construcçâo ........
So finda a construco continuar o deposito do
madeiras pagará a multa do.......

14—Do cada escravo quo se vendor no municipio pa-
garà o vendedor:
Ate 1:000$000
D'ahi para cima.

15—Liconça para uso de arrnas permittidas.
16—Do cada vendedor do imagens on figuras do cera,

gesso,brro, pedra on do outro qualquer material.
17--Do cada mojo do sola vindo de fora e vendido no

municipio

30$000

$600

$600

2000

$500

2000 •4-
20$000 	 -1-

15000

15$000 H
10$000

10$000 4-4.
5$000 -

1$300

5000
2$000
1$300

100$000

5$000

20$000

10$000
20$000
20$000

30$000

$100
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18--Do cada casa do negoclo do fazendas meccas
conjuncta ou soparadamente,

gens, calçados e jo
objectos do armari-nho, drogas, chapeos, ferraiss:

Na cidade 	 ............................25000
Nos outros lugaros ..........ld$000

19—Do cada casa do negocio, em quo so venda mo-Ihados de fora on da terra, sal e mais genros,
quer do paiz, quor do fora:
Na cjdade 	 ............20$000Nos outros lugares 	 ......... 	 i00020—Do cada casa onde sO so vendorom generos dopaiz:
Na cidade .............
Nos outros lugares 	 .....21--Do cada botica on laborato

.
rjo pharmaceutjco:

Na cidade.......................25$000
Fora d'ella ..........lO$000

22--Nas estradas e povoaçdes menores do 30 casas,
pagarão as dos us. 19 e 20 .......6$000

23--Do cada botequim: 	
.Na cidade...........12$000

Fora d'olla ........... 	 00024--Do cada padaria:
Na cidado.............20$000Fora

25--Do hotel, casa do pasto, hospedaria:
Na cidade...........
Fora 	 .....	 5$000......... 315$00026--Do cada loja on tenda do quaesquer offiClos mechanicos:Na cidade.......
Fora 	 ............ 	 10$000

27--Do cada alfaiate, modisla ou costureira quo ven-
der fazendas, enfeites on prepares 	 15$00028--Do cada casa do jogos permittidos:
Na cidade ..............80$000
Fora 	 ............. 	 $00029--Dø cada casa on fabrics, do fogos artiflciaes:
Nacidade . 	 ........ 	 . 	 20$000Fora .................6$000

30--Docadaacougne decarnesverdes quando o açou-
gueiro no tenha page o imposto do n. 11. . 	 1200031—Do cada nasa do barbejro ou cabelloreiro. . 	 15$000Se vender perfumarjas. . . . . 	 . . 	 30$00032—Do cada casa ou fabrica do charutos, cigarros,
fumo on em quo so vendoestes goneros. . . 	 15$00033—De cada casa do alugar animaes ou muaros 	 15$00034—De cada advogado, medico nu cirurgio . . 	 10$00035—De cada solicitador on procurador do partes em
JEuso ou nas reparties .......

36—Do cada cartorio do tabellião, official do regis-tro 0 escrivo do orpháos.......6000
37—Do cada escriptorio do collector .....1O$000
38--Do cada escriptorio do escrivão de collectoria . 	 5$000

- I
-4 q••
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39--De cada escriptorio do eserivo do paz, contador
o partidor.............

40--Do cada dentista . . . ......
41--Do cada retratista por qualquer systems.

Sendo a oleo
4--Do cada rancho do tropa corn on aern paato
Na cidado..............
Fora d'ella

43--Do cada urn moinho dontro da cidade on subur-
bios, moendo para vendor, on tirando maquia.

44--De cada loja on officina do relojoeiro, ourivea
on em quo so vendão rologios, correntes e mais
objectos do ouro, prata etc .......
Se os mosmos objectos forern vendidos nos cases
do n. 18 ................

45—Do cada livreiro on eucadernador . . -
46--Do cada typographia .........

Sonde subvoneionada pelos cofres publicos
47--De eada urna rez quo passar per este municipio

Do cadaovolha,cabra, cabrito, on porco
48--Do quaesquor vendodoros do cautelas on bilhotos
49--Do cada corurno do soils .......
50—Do cada ponna d'agua.........
51—Do cada concosso para tirar agua dos enca-

narnontos da carnara por via do bombas
Per anno, aondo revogavel a concesso.
Fico isontos d'este imposto os quo forem donos
o pagarom ponnas d'agua.

52—Do cada Iiraça do pedreira na sesmaria da Ca-
mars (aunuaes) ...........

53—Do cada coclieira do animal a trato .
e nas estaç6es da estrada do forro.....

54--Do cada engenho do socar formaçOos auriforas
Ditos do serrar madoiras ........

55--Do cads casa do commissäo ou consignaço do
gonoros on cargas 0$000 e nas estaçes do os-
trada do ferro

56--Do cada casa on fabrics do cervoja, licor ou
qualquer outra bebida . ...... vender .....

57—Do cada casa on individuo quo nder aboa.o,
madeiras, toihas, tijolos etc

58--Do licouca para construir on reconstruir uma
casa 2$000, pagos antes do cumoçar a obra, pena
so infractor do pagar o duplo.

59—Do cada individuo quo alugar pasto pars ani-
rnaes 	 ................

60--Do cada licença para kiosquo volanto nas praças
o largos quo a carnara designar.

61--Do cada licença nio espocificada . .
62—As liceuças sao obrigatorias, e ser.o tiradas du-

ranto o inez do Janeiro, oxcopto as casas quo so
abrirem dopois desse mez, quo as tirarào dentro do
trinta dias da data da abertura das casas,

4$000
30$000
40$000
60$000

15$000
6$000

'o$Ooo

30$000

1o$000
6$000
0$000

40$000
500
200

15$000
6$000
'$000

20$000

I')$000 	 --
15$000 	 •t

25$000
10000 •1
114000 *

30$000 *

20$000

10$000

8$000

12$000
4$000
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officinas ou negociOs 0 quo pagarao as niesmas
quantias dos §3 antecedentes para o restO do
anno.

63-0 quo não tirar sua licença On pateflte no
praso supra pagari o duplo da quantia em qua a
mesma Iicenca devia im portar.

64--Os de fora (la capital, pareto, poderâo tiral-as
W o mez de Fevereiro, a so excodor d'esse mez
pagarâo a duplo do irnposto.

65--As licenças serSo passadas polo secretario a as-
signadas polo presidente da camara, a vista do
conhecimento tirmado polo procurador da camaro,
em quo declare tar o contribuinto pago as taxas
respectivas. Nellas so dosignarâo o lugar, numero
das casas, nome do contribuinte e a quantia quo
pagou.

66--Nâo é permittido mascatear fazendas, prata,
ouro, brilhantes, pedras preciosas, joins on outro
quniquor objecto do commercio dentro do munici-
pio, Bern quo o mascate mostro htver pago os
direitos soguintes, isto annualmento, do Janeiro
a Dezembro.

67--De cada mascate do fazenclas seccas e armarinho:
Na cidado..........
Fora d'ella .. 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

68--Do cada mascate do ouro, prata, pedras precio-
sas e qiiaesquer dbjectos do bijouteria 50$000,
sendo do municipio; sendo do fora . .

69--De cada mascato de foihas, cobra, ferro etc.:
Na cidade ..............
Fora della ..............

70—Do cada mascato do trancas, sellins, facas, as-
poras, calçados a outros quaosquer objectos do
industria ou arte.

71--Do cada tardo on noite do volantius, trabaihos
equestres ou gymnasticos on qualquer outro:
Na cidade 	 ..............
Fora d'ella ..............

72--De cada registro do titulo ou diploma do ompre-
gado quo vença ordenado on gratifieacâo

73--Be cada attestado que a camara der, n5o sendo
para pagamento do vencimentos

74--lie coda reproseutacão theatral, no sendo gra-
tuita ou para obras publicas, pias ou do caridado.

75--Do cada fabrica do sellins, arreios etc. ou cal-
ches. .

76--Do cada tenda do marceneiro, cauteiro ou pa-
dreiro, fabrica de carros, carroças etc.

77--Do cada barril do aguardente, licores on qua!-
quer bebitla da canna do assucar, quo entrar
nesta capital .............

78—As sobras quo so verificarem nas divorsas verbas
do despeza seráo applicadas a de obras pub1ica,

300000 4
40$000

20$000

8$000
25$000

l0$000

30$000
20$000

300O

8$000

1t4000

12$000

12$000 -

is000 -
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79--. E' prohibido ter soltos nas ruas e pracas desta cidado
porcos, cabritos, carneiros ou cues; multa do 5$000 por cada urn dos
infractores; apprehendidos taes anirnaes, serão arrematados corno
bons do evento, se não apparecer o dono e pagar a multa.

80--Expor a venda goneros alirnenticios solidos on liquidos
ja deteriorados; multa do 30$000, alorn do sorem lançados fora
polo fiscal a juizo do medico da camara requisitado polo fiscal
on administrador do matadouro.

81--Falsiflcar esses e outros generos do commerelo, mistu-
rando-ihes substancias estranhas para augmentar o peso, volume
on quantidade; multa do 20$00() a 30$000

82--Abater rezes na 5a e 6.a feira santa ate a rneia noite
deste dia ; salvo para hospitaes ou doentes e requisitadas so presi-
dente da camara pelas pessoas ou autoriddes competentes; multa
do 10$000 por cada rez abatida.

83--Abater rezes doontes a juizo do fiscal, chamado polo admi-
nistrador ; multa do 30000, alem do ser inutilisada a came polo
fiscal a custa do marchanto on carnicoiro.

Ta1e11--B

Imposto especial para canalisaçao d'agua potavel da ci-
dade do S. Joo Nepomuceno.

Art. 1.° A carnara cobrarä aunualmente, por iutermedio
dos fiscaes, quo perceberflo 6 %

1—Do cada prodio dentro da cidade........2$000
2-- p 	> de fora	 ....... 	 . 	 1$000

(Exceptuados os do pessoas indigentos).
Art. 2. 0 Ser. extincto osLo imposto logo quo for
pago o emprestimo para oste flm contrahido.
Art. 3.0 Revogo-se as disposiçes em contrario.

TalelIa---C

Imposto especial para as obras da matriz do Monte Sio,
quo será cobrado pela carnara municipal do Ouro
Fino, oem quo a procurador tenha porcentagem.

1--Do cada pessoa que residir naparochia de Monte Siâo
o tiver fogäo por conta propria era qualquer casa
(do cada um ) .......... ... .

fazen
.... l$000

Exceptuäo-se as miseraveis o as ranchos dos 	 -
deiros ou agmicultores feitos em suas roças para
agasalho doe trabaihadoras
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Tbc11a --- D

A camara municipal do Diamantina cobrará
1--Dc cada Fez abatida, sendo a came vondida ate
$00................

2--Excedendo de $240 . . .........
3--Dc cada espectaculo equestre o gymnastico, ate tj,

pagarâo do cada urn.
4--Excedendo do 4, qualquer quo seja o numero, do
eada urn ..............

'$000
20$000

20$000

50$000

Tac11a--E

A camara mtthicipal da villa do Salinas cobrar:
1--Do cada vendedor de miudozas na casa de mercado,

porcada feira.
2--Do prornotor pullico ou son adjunto. .
3— 	 collector provincial ..........
4-4 	 It 	 geral ..........
5— 	 escrivo do nina e outra collootoria.
6-- s agente do eorreio ..........
7--Do cada vendedor do horvason fructas .
8-- 	 curtidor de couros no municipio
9 . ' 	 4 possoa quo tiver cafesaos em numero do

mil pés para cima ........
10--Do cada ompreiteiro do obras no municipio I % do

valor do contrato.
11—Do cada pessoa quo abrir nogocio do rnez do Juiho

em diante pagará a mtado do imposlo.

TIo11a --- F

A Camara municipal do Caldas cobrari annualmento
1—Do cada officina typographica, lithographica, do en-

cadernacbo ou outras semolhantes.......
2—Do oxercei o cargo de procurador do camara
3—Do exercer a cargo do agente do procuralor
4—Do exercer o cargo do fiscal da cidade.....
5—Do exercer o cargo de socrotario do carnara
6—De exercer o cargo do juiz do direito ......
7—Do exeicer o cargo do juiz municipal o do orphos
8—Do exorcer o cargo do prornotor l)ublicO.....
9—Do oxercer o cargo do official do justica.....

10—Do exeroer o cargo do collector geral on provincial

l$000
5$000
8S000
8$000
4$000
6$000
2$000
5$000

2$000

l0$000
8$C 00
4$000
5$000
6$000

l0$000
l00o0
51000
3000

10000
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11—Do exercer o cargo do escrivio da collectoria
12—Do exercer 0 cargo do administrador da recebedoria

de Caiclas ........................
13—De exercor o cargo do escrivo della ......
14—De exercer o cargo de vigia della .......
15—De exercero cargo do contador,particlor o distribuidor
16—Do exercer o cargo do curador goral de oriihaos
17—.De exercer o cargo do cobrador oii agente de Iiqui-

dacOes commercjaes ...........
18—Do cada olaria de teihas on tijollos Para vender
19—Do cada outerramento em catacumba ou carneira em

cemiterjos publicos ............
20—Do cada attestado, no sendo 1)ara vencimentos do

empregados.
24—Do cada escravo quo se vendor no muuicipio
22—Do cada Fez gorda exportada do rnunicipio.
23—Do cada capado ou cevado exportado do municipio
24—De cada 15 kilos do café exportado do municipio
25—Do cada 100 quijos ............
26—Do cada 50 litros do fijo, frinha on arroz
27—Do cada fabrica do vellas do cera .......
28--Do cada posSoa quo residjr temporaria on permanen

temente no municipio em casa propria, dada ou allu-
gada, excepto as quo ostivereni sujeitas a qualquer
contribuiQão,tOndo fogao per conta propria

29-0 imposto do § 1.0 do art. 176 da reso1uço n. 3092
flea reduzido a ................

30-0 do § 3.• a...............
31-0 do § 50, 2. a parte em relaçao somento aos nogoci-

antes do fazendas o moiliadossendo no inesmo pro Ho
e portencendo ao mosmo jndiviüo ......

32-0 do § 8.0 a
33— 	 10.o

35— 4
	 18.o 	 • 	 .........................

36— 26.0
37— 4 c c 27.°

........	 .........
41. 0 olevado nos Poços do Caldas a

40-0 do cada informaço on registro do potiçao em
quo sepeça COUCOSSO do prazo pora odiflcaço, per-
coberd o aecretarin......

5000

12$000
6$000
64000
3,000
3$000

20$000
6000

5$000

5$000
10$000

500
500

20
'$000

200
5$000

'$000

30000
30000

50$000
5$000

10$000
20000
10 000

'sOOo
200O
2$000

20$000

'$000



POMJ LI	 PARTE PRIMEIRA	 FOLEL 130

RES0LUQA0 N. 3287—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884
Approva as contas de diversis camaras municipaes

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquirio o Castro, presi-
dnnto da provincia do Minas Grtes: Faço saber a todos
as seis habtantes, quo a asseaib1et legislativa provincial,
Sobie proposta do diveras camaras municipacs, decretou
a R&so1uço seguinte:

Art. 1. 0 Ficäo approvadas as contas das carnaras
municaes abaixo declaradas, a saber:

§ 1.0 Camara do Araxá, exercicio do 1883, receita
1:836i7, despoza 1:583$285, saldo a favor da carnara
252982.

§ 2. 0 Camara do Barbacena, exercicio do 1883, re-
ceita 23:619$492, despeza 1:611$594, saldo a favor do
procurador 992102.

§ 30 Camara do Born Successo, exerciclo do 1883,
receita 1:923028, despeza 1:513$999, saldo a favor da ca-
mara 279029

§ 4. 0 Camara da Campanha, exorci&o do 1883, re-
ceita 13:262039, despeza 13:074$425, saldo a favor da
camara 187614.

§ 5.' Camara do Campo Bollo, oxercicio do 1883,
receita 1:322600, despeza 1:322600.

§ 6. 0 Camara do Our yollo, exercicjo do 1883, receita
8:379$398, despoza 7:269$483, saldo a favor da camara
l:1099l5.

§ 7•0 Cimara do Carmo do Rio Olaro, exorcicio do
1883, receita 2:110600, dospeza 1:925$900, saldo a favor
da carnara 184700.

§ 8. 6 Camara da Chrstina, exercicio do 183, receita
5:956550, despeza 5:731795, saldo a favor da carnara
224755.
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§ 9. 0 Camara da Diamantina, oxorcicio do 1883, re-
ceita 12:715$120, despoza 13:666$601, saldo a favor dc
procurador 951$481.

§ 10. 0 Camara do Gräo Mogol, exercicio do 1883,
receita 2:500023, dospeza 2:271$743, saldo a favor da
camara 228$280.

§ I 1 . 0 Camara do Itapecorica, exercicio do 1883, re-
ceita 4:455$666, dospeza 3:749$247, saldo a favor cta ca-
mara 706$419.

§ 12. 0 Camara do Juiz do Fora, exercicio do 1883,
receita 43:718$168, despeza 43:450$610, saldo a favor da
camara, 267$558.

§ 13 ° Camara do La yras, exercicie do 1883, receita
16:146$168, despeza 6:954$577, saldo a favor da camara
9:191$591.

§ 14. 0 Camara do Ouro Fine, exercicio do 1883, re-
ceita 5:983503, despeza 5:836822, saldo a favor da ca-
mara 146$681.

§ 15. a Camara do Pitanguy, exercicio do 1883, re-
ceita 3:176333, dospeza 3:116$482, saldo a favor da ca-
mara, 59$851.

§ 16. 0 Camara da Ponta Nova, exercicio do 1883, re-
coita 6:347188, despeza 6:347$744, saldo a favor do pro-
curador, 556.

§ 17. 0 Camara do Pates, exercicio do 1883, receita
2:297$669, despeza 1:462$272, saldo a favor da camara
835$397.

§ 18. 0 Camara do Pará, exercicio do 1883, roceita
3:373$666, dospeza 3:271757, saldo a favor da camara
1O19O.

§ 19.' Camara do Pomba, exercicio do 1883, receita
15:689478, despeza 10:057$610, saldo a favor da camara
5.631$868.

§ 20.° Camara do Queluz, exercicio do 1882, receita
20:899$789, despeza 16:989929, saldo a favor da camara
3:909$860.

§ 21.0 Camara do Piumhy, exercicio do 1882, roceita
2:875$217, despoza 2:692029, saldo a favor da camara
183$188; 1883, receita 3:518$992, despeza 3:243$479,
saldo a favor da camara 275$513.

§ 22.' Camara do Sabará, exercicio do 1883, receita
9:361$594, despeza 7:844$396, saldo a favor da camara
1:517$198.
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§ 23 0 Camara do Serro, exercicio do 1883, receita
4:546$93, despeza 3:645653, saldo a favor da camara
901$030.

§ 24.' Camara do S. Gonçalo do Sapucahy, exercicio
do 1883, receita 6:327ö084, despeza 7:366$551, saldo a
favor do procurador, 1:039$467.

§ 25 ° Camara do Sete Lagoa8, exercicio do 1883,
roceita 3:1096500, despeza 2;905$710; saldo a favor da
camara, 203$790.

§ 26. 0 Camara do Santa Luzia, exorcicio do 1883,
receita 5:297$911, despeza 3;469$590, saldo a favor da
camara, 1:828$321.

§ 27. 0 Camara do Suassuhy,oxercicio de 1883, receita
1: 858$088 , despeza, 1:861$869, saldo a favor do procu-
rador, 3$781.

§ 28. o Camara do S. Joào d'El-Rey,exercicio do 1882,
receita 24:515071, despeza 24:633$680, saldo a favor do
procurador, 118$609.

§ 29. 0 Camara do S. Miguel do Guanhes, exercicio
do 188, receita 4:160433, despeza 2:558230, saldo a
favor da camara, 1:602$203.

§ 30 ° Camara do Turvo, exercicio do 1883, receita
6:223 $445, despeza 4:9636577, saldo a favor da camara
1:259868.

§ 31. 0 Camara de Tres Pontas, exercicio do 1883,
roceta 3:373$997, despeza 1:6156570, saldo a favor da
carnara 1:758427.

§ 32.' Camara da Leopoldina, exercicio do 1880, re-
ceita 48:87 $061, despeza 29:329$566, sallo a favor da
camara 19:545495; 1881, receita 49:752$510, despoza
28:509$427, saldo a favor da camara 21:243$083; 1882,
receita 45:482$443, despeza 4:937$18I, saldo a favor da
camara 20:545$262; 1883, receita 39:910335, despeza
19:135059, saldo a favor da cmara 20:775$276.

§ 33° Camara do Rio Pardo, exercicio do 1882, re-
coita 4:046$364, despeza 3:365864, saldo a favor da ca-
mara, 680500.

Art. 2. 0 Fica salvo as camaras municipaes ou a tor-
coiros o direito do reelamarem contra qualquer engano
ou inoxactidão quo por ventura forern encontrados nos
saldos constantes do art. 1.° e seos § desta Reso1uço.

Art. 3.' As cawaras municipaes, no mencionadas
no art. 1,0 desta roso1uço, cujas contas uäo foro remet.
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Was a assemblea ou deixaro do ser tomadas por falta-
rem exercicios anteriores, so obrigadas a rernetter, ató
O rnez do Marco do 1885, todas as quo fa1to, sob pena do
multa do 100$000, relativamente a cada exercicio firtan-
ceiro.

§ 1. 0 As carnaras quo cumprirem esta disp s ço ficäo
relevadas do todas as multas em quo tm incorrido.

Art. 4. 0 Para a prestacäo das contas, apresentarão
as catnaras somente urn balancete do cada trimestre e urn
balanço gerdi do caula anno firianceiro, assignados pelos
vereadores quo os approvarem, os quaes sero responsaveis
por qualquer inoxactidao quo nos mesrnos so contenha.

Art. 5° Fico rovgadas as disposicOes em contrarw.
Mando, portant., a todas as autoridades, a quem o

conhetirnento e execuco da referida Reso1uço prtencer,
que a cumpram e facam cumprir to inteiramonte como
nella so contem. 0 secretario desta provincia a faça im-
primir, publicac e correr. Dada no palacio da presidon-
cia da provincia de Minas Geraes, aos trinta dias do mez
do Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos o oitenta o quatro, sexagesimo
terceiro da Independencia o do Imperio.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 29 do No-
vombro do 1884.

Gabriel de Oliveira Santos.
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RESOLUçAO N. 3288—DE 30 DE OIJTIJBRO DE 1884
Contem as posturas da camara municipal do Carangola

TITULO I

DISPOsIç5Es GERAES

Art. 1. Ha cntraveuçIo on nfracço, quando so
não observa o detorruinado em quaiquer artig on
paragrapho do posturas on rosoluçAo e editaes quo della
facao parte.

Contraventor on infractor ê o quo commette a in-
fracção.

Art. 2. Ha reincidencia quando o contraventor ja
tiver sido condemnado uma vez no municipio, poi ter
nelle conimettjdo a mesma contravenço.

Art. 3. 0 contraventor flea sujoto as penas esta-
belecidas nesta posturas; o quando depois da disposiçao
do qualquer artigo seguiremse Os terwos—prjo, multaon obrigacã do fazer on desfazor, designa-se a priso,
rnulta on obrigacao a quo flea sujeito o contraventor,
salvo quando no tnesmo artigo so fizer expressa differença.

Art. 4. A multa on qualquer outra pna imposta
aos infractores no os isenta das obrigaçes e do paga.
meato dos rospectivos impostos, nem cia satisfaco do
damno causado.

Art. 5.Quando o multado for escravo, sera sen seuhor
obrigado pela multa, a sondo menor ou equivalente, seu
tutor ou curador.

Art. 6. Logo quo chogar ao conhcimento do fiscal
geral ou dos do districtos a inobservancia do qualquer
disposicao das posturas, immediatamenta deverá adver..
tir o cozztraveutor, chauzando-o ao cumprimentq de seu
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dover, e d'essa advertencia ou notificaco lavrath urn
auto, assignando-o duas testornunhas, as quaes, tendo pre-
senciado o facto e negando-ø a assignar, soräo mul-
tadas corn a pena do vinte mil reis; neste caso 0 fiscal
convidarâ outras testornunhas,com as quaes lavrarâ 0

auto contra aquellas quo so negaro a assignar.
Art. 7. 0 infractor autoado, quo reconhecer achar-

so incurso e quizer satisfazer a inulta, poderá para
isso procurar o fiscal on o procurador, quo recoberao
lando urn conhecirnento de quitacäo extrahido do livro de
talöes, isto nan havendo outra pena seno a pecuuiaria;
ao contrario, no pagando on tondo outra pena alem da
multa, o fiscal remetterè. o auto ao procurador da
camara, para requerer e promover o respective processo.

Art. 8. Remettido o auto ac procurador da Camara,
este, tendo-o recebido, prncederá do accordo corn as
disposiçes do regulamento do 22 do Novombro do 187 1.

Art 9. Quando qualquer coatraveutOr nao pagar a
multa a quo tiver side condomnado, será ella commutada
em Frisao a raso do 16 por dia, sendo solto logo quo pagar
o quo dover.Art. 10. Quando para a cobranca do multas,licencas,
emolurneutOS e custas, quo pertencaO a camara, for no-
cessario o emprego do meios civ is ou crimivaes, o infra-
ctor ou multado é obrigado a pagar rnas triuta por cento
sobre a quantia pela qual sffro o procss nU execUcO,
quo pertenceräo ao procurador da camara quanlo por elle
promovido o processo.

Art. 11. Todas as vozes quo a camara for condom
nada nas custas e absolvido o infractor, será obrigado
a jemnisa1.aoefl1pregad0 quo tiver imposto a multa,
salvo so a absolvican for per nullidades e culpa do procu•
rador, quo então sera o responsavel.

Art. 12. Quando Os fiscaos sahirem em correicao,
podeo requisitar todo o auxilio necessarie, assim come
podero chamar qualquer cidado para 03 coadjuvar em
algurna diligeacia.

Art. 13. Os juizes, escriväes e officiaes do justiça
tero 0,9 mesmos emolumentos quo poe acs e dili-
gencias identicas ihes competem polo regirnento de custas
em vigor

Art. 14. Nos intervallos das sessis o prosidente da
caWara poderA autorisar o fiscal respeetivo a despender
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W It quantia de 200$000 no maximo, cm cada exercicio
ou anno financeiro da camara, para roparo urgente de
ediflcio ou quaquer obra pubilca, ruas, cstradas ou
pontes, tirada da destinada para obras pub'icas, quarido
para isso dé margern.

Art. 15. A mesma disposico do artigo antece-
dento tore. lugar para acudir a qualquer necessidadc
por motivo do epidomia, tirada a quartia necessaria, nos
mesrnos termcs, da verba destinada para prowover a
saude publica.

§ unico. Quando estiver esgotada eta verbs, a
camara, em caso urgente do epidemia, podera, einquanto
pede auxilio ao president,-3 da provincia, utilisar.se
da verba destinada para enterramonto do pobres.

Art. 16. 0 presidente da camara ordenare. os paga-
mentos pelas vorbas ruspectivas:

§ 1.0 Das despezas corn cam inheiros para entrega do
officios, livros, doeurnetos e quaesquer papeis enviados
pela caniara ou quo por intermodlo della deväo chegar
ao seo destino,

§ 2. 0 Ao secretario e porteiro, das despezas corn o
necessario no eustoio e expediente do serviço e trabaiho da
carnara.

§ 3. 0 Dos ordenados dos empregados, no fim do cada
trimestre, It vista do parecer da cominisso do contas,
formulado de conforreidade corn a foiha dos pagamentos das
despezas da camara, e dos vencimeatos dos respectivoa
empregados, organisada polo secretarko, na qual sor&
oils tambern incluido.

§ 4. 0 Do quo o fiscal geral tivor dospendido corn
o enterro do pnbres.

Art. 17. Logo quo estejo esgotados o& cadernos do
tales, serau substituidos por nuvos, devendo os fiscaes
envir ao secretario os livros quo conteni as tarjas desses
tales, para sorem archivados.

Toda e qualquor outra renda do procedencia logitima
sore. igualmente recoihida ao cofre.

Art. 18. As licenças sero concedidas, pagas as
devidas contribuiçes, por alvarIts assignados pelo presi-
dents da camara ou vereador mais votado quo residir
na séde do municipi

§ 1. 0 Da denogaço cIa licença havere. rocurso para
1Q1lfli
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§ 2. 0 Quando diversas pessoas requerereu simul
taneament 0 rnesrn) terrono, .srà preferida aquolla qua
in tive' leito construcçao no municipO uu aquella qu
Be obrigar a edificar meihor predie; o vrn caso deigualdale
do circumstancjas decidirá a sorte, presentes os requereutos
(se o quizerem) e duas testemunhas polo menos

Art. 19. As licenças resultantes dos irnpostos
annuaes seräo tiradas durante Os mezs do Janeiro e
Feveroiro, e os respectivos a1varâ nAo sero assignados
polo presidonte ou vereador quo i'esithr na séle do munioi-
pio, emquanto o contribuinte OW) mntrar quo tern pago
todos Os direitos a quo estiver sujeito.

§ unico. Estas liconças seräo sompre concedidas por
urn anno civil, qualquer quo soja a epoca em quo so
tornarern exigiveis.

Art. 20. Quando os impostos muriicipaes näo forem
pagos na epoca marcada on quando so turnem exigi-
veis, procoder-se ha exocutivarnento a cobrança dos
mesmos, corno so procedo a respeito dos impostos provin-
ciaes, e os contraventores pagarâo a multa do 10$000

Art. 21. A. aferico dos pOSOS o rnethdas terá. igual-
monte lugar todos Os annus duranto os mozos do Janeiro a
Feverei ro.

Art. 22, A camara rnandará domarcar os logradouros
publicos da cidade e povoacöos, assignalanclo as divisas
corn marco do pedra, do quo lavrará o secretariO, no livro
propria, termos, quo sorão assignados polo presidente da
carnara, vereadoros effectivos em rnaioria, e polo pro-
curador, fiscal geral e do districto dernarcado o pelos ros-
pectivos alinhadores.

Art 23. Logradouros publicos so os terrenos e
lugares destinados a comrnodidade e utilidade publica, ao
uso e pro veito corn mum.

Art 24 A camara mandarfi levantar olantas da
cidade a povoaces do tormo, segundo as quass serão alinha-
das as praças pubhcas, ruas e travess'4s.

§ 1 . 0 Estas paitas serAo archivadas, devendo fear
urna copia corn o fica1 respective.

§ 2 ° Emquanto nao forem levantadas as plantas,
os alinhameutos sorio feitos comu ate o presente cu segiin-
do as iustrucçOe quo fowrn dalas pola carnara.

Art. 25. 0 alinhamonto das pracas o (uas serã
i-,iii q An nedra 	 lavradas o afincada
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nos lugaros em quo a camara julgar necossario, do quo
o fiscal lavrará urn torino, quo assignarâ corn duas teste-
munhas presenciaes e serã archivado.

§ unico, 0 secretarlo cpiarà o tormo reforilo
no livro proprio.

Art. 26. As praçs publicas teräo 50 metros qua-
dradus polo menos, quando for possivel essa forma;
as ruas principaes terao nuuca monos do 14 metros
do largura, nern as travessas monos do 8.

§ UOJCO. A camara de&gnarã por edital quas as
ruas que devoru ser consithradas como principaes.

Art. 27. As dis;osiçOes relotivas aos ornpregado
da carnara achäo-se, aleru do quo so coutorn neste codigo,
no rgitnento intorno da camara municipal do Rio Novo
quo é aloptado para ter v;g.r neste municipio, no
reguuent das camaras municipacs a outras leis.

TITULO 2.°

EMPREGADOS MUNICJPAES

DisposiçOes relativas

Art. 28. 0 secretario tern as suas obrgacs do-
fluidas no referido regimento interno.

§ unico. 0 secretario perceborá, alern do seo or-
denado e einolurnentos, a quo por lei tern diroito,
320 rs. do cala alvará

Art. 29. 0 procurador tern, corno o secretario, as
suas obrigaçes definidas no mesmo regimonto, onde so
encontrarao as disposicies principaes ao quo ihe diz
respeito.

§ unico. Ao procurador, mutatis rnuandis, servatis
servan4zs, tern applicaçao 08 arts. 33 e 34.

Art. 30. Os ernprgados da camara tero os ordena-
dos na forma seguinte:

§ 1. 0 0 secretano vencerá annualmente a quan-
tia no 600$000.

§ 2. 1' 0 fiscal geral vencerá a quantia de tresentos
mil reis e oi do froguezia do districto, cada urn, cern
ruil reis.

§ 3 0 0 porteiro voncerá a quantia do duzeitos
mil reis
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§ 4. 0 0 procurador da carnara tare, doze por canto
sobre as quantias arrecadadas pela camara, inclusive
as licenças coucedidas.

Art. 31. Nos casos dos arts. 14, 15e 16, o procura-
dor fornecerá, por ordern do presidente da camara, a
quantia qua for designada ao fisc d respectivo, quo
passará recibo a dará conta no prirneiro relatorio qua
apresontar, do modo porque a emprogou, fornecendo
documontos qua isso comprovem.

§ unico. 0 fiscal qua por deleixo ou negligencia,
on qualquer outro motivo, empregar mal a quantia for-
necida, serã por ella responsavel e sera admoestido
pelo presidente ou pela camara, qua deverá dernittil-o,
se for grande a falta.

Art. 32 Os fiscaes juntaro ao ultimo relatorio
de cada anno unaa re1aço das casas sujeitas aos im-
postos municipaes, corn observaçes dernonstrativas das
mudanças on differenças nas mesmas occorridas.

§ unico. Urna copia desta relaço sera affixada
polo fiscal em lugar publico, do dia vinte a vinte e cinco
de Dezembro, a so convidarâ os contribuintes a entrarem
corn os irnpostos devidos durante os mezes do Janeiro
a Fevereiro seguintes, sob pena de serom cobrados
executivamente, alem da multa tie dez mil reis.

Art 33. Os fiscaes dos districtos, alem do relatorio
qua säo obrigados a apresentar sobre os negocios a
necessidades de seus districtos, na forma do art. 85 da lei
de 1.° do Outubro de 1828, no qual devem dar conta do
qua houverern arrecadado no trimastre, participarão
ao fiscal geral as infracç6es das leis a prevaricaces on
negligencias do todos Os empregados a as contravençes do
posturas quo tiverem lugar nos sous districtos.

§ 1. 0 O fiscal geral, colligindo todas as inforrnacs
qua polo sobredito rneio ou por qualquer outro chegareni
ao seo conhecimento a add icionando-lhas as obsarvaçs
relativas ao seu districto, fará urn relaorio para ser
aprosentado a camara no primeiro dia do cada sesso
ordinaria.

§ 2. Os fiscaes dos districtos sao obrigados a mandar
o relatorio supra oito dias antes da reunio da cainara,
sob pena de ser descontada a quantia do 10$ do sea or-
denado todas as vezes quo foram ornissos, o qua a carnara
deverâ. irremissiveirnente fazer; disposico quo sore,
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extonsiva ao fiscal geral, quando for omisso na parte que
ihe cumpre observar.

§ 3. 0 fiscal geral, cujas funcças so estondem a
todo o municipio, fará, quando julgar conveniente, cousi-
deraçes geraes, aiflxando editaes uom antecedeacia de
quinze dias polo menos; tanto elle como as dos districtos
farão ao mcnosduas correiçes em etda anna flog respocti.
vos distrjctos, daro conta dellas a camara no prirneiro
Jelatori() depois do feitas, dando igualmerito conta, flog
mosmos termos, ao fiscal geral, das correiç$os quo fizerem
em todo o municipio.

§ 4. 0 As correiçes sero feitas, a primeira o mais
tardar ate a epoca da rouuio da seguada sesso ordinaria
da carnara, e a segunda antes da rounio da quarta sesso.

§ 5 	 Nas corruiçoes os fisces serAo acompanhadog
por duas pessoas, quo convidaraO o quo serviraa do
toternunhas nos autos do infracçes quo forem encon-
tradas, porcebondo cada urn nail reis par dia, o quaudo
a cvrreiQ() for dentro da citlade ou povoaces nada
VonceraO as testemutihas; sendo aquella quantia paga

Jos respectivos fiscae8, quo serao i ndemaisados pela
carnara. Os fiscaes parceborad por todo e qualquer auto de
infracçao quo lavrarern dousmil reis, pages pelos infractores
so satisfizerem voluntar jarnento a multa ou no for o
processo julgado improcedente.

Art. 34. Quando os fiscaes fororn omissos em fazor
as correices on em apresentar os relatorj(s ate ao terceiro
dia do sesso, soffreraö a pena do art. 101 do regimento
interno.

Art. 35. Os fiscaes, alem do seos ordenados, terAo
dez por cento sobre as multas quo impozerem.

Art, 36. ServirAo actualniento do adminjstradores
dos curraes do conceiho, on curraleiros, os respectivos
fiscaes, quo guardarAo o quo dispe o regimento interno
da camara.

Art. 37. 0 curraleiro quo em sea proveito ou
alheio servir-se dos animaes depositados pagará 10000
do inulta.

Art. 38. 0 curraleiro terá cuidado de tratar con-
veflientemente dos animaes, polo qua perceberã pela estada
dellos no curral 1$000 por dia, sendo urn so animal, e
800 do cada urn, sendo mais de dous.

Art. 39. Fica creado nesta cidade e em cada arraial
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do municiplo urn alinhador, quo vencerè. 2$000 do cada
frente quo contiver sessenta palmos, e rnais 500 pr cada
palmo quo exceder.

§ 1. 0 0 alinhaclor quo der causa a quo o ediflcio
on qualquer obra offenda ao alinhamento será multado
em 20000 e obrigado a desfazer o edificio ou obra quo
estiver fora do alinhamento, reconstluindG-o ate 0 ponto
em quo estava.

§ 2.° 0 alinhador quo aprumar ou alinhar ediflcio,
sem quo o proprietario mostre ter pago os direitos devidos,
pagarà 10000 do multa.

Art. 40. Os alinhadores quo sern causa justificada
faltarern aos sem deveros sero multados em 5$000

Art. 41. As obrigaces dos alinhadores so
§ 1.0 Alinhar as ruas, travossas o pracas da cidade

o povoaces.
§ 2. 0 Veriflear o alinhamento e o nivelamento das

ruas, travesssas e pracas da cidade e povoac3es, sempre quo
nellas so construirem ediflcios novos ou lovantarem-se do
novo os ja existentes, lavrando termo disto no verso do
alvarâ de licença, para nova edificaço ou reediflcacäo
no todo ou em parte.

TITULO 3°

DOS MEIOS PARA EFFECTIVIDADE DAS POSTURAS NESTE
MUNICIPIO

Art. 42. Os fiscaes requisitaro as autoridades civis
ou militares todo o auxilio quo julgarem necessario para
boa execução das posturas municipaes, assim como poderAo
chamar qualquer cidadäo para os coadjuvarem em al-
guma diligencia. 0 cidado quo so negar será multado
em 10$000

Art. 43. O flscaes quo näo cumprirem os seos deveres
sero, em geral, punidos corn as penas declaradas na lei
n. 15 de 14 do Abril do 1835.

Art. 44. Naquelles casos em quo as vio1aces forem
no interior das casas on negocios, os fiscaes näo procedoro
sem denuncia por escripto, assignada e compotentemente
reconhecida a firma por qualquer notario pub1co ou por
pessoa quo mereca M. No querondo o dono da casa on
negocio, ou quoin suas vozes fizer, dar permisso ao
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fiscal para a inspeccão, requererá ao subdelegado ordem
para isso, e a inspeccao so so frá estando em casa o chafe
da familia ou quem o represonte, so ostiver bra.

aude publica
CAPITULO 1'

Art. 45. E' expressamente prohibido enterrar cor-
P05 dentro das igrejas, sob pena do 30$000 do multa.

Art. 46. A catnara, ouvida uma commissão quo o
presidente da mesma nomear, designara o lugar o marcarà
a extonsäo dos cemitorios publicos, não consentindo em
caso algum quo seja no interior das povoacös o em ver-
tentes, cujas aguas vertio para as fontes, regos on
corregos d'gua potavel on de uso publico.

Art. 47. E' permittido aos particulares formarem
carneiras, catacumbas on monurnontos no cemiterio, pagan-
do pela 1icena 50000.

Estas licenças serão concedidas polo presidente nas
cidades e poles fiscaes nas freguezias.

Art. 48 São pormittidos comiterios particulares na
distaucia do mais do tres legoas dos cemitorios publicos,
precedendo licença gratuita da carnara.

Sao ,; donos ou administradores sorão obrigados a
onviar aos respectivos parochos e a autoridade policial
urna relaço das pessoas sepultadas corn dcclaração do
nomo, condiçöes, idade, ostado e enfermidade: aos quo
nao cumprirem, multa do 100$000.

Art. 49. Os proprictarios on administradores dos
cemiterios partcu1ares ão mais obrigados: a eonserval-os
tapados corn corcas forte sou muro, sob pona do 30$000
do multa e o dobro nas roincidencias: imposta a multa
o 0 infractor reincidido nAo cumprindo esta disposiço,
seri prohibida a continuaço dos enterramentos.

Art. 50 E' prohibido tanto nos cemitorios publicos,
como flS particulares:

§ L° Sepultar-se cadaveres autos do completar'so
viute e quatro horas depuis do fallecitnento;

§ 2. 0 Dexar insepultos us cadavores por mais do
quarenta a oio horas, ou sepultal-os urn covas quo não
tenhão polo menos urn metro e sotenta centimetros do
profundidade,
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§ 30 Lançar ou abandonar cadaveres nos adros das
igrejas on qua)quer outro lugar, ou conduzir para
enterrar corpos, sem ser em caixo fochado, quando
tenho fallecido de molestia contagiosa; multa do 30$000.

Art. 51. E' prohLbido fazor-3e exhumaço (10 corpos,
sem ser pelos meios legaes, sob pena do 20 de mu1ta

CAPITULO 2.°

DOS MEDICOS, I3OTICARIOS E VENDA DE REMEDInS

Art. 52 Nenhum medico, cirurgio on boticario
podora exercer a sua arte dentro deste municipio, sem
quo apt esente a camara diploma legal, conferido pelas
escolas ou faculdades do medicina nacionaes e matricula
da junta central do hygiene publica e da provedria da
saude da provincia. Os contraventoros pagaiäo a multa
do 200$000.

Art. 53 E' prohibido aos boticarios venderom reme-
dies sem receita do medico ou facultative, salvo so os
romedios forem do natureza innoconte; multa do 10$000.

Art. 54 Aos quo venderem substancias venenosas
a escravos on posôas dosconhecidas ou suspoitas, o quo
dellas não precisem no exercicio do suas profissoes,
multa do 30$.

Art, 55 Aos boticarios quo so nogarom a qualquor
hora da noito a aviatem receitas quo do prompto so
exigirem, multa do 20$.

Art. 56 O boticarios e donos do casa do negoeio
quo tiverern a venda drogas o remedios alterados, seräo
multados em 50.

CAPITIJLO
DS ESGOTAMENTOS DE PANTANOS, AGIJAS INFECTAS

Art 57. Aque1ls quo tiverern terrenos pantanosos
dentro da cidado e povoaçes, oncle estagnarem as aguas,
ser.o brigados a aterral-os dentro de urn praso rasoavel,
quo o fisel oidenar, e undo esso praso, n.o estando
concluido on ao menos começado o aterro, soro multa-
dos em 10$; na lalta do segundo praso quo Ilies for
marcado, serã multado em 20$ e o fiscal mandará fazer
o atorro a custa dos donos do torreno.

Art. 58 Os pioprietarios do dentro da cidade
e povoaçes sao obrigadps a dar epediço 4s aguas
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da chuva para bra do seos quintaes; e as aguas nas-
cidas, por moio do canos quo devem ir ter as ruas ou
para Os fundos quando n'elles passe algum corrego; multa
do trinta mil reis e far-se-ha a obra a custa do dono.

Art. 59 A camara darâ as providencias necessarias
para quo as disposiçoes deste capitulo sejão observadas,
quando os torrenos sejo do sua propriedade.

CAPITULO IV
DA ECONOMIA E ACELO D03 CURRAES E AOUGTJE$

Art. 60. SO nos matadouros publicos ou particulares,
corn licença, so poderá matar a esqurtejar rezes para serem
cortadas a vendidas ao publico sob pena de multa de dez
mil reis.

Art. 61. As carnes penduradas nas parades a portas
das casas publicas charnadas—talho—estarao sempre en-
costalas em pannos brancos e aceiados, do linho ou do
algodo, quo deveräo ser mudados todas as vezes quo
so expuzer a came a verida, cuja exposiço serà sempro
dos portaes para dentro das casas; multa do 10000.

Art. 62 Ninguem podora matar rezes doentes ou
excessivamente magras, ou mandar esquartojar as quo
apparecerem mortas, assim cowo os donos das razes quo
mandarem as sous administradores on Os SOOS prepostos
quo o praticarem, soro punidos corn 30$000 do multa
o oito dias do priso.

Art. 63 0 gado näo srá morto, sam quo tenhäo
passado 24 horas depois qua tiver chegado ao matadouro
o as curraes dos matadouros devern ter agua limpa para
o gado beber; multa do 10$000

Art. 64 Os curraos a matadouros so conservaro
limpos, a no e podero amontar folios os despojos das
razes, do urn dia para outro.

Quando as arrornatantes do taiho OU as dorms das rezes,
advertidos polo fiscal, näo cumprirem corn as disposiçoes
deste artigo, soffreião a multa do 20000

Art. 65 0 carniceiro quo pesar ma1a came, sori
multado em 10000.

CAPITULO V

DOS CORTUMES E QUAESQUEfl FABRICAS QUE POSSXO ALTERAR
A SALUBRIDADE DO AR ETC

Art. 66, So prohibidos no contra da nidadA A
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outras povoaças do municipio os cortumes, devendo os
sees donos pedir licençi A camara, quo designará os
lugares em quo podem ser estabelecidos: multa do 30$000

Art 67 Säo prohibidas quaesquor fabricas em quo
trabalhe-se corn ingredentes que exhalem vapores quo
alterem ou corrompão a athmosphera, a taos fabricas O
so poderäo estabelacor corn licença o em lugares desigoados;
multa do 30000

§ unico. Nos caos dos artigos quo precedem, alem da
multa, as fabricas devern ser removidas para bra do con-
tro da cidade e povoaçes a näo fuuccionaro.

Art. 68. E' prohibido seccar came nas ruas,
praças e a boira do estradas a caminhos publicos; multa
do 20$.

Art. 69 So prohibidos os depositos do immun-
dicies no interior das pooaces a beira do caminhos
publicos ou estradas, e mesmo nos pateos e quiutaes corn
offensa da salubridade publica, niulta do 10$ a obriga-
ço do removel-os.

CAPITULO VI

DOS DIFFERENTES OBJECTOS QUE CORROMPEM A ATMOSPHERA E
PREJUDICAO A SAUDE PUBLICA E DA4 MOLESTIAS CON-
TAGIOSAS.

Art. 70. Ninguern poderà criar porcos em chiqueiros
dentro das povraçOes, em alinhamont, da fronte das ruas,
travesas e praQas a nas margns de ribiräo e corregos
do serventia publica; rnulta do 10$ a dosfazimento.

Art. 71 	 E' proh bido nas rus, beccos a praç4s
sob pena do multa do 15000:

§ 1 . 0 	Fazer estrumeiras
§ 2. 0 	LanQar immundicies, aina quo seja por

encanamentos quo as despejern ness lugares.
§ 3 0 Lançar animaes morts ou moribundos. Os

animaes serão enterrados fora do centro das povoaces,
A custa do soos donos ou da camara, quando no so
saiba a quem pertenço.

Os contraventores, alem da multa, flco obrigados
a fazerern ou pagtreni a limpeza.

Art. 72 	 B' prohibido lançar inirnundicie ou lavar
roupa ou quaesquer outras cousas nas fontes, canos ou re-
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gos d'agua potavel on nos lugareg a ella su perioro: multa
do 1O$OOO.

Art. 73 Toda a pessoa do qualquer condiçao quo
seja, quo tiver molestia contagiosa on asquerosa, no poderh
empregar-se na venda de quaesquer generos, por meio dos
quaes possa passar o contagio: aos compradores multa do
30$000.

Art. 74 As roupas do passoas acomrnettiias do
molestia contagiosa so poderão ser lavadas em desagoa.
douros dos rios e corregos bra do povoado, do modo
quo as aguas onde forem lavadas, näo tenhão mais ser-
votitia : aos contraventores, multa do 20000.

Art. 75 E' prhcbido empachar as ruas o praças
corn materias ou qualquer gonero do entulho : multa 4$
o a obrigaco do desentuihar.

Titulo quarto
CAPJTIJLO VII

flo ALINFIAMENTO E ELEGANCIA DOS EDIFICIOS PARA AFOR-
MOSEAMENTO DAS PRAAS E RUAS.

Art. 76. Nesta iidado a nos arraiaes não so poderá
sam licença

§ 1. 0 Edificar ou reedificar, tocando na frente do
predio.

§ 2.0 Fazer concerto on qualquer outra obra quo
possa offender o alinhamento.

0 contraventor sara punido corn a multa do 10$000
o obrigado a desfazer o edficio, concerto on obra, a sua
custa, a so no o fizer no praso marcado polo fiscal,
pagarã mais 10$000.

Art. 77. Os terrenos quo so acharem vagos entro
os edificios serAo tapados por seos donos corn muro do 2
metros o trinta centimetres do altura, do pedra, taipa a
adobes a robocados, dentro do urn anne da adopço destas
posturas.

Art. 78 As licenças exigidas polo art. 76 serao
gratnitamerite concoJidas polo presidonte da carnara na
cicide, precedondo a audiencia do fiscal, a pelos juizes do
paz nos districtos.
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Art. 79. 0 quo obtiver licenga para construir
ediflcio, o comçará dentro do urn anno e tinIo este 0 con-
cluit a em seis mozes e, no o fzeucjo, pore o direito quo
tinha ao tereno; 0 qual podeiá ser concedido a outro,
case nao tonha ainda começa'Jo a obra a so ja tiver
corneçado pagará vinto mil rots do multa per cada somestro
quo vencor.

Art. 80. 0 quo per motivo do forQa major, indepen-
dents do sua vontade, nä.o puder cumprir dentro do
praso marcado o quo flea determrnado no artigo antecoden-
te, representará em tempo a carnara, afltn do näo porder
o direito e ihe ser marcado urn novo praso indepon-
dents do multa.

Art. 81. Os proprietarios das casas on predios e
inquilinos sao obrigados a caiar as frontei urna vez cada
anno e olearern as portas, portaes e janellas da frente,
devenlo para isso sor affixados editaes polo fiscal;
multa do 10000, e as pessoas manifestarnente pobres a
camara fornecera a cal necssaria. A disposicäo desto
artigo no ó extensiva aos districtos.

Art. 82. Os proprietarios na cidade so obrigados a cal-
car as frentes dos preclios o terranus quo possuirem na
frente das ruas, na extensao do urn metro a citeuta
centimetres do largura; muIa do 30$000 todas as vezos
quo, expirado o praso marcado para este fim, no tiverem
feito o calçarnento, e serão obrigados a pagar as dospezas
quo corn oils so lizer, so a carnara enteudor rnandar
fazer.

Art. 83. E' prohibido nas ruas, largos a praças
da cidade e rvoacus:

§ l.° Fazer-so cerca do madeiras, e as quo axis-
tirem, noprazo de seis rnezes, depots quo vgcrar o presente
codigo, sero substituidas per ediflejos ou mares, sob
pona do serem demolidas per ordem do presidents da ca-
mara a a requerimento dos Ilscaes, a custa do contra-
venter; a nas freguezias, per ordern dojuiz do paz, a roquo-
rimento do respective fiscal.

§ 2.° Fazer alpendres nas ruas e pracas publicas,
multa do 20 e desfazimerito a custa do cntravontor.

§ 3.' Estender parades on progar tabos, cu fazer
qualquer construcço permanents na froute das casas, do
modo quo impeQa vista a visinhos rnuita do 30$.
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§ 4° Fazer estrumejras.
Art. 84. E' permittido aos proprietarios arborisar

as testadas do suas casas, inonos nas ruas, cuja largura
Or do menos do trinta palmos.

Art. 85. No so perrnittirà a construcQa) do prdios
fora do alinhameato e no ceutro da posse requerida, e as
quo existirern näo podero ser roconstruidas ou mesmo
retocadas.

§ l.° Nas ruas principaes e praças publicas sAo
absolutamento prohibidos os pornares e ajardinarnentos,
anda mesmo lateraes ao predio o quo a entrada dello
seja igualmente lateral, multa do 30$.

§ 2. 0 As casas situadas nas ruas principaes a praças
so poderao ser cobertas corn teihas ou laminas do zinco.
o infractor soffrorâ a rnulta do 30$ a farã a coberta
de teiha ou zinco no prazo designado polo fiscal, sob pena
do oito dias do prisao.

Art. 86. As portas, janollas, czncellas, postigos a
Venesianas das casas terreas abriro para dentro, malta
do 20$ a obrigao do as mudar ou sorem mudadas a
custa do proprietario, flado o prazo marcado polo fiscal

Art. 87. So prohibRios, nas casas qua so odiflearem
do novo, alpendres, patamares on oscadas na frente, rnulta
do 30$, a obrigaço do desfazel-os on scram feitos nos
termos do artigo antecedente.

Art. 88. A couservaQo o reparo das muraihas,
paredes e outras obras feitas para segurança dos ed,flcios
publicos on prises, calçadas, pontes, chafarizes, regos,
pços, arvoredos a outras construcçO s em beneticio corn-
mum sero feitas pela carnara. Exceptuãose:

§ 1. As obras cuja factura no era da obrigaçao
da cawara, salvo o caso do urgeute necossidado a os
obrigados a alias uao tivurem meios para satisfazei aos
gastos; poram, si os obrigados estiverem nas condices do
construil-as, soffrerão a multa do 30$ a obrigaco do
pagarern as dospezas da obra ou reparo.

§ •. As obras quo a carnara fizer arromatar, irn
pondo certas prestaçes para in1ernnisaçodos art prehende.
dores, na forma do art. 29 da lei do 1. 0 do Outubro do
188 a art. 47 da mesma lei.

Art, 89, Quazido urn particular ou particularea so
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propuzerom a fazr qualquor dis refwi'Ias obras, deverIo
confortriar-se corn o piano daulo pela carnara, sob multa
de 30$, alern da obrigacao do roper tudo no antigo es-
tado ou ser reposto a sua custa.

Art 90 0 arrornatarite das obras publicas •rnunici-
paPs, do quo trata o art. 89 será obrigado a con-
serval-as duranto urn anno, contaio do dia da entrega,
condicao esta a quo serfi subrnettido ainda mesmo quo
no seja expressa no contrato.

Art. 91, Si no decurso do anne so vorificar, por
exarne, quo alguma das condiços do centrato não foi
cumprida, o arrematanto incorrerá na multa do 10$ a
40$, alern das penas do coatrato e do ser foito o reparo
do conservaçào on clausula a sua custa.

§ unico. Exceptua-se o caso do força major, jade.
pendente da vcntade, dolo ou ma fé do arrernatanto.

Art. 92 E' prohibido arruinar quaiquer obra publica
ou particular on desmanchal-a; mufta de 56 a 30 e obriga-

o do repor tudo no antigo estado on ser reposo a custa
do infractor, passada o praso assignado polo fiscal.

CAPITIJLO VIII

DAB ESTRADAS, CAMLNEIOS F POLICIA RUAL

Art. 93. Todos Os propriotaros on arrendatarios
ou aggi g4os sao obrgados, assitu nas estradas comi
nos oainii,lius publicos, a prepararem o cnsorvarorn as suas
testadas ua largura do 20 palmos no meic da esrada e a
fazer as estivas necessarias ao Iivre transito, multa do
20$ e s:r ft tudo a custa do contraventer.

Art. 94. E' prohibido atravancar por qualquer forma
Os caininhos publicrn, multa du 10$ e obrigaco do desem-
baraçal-os. Si, passados cinco dias, o carninho nao for
dose rnbaraçaio, a multa sorâ do 20$ e o fiscal o farâ a
custa do cont.riventor.

Art. 95. Basta haver urn so morador pa sor rputa.
do eawiiihu publico, ainda quo ella seja arrondataiio ou
aggregado

Art. 96. Ninguem poderà mudar as estradas on
earni;hoa publicos, scm ordew da caLnara, e as particulares
sern consentimento dos demais proprietarios; multa do
30 e obrigaço do restituir a antiga estrada ao pri.
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mitivo estado, so a camara o ord.enar e Os proprietarios
reclamarem.

Art. 97. E' prohibido:
§ 1.0 Fazer vallos a margem da estrada on caminhos

publicos em distancia do meio da estrada do menos do
vinte cinco palmos.

§ 2. 0 Cigar em torras aihoins, sew licençi do dono
das terras; fazer fdjo on laces; multa do 10$000.

§ 3. 0 Lançar fgo nas roças, camps ou mattas
alheias, multa do 30$, alern da satisfação do damno
causado

§ 4.0 Queimar a propria roç;1, sem ter feito aceros
do vinte e cinco palmos e sem participar aos visinhos
coufinaritos o dia o }llra em quo pretende lançar fogo:
mu1to do 10. Si per contrivnço da disposiçao drste
§ passar o fogo as rçada, campos. mattes on plantac:s
dos yisinhos, será a mula a do § 30•

§ 5. 0 Eutrar nas p1autiçOs alheias salvo em cao
do nectssidade e por possoa insuspeita, melta do 5000.

§ 60 Fazor açude ou represar aguas correntes
corn nffensa Jas propriedades dos visinhos on quo
corrompo a athmosphera tornando urn foco do moles-
tias on quo toroem immundas as aguas do serveutia
publica; malta do 30$ e obrigacäo do desfazer on serem
desfeitos nos tormos ja estabelecidos por mais do uma
vez nostas p)sturas.

§ 7•0 Abrir caminhos e tirar madoiras em terras
alheias, sem consentmeato dos donos; malta do 30$, aletn
das penas criminaes em quo incorrer.

§ 8. 0 Deixar abertas do proposito as porteiras quo
vedão a entrada do animaes nas fazendas e p1antaçes:
multa do 5$ a 20$000.

§ 9 ° Pôr tranqueiras ou portoiras dernasiadamente
pesadas; multa do 5$ e obrigaçio do substituir as tran-
queiras por porteiras e as portoiras pesadas por outras
loves, on do tudo desfazer on ser desfeito polo fiscal
A custa dos infractore

§ 10 . 0 Desfazor on arruinar obras on serviços alheios
on desviar aguas quo sorvern a outrem quo das mes-
mas estejo do posse, multa do 30, alern da obrigaco
do p6r tudo no estado primitivo ou ser posth a. custa
do contraventor, sern prejuizo do qualquer procedimento
criminal. 	 -
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CAPITULO IX

Art. 98. Os animaes muar, cavallar e vaccum encon-
trados vagando pelas praQas, ruas, lugares publicos da
cidade e pvoaçes, serf) recoihidos ao curral do
conclhr, e o fiscal, lavrando o auto do infracçao do
posturas, publicara por editaes a ontrada dos ditos
animaes para o curral, dosignaudo-.s por todos os signaes
quo os faço conhocido.

§ unico Eceptuo-so as cabras quo do bite
para mam r ntcao do crianças, devendo essas cabras
trazer urn distnctivo, isto 6, uma colleira do couro
on baeta, ficando porem os seos dons rosponsaveis
polo damno quo ellas causarein e peal-as sendo necosario,
multa do 5 quando não 1rouxorm a colleira, e quando
depois do aviados polo fiscal não forem peadas.

Art 99. Os animaes reclhjdos ao curral do conceiho
ahi serão conservados por oito dias, o findo esse praso
serão postos em arremataão.

§ 1. 0 Si antes do findar o praso apparocer o dono
reclamando o sco dirito e provado este peranto o fiscal,
the serâ entregue, pagas as multas e despezas.

§ 2. 0 0 producto da arrernataco, deduzidas as
despezas, será recoihido ao cofre municipal; e no firn do
sossenta dtas, não havendo reclamaçOes, sera considerado
conio renda municipal.

Art. 100. Os donos do ces que nas ruas, estradas
e praças offondorem os trariseuntes sero rnultados em
15, podendo Os cães ser mortos no acto quo accom matte-
rem, scm quo por isso haja responsabilidade alguma.

§ unico. Quando Os fiscaes julgarem necesario, ou
pOrque os cães que vagueo incommodem os moradoxes
corn sous latidos ou para evitar a hydrophobia, poderao
ordenar a matanca dos mesmos.

CAPITULO X.

DOS TIROS, DANçAS oil VOZERIAS E OBSCENIDADES CONTRA
A MORALIDADE PUBLICA E MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO

Art. 101. Sao prohibidos os tiros do arma do fogo
ou rouquera dentro das povoacOes; exceptuão-se nas
noites, veseras do Santo Antonio, S Joo, S. Pedro
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a Sant' Anna, em qua podem ser tolerados as tiros;
multa do 10000.

Art 102. São prohbidas nas povoacs depois das
dez horas da noite, as danças estrepitosas qua peturbeni
aos visinhos.

0 dono da casa ou quem der causa a semeihantes
reunies sero multados cm 10$000

Art. 103, So prohibidas as vozerias, gritos a
alaridos nas runs a p'aças on em qualquer parte, qua
incommodem aos visinhos, born como proferir.se palavras
obscenas a praticar actos deshouestos: multa de 10$000.

Art. 101 Todo aqu1le quo oscrever disticos ou
figuras obscenas sabre as parades das propriedades, muros,
portas ou em quaesquor lugares a vista do publico ou
escrever palavras indeeonte, etc., soffrorá a multa do
10$000.

§ unico. Os dono, adniinistradores on inquilinos
das propriedades serâo avisados polo fiscal para. em
24 horas as mandar apagar, sob niulta do 5$000.

Sendo publicos as edificios, sero apagados os disticos
on palavras indecentes a custa da camara, devendo o
fiscal mandar apagal-os logo.

Art. 105. E' prohibido dentro da cidade andar
carro ou carretao cm chiadeiras on vulgarmento canta-
do, multa de 10000.

§ unico. Os conduetores dos carros no podorão
trepar no cabeçalho e nem tampouco andar sam o guia
ou candieiro.

CAPITULO XI

POLICIA DOS MEEtCADOS, CASAS DE NEGOCIOS E AFERIAO DE
FABRWA DE POLYORA

Art. 106. Os quo venderem quaesquer generos so-
lidos ou liquidos corrompidos ou falsificados serão mul-
tados em 10000 a os generos soro inutilisados.

Art. 107. Todos as quo trouxerem il cidade e po-
voac$es carregaçs do quaesquer generos no as podero
vender por atacado, senclo genoros dos chamados do pri-
meira necessidade, como toucinho, feijâo, arroz, assucar,
rapaduras, farinha, fubá, mulho a azeite, sinão depois do
passadas duas horas do exposiço no mercado on lugar
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indicado pela camara, sendo a entrada dos generos an
flunciada por 5 bda1adas no sine da igreja mais proxima
ao lugar da venda, quo sore. feita sob a vigilaticia do
fiscal, quo nã() podere. fixar precos, qne dependem da
offerta e consumo dos gen ros.

§ unico. Passadas duas hoias do exposicAo, podero
Os goneros sor vendidos a nde e come born quizerern sous
donos on conductor-es. 0 infractor deste artigo sore. mul-
tado em 30$000.

Art. 108. Todas as csas do negoco, a exeepcäo das
boticas, so fechariio As iO horas da DOitfj e nâ.o so abriro
antes do rrnpor o dia; multa de 10000

Art. 109. Toos os quo vanderern fazendas, seceos
o moihados, devero annualmento afurir os pesos e me
didas dontro do praso em quo devem tirar os alvarâs do
licença; multa do 10$000.

Art, 110. Os quo so estabelecerem no centro das povoa-
çes corn fabrLea do p1vora sern liceug g da carnara, em quo
indique o lugar em que dever ser estabelecidas, sero
multados em 306 e as fabricas näo podero funccionar era
quanto não forem removidas para o lugar em quo a ca-
mara iudicar.

§ UtLICO. 0 fabrico de logos artificiaes é sujeito a
mesma disposiçäo e as mesinas penas.

CAPITULO XII

DO ABUSO DE PROPRIEDADE ALHEIA E COMMERCIO COM ESCRA-
VOS E PESSOA3 SUSPE1TAS.

Art. 111. E' prohibido a todo morador neste inuni-
cipio rnettr gado de qualquer natureza em terronos alhoios,
sew permissao do soos donos; multa do 30.

Art. 112. Ted) aquelle quo, do propos i to, soltar
animas para destruir a lavoura dos visinhos seaâ mul-
tado em 30$ e cite dias do prisRo.

Art. 113. Os quo lonharom em cercas alh&as sf-
frero a malta do 26 a 5$.

Art 114 Todos aquelles quo corn prarem a noite go-
rleros quo dvão presurnir serem furtadi s DU roubados,
ecrav s cu pes cas suspeta, sero multados em 50$ e
s' ffrer) rate dias de prisäo.

Art. 115. Os quo acoutarem escravos scm darem
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aviso aes dono8 em praso rasoavel, quando saibão quern
elles sejao, on do dar rarte a policia quando ignorem,
sero multados em 306 o oito dias do prisAo.

CAPITIJLO XIII

POLICIA INTERNA DAS PJVoAcES

Art. 116. So prohibidas as rifas do qualquer na-
tureza quo sejão; multa do trinta mil reis e oito dias do
prisao.

Art. 117. So prohibidas as folias do qualquer outro
rnunicipio on provincia e a chimada do tirada do reis, t
exc'ço das quo forein feitas por wusca. Os fiscaes farão
suspender logo quo appareço; o quando os chefes con-
tinuern, dopos do advertidos, sero mu1ados em trinta
mil reis repartidos por todos.

Art. 118. Os quo jogarem corn fi1hs-farni1ia on
escravos, alom do serem obrigados a restituir o dinheiro
quo ganharem, soro multados em trinta mil rois e olto
dias do prisäo.

Art. 119. E' prohibida a pesca corn timbó on quaes-
quer outros vegetaes venenosos; multa do trinta mil reis o
oito dias do prisão.

Art. 120. Todo o qua fizer andairno nas ruas on
praças ó obrigado nas noites do escuro a ter uma lanterna
corn luz o a tapar os buracos logo quo deitern abaixo os
andaimes.

§ unico. A' mosma disposicão a a mesma rnulta flea
sujeito o que fizor buraco quo possa dar lugar a uma
queda; multa do vinte mil reis, alom da obrigacao do
reparar o damno si a queda for do urn animal e elle soifrer
corn ella.

Art. 121. E' prohibido tirar ara on terra nis ruas
o praças da povoaçäo corn preuizo do nivelarnento; multa
do 10$000.

Art. 122. Os edificios, muros ou qualquor outra
obra quo arneaçar ruina, no todo on em parte, do que
possa resultar damno, ser.o reparados on demolidos depois
do urn exarno feito por uma commisso quo a camara
nornear.

Art. 123. Dopois do exarne da commisso, o fiscal
advertirâ ao proprietario da obra em ruina a ihe assignará
urn prazo rasoavel para o concerto on dewoliço, sob pona
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de pagar 20$000 do multa e do tudo ser feito pola camara
A custa do proprietario.

Art. 124. As escavaçes e precipicios proximos as
obras de servido publica sero concerados pelos donos
do terreno quando este no for publico; multa de 20$000
e ser tudo feito a cuta do seu mcsmo dono.

Art 125. Todo o individno quo tiver pasto do
aluguel será obrigado a tel-o fechado e cercado e s
o animal fugir por falta do seguranca pagartt 2$000
de multa do cada animal, alern da obrigaço do pagar
as despezas da procura e damno causado.

Art. 126. E' prohibido sob multa do 10$000:
§ 1. 0 Fazer vallos nas povoaces, e os quo fizerem

serâo, alem cia multa, obrigados a entupil-os no praso
assignado polo fiscal, on serem entupidos a custa dos in-
fractores,

§ 2 a No tirar a herva do passarinhos das arvores
dos quintaes ou pomares.

§ 3 0 Dar espectaculos ou quaesquer divertimentos
publicos corn fim lucrativo, sem licença.

§ 4. 0 0 uso do armas prohibidas como o rewolver,
pistolla, clavina, clavinote, chucho, espada, faca, punhal,
estoque etc.

A pessoa quo no mostrar licença cia autoridado corn-
petente. sendo suspeita, a1m da multa, entregara as
armas a autoridade policial o &ffrorâ oito dias de prisao.
Exceptuao-se as quo trouxerem as necssarias ao exercicie
do seus officios o profis.sies, o as quo as trouxerem em via-
gem, no seudo pessoa suspeita.

§ 5.' Amansar animaes na frente das casas, pracas,
ruas e becos, estorvando o transito publico.

§ 6.' Guardar furto on roubo do escravos on pessoas
suspeitas on entreter corn elles, depois das 10 horas da
noite, re1açes quo no sejào autorisadas por seos senhores.

§ 70 Os escravoa em passoio nas povoaç3es e estra-
das a. noite, scm blihete do seos senhores, e os encontra-
dos depois das 10 horas serão'detidos em custodia, dando-so
aviso aos senhores que pagarão as despezas o sustento, du-
rante os dias do prisäo; e neste case n.o havera. imposiçäo
do multa.

§ 8. 0 Espancar e maltratar antmaos alhoios ou pro-
prio, certar-lhes rentes as crinas ou a cauda, mettel-os
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em curral, sern dar-ihes agoa e sustonto e sem dar corn-
municaçäo aos donos.

§ 9•0 Castigar escravos alheios som permisso dos
senhores.

§ 10.0 Jogos do parada, sendo obrigado a multa cada
urn dos jogadores em casas publicas, e quando consentirem
quo filkos-familia ou €scravos tomem parte nos jogos,
alem da multa, sffrorão oito dias do priso.

§ 11. 0 A venda do docos e quitandas em qua entrem
substancias ou quaesquer liquidos nocivos a saude.

§ 11.0 Atravancar ruas e pracas, no doixaudo livre
o transito publico.

§ 13. 0 Atravessar os goneros quo tenhäo do ir ao
mercado, na forma do art. 107, ficando os atravessadores,
alem da multa, sujeitos a pena do 4 dias do prisäo.

§ 14. 0 Recusar aprosentar ao fiscal, ao medico, a rez
quo tenha do ser rnorta ou a came cortada para exarninar.

§ 15. 0 Não tereni Os donos do casas do pasto em
lugar patente urna tabella cum us precos das comidas e
leitos o bern assim das raes para anirnaos, no poclendo
levar major proço do quo o fixado na tabella.

§ 16. 0 No conservar limpas as testadas da casa ate
a metade das ruas e nas pracas ate vinte palmos.

§ 17. 0 Desviar on sujar as aguas do quo outros so
sirvão e estejo do posse.

§ 18. 11 Entrar nosquiutaos alheiossem pormissäo dos
donos e arrombar us tapumes.

§ 19.° A respeito dos anirnaes encontrados nas plan-
taçe em terrenos situados nos limites da povoaço torâ
app1icao o quo dispoem us arts. 98 e 99.

CAPITULO xlv

DOS TAPTJMES E DIVISAS

Art. 127. Nas terras do criaço os proprietarios on
outro qualquer quo quizer plantar, seráo obrigados a cercar
suas p1antaces corn cercas fortes, sob pena do perder o
direito a indemnisaça ,, do damno causado pelas criaçOes.

Art. 128. Nas terms (10 cultura o dono das criaçöes
SOi a obrigado a cercar us pastos e vedar quo ellas offeudo
as p1antaces alheias: multa do 20$, alom da indemni-
saçao do damno causado.
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Art. 129. Nenhum proprietario on socio poderà fazer
cercu on divisa qualquor, ainda quo provisoria, nos ii-
mites communs das fazendas on nas terras em commum,
sem previo aviso aos visinhos confinarites e a todos Os

socios interessados: multa do 30$000.
Art. 130. Quando amigavelmente e perante duas tes-

tern unhas nao chogarom a urn accordo sobro uma medida
on tapume provisorio, serb. o aviso do quo trata o artigo
antocedente feio por official do justica, em virtudo do
despacho do juiz do paz no districto.

Art. 131. 0 tapurne on divisa provisoria serâ feita
A custa dos moradores on proprietarios, observaudo-se a
regra seguinte:

§ 1.° Quando os visinhos conilnantes, socios on her-
deiros do terras em commum no so accordarem sobre o
lugar on qualidado do tapurne, a parLe recusante sorá
obrigada a comparecer na audiencia para a qual for ci-
tada, ahi norneará urn louvado quo, corn outro norneado
pela outra parte, iräo ao lugar, designaro o ponto da di-
visa, a qualidade e o modo do tapumo quo do preferencia
so devem emprogar, attendendo a locandade, seguranca,
duraço o meis pocuniarios dos confrontantes.

§ 2. 0 Na Lalta do comparecimento do qualquer das
partes na audiencia o juiz do paz nomearà a revelia o lou-
vado da parte recusante.

§ 3•0 No caso do divergencia na opiniäo dos 1uuv-
dos, decidirá o juiz do paz adoptando a opinião do urn
delles.

§ 4. 0 Quando a duvida on opposico versar sobre o
ponto do divisa on sobre direccão do tapume proceder-se-ha
A louvaco, na forma dos paragraphos antecedentes.

§ 5. 0 Na deciso do juiz quo confirmar o louvado on
parecer dos louvados on do urn delles, setã assinado urn
terrno nunca maior do 30 dias para ambas as partes come-
carem a obra o outro praso rasoavel para a sua conc1uso.

§ 6. 0 Findo o praz para começar a obra, si a parto
recusante a não tiver feito, a outra parte continuará corn
a divisa on tapume ate undo deva chegar, forinando uma
conta corrente do toda a despeza da obra, na qual consignarâ
separadamente os jornaes, o sustonto, custo e carreto dos
matoriaes para haver do reousante a quantia quo ihe tocar,
e ella não poderá allegar contra a conta senao erro on
preco exorbitante
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Art. 132. Concluida a divisa Cu tipumo, do tudo so
lavrarà urn termo, em quo todos so assgnaraO. Aquelle
quo o infringir soffrerá a multa do trinta mil reis e Oito
dias do prisão.

CAPITULO XV

DAMNO DE ANIMAES NAB PLANTAES

Art. 133. Todo o proprietario deverá conservar as
suas criaçes dentro do seus limites,

Art. 134. Os socios ou co-herdeiros do terras do cul-
tura, do quo näo houver ainda divisäo, nao podem soltar
n'ellas criacãO, som quo os outros socios 0 consinto; multa
do 2$ do cada animal rnuar, cavallar cu vaccum e 1$
do cada animal quo näo seja dos mencionados.

Art. 135. Os proprietarios quo encontrarem animaes
alheios em suas terras avisarad os donos dos mesmos ou
quem suas vezes fizer, para dentro do vinte quatro horas
os retirar, tendo testemunhado corn duas pessoas a estada
dos animaes nas plantaçes ou terras do sua propriedado,
o estrago quo I1zero, o Os rocolherá em curral, sem quo
sejo ahi maltratados corn fome e sede.

Art. 139. No caso do nào sor attendido 0 aviso, o
proprietario mandarâ conduzir os animaes ao curral do
conselho para quo so cumpra o disposto nos arts. 98 e 99
e seus §, devendo un occasio em quo entrarern os
anirnaes para o curral do consoiho lavrar o fiscal o ros-
poctivo auto do infracçäo, quo devorâ ser assgnado pelas
duas pessoas quo o proprietario con yidar e presenciaro
os animaes em suas terras e o estrago quo flzero.

§ 1. 0 Quando, apesar da diligeucia o esforços em-
pregados, o proprietario no possa saber a quem per-
tencao Os anirnaes, ou quando, tendo 0 dono retirado os
anima , s por duas vezes, elles continuarem nas terras e
plantaçOes, independento do mais aviso mandará conduzil-
os ao curral do conseiho, tendo sempre lugar o auto as-
siguado por cluas testemunhas presenciaes do facto.

§ 2. 0 Sempre quo correr aos proprietarios a obri-
gaçà do ter as plantaces cercadas, näo podero lançar
mo dos arts. 134 e 135.

Art. 137. Sem o auto do i nfracço, seth irregular a
entrada do animaes para o curral do con sellio.

Art. 138. Os uo de propQsito soltrom criaçe en
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p1antaces ou pastes alheios ou em torras cercadas, abriudo
ou fratiqueando para este fim qualque tpurne, sero mul-

	

taricis 	 30$, alem do outras CIit1S em quo incerrerem,
Art. 139. Nenliurn soejo u cu-hordoiro do terras do

cultura doverá plantar mais aljueires, on si as terms fo-
rem do criar, ter major numero do criacos quo aquelle
quo em proporçào ]he pode cottipettir: mu1ta do 306000.

§ unico. Os seems ou co-herdeiros quo quizorom evi-
tar esto abuse, poderAo recorrer ao disposto no art. 132.

CAPITULO XVI

DAS SERVIDES

Art. 140. Impedir o use do urna servidäo publica cu
particular, do quo so esteja do posse no contestada: multa
de 30$ e oito dias do priso.

Art. 141. Corcar, tapar on traar do use exclusive
qualquer parte do urn terrono quo do longo tempo per-
tenca aos moradoros em cotnmum on sirva do logradouro
publico: multa do 30000 e obrigaço do do.fazer o ta-
pume on oba feita no terreno.

Art. 142. No podorãi o:3 projriotarios impethr quo
nas suas terras so façäo as estradas nccessarias ao tran-
site publico ou indisponsavel a qualquer para sua corn-
mun:cação: multa do 20$000 em qualquor dos cases.

Art. 143. Os onus do estradas e do sorvids pa-
blicas comprehendern: o esgotamento das aguas, irntnun-
dices quo arruinao e torno inonos corn modas as sorvide$es.

Art. 144. Quando so nAo putter consoguir o esgoto,
sem quo so Jancem as aguas paa os quintaes, p1antaces
ou terronus, ou sem quo se faço buracos em mares on
tapumes, o j)roprietario nao tern dirotto a obstar; e
quanta ihe incumbir conservar limpas as suasestadas,
será o seu major cuidado dar o drto esgoto, multa de
10$, alern do fazer a obra ou do ser feita a sun custa
passado o praso dado polo fiscal.

Art. 145. Esta mesma obrigaço o dobaixo das
mesmas penas incurabo aos possuidores do terrenos do
conseihu on qualquor outra corporaçäo.

Art 146. Os fazendoros ou dunes do terras do
cultura sac obrigados a fazer sobro os riboites on cr-
regos as pontes quo nAo demandarem esteios: multa do
30$, alem do fazer a obra on ser feita A sup. custa,
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Art. 147. Os quo do propo3it arruinarim on do-
molirem as ditas ponto, sorn consentmento do spus donos
on licença da camara, softroro a multa do 30$000 a aito
dias do priso,

Art.. 148. A lisposiço do ort. 93 comprehonde : os
hordeiros ou socios de fazonda g ou ferrs nn divididas on
quo estando, a testnda prtcnçi a tc"ios por direito (U boa
rasTo: a mesma pena stahe1ecida no at t. 93, § unico. A
disposiço do art. 146 é extensiv Aq pontes dos carninhos
para quaesquer moradors, sob a mosmo pena dosseartigo.

Art. 149. E' prohibido arruinar en domnificar do
quniquor mcdo as pontes ou quaesqur obras publicas;
multa do 30$000, alem da nbrigaço do repor twlo on ser
roposto a custa do infractor, findo o praro, no antigo
estado.

GAPITIJLO XVII

RE, NDA MUNiCIpAl,

Art. IrO . A camara municipal da cidade do Caran-
gIa arrecadará anriurilmonto, a titulo de licença, os im-
posts ou c'ntribuiçossoguintos;

§ 1. Torla a posoa quo habitar neste mu.nicipio,
ten."() por sua contA casa arreudada oil propria, pagara
annuo.lmento 1000; exceptuao-so as ca- ,,a,,; cobortas de
paihas a esteiras, ranchos do beira no cho, os pobres
quo vivnn d i carichile publica, os fiIho larnilia, o
criado, o carnarada a o administrador quo morarem corn
sons patrs.

§ 2. De cida urn agonto on com prador do cafe on
fumo. por e'nta propria ou do outrom, 30$000.

§ 3. Do eada urn attestado gracioso roquorido a
1OOOO.

§ 1. Do cada escriptorlo do advogado on solicitador
o medico 15$000.

§ 5. TabeIIies a escrivãas do orphos 30000.
§ 6. Ecrivo do juiz do paz das freguezias do fora

da clilado 10000.
§ 7. Engonhoiro on agrimonsor qua medir terras

neste municiplo 20$000.
§ 8. Todo o erupregado publico do nomea ção do go-

vorno, do vitalicietlado on quo veneer ordenado fixo 5OOO.
§ 9. Do liconça para abrir a con.servar casa do no-
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gocio do fazendas, roupas feitas, moda, armarinho, perfu,
marias, qu rnq uilharias, drogas, chapens, calçados, livros,
ferragens, sale generos do paiz 15$000.

§ 10. Para abrir on consorvar aberta casa do negocio
do moihados e genoros do paiz unicarnente 10000.

§ 11. Osnegociantes, do conforinilade corn o 9., do
fora (ta povoacão 20$000.

g 12. Sonclo o negociante, do con formidade corn o
§ 10, do fora das povoacOas 100000.

§ 13. Para mascatear fazenda, aimxrinho, perfu-
maria e quinquilharias, residiado o maseato no municipio
50$, sendo do fora do rnunicipio 100$ 000. Exceptua-se o
negociante estabalecido corn nogocio do mosmo genero.

§ 14 Para niascatoar objectos do ouro, prata, joias
e imagens, sondo residente no municipio 50, o sendo
fora 200$000.

§ 15. Para tor e conservar aberta casa para nego-
ciar em joias 30000.

§ 18. Para ter o conservar officina fixas do calde-
roiro 30$000.

§ 17 Aos näo domiciliados para venderom pelas
ruas, casas ou sitios 5$000.

§ 18. Para ter aberta officina do latoeiro, sendo do-
iniciliado no rnuaicipio 2000.

§ 19. Para mascatear arreios, freios, tecidos, es-
poras, tranças, cdidos, facas, chicotos o ferragens, sendo
do fora do muuicipio 8$, sendo domiciliado no tnunici-
pio 46000.

§ 20. Do cala urn cargueiro do aguardonte impor-
tado par& o muaicipio 2$000.

§ 21. Para exercer a profisso do dentista, residindo
no municipio 50, sendo do fo ra 100000.

§ 22. Para tirar retfatos pot' qualquer machna, re-
sidindo no muweiplo 30, sendo do bra 80000.

§ 23. Para tirar retratos a (leo on crayon 200$000.
§ 24. Para tot' e conservar biticas 60000.
§ 25, Pira ngociar em animaos vindos do fora do

municipiO 10$000.
§ 26. 14cm em gado 5$000.
§ 27 Para tot' rancho do tropa nis estradas e p0-

vo.cöes I0$000.
§ 28. 11cm para ter casa do past on ota1agem5$O0O.
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§ 29. Para ter e continuar corn casas do jogos per-
mittirios 50.

§ 30. Para ter blihares e jogos perniittid.os 50$.
§ 31. Para ter on conservar abertas cwa on tenda

do officio onarto mehanica, tondo officiaesouaprendiZOS10.
§ 32. Para officina do marconeiro on carpinteiro,

tend' aprendizes ou no 5000.
§ 33 Para fabricar polvora on fogos artificiaes, tO$.

0 fiscal poderâ designar o lugar para esse fabrico,
quando for elle accidental.

§ 34. De cada uma roz quo so matar para vender 1$.
§ 35 Para usar engenho do serrar madeira 5$000.
§ 36. Idorn do machinas do lirnpar café 5$000.
§ 37. Idem para vender bilhetes do loteria 30$,

sendo o cambista residente no muuicipio 10$000.
§ 38. Para ter carros do aliiguel ou carretes para

transportes do cargas, maderas, pedras, etc, 5$000.
§ 39 Para ter cocheira on pasto do aluguel 5$ . Ex'

ceptua--se a casa do pasto on rancho do tropa.
§ 40. Para ter carro do aluguel para transporte do

passageiros, do cada carro 5$000.
§ 41. Do cada uma casa do aluguel do sobrado on

näo, embora corn a mesma curnieira alugada a diversos
inquilinos 5$000.

§ 42. Para Lor casa do re1ojoero on ourivos 10$
§ 43. Para ter casa do padaria 5000.
§ 44 Para labricar cerveja, licores, agoa imperial on

outra bebida alcoolica 20$000
§ 45. Para ter cortume on qualquor fabrica indus-

trial 5$000.
§ 46. Do cada engauho qua fabricar aguardente,

assucar on rapadura para vendor 10000.
§ 47. Para fazer carnoiras, catacumbas on grades

do madeira ou mausoleos 50$000.
§ 48. Do aferiço do pesos e medidas 4$000.
Art. 151. Alern dos impostos annuaes, a mesma

camara flea autorisada a arrecadar as contribuiçOes a
eventuaes seguintes:

§ 1. 0 Do licença para coustruirou reconstruir casas
na cidade ou povoaçöes 8$000.

§ 2. 0 Do cada espectaculo publico, do qualquor
tureza, corn fim lucrativo 10000.
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§ 3. 1' Para auferir lucro corn cosmorama, marmota
ou outros semeihantes divertimentos, do cada noite ou
dia 26000.

§ 4. 0 Iclem para correr o municipio corn realejos
306000.

§ 5. 0 Idem para botequim por occasio do especta-
cub on festa 5$000.

§ 6. 0 Hem não especificados 2000.
§ 7,0 De cada rez quo so matar para vender per.

tencendo ao arrernatante do taiho 2f$000.
§ 8. 0 Do cada diploma, titulo, docurnento ou papel

que so registrar 2000.
§ 9. 0 Do cada official do qualquer officio quo tra-

baihar no municipio 2000.
§ 10. Do cada dia do 1eilo, quaesquer quo sejo Os

generos, mercadorias ou anirnaes 5$000.
Art. 152. Estas posturas vigorarao logo quo forom

approvadas, decorrido o praso do sessenta dias,
Art. 153. Revogao-so as disposiçes em contrarie.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o

conhecimento e execuço da reforida Reso1uço pertencer
quo a cumpro o faço curnprir to inteiramente como
nella so contem. 0 secretario desta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no palacio da presidencia
da provincia do Minas Geraes, aos trinta dias do inez do
Outubro do Anna do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil citocentos e oitenta e quatro, soxagesimo
terceiro da Independoncia e do Imperio.

OLEGAIUO HERCULANO D'AQtJINo E CASTRO.

Sellada e publicada nesta secretaria aos 4 do Dezembro
do 1884.

Gabriel de Oliveira Sanros.
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RES0LUcA0 N. 3289 - DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.
Coritem disposiços do posturas da camara municipal do Barbacen

0 Dr. Olegario Horculano d'Aquino e Castro, presi-
dante da provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos
os seas habitantes. qua a assemblea legislativa provincial,
sobre proposta da camara municipal de Barbacena, deere-
tou a Resolucilo seguinte:

Art. 1. 0 A praa do mercado da cidade do Barbacona
è a ostaço central dos ganeros mais necessarios ao eon-
sumo do sua poçulaçäe, sob direcçäo da camara municipal
quo so farã represeutar por urn agente.

Art. 2. 0 Os possuidores dos ganeros constantes da
tabella abaixo, para qua posso vandal-os na cidade, so
obrigados a expol-os na praca do mercado, durante tres
horas do dia, a concurrencia dos consumidores em venda,
a varejo.

SO findo este prazo podera6 vandal-os por atacado na
mesma praca on pelas ruas

Art. 3. 0 03 infractores das disposics do art. 2.11
soffraraa a malta do 20$ a 30 a prisäo por oito dias.

Art. 4. 0 As mercadorias quo na tabella forem desig-
nadas nom urn similes—&— flco isenta q do qualquer
imposto, mas sujeitas ao disposto no art. 2.0

Art. 5. 0 Os nogocantes quo comprarem Os generos
a qua so refere o art. 2. 1 , sam qua os vendedores tenho
pago a taxa respectiva, soffrorad a multa do 20$ a 30$000.

Art. 6. 11 Aquelle quo dentro da praca vender os go.
neros quo ahi houver compra to, pagará por sna vez os
respectivos impostos.

Art. 7. 0 A camara torâ. no serviço da praca urn ad-
ministrador, ao qual compote:
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§ 1.0 Oonservar a praça corn aceio e seguranca, rue-
didas, ba1anca, livros e mais objectos fornecido8 pelacam ara.

§ 2.0 Manter a ordeni na praça, obstando quo dentro
della se comrnetto desacatos privocacos,inj urias, assuadas
etc., para o quo interpora a sua autoridado, e quando pro-
ciso for, o apoio da policia e força publica.

§ 3 0 Verificar a existencia, na praça, dos generos
corrompidos ou podres, quando della desconfiar ou tiver
donuncia; impedir quo seus possuidores O s vendo o fazerquo o fiscal do districto os inutilise, so for flecessarjo.

Quando houver duvjdas acerca da corrupcão desses
goneros, charnar qualquer autoridade policial, quo. por si
ou por peritos quo nomear, resolverá a duvida.

§ 40 Fazer em livro especial toda escripturaçäo do
movimonto da praça, notando a entrada e sahida dos ge'.neros, corn dec1araço do sou peso e medida, registrando
em seguida o numero do talAo e a quantia paga ao cofremunicipal.

§ 5•0 Assignar todos tales, remettondo mensalmente
A secretaria da camara urn balanço do movimento da praça
o fazer todos os sabbados urn resume semanal,do qual dará
copia ao proprietarjo da typograph i a quo imprirne os tra-
baihos da cawara, para quo sepublique no jornal.

§ 6. 0 Entregar no fin do cada mez ao procurador da
camara o prod ucto da ronda arrocadada exigindo.lho re-
crbo em livro a esse mister destjnado.

§ 7.0 Providenciar pela exacta observancia destoregulamento, sOlicitand() do presidente da camara quaes-quer medijas regularnen 2 quo sejão uteis a quo sejãoaqul omittidas.
Art. 8. 0 0 administrador terã 15 % da arrecadacoliquida quo fizer.
Estes vencinientos serão pagos mensalmente polo pro-

curador da camara, quo exigirá os competentes recibos.Art. 9. 0 Das multas irnpostas em vista deste regu.larnonto, toTA 1/4 	 o quo dennuciar os respectivos infra-ctores.
Art. 10 ° Alom dos balancets, o administrador ê

obrigado a apresentar trimestralmento por occasio dareuziiao ord jnarja da caniara, urn relatorio do sua admi-
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nistraço, no qual dará as observaços quo julgar con-
venientos sobre a praca.

Art. 11.0 No impedirnento da administraç.o por mais
do 30 dias, far go suas vezes urn dos supplentes do fiscal
do districto da cidado, quo terá direito fi respectiva corn-
missäo.

Quando o impedimenta exceder do 30 dias, sem mo-
tive justificavel, a camara Ihe noinearâ substituto siTe-
ctivo, podendo ser este nomeado interinamonte polo pre-
sidents da mesma camara ate quo esta so reuna.

Art. 12. 0 A camara municipal é autorisada a cobrar
na praca do mercado os impostos constantes da seguinte
tabella:

Por 15 kilos do toucinho e came salgada 60 rots;
per 15 ditos do café 80 reis; por 15 ditos do assucar 60
reis ; por 40 litres do feijto 60 rots; por 40 ditos do arroz
(em casca) 40 rs.; por 40ditos do arroz pilado 80 reis; per
40 ditos de milho 40 reis; per 40 ditos do fubá 40 rots; per
40 ditos do polvilho 60 reis; por uma duzia do rapaduras
20 reis; potes on talhas do barro ,; ovos, gallinhas,
frangos, quoijos .

Art. 13. 0 Este regulameato serà o adoptado para
qualquer praca do mercado quo so estabelocer nests mu-
nicipio.

Art. 14. 11 Pica adoptado como lei municipal da camara
do Barbacena o art. 15 do capitulo 2. 0 , titulo 3. 0 do re-
gulamento a. 361 do 15 do Junho do 1841, guardaudo-so
tolas as dis p osiçes contidas em o dito artigo.

Art. 15 ° Fico rovogadas as disposicOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execuço da referida Roso1uço pertencer,
quo a cuinpram e faço cumprir to inteiramonte coma
nella se contem. 0 secretario desta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no palacio da presi-
dencia da provincia de Minas Geraes, aos trinta dias do mez
do Outubro do Anne do Nascimento do Noso Senhor Jesus
Christo de m1 oitocentos o oitenta o quatro, sexagesirno
terceiro da Independencia e do Imperio.

OLEaAIUO HERouuNo D'AQUINO E CASTRO,



Sellada e publicada nesta secretaria aos 5 do Dezembro
do 1884.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.

RES0LUçAO N. 3290 .—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.

Contem as posturas da camara municipal do S. Joo Nepomuceno.

0 Dr. Olegario Herculano d'Aquino e Castro, presi-
donte da proviucia do Minas Geracs: Faco saber a todos
os seus habitantes, quo a assemblea legislativa provincial
decretou e en sanccionei a 1tesoluco seguinte:

TITULO 1.0

rnSPOSIcEs GEI1AES

Art. 1.0 Toda acço ou ornisso contraria ao deter-
minado em qualquer dos artigos on paragraphos destas
posturas, additivos ou editaes quo dellas faço parte, ó
infraccao ou contravençto.

Art. 2. 0 Nos caos do reincidoncia, em accepço ju.
ridica, sero dobradas as penas estabelocidas netas pos
turas, salvo o caso de punico por penas especiaes.

Art. 3. 0 Os editaos da carnara quo contiverem dis-
posicöes administrativas e policiaes e comminarem penas,
corn a declaraçao de quo fazem parto das posturas, pro-
duzirão logo todos Os SOUS effoitos legaes por urn anne,
W quo sejo approvados pela assemblea provincial.

iestes casas deverâo ostes editaes sor apregoados por
todos os voreadores presentes.

Art. 1 0 As penas estabelecidas nestas posturas näo
isento o contraventor da obrigacäo do satisfazer o damno
quo da contravenção resultar.

Art. 5. 0 Se urn individuo huuvor commottido mais
do urna iufracçao na mesma cccasiao, poderá sor condom-
nado, no mosmo pr000sso, em toclas as penas em quo
huver incorrido.

Art. 6, 0 Se o infractor condemnado oceultar, alheiar
ou dispuzer dos beus quo possuir para no pagar a multa,
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soffrer5, a pena do prsào por 15 dias. Será porem, solto1
logo quo niostrar haver pago.

Art. 70 Se o infractor condemnado no puder pagar
a multa, serà ella c;nvertida polo juiz em priäo, a raso
do 2$000 por cada dia do priso,

§ unico. A pena do prisäo será convrtida em multa,
A rao do 2$000 pot dia, so o condemoado quizer.

Art. 8.° So o infractor for escravo, serd entregue ao
senhor, re este pager a multa e despzas bum come a
indemniseço, do cnnforroidade corn etas posturas, quando
exigida por quern do diroito, o quo tarnborn terá lugar
no caso da converso do paragrapho unico do art. 7.0

Art. 9° Se o senhor do ec"avo n) pagar do con-
formidade corn 0 artigo antecodento, sorá o escravo con-
servado em custodia, ernjregando-se nas obras do muni-
cipie ate satisfazer a peria, despezas e in(lernniaQo, con-
tando-so cada dia do t.rabalho por mil reis quo houver
do pagar.

Art. 10. Sondo o infractor fliho-familia ou orpho,
a raulta poderá ser paga por quom o represente, podendo
ter lugar a conversão do § unico do art. 7., 0 e assim
requeror o ropresentanto.

Art 11. Quando as infracçes foram dentro das casas
on propriedades do cidadäo, os fiscaes sO procedero em
vista do denuocia asignada o pediräo ao dono da casa
faculdade para verIlcar a denuncia, e o quo a negar in-
c(,rrerá na multa do 20$ e 4 dias do pt'iso.

Art. 12. A indewuisaçäo quo resultar da condom-
naça) da infracçio, será fixada per dois arbitros nomoadog
o approvados pelas partes ou polo juiz, a revelia do al-
gum. t d&Jlas, devendo este, no case do divergencia, do-
cidiro per urn dos lados ou escoiher entro arnbos o ar-
bitro quo Ihe parecor mais rasoavel.

Art. 13. Quando nestas posturas so imp$e a obri-
gaçäo da fazer ou desfazer, serào assignadas 24 horas para
dar-se cumprimento e urn prazo rasoavel para a ultimaço;
o no sendo cumprida a detorminaço, as despezas feitas
soro cobradas executivamento por ama conta especificada,
feita polo fiscal respectivo, por elle assignada e rubricada
polo presidonte,

Art. 14. As cendiçOes estipuladas nos contratos das
rendas da camara quo so administrarern por moio do arre-
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matantes, tm força do posturas, serido obrigada qualquer
Has partos a satisfazer as ditas condiçes, julgadas polo
ju iz corn petente as rospectivas contravençöes.

Art. 15. Os juizes, escrivãos e officiaes do justiça,
pelos actos e diligencias quo preticarem, em virtude das
posturas desta camera, torso Os mosmos emolumentos,
carniuho e estada quo por actos e doligoncias identicas ihos
compotem polo regimonto do custas judiciaries.

Art. 16, Ao procurador da carnara compete: a 00-
branca do todos Os impostos e multas em geral, viado os
contribuintes pagar h boca di cofre; cuinprindo aos fis-
caes impor as multas aos contribuintes quo deixaretn do
pagar os reeridos imostts.

Art. 17. A arrecadaço do toda e qualquer renda
municipal serA feita por meio do urn livro do taIs, for-
necido pela camara e rubricado polo presidente, e o pro-
ducto será recoihido aocofre municipal no fim do cada tn.
rnestro. Os fiscaes terão tambem Sons livros proprios.

§ unico. Esgotados os taloes, sero substituidos por
nov05, onviando os fiscaes ao secretario os liv rs corn as
tarjas dos tales esgotados quo fic.o archivados.

Art. 18. As licenças do quo fallao estas posturas,
sero concodidas polo presidente, havondo rocurso, para a
camara, da denegaço das mesmas.

Art 19. As licenas resultantes dos impostos annuaes
serão tiradas duranto os mezes do Janeiro e Fevereiro, e
serao concedidas dopois do pagos os diroitos a quo estiver
sujeito o contribuinte.

§ 1. 0 As licencas para ofabrico do fumo podorão
tiradas ate fim do Abril.

§ 2, 0 Sero sempre concedidas por urn anno civol,
seja qual for a epoca em quo so tornarem exigivois.

Art. 20. A aforiçAo dos pesos e medidas terá igual.
mente lugar t'dos os annos, durante Os mezes do Janero
o Fevereiro.

Art. 21. No sendo os impistos municipaes pagos na
opocha propria ou quando so tornarorn nocessarios, pra-
ceder-se-ha executivamento a cobrança dos mesmos, corno
so proc)do para os impostos provinciaes; os infractores
pagaraii a multa do 15$000.

Art. 22. Nos intervallos das sesses, o presidente
da camara poderá autorisar a despender-se ate a quantia
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de 200$, quer so trate do qusiquer obra publica quo exija
urgente reparo, quer so trate do qualquer epidemia, em
quo haja nc-cesdade de soccorro prompto, partic.ipandc
depois ci carnara, preferindo a verba, em quo houver
margem inais facil.

Art. 23. 0 presidente cia carnara ordenarci paga.
mentos pelas respectivas verbas

§ 1. 0 Das despezas corn caminheiros para entrega do
officios, livros, docurnentos, quaesquer papeis enviados pela
camara ou quo por intermedio della dovo chegar ao sou
destino.

§ 2. 0 Ao secretario e porteiro, das despezas corn o
necessario ao custeio e expodiente do sorviço e trabaihos cia
camara.

§ 3. 0 Ao procurador cia carnara, das despezas feitas
corn aposenta1oria do juiz do diroito, nos tormos da lei.

§ 4. 0 Des ordonados dos diversos empregados da
camara, n fin do cada trimetre, ci vista do parecer da
comrnissAo de conta, forinulado do conformidade corn a
fuiha dos pagaineutos das despezas da camara e dos vonci-
nientos dos respectivos empregados, organisada polo so-
cetario, na qual serci ello tanibern incluido.

§ 5. 0 Do quo o fiscal tiver despendido corn o enter-
rarneuto do pobres feito ci custa da carnara.

Art. 24. A camara, quanclo fOr nacessario, ncmearci
urn advogado quo trato do suas causas, vencondo, alern das
custas juliciarias, o honorario quo iho fOr inarcado. Corn
elle se entendor o procurador cia camara.

Art. 25 A camara, quando fOr n000ssario, nomeará
urn medico do partido, vencendo o honorario quo ihe fOr
marcado e corn as obrigacos quo iho foram dadas.

Art. 26. A camara flea autorisada a despender o
resto do suas verbas e o excesso do suas rendas corn obras
publicas, apresontando em tempo compotente as contas re-
spectivas ci assewblea provincial.

Art. 27. Logradouros publicos 92Eo os terrenos o
lugares destinados ci commodidade e utilidade geral da mu-
cipalidade, ao uso a proveito commum do povo.

Art. 28. A camara dumarcarci os limits da cidade
o das povoaçes, ouvindo commissdes quo revero t dos Os
documetitos a iespeito, a sero affixado erlitaes, demar-
cando Os limites las povoçes e suas russ principaos, para
a boa execuço destas posturas.
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§ unico. Os editaes flcaro affixados por prazi) do
60 dias e a camara attenderá as rec1arnaç3s foitas pelos
particulares a respeito dos terrenos publicos.

Art. 29. A camara mandará imprimir estas postu-
ras em numero quo julgar sufficiento par distribuir por
sous municipess.

Art. 30. Estas posturas obrigam a todas as pessoas
o corporaçes, quaosquer quo sejarn sous privilegios.

TITULO 2.'

DOS EMPREGADOS MUNICI?AES

Art. 31. Os ompregados da camara devern residir na
cidade onas povoaQes dos districtos a quo portençam, e
quando residirom fora, a distancia nunca será major do urn
k1ornetro.

§ unico. A camara podorà, poretn, conceder liconça
para quo urn empregado qualquer more fora destes limitas,
desde quo born cumpra os seus deveres

Art. 32. As disposiços rolativas a estes empregados
acharnse, alem das quo so contem nestas posturas, no re-
gimento interno da camara municipal do Rio Novo, quo
esta amara adopta e quo corn estas posturas é subrnettido
A approvaçäo do poder competonto.

Art. 33. 0 secretario tern suas obrigaces definidas
no regimonto interno.

Art. 34. 0 secretario perceberá, alem do ordenado o
gratificaço, os emolumentos a quo tiver direito por lei.

Art. 35. 0 procurador tern as suas obrigaçes do-
finidas no regirnento interno, onde so encontrarao as prin-
cipaes disposiçes quo ihe dizem respeito.

Art. 36. 0 procurador terá as seguintes porcen-
tagons

§ L° Do todas e quaesquor licencas concedidas pola
camara, 10 %.

§ 2. 0 Das multas quo arrecadar, 20 %, sendo pagas
voluntariamente, e 50 Yo quando forern arrecadadas ju-
dicialmente.

§ 3. 0 Das quo forem arrecadaclas pelos fiscaes, 2 %.
§ 4. 0 Das aferiçs, quando por olle arrocadadas,
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30 Y. ; quando, porem, o fôrern per administraco ou arre
mataço, 2 %.

§ 5.' Do taiho, quando per elle arrecadado, 10
quando per administraçao ou arremataço pelos fiscaos, 2%.

Art. 37. Haverá urn fiscal geral, quo residir na
cdade, e urn fiscal para cada districto.

§ unico. As disposiç s relativas a estes empregados
so acham no regimeuto interno.

Art. 38. Os fiscaes, aem de sous Ordenado e gra-
tificaçio, texo 10 y. sobro a importancia do cabeça do
gado, quando as arrecadaçes foram por elles feitas, e
mats vantageus estatuidas por estas posturas.

Art. 39. 0 fiscal geral, cujas funcçes so estenderao
a todo o muuicipio, fará, quando julgar conveniente, cor-
reiçOes geraes, affixando editaes corn antecedeneja do 15
dias polo manes ; tanto ella como os dos districtos farão ao
macos duas correiçOos em cada anno nos respectivos dis-
trictos, dando conta dellas a camara no 1.0 relatorio de-
pis do feitas.

§ 1.' As correiçs deverao ser feitas, a prirneira,
o mais tardar, depois da reuriioda segunda sesso ordinaria
da camara—Maio—, e a segunda autos da reunio da 1.
sesso de cada anno—Dezernbro.

§ 2.' Nas cerreicesos ficaes serAo acornpanhados
de duas pessoas, quo convidarad e quo servirad de teste-
machas nos autos do infracção quo foram lavrados, per-
cebendo cada uma testemunha 1$000 per dia, quando a
correço for dentro da cidade on povoaçäo; e 2$500,
quando for fora, cuja distancia exija conducço, pages
pela camara; os ficaes percobero do cada auto de in-
fracço quo lavrarem 26000, pagos poles infractoros.

Art. 40. Qando os fiscaes foram ornissos em fazer as
correicas ou em COrL'eiçeS on em apresontar os relate-
rios, ate o 3.' dia do cada sossao, soffrerão a pena esta-
tuida no regimento interno.

Art. 41. Logo quo conste ao fiscal do respective dis-
tricto algum case de infracço do posturas o existirem vos-
tigios, doverá immediatamento dirigir-seao lugar, a, verifi-
cada a existencia da infracço, lavrará o respective auto,
quo assiguarà corn duas testemunhas.

§ 1. 0 Ainda mesmo quo a infracço nào deixe yes-
tiios ou estee ja no exsto, serA Javrado 0 auto, quo



324 	 LIVRO DA im MINEfRA

neste caso serb. assignado por duas testernunhas quo tonho
conhecimento do facto.

§ 2. 0 Quando a infraccäo consistir em alimentos, re-
medios e medicameutos alterados on deteriorados, sero
chamados polo fiscal peritos o pessoas entendidas na ma-
teria para examinal-os e verificado o soo mao estado, sero
inutilisados, do quo se lavrarã o competente termo.

Art. 42 Soo infractor no pagar a multa no prazo
de 48 horas depois do lavrado o auto on incorrer em
alguma outra pena, o fiscal o remeterá incontinento ao
procurador da camara, e este, autos do requerer a execu-
ço judicial, dará aviso a parte infractora para pagar a
multa, qundo a penn for somento pecuniaria.

§ unico. Na falta do pagarnento voluutario da multa
dentro do 24 horas dopois d rocebimento do aviso, será
apresontado logo o auto do infracço coat roquorirnonto do
procurador da camara no juiz do paz, quo prucederâ do
accordo corn as leis em vigor.

Art. 43. E' prohibido aos fiscaedo municipio arreca-
darern tmpostos nos seos dislrictos, perLencendo esta attri-
buico excluivamente ao procurador da camara, vindo o 
contribuintes pagar a bocca do cofre; aos fiscaes compete,
porem, impor as rnults aos contribuintes quo deixarotn do
pagar Os respectivos impotos.

Art. 44. Quando, por ordem da prosidencia da ca-
mara, o procurador foruecer qualquer quantia aos fiscaes,
quo passaraO r-cib, so elles obrigados a dar conta no
primeiro relatorio quo aprosentarem a carnara, do modo
per quo etnpr€garo, foruecendo document s quo isso corn-
provew.

§ urnco. 0 fiscal quo, por deleixo ou negligencia ou
per qualquer outro motive, empregar mal a quantia forne-
cida, F erâ per ella responsavel e seth admoestado polo
presidento ou pla Camara, qua deverâ demittil-o, so for
grando a falta cominettida.

Art. 45. Os fiscacs juntarâo ao ultimo relatorio do
cada anno uma relaQa) th csas sujeitas aos impostos
municipaes, corn observaçOes demonstrativas das mudanças
on dtfferetacas rias mesww,3 occoi,yilas.

§ un;co. Uma copia desta re1aco será affixada polo
fiscal respective em lugar publico, do dia 20 ao dia 25 do
Dezembro e convidrà 08 contribuintes a entrarem corn
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os irnpostos devidos, duranto us mezes do Janeiro e Fe-
vereiro seguintos, sob pena do serorn cobra(los executiva -
monte, alem do pagarem 15$000 do multa.

Art. 46. Os fiscaes dos districtos, alem do relatorjo
quo sAo obrigados a apresentar sobre os negücios a ne-
cessidades do sons districtos, na forma do art. 85 da lei
do 1.0 do Outubro do 1828, no qual dovom dar cotita do
qua houverem arrecadado no trimcstre, participarao ao
fiscal geral as infracçes das leis e prevaricaçes on no-
gligencia de todos os empregados a as contravençes do
posturas quo tiverem lugar nos sous districtos.

§ 1. 0 0 fiscal geral, colligiado todas as infracçoes
quo polo sobredito ineio on outro qualquer chegarern ao
sou conhecimento a addicionando-Ihes as ohservaces re-
lativas aos sans districtos, farã urn relatorio para ser
apreseutado a camara no 1.0 dia de cada sesso ordinaria

§ 2. 0 Os fiscaes dos districtos sao obrigados a mandar
o relatorto supra, oito dias antes da reunio da carnara,
sob pena do ser doscoatada a quantia do 10$000 do sous
ordenados todas as vezes, quo fororn omissos, o qua a ca-
mara deverá irromisjve1mente fazer, disposiço quo sera
extensiva ao fiscal geral, quando fOr omis:o na parte
quo iho cunipre obsorvar.

Art. 47. A camara nomeará dous alinhadores para
a cidade e urn para cada districto.

Compete aos alinhadores
§ unico. Alinhar as ruas, travessas a praças da øi-

dade e povoaçes, seinpre quo nellas so construiretn edi-
ficios novos ou levantarern-se do novo os ja existentes,
lavrando disto no verso do a1vard do licença para nova
edificaço, ou reedificaçäo, no todo ou em parte, £ro-
gimento interno).

Art. 48. 0 alinhador quo der causa a quo o edi-
ficio on qualquer obra offenda ao ulinhamento sera mul-
tado em 20$000 e obrigado a desfazer o ediflcio on obra
quo estiver fora do alinhamento.

Art. 49. Os alinhadores perceberao 4$000 por cada
parole (on estoio) do frento quo alinharern.

Art. 50. 0 alinhador qua aprumar on alinhar edt-
ficios, seni quo o proprietario mustre tar pago todos Osdireitos estatuidos p '1a camara para edificai on reodi-
ficar, pagarà 1 0$000 do multa e perderã o direito a gr'
tificao antoadeute.
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Art, 51. As disposiçoos relativas ao porteiro e as suas
obrtgaces ss acho no rospectivo lugar do regimeoto
interno.

TITULO 3

DASPRAçASPULLCASE RtTAS, DOALINFEAMENTO E A FORMOSEA
MENTO DAS MESMAS

Art. 5. A camara mandarâ 1 ovantar plantas da
cidade e povoaces, segundc' as qv es serao aliuhadas as
pracas poblicas, ruas, travessts. et .. Em quanto uão forem
levantadas as plantas, os alinhamentos serão feitos como
W ao presente, conforme as instrucçös dadas pela ca-
mara, cingindo-se a ellas os alinhadores.

Art. 53. As praças e largos terão 50 metros qua-
drados,pelo menos, quando o terrono o pormitt; as ruas
princpaes nunca menus do 14 metros do largura o nem as
travessas menos do 8.

A camara declararà por editaes, quaes as ruas quo
devem ser cunsideradas principaes.

Art. 54. Nas pracas publicase nasruas principaos são
absohitamente pruhibidos pomares e jardins, ainda mesmo
lateraes ao predio e quo a eutrada dellos seja igualmetite
lateral; multa do 306 e obrigação do dumolir.

§ unico. Nas ruas consideradas principacs, as casas
poderao ser ajarlinadas, tondo os jardins a oxtonsão do 60
palinos no maximo.

Art. 55. Sao prohbidas n.is ruas da cidade e pa-
voaçOes as rotulas, postgos, cancellas, portas do abrir
para a parto tie fora; multa do 206 o obrigação do as mudar
e pasando o p razo marcado polo fiscal, serão mudadas a
custa do proptietario. Exceptuam-se as casas do sobrado.

Art, 56. Sao prohibidos nas casas quo do novo so
edificarem das praQas, ruas on travossas, os alpendres,
patamares on escadas na frente dos edificios; multa do
30$ a obngacao do desfazel.os ou sorem darnolidos a custa
do propietarioS.

Art. 57. Os proprictaxios das casas ja existentes
cow qualquer das condices dos tres artgs antecedentes
näo poderão concertal-as e são obrigados a reforma1as do
ccordo corn estas posturas., multa do 20$000.
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Art. 59. Nas praças e runs principaes as casas sero
cnbortas de te1h; multa do 30, send demnlidas a cuta
do infractor, so no prazo marcado polo fisa1 no fizer a
obra do teihas, e seffrerá 8 dias do priso.

Art. 59. As casas quo do nova so e4iflcarom tero,
polo memos, 4 metros de pê direito, contados do nivel do
assoalho a linha do teihado; as portas toro 3 metros do
altura 0 nunca menos do 1 metro do 1arura e as janel-
las a largura e altura correspondentos; multa do o
obrigaço do preenchor as dimense, niarcadas.

Art. 60. Os edificios quo estivorern fora do alinha-
mento recuaraj quando fcrom roedificados, assim como
entraro para frente, quaiido recaados; rnulta do 30 o
obrigaço do demli-1os a sua custa.

Art. 61. Na cidade e pvoaço no so poderã, sem
licença

§ 1.0 Editicar on reedificar, tocanclo na frene do
predio; multa de 20000.

§ 2. 0 Fazer concerto on obra qua offenda o alinha-
monte; multa do 20$000 e demoliQào a eusta do infractor.

Art. 62. Cada posse terá 60 palmos do frento e os
fundos correspond enWS, oão offendendo o arruamento.

Art. 63. 0 posseiro, foreiro on propriotario, quo
obtivor licença para levantamento do casa, prncipiarà
a obra dentro de 6 mezes e termivará dentr.ii do urn auno,
contados da data da liceuça, quo sorã registrada em urn
livro proprio, e no o fazendo perderà o direito ao terreno
quo poderá ser concedido a outrom.

§ I .° 0 quo. per motivo do força major, no puder
Concluir a cbra dentro do prazo marcado nesto artigo,
representarem tempo a camara quo ihe podera proro-
gar o prazo, pagando mais 3$000 por cada tres inezes,
al em do prazo.

§ 2.° Aquolle quo no a tivr eornecado ao memos,
pagará 5$000 por cada tres mezes.

Art. 64. 0 proprietario do qualquer torrono dentro
da cidade e povoaçios seth obrigado a tol-o tapaclo corn
cercas do regoas e muros ciados na frente, nas praQas e
ruas principaes, e corn outra qualquer cerca nas outras
ruas.

Art. f5 	 nr..,Yrkavo'o
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pelos flscaes, 6 o quo no concluir a reedificaço no tempo
marcado incorrerá na multa do 20000.

Art. 66. As casas quo forem construidas on re-
construidas, vigorando estas posturas, terão toda frente
calada na largura da oito palmos, o mais tardar, ató
tres mezes, depois do concluiclas; rnuta do 30000

§ unico. Nos csos deste artigo a camara poderà
conceder novo prazo conforme a natureza e impoTtancia
das obras A camara marcarã urn prazo para a calçada
das casas ja existentes e annunciarâ por oditacs; multa
do 30$000 para Os infractores.

Art, 67. Os quo no occuparem toda a fronto do
terreno concedido sero obrigados a fazer muros caiados
ou pintados no resto do terreno e a fazer calçala em todo
elle, o não estando tudo isto foito 6 mezes depois da
conclusão do eclificio; malta do 30$000 6 obrigaco do
fazer a calçada em novo prazo, que ihe sera assignado,
sob pena do ser feito a sua custa.

Art. 68. Nas concessos do terronos on lugares
para construcces do casas, a camara deverá regular-so
Jo sorte quo as povoaces coinecern do centro para Os
lados, evitando quo entre urn e outro morador so iuuti-
lisem espacos.

Art 69. Quando dons on mais individuos requere-
rem simultaneameute urn mesmo lugar, terâ preferencia
aquelle quo so obrigar a construir ou fazer a casa em me
lhores condiçes do aceio e solidez para o aformoseamento
das povoaç3es.

Art. 70. Os donos dos quintaes ou torrenos quo fazem
frente para as ruas ou pracas principaos e quo ao presente
so acharem tapadas corn cercas do madeira, sero adver-
tidos polo fiscal, quo lhes marcarà urn prazo nunca menor
do 6 mezes para demolirem a cerca e fazerem muros do
2 metros do altura polo rnenos ; multa do 10000.

Art. 71. Se acaso cahir alguni muro, parode ou
parto delle no tempo chuvoso, poderá o mesmo ser substi-
tuido por cerca do madeira, floando o proprietario obri-
gado a reconstrucco, dentro do prazo do 3 mezes ; multa
do 106000.
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TITULO IV

DAB OBRAS PUBLICAS

Art. 72. A conservaço e roparo das muraihas, pa-
redo on obras feitas para a segurança do edificios on pri -
ses publicas, calçadas, pontes, chafarizes, regos, aquc-
ductos, pnço, tanques e quaequer outras construcçOes 0n1
benoficjo commurn, on por decóro das povoacs, sero
feitas pela camara.

Exceptuam-se:
§ 1.0 As obras, cuja factura ate o presenta no é

do sua ubrigaço, salvo sendo do urgente necesidade e nib
tendo sobrigados rneios para as fazer.

§ 2. 0 As obras quo a camara arrernatar, impondo
certas prestaçes para inclemnisaçäo dos emprehendedores,
na forma da lei do 20 do Agosto de 1828 a art. 47 da do

.° de Out ubro do mesmo anno.
Art 73. Quando urn particular ou particulares so

p-opuzorrn a fazor quaesqwir das bras publicas men-
ctonadas no artigo antecedente, a sua custa, so confor-
maro corn o piano da camara, quo ihe concedorà a
ltcença gratuitamento; multa do 10 a 206 e a obrigaco
do desfazerem a obra.

Art. 74. E' prohibido;

§ 1. 0 Arruinar on desmanchar qualquer da5ditas
obras on parte dellas, multa do 10 on 20$ a ubrigagilo
do repor no autigo ostado on do ser reposta a sua custa.

§ 2. 0 Abrir encanamentos publicos on particularos
nas ram, pracas, rocios on largos, sem audiencia do
fiscal on agentes fiscaes.

Do infractor, passado o prazo assignado polo fiscal.
§ 3. 11 Fazer qualquer oscavaço nas ruas on pracas

on suas visinhanas.

§ 4. 0 Entuihar do qualquer modo os encanamentos
publicos on particulare3; multa do 30$, o duplo na rain-
cidencia a a obrigacao do pôr tudo no antigo estado,

Art. 75. E' prohibjdo:
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§ 
40 Tirar terra on area das calçadas ou do leito

dag ruas da cidade e povoaces ou das estradas.
§ 2. 0 Tirar para uso proprio, sern autorisaço corn-

petente on por mal fazer, aguas publicas ou pat ticulares.
§ 3.0 Arnolar ferros nas pedras do edificios publicos.
§ 4° Cortar ou estragar arvorodos plantadtis para

aforinosearnento da cidade e povoaçes : multa de 20$000
e o duplo nas reincidencias.

Art. 76. Os fiscaes mandaro pOr guardas ou divisas
junto as escavaçOes o precipicios nas obras e servides pu-
blicas ou suas visinhancas e prornovero corn brevidado o
seo concerto.

Art. 77. Quando as escavaçs e precipicios, tie quo
falla o artigo antecedente, forem feitas on causadas per
alguem, será este obrigado ao concerto e reposiço do
tudo no antigo estado, alern do pagar 30$ do multa.

Art. 78. Escavaçes e precipicios proxirnos as obras
o servidöes publicas seräo concertados pelos donos dos ter-
renos, quando no forern publicos; multa do 20$, quando
no fizerem o concerto dentro do prazo quo ihes for do-
signado polo fiscal, e o concerto será feito pela cajuara,
A custa do dono do terreno.

Art. 79. A camara municipal concederá iicença para
as escavaçes a que so referem Os artigos autecedentes,
quando dellas nonhurn prjuizo ou damno possa resultar;
impondo a obrigaco do pOr, duranto a noite, divisas on
luzes.

§ unico. 08 quo tendo obtido licença n.o cumprirern
as coudiças nellas declradas sero multados em 10$000.

Art 80. Os edificios, muros, ou qualquor outra obra
quo annunciar ruina, no todo on em parte, do que possa re-
sultar darnno, soro reparados on demolidos depois do urn
exame feito por uma commisso, quo a camara nomear para
dar o seo parecer.

Art. 81. Depois do exarne da comrnisso, o fiscal ad-
vertirà ao proprietario da obra em ruina e ihe assignara
urn praso rasoavel para o see concerto on demo1iço, sob
pena do pagaa 20$ do multa e do ser feita a dornoiiçao
pela camara, a custa do proprietarie.

Art. 8. Nenhum proprietario poderL impedir quo
por sua propriedade passern o façam-so encanamentos para
conducçäo d'agua aos chafarizes publicos ou particulares,
uma vez quo sejam indemnisados do valor das bemfeitorias
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quo for preciso damnificar ou destruir para a factura do
encariamento multa de 20$ a 30000.

§ unico. Nos casos deste artigo, proceder-se-ha ao
arbitramento, offerecendo cada uma das partes sou arbitro
o o juiz optando por qualquer delles.

Art 83. E' prohibido
§ 1. 0 Cortar, arrancar on damnificar os arvoredos

plantados para o aformoseatnento das ruas e praças da
cidade a povoaçöes ; multa de 15$ a 20000.

§ 2. 0 Arrancar on damnificar postes para a illumi-
naçao publica, so houver, e das grades quo cercarem os
arvoredos, quando ainda necessarias para boa conservacao
destes.

§ 3. 0 Amarrar animaes nestes postes, arvoredos e
respectivas grades; multa do 106 e so houver damno
multa do 20$000.

Art. 84. No case do haver chafarizes publicos, a
camara poderà conceder pennas d'agua aos particulares,
quando haja sobras, mediante a quantia annual do 106 a
20$, para a licença, sendo o encanameoto feito a custa do
proprictario

Art. 85. Nas distribuiçes das pennas salvar-seha
a servidao publica do mode quo, se faltar agua nos chafa-
rizes, os coneessionarios abriro mao dellas.

Titulo v
Da saude pzblica

CAPITULO I

DOS MEDICOS, PHARMACEUTICOS E VENDAS DE REMEDIOS

Art. 86. Nenhum medico, cirurgiao on pharmaceu-
tico poderà exercer a sua protissao, neste municipio, sern
quo apresento a camara diploma legal, conferido pelas
escolas ou faculdades do modicina no Brasil, e matricula
da junta de hygiene publica on da provedoria do saude
da provincia ; multa do 20$. Os estrangeiros devero tam.
bern justificar a identidade do pessoa.

§ 1. 0 Os diplomas on titulos dovem ser registrados
no Uvrocompeteute; multa do 30$000.

§ 2. 0 Havendo denuncia assignada por pessoa quo me-
reca íè, estando a firma reconhecida, de quo alguetn usa
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do titulos apochriphos ou pie no tenho sido obtidos pelos
meios legaes, corn os quaes exorca qualquer das referidas
profisOeS, dovorá comprovar peL'auto a camara idoati-
dade do 1essoa malta do 50$0 00 e 8 dias do prisao.

Art. 87. E' prohibido abrir pharmacia sem liconca;
multa do 30000.Art. 88 E' prohibida a verida do drogas simples nas
casas do negociOs, sew a licoaa respectiVa. 0 infractor
incorrerá na malta do 20000

Art 89. E' prohibido aos pharmacotiticO8 vendürem
romediOs sew receita do facultatiVOs, salvo so os rernothos
brew do naturesa innoconto; multa do 9.0$000.

Art. 90. Os quo vendorem substanciaS venenosas a
escravoS ou pessoaS descunhecidas ou suspeitas o quo
dellas não precisarem no exerciciO do suas profiss3S,iflC0r
reráO na malta de 30000.Art. 91. 0 pharmacoUtiCO quo a qualquer hora do
dia ou da noito deixar do abrir a porta para vender ro-
medio a quem trouxor receita do medico, incorrerâ na
malta do 10000 a 30$000, salvo provando impossibili
dade ou quo o comprador, pOd6fldO, uJ ihe torn pago.

Art. 92. Os pharmaceutic05 a donus do casas do ne-
gocio quo venderern drgas ou romedios adulterados sof-
frerào a multa do 30$000 a soräo inutilisados os re-
modios on drogas.Art. 93. Nas povoace5, onde houver boticas, os
negociafltes somente poderäo vender as drogas mothcinaeS
triviaes a quo sao commUmmento encoatradas nas casas
do ferraens, multa do 10$000.gArt. 94. Os fiscaes visitarO, ao menos ama vez em
cada semestre, em companhia do medico do partido (Se
houver) as pharmaCiaS a casas em quo so venderern
dioga, a em falta do medico, nornearà a camara possoa
habilitada.0 pharmaCeUtico ou droguista quo so oppuzsr ao
alamo, incorrerâ na malta do 30$000.

OAP1TULO II

DOS CEMITERIOS, INHUMAcAO E EXHUMcA0, CONDUccAO E
EX.AME DOS CRPOS

Art. 95. E' prohibido enterrar corpo bumanos na
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cidade ou povoaçes, fora dos cemiterics publicos ou
particulares; multa do 30000.

Art. 96. Os cemiterios feito pela camara to , o
o seu regulamonto especial, quo sera submettido è. ap-
provacão do poder competente. Nos feitos polo pOVO, ob
ser var-se-ha o disposto na lei provincial n. 704 do 15 do
Maio de 1855.

Art. 97. Os proprietrtos do cemiterios particulares
sAo obrigados:

§ 1. 0 A couserval-os tapados corn cerca forte ou
muro ; multa de 106000.

§ 2. 0 A enviar do 6 em 6 mezes ao parocho da Ire-
guezia on cape11o, cura das capelles curadas, uma re-
laç.ao dos corpus sopultados durante o semetro, corn a in-
dividuaço do nomes, idade, sexo, cO r , estado, condiço e
enfermidade de quo reult.0 a morte ; multa do 15009.

Art. 98. Nenhurn corpo sari conduzido para as p0-
voaços on mesmo para as cemittros particulares, senao
em carros tapados, redes on esquifes; multa do 5$ a 20$000.

Art. 99. Nenhum corpo será euterrado autos do
48 horas, salvo so algum facultative attestar que pode
ser enterrado em manor prazo ; multa do 10$000.

Art. 100. E' prohib do fazer exhumaçao do corpos,
sern ser pelos meios legaes ; multa do 30$ e 8 dias do cadea.

Art. 101. Näo será sepultado o cadaver do pessoa
quo so encontre morta, scm quo so saiba qual a causa da
morte, ainda quo so presuma haver succumbido do ataque
on accidente, sem previa commuuicação a autoridade p0-
licial para proceder aos necessarios exarnes on corno julgar
do direito e ordenar o entorramento ; multa do 10$000.

Art. 102. Näo so podera abrir cova em lugr ja oc-
cupado por outro corpo, autos do decorridos dons annos, e
sendo a inhumaço em catacumbas, 18 mozes salvo par
ordem legal, em occasiäo do epidemias, io havendo m
lugar no cemiterio.

Art 103. As covas ou catacumbas uo ficaro aber-
tas por mais do 12 horas ; multa, em qualquer dos casos,
do 10000.

CAPITULO III

DA VACCJNA

Art. 104. A camara crea urn instituto vaceluico
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municipal, corn o tim do propagar a vac&na, corn o re-
gularnento annexo a estas posturas, e commina penas para
os quo näo cumprirem corn o doterminado no mosmo re-
gularnento.

CAPITULO IV

DA SALUBRIDADE DO AR, AGUAS E ALIMENTOS

Art, 105. So prohibidos no ceutro da cidado e po
voaçi$es os cortumes on qualquor outra manufactura qua
possa prejudicar a saudo publica; rnulta do 30$000.

Art. 106. A camara dosignará os lugares em qua
podem ser estabelecidos, o so serão estabe1ecdos depois do
licença concedida ; multa do 20$000.

Art. 107. E' prohibido seccar couros nas ruas e
pracas e a beira das estradas e caminhos publicos ; rnulta
do 20$000.

Art. 108. So prohibidos os depositos do immuuclicies
no interior das povoaços e a beira do caminhos publicos ou
estradas e mosmo nos pateos ou quintaes, corn offeii.a da
salubridade publica ; multa de 206 e obrigacão do remo-
vol-os.

Art. 109. Quatido houver duvida entre o fiscal o o
infractor sobre o damno resultaute para a saudo publica, a
respeito do qualquor dostes artigos, seth aquolla dissolvida
polo presidente da carnara, havendo recurso para ella.

Art. 110. Ninguem poderá croar porcus em chiquei-
ros dentro das povoaces, em aliuharneutos da freate das
ruas, travessas e largos a nas rnargens do ribeiro e cor-
regos do serventia publica ; multa do 106 a obrigaço do
desfazer o chiqueiro.

Art. ill E' prohibido nas ruas, bocos a pracas, sob
pena do multa de 10$000:

§ 1. 0 Fizer estrurneiras.
2. 0 Lançar immundicies, ainda quo seja por enca-

nameutos quo as despejem nostes I ugares.
§ 3.' Lancar animacs mortos ou moribundos 03 ani-

maes sero enterrados foa du coatro da povoaço, a custa
do4 seos donos ou da camaa, quando no so saiba a qu1rn
pertenç'. Os contraventures, alem da multa, fivara obii-
gados a fazer ou pagar a limpeza.

Art. 112. Toda a pessoa do qualquer condico quo
seja, quo tiver molestia contagiosa ou asquetrosa, no
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poderà empregar-so na venda do quaesquer generos, pot
meio dos qu,, e3 possa passar o contagio acss compradores;
niultade 206000.

Art. U3. Os dones do estrobarias e coheiras so
obrigados a fazor tirar d'1Ias o estrumo e a tel-as sempre
limpas; multa do 20OOO pagarão os infractores.

Art. 114. Os flscaes fero o mater eudado em quo
nos sees districtos no heja esfagnaço d'aguas infectas
quo possäo prGjudicar a saude puh1ca, e a camara, logo
quo tiver disse c ! nhecimento, Ihes mandarà dar curse
o euxugar os terrenos, endo necessario, quando Ihes per-
tencerem estes.

Art. 115. Os donos dos torrenos do quo Irata o artigo
antecedente sero obmgados a cumprir o d.isposto no dto
artigo, salvo quondo Ihes fa1trem Os moios ou forem na-
turas on iridependontes do sua vontade as estaguaçOes.
Semre 0 quo ccncorror no seo terreno, para a estageaço,
cumprirá o disposto no artigo antecedeute; multa do

0000.
Art, 116. E' prohibido lançar immundicies ou lavar

roupas ou quaesquer outras cousas nas fontes, chafarizes,
canes Cu regos quo conduzirem agua potavel ou nos
lugares a elles superiores; multa do 10$000

Art. 117. Todas as pessras quo occuparem as margens
dos rios ou corrego quo atravessem as povoaçes sero
obrigadas a cousorval-as, na exteusao (10 duas braças per
cada lado sompre limpas, a g o consentiado quo nellas so
lancem immundicies; multa do 20$000.

Art. 118. Os propriotarios do predios dentro da cidade
o povnacOes Ato obrigados a dar oxpedico as aguas da
chuva i ara fora do sees quintacs; e as aguas nascidas,
por nei do caeos quo dovem ir ter as ruasou para os
fundos, quando nolles passe algurn corrego, e nuoca para
as valias publicas quo correm cobertas polo meio das ruas.
Os infractores sero multados em 30$000 e far-se-ha a obra
a sua custa.

Art. 119 Todo o proprietario, em cujo predio so no
possa fazer o cario precise para o esgoto das aguas, em
consequoncia do predio achar-se mais baixo do quo o nive-
lamento da run, darà nesse caso sahida as aguas para o
quintal visinho, mas nuuica lançarà agua suja ou putrida.
O infractor, quer n'um quer n'outro caso, será multado em
30$000, o far-se-ha 0 esgoto a sun custa.
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Art. 120. E' prohbido:
§ 1. 0 Matr peixes corn veneno on hervas toxicas.
§ 2.0 Vender alimentos corrompidos.
§ 3: 0 Faisficar quaesquer generos, misturando-ihes

outras sub$tancias quo augrnentom sen peso on alterem
sua qualidade; multa do 305000.

Art 121. A carnara expedirá regularnontos para Os
mataduros publicos da cidade e povoaoos.

Art. 122. SO nos matadonros publicos on particula-
res, corn licença, so mataro r.4zeq para o cosuruo da ci-
dade e povoacos; multa do 20$000.

Art. 123 A. carne sorã veu(Iida em lugares patentes,
onde se possa flscalisarsua a1ubridade,1impezae fidelidado
dos pesos; multa de 20$000.

Art. 124. Nao poderà ser morta a rez antes do 24
horas depois do chegada ao matadouro, e durant este
prezo haverá agua limpa ara o ga1@ bebor; multa do
20000.

Art. 125. Os curraes e matadouros so conservaro
lirnpos, nelles no so amontoarao os despojos das rezes do
urn dia para outro, nern larnpouco ahi on dentro da cidade
on povoaQOes soro espichados on seccos Os conros; multa
do lO$000.

Art. 126. 0 car niceiro quo expuzer a came nos
açougues torá sempre a came em toalhas limpas e reno-
vadas todas as vezes; multa do 4000.

Art. 127. Ninguem poderá matar rezes doentos cu
excessivamente magras on mandar esquartejar as quo
apparecerem mortas; os infractores sero punidos corn
30j 000 de multa o5 dias do prisào.

Art. 128 0 carniceiro quo pesar mal a came quo
vender, será multado em 10 6000.

CAPITULO V

DA LMPEZA

Art. 129. E' prohibido nas muas o praças dosta ci-
dale 0 povoaçOes:

§ 1.0 Lançar immun'licies, ainda mesmo por onca-
namentos quo as despejorn.

§ 2. 0 Fazer estrumeiras
3. 0 Lancar ciscos, a guas, animaes ou a yes rnortas
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são obrigados nas estradas e carninhos publicos a prepa-
rarem e conservarem as suas testadas na largura do
5 metros ao moio da estrada e a fazerern as estivas no-
cessarias ao livre transito dos viandantes.

Os infractores serão multados em 20$ e obrigados a
cumpnr as disposiçes deste art. sob pena do ser feito
tudo It sua custa.

Art. 134. Todo o proprietario e arrendatario, que
tiver cercas de espinhos It beira das estradas on caminhos
publicos, é obrigado a decotal-os ou derrubal-os annual-
monte: multa do 10$, e obrigaçäo do fazer o decoto It
sua custa.

Art. 135. E' prohibido atravancar, por qualquor
forma, os caminhos do sorvidão publica: multa do 20
o obrigaçäo de restituil-os ao antigo ostado.

So passar 8 dias o caminho atravancado, a multa serIt
dobrada e o fiscal mandarIt desatravaricar It custa do
infractor.

§ unico. Basta haver urn so morador para so re-
putar caminho do servido publica, ainda quo cUe seja
arrendatario ou aggregado, sendo a camara competente
para julgar da necessidade do caminho.

Art. 136. Quando os proprietarios e fazendoiros não
poderem cumprir as obrigaçes impostas nos artigos ante-
codentes, sobre pontes e estradas, per oxcoderern as suas
forca, o fiscal e agentos fiscaes representarão It camara
para esta resolver como entender.

Art. 137. Ninguem poderIt mudar as estradai on
caminhos publicos, sem ordom da camara municipal;
multa do 30$ e obrigacä do restituir a antiga ostrada
ou caminho ao sou primitivo estado (se a caniara o or-
denar).

§ unico. Nestes cases os fiseaos avisara aos in-
fractores e levarào ao conhecimento da carnara nos sons
relatorios, afirn de quo esta delibore sobre a multa.

Art. 138. Os vallos quo so fizerem a par das estra-
das ou caminhos publicos distarä') do moio da ostrarla
sete metros, polo menos. Os infractoros serão multados em
20$ e obrigaçao do entupil-os corn terra on sero entupi-
dos a sua custa.

Art. 1:9. E' prohibido abrir caminhos e tirar ma-
deiras em terras alheias, sem consentimento dos propriota-
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on moribundas on qualquer objecto imm undo: multa do
10$000.

§ 4•0 Nào constando quem depositou on lançou taos ob-
jectos, ficIo iricursos Os moradores em cujas testadas forem
encontrado, floando a elles salvo o direito contra os cul-
pados

Os donos dos animaes quo moruerem nas ruas e pracas
o os moradores, em cujas tostadas forem encoritrados, in-
correrão na mesma pena, flO Os mandando eaterrar, sendo
O dono obrigado a fazel-o a sua custa e o morador apre-
sentando conta rasoavel da despeza, quo a camara man-
dará pagar.

§ 5. 0 A camara deterrninará, por editaes, quaes os
lugaros para o enterramento do animaes e para. o despojo.

Art. 130. Os meradores da cidade e povoaçes con-
servaräo livres, desembar3çadas e limpas as testadas do
suas pro priedades: multa do 10$000.

Exceptuär_se os dons casos:
§ 1. 0 Do urgente necessidade, do maneira quo so nio

p . ssa, soul perigo ou grave prejuizo, pedir a licença,
deitr, do 24 horas na cidade e do 3 dias nas povoaçes.

§ 2.° Do utilidade publica ou particular, obtendo-se
previa licença: multa do 10$000.

Art. 131. Em qualquor dos casos do artigo antece-
deute, ficarã sempre livre o uso das ruas ou pracas e os
quo tiverern obtido Iiconça porno luzos, divisas on guardas
quo evitem damno: multa do 10$000.

Art. 132. Od moradoros da cidado e povoaçes sAo
obrigados a robocar e caiar as paredes extoriores de suas
casas e muros.

§ unico. A renovar o reboco e caiadura sempro quo
for necessario o determinado pelos fiscaes: multa de 10$
ao quo desprear a advertencia previa dos fiscaes.

Titulo V1.

Da policia

CAPITULO 1

DAS ESTRADAS, CAMINH 'S PUL!COS ESTRADAS MUNICIPAES,
PLtCIA RURAL

Art. 133, Todos Os proprietar:os on arrendatarjos



338 	 LIVRO DA LEI MIN1IRA

-;ão obrigados nas estradas e carninhos puMicos a prepa-
rarem e conservarern as suas testadas na largura do
5 metros ao rneio da estrada e a lazerern as estivas no-
cessarias ao livro transito dos viandantes.

Os infrctores serão multados em 20$ e obrigados a
cumprir as disposicoes deste art. sob pena do ser feito
tudo a sua custa.

Art. 134. Todo o proprietario e arrendatario, quo
tiver cercas de espinhos a beira das estradas on caminhos
publicos, é obrigado a decotal-as ou derrubal-os annual-
monte: multa de 10$, a obrigaçäo do fazer o decoto a
sua custa.

Art. 135, E' prohibido atravancar, por qualquer
forma, os caminhos do servidão publica: multa do 20
o obrigação do restituil-os ao antigo estado.

So passar 8 dias o caminho atravancado, a multa serà
dobrada a o fiscal rnandarè. desatravancar a custa do
infractor.

§ unico. Basta haver urn so morador para se re-
putar caminho do sorvidão publica, ainda quo elle seja
arrendatario ou aggregado, sondo a camara competente
para julgar da necessidade do caminho.

Art. 136. Quando os proprietarios a fazondeiros näo
poderem cumprir as obrigaçes impostas nos artigos ante-
cedentos, sobre pontes e estradas, por excederetn as suas
força, o fiscal e agentes tiscaes represontarão a camara
para osta resolver como entender.

Art. 137. Ninguern poderá mudar as estrada q ou
caminhos publicos, sem ordern da carnara municipal;
multa do 30$ e obrigacã. do restituir a antiga estrada
on caniinho ao sou primitivo estado (so a carnara o or-
denar).

§ nuico. Nestes casos Os fiscaes avisarO aos in-
fractores e 1evaro ao conhecimento da camara nos sous
relatorios, afim de quo esta delibere sobre a multa.

Art. 138. Os vallos quo so fizorem a par das estra-
das ou carninhos publicos distarão do rneio da estrada
sete metros, polo menos. Os infractores serão multados em
20$ a obrigaco do entupil-os corn terra on sero entupi-
dos a sua custa.

Art. 1 19. if prohibido abrir caminhos e tirar ma-
deiras em torras alheias, sem consentiniento dos proprieta-
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rios; multa do 30$, alem das penas criminaes em quo o
infractor achar-e incurso.

Art. l!0. E' prohibido fazer-sa açudo ou represar
aguas correntes, corn offonsa das propriedades dos visinhos
ou quo corrompo a athmosphera, tornando-so em foco do
molestias quo posso affectar a propria saude da familia
dos proprietarios ou dos visinho; multa do 30$, o obri-
gacao do desfazer ou .ser desfoito a custa do infractor.

Art. 141. E' prohibido:
§ l.° Deixar abertas do proposito as porteiras quo

vedo entradas do änirnaes nas fazendas e p1antaçes;
multa do 5$ a 20$000.

§ 2. 0 Por tranqueiras ou porteiras dernasiadarnente
pesadas nas estradas e carninhos publicos; multa do 5$
o obrigaçäo do desfazer as tranqueiras e substituir por
porteiras Inais loves ou do tudo desfazer ou ser desfoito
polo fiscal, a custa dos infractores.

§ 30 Desfazer ou arrancar obras ou serviços a-
lheios ou desviar aguas quo servem a outrem, quo das
mesmas estejarn do posse; multa do 30 alem da obriga-
co do por tudo no estado primitivo ou ser posto a custa
do contraventor, sern prejuiso do qualquor procodimento
criminal.

Art. 14. Por estradas rnunicipaes so entendom
aquellas quo do transito publico e quo so dirigem para
qualquer das povoaçes do inunicipio, para qualquer dos
municipios confinantes oa para qualquer das estradas go-
raes ou provinciaes, quo os mesmos atravessäo.

§ 1 0 Tambem sero declaradas estradas municipaos
Os carninhos particulares quo, dirigindo-se aos referidos
lugares, derem transito a dez ou mais pessoas pertencoutes
a outros tantos fogos, por espaco do 5 annos, corn sciencia
o paciencia do respectivo proprietario, seo tutor ou admi-
nistrador.

§ 2. 0 A camara, a requorirnento do parte ou ox-officio
depois do vistoria, audiencia dos intoressados e mais exarnes
quo julgar convenient® para seo esciarecirnento, resolvera
adrniuistrativarnente a quosto a declarará estrada muni-
cipal o ciminho particular quo ostiver nas circumstaucias
deste artigo.

Art. 143. E' prohibido
1,0 Lançar fogo nas roças, camnos ou mattos
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alheios : multa do 30$, alem da satisfacao do damno
causado.

§ 2. 0 Queimar a propria roça, scm ter foito aceiros
do 6 metros, pelo menUs, corn 2 do capinado e sern paiti-
cipar aos visinhos confinantes o dia e hora em quo se
pretondo queimar multa do 20. Se, por infracçäo da
disposicao deste §, pasar o fogo aos campos, mattas ou
p1antaçes dos visinhos, a multa serâ. dobrada.

CAPITULO 11

SOBRE CONTRA VENES CONTRA AS PESSOAS

Art. 144. 0 negociante ou taverneiro quo coinprar
a escravo, sern licença por escripto do see senhor ou pessoa
sob cuja guarda estiver, incorrerâ na multa do 20$000.

Art. 145. E' prohibicto
§ 1 . 0 Occultar escravos fugidos, sew participar

dentro de 24 horas a sees senhores, sendo conhecidos na
distancia do 2 leguas e assim progressivamente; o sendo
desconhecidos scm entregal-os no prazo do 3 dias a auto-
ridade cocepotente: multa do 306L

§ 2. 0 Guardar cousas furtadas pelos oscravos; multa
do 30$000.

Art. 146. 0 seuhor do escravo a quern so fizer a
participaço do § 1. 0 do artigo antecedonte pagarè. as des-
pezas corn o mesmo feitas e gratilicacao do 20$000 aos quo
o tiverem prondido.

Art. 147. E' prohibido fazer, scm necessidade, y e-
zerias, alaridos e dar gritos nas ruas e praças, dar tiros
ou lançar fogis a noite; multa do 20$000.

Art. 148. E' prohibido escrevor disticos e figuras
deshonestas ou palavras obscenas nas portas, parades on
muros dos edificios ou casas, ou sujar as parades e portas
com immundicies; multa do 156 a 30$000.

Art. 149. Os donos, administradores ou inquilinos
das propriedados seiäo avisadus polo fiscal, para em 24
horas maudar apagar, sob multa de 5000. Sendo publicos
os edificios, sero apagados Os distics ou palavras inde-
centes a custa da camara, devendo o fiscal mandar apa-
gal-os immediatamento,

Art. 150. E' prohibido proferir-se em publico pa-
lavras indecontes, praticar gestos ou tomar attitude da



FOLHA NUMERO 32. 	 341

mesma natureza, apresentar quadros on figuras c'ffeusivas
a moral; multa do 10$000,.

Art. 151 E' prohibido jogar ent u.1 Has ruas o
pracas; multa do 5$000 sebre cada pesoa quo ache towar
parte.

Art. 152. Os hiwOes e laranjas artificiaes quo forem
expostos a venda polas ruas seräo tornados, qabrados e c
conductor pagarà a multa do 5$000, salvo sendo escravo,
o neste caso pagará a multa son senhor on a pessoa quo
mandar vender os ditos limes.

CAPITULO III

POLICIA INTERNA DAS POVOAES

Art. 153. Todo o quo fOr oncontrado pelas ruas das
povoacOes em estado do embriaguez será posto em custodia
por 24 horas.

Art. 154. So prohibidas as folias de qualqner outro
rnunicipio on provincia e as chauiadas do— tiradas de Reis,
a excepçAo das quo fororn foitas por musicas. Os fiscaes
farAo suspender logo quo appareção e quando os chefes
continuarom depois do advertidos serão multados separa-
damente em 30$000.

Art. 155. Os quo jogarein corn tlIhos familia on
escravos, alem do serom obrigidos a resttuirem o dinheiro
quo ganharom, serAo multados em 30 e soffrerão 8 dias
de prisão.

Art. 156. Todo o quo fizer andaimes nas ruas on
pracas 6 obrgado nas noitos do escuro, a ter uma lanterna
corn luz, a tapar os buracos logo quo deiteai abaixo os
andaimes: mulea de 10$000.

§ unico. A' mesma dtsposiço o a mesma multa flea
sujeito o quo flzor buraco quo possa dar lugar a uma
queda; pesa.lhe mais a obrigacäo do reparar o damno, so
a queda fOr de urn animal e die soifrer corn ella.

Art. 157. Os sachristäes são obrigados a dar incon-
tinente o signal do logo, logo quo forem avisados do quo
está ardendo algum e iificio multa do 105l000.

Art. 158. E' prohthido, sob multa do 10$000:
§ 1. 0 Fazer vailos nas povoaçöos 0 05 quo os fizerem,

alem da multa,soräo obrigados a entupil-os no prazo assig-
nado polo fiscal ou do serem entupidos è. custa dos in-
fraetores,
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§ 2. 0 No tirar a herva de passarinhos das arvores
do quintaes ou pomares, sob pna, alom da multa, do
ser a limp za feita a cuta do iniractur, esgotado o praso
quo, para isso, ihe fô& warcado polo fiscal.

§ 3•0 Dar espectaculos ou qualquer divertimento
corn firn lucrativo, sem licença.

§ 4. 0 0 uso do armas offonsivas, como rewolver,
pistolas, clavina, clavinotes ou bacarnartos, espada. chuço,
o punhal. A pessoa quo no mostrar licença do anton-
dade competento, quando, sendo suspeita, fOr exigida,
alem da multa, entregarâ as armas a autoridade poli.
cia], qua detorniinará o quo fOr do direito.

Exceptuäo-se as quo trouxorern as necessarias aos
exercicios do seus officios e proUsses e as quo as trou-
xerem em viagem, no sendo pssoa suspeita.

§ 50 Amarrar animaes nas frentos das casas, nas
pracas, ruas e becos, estorvando o transito publico.

§ 6.' Guardar furto on r:ubo do escravos ou pes-
soas suspeitas on entreter corn aquellas, depois de 9 horas
da noite, relaçes quo n10 soja autorisaclas por suns so-
nhores.

§ 7•0 0 passeio do escravos nas povoaQ6es o estradas
A noite, sum bilhetes do seus senhores ou do quem suas
vezos fizor: e quando os escravos forum encrntrados depois
do toue do recolhida —9 hot as —serao detidos em cus-
todia, dando-se aviso log) aos senhores, quo pagarão as
despezas e sustento dutanto os dias quo as escravos forum
conservados em custodia, näo havendo, nesse caso, impo-
sição do multa.

§ 8 ° Espancar e maltratar auimaes alheios, cor-
tar-ihes routes as crinas ou a cauda, mettel-os em curral
privado, sem dar-ihes agua e sustento e sent dar commu-
nicaçao acs drnos.

§ 9.' Castigar escravos alheios, sent perniisso do
seos snhores.

§ 10. Os jogos de parada, sendo obrigado a multa
cada urn dos jogadores e OS donos das casas publicas, quo
sero cndernnados quando consentirem quo fllhos—fa-
inilias tOmm parte flOs jogos; alum da multa, 8 dias do
priso.

§ 11. A vtnda do doces on quitandas em quo entrem
ubstancias ou quaesquer simples nocivos A saude.
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§ 12. Atravancar ruas e praçs, no doixando livre
o transito publico.

§ 13. Recusar apreseutar ao fiscal ou ao medico do
partido da camara a rez quo tonha do s er morta ou a
came cortada para examinar.

§ 14. Nao terem os donos do casa lo pasto, em In-
gar patente, uma tabella corn os proc das comidas e
leitos e bern assirn das raçes para anhrna, näo podeudo
1ear major preçi do quo o fixado na tbeIIa.

§ 15. No consorvar limpas as testadas das
e torrenos, metado das ruas e nas praças 20 palmos,
alem da obrigação do fazer a limpeza.

§ 16. Desviar on sujar as aguas do quo outros so sir-
vo on estojo do posse: multa do 56 a 30000.

§ 17. Entrar nos quintaes alhoios, scm porrnisso dos
donos, arrombar Os tapumes; a mesma pena do paragra-
pho antecedonte.

A rospeito dos animaes euc>ntrados em plantaçs, em
terrenos situados dentro dos liinites das povoaçes, terâ
app1icaço o quo dispoem os artigos 187 a 199.

CAPITULO IV

SOBRE A VENDA DOS GENEROS

Art. 159. Todos Os quo so dirigirem a cidade e po
voaçôes corn consgnaçies do quaesquer generos no
podero vender por atacado, sendo os generos dos charna-
dos do prirneira necessidade, como toucinho, feijäo. arroz,
farinha, assucar, milho, fubá a azeite, senäo depois do
padas 2 horas do exposiQo no rnercado ou lugar in-
dicado pela camara, par servir prvisoriamente como tal,
sendo a entrada dos generos para o mercado annunciada
por cinco hadaladas no sino da igroja niais proxima ao
luger da venda, quo sera feita sob avigilancia do fiscal.
Em tempo do carestia alli conser;araG por urn dia para
quem quizer cornprar a nos tempos ordinarios so conser-
vai, a6 por duai horas. depois do quo os poderäo vender
como ihas parecer, hem como nos ditos prazos, não sondo
por atacado. Os infractores, comprador a vendedor, incor-
reräo na multa do 30000, o duplo na reincidencia e oito
dias do prisäo.

Art. 160. Nas penas do artigo antocedonte incor-
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rerã tarnbem o roceiro, conductor on vendedor quo, depois
do vender os ditos generos n mercado publico, os rven-
dor occultarneuto por ordem do outro. No casD do § ante-
cedente, devem comparecor a autridade pulicial o fiscaes
nos lugare em quo so flier a venda para nelles fazer
manter a ordem o prevenirern as dissenss.

Art. 161. As cams do negocio, a excepçäo das phar-
macies, fechar-se-ho as 10 horas da noito e abrir.se häo
depois quo amanhecer; multa de 10000.

Art. 162. As quo vonderem on tiverem a venda
quaesquer generos solidos ou liquidos corrompdos on fat-
sificados serão multadas em 10$ e os generos sero
inutiiisadcs.

Art. 163. Os fiscaes visitarAo, sernpre quo ihes pa-
recor conveniente, todas as casas do negocio, para fbi
execuço dostas posturas.

Art. 164. Tolos os pesos, medidas e balancas devero
ser sferidcs, quando so abrir a casa de negocio, taiho, etc.
o deplis seräo aferidos no principio do cada anno e revistos
em tempo quo a camara declarar.

§ unico Os quo no aferirem os seos pesos, medidas
o baianças sero multados em 10.000.

Art. 165. Se Os pesos 0 medida g no aforidos frem
falsificados depois do aferidos, seräo os donos das casas do
negoco multados em 30$ e 10 dias de priso.

Art. 166. Na mesma pena do art. autecodonte in-
eorrerá o aforidor quo fizer a aferiço por menos da marca
dos padres da camara.

Art. 167. 0 fiscal geral, na cidade, e Os fiscaes nos
ditrictos sAo as pessoas competentos para procederem a
revista da aferiço e darern urn bilhete, em quo so declare
a quantidado do pesos, balanças e medidas quo aferirem.

Art. 168. T do os pesos e medidas deveräo estar
limpos, sem fendas, do maneira quo no seja prejudicado
o publico: multa do 10$000.

Art. 169. A nenhum escravo so concederâ licenQa
para ter casa do negocio e quando for concodida por so
occultar esta qualidade, serb tirada do fundo do negocio
a mutta do 20$ e a casa do negoio immediatamento
fechada.

Art. 170. Ninguem poderà vender faz e ndas, quin-
quilharias ou qualquer objecto quo deva sor medido on pe
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sado, sem tirar licença annual da camara : multa do
10$, alern das mais penas em quo incorrer.

Art. 171. Nenhum negociante podoá expor nas vi-
trinas do sua casa do negecio obje'to do qualqner natu'za
Para a veuda do qual não tenha tirado licença multa do
10$000.

Art. 172. E' pr hibido consentir nas tavernas OU

casas do bebidas ajuntam nto do escravos, quo no est jäO

comprando. 0 vendedor dopedirà us quo ja tiverern corn-
prado ou näo tiverem quo fazer alli: wulta do 10$000.

Art. 173. Ninguem pc;derá abrir casa do negocio, sem
pagar cis respectivos direitos o sum fazer a competente
aferiço do pesos o medidas: multa do 30$000.

Os pesos, medidas e balanças estarão sompro a vista
sobre os mostradores : inulta do 106000.

CAPITULO V

DA LIXTJNCçXO DOS FORMIGUEIROS

Art. 174. Os proprietarios da cidade on pJvoaças
dw4o munieipio, em cujs prodios ou trcenos houver for-
miguoiroA, ficão obrigados a extingui1os.

Art. 175. A' camara compete a obrigação da extiric-
çâo dos forrnigueiros situados nos terrenos publicos,
vagos e do proprietarios quo forem notorimonte sern
recurso para o fazer.

At t. 176. No mez do Who do cada anno e sempre
quo houver denuncia, so obrigados os respectivos fiscaes
a visitar OS quintaos, pastos, chacaras o terrerios quo esti-
vorem dentro dos limites dernarcados na g presentes pos-
tura S.

Art. 177. Os fiscae g, depois do fazerem o exame do
quo trata o artigo precedonte, aos proprietaries ou inqui-
lines, em cujos predios ou torrenos forem encontrados
forrniguoiros, marcai.o urn prazo rasoavol para extiucção
dos mesinos, nuna menor do 60 dias, tendo em attonçäo
as difficuldades quo a isse so oppozerern, o, fiudo o prazo
marcado, imporá aos infractores a rnulta de 25$, alem do
pagamento das dospezas quo fizer o fiscal corn a extincção
dos mesmos.

Art. 178. 0 proprietario on inquilirso qua, em seos
terrenos ou predios, negar ingresso ao fiscal para o refo-
rido oxarne, sorA multado em 25$000.



i40	 LIYRO DA LEI M!NEIRA.

Art. 179. As multas impostas polos fiscaes, con-
forme as disposiçes dos artigos precedentes, faro parte
da renda municipal, percebendo Os fiscaes 30 %.

CAPITULO VI

DAS TERRAS EM COMMUM, DOS TAPUMES E DIVISA3

Art 180. Nenhum socio on co-herdeiro do terras
em commum poderá fazer arranchaçAo, p1antçes em lu-
gares indeterminados das ditas terras, sem previo aviso
aos outros socios ou co-herdeiros para entre ellos fazerem
urna divisa provisoria, e quando no chegarem a urn ac.
cordo, podero recorrer ao art. 185 e seos paragraphos.

Art. 181. Nas terras do criar, os proprietarios on
outro qualquer quo quizer plantar, serAo obrigados a
cercar as suas p1antaçes corn cercas fortes, sob pena do
porderem o direito a indemnisaço do damno causado pelas
criacos.

Art. 182. Nas terras do cultura o dono das eriaçes
será obrigado a cercar os pastos e a vedar quo ellas offen-
d.o as p1antaçes aihelas; multa de 10000, alem da
indemnisaço do damno causado.

Art. 183. Nenhurn proprietario ou socio poderá
fazer cerca ou divisa qualquer provisoria, nos lirnites
communs das fazendas ou nas terras emcommum, sam
previo aviso aos visinhosconfinantes o a todos os socios
interessados; multa de 30000.

Art. 184. Quando amigavelmento o perante duas
testemunhas näo chegarem a urn accordo sobre urna me-
dida ou tapume provisorio sera o aviso do quo trata o
artigo antecedente feito por official do justica, em vir-
tude do despacho do juiz do paz do districto.

Art. 185. 0 tapumo on divisa provisoria será feito a
custa dos moradores ou proprietarios confinantes, obser-
vando-so a regra seguinte:

§ 1, 0 Quando Os visinhos coofinantes, socios on her-
deiros do terras em commurn, no so accordarem sobro o
lugar e qualidade do tapume, a parte recusante sera obri-
gada a comparecer na audiencia para a qual for citada,
ahi nomeará urn louvado, quo, corn outro nomeado pela
outra parte, iro ao lugar, desiguaro o ponto da divisa,
a qualidade e modo do tapume quo do preferencia so
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doveri einpregar, attondendo a localidade, seguranQa,
duracio 0 Os moios pecuniarios dos confinantes.

§ 2. 0 Na falta do comparecirnento do qualquer das
partes na audiencia, o juiz de paz nomeará, a reveha, o
louvado da parte recusada.

§ 3.' No caso do divergencia na opinio dos louvados,
decidirá o juiz do paz, adoptando a opiniâo do urn delles.

§ 4.' Quando a duvida ou opposiço da parte recu-
sante versar sobro o ponto da diviso on sobre a direcço
do tapume, proceder-se-ha por louvaçao, na forma dos
paragraphos antecedentes.

§ 5. 0 Na decisio do juiz quo conflcmar o louvad() OU
parecer dos louvados ou de urn dellos, sort assgnado
urn termo nunca major do 30 dias para ambas as partes
comoçaroni a obra e outro praso rasoavel para sua con-
cluso.

§ 6.' Findo o prazo para coLneçar a obra, so a parte
recusante 0 OO tiver feito, a outra parto continuarâ corn
a di nsa on tapume ate onde deva chegar, formando urna
couta corrente do toda despeza da obra, na qual consig-
norá soparadamonte os jornaes, sutento, custo e carreto
dos materiaes para haver do recusanto a quantia quo ihe
tocar.

§ 70 A parte contraria no podorá allegar contra a
conta assirn formulada sono erro on preço exorbitarite.

Art. 186 Concluida a divisa on tapume, do tudo so
lavrará urn termo, em quo todos so assignara.

Aquelle quo  infringir soffrerá a multa do 30$000 e
a condernnaço do 8 dias do priso.

CAPITULO VII

DAMNO DE ANIMAES NAS PLANTAcOES

Art. 187. Todo o propriotario deverá conervar suas
criaçOes dentro do seos lirnitos.

Art. 188. Os socios on coherdeiros do torras do cul-
tura, do quo não houver ainda diviso, nao podem soltar
nellas criaçes, sem quo os outros socios 0 consintão
mufta do 2$000 do cada animal muar, cavallar, vaccum
o 1$000 do qualquer outro animal.

Art. 189. Os proprietarios quo encontrarem animaes
alheios em suas terras testemunharäo por duas possoas
a presença dos anirnaes nas p1antacos QU terras do sua
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propriedacle, os estragos quo fizero, e Os enviarA5 para
o curral do concoiho.

§ 1.° Se os animaes forem notoriarnente conhecids
corno pertoncentes a algum visinho, serà o proprietario
obrigado a fazor urn aviso; so, depcis do doze horas deste,
no forern retirados Os animaos sero enviados ao curial.

§ 2. 0 Na occasiao do entrarem para o curral do cone
ceiho, o fiscal lavrarê. o auto de infracço, quo deverâ
ser assignado pelas thias pessoas quo o proprietario con-
vidou e prosenciaram as animaes em suas terras e o es•
trago quo fizerarn.

§ 3." Os donos dos animaos, assim encontrados, pa-
garo do multa 5$000 por cada urn animal e mais as
despezas quo forem feitas do accordo corn o determinado
nestas posturas.

Art. 190. Sempre quo occorrer aos proprietarios a
obrigaçAo do tor as plantaçes corcadas, no podoro lan-
car mo das disposicies procedentes.

Art. 191. Sam o auto do infracço, serâ irregular a
entrada do animaes para o curral do concelho.

Art. 19. Os quo do proposito soltarem criaço em
piantaçes ou pastos alhaios ou terras cercadas, abrindo
ou franquoando para ease fim qualquer tapume, sero
multados em 30000, alem do outras penas em quo in-
correrem.

CAPITULO VIII

DOS CURRAES DO CONCELH 0

Art. 193. A camara mandarè. fazer ou coucertar os
curraes oxistontes.

Art. 194. Os animaes, cavallar, muar o vaccum, en-
contrados vagando pelas praças, ruas e lugares publicos
sero recoihidos ao curral do conceiho e o fiscal, lavrando
o auto do infracço, publicara por editaes a entrada dos
ditos animaes para o curral, designando-os par todos os
signaes, e pagaro seos donos a multa do 5$000

§ unico. Exceptuão-so as cabras quo dao leite para
a amamontaço do crianas, dovendo estas cabras trazer
urn distinctivo ao pescoco, sendo sufficionto uma coleira
de couro ou baeta; ficando, porern, os qua dellas so utilise
para a manutenção do seos flihos on familia responsaveis
pelos damnos quo causarom, dovendo sor peadas; multa
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do 5$000, quando não trouxerem a coleira ou distinctivo
on quando, depois do aviso do fiscal, no forem peadas,
alem do poderem sor recoihidas ao curral, em qualquer
dos casos, se assim entender o fiscal quo o deva fazer e
proceder do accordo corn o determinado nesto capitulo.

Art. 195. Os animaes de quo trata o art. antece-
dente, devem ser conservados no curral por espaco do
oito dias e findo este prazo sero arrematados.

§ unico, Se antes do findar o prazo apparecer quern
Os reclame, provarâ o sco direito peranto o fiscal, pagas
as multas e despezas, sara recoihido ao cofre municipal
no fim do 60 dias a no havendo reclamaçao serà convertido
em renda municipal.

Art 196. Os animses n.o especificados no art. 119
so demoraro 48 horas no curral o findo este prazo ter.o
o mesmo destino dos estipulados no referido artigo.

§ unico. Quando o fiscal tiver tolerado os anirnass,
quaesquer quo sejo, nos logradouros publicos, ruas o
pracas, sO por meio do correcção podora fazer effectivas
as disposices deste capitulo.

Art. 197, Servirão do administradores dos curracs
ou curraleiros os rospectivos fiscaes.

Art. 198. 0 curraleiro quo em seo proveito ou alheio
servir-so dos animaes depositados pagarè. 106 do multa.

Art. 199. 0 curraleiro terä o cuidaclo do tratar
convenientemento dos animaes, polo quo porceberâ pela
estada delles no curral 1$500 por dia, sendo urn sO animal,
e 1$ do cada urn, quando forern dons ou mais pertencentes
ao mesmo dono,

GAPITULO IX

DAS SERV1DES

Art, 200. Impedir o uso do urna servido publica on
particular, do quo so esteja do posse no contestada multa
do 30$ o 8 dias do prisão.

Art, 201. Cercar, tapar on tornar de use eiclusivo
qualquer parte do urn tarreno quo do longo tempo pertenca
aos inoradores em commum ou sirva do logradouro pu-
blico : multa do 30$ a obrigac.o do desfazer o tapume on
obra feita no terreno.

Art. 202. No podero os proprietarios impedir quo
nas suas terras so facäo as estradas necessarias ao transito
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publico on indispensavel a qualquer particular para sua
communicaçâo multa do 20 em qunlquer dos casos.

Art. 203 Os onus do estradas do servidöes publicas
comprehendem o do dar esgoto as aguas e as immundicies
quo arruinAo e tornão menos commodas as servidies.

§ unico. Quando so näo poder conseguir o esgoto
scm quo so lancem as aguas e inimundicies para os quintaos,
terreiros ou p1antaces, ou scm quo so faço buracos em
muros ou quaesquer tapumes, 0 proprietario ou quern suas
vezes faça näo tern direito a obstar, e quando ihe incumbir
consetvar limpas suas testadas, serâ OSOO maior cuidado
dar o dito esgoto : multa do 10$, alern do fazer a obra ou
ser feita a sua custa, pasado o prczo dado polo fiscal.

Art 204. Esta mesma obngacao e debaixo das mes-
mas penas incumbo aos possuidores do terrenos do conseiho
ou do qualquer outra eorpo'açäo.

Art. 205. Os fazendeiros on donos do torras do cul-
tura são obrigados a fazer sobre us ribeirOes ou corregos
as pontes quo não demandarem esteios; multa do 30$,
alem do fazer a obra ou do ser feita a sua custa, esgotado
o prazo quo ihe for dado.

Art. 206. Os que do proposito arruinarem ou demo-
lirem as ditas pontes, sem consentimento do sous donos ou
licença da camara, sofl'rerão a multa do 30$ o 8 dias de
priso.

Art. 207. A disposicão do art. 205 oomprehende os
herdeiros ou socios do fazandas ou terras no divididas ou
quo o estando, a testada pertenca a todos por direito ou
boa raso; a mesma pena estabelecida no art. 206.

§ unico. A disposiçäo do art. 206 é extensiva as
pontes dos caminhos para quaesquer moradores, sob a
mesma pena desse art.

Art. 208. E' prohibido arruinar ou damnificar do
qualquer modo as pontes on quaesquer obras publicas;
multa do 30$, alem da obrigacao do rpor tudo on ser re-
posto a custa do infractor, findo o prazo, no antigo estado.

Titulo V11
SOBRE BENS DO EVENTO

Art. 209. São bans do evento us auirnaes vaccum,
muar ou cavallar, achados sow se saber o senhor on dono
a quem pertenço.
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§ l.° So encarregados de promover a arrecadaço
dessos bens o procuradorda camara municipal no munieipio
da cidade 0 05 fiscaes em sous districtos.

§ 2. 0 0 agento municipal, logo quo tiver noticia da
existencia do quaesquor bens nas condiços deste artigo,
us apprehenderá e OS depositará em mo do possoa idonea.
Este doposito constarà do urn livro aberto e rubricado polo
prosidento da camara municipal e no respectivo termo so
mencionaro Os signaes, cOr, ferro, marca, idade provavel,
o dia em quo forAo encoatrados e as pessoas quo os noticiaro.

Art. 210 0 agente municipal quo tiver feito o depo-
sito fará logo publicar urn edital, contendo todas as decla-
raçes do termo constante do livro, convidando a quern
for o dono do animal a provar o sou dominio perante a
camara ou sen presidento,afim do levautar o deposito. Doste
edital enviar;k o agente urna copia ao presidente, quo o
mandará reproduzir; marcando o prazo do 60 dias para
provar a posse a quern do direito.

§ 1. 0 No caso do apresentar-se alguetn requerendo
como dono o levantamonto do doposito, provando o son
dominio, o presidente da camara, so esta no estiver reu-
nida ou nAo poder facilmente reunir-se, ordenarà a entrega
do animal depositado, depois do pagas todas as despozas
do apprehensão e deposito.

§ 2. 0 Quando no apparecer o dorm do animal do-
positado, ate o fim do prazo estabelecido no § 4•0 desto
artigo, o prosidente da camara mandará publicar editaes
do praca por prazo nào manor do 9 dias, dosignancto o dia,
bora e lugar da arremataço.

Ainda mesmo depois do foita esta, mas antes da en-
trega do animal arrematado, caso appareca o dono, ser-
ihe ha entregue na forma do paragrapho antecedente.

§ 3. 0 Ao arrematante so daM ordem em duplicata
para a entrega do animal arromatado, na qual sero men-
cionados totos Os siguaes do inesmo, cor, ferro, idade,
tempo e lugar em quo for achado e tudo mais quo casual-
monte fur exigido.

§ 4.' 0 procurador da camara terá 5 sabre a ii-
quidaco da arremataço dos bees do oveiito e Os fiscaes
quando apprehonderem e depostaem, percebeMo 10 %.

§ 5 0 Se dopois do feita a arremataco e entrega dos
animaes apparecendo o dono dos mesmos, provando ple
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namente o sen dorninio, ser-Ihe-ha por deIiberao da
camara entregue o producto liquido da arremataão.

§ 6. 0 () procurador promoverá seinpre do accordo
corn os fiscaes as arremataçes dos bens do evento.

§ 7 0 Os fiscaes faclitaro os exames dos livros do
taos or recadac5es aqualquer pessoa quo quizer ver.

§ 8. 0 Os editaos seräo publicados em todas as sedes
dos districtos do municipio.

§ 9. 0 0 animal apprehendido no sendo vacum,
cavallar ou feito o doposiv, serà este entregue ao juiz
do paz do ditricto, quo per editaes marcará o praso do 10
dias para ser o mesmo reclamado polo dono. Findo o praso
terá lugar na 1. , audiencia do juiz do paz a arremataço,
cujo liquido será enviado ao procurador da camara.

Titulo STill

IMPOSTOS, AFERJQOES, REGISTRO DE TITtJLOS

Art, 211. A carnara municipal da cidade do S. Joo
Nepornuceno flea autorisada a arrecadar annualmente os
impostos ou contribuiçes seguintos:

§ 1,0 Do licença para abrir on conservar aberta casa
do negocio do fazonda, roupas feita, modas, arrnarinho,
perfumarias, quinquilliarias, calçados, chapeos, livros, e
papellarias, drogas,louças, vidros, cry.taes:

l. 0 em qualquer destes ramos de negaclo, 20$.
§ 2. 0 Negociando em mais do urn 30000.
§ 30 Idem para ngocar em moihados, 2O
§ 40 ldetn para negociar em goneros aitmenticios,

10$000.
§ 50 idem para negociar em aguardente desde quo

a quantidado for para mais do pipa, 25.
§ 6. 0 Hem para negociar em aguardente, sendo a

quanttdade do menos do pipa, sendo a 1otaço afferida
polo fiscal, corn recurso para a camaro, 10$000.

§ 70 Os negiiciaritos do bra das povoaçöos, pa-
garao mais metade do quo terio do pagar, so fosem
estabelecidos os nego&os dentro das povoacOes, sendo a
distaucia do urn kilometre para menos, a contar das
raias das povoacOos; quando a distancia for major do urn
kilometro pagro o dobro. E' extensive este artigo as
estaçes do estradas do ferro, mutatis mutandis. Os new
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gociantes quo, nas condiçes deste paragrapho, pagarem
menos do quo devIo pela hconça; quando depois do
aviso ao fiscal, no satisfizerem do prompto a quantia
em quo for lesado o cofre municipal, alem da multa do
30$, soffrerà 4 dias do prisao, e sero obrigados ao corn-
plernento das licexiças.

Os negociantes ou aquelles quo tiverern casas do no-
goci, comprehondidos neste paragrapho, serão obrigados
A apresentarem, para obterem as respectivas licenças, at-
testado assignado por dons on mais fazen(leiros ou pro-
prietarios das visinhanças, certiffeando sua moralidade.

§ 8.' Idem para mascatear fazondas, armarinho,
perfumarias e quinquilharias:1. 	 Sendo mascate residente fora do rnunicipio,
200$000.

2 ° Rosidente no rnunieipio, 150000.
3 0 Residente no rnunicipio e set' noste estabelecido

corn negocio dos mesruos generos, 100000.
4.' Sempre quo houvor sociedade em qualquer mas-

catoaça) do quo trato Os paragraphos antecedentes, pagara
cada socio o imposto para pod erem masca tear separadamen-
to, comprehendendo so quo urn mascate conduzirá a sua
licença.

§ 90 Idem para mascatearem obra do prata, ouro
ou pedras precioas, 500$000.

§ 10. Idem para ter casa para vender joias de ouro,
prata ou podras prociosas, 306000.

§ 11. Idern para ter on eonservar officina fixa do
caldereiro, podendo mascatear em objectos da officina,
independente do mais licnça, 20$000.

§ 12. Ibm para maseatear em caderias sem ser nas
oondiçes do precedonte paragrapho, 20$000.

§ 13. Idem para exercer a proflssao do dentista:
1 . 0 Murando fora do municipio, 50$000.
2. 0 Morando no municpio, 25$000.
§ 14. Idem para tirar retratos por machina 50$000.
§ 15. idern para ter ou conservar botica ou labora-

torio pharmaceutico, 30000.
§ 16. Idern para vender drogas medicinaes, onde

não houver botica, 10$000.
§ 17. Idem para negociar em imgens ou figuras de

geseo, barro, pecira ou metal, ou em estawas, 0000,
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§ 18. Idem para negociar em aniniaes bravos on
mansos. sendo o vendedor do fora do municipio, 10000.

§ 19. Idem para negociar em gado, sendo o vendedordo fora do municipio, 5$000.
§ 20. Idem para negociar sola, arreios a mais objec-

tos, chamados do carregaç), cowo sapatos, chicotes, espo-
ras, frejos, redeas, caheçadas, 10000.

§ 21. Idim para ter rancho de tropa nas estradas apovoaçöos, 1O$000.
§ 22. idom para ter hotel, casa de pasto ou hospe-

dana, 30$000. Oontendo urn ou mais bilhares, 60$000.
§ 23. Idem para tar casas do jogos permittidos,50000.
§ 24. Idem para tar casa, loja ou tenda de alfaiate,

sapateiro, selleiro, marceneiro ou outra qualquer officina,
2*000. Tendo aprendizes on officiaos, 4$000.

§ 25. Idem para fabricar polvora ou fogos artifl-
ciae, podando o fiscal designar o lugar, quando o fabrico
for accidental, 10$000.

§ 26. Idem para esquartejar rozs, carnejros ou
porcos ern matadouros particulares, 6*000.

§ 27. Idem para usar engenhos do canna quo não
paguern direitos geraes ou provinciae, movidus per agua
ou animaes, 5$000.

§ 28. Idem para usar do engenho de sorrar madeira,500O.
§ 29. Idem para u8ar do engenho on machina do urn-

par café, fora da cidado ou povoaço, 10$000.
§ 30. fern dentro das povoaçes, 20$000.
§ 31. Ideni do cada nioinho fora das povoaçes, corn-

prehendondo-e para cada lavrador urn sO moinho, 1000.
Este lml.)usto, pusto quo annual s podora ser page do

urna sO vez, par quatniennio, pelos proprietaries quo 0
quizerem.

§ 32. Idem dentro das povoaças, 3*000.
§ 33. fern para compor café para vender fora do

lflUflicipio, 30$000.
§ 34. 11am para fabricar fumo, 5$000.
Comprohonde_se neste paragrapho todo aquelie quo,

plantando niais de urna quarta do mulho em planta do
fumo, era b)ra d6 a fabrico a ourem.

§ 35. Idern para vender biIhtøs do loteria, 25$000.
36. Idern para tar carro do aluguol -do cads



FOLHA NUMERO 32	 355

urn : 1. 0 sendo do eixo lIxo, 10$, 2. 0 senlo do eixo movel,
5$000.

§ 37. Idern para ter pasto do aluguel nas povoacss,
excepto os das casas do pasto, lO.

§ 38. Idem para ter cocheira do animal a trato. ondH
alugue, 5$000.

§ 39. Idem para aluar casa, seja ou nao de sobrado,
de cada uma, embora corn a mesma cumieira, alugada a
diver8os inquilinos, 5000.

§ 40. Idem para ter casa do relojoeiro e do ourives,
do cada uma on do ambas, 10000.

§ 41. Idein para mascatear fumo, 5$000.
§ 42. Idern para ter fabrica do cerveja, 25000.
§ 43. Idem para fabricar licores on quaesquer be-

bidas alcoolicas, por negocio, 10000.
§ 44. Idem para ter olaria em quo so fabrique teihas

on tijollos, 5$.
§ 45. Idem para ter cortume ou qualquer fabrica

industrial, 10k.
§ 46. Idem para tar pary, 10$000.
§ 47. Idem para tor casa do barbeiroou cabelleroiro.
§ 48. Ideni de cada kiosque aberto, 10$000.
§ 49. Idem do aferiço, sendo a ella sO obrigados os

negociantes.
1. 0 Das medidas do comprimento, 2$000.
2. 0 Das medidas do peso, 2$000.
3. 0 Das medidas do capacidade a seccos, 6$000.
§ 50. Idetn para ter casa do vender charutos, ci-

garros, a fumo, 20000.
§ 51. Idem para ter casa corn urn on mais bilhares,

20$000.
§ 52. Do cada medico quo clinique, morando no mu-

nicipio, 10$000.
§ 53. Do cada escriptorio do advogado ou oliei-

tador, 10$000.
§ 54. W cartorio do orphos, 15000.
§ 55. Decartorio do 1.' tabelliâo, 10$000.
§ 56. Do cartorio do 2. 0 dito, 10$000.
§ 57. Do cartorio de rogistro do hypothecas 5$000.
§ 58. Do Collector, 15$000.
§ 59. Dos escrivAos do paz o subdelagacia, 5$600.

60. Do contador, partidor on distribuidor, 5$000,
§ 61. De c4da official de justiça, 5000
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§ 62. Do cada possoa quo tirar esmolas para festejos
religosos, sendo fora do municipio, 40$000.

Do mesmo municipio IOOOO
§ 63. Do escrivo da co1lecioria, 5000.
§ 64. Do cada sorte do terreno major quo seja clas-

seficado como chacara, lOçOOO.
1. 0 Esta c1assiflcaço será feita polo prourador da

camara, corn recurso para a mesma.
2. 0 Exceptuo-se Os proprietarios quo pago 0 im-

posto para pasto de aluguel.
§ 65. Do cada casa particular quo der comedoria

para bra on tiver urna ou mais pessoas para a mesa corn
retribuiço pecuniaria, 20$000,

§ 66. Do mascateação do generos alirnenticios na
cidade on povoaçes, 20$000,

§ 67. Do cada casa do bilhar, 15000.
Art. 212. Alem dos impostos annuaes a mesma ca-

mara flea autorisada a arrecadar as contribuiçoes e even-
tuaes seguintes:

§ 1. 0 Do licença para construir on rocoustruir casas
na cidade on povoacöes 8$000.

§ 2.' De cada espeetaculo publico, do qualquer na-
tureza, com firn lucrativo a excepcäo dos bailes masca-
rados, 10$000.

§ 3. 0 Idem para auferir lucros corn cosmorama,
marmota ou outros semeihantes divertimento, 5$000.

§ 4.° idem para correr o municipio corn realojo,
30$000.

§ 5. 0 Idom para botiqueiro proprio por occasiAo do
espectaculos on festas profanas on religiosas, 5000.

§ 6.0 Idorn não especificados, 4000.
§ 7.° Do cada rez quo so matar para so vender,

pertencenclo ao arrematante do taiho, quando huver,
2$000.

§ 8. 0 De cada diade leilos, quaesquer pie sejo os
Os objectos, qur sejo meróadorias, quor sejo outros go-
neros, quer sejão animaes exceptuando-se os leiles das
festas religiosas, 5$000.

§ 9. 0 Do cada diploma, titulo, documento ou papol
quo soja rogstrado, 2000.

Art. 213. O niascates, dontistas, retratistas, cal-
deireiros on quaesquer outros mestres on officiaes do offi-
cinas, portatuis ou volautos, deverão trazor consigo as
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licenças o apresental-as as autorilados ccmpetentes, desde
quo assim for exigido; 0 quo a isto so oppuzer soffrerã
a multa do 20000

Art. 214. Os quo no apres.ntarem as liconQas na
forma do artigo antecedente e nao forem residentes no mu-
nicipio sero conduzidos a presença da aut,.:ridado pilicial,
a qual mandará lavrar o competente auto do infracço, e
so o contraventor no quizer pagar a iniportaucia da ii-
conQa, multa e despeza, mauIará procedor a apprehenso
em boos sufficientos para 0 pagamento. OS quaes sero
depositads, e procedera ex-offici cont a o contraventor,
quo ficará detido em custodia. emquanto nRo effectuar a
apprehensão.

REGIMENTO INTERNO

Art. unico. Fica adoptado para regimonto interno
desta camara o regimento interno da camara municipal do
Rio Novo, approvado pela Resolugao ri. 2370 do 12 do
Juiho do 1876.

Art. 215. Revogo-se as disposices em contrario.
Mando, portanto, a todas as autorirlades a quom o

cr.nhecimonto e execuçao da referida Reso1uço pertencer,
quo a cumoram e façam cumprir tAo inteiramente como
nella so contem. 0 secretario dosta provincia a faça im-
primir, publicar o correr. Dada no palacio da presidencia
da provincia do Minas Gerae8, aos trinta dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de m1 oitocentos e oitenta e quatro, soxagesimo
terceiro da Independencia o do Imperio.

OLEGARLO HERCtJLANO D'AQIHNO E CASTRO.

S1lada e pub1icda nesta sucretaria aos 5 do Dezem-
bro do 1884.

0 secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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IIESOL[JQAO N. 3291 - DE 30 DE OUT[JBRO DE 1884

Coutem as posturas da camara municipal de Marianna

0 Dr. Olegario Hrulano d'Aquino e Castro, presi-
dente da provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos os
seos habituates, quo a assemblea 1gis1ativa provincial,
sobre propUta da camara municipal do Marianna, decretou
a Resoluço seguinte:

':ritulo

D1SPOsç6Es GERAES

Art, 1. 0 Ha contravenção ou infracç,o, quando no
so observa o disposto em qualquer artigo ou paragrapho
de posturas e editaes quo d'ellas facao parte. Contraven-
tor ou infractor 6 o que commette a infracço.

Art. 2. 0 Ha reincidenca quando o contraventor ja
foi condemnado e purudo neste municipio por contravenço
igual.

Art. 3•0 Praças 5O os largos no interior das pooa-
çes, e havendo duvida so algurn dove on näo ser assirn
considerado, a camara o decidirá em editaes, quo flcarão
fazendo parte detas posturas.

Art. 4. 0 Quando depois da disposiço do qualquer
artigo ou paragrapho so seguirem as palavras—prisilo o
multa, entenie-se quo estas penas sä cumulativas.

Art. 5•0 0 termo—.-pena—eomprehende priso e
quando em urn artigo so declarar quo a pena ê do outro,
entender. se-ha que o contravenfor flea sujeito a pena alli
estabelocida; quando se emprego Os terrnos—priso ou
multa—.entender-se-ha quo o contraventor flea sujeito a
uma ou outra somento.
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Art. 6. 0 Imposta a pena de priso esta sara conver-
tida em pena pecuniaria, quando o infrctor pgar 2$000
por cada dia do prbo.

A r t, 7. 0 Quando nostas psturas so imp5o a noces-
sidade de licença, scm doclarar-so a quem dove sor pedida,
flea entendido qua nesta cdade é c':cnpetente para con-
cedel-a o president da camara e nos districtos do fora a
respoctivo Juiz do paz.

Art. 8. 0 Os qua se sontirem aggiavad pelus actos
do prosidente da carnara, pr;curadoc, fica1 ou agontes,
terão recurso par a caruara, exponlo em requorimento,
acornpanhad( de prvas, eS motives 'le aggravo ou queixa
quo liverem.

Art. 9 a As advertencias nos infractores serä. feitas
polo ecrivão do paz ou official de justiça, em virtude de
ordern do juiz do paz, a d'ellas so passarâ certidäo, OUdirectament(3 polo fiscal, presentes duas testemurthas, do
qua so tomarâ nota.

Art. 10. As multas serao impostas polo fiscal, em
vista da infracção, dapois da adverteucia, a näo seulo pa-
gas immedatamnte, este fará lavrar a aut, polo escri-
väo e official do justiça, qua a acompanhar para esse fim.

Este auto o fiscal, juntando a certido da advrtencia
ou nota das tostamunhas qua houvorem presenciado, apre-
sentará ao presidente da camara para sor a multa confir-
mada ou levantada, coma for de justica, coin recurso
para a camra, voluntario no CS() do conflrmaço a no-
cessarjo no caso cintrario, interposto polo presidente no
propriD despacho Ou polo procurador ou fiscal, ate a pri-
rnaira sesso ordinara, quando a presidente flo o faça.

Art. 11. A camara ó autorisada a gratiflear o fical
da c'dade corn a quantia do 400$000 aunualmetito.

Titulo U
Do snelhorameato material das povoaçes.

CAPITULO I.

DO ALINHAMENTO

Art 12 Haverâ os alinhadores necessarios para
eata cidale a para Os arraiaes do municipio a seo nomea-
d.s pela camara, fixando eta o see nurnero per maneira
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tal quo as distancia g e consoguintetnente as dospezas sero
as monores possiveis.

Art. 13. Compete aos alinhad red:
§ 1.0 Alinhar as ruas, traesas e praças, segundo

as plantas legal monte apptovadas.
§ 2. 0 Verifier o alinharnento das ruas, travessas

o prais da cidade ou povaçes, sempre quo nellas So
construjrem ediuicios fl)VOS on levantarem-se do novo os
ja existontes, Lvraudo termos disto no verso do alyarà
do licença, quo a crnara houvor passado para a nova edt-

cação ou reedificaçao.
§ 3•0 01 alinhadores percbero dos proprietarios, por

cada braça quo alinharom, 500 r.
Art. 14. Os alinhadores inoorrerào nas penas do

multa do 30$ e demissao do mprego, so alterarem o piano
do arruamerito estabelecido na forma da lei.

Art. 15. N'esta cidade e nos art aiaes no so poder
sem licença:

1. 0 Eificar ou reedificar nas ruas.
2.° Fazer concertos do quaesquer obrascomoffonsaou

prejuzo do a]inha;nonto. Multa de trosdbro da imprtan-
cia do salario quo havia do veneer o alirihador, e quando
o ediflcio, concerto on obra offender o alinharnento, serà
desfeito todo ou somento na parte quo for prejudicial.

Art. 16. 0 alinhador quo, scm 1icena, alinhar e
perfIlar o e'ificio, concerto ou obra, incorrerá na multa
do artigo antecedonie.

Art. 17. Ordenada a derno1iço do edificio, concerto
on obra, sera notflcado o proprietario, e na sua falta c
mandante, director on empreiteiro da cbra, o inquilino o o
alinhador, no caso do art. 14, para principiar a execuço
dentro do vinte quatro horas e findar em urn ternio rasoa-
vol assiguado, sob pena do ser executada a custa da pro-.
priodade e do no poder o notificado pedir indemnisaço
alguma.

0 inquilino obrigado a demo1iço poderá pagar-se na
forma da ultima parte do art. 16. So nos termos assigna-
dos no for principiada on no for finda a execuçao, o juiz
de paz maudará proceder a demolição.

Art. 18. As liconças exigidas neste capitulo sero
concedidas por despacho, ouvido o respectivo fiscal.
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CAPITULO II

DA LIMPEZA

Art. 19. E' prohibido nas ruas o pracas:
§ 1. 0 Lançar corpos em putrefacço 0 qua exhalem

mao cheiro.
§ 2. 0 Lançaranimaes mortos ou moribundos.
§ 3 0 Amontoar materias quo ornbaracem o transito

publico per maiR de 24 h r ras, sam licença da camara.
Penas: multa do 4$ a 12000.

Art. 20. A camara, quando julgar necessario, pa-
derá declarar por editaes, quo ficaräo fazendo parte destas
postura., quaes Sejo os lugares em quo so podein fazer
os despejos OU as em quo so não podem f:izer.

Art. 21. Os moradores sero obrigados a conserva-
rem limpas as tostadas dos quiataes e caas em quo too-
rarem. Pena do 56 a 10$ e o duplo na,s reincidencias. A tes-
tada comprehende metade da ma, ha7endo propriedade
fronteira, a näo havendo ou sendo nas praças, compre-
honda W a distancia do urn metro.

Art. 22. Nos largos, pracas e nas ruas municipaos
näo será permittido levantar cerca de madeira. Os proprie-
tarios quo quizerem tapar seos terrenos o faro sem pro
corn muros quo ten häo a altura de urn metro e setouta e
seis centimetros polo mews, o tanto estes conio as freates
das casas deveräo ser caiados. Pena do serem Os tapumes
demolidos a reconstruidos a custa do proprietario a multa
do 5$ a 10$000.

Art. 23. Os proprietarios de casas ou terrenos dentro
da cidade a nas ruas, quo foram designadas por editaes da
camara so obrigados a calçar suas testadas na distancia
de urn metro dentro dos prazos marcados: multa do 10$ a
30000, alem de ser feita a calçada a custa do contra-
ventor.

Art. 24. Das obrigac5es a penas dos arts. 22 e 23
ficão isentos Os reconhecidamerite pobres, a juizo da ca-
mara, quo a sua custa lath o calçamento ordenado polo
art. 23.

Art. 25. Os porcos e cabras encontrados soltos a sam
conductor nas ruas ou praças desta cidade sero arreca-
dados a depositados polo fiscal em mao do depositario
idoneo; depois disto o julz do paz do districto por edital
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marcarà o prazo do 10 dias para a reclamaço respectiva.
Findo o prazo, terá lugar an primoira audioricia do seo
juizo a arreinataço, cujo liquido sorà enviado ao pro-
curador da carnara municipal, so antes da arremataco
ou entrega dos animaos apprehendidos o dono nao preferir
recebel-us, pagando as despozas e malta de 2, por cabeça.
o depositario porcebera, a titulo do gratificaco, 10 % do
quo proIuzirern as multas on as arremataçe.

Art. 26. Os anirnaes mortos, do quo trata o § 2. 0 do
art. 19, sero sepultados em covas funclas fora das povoa-
çes.

Art. 27. Na sontença em quo for julgada a contra-
venço sari 0 contraveutor obrigado a satisfazor o disposto
no artigo infringido, em urn tormo rasoavel, quo ihe seri
assignado, sob pena do fazor .se a sua cuta e o duplo da
multa na reincidencia.

CAPITULO Ill

DAB 01311A5 PUBLICS

Art. 28. A consorvaçäo e reparo das muraihas e pa-
redöes on outras obras foitas para seguranca do edificio
on do pris3es publicas, calQadas, pontes, ehafarizes, regos
o aqukdutos, pocos, tanqus, cerniterios e quaosquer outras
construccs, em boneficio commurn on para decoro das
povoaçöes, será feita pela camara.

Exceptuào-se:
§ l.° As obras, cuja factura ate o presente no era

da obrigaço da carnsra, salvo quando forern do urgente
necessictade publien a os obrigados nio tiverem meios pam
satisfazer: multa do 56 a 10$000.

§ 2. 0 As obras qua a camara arrematar, impondo
certas prestacs para indernnisaçao dos emprehendedores,
na forma da lei do 29 do Agosto do 1828 e art. 47 da do
L e de Outubro do rnesrno anno.

Art. 29, Qua ndo urn particular on particulares so
propuzerem a fazer qualquer das referidas obras a sua
custa, dover couformar so corn o piano da camara e
obterao lcença; multa do 5$ a 20000, alern da obrigacão
de desfazer a obra.

Art, 30, E' probibido:
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§ 1.0 Arruinar ou desrnanchar quaesquer das ditas
obras ou parte doliss, ainda quo minima seja.

§ 2. 0 Abrir oncanarnentos publicos ou particula-
res, nas runs, pracas on quintaes scm autorisaçào e pro-
senca do fiscal.

§ 3 0 Fazer quaesquer escavaçOes nas ruas, praças
ou em suas visinhanças, sem autorisacäo.

§ 4 0 Lançar materias on quaesquer entuihos nos
encanamentos publicos on particulares on de qualquer
modo obstruil-os.

§ 50 Aos proprietarios do terrenos onde nascem as
aguas dos chafarizos publicos fazor nelle escavacOes OU

construcçOes quo dimtnuão ou desviorn as ditas aguas do
curso ordinarlo; rena de quatro a oito dias do prisao:
multa de 0$ e obrigacao de repor a sua custa as aguas
em seu antigo curso.

§ 6 ° Aos proprietarios dos suburbios desta cidade o
seus arraiaes, taparem as fontes quo se prestão ao pu-
bilco e de quo elle so acha do posse por longo tempo:
multa de 10$ a 20$000 e obigaco do dernolir a tapagom.

§ 7. 0 Ecavar e tirar t€ria entre as calçadas.
§ 8. 0 Trar dos encanamentos publicos on particu-

lares agua para 0 proprio uso. scm autorisaçO Compe-
tente on para malfazer: multa do 10$ a 20000 e obrigaco
de r por tudo em sou antigo estado.

§ 9." Arruinar as calçadas, conduzindo sobro ellas
madeiras arrastadas por cordas on coruentes; multa do
15$ a 20$000 e fazer o concerto a custa do contraventor.

Art. 31. A carnara podera conceder licença para
qualquor dos fins especficados nos § § 1. 0 e 30 do art. 30,
quando näo resulte damno a terceiro e utilise a alguem.

Art. 32. Os donos dos aguas nasoidas on quo tran-
&t.o per 80(8 quintaes on pateos serao obrigados a dar
esgotes o as encanarem do sorto quo no darnuifiquem as
ruas, nem as obras e bemfeitortas dos visinhos: multa do
10 a 20000.

Art. 33 Os encanamentos se conservar&o limpos e
em born estado a custa do seas donos; multa do 10$ a
20$000 corn obrigaço do 08 fazer.

Art. 34. Nenhum proprietario poder6 impedir quo
per sua propriedade passern o se faço encanamentos para
conducço da agua dos chafarizes publicos on particularos,
urna vez que seja indemnisado do prejuizo quo houver nas
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bemfeitorias quo fOr prociso destruir on damnificar, a juizo
do dons arbitros, a aprazmento das partes.

Are. 35. Nas penas do art. 33 incorrerà o dono do
terreno em quo passarem os oncanameutos e quo, sendo-
ihe feita a participaço do dia e hora em quo so protenda
fazer a limpeza dos mesmos, a impedir.

Exceptua-se o caso em quo o dono do terrono quoira
antes fazer a limpeza ou obra sua custa do quo admittir
nelle pessoas estranhas.

Art. 36. A camara expedirá o necessario regulamen-
to para o me1hormeato e conservaçAo dos encanatnentos
o chafarizes desta cidade, podendo exigir uma contribui -
ço annual, nunca excedente do 2$000, d'aquelles, em
cujo beneficio so distribuirem as aguas depois do sorvirem
nos chafarizes.

Art. 37. Da cada pona d'agua quo esta camara con-
ceder pagaräo pela licença 30$000,

Fico isentas do imposto supra as penas d'agna con-
cedidas a estabelecimentos publicos e pios.

Art. 38. E' prohibido:
§ l,° Cortar, arrancar ou damnificar os arvoredos

plantados para o aformoseamento das ruas, praças e largos
da cidade e povoaçes: multa do 15$ a 20000, alem do
ser satisfeito 0 domno causado.

§ 2. 0 Arrancar ou damriificar postes para illumina-
cäo publica o as grades quo ceroao os arvoredus, quando
ainda sejao nocessarios para boa conservaço destes: multa
do 15 a 20$000, alem da obrigacao do reconstruil. os a
custa do multado.

§ 3. 0 Se a destruicã) ou damnificaço dospostes, ar-
voredos ou respecttvas grades fO' feita por animal, será
o dono deste rualtado na quantia do 156 a 20000 e obri-
gado a pagar as dospezas e valor do damno causado.

§ 4.' Quobrar vidros pertoncentes a. illutninaço:
xnulta do 4 a 5$000.

Titul 0 Il
Da salubridade publica

CAPITULO I

SORE A. SALUBRIDADE DO AR, AGUA E ALIMENTO

Art, 3, Os flscaes terao cuidado em quo nos seo
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districtos no haja etagnaço do aguas infecas, quo pos-
so prejuthear a saude publica, o a camara, logo quo tiver
disso conheciment, ihes mania ra. dar curso e enxugar Os
terrenos, sendo necessario, quado forem pertoncentes a.
camara.

Art. 40. Os donos do terrenos em quo so estagna-
rem as aguas, de quo trata o atigo antecedeute, sorAo
obrigados a cumprir o disposto no mosmo artigo; salvo so
forem indigentes ou a estagnação accidental multa do 10$
a 20000, quando o obrigado a. obra uao attender a adver.
tencia do fiscal, quo ihe assignara. termo razoavel. Quando
houver duvida so as nianufacturas ou ostagnacos podom
projudicar a saude publica, poder-se-lia recurrer a. camara
ou a soo presidente, nào estaudo ella reunida.

Art. 41. SO no matadouro publico ou nos particula-
res corn licenca so poderè. matar e esquartejar rezes para
serern cortadas a vendidas ao public r . Permittir.-se-ha
aos donos das razes conduzil-as depois do esquartejadas a
vendorem pelo preo quo quizerem e (nde bern lhs con-
vier, corn tanto quo o façao em lugares pateutes em qua
so possa fiscalisar a limpeza, salubrolado dos taihos a tHe-
lidade dos pesos: multa do 5$ a 10000 e o dobro na rein-
cidencia.

Art. 42. 0 gado não serfi morto, sern quo tenho
passado 24 hnras dopois qua tiver chogado ao matadouro:
multa do 5000.

Art. 43. 03 curraes a matadouros tero cochos corn
agua limpa a so cousorvaräo limpos quanto for possivel,
tendo o carniceiro especial cuidado em nao amontar des-
pojos das rzos rnortas de urn para outro dia. Quando
no fOr obervada a disposiça.o deste artigo, o fiscal advor-
tiri ao cariuceiro, a näo seudo attondida a advertencia,
pagara. este a multa do 5$ a 10$000 e o dobro na rein.
cidencia.

Art. 44, 0 carniceiro 6 obrigado a repesar a came
quando o comprador assim exigir: multa do 2$ a 10$000.

Art. 45. A camara procurara. adquirir per suas ron-
das us commodos proprios para deposito das rezos qua
tiverem do ser carneadas par4 o consumo da semana, ox-
pedindo 0 n000ssario regulamento.

Art. 46. E' prohibido:
1,° Vender alimentos corrompidos,
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§ 2° Falsificar quaesquer generos, miturando-1heg
substancias quo a1term o sou peso, volume on qualidade:
multa de 20 a 30$000 e o dobro na reincidencia.

§ 3. 0 Vender carries do animaes quo tenho morrido
do enfermidade ou quo estavão enfermos quando foro
mortos: mifita do 10$ a 0000, e priso por quatro a oito
dias, e inutilisados os generos.

§ 4 ° Lançtr immundicies, lavar roupa on quaesquor
outras couas nas fontes, canos e chafarizes quo condo zão
agua para bber on nos lugares a ella suporioros: multa
do 4 a 8$000.

§ 5,0 Estabelecer flaS povoaçs cortumes do couros
ou qualquer outra rnanufactura qU3 possa prejudioar a
sz*urle publics: rnulta do 10000 o o dbro rta roincidencia.

§ 6. 0 Ter no interior dos pateos, dentrodeta cidado,
cevas do porcos quo prejudquorn a salubridarle publica:
multa de 1$000 e o duplo na reincideucia.

CAPITULO 11

SOBRE MELOS PREVENTIVOS DE ENFERMIDADES

Art. 47. A camara solicitarà do oommissario vaccj -
nador cia provincia a vaccin. Neta cidado será vaccinador
o medico do pirtido e fora della os quo forem nomeados
pela cmara. Tanto auelle como estes Iarãe constar por
ethtaes o dia, hora e lugar cm quo vaccinarao.

Art. 48. 0 medico do partido 4 em goral obrigado:
§ 1 ° A revistar corn o fiscal, ao menos urna vez por

anno, as boticas o casas em qae so venderern drogas, e do
tres 'rn tres m ezes as casas em quo so venderem generos
aiim out cios.

§ 2. 11 A niedicar Os enfermos pobres quo a elle recor-
rerem ou quo o chamarern, quando não pOsão ir a sua
casa. providenciando a camara sobre os remedios.

Art. 49 Os bticarios e Os drnos das casas do no-
goclo quo tiverom a venda drogas, remedios cu vivores
alterados on corrompidos, psgaro a multa do 10$ a
procedendo-so a exama independente da vontade delles,
o do tudo so lavrarã o competente auto, inutilisando so as
remedies o vivores imprestaveis.

Art. 50. 0 medico do partido, quo näo obsorvar as
obrigacies quo ihe são impostas nostas posturas e as quo



38	 LIVRO DA LEI Mfl.ETRA

a camara ihe houver de impor no contrato, serà advertido
pela me-ma, carnara o soifrera a pena do multa do 10
a 20$000.

Art. 51. A camara é autorisada a contratar urn me-
dico do partido corn ordenado annual do 600$000 e ihe
marcara no contrto sons deveres o obrigacOes.

Art. 52. Nenhurn medic", cirorgiao ou boticario
curarâ o exercerâ dentro do municipio a sua profisso,
sem quo a camara tenha conhecimeuto de sons diplomas,
quo sero registrads: Os infractores Serã l) multados em
20$ e nas reincidencias em 30$000.

Os estrangeirns, porern, alem da obrigaço especifleada,
doverän provar ou justificar a ideiitiIade do possoa.

Art. 53 Os boticaries, quo na composicão dos re-
medios faltarem on e.xcederom ao roceitado ou mesrno
substituirem urn medicarnento por outro, serão multados
em 206 a 30$000.

Art. 54. 0 boticario on qualquer outro no poderè.
vender substancias a pessoas livres monores on escravos,
sorn roceita do medico; multa do 30000 a dez dias do
prisao.

Art. 55 0 boticario obsorvará mais:
§ 1.0 So venderá remedies A vista de receita do

facultitivo, excepto, porem, do natureza innocents.
§ 2. 0 Aviarâ a qualquor hora as rec'itas quo fo-

rem-lhe apresontadas sob a multa do 30000, salvo ha-
vendo justo motivo.

Art. 56. 0 bticario, quo compuzer on preparar re-
medios corn drogasja deterioradas, será multarlo em 30$000.

Art. 57. Nas oecasias em quo grassarerri epidemias
contagiosas neste municipio, os enterramentos dos quo
fallecerem infectados do mal seräo feitos conduzindose os
cadaveres cobertos do cal em caixOes do madeira hern-
ticamente fechados, no sendo permttido, nom mesmo os
anjinhos, irern em caixos abortos.

Art. 58. As sepulturas para os enterramentos teräo
dous metros do profundidade, no caso do artigo antece-
dents, e nos casos ordinarios urn metro a cincoonta centi-
mtros.

Art. 59. Fico absolutamente prohibidos, no caso do
art. 57, os enterramontos em catacunibas e interior das
grej as.
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Art. 60. Aos irifractores dos arts. 57, 58 e 59 so im
por. a multa do 30000 e tres dias do priso.

Art. 61. So infractores Os fabriqueiros, sachristes,
encarregados dos entarraInut)s e qualquer possoa quo di-
rectamente influir para este acto.

Art. 6. 0 fiscal quo so mostrar negligente em pro-
mover a execuçio do disposto nos atigos antecethrntes in-
correrá na rnulta de porda da parte do soos vencimentos
correspondentes ao triinestre em quo tiver sido ornisso,
alem do poder sor responsabilisado.

Titulo IV

Da seguranca publica

CA.PITULO I

SOBRE ARTIFICIOS PREJUDICIAES

Art. 63. E' prohibido çedir esmolas para quaesquer
invocaçs, scm a competente 1icena: multa do 10$ a
2000O

Exeeptuo-se irmandades on confrarias quo as seos corn-
promissos a perrnittirem e as capellas quo ate a presente
estao na posse desse usa e costume.

Art. 64. Nos casos do artigo antecedente, em que è
permittido pedir osmolas, é prohihido aos quo as pedirem
trazor imagns: multa do 10$ a 20$000.

Art. 65. Nnguem podarA tirar esmolas para si OU

para outro, a pretexto do enferrnidade, sem attestado
rnsdico, ou a pretexto do indigencia, scm attestado do pa-
rocho ou juiz do paz rospectivos: pena de priso por vinte e
quatro horas.

Art. 66. So prohibidos os jogos do paradas nas casas
publicas dejogo, taverna e btequins: multa do 5$ a 20$000
aos contravontores.

Art. 67. 0 dono da casa publica do jogo ou negoclo,
quo adrnittir ou consentir jogar corn eseravos on moços
menores do 21 annos, será multado em 10 a 30000 o o
duplo nas reincidoncias.

Art. 68. 0 homem Iivre. achado a jogar a dinheiro
on cousa quo o vaiha corn as comprehendidos no artigo
antecedente, seth multado em 156 a 20$000.

Art. 69. E' prohibido:
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§ 1. 0 Fingir-se inspirado por potencias invisiveis on
predizer casos tristes, extraordinarios on alegres corn exa-
geraçã) dos quaos resulte damno ou prejuizi a alguern.

§ 2, 11 Inculcar-se curador do onfermidades on mo-
lestias por meio do foitios, oraç63s, gestos, accionados;
multa do 10$ a 30000 e o duplo nas reincidencias.

OAP1TULO II

SOBRE MED1DAS PREVENTIVAS DE DAMNO

Art. 70. Os fiscaes rnandaro pOr guardas cu divisas
o luzes a noite junto as escavaces, precipicios e entuihos,
quo houverem em lugar do servidão on nas suas visi-
nhanças e proveräo corn a possivel brevidado ao sou con-
certo on remoçao, quer provenhà do accidentes natu-
raes,quer sej.o motivados por obra do utilidade geral.

Art. 71. As escaaçes a precipicios, quo provierem
do obra particular nas proximidades das servidOes on
obras publicas, sero concertadas pelos dorms dos terrenos
em quo estiverern. 0 fiscal intimará ao obrigado, e no
sendo attendida a intirnaço no prazo quo ihe for marcado,
avisará o procurador da carnara para rnandar fazer o con-
certo a custa do contraventor, quo pagará do multa
mais 50 %.

Art 72. E' prohibido fazer fojos ou laços occultos,
ainda nos proprios terrenos, estando abertos sam quo so
pubhque e noticie aos visinhos confinantes: multa do 5$ a
20$000 e obrigaço do entupir on dosfazer.

Art. 73. Os fojos on laços do quo trata o artigo an-
tecedento nunca so fario nas divisas no tapadas das fa-
zendas: multa do 10$ a 20000 e obrigaco do os entupir
on desfazer, alem do pagar o proj uizo causado.

Art. 74. Em todos Os casos, em que para obra par-
ticular haja necessidade do abrir escavaçies on vallas a
amontoar materias nas pracas on ruas, dover-se-ha pedir
liconça, a qual nAo será concedida, sorn a expressa obri-
gaçao do empregar o dono da obra as cautelas do art. 70.
Se o concossionario no cumprir as obrigaçOes, multa do
2$ a 5$000 por cada uma noite quo decorrer.

Art. 75. Os edificios, muros, obras ou casas quo
ameaçarem ruina, do qua possa resultar damno ao pu-
blico on aos particulares, sero desfeitos a reedificados de
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maneira quo cesse o perigo. Quando o eclifleio, muro ou
obra no ameaçar ruina, mas somente uma parte dellos,
so ficará sujeita esta a disposiçao doste artigo.

Art. 76. A obrigacão do desfazer e reedifinar ou
concertar incumbo ao habitanto ou proprietario da casa
ou procuradore deste.

Art. 77. Se no termo assignado no for o edificio,
muro ou obra desfeita ou so o edificio nu for habitado e
no so souber quem 0 o dono, ou so na opiniäo do peritos
no puder demorar-se a demoliço, será immediatamente
demolido a custa da propriedade, ficaudo sompro obrigado
o proprietario quaado não sejao sufficientes os materiacs.

Art. 78 E' prohibido:
§ 1. 0 Fabricar poliora dentro das povoaçes scm

licença da camara.
§ 2. 0 o logo ou tiro do ronqueira 0 OS buscapOs.
§ 3. 0 0 logo do ar, salvo sendo lançado nos lugares

declarados em erlitaes da camara; multa do 10$ a20000.
§ 4. 0 Lançar logo ao campo ou matte alhoio; multa

do 10$ a 30$000, alem da indemnisaço do prejuizo cau-
sado.

§ 5. 0 Lancar logo nos campos proprios ou de quo so
tenha usofructo, sem provio aviso dos visinhos confinantes.

§ 6. 0 Quirnar a propria roça, sem ter feito aceiro
do 4 metros ,e 4 decimetres polo menos e sam participar
ao visinhos confinantes o dia a hora em quo so pretendo
quoimar.

Quando pela contravenço do qualquer destes para-
graphos passar o logo aos campos e mattos dos visinhos,
soffrorâ o contraventor a multa do 10$ a 30000 a o duplo
nas reineidencias, alern do pagar o darnno causado.

§ 70 Correr a cavllo pelas ruas e pracas das povoa-
ces: multa do 56 a 10000.

Exceptuo-so os casos urgentos do enformidados ou
servico publico.

§ 8. 0 Conduzir pelas ruas a pracas das povoaçes
a estradas publics animaes damninhos a ferozos soltos,
quo posso offender os passageiros: multa de 5000 por
cada animal.

§ 9. 0 Conservar vivo animal damnado; multa de 5$
a 10$000 e o duplo na reincidencia.

§ 10. Conduzir carros puxados por bois, cavallos ou
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outros animaes pelas povoaçs, sem gula: multa do 4$
a 12$000.

§ 11. Ter animnes amarrados nas portas das casas
do modo quo impeco o livre transito do 4 metros e 4 de-
cimetres: multa do 56 e o duplo na reincidencia.

§ 12. Andar em animaes braves, do qualquer natu-
reza, pelas ruas e pracas das povoaçes: multa do 5$0001
o do duplo nas reincidencias, sendo solidariamente respond
savel o doinador e o done do animal, so o tiver ordenado.

§ 13. Ter cão solto nas ruas, sern licença da carnara:
multa do 1$ a 5$000.

§ 14. Andar a cavallo pelas lagos juntas as casas:
multa do 2000.

§ 15. Matar siriemas: multa do 4$ a 6000.
Art, 79. 0 quo tiver pasto do aluguel será obrigado

a tel-o seguro corn vallo ou corn cerca do lei: multa do
a 5$000, quando fugir qualquer animal per falta do

seguranca.
Art. 80. So obrigados cs proprietarios on inquilinos

dos quintaes e chacaras da cidade o povoacOes a tirar nos
mezes do Junho a Setembro as hervas de passarinho e Os
formigueiros: pena do mandar o fiscal tirar It custa do
obrigado, quo pagará mais outro tanto, metade para o
fiscal e metade para os cofres municipaes.

Art. 81. Nao haverIt espectaculo algum publico, som
licença da camara, pela qual pagar-se-ha a quantia esti-
pulada no final destas posturas.

Art. 82. E' prohibida a dana do batuque nas p0-
voaces, corn algazarra quo incommode a visinhança: pena
do dispersao do ajuntamento e multa do 2$000 em relaço
a cada pessoa quo fOr encontrada no batuque corn alga.
zarra; na mesma rnulta incorrerIt o dono ou inquilino da
casa, quo sorIt preso por quatro dias e o duplo na reinci-
dencia.

Art. 83. No è prohibido aos escravos cantar e dan
car nas ruas e praças das povoaçöes; mas o delegado po-
derIt deterniinar a este respeito o quo convier ao publico.

Art. 84. So permittidos Os quimbetes ou reinados,
quo custumão fazer os escravos acompanhando os juizas
mores das irmandades do Rosario, corntanto quo näo sejIto
do noite.

Art. 85. Quando em algurna rua houver ajuntamento
a occu1taço do criminosos ou incendio, os visinhos serão
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obrigados a illuminarem as frentes do suas casas, por aviso
do respectivos inspectoros do quarteiro,fiscal on qualquer
autoridade; o aviso bastarâ quo seja vocal: multa do 5$ a
206000.

Art. 86. E' prihibido tocar caixa pelas ruas a praças,
sam licença do juiz do paz: multa do 56 a 10000. Excep-
tuão-se os toques de caixas militaras a os qua annunciarem
qualquer espectaculo, para o qual ja so tenha obtido
licença.

Art. 87. Nenhum masoata ou quitandeira poderà
vender em qualquer fazenda, scm licença do sou, dono, fei-
tor ou admLnistrador: multa do 6$ a 12j000 a o duplo na
roincidencia.

Art. 88. So armas prohibidas: pistola, bacamarte,
clavina, clavinote, azagaia, faca do ponta, punhal, sovela
e quaesquer outras armas ou instrumontos perfurntes.

Ninguem deverá trazer comsigo qualquer das ditas
armas ou instrumeutos, sew licença da autoridado policial:
multa do 15$000 e o duplo na reincidencia, alem da porda
da mesrua arma, cujo producto fará parte da ronda mu-
nicipal.

Art. 89. E' permittido ao tropeiro, earreiro, boia-
deiro, a porqueiro, duranto o effectivo oxercicio do qual-
quer destas industrias somente, trazer faca do ponta a
sovela.

CAPITULO III.

SOBRE OUTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS BE DAMNO

Art. 90. E' prohibido:
§ 1.0 Fazer qualquer contracto corn escravos, sam

autorisaço verbal ou escripta do sons senhoros, feitores on
qualquer outra pessia conhecida da familia. Exceptuão.so
os escravos quo vendorem hortaliças.

§ 2. 0 Occultar escravos fugidos, Sein participar im-
mediatawente a sons senhores dontro do viute a quatro
horas, sendo moradores do lugar e em distancia de duas
legoas, e do quarenta a oito horas, näo sendo em distancia
do mais do quatro leguas a assim progressivamente, con-
tando-se a duas leguas por dia.

§ 3.0 Guaraar furtos do escravos: ponas—multa de
10 a 30$000 a do dobro na reincidencia.

§ 4,0 Dentro das povoaçes levantar altos gritos ou
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dar tiros do noito sern quo dolles resulte utilidado algurna
e sern quo a isso obrigue a necessidade ou rnedo: multa
do 106 a 20$000 e o duplo nas reincidencias.

§ 5. 0 Espancar animaes mansos, cortar-ihes as en-
nas, oreihas ou cau'Ias, ou maltratal-os sO per malfazer:
multa do 2$000.

§ 6. 0 Escrever disticos ou letroiros nas portas e pa-
redes ou sujal-as corn immundicies em aifronta aos donos
ou alguern: multa do 20$ a 50$000 e vinte dias do prisäo;
nas reincidencias o duplo das penas impostas.

§ 70 Jogar entrudo nas ruas e rraças das povoacos:
multa do 3$ a 6$000 o o duplo nas reincidencias.

§ 8 ° No carnaval apresentarern figuras allegoricas,
insultando as autoridades civis e ecciesiasticas, irmans do
caridade e a qualquor pessoa particular: multa do 3$ a
6000 e o duplo nas reincidencias.

Art. 91. 0 senhor do escravo, a quo re fizer a par-
tieipaco do § 2. 0 do artigo antecedente, é obrigado a pa-
gar todas as despezas feitas corn o escravo e corn a parti-
cipaçAo.

Titulo V
Sobre abastança de viveres

CAPITULO I

DA. INDUSTRIA EM GERAL

Art. 92. Os carniceiros säo obrigados a conservar
por tres dias, nos matadouros ou lugares publicos mais
proximoS a e11e, os couros das rezes quo matarern e a
ninguem estorvaräo o exarne dos mesmos couros; multa
do 1$000 sobre cada couro quo occultarern.

Art. 93 E' prohibido entrar nas p1anta3es sern
licenca do seos donos, salvo no case do necessidade; multa
de 5$ a 10$000 e o duAo nas reineidoncias.

Art. R. Os quo do proposito metterern gado ou
qualquer outra uriaçao nas plantacOes alheias ou nos ter-
renos cercados, abrindo cercas e franqueando quaesquer
tapums, sero punido corn a multa do 10$ a 30$000 e o
duplo nas reincideucias e so considoraro darnuinhos Os

arnmaes.
Art, 95. E' permittido ao proprietario do crnpos
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fethados castrar os bois, cavallos on burros quo encon-
trar no rneio do suas criaçes, depois de uma vez mandar
entregar ao dono o animal corn aviso do quo serA castrado,
so reapparecor no pasto.

Art. 96. 0 dono do gado quo for achado nas plan-
taci3es alheias ou nas terras tapadas, ainda quo no plan-
tadas, pagará a multa do 26 em relaço a ca'la cabça do
animal cavallar, muar, vaccum ou suino o do l% sobre
cada cabeça do outros anirnaos, tondo sido uma vez advor-
tido por ordem do juiz do paz. Entendo-se por terreno cer-
cado o quo estiver circumdado por corca do madeiras
perpendicular ou horisonta], do muros, vallos on arbustos
espinhosos, capazes do obstar a ontrada do quaesquer
anlmaes.

Art. 97. E' prohibido aos socios ou co-herdoiros
metterem gado em terras do cultura ou lavoura, de quo
nao houver ainda divisão entro os mesmos, sem quo estos
convenho o urna vez quo Sej tapadas , ou hajo nellas
plan tacoes;mu1tade45 em releção a cada cabeçade animal
cavallar, muar, vaccum on suino e de 1 sobro cada ca-
beça do quaesquer outros animaos.

Art. 98. Nào poderäo Os co-propriotarios do terras
do cultura fazr cortes do mattas ou culturar torrenos
em maior quantidado do quo Ihes compete, contra a von-
tado dos outros socios, e quando algum tiver motivo do
queixa poderá charnar os quo abrirom a presença do juiz
do paz do districto, para so louvarem em arbitros quo
doterminem em quanto podo cada urn utdisar annual-
monte. Em regra, no poderá cada urn desfructar mais
quo a 6. 11 parte do quo posuir; mas terá direito do usofruir
mats, obrigando.se por termo a espaçar 0 USO tanto tempo
quanto baste para corn ensar o excesso 0 contraventor
pagatá a multa do 500O por alqueiro quo desfructar do
mais, alem do pagar o proj uizo quo causar.

Art. 99. E' igualmente vedado aos proprietarios do
campos do criar tor nelles malor quantidado do gado do
quo Ihes c!mpetir, o o quo so seiitir projudicado pode, na
forma do artigo antecedente, requerer arbitiarnento pe-
ranto o juiz do paz. Os arbitros marcaro quo quantidade
do gado podorá tor cada urn, nunca oxcedendo do tre,s
cabças por alqueire. 0 coutraventor pagará a malta do
5000 por cada urn animal quo exceder e o dobro nas rein-
cidencias.
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Art. 100. Quando as terras em commum forem do
criar, o socio quo quizor nellas plantar será (brigado a
cercar suas plantaçios, sob pena de perder o direito è. in...
demnisaço dos prejuizos quo o gado ihes der e do pedir
imposiçäo do pena por infraccão.

Quando as terias forem de cultura, o condomino quo
quizer nellas criar serã obrigado a cercar os pastos on
vedar quo o gado offonda as plantaçOes aihetas; multa do
106 a 30000.

Art. 101. E' prohibido fazer cercas on quaesquer
tapumes provisorios nos limites communs das terras o fa-
zendas do cultura on criação, sum procedor aviso on par-
ticipaco aos visLnhos confinantes: multa do 20$ a 30$000
o o duplo nas reincideucias.

Art. 102. As corcas e tapumes nos 1imies dos pro-
dios e fazendas seräo feitos a custa dos proprietarios Con-
finantes, e 4 permittido aos quo os quizorem estabelecei
constranger aos confinantes a concorrerem corn serviços on
obras em proporcào do suas divisas.

Art. 103. Quando os confinantes amigavelmente näo
se accordarern sobre a utilidade do tapume, sua qualidado,
custo, tempo do cotnecar e acabar e modo do fazor on pagar
as despezas, a parte interessada poderà chamar o recusante
A audiuricia do juiz do paz, para so 1ou-ar em arbitros quo
decidão a questão.

Art. 104. Quando houvor do so prococler a arbitra-
mento, em virtudo do disposto nos arts. 98, 99 e 103,
a parCe, a quem pertencor, fan. citar a contraria para em
audiencia do juiz do paz so louvaiem. Do uma parte e do
outra soräo propostas tres p3soas idoneas para uma deilas
ser approvada.

No caso do revolia, ojuiz proje e approva peio revel.
Alem dos dous arbitrs, o jtuz nomeará seinpre urn dos
propostos para decidir no caso do divergencia entre Os
outros dous. Approvados, sorAo os arbitros notificados e
juramentados. Compote-ihes:

§ 1. 0 Exarninar os torrenosda quosUoe darparecor,
quo ojuiz mandará observar e cumprir.

§ 2.0 Marcar prazo, nunca major quo urn anno, den.
tro do qual dove cada urn dos conflnants pagar ac outro
a sua quota dc's tapumes, quando so conveuço quo no
ha possib1idade para o paganiento immethato, seUo liyre
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A parte interossada fazer ou no o tapume senipre quo do-
ponder de prazo on pagamento.

Art. 105. A parte recuante quo no pagar dentro
de 30 dias, contados da data em quo so terminar o tapume,
ou dentro do praso marcado pelos arbitros, a stn quota do
despeza, pagarà, a titulo do indemnisaQo pela mora, mais
12 °/ ao anno sobre o quo ihe portencia pagar.

Art. 106. Os quo desfizerem ou arruinarem obras ou
serviços alheios o os quo do proposito deixarem abertas
as porteiras quo vedarem a entrada das fazendas, seräo
multados em 12$ a 20$000.

Art. 107. E' prohbido a qualquer pessoa cercar OU
tornar do seu uso oxclusivo, scm legitimo titulo, qualquer
parte do urn terreno quo do Lingo tempo pertenca ao pu-
blico: multa de 10$ a 20000 e o duplo nas reincidencias,
alem do sr nella reempossada a camara.

Art. 108. Näo poderäo Os proprittarios impedir qua
nas suas terras so faço estrada.s do cumprimento a lar-
gura quo forem necessarios.

As estradas teräo em seu leito dez palmos do largura
o o desvio ou doscortinamento do dez palmos do cada lado,
sondo em matto, a ci.nco palms do cada lado em capoeira,
salvo flog lugares em quo seja ito impossivel aos donos
dos terrenos, segundo sues forças: multa do 10$ a 30000
o o duplo nas reincidencias.

Art. 109. E' cumpletamento prohibido aos proprie-
tar ios do terrenos adjacentes a estradas publicas vallal-os
corn vallos proxirnos. A distancia para os vallos, a contar
do leito das estradas,deve regular no minimo vinte braças
para urn a outro lado: multa do 10$ a 30$, alam da obri-
gaço de ô o terreno no estado anterior.

Art. 110. 0 onus das estradas e sorvidOes publicas
coniprehende o do dar esgoto as aguas on irnmunthcies quo
arruinão on fazem menos comrnodas as servides pubilcas.

Quando rio so poder conseguir os esgotos, scm quo so
dirijäo on lancem as aguas ou immundicies para. Os quin-
taos, pateos ou pianacs, ou sam quo façäo buracos em
muros ou quaesquer tapumes, o propriotario ou quam suas
vezes fizer nao tern direito a obstar, a quando iho incumbr
conservar limpa a sua testada, terà o maior cuidado em
dar os ditos esgoths: multa de 56 a 10000 a o duplo nas
reincidencias, alem do fazer a obra.

Art. 111. No caso do artigo auteceUeute, sera o doo
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do terreno avisado para indicar o lugar por onde so
devem fazer os dtos 43sgotos, e qundo nO qUcira o seja
necessaria urna medida urgente, quo não admitta demora
em realisal-a, o fiscal indicará a nianeira pola qual so
deväo fazer os esgotos.

Art. 112. Em quanto näo so executar a lei do 20
do Agosto do 1825 contnuã. Os proprietarios a concertar
o trazer limpas suas testadas, dando esgoto as aguas,
desassombrando Os carninhos quanto for posivel e orderia-
do netas posturas e desentuihando-as: multa do 10$ a

O$000 e o duplo nas reincidencias.
Art. 113, Os fazondeiros ou donos do terras do

cultura e criaAo, corno ate agora, so obrigados a faxer
pontes subre todos os rios, ribeires e corregos quo nao
tiverern mais do 2 metros o 6 decimetros de largura no
lugaron immediaçoes da entrada do caminho: multa do
206 a 30$000, alem do lazer a obra a sua custa, näo o
fazendo no tormo assignado. Na mesma multa incorrero
os quo de proposito arruinarern ou demolirern as ditas
pontes sew consentimento dos donos ou liconça da camara.

Art. 114. Quando o caminho for do alguns mora-
dores e näo estrada publica, so obngados os moradores
quo delle so servorn a concertal-o pagas as dospezas a pro-
porçâo das testadas do cada urn delles. Quando algum
ou alguns moradores curnprirem sou devor,podorb qualquer
delles fazer o concerto ou limpeza e haver a despeza dos
outros quo não concorrerAo, por uwa coota corrento docu

mentada.
Quando nenhum dos moradores quizer fazer o tra-

baiho, so id€rà recorrer ao juiz do paz para mandar
fazfra costa da moradoros ou IUUOS. Esta disposçäo corn-
prehende os herdeiros do urna fazeuda qua nao estt divi-
dida ou quo, estando, pertença a estrada a todos por di-
reito ou boa razo; multa do 106 a 20000 e o duplo nas
reincidencias.

Art. 115. Nenhumproprietario, now pessoa quo suas
Ve2es faca, poderâ estorvar o c)rte do madeiras nas mattas
nom o arrancarnento do pedras para construcçao ou con-
certos do poates e estradas, uma vz quo so Die pague o
eu valor em cominum o geral estimatva do lugar. 0 pro-

prietario ou quota suas vezes fizer será avisado para
Uesignar a madeira que sendo igualmente apta para a
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construcço ou concerto, iho è rnenos riecessaria: multa
do 10$ 30$000.

Art. 116. E' prohibido usurpar, tapar, mudar, es-
reitar, entulhar ou do qualquer modo arruinar on dam-

nificar as estradas, caminhos, pontes ou quaesquor obras
publicas: multa de 20 a 30000 e o duplo nas reinci -
dencias, alom do ser tudo reposto no antigo estado a custa
do contravontor.

Art. 117. A prohibico do artigo antecedento é corn-
prohensiva do carninho particular, ainda do urn so mo-
rador.

Art. 118. A camara creaM nesta cidade urna praca
do mercado corn acommodaço para os conductores do go-
neros do primeira necossidade, expedindo o necessario
regulamento para sua boa obra e flscalisaçao.

CAP1TULO II

SOBRE A VENDA DE GENEROS, PESOS E MEDIDAS

Art. 119. A nenhurna pessoa è. permittido atravessar
viveres qua entrão nas povoaçs, sam quo primeiro Os
conductares tonhão percorrido as ruas o offerecido ao pu-
blico on permanecido no roercado 3 horas : multa do 10$
a 30 e dous dias do priso ; na mosma mutta incorrero
os conductores quo vendorern autos do praso.

Art. 120. Nos tempos do carestia, a camara ordenará
por editacs aos conductores para vendorem viveres a Va-
rejo, marcando o praso o impondo . lhes multa do 56 a 10$
o priso por 4 a 8 dias.

Art. 121. Nenhuma loja, casa do bebidas, taverna,
armazm ou qualquor outr) negocio so -stabelecerá neste
rnunicipo, sam licença da camara, cujo pagament() far-so-
ha toths os annns, como dis1am estas posturas o ua será
concethda sam o pagamento previo do irnposto respectivo
multa do 10$ a 2000O.

Art. 122. Todos os pesos, medidas o balanças, seräo
aferidos autos quo pela primeira vez abrao casas do nego-
cio on estabe1ecmento do taiho.

0 aferidor da carnara on os agentes farão carimbar
todos os pesos, medidas, balanças e mais objectos corn os
padres. Os quo não aferirom, na forma desta disposiço,
ate a 6.0 mez do anno financeiro, sero multados em 5$
20$ e o dip10 nas roinoidencias,
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Art. 123. Os pesos, methdas, banois, quo devern
aferir as casas de neg)cio ser10 is mesmos do quo se servi-
rem nas vendas qua fizerem. A c nara declarará por editaes
quaes ejo os deinais pesos o m.iidas indispensaveis.

Art. 124. Todos os pesos sero do chumbo ou outro
metal apropriado e tanto estes come as mod idas sero do
figura e dimenses dos da rnunicipa1dade.

Art 125. Os fiscaes vsitarAo todas as casas do no-
gocio e examinaro So OS pesos o rnrsdidas esto ou no
aferidos, na forma dos arts. antocedeutes.

Art. 126. Quanlo a methda, balança on peso for ir-
regular e no so conhecer o culpad , será como tal consi-
deado e punido o dono ou a!ministrador do negocio ou
taihos, quo usar das referides medidas, pesos ou balan-
cas corn a malta do 5$ a 20 e o duplo nas reincideacias.

Art. 127. E' pr , libido :
§ 1.0 Fazer acerossimos nOS psos quo näo forem sol-

dados, do manera quo so nao possdo maissarer delles.
§ 2. 11 0 uso de peso do argolas on gauchos que so

possao tirar ou tornar a pOr facirneate : malta do 56 a 20
e o duplo nas reincid(mias.

Art, 128. Todos Os pesos e medidas devoro estar
limpcs, sem fendas nern quobaduras, (10 rnarieira quo nã.o
sejaprejudicdo o publico : muta do 5$ a 20$.

Art. 129. Para quo o escravo posa ter liceaça da ca-
mara Para abrir negoco, é flecessario aut)risaço do seo
senhor, quo tomarã sobre si toda a responsabilidade.

CAPITULO III

SOBRE DAMNO E RIXA ENTRE PESSOAS

Art. 130. E' contraveaço Cfltratar alguem Para
serviço, cairo, tropa, cerca ou vallo, e tend) recebido o
jornal, rnønsalitade, trimestro, quanta c)nvoueiouarla ou
parte desta, näo fazer o servço ajustado OU Ba) preoncher
os dias equivalentes a quaritia adiantala, on, finaiworite,
desampaar, encamiuh.r o gado vaccum, cavallar, muar
cu lauigerii, carro, tropa iU outros bjocto., arits do
chegar aolugar ou d3stiUJ iijustalo e coo y,nonali: malta
do 5$ a 20$000 e prtsäo pot' Oit) das, alein do equvalento
a quantia adiantada, exgidos poles moios legaes. Nas rein-
gidencias: multa do 10$ a 30$, alem da priso.
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Art, 131. As disposis do artigo antecedente corn.
prehendem as servços do carpiriteiro, ferreiro, pedreiro,
sapateiro, alfaiate ou qualquer outro. Nos casos dos arti-
gos aiitecedentes, as quantias adiantadas devero constar
dodeclaraao escripta, assignada plo quo receber a quan-
tia on valor e por duas tostowunhas pr&eaoiaes, quando
aquelle no sa ,,bi escrover.

Não sflreao as penas do referido arigo:
1. 0 Os quo por doonga no podorern trabalhar.
2. 0 Os quo, notes do se retirarem, restituirem a quan-

tia recebida.
3. 0 Os quo forem emprogados em diligencias do ser-

vico publico.
# 	 Art. 132. E' prihibido:

§ 1 . 0 Consentir nas tavarnas ou casas do bebidas
ajuntamentos do escravos qu oo etjo comprando. 0 no-
gociante quo canseritir, scm justo motivo, será wultado
em 5000 a 10$000 o o duplo nas roiacjlencias.

§ 2. 0 Vender bebidas espirituosas as quo ja estive-
rem bebados: multa do 5$ a 10000 o o dupio nas roinci-
dencias.

Titulo VI
SOBRB A EDUCAçXO E SOOCORROS DOS EXPOSTOS

Art. 133. A camara, logo quo puder, estabelecorè.
uma casa destinada a recepço do expostos, para depois
serem substituidos por amas. A camara contratará uma ou
mais amas do bite para amarnentar Os meninos, emquanto
02.) farem dados a quern as erie.

A . 134. Pagar-se-ha a quantia quo Or rasoavel
pela cuaço e educaço dos oxpostos ate a idade do 7 annos.

Art. 135. Os paes dos expostos, quo os reconhece-
rem, serão obrigados a pagar a despeza quo a camara
houvr feito corn a sua criacao e educaço ate a idade do
7 annos.

Art. 136. A carnara inspeccionará as escolas do pri-
meiras lettras, tanto as quo forem pagas polo cofre pro-
vincial, como as particulares.

Art 137. Os curadores dos orphos pobres ou expos-
tos, quo frequentarem escolas publicas, requererao ca-
mara para flies ministrar o necessario papel, tinta, penna
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a lapis. A camara mandará dar aos meninos em taos cr-
cumstancias 08 soccorros compativeis corn o estado do seo
cofre.

Art. 138. Os fiscaes dos districtos participarAo ao da
cidade o quo tivorem notado nos seas districtos, a respeito
da educaço dos oxpostos o orphaos desarnparados, para
quo em resumo o consigne no relatorio quo dove apre-
sentar a camara no começo do suas sesses.

Titulo 2'°
CAPITULO I

DOS BENS DO EVENTO

Art, 139. São bens do evento animaes vaccum, ca-
vallar, muar ou qualquer especie domestica quo lOt Oft-
conirada sem so saber quem seja o dono, ainda quo
tenha marca.

§ l.° São encarregados de promover a arrecadao
destes bens o procurador da camara em todo municipio
e os fiscaes em seus districtos.

§ 2. 0 Os fiscaes, logo quo tiverern noticia da exis-
tencia do qualquer animal desconhecido das es•
peces mencionadas neste artigo, sem dono conhe-
cidu polo ferro do mesmo animal, o apprehenderáO e
depositarA5 em poder do dono dos pastos em quo tiver
sido encontrado ou do qualquor visinho idonco. Este de-
posito constará do urn livro, aberto e rubricado polo pro-
sidente da carnara municipal, e no rospectivo termo so
mencionaro os signaes, côr, lerro, marca, idade pro-
vavel do animal, o dia em quo foi achado nos pastos e
quaes as pessoas quo o noticiaro como desconhocido.

§ 3,0 Feito o deposito, será o animal, caso seja
vaccum, cavallar on muar, marcado a ferro quente corn
o quo a camara fornecer para esse fim.

§ 4. 0 0 fiscal quo tiver feto o deposito fará logo
publicar urn edital, contendo todas as declaraçöes constantes
do termo lavrado no livro, conudando a quem Or
dono do animal a provar sea dominio perante a carnara
on seu presideute, afim do levantar o doposito.

Deste odital enviará o fiscal uma copia ao presi-
dente, quo a mandará reproduzir, marcando o prazo do
sessenta dias para a demanda do animal dopositado.
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§ 5. 6 No caso do aprosentar-se alguem requerendo o
levantamento do deposito, provaado o seu dominio, o
presidente da cmara, si esta no estiver reunida ou no
poder facilmente reunir-se, ordenará a entrega do ani-
mal depositado, depois do pagas todas as despez3s do
apprehenso e deposito.

§ 6. 0 Quando no apparecer o dono do animal do-
positado ate o fim do prazo estabelecido no § 4. 0 desto
artigo, o presidente da camara mandarà pubilcar editaes
do praa per pr. zo no manor do novo dias, designando
o dia, hora e lugar da arremataço Ainda mesmo depois
do feita esta, mas antes da entrega do animal arre-
matad, case appareça o done, ser-ihe-ha elle entregue
na forma do paragrapho antocedente.

§ 7. 0 Cowiluiia a arremataçlo, o arrematante re-
ceberá uma gula para entrar dentro do 24 horas para
o colre muncioa1 cam o product ,,) da arromaço, la-
vranlo-se em Iivro proprio urn auto assgaado polo pro-
sidento, poreiro e arrematante, em quo so trauscrova
o conhecimento do valor da arremataço a conste o nu-
mere do animaes o s ous signaes, c6rci e ferro. Aos ar-
rematautes so dará uma copia dota acta subseripta polo
seeretario a assignada polo presidonte da camara.

§ 8. 0 Ao arrematante so dará ordem em duplicata
para entregado animal arrematado, na qual seräo mencio-
nados todos os signaes do mesmo, cOr, ferro, idado, tempo
e lugar em quo foi achado a tudo mais quo rasoavolniento
fOr exigido.

§ 9 0 Os procuradores da camara no tero mais do
5 Y. sobre o liquido das arrematiçesdos bans do oventa a Os
ficae qie os aprehendarem edepostarem perceberao 10 °,.

§ 10. 0 Sr depois do feita a arremataço, aoparecer 0
done b mosmo, provando plenamente o see domiaio, sor-
ihe-ha per de1ieraçao da camara entroguo o producto
liquido da arrematação.

§ 11.0 0 producto liquido do bans do evento sO poderá
sor restrtuido áqueUo quo recIamar dentro do dons annos
quo so seguirern a arremataç,o.

§ 12. 0 A prova do direito do reclamanto aos bons
aprehendidos ou ao produeto da sua arrematação sera pro-
duzida pelo depoirneuto do 3 testemunhas juramentadas, do
quo so lavrará tone no processo respective no case do
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effectuar-so a ontroga on so faM simples monço no caso
contrario.

§ 13 ° 0 procurador proced9rá, sempre do accordo
corn us thcaes, as arrecadaçies, o fico aatoris4o a grati-
fear corn 10 % do preco do animal quo for arrematado a
quem 0 aprosentar.

§ 1 ! .1 Os fiscaes facilitarâo o exime dos livros do taos
arrecadaços a qualquer pessoa quo OS quoira ver.

§ 15. 0 Os eiitaes soro publicados em todas as sodes
dos thstrictos do municipio.

§ 16. 0 No sendo o animal aprehendido do nenhuma
das tres especies mencionadas no § 3. 0 , feito o doposito, será
esto entrogue ao juiz do paz do distrrcto, quo por odital mar-
cará o praso do 10 dias para ser o memo dernandado polo
dono. Findo o praso, terá lugar na primeira audiencia do
juiz do paz a arremataço, cujo liquido será enviado ao
procurador da camara municipal.

§ 17.° A camara forneeerá dous livros numerados do-
pois de abertos e rubticados polo presideute, urn para (S
termos do arrecadaçO3s e outro para Os das arrernataçOes.

§ 18. 0 Toda aoscriptucaco reeomrnendada sara feita
pela secretaria dacamara e nos distrietos pelos escrivaes do paz.

CAPITULO 11

DOS RECURSOS SOBRE BENS DO EVENTO

Art. 140. Das docis$es do prosidento cia carnara e dos
juizes do paz do fora da cidade indeferindo rec1amaçes,
as partes quo so julgarem prejudicados toräo recurso para
a camara reunida ; mas em caso algum esto torá effeito
suspensivo.

Art. 141. Os recursos seräo intorpostos dentro do
10 dias corn o despacho da autoridade qua tiver despresado
a roe1amaço seudo sufficionte urn simples ternie lavrado
polo oscrvo on socrotario na propria rec1amaço. Os re-
spectivos flsoaos tambem usaro deto direito dentro cIa 5
dias.

CAPITULO III

DlsposlçoEs IIVERSAS

Art. 143. Nos districtos do bra da cidade, as recla-
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maçes do gado vaccurn, muar e cavallar sO seräo feitas
corn especial autorisaç.o da camara perante o juiz do pat
a seo escrivo, quo formarâ o processo, o qual sera en-
tregue ao fiscal para rernettal-o ao presidente da camara
corn o producto da arremataço.

Art. 144. Na arrecadaçao, deposito e arremataçio do
bans do evento nos districtos do fora se observarã o disposto
no capitulo 1.0 deste titulo em tudo o qua for applicavel.
A guia do qua trata o art. 138 sera dirigida ao fiscal, para
recoiher o producto da arrernatação a dar-Iho o destino ro-
commeudado no art antecedente.

Art. 145. Das arrecadaços feitas nos districtos
sobre bans do evento, depois do feita a arrematação, sO a
camara compete tornar couhecimento.

Art. 146. Todas as despezas da arremataço serão
pagas polo arrematante. Sao coma taes consideradas as
qua so fizerem posteriormente a entrega do ramo, inclu-
sive os omolumentos do porteiro.

Art. 147. Na escripturação do processo de arreca-
daço a arremataço do bons do eveato, o secretario na
cidado a os oscrivAes do paz nos districtos terAo direito, do
cads auto do apprehenso, a 2$, o continuo da camara,
quo servirã do porteiro, ou a official do justica quo servir
nos districtos do bra, 2 Y. sobro a quantia da arrorna-
tacAo.

Art. 148. Os processos do arrecadaço e arrema-
taço dovem essencialmente canter:

§ 1.0 Copia do termo do appreheaso.
§ 2. 1' Copia do auto do arrernataço.
§ 3 0 A conta do toda a dosçeza demonstrando o

liquido.
§ 4.6 A reclarnaçao dos bans, se houver sido dale-

rida a no caso contrario simples rnenção do numero.

Titulo Vill

Rendas da camara

CAPITULO I

BA ARRECADAIO

Art. 149. São rendas da camara as impostos, pro-
ductos do licença, foros, muttas, arremata5es do bens do
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ovento, e tudo mais quo fOr arrecadado polo procurador
ou sous agontes o quo ficar a disposiço da camara para
ser empregado em beneficio do municipio.

Art. 150. A arrecadaço das rendas, na parte em
quo nAo fOr de outro niudo preceituado, far-se-ha

§ 1. 0 Polo procurador da camara, quarido este rea-
lisar a collecta das contribuiçoes por si on por agentes
do sua conflança e responsabi1dade.

§ 2. 0 Por arremataço, quando qualquer particular
devidaniente aiançado incumbir-se por propria conta e
precedidas as necessas condicOes, do satisfazer aquelle en-
cargo, prestando a camara o equivalente da receita em
dinheiro, salvo, porem, as vantagens quo Me couberern
em virtude do contrato.

Art. 151. 0 procurador fará annualmente o lança-
mento especificado dos contribuintes e remetterà uma copia
delle a camara, affixando outras nos lugares publicos do
districto e por elle farä a cobrança.

Art. 152. Os lançamentos devem ser feitos do Ja-
neiro a Marco, tempo em quo devem ser rernettidas a Ca-
mara as copias referidas.

Art. 153. Aos balancetes trimestraes da receita e
despeza, quo sero apresentados polo procurador ate o
3. 0 dia de cada sessão ordinaria, acompanharão re]aces
nominaes dos contribuintes respectivos.

Art. 154. Para os bens da arrecadaço haverà
tales fornecidos pela camara organisados por series, nu-
merados e rubricados polo presidente da camara ou
qualquer vereador.

Art. 155. A folha de pagamento dos impostos. con-
forme se acha estabelecido nestas posturas, sujeita os
infractores a multa do 6% e proceder-se.ha a cobranca
das mesmas executivamento.

CAPITULO II

DOS JMPOSTOS

Art. 156. A camara 0 autorisada a arrecadar du-
rante o anno financoiro as segututes contribuiços annuaes:

§ 1. 0 Do licença para abr'r oU continuer casa de
negocio, em quo so vendäo fzendas seccas somente:

N. 1. Na cidade 16$000.
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N. 2. Nas povoacies 12$000.
N. 3. Nas estradas l0OOO.
§ 2.° Do dita para abrir on continuar casa de nogo-

cio em quo so vendo moihados do paiz ou do fora.
N. 1. Na cidado 20$000.
N. 2. Nas povoacies 12000.
N. 3. Nas estradas 10$000.
§ 4. 0 Do dita para abrir on continuar casa do nego-

cio em quo so vondAo armarinhos, ferragens, miudezas e
moihados conjunctanienta:

N. f. Na cidade 10$000.
N. 2. Nas povoaces 8000.
N. 3. Nas estradas 6$000.
§ 5. 0 Do dita para abrir on continuar botica on casa

em quo so vendo drogas:
N. 1. Na cidade 15$000.
N. 2. Fora 10000.
§ 6. 0 be dita para abrir ou continuar hospedaria,

hotel on casa do pasto:
N. 1. Na cidade 5$000.
N. 2. Fora 3000.§ 70 Do dita para abrir ou continuar casas do jogos

permittidos, em quo por qualquer pretexto 80 cobro barato
306000.

§ 8. 0 Do dita para abrir ou continuar córtes on casas
do taiho de carne verde, alem do iwposto eventual do
cada roz quo abaterem para o conurno, 10$000.

§ 9. 0 Do dita para fabricar fogos artificiaes nos lu.
garos quo a camara designar aiim do ovitar inceadios
106000.

§ 10. Do dita para exercer a profiss.o do retratista
206000.

§ 11. Do dita para exercer profissäo do dentista
200O0.

§ 12. Do cada mascate do fumo desfiado em latas
on pacotes 10000.

§ 13. Do cada mascate decalcado, si1hes, arreios
o trariças do couro 10$000.

§ 14. Do cada msscate do joias, pedras preciosas,
prata e ouro, manufacturados no estrangeiro a quantia
do 1O0000.

§ 15. Do cada mascate arubulanto do relogios, bi-
noculos, ponconez etc. 20000.
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§ 16. Do cada maat e do fazendas secoas 10000.
§ 17. Do cada pessoa quo negociar em bestas bravas,

sejäo ou nto crioulas.
N. 1. Excedendo do 100, 20000.
N. 2. Do 50 ate o numero do 100, 12000.
N. 3. 0 Sondo o numoro inferior a 50, 60$000.
§ 18. De cada pessoa quo negociar em gado vaccum

ou cavallar, oxoodendo o numero do 50, 5$. Exoeptuâo-so
deste pagamento Os criadores.

§ 19. De cada fabrica do fumo quo funeoionar du-
rante o anno financeiro, 5$000,

§ 20. Do cada lavra do exraçä') do ouro, por cada
mo do engenho do socar formaçã, 3$000.

§ 21. De cada lavra do extraoçao de ouro, onda
no so empregue engenho, 5000.

§ 22. So qualquer 1tcena pedida oomprehonder Os
generos mencionados nos § t.°, 2. 0 e 3., pagarâ o con-
tribuinte somente o malor iinposto.

Art. 157. Alem das contribuiçes annuaes do artigo
antecedente, se arrecadarao as seguintes:

Eventuaes:
§ 1. 0 Do licença para cada dia ou noite de espe-

ctaculo, do quo so auferir lucro, 10$000.
§ 2 0 Do cada harpista, dono do panorama, raaiojo,

macaco ou outro qualquer meio do divertimento do quo
so auferir lucre, 4$000.

§ 3. 0 For cada carro ou carroça da cidade on do fora,
quo so occupar em conduzir matoriaes para construccäo,
taes como madeiras, pedras, terra, tijolos, ou qualquer
outro objecto, quo nAo seja alimenticto, so pagarao 5$;
so, porem, estes vehiculos, sem occupaçao permaflente,
transitarom pela cidade ou nella chegarem conduzindo
cargas do Rio do Janeiro ou do qualquer outra proco-
dencia, pagarAo por cada viagem, 1$000.

§ 4. 0 Do cada rez quo se matar no municipio, 800 rs.
§ 5. 0 Oobrar.se-ha mais 100 rs. por cada 15 kilos

do came secca importada do outros municipios e quo fOr
vondida na cidade.

§ 6. 0 De cada negociante do came verde impor-
tada do outros rnunicipios, quo for venrlida na cidade,
por cada 15 kilos, 1100.

§ 7. 9 Do cada barraca ou botequim temporario,
21000.
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§ 8.' Do cada barril do restillo on aguardente,
qua so vender neste municipio, 500 rs.

§ 9.' De cada penna d'agua quo so conceder do en-
canamento publico, 30000.

§ 10. Do cada escravo quo fOr vondido no municipio,vindo do bra delle, 50$000.
§ 11. Do cada attestado quo a camara conceder e

ihe fOr pedido, nao sendo do exoroLcio do emprego para
roceber vencimento, 2000.

Art. 158. As licenças do art. 156 § 1.0 o 8. 0 inclu-
sive serao passadas polo secretario o assignadas polo pro-
sidente, a vista do talAo do procurador, em quo so de-
clare ter o contribuinte pago dentro do primoiro semestro
a taxa respectiva; nellas se dosigaarao o lugar, o numoro
da casa do negocio, industria on profissAo e nome do cons
tribuinto.

Art. 159. As casas quo so abrirein depois do mez
do Junho tirarào a licença dontro do mez, contado da
data da abertura do negocio on oxercicio da industriaon proflsso, pagando a quota proporcional ao tempo.

Art. 160. 0 quo não tirar a licnca no prazo mar-
cado nos artigos antecedonte g pagará mais 6 Y. da quantia,em quo dovia importar.

Art. 161. 0 procurador da camara prestará fiança
idonea dentro do prazo do tres mazes dopois do sua no-
meaäi, sob pena de perda do emprego.

Art. 162. Revogau-so as dispostces em oontrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-

nheciniento e execuçno da referida Rosoluço pertencer,
quo a Curnpram o façam cumprir tao inteiramente como
nella Be contern. 0 secretario desta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no palaclo da prosi-
dencia da provincia do Minas Geraes, aos trinta dias do
inez do Outubro do Anno do Nascjmonto do Nosso Senhor
Jesus Christo do mil oitoceatos e Oitenta e quatro, seia-gesimo terceiro da Independencia e do Iniperio.

OLEGARLO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Sellada 0 publicada nesta socretaria aos 20 de Do.zembro do 1884.
0 Secretario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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RESOLUçA0 N. 3292—DE 30 DE OUTUBRO DE 1884.

Approva as postura8 da camara municipal do Itajub

0 Dr. Olegario Horculano d'Aquino e Castro, presi-
dento da provincia do Mnas Geraos: Faço saber a todos os
seos habitantes, quo a assemblea logislativa provincial,
sobre proposta da camara municipal do Ltajubá, decretou a
Reso1uço seguinto;

Titulo I

DISPOs1cEs PRELIMINARES

Art. 1. Oontravenço on infracço é toda acço on
omissAo voluntaria, contraria as disposiçes destas pos-
turas, editaes, regulamentos e avisos da camara.

Art. 2. Contravontor ou infractor è a pessoa quo
commetto acçao ou omisso, que so diz contravonço ou
infracço.

Art. 3. Ha reincidencia quando o contraventor ja
mi conlemnado neste muaicipio por haver commettido a
mesma infracção, tenha on nao cumprido a pona.

Art. 4. As penas destas po8turas sao: prisão, multa,
obrigaço do fazer ou desfazer e advertencia.

§ 1. A pena do priso se executará a mandado do
juiz conpetente na forma das leis em vigor, dopois que
houver passado em julgado a sentenca quo a ctecretar,
tornada assim irrevogavel.

§ 2. A pena do multa so executarà nas mesmas con-
diçes, quando o infractor no a pagar pelos meios ami-
gavois, em vista do auto rospectivo, soado dolle notificado
peio fiscal.

§ 3. A pena de fazer ou desfazer obrigara o infractor
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a cumprir a imposicäo dentro do prazo do dous dias con-
tados pars, curneQar o servio, e de prazo rasoavel marcado
polo fiscal para ultimal-o. Estes prezos sera) improro-
gavelmnte determinados na notificaäo quo fizer o fiscal
o no correrão contra o infractor, si deutro dellos provr,
em recurso para a camara, no sor ainda contraventor.
Si o infractor näo curnprir, no termo quo ihe for assig-
nado, a obrigaco 'ie fazer ou dosfazer, será a obra on ser-
viço psto em praça e arrEmatado por quem Be proponha
fazel-o em meihores eondices. Nao appacecendo licitante
e Win excedeudo a sna importancia do cern mil reis, o pro-
curador da camara na cidade o SOUS agentes nas freguez as
mandao fazer a obra ou serviQo e so procedorá execu
tivamente contra o infractor para cobrança da importan-
cia do serviço e do todas as clespezas feitas.

§ 4. A pena do advertencia será feita polo fiscal
rospectivo a psoa certa.

Art. 5. Quando depois da disposico do qualquer
artigo, se seguirem as palavras: multa, prio, obrigacAo
defazer on desfazer, entende-so a prião, multa ou obri-
gaçäo a quo flea sujeito o contraventor pela infracçAo do
cada uma das disposçOes estabeecidas nesse artigo, salvo
quando no mesmo so fizer expressa d fforença.

Art. 6. Quando o multado no tiver meis do pagar
a multa, sari ella coaverticla em sorviço nas obras muni-
cipaes, a raso do 600 rs. diarios; comprehende-se nesta
disposiçAo o pagamento das despezas e custas dos processos
do iafracçao.

Art. 7. Toda a pena de prisAo, passada em julgado,
quo nao provier da violaçAo do qualquer dos artigos:
13 primeira parte, 31, 133, 135, 150, 159, 166 § § 4.,
5.' e 7., 188, 189, 190, 01, § § 4.' e 7. 0 ; 206, 218, 229,

3S, § § 1. 0 e 5 0 24/, 255, 266, 96, 330, 333, 336, 341,
351, 365 e 377, deverâ ser peia camara commutada em
multa a rasäo do 1$000 por cada dia do prisAo.

Art. 8. Dia é o espaco do 24 horas.
Art. 9. A imposicão do multas sari feita por melo

do auto lavrado polo secretario da camara na freguezia
da cidade, e nas outras polo fiscal respectivo, corn as tes-
temunhas, quo serRo chamadas, doclarando-se no auto o
artigo violado, dia em qua o foi, a importancia da multa,
cujo auto. assignado polo respectivo fiscal e tostemu-
uhas, sera romettids a camara, na sna primeira sea-
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säo, afirn de sor entregue ao procurador para a davida
execuco.

Art. 10. Sempra quo para a cobrançi das rnultas
impostas ou emolumentoi marcados nestas posturas, for
necessario o emprego do meios judiciaes, quer civis quer
criminaes, o infractor pagará mais 20 °/ cobra a multa,
imposto ou emojumento, comtanto quo no exceda do
30$, Si elle fizer o pagamento antes da penhora; mas si
chogar a effoctuar-se esta, pagará, em VEZ do vinte, qua-
renta por cento sobre a quantia pela qual foi procossado e
executado, corntanto qua esta malta tambem nao exceda
do 30O00

Art. 11. 0 processo paa as infracçes destas pos-
turas é o determinarlo pela Lt eforma ju'liciaria, em seos
arts. 45 e 46 on outras leis em vigor.

Art. 12. As ponas estabelecidas nestas posturas uào
isentam aus contravontores do satsfazor o damno causado
pela coat ravençäo.

Art. 13. 0 contraventor quo tendo meios ou bens
para pagar a malta é. quo honver sido condemnado, os
occultar, aihear, on delles dispuzer para evitar o paga-
monte, pagará da cadea a multa corn quinze dias do pri-
s.e, provado tudo. Sorá, poreni, solto logo quo inostro
haver pago ou effereça o seja aceito fiador idoneo.

§ i.e 0 contraventor quo näo tiver bens para sa-
tisfazer a dita condomnaço, provarà essa faita c;m fia-
dor e a pagarâ, conforme o art. 6. 0 , corn seas serviços
em obras municipaes, apresentando-so ao fiscal do sua
freguezia, e, durante a prestaão do serviços, recoberà
metade dos seas salarios diariamonte ou por semana, sendo
• outra metade creditada no sou debito.

§ 2. 0 A falta do prestaço do servios atO completar
• quantia da condemnaçao, sendo sam causa legitima e
provada, sujeitarã o infractor a pagar mais 30),' sobre o
valor da malta E' causa !egitma para a dornora e falta
do prestacäo do serviç a doenç3 do contraventor ou do
pessoa do sua familia, cornprovada por attestalos jurados
do medicos on pharmaceuticos titulados.

§ 3. 0 0 contraventor sendo escravo ou menor, per
elle pagara a multa seo senhor, pas ou tutor e polo in-
tordicto o seo curador.

Art. 14. 0 anne financeiro da eamara so contará do
clia 1.0 do Janeiro ao ultimo do Dozembro do cada anno.
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Art. 15. Todas e quaesquor quantias pertoncentes
A camara ser g e) recebidas polo procurador da mesma e
guard0as na forma do art 48 da lei do 1.0 do Outubro
do 1828, competinlo ao fiscal. da cidaile e aos agentes
nas froguozias entrar mensaitnente para o cofre munici-
pal coin as quantias que arrecadarem na forma destas
posturas.

Art. 16. 0 procurador da camara prestarã, ate 15
dias depois do sua nomeacão, fiança idonea em dinheiro
ou bens do raiz, no valor do 8:000, lavrada a escriptura
depis quo a camara reputar suffiientes o do igual valor
A fiança Os bens dados para ella.

Art. 17, A camra, sob proposta, responsabilidade
o fiança do seo procurador, norneará pars, cada frguezia
do municipio urn ageute quo tenha a idoneidade procisa.

Art. 18. Todos os empregados da camara receboro
do sua nomeaQo os competeutes titulos, quo deveio
ser registrados na secretaria da mesma camara.

Art. 19. Todos os fiscaes são obrigidos a prestar
mensalinente a camara urn relatorio do todas as infracçOes
o prevaricaçOes dos ernpregados publicos do seos dis-
trictos e das contravençOes quo nos mtsrnos tiverem Iugr,
dando conta , igualmente, do mao tratamento e acts do
crueldade quo forem praticados pelos senhores contra
8005 escravos. Neste ultimo caso a camara procederá na
forma dos arts. 58 e 59 da lei do 1.0 do Outubro do 1828.

Art. 20. Corn quanto aos fiscaes e aus empregados
da caniara, born come as uutoridades, fique encarregada a
boa execuçao detas posturas, pe"mitte-se a qualquer
pessoa do povo denunciar Os infractores das posturas,
pedindo contra os contravontores as dovidas penas. Neste
caso o juramento circumstanciado do duas testemunhas
idonoas, prestado peranto qualquer autoridado, supprirã
o auto do multa.

Art. 21. Incumbe aos inspoctores do quarteirão do
todo o municipio zelar para quo pessoa alguma no seu
quarteiro exerca industria ou profissão, sem quo pro-
viamente tenha pago o respectivo imposto, devondo do-
nunciar a autoridade competente qualquor infractor.

Art. 22. As rendas da camara municipal do Itajubá
so comporao das rnultas impostas e determinadas por estas
posturas, productos dos bons do evento, aferices e do
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outros impostos quo por lei goral ou provincial Me forem
couced idos.

Art. 23. Do todas as quantias quo o procurador da
camara arrecadar e recoiher ao cofre percebrã die para
sees vencimentos 10% ate a quantia do 10:000ö da arre-
cadaao o d'ahi para cima 5 %, excopto das quantias quo
forem arrecadadas polo fiscal da cidade e agentes nas
freguzias, fendo estes emprgados, born come o fiscal
da cidado, 3%. Nesta excepçLo ficäo as quantias quo
forern prostadas a camara pelos cofres publicos e as pro-
venientes do doaçao ou donativos para obras municipaes
on do emprostimos quo a crnara levantar.

Art. 24. Se urn individuo houver commettido mais
do urna infracção na mesrna occasio, poder(t ser condom-
nado em urn so processo em todas as pen as em quo houver
incorri do.

Art. 25. 0 procurador da cainara o t(dos os empre-
gados quo forern ornissos no cumpritnento do seos doveros
on negligentes na arrecadaç,o das rendas da carnara seräo,
por cada faith provada, inultados em 10$000, quo so des-
ci'ntjro do sees vencimentos, no ficando alern disso isen-
tos do outra qualquor pena em quo incorrerern.

Art. 26. Quando as infracçs so derem dentro das
casas ou propriodades do cidadao, os fiscaes sO podero
fazer lavrar autos do multa em vista d q denuncia as-
signada por pessoa idonea, e nesse caso pedirao faculdado
ao dono da casa para entrar em sua propriedade, afini do
verflcar a iufracçã, e aquolie quo negar a entrada sof-
hera multa do 20$000. Na ruesma multa incorrerá aquelie
quo falsarnente der deauncia do qualquer infraco nos
casos deste artigo.

Art. 27. Todas as autoridades do municipie säo obri-
gadas a prestar a camara toda a codjuvaço para o cum-
primento destas posturas, conservaça) 0 percepço do suas
rndas e materia do sees edttaes e regu1amntos, bern
come o acutelarnento do tu,dos os soos interesses e direitos.

Art. 28. Etas posturas obrigani dentro do munici-
pie a tudas as pessoas o corporaços, quaesquer quo sejam
os seus prvikgtos.

Art. 29 So tambeni compotentes para impor muita,
alem dos fiscaos, as autoridados do quo falla a lei geral,
enduneste case Os autos lavrados por seus respectivos

escriV3eS.
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Art. 30. Qualquer cidado habil para ser tostemu-
nha, que, tendo presenciado a violacao do qualquer artigo
destas posturas e sendo chamado, se recusar a assignar 0
auto como testemunha, será multado em ruetade da quan-
tia quo correspender bO artigo violado. Neste caso o fiscal
ou autoridade convocaro novamente duas testemunhas
quo assignem o auto e corn as mesmas lavraro outros
contra quem so recusar ser teslemunho.

Ait. 31. Todo aqullo quo 88 oppuzer a execuço
destas posturas, regulamentos ou editaes da camara, em-
baraçando a acçäo do sous empregados on concrn rondo por
qualquer modo para o extravio do suas rendas, moor-
rorâ na multa do 20$000, oito dias do priso, alern das
penas do codigo criminal.

Art. 32. No caso do reincidencia na infraccão do
mesmo artigo destas posturas, a multa ou pena do prisAo
será elovada ao dobro ou at6 ondo chegar a alçada da
camara.

Art. 33. Os fiscaes quo deixarem, por arnisade ou
contemplacno, do impor multa aos infractores e os quo as
impuzerem injustamente, por odio ou desaffeição, soffrero
por cada multa quo impuzerem ou deix.arern do impor a
multa do artigo quo so disser ou for violado, cuja quantia
sorá descontaJa do sons vencimentos.

Art. 34. Todos es inipostos devidos a carnara, a ox-
cepcao dos quo dissorem respeito a indutria e lavoura do
fumo, e Os quo tiverem prazo especial marcado nestas
posturas, serAo pagos do 1. 0 do Janeiro ao ultimo do Fe-
vereiro do cada anno, sob pena, aos quo no pagarem, do
multa do quantia equivalente a terça parte do imposto a
quo estiver obrgado o contribuinto. Esta disposico nAo
so applica ao contribuinte nào domiciliado e mascates,
quo, si no pagarem o imposto do sua industria e profissäo
no acto do exorcerem a mesma, pagaro o imposto e mais
a multa do metade delle, comtanto quo no oxcedao do 60$.

Art. 35 0 lançainento, escripturaco e arrecadaçao
das rendas da carnara sera feitos, na forma e condiçes
da lei provincial em vigor, desde 1879, pelos ernpre-
gados da camara, confoime as attribuiçes do cada urn
adiante determinadas.

Art. 36. Os lançamentos do todos os individuos quo
devem pagar impostos, menos os do fumo, soro feitos
polo secretario e procurador da eamara o fiscal da oidade,
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dosde o dia 1.0 do Novembro W 15 do Dezembro do cada
anno, em livro proprio, do qual constarao os nornes de
todos os collectados do municipio, o objecto do inipostoo
a sua importanca

Art 37. Os mesmos ernprgados tero a soo cargo
o lançamento, na forma acima, do todos os individuos re-
sidentes nas freguozias, mediante relaçiio circumstanciada
dos flscaes, quo ficão obrigados a fornecor essas re1açes
aos empregados incumbidos do lançarnento geral ate o
dia 30 do Novembro; sob pona do multa do 20$ pela
omisso quo houver, cuja quantia será descontada de
seos ordenados e paga em duas prestaçes iguaes nos dons
seguintes mezes depois do lançament

Art 38. A' mesma pena do multa 4 sujeito e no
mesmo pagamento incorrerá cada urn dos empregados do
art. 36, so no fizer o lançamento geral na epoca alli do-
terminada on so o fizer corn negligencia manifesta.

Art. 39. 0 lançarnento goral do municpio seth do
15 a 31 do Dezembro do cada anno, publicado em editaes
em todas as freguezias e pela imprensa, so a houvor, nesta
cidade, para quo possao os collectados racorrer para a
carnara do sua indevida inclusão no lancawento dentro
dos primeiros vinte dias do rnez de Janeiro.

Art. 40. 0 prazo concedido no artigo antecedente ó
improrogavel, e todos os quo no interpuzorem seus re-
curses dentro dese prazo, mandando suas petiçes docu-
inentadas a secrotaria da camara cobrando recibo dollas,
ser.o julgados bern lancados o ficaro sujeitos ao paga-
mento do imposto e multas a quo derern causa.

Art. 41. 0 lançamonto dos fabricantes, vendedoros
e exportadoros do fumo seth feito sob as prescripgOei do
artigo antecedonte, do l.° ao ultimo do Setmbro, e pu-
blicado por oditaes nas freguezias e irnpresso na cidado
W 15 do Outubro, cabondo os recursos para a camara
ate o ultimo dia desse mez.

Art. 42. Feitos os lancamentose expirados os prazos
dos recursos, todos os inclividuos sujeitos ao imposto do
fumo devorä pagal Os do 1. 0 a 30 do Novembro do cada
anno, sob pena do multa do 60000 pela infracço.

Este prazo para pagarnento do iniposto nao compro-
hendo o comprador do furno do fora do rnunicipio, quo
pagará o iniposto logo quo so verifique a compra, incor-
reudo na mesnia multa quando Be negue ao paarnento Ou
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quando occulle o verdadeiro numero do cada 15 kilogram-
mas quo comprcu.

Art. 43. 0 secretario d camara e o procurador,
aquello durante omez do Janeiro e este durarito Janoiro o
Fevereiro, seräo ebrigados a jermanecer diariamento no
paço da camara, das 11 hras da znanliã as 2 da tarde,
sern so arredar de seos postos para ahi receber do secro-
tarto ate 20 do Janeiro os recursos do lançament, dando
Os recibos aos recorrentes e ao procurador ate o ultirn do
Fevereire, para arrecadar Os impostos dos contribuntes,
dando a cada urn o talo respective, quo so va1rá teodo
sna assignatura on do seu agente, sendo o mesmo talao
numerado e rubricado polo presdente da camara ou
qualquer vereador para isso autorisado.

Esta dispuscao será applicada aos agentes em todas
as suas parte, devendo elles previamento annunciar por
editaes o luger e hora em quo tiverom do dar os tals
aos contribuintcs, cujos lugaros soro dentro das povoa-
çes.

Art. 44. 0 secretario, procurador e agentes, pola
omissão de seos devores o inobsorvancia dessas obrgacs
soffreräo o desconto de 10$000 em sejs ordenados e o d(,-bro
na reincidencia.

Art. 45 A carnara exigirà annualmonte dos subcle-
legados do policia do municipo, quo obriguem Os SOS
inspectoi'es a fornecor urn arrelamento do todos Os quar-
teires, ccnteudo os nomes, idade, condçs, quantidode
o estado do seos habitantes, protisses, numero do casas
habitadas e do fazendas do cultura on criação corn Os
nnrnes do seos proprietaries; cases do negocio e do indus-
tria fabril, tudo conforme o modelo ministrado pela ca-
mara, cuja reL çao sorá remettida pelos sub'lelegados a
camara, tres mezes dopois do receberem o officio em quo
so exijão estes esciarecimentos. A camra do posse desses
docurnentos, por uma commissa) do tres do seus membros,
organisarã o lançamento do todos os individuos sujoitos ao
imposto do fog.' creado nesta posturas.

Art. 46. Todo o inspector do quarteiro, quando
receber officio para Os fins declarados no artigo antece-
dente e näo entrogarem a relacão dentro do 30 tlias, sor6.
mu1l,ad em 156000, considerauch-se reincideuto so no
entregar a mesma lista quinse dias depois do fludo o
pazo da primeira parte deste arigo.
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dsdeo dia 1.0 do Novembro ató 15 do Dezombro do cada
anno, em livro proprio, do qual constaro os nomes de
todos os collectados do rnunicipio, o objocto do imposto e
a sua importaucia

Art 37. Os mesmos emprgados tero a sea cargo
o lançamento, na forma acirna, do todos os individuos re-
sidentes nas freguezias, mediante relaçäo circumstancjacja
dos fiscacs, quo fieAo obrigados a fornecer essas re1açes
aos empregados incurnbidos do lançarnento goral ate o
dia 30 do Novembro; sob pena do multa do 20$ pela
omisso quo houver, cuja quantia serA descontada do
seos ordenados e paga em duas prestaçöes iguaes nos dons
seguintes mezes depois do lancamentj

Art 38. A' mesma pena do multa é sujoito o no
mesmo pagarnento incorrerá cada urn dos empregados do
art. 36, so no fizer o lançamento goral na opoca alli do-
terminada ou se o fizer corn negligencia manifesta.

Art. 39. 0 lançamento geral do municipio será do
15 a 31 do Dezembro do cada anno, publicado em editaes
em todas as freguezias e pela imprensa, so a houvor, nesta
cidade, para quo possAo as collectados recorrer para a
carnara do sua indevida inclusäo no lancamento dentro
dos primeiros vinto dias do mez do Janeiro.

Art. 40. 0 prazo coocedido no artigo antecedonte è
improrogavel, e todos os quo no inerpuzorem sons re-
cursos dentro dese prazo, mandaudo suas petiçes docu-
mentadas a secretaria da camara cobrando recibo dellas,
serão julgados bern lancados o ficarad sujeitos ao paga-
mento do iniposto e multas a quo derern causa.

Art. 41. 0 lauçamonto dos fabricantes, vendedores
e exportadoros do furno será feito sob as prescripg6ei do
artigo antecodente, do l.° ao ultimo do Setembro, e pu-
blicado por editaes nas freguezias o irnpresso na cidado
W 15 do Outubro, cabendo os recursos para a camara
ate o ultimo dia desse mez.

Art. 42. Foitos as lancamentos o expirados os prazos
dos recursos, todos os individaos sujeitos ao imposto do
fume deverä pagal as do 1.0 a 30 do Novembro do cada
anno, sob pena do multa do 60000 pela infracço.

Este prazo para pagamento do imposto no compre-
hende 0 compraclor do furno do fora do rnunicipio, qua
pagará o imposto logo quo so verifique a compra, incor-
reudo na mosma muta quando so negue ao pagamento ot
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Art. 47. O g fiscaes da carnara , alem das correices
extraordinara, quo tonhio ou dovo fazer sobro qualquer
objecto ou sorviço do sea cargo, dvero fazer duas goraes
annualwente, uma em Junho o outra em Doze;nbro, afim
do ver so so observadas as posturas e so foro pagos Os
imostos, multas e aferiços.

Art. 48. Na op ca das correiçes os fisciesexgiro
do todos os contribuintos a exhibição do sous talöes u
todos quo encontrar ern forma legal tero no verse o
sou—visto—datado e assigriado; inutilisando aquelles
talães quo no estivorern do criformidade corn as pos-
turns a multando em 10000 os individuos quo näo ox-
hibirem os seus para o coripetonte—visto.

Art. 49. Os fiscaes, nas correiçes quo fizerem, soro
acomnanhados, o da cidade polo seeretario da camara e
os das fveguezias pelis escrivos do paz.

Art. 50. Os prz is, marcados pelos arts. 34 a 42
para 'agarn(nt) dos impoqtos, regu10 para os quo esti-
verom anterLormente Jançalos a no em favur dos mas-
catos, negociantes, artitas a mais pessoas quo no resi-
dindo no rnunici pio, viorern, em qualquer moz, ache
exorcer sua industria on profis, soji qual for, sujeitas
a impostos, e corn em favor dos coritribuintos quo, so bern
quo residentes no muacipio, tonho-se de ausontar ou
roudar dehle dentro do prazo do qualquer dos arts. acima
mencionados.

Art. 51. A camara, log) depois da approvaçAo
destas post uras, fará o sou rgulamento par a boa axe-
cuço dellas, fisca1isaçio e arrecadaçäo do suas rendas,
expedindo Os prccisos editae, quo flcarao Lazendu parte
das niosmas posLuras.

Art. 52. As muhias inipotas poles fiscaes ou au-
toridados a pessoas nao residontos no inunicipio, tro-
peiros, carreir.'s on individuos andejos, sero pagas no
acto deltas, o quanlo no o faço per si OU por outrem,
o fiscal upprehenderA quaesquer objetos mi anirnaes ató
quo sej.o satisfeitas on pagas a multa a despezas quo
liouver.

Art. 53. Alem dos rocursos do indevido lanQamento
do impostos, serà permittido aos particu]ares recorrer
para a cainara das donogaços do licenças para alinha-
mento.

Os recursos tero effoifo suspensivo par todos os
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indivduos domiciliados, e para os não domiciliados so
trá aqu11e effito prestando elles cauço previa na
prcuradoria da camara da quantia equivalente ao ob-
jecto do recurso e mais a terca parte do imposto ou
multa, conforme o caso.

Art. 54. E' considerado domiciliado nesta cidade ou
sou municipio aquelle quo tiver anno completo do re8i-
dencia nelle.

Art. 55. Quando o multado näo pagar a multa ami-
gav&meote, procederà o procu rador con forme detormi na
o art. 45 do regulamento n. 4824 do 22 do Novembro do
1871, ficando igua1mnte comprehondLdas nesta parte as
multas do jury, quando na cbrança dos multados encon-
tra r o procurador reluctancia.

Art. 56. A camara mandará imprimir em foihoto urn
numero conveniente do exemplares das presentes postu-
ras para distrihuil-os pelos vereadores, seus empregados,
born como pot' todas as autoridades do municipio e inspec-
tores do quarteirao; podendo a camara vender a parti.
culares os exemplares quo restarern, applicando seo pro-
ducto nas obras publicas.

Art. 57. 0 tabelNio ou qualquer escrivao do paz,
quo for chamado para lavrir a escriptura do compra ou
venda do escravos nesto municiplo, no lavrará a mesina
sem quo ihe apresentem o so znencione nella o conhecinonto
do pagamento do impost) detorminado nestas posturas;
rnulta do 10$ contra o infractor.

Art. 58. Fica estabelecida para a contravenço dos
artigos desto codigo do posturas a quo no estiver corn-
minada pena, a multa do 106 e o duplo na reincidencia.

Art. 59. As pessoas domiciliadas quo quizerem abrir
nogocio, mascatear, exercor industria on profissäo, depois
do findo o primeiro semostre do anno, pagaräo os impostos
referontes ao segundo sernestre, em que väo negociar ou
oxercer a industria, seja o semestre completo on no;
o torso em seo favor aatimento da terca parte do qual-
quer doi impostos a quo estiverem sujeitas.

Art. 60. 0 ta10 do impostos somente so considerarâ
valido para a pessoa a quem for elle designado o unica-
mente para os generos e industria alli determinados, e
findar-se-hão todos no ultimo do Dezembro do cada anno.

Art. 61. E' prohibido transferir-se o ta10 do im-
posto, caso so vonda o nogocio, officina etc., o quo comprar
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pagarà novo imposto corn abatimento do art, 59, se esti-
ver finlo o 1 ° semestre.

Art. 62. Todo o nogociante 6 obrigad, autos do
abrir o negocio, a aferir suas baianças, pesos e mdidas,
sendo obrigadoi a conferir todos os annos no mez do Novein-
bro sob pena do 10$000 do multa.

Art. 63, 0 presidento da camara, quando esta näo
estiver reunida, 6 competeute para ordenar qualquer ser-
vico do urgencia em born da utilidace publica e interesse
municipal, corn tauto quo no exceda do 20000 em cada
mez, dando conta a carnara.

Art 64. A camara terá urn curral do consellio nesta
cidade e mais tarde em cacla uina das freguezias do maui-
cipio, oude seio recoihidos os animaes quo foram encon-
trados vagando e fazendo estragos cal plantaces alheias.

Art. 65. Os tales do impostos dados a urn indivi-
duo on firma social so aproveitaro a asses o no a tercei-
ros quo oais tardo negociarem na mestna casa, salvo so
provarem a sua qualidade do socie do contribuinte per
msio do contrato devidamonto lançado peranto duas tes-
ti 	

tes-
t munhas idoneas.

Art. 66. Nenhuma loja on taverna será aberta on
cntinuará nas estradas e sitios, som quo sees douos exhi-
bao previamente perante a camara attestados juraclos do
ties fazendeiros visiuhus, abonando a sua moralidade e
garautindo a sua conducta: multa de 30$ ao quo deixar
do observar esta prescripcao, alern de fechar a porta, e
do 20$ ao fazndeiro, quando so prove ser false o attestado
poles actos posterioros do infracçäo, quo praticarem Os
sees abonados.

Titulo II
Do aiinharnento de casas, ruas e praças, edificacoes

Art. 67, A carnara farâ levantar pianos, quo fi-
carão archivados em sua secretaria, so-undo os quaes
serAo formadas as ruas, praças o odificios da cidade e
povoaçes do muriiclpio. Emquauto no so levantarern Os
pianos, os alinharnentos serao feitos pela balisa anterior
ou segundo as instrucçOes quo foram dadas pela camara.

Art. 68. Paracada ama das povoaçes do municipio,
a carnara norneará urn alinhador, quo tarnbem sorà ar-
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ruador, conservado em quanto born servir, sendo suas
obrigcos alinhar, perfilar e nivolar as rua. edificios
o calçadas, acompanhando.o sompre flosses actos o res-
pectivo fiscal.

Art. 69. Todas as ruas e travessas quo do novo
forem aberas nas povoacos tero a largura nunca menor
do 11 metros.

Art. 70. Todos os predios novamento construidos o
os ja exsIentes, quo houverem do ser reedificados corn
demo1iça, da parede da fronto, devem primeirarnente ser
alinhados; multa do 15$ e a obrigaco do demilir a
parte do predio quo f6c offunsiva a rogularidade do au-
nhamento.

Art. 71. SAo comprohondidos nesta disposiço a
obrigaço, sob a mesnia multa, as grades e muros do
quintaes corn frentes para as rues ou travessas, bern como
as calçadas e cintas do pedra, quo não poderio ser
feitas nas ruas do encontro ao nivelamento do terreno.

Art. 72. E' dispensado o alnhamento on nivela-
mento, a juizo da camara, quando o serviço seja
simples conceito on remonte, urna vez quo subsistto as
bases antiga, regular e anteriorinente alinhadas on ni-
veladas.

Art. 73. Nas ruas ladeirantes, as calçadas seräo
feitas corn um piano inclinado, conforme as prescrpcoes
dadas polo alinhador e fiscal, multa do 15 contra o in-
fractor o a rnesma obriguço dos artigos antecodentes.

Art. 7. Todos os termos do alinharnento e nivela-
mento sero lavrados polo fiscal respectivo em vista da
petiço em quo iho for pedido o mesmo serviço, cuja pa-
tiço serfi apresentada A secretaria da camara para, em
livro proprio, fazer a transcripço do resectjvo termo
do alinhamento. Nerihum alinhamento so julgara regu-
larmente feito, scm qua primeiro soja transcriptu) neste
livro o rospectivo termo, sendo o infractor multado em
10#000.

Art. 75. 0 alinhador ou arruadr quo deixar de as-
signar o auto, on no corn parecer ao sorviço, chamado polo
fiscal, serA multado em Sq, soifrendo igual pena o fiscal,
so for elle o infractor. 0 arruador, so alinhar algum edifi-
oio ou qualquer serviço corn irregularidado notoria, incor-
rerà na multa do 8$, aletn da obrigaço do indeninisar a
dospezaproveniente da demoliço.
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Art. 76. 0 alinhador quo, sem despacho do fiscal con-
cedondo o alinhainento, a elle proceder, incurrerá na multa
do 6 e o dobro na reincidencia.

0 ficaI nenhum emulumento tera. polo despacho con-
codendo a licenca do alinhamento, ouvindo o presidente
da camara era casos duvidosos,

Art. 77. Polo auto do qualquor alinharnento, per-
cebera. o alinhador o emolumeuto de 250 reis por cada
metro do terrono aliuhado, ate 20 metros, alem do quo
nada mais perceborá;o fiscal tora. 500 rs. por cada termo do
alinharnento quo 1avrr, o  secretario 500 rs.de cada tran-
scripcao do term ,) quo fizer no livro proprio.

Iricumbe ao quo requer alinharnento fornecer urn ca-
marada, quo por sua conta auxiliara. 0 service do mesmo.

Art. 78. Estes etnolurnentos Q orAo pages polas prtes
o os emprogados nsda perceberão quando o terreno ouedi-
ficto a alinhar-se fOr de logradouro piiblico on para esta-
belocirneritos publicos.

Nesta exeepço ainda so comprehendem os alinha-
mentos requeridos pr possoas indigentes, a juizo do pro-
silente da camara, exhib ndo attestado do respoctivo pa-
rocho.

Art. 79. E' prohibido edificar on fazer qualquer
obra particular em torreno publico, mm licença da camara.

Art. 80. No so podera. edificar on reedficar fora do
alinhamonto, salvo a coristrucço (10 casas em forma do
chalet,cotntanto quo sojäo levautadas para dentro da linha
do balisa, polo menos 3 tnotrs, corn u fecho previo do grade
do ferro on madeira,que sera. oleada,levantada no ponto do
alitihamonto da rua on corn Li triça idonea do fazer a grade
dentro do 90 diamu1ta do 20$ por qualquer dasinfracçi3es
deste art g). Os editicos assim coostruidos terAo do altura
nunca merios do 3 motros do bililraine a. linha do teihado.

Art. 81. Os eiifioios e muros, quo actualmonte so
acho fora do alinhamento, a olle se subordioarao quando
forern rebdificados, sendo os propriotarios obrigados para
tal tim a fazel-os avançar, caso estejo recuados, on re-
cual-os so ostiverni sahilos inais do 50 centimetres, isto
oem •ffna ia fcu1dade concodida no art. antecedente:
malta do 151$000.

Art. 82 Todos os quo so sentirem aggravados em
seus dreitos pela denegaçao do licença para aliuhameuto
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on poi erro desto, podero recorror a eamara, quo resol-
vera em sua primeira reunio.

Art. 83. Nenhurn predio serà adificado nas povoa-
çös ou reodificado sam tar pelo menos quatro metros do
altura cintados do baidrame, parte inferior, a linha su-
perior do tolhado, a sendo sobrado, alom da altura do pri-
moiro andar, terá o segundo 3,'50 ate a linha do teihado,
tendo os predios alicerces on base de pedra on taipa:
multa do 15$000 a obrigaço do roparar o dofeito.

Art. 84 Nas ruas alagadicas on tocadas polas en-
chentes poriodica, nenhum edificio poderá ser construido,
sem quo o baidramo estoja a urn metro acima do nivel do
cho: multa $ obrigagaii do artigo antecedonte.

Art. 85. Todas as casas das povoaços a as circum-
visinhas ate meio kiometro, contado da respectiva
igreja matriz, so podero ser cobertas do teihas ou do
outro material incombustivel: pena do multa do 10000
o ser a obra dernanchada A custa do infractor.

Art. 86. Os proprietarios so obrigados a guardar
nas portadas o claros das parades da frente do sous predios
a possivel symetria a rporço da largura a altura do
edificio: multa do 6000, sendo o dono obrigado a reparar
o defeito.

Art 87. Todos os proprietarios do predios a torronos
situados nesta ciade a povoaçes do municipio flcio obri-
gados a calçar suas frentes, fazendo Os passeios corn pa-
dras de larga face a do accordo corn o nivelarnento e do-
clividade do terreno a das ruas, tendo asses passeios
do largura: multa do 10$000 ao quo, avisado, nâo lizer os
passeios dentro do sesenta dias, sendo considorados reinci-
dentes aquelles quo em novo prasi do trinta dias no if-
erern o service, quo ontAo sera feito pela camara a custa

delics.
Exceptuam-so debts obrigao:
§ 1 9 As pessoas reconhecidamente pobros, quo exhi-

hiram attestados do sous paroehos a qua foroin considera-
das taos pela camara, quo ento man lará fazer o serviço
A custa des cofres niunicipaes.

§ 2 ° Aquelles proprietarios quo tiverom suas pro-
priedades em ruas näo calçadas on macadarnisadas pela
camara.

Art, 88. Nas ruas e praas qua forem concertada
pr ordern da carnara corn alteraçao de 880 nivelarnento



FOLHA NUMERO 35.	 405

polo qual Os proprietarios ja tenham anteriormente feito
os seos passeios, sorão os proprietarios obrigados a entre-
gar a pedra ou outro material ja existeute e fornecer 0
quo faltar, para quo a camara, a custa do seus cofres,
pague a mao do obra da reconstrucçäo dos passeios, con.
forme o novo nivolarnet:ito quo ella adoptar: multa do
104 ao que so negar a fornecer os materiaos, devendo cues
ser comprados a sua custa.

Art. 89. Todos os propriotarios do terrenos abortos
corn frente, lados on fundos para as ruas ou pracas no
alagadiças on alcançadas poles enchentea seräo intirnados
polo fiscal parc, no praso do urn anno, fecharem corn
frentes do casas, grades on muros cobertos de teihas,
robocaclos a caiados, tendo a estes altura do dez palinos:
multa da 20ö000 e obrigaço de pagar as despezas do
fecho, quo ordenar a camara, a sua custa.

Art. 90. Todos os proprietarios de terrenos situados
em ruas alagadiças a paludosas, quo estiverom abertos
on actualmeute fechados coin carcts, sorb intitnados polo
fiscal para no prazo do urn anno substituirem Os fechos
fecharem esses torrenos corn largos pranehes do peroba
ou do outra madeira do duraçà, afiacados, unidos o em
pé, polidos na face exterior a aparados on serrados iguaes
na altura do 2 metros do nivel da rua: malta e obrigaco
do artigo antecedente.

Art. 91. Enquanto durar o prazo facultalo nos
dous artigos anteriores e nä ,) estiverem os terrenos fochados
ou substituidas as cercas, os sees drnos sio obrigados a
tel-os carpidos a bern tratados: multa do 10, sondo con-
siderado8 reincidentes quando, avisads pelo tical, nã') Os
limparern dentro do praz> quo ihes for assiguado.

Art. 92. Ninguem pderã abrir novas ruas on tra-
vessas ou construir edific'oi para estabelecirnentos publicos,
oem precedencia do licençt da cawara, quo não a ounce-
dora emquanto nao ihe for apreseatado urn plane circurn-
otanciado da obra corn declaraço do fim a quo e destinada:
niulta do 15$000 corn obrigaco do desfazer a obra co.
mecada.

Art. 93. Nenhum proprietario do prodios nas p0-
voaces poderá na constrncco ou reedihaço delles le-
vantar ou r o baixar o terreno para assento da soleira das
ortus a passeios contra o plano adoptado para o nivela.
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mento da rua: multa do 12$ corn obrgoco do reparar
a obra, conforme o piano.

Art. 91. 0 dn do predi) mais alto quo o do son
visinho lateral serà obrigadi a encascar, rebocar e calar
a parole do outäo doso Ia lo e a forrar do taboa a beira
do teihado, embocaudo a prirneira carr&ri do teihas para
evitar a sua queda on dos torr&s da parole sobre o te-
ihado do visinho: multa do 12000.

Art. 95. E' prohibido nas ruas e praas das povoa
çöes do rnunicipio:

§ 1 . 0 Edificar caas do meia agua, que sojão vistas
da rua por qualquer dos lados corn portas 0 janollas nas
frentes, assim como fzer estribarias e sena1a, born
como puchados contiguos e corn o msrno defeito: multa
do 126 e obrig3Qo do concertar cnforrne o piano geral.

§ 2.° O,ilocar,no pavirnouto terreo das casas, portas,
jariellas, rotulas on empanadas quo abrarn para fora em
frente as ruas on praça. 0 contravontor ficará sujoito
A rnulta do 20$ e, so dentro do prazo quo ihe fOr mar-
cado polo fiscal, nio mu bar taos objeato s, serã cimsi-
derado em reincidoncia. Ser gio, porern, permittidas vene-
zianas pintaclas a oleo on caixtihos corn vidraca, quo
abram para fora nas casas cujas janellas fiquom polo
menos m, 20 do nivol do passeio.

A't 96. Todas as vezes quo fOr ordenado o defaz-
mento do qualquor obra ou ebiflcio, pot' sor contrarie ao
alinharnentO on nivelamentn, sorá notificado o proprieta-
rio ou sen procurador o ni falta (leSte 0 SOD inquilino, o,
em caso especial,, o alinhadur, para principiar a exocu-
ço detitro do 24 horas coutalas da inti.naço assignan-
do-se-ihe urn praso resoavel para a ciuclusao, sob pena
do serem exocutadas estas dspos çes a cuta do proprie-
tario, a quern nAo ficará diroitoà reclsrnac) nu indern-
nisaçao aigutna. 0 inquilino no pode sr obrgado ao desfa.
zimento; mas, quando o faça, podetà descoutar ds alugueis
a importancia das despe.zas quo houver fit), modante
conta correute documentala. Si nos termos desigualos
no for principiada on finda a execuco da obra, a auto-
ridado cmpetente rnandarh proedr ao desfazimento.

Art 97. Soropre quo so deteriorar o calçitnento dos
1aseios, os donos dos predios on sons inqumlinos sero
obriadQS a restural-O ; multa do 15$ a pagarnento d
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despeza quo para o concerto fOr feita por ordem da ca-
mara

Art. 9, Todo o rroprietario 0 obrgado a concluir
a obra quo hoover coineçado dentro das povoaç5s. Si
abandonal-a, nâo sendo por obstaculo invncivel, a ca-
mara marcará praza para continual-a, flado o qual, no
tenclo foito, será multaclo em 15$ e assignaclo novo prazo
para concluir.

Art 99. A carnara flea autorisada a desaprpriar
am gave1mnte qualquor terreno on casas para abrir ruas,
largos on travessas, Cu para construir qualquer edificio
quo ella julgir cnvenente para o born publico. Nocaso
do quo haja oppoiço do partcu1ar, solieitará a camara
autorisa0lo da assenbica logislativa provincial.

Art. 100. Todo aquolle quo destruir ou par qualquor
mdo pr&judicar alguma obra on s rviço feito pela Ca-
mara ou pr sw ordrn, será rnultado em 20$000.

A't, 101. Nnguem poderá utiIisarse do taipas,
paredes ou murrs a fce das ruas, praças e becos das
povoaç5as para sobro cues fazor qua]quer edificaçäo, scm
quo tenha a altura marcaia nestas posturas 0 infractor
soffrerá 20$ de multa, sendo obrigado a demolir a obra.

Art. 102. Cnstruir quLiquor empreiteiro ou car-
pinteiro de officio algu ma obra ou ediflci quo fique
ameaçando ruina crn perigo para o publico on fora das
prescripçs ostabe1'cida, soffrrá a multa do 30$, sendo
a obra exmnada por dous peritos profissionaes.

Art. 103. Todoi os pruprietarios quo actualmente
tiverm predios construidos para dentro do alinhamento
geral, a näa quorerem fazel-os avançar, flcão sujeitos a
construcço do grades na frente, na firma e penas mar-
cadas no art. 80,

Art. 104. Tado aquollo quo pela posiço do seu edi-
ficia nc tiver par onde dar sahida As aguas da chuva
podera constiuir essa servidão pr terreno on edificio
alheio, fazndo a maritendo a obra necessaria para o es-
goto corn tida solidez posive1, indemuisando qualquer pro-
juizo. Nan poderã, porern, sorvir-so do esgoto para outro
qualquer firn, sob pena do 10$ do multa do cada vez quo
abusar. 0 morador da casa dominante sara responsavel
pelos actos do sous domasticos nesto caso e soffrerá a pena
como so fossa elle o proprio infractor.

Art. 105. Quando qualquer particila' cavar nas
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ruas para levantar andaimes, construir sabre olles qual-
quer armao para sorvio necossario, sera obrigado a
tapar os buracos e remover a arrnaçäo: multa do 10$, a
quo tam bern flea sujeito aquelle quo firicar rnoirAo OU Os-
taca para amarrar animaes nas ruas, beccos a praças.

Ari. 106. Fica ineurso nas ponas do art. 102 aquelle
quo por impericia ou ambico do ganho construir, corn pe-
rigo para o publico, coretos, audaimes, armaçes, pa-
lanques a archibancadas para espeetaculos e outros actos.

Art. 107. Tudas as prescripç.Oes a obrigacOes destas
postura', rferentes a proprietarios do predios o terrenos,
comprehendem directamente os ropresentantes legaes do
associaçes ou corporaç3as do qualquer genera, quo pos-
suirem edificics, predios ou terrenos.

Art. 108. E' prohibido affixar editaos, annuncios
comrnrciaes on do espoctaculos nas parades e muros das
propriedades particulares: multa do 10000.

Art. tOP. Os boeiros e esgotos, par onde escoarn as
aguas servidas, seräo feitus do modo quo as aguas no em-
pssem, nom passrn a descoberto pelas ruas ou praças
da cidade; multa do 10$ ao infractor, alern do responder
polas despzas quo a camara fizer corn a limpeza.

Art. 110. A uumeração dos predios e designaco
das praça, ruas $ travessas das povoacOes pertencem a
camara municipal, quo ordenará a numoraço do uma 5.
outra extrernidade do cada rua per duas series do numeros
seudo a dos pares soguidamonto, posta do urn lado, e a
dos impares do outro; esta numeraçäo no será alterada
ao alvitro do proprietario: multa do 10$. 0 predio quo
fOr reconstruido conervará o numero quo tinha anterior-
monte, 0 o qua for levantado flOS intervallos terã 0 nLl-
i-nero do predio a quo segue a mats a lotra do aiphabeto
romano quo ihe cthibor.

Art. 111- Todos os propriotarios, quo tivorem em
suas propriedades a torrenos, dentro das povoacos, fechos
do varas, caraguatás, e8pinhos ou vallos, so obrigados a
substituiç5.o ordenada nos arts. 89 e 90, conforme a na-
tureza do torreno, sob as penas alli comminadas.

Art 112 E' prohibido aos proprietarios nas povoa-
çöes levautar degraus do pedra ou outra qualquer subs-
tancia, on escada, on collocar paos on taboas para ser-
virem do assento: malta do 156 e obrigaçao do desobs-
trair o lugar occupado.
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Art. 113. Nas penas a obrigaces do art. 85 ficam
comprehendidos todos aquellos quo, tondo actualinente
casas cobrtas de cipim, sapé ou osteira, no fizerem a
substituiço por telha8 ou outro material incombustivol,
dentro do 6 mazes dopois da approvaço destas postura.

Titulo HI
DA ILLUMINAco PUBEACA, AFOIuIOSEMETO E ACELO 1)AS

CASAS E RUAS

Art. 114. A camara anrivalmente designará em seos
orçameritos a quota necessaria para a i11urniaaço publica
da cidaclo nas n)ites a part3 dallas quo no forem do bar,
marcando as ruas a os limites W onde dora chegar a
mesma il1uminaço a as horas do duraço delta, mandando
orar ua despeza, afirn do servir do base para o serviço
de arrewataçao ou administraço, e no apparecor
arrematante.

Art. 115. A pessoa quo quebrar qualquer lampeo,
da mnficar qualq nor poste, remover o lampeão ou qualquer
peça do lugar proprio, quebrar 80)5 vidros corn podra ou
outro projectil, aIvo por casualidade provada, alem da
obrigaço do indeinnisar o dainno, pagará a multa do 10
o o dhro rias reincidencjs soifrendo neste ultimo caso
dous dias de priso.

Art. 116. Todo aquelbe qua apagar, diminuir, aug-
mentar a luz dos larnpeoes, pagarâ 10$ do multa a o dobro
na reincidoncia corn dous dias do prio.

Art 117. Nenliurn proprietario poderâ o ppor-se a
quo junto do suas casas, nes esteios ou cunhaes dos seos
predios so colloquem postes ou braços para assontamento
dos lam peös: multa de 15$ e dous dias do priso a o dobro
como reincidente si intimado polo fiscal, emnbaraQar a col-
locaço dos postes ou braços on arrancal-os depois do
assentados

Art. 118. Todos os moradores do predios nas cida-
des e povoaçes, donos e inquilinos, so obrigados:

§ 1.0 A carpir, limpar a varrer as testadas de suas
propriedades a as dos muros quo derom para ruas todas as
vezes qua carecer on forem avisados por ellitaes dos fiscaes:
rnulta do 4$ por cada vez do infracço a de fazer-se a Jim-
peza a sua custa.
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§ 2. 0 A testada comprehenderá a metacle da rua a
cinco metros nas praQa, sendo etas varridas todos os sab.
bados a tarde e collocado o CLSC no iueio da ma para ser
removido polo fiscal no dia seguinte autos das 8 horas da
manh: multa do 1$ por cada ve y do infracço ao morador
ou d'uo da casa e ao fiscal quo deixar do remover o cisco.

§ 3. 0 A conservar 1mpos os seos pateos a quintaos
o decentemento caiadas as frontes do soos prodios e muro,
pintadas a oleo as portas e forro da beira do teihado:
multa do 8$ contra 0 quo, advertido polo fiscal, nio fizr
O serviço dentro do termo razoavel quo este ihe assiguar.
Esta obrigaao 6 extensiva ao intorior das casas no tempo
do enfermidades ondemicas ou epidemicas.

§ 4 0 A renovar a numeraçäo do seo predio a a dono-
minac da rua quando a inscripcão so apagar por culpa
ou por acto seo: multa do 5000.

Art. 119. As despczas para 0 curnprimento das dis
posices dos paragraphos antecedentei sero feitas a custa
dos cofres da camara quando o proprietario icr do tal
sorte indigento, quo nao possa por si fazel-as e isso prove
corn attestados jurados do parocho e fiscal.

Art. 120. E' prohibido nas ruas e praças:
§ 1. 0 Expor ao sol nas janellas das casas, portas ou

muros cii em terrenos abertos, para enxugar ou qualquer
outro mister, roupas, sal, assucar, café, curos, fumo,
mantimento a quaesquer outros generos 0 uteusilios.

§ 2. 0 Conservar para bra das portas ou sobre os
passeos quaesquer fardos, caixi3es ou volumes por maid
tempo quo o necessario para poder guardal-os: sobre os
passeios e junto das ports em caso algum serao collocados
esses objectos.

§ 3. 0 Fazer estnumeiras ou deixar error immun-
dicies pelos esgotos a boeiros, lançar ou deixar nas ruas e
pracas aniniaes mortos ou moribundos: multa do 10 ao
infractor do qualquer destes paragraphos. Os animaes
mortos devero ser enterrados bra das povoacOes em lugar
distante quo a camara, por editaes quo ficarao fazendo
parte destas posturas, designar para 0 despejo, tudo a custa
dos donos ou da camara, quando so ignorar a quem per.
tença, pagando oa iniractores, alern da multa, a despeza
para a limpeza.

Art. 121. E' prohibido nas povoacies:
§ 1 . 0 Abrir encanamentos publicos ou parttcularos
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ou fazer escavaçes quo causem perigo aos predios, ruas
ou pracas, sern ordem da carnara.

§ 2.° Fazer alpendres, degráos ou escadas para fora
das portas, quando estas estejo na frente das ruas ou
praas. A. escada será para dentro das portas, cujas soleiras
deverà ser rebaixadas a ganhar o regular nivolamento
das ruas.

§ 3 ° Esgravatar on tirar pedra, peregu1ho, terra
ou areia das rues ou das calçadas.

§ 4. 0 Tirar on arruinar para mal fazer os materiaas
das pontes, fnntes e outras quaesquer construcçes publicas
on particu]ares, quo prejudiquem sua segurança on duraçAo.

§ 5. 0 Lavar roupa ou do qualquer modo sujar as
aguas dos regos, rios, fontes e chafarizes do goso publico,
desviando o curso das aguas, abrindo as torneiras para
mal fazer, on entupindo os encanamentos para desviar a
agua para 880 uso proprio, sorn autorisaçao competente:
multa de 20$ ao infractor do qualquer destes paragraph s,
alem da obrigaçao do repor tudo no primitivo estado.

Art. 122. A camara mandará plantar arvoredos do
escoihida qualidade nas russ e praças, podendo ajardinar
estas a preferindo os arvoredos do sombra.

Art. 13. E' facultado aos particulares nas ruas,
praças e largos plantarern arvores do sombra na
frente do suas casas e propriedades uma vez quo obser-
yam o alinhamento geral dos respectivos passeios a no
embaracom o livre transit') por estes a pelas ruas.

Art. 124. Todo aquellfj quo, por qualquer maneira
ou accã, prejudicar a plantaçäo ou crescirnento das arvo-
ras dos particulares o da camara, arrancando on damni-
ficando por qualquer modo as grades on tapumes quo foreni
feitos ao redor deltas soffrerà pela iufracção a malta do
1 0$000 a 5 dias 'la prisao a o dobro nas reincidencias.

Art. 125. Tudo aquollo quo tiver coustruido predios
ou qualquer outra obra, muro ou calçada, é obrigado,
dentro (10 praso de 5 dias, a retirar das ruas as &)bras do
madeiras ou do qualquer outro material, sob pena do
multa do 10W00, alem do ser o servjo feito a sua custa.

Art. 126 Na moma pena do art. antectdente incor-
rerá aqu11e quo consevar por mais de 15 dias madeiras,
pedras ou qualquer outro material na g ruas das povoaçes,
no sendo eUas destinadas a qualquer construcçäo em
comeo 04 a eomoar,
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Art. 127. Os matoriaes destinados para a construe-
go e reedificação de predios ou muros nio podem occupar
mais do quo a metade da rua, do manoira quo nLo impOco
o transito publico, e nas noites escuras o dono da obra
o obrigado a conservar, desdo o anoitecer, uma luz ate
as ii horas da noite, afim do illuminar a parte da ma
occupada. 0 dono da obra pagarâ o imposto marcado nestas
p sturas pola ocoupaco da rua corn seus materiaos, sof -
frendo a multa do 2$000 por cada noite em quo faltar a
luz, do quo acima se trata.

Art. 128. Quando companhias equestres ou do qual-
quor natureza quizerern armar barraces, circos ou o quo
quor quo seja para us seus trabaihos, requoreräo Os into-
rossados ao fiscal quo Ihes determine o local para os sous
trabaihos, depositando previamente em mao do procurador
da camara a quantia do 205000 para reparo do terreno a
buracos foitos, so o emprezario näo der fiador idoneo quo
responrla por essa quantia, sorn o quo näo poderá dar Os
Sons ospectaculos.

Art. 19. E' prohibido lançar das casas nas ruas
solidos ou liquidos, agoas vidros ou qualquor objecto
quo possa prejudicar o transito ou acoio publico: multa
do 1O$000.

Art. 130. Ninguem poderá recusar a entrada em
suns casas on predios ao fiscal, quando para cumprirnento
do seos deveros: multa do 20$000, devendo a entrada ser
ordenada pela autoridade policial, a requerzmento do fiscal,
quando houver opposicao do dono, pessoa da casa ou in-
quilino.

Art. 131. E' prohibido collocar frades de pedra ou
pao e conservar cepos nas frentes dos prodios ou suas
esquinas o nas dos muros. Fobs quo nAo forem arran-
eados depois do aviso do fiscal, pagarao us proprietarios
a inulta do 6$000.

Art. 132. 0 quo lançar qualquer cousa de facil
putrefacco ou quo sirva do estorvo ao transito on do
desaceio em lugares nao doterminados pela camara, ou
os lançar em terreno alheio, bern como las aguas servidas
vidros ou huca quebrados, soffrerà a multa do 5$000.

Art. 133. Todo aqu11e quo lançar nos paredes,
muros ou predios immuiidicies, borres, tinta ou outro
qualquer objecto, riscal-os, arremeasar pedras, on outro
qualquer projectil aoa Celhados, vidraças ou paredes dos
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mesmos predios, incorrerä na multa do 15$0 00 a cinco
dias do priso, alem da obrigacäo do reparar o damno
causado,e o duplo nas reincidencias.

Art. 134. Todos os proprietarios são obrigados a
fazer de mo commum os fechos do seos quintaes do modo
quo mellior convier: multa do 10$000 ao que so recusar,
tendo sido chamado pur seu visinho.

Art. 135. Todo aquelle quo sujar on por qualquer
modo turvar a agua potavel do servidAo publica, quer
uasça em sua propriodade, quer porella passe, será wul-
tado em 30$000 a 10 dias do prisão, a o duplo na rein-
cidencia.

Titulo IV

Das obras publicas

Art. 136. A camara é obrigada aos reparos das pri-
sos publicas, sua limpeza, illumLnaço e hygiene, bern
como correrão por sua couta as construcçlYes do beneflcio
publico, como sejam: calçadas, tanques, escoarnento do
aguas em terrenos publicos, encanamentos de agua pota-
vol a chafarizes, mata rlouro, mercado a curraes do con-
ceiho, alem das despezas da illurninaço publica, postes
larnpeas e suas pertoncas e, em geral, todos os concertos
a obras reconhecidas muriicipaes.

No so comprehendem:
§ 1.0 As calçadas dos passeios em freate as proprie-

dades particulares, salvo o caso do novo nivelamento on
indigencia do proprietario.

§ 2. 0 As pontes sobro os ribeires e corregos quo
passarom pelas terras dos fazendoiros, os quaes sAo obri-
gados a fazel-os, born COmO Os precisos aterros o esgotos
nas estradas quo dentro de suas terras sorvirem ao tran-
sito publico, uma vez quo o ribeiro ou corrego tenha
cinco metros do leito a o aterro nao oxceda do 10 metros
do comprimento e 3 do largura; multa do 15000 a o dobro
nas reincidencias, alem da obr gaçao do pagar as despazas
das obras quo, no caso do recusa, a camara mandar fazer.

Art. 137. Para a construco do obras publicas
deste rnunicipio so observará 0 seguinto :

§ 1. 0 Dseutida a approvada pola camara a feces-
Rdade, utilidade e ureucia da obra, sob parecer da re.
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spectiva commissào, quo della darâ orçamento circumstan-
ciado, será posta a obra em hata publica para ser arre-
matada, passando-se editaes corn o praso do dez dias, affi-
xados na sede da froguezia a quo pertencer o serviço pu-
blicado polo porteiro da camara e pela improusa, so a
houver no municipio.

Os editaes daro conhecimento da natucza da cons-
trucco, suas condiçOes, materiaes,planos, prcco do serv;co
o prazo em quo deva olle ser foito.

§ 2. 0 Os quo pretendorem arrematar a obra dirigiro
uas propostas em carta fechada, indicando o nome do su

fiador, que sorá reputado idoneo aojuizo da camara, tendo
a proposta o seguinte endoreço

A' camara municipal do ltajubà. Proposta de arre-
mataçoa quo so refero o edital do. . , . do 188. . .

§ 3. 0 As propostas, tanto desto serviço como do
qualquer cutro differente, quo tenha a camara do coitratar
em concurrencia, indiearäo preco claro e fixo porque con-
tratäo o service, sendo nullas asque vierem corn abatimonto
ou porcentagom sobre outras propostas quo appareco.

As propotas soro entregues ao secretario, quo dará
recibo e as ajrosentará fechadas e intactas è. camara
em sua sesso: Pena do 30000 de multa, doscontados dos
seus ordenados, so abrir ou consentir quo so abra sob sua
guarda qualquor das propostas rocebidas.

§ 4,0 Findos os dez dias, a carnara, em sosso, pro-
cederá a abertura do todas as propostas, e o porteiro as
apregoat a o da quo fOr rnas Vafltaj)sa a idonea so lavrará
O ternio de contrato, quo serk assignado polo presidento
o o arrematante nas condiçes do edital o multa quo fOr
ostab'bcida.

§ 5° Fita a obra, a carnara mandarã oxaminal-a
per uma comrnisso do tros dos seos membros, qua p0-
dora chamar urn profisiona1 para auxilial-a, cuja corn-
misso, tendo presente a copia do contrat'j, fari o exame
dando see parocer circurnstanciado e por escripto.

Si o parecar fOr contrario ao arromatrnte, per no
ter o mosmo foito a obra come so obrigkra a a camara
approvar o parecor, o arrematante no rceberâ a irn pot-
tancia do contrato, sem quo ponha a ob:a cmo dove sor.

Art. 138. Quando as propostas offorectias no forem
aceitas pela camara, per suas condiçes gravosas, ou no
apparecer arrematante algum, poder4 a camara arir
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nova concurrencia ou, so ihe parecer, mandar fazer o
serviço per admirristraçj do pessoa quo meihoros van-
tagens offreça tarnb6rn em c ncurrencia

Art. 139. Os arrem4tan tes do obras publicas, quo
pela camara forem manthidas fazer, sero obrigades, alom
das clausulas do ;eus contratos, a rosponsabljsarso pola
integriaade da obra duranto urn anno, c(ntado do dia em
quo fcr a mesma approvada e rccebida pela camara.
Esta ultinia condjçao sori subentendida em todos os con.
trat $ de obras da camara, mesmo quindo della iiao so
tenha feito especial menço no røspectivo contracto.

Art. 140. Si no decuro do anno, do quo so trata no
artigo antecedento, verificar-o quo algumas das condiços
do coritrato, relativas a solidoz e elogincia da obra dei-
xarao do ser convenienternente cuinpridas, o arrematante
incorrerh ma niesma muIt do contrat", si nao fizer a obra
no prazo quo Ihe for rnarcado pela catara. Exeoptua-so
o caso do deteriorawento quo näo provellha de me. fO ou
dolo do arrernatirite, mas sim do força major, causa su-
perior ou imprevista.

Art. 141. Si o arrematante on empreiteiro do qual-
quer obra mao a concluir no tempo fixado no seu con-
trato, iucorrorá solidariamente corn seu fiador ma multa
do 30000, si outra major mao tiver sido estipulada no
contrato, assignando-se neste caso outro prazo rasoavel
para a conclusao da obra.

Art. 142. Nenhuni proprietario arrendatario on admi-
nistrador podera impedir o corte do madeiras om suas mat-
tas ou arrancamento do pedras em suas terras para a cons-
trucçao e concerto do pontes e estradas, desde quo so iho
pague o 800 valor, segundo a geral e coinmumn estimao.
o proprietario, arrondatarjo ou admirij gtrador sore. avi-
sado, aiim do designar a madeira on pedra quo, sendo
apta para construcçao ou concerto, ihe Or menos feces-
saria nas proximidades do sorviço a fazor-se: multa
do 20$000.

Art. 143. Os donos do aguas nascidas ou encanadas
era seus quintaos sao obrigados a providonciar do mode
quo ellas näo darnniquem as ruas e pracas e fern as
cbras e bowfejtorjas do sous visinhos: malta de 10000
o o dobro na rein cideneja.

Art, 144. Os dorios dos terrenos on quintaes poles
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quaes passarern encanamentos no teem direito do obstar
a quo se faça a limpeza dos mesmos, sendo proviamente
avisados: multa do 10$, salvo so quizorem fazer a limpeza
on concerto a propria custa os quo na) consentirern em
sous terrenos entrada do possoas estran has.

Art. 145. A camara, quanto antes, nas Iorças do
imposto especial creado nostas posturas e pela verba-
obras publicas—tratarâ do canalisar agua potavel para
osta cidade, construindo chafarizos a distribuindo corn
igualdade em annois pelos particulares as sobrasou o total
da agua depois do pasada pelos chafarizes.

Art. 146. A distribuicio dos anneis d'agua deverà
sor feita sem prejuizo da servido publica e do modo que,
quando por oualquer causa a agua diminua, os chafarizos
estejarn sempre abastecidos.

Art. 147. No titulo de concessäo do annel d'agua so
obrigara o concessionario a abrir rnã6 da servido quando
a camara tenha do con8trulr novos chafarizes, indemni-
sando-o da importancia do encanamento, a qual sara as-
tniado por arbitros.

Art. 148. 0 concossionario do anne1 d'agua quo a
no encanar convenienternente, polo quo prejudique ella
as ruas e pracas, sorà obrigado a assignar termo do enca-
namento, corno Ihe cumpre, dentro do urn prazo quo
coustará do mesmo termo ; so, porern, recusar assignal-o
on na) cumprir as obrigaces quo contrahir, porderá o
direito ao annel d'agua quo tiver e incorrer& na multa do
1o$000.

Art. 149. 0 concessionario do annel d'agua quo no
pagar o respectivo imposto em dous annos conSeCUtIvU9,
alem da multa a quo tica sujeito, prderà o eneanamento,
quo sera cortado polo fiscal por deliberacão da camara.
Toda a despeza para a collocacao da pena on annel d'agua
correrã por conta do concessionario, assim como a dos
concertos quo do futuro forem precisos.

Art. 150 Nenhum proprietario do terrenos poderá
por qualquer niodo impedir, mudar a direcço ou estragar
o rego ou encanamento quo por suas terras passar condu-
zindo agua par os chafarizes desta cidade, sob pena do
multa do 20$ a do doz dias do prisäo e o duplo na reinci-
dencia. E' extensiva a este serviço a obrigaco do art. 14.
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Titulo V

Da saude publica

CAPITULO I

SALUBRIDADE DO AR, AGUA, ALTMENTOS E MEWS PREVENTIVOS
DE ENFERMIDADES

Art. 151. E' prohibido ter-se nos quintaes, areas e
patoos nas povoacOos deposito do lixo, aguas estagnadas,
materias corruptas ou do facil corrupçn, capazos do pro-
juilicar a salubridado publica: multa do 10, sendo a urn-
peza feila it custa do infractor.

Art. 152. E' prohibido o outorrarnento de cadaveres
hunianos sorn ser nos corniterios publicos e corn as cautolas
necessu'ias para evitarem-se Os miasmas : multa de 10$ a
quem fizer o ontorramento fora do cernitorio e ao fabri-
queiro quo nito observar o modo porque säo fechadas as
sopulturas.

Art. 153. Nenhum corpo humano sent sepultado an-
to do 24 horas contadas do fa11ocjmeto e nem ficarit
insepulto pr mais do trinta e seis horas, salvos os casos
do exgencia official da autoridade ou do morte prove-
niente do epidemia reinante : multa do 20$ ao causador da
infracçao.

Art. 154. So prohibidos deutro das povoaces os
corturnes e quaesquer outras manufacturas ou fabricas do
mel do fumo on outras quo prejudicarn a saude publica.

Taes fabricas so podem estabolecer-se coin 	 da
camara e em lugar approvado por ella: multa do 30000.

Art. 155. A camara peclirit ao governo da proviucia
a vaccina,nomoando urn vaccinador para cada freguozta, os
quaes faräo constar por editaes o lugar, dia e hora em quo
applicaro a vaccina.

Art. 156. Toda a pessoa on chefe do farnilia, seja
qual for a sua condiçä.o, perceptor on tutor, quo tiver a seo
cargo a educaçito do outra pessoa quo não houvor sido ainda
vaccinada, feito o annuncio do quo trata o art, ante cedento,
sent obrigado porsi, familia, adherente, famulos e subordi -
nados a comparecer on mandal-os para sorem vaccinados
inulta do 1 porcada pessoa quo do sna casa faltar, venifi..
cando-se näo haver sido vaccjnada,
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Art. 157. Oito dias depois do vaceinados comp ire-
cero do noro para serem exImiads p o lo vaccuador e
tmb. m pa -a so tirar o puz vaccnico para a propagaco:
multa do 106 per cada pessoa quo faltar.

Art. 1H. Hiverá para esse thu, em cada frtgu'za,
urn livro numerado e robricado polo presidonte da c1mara
o entregue ao vaccinador. em o qual doverá ser foita a in-
scripcEo do tndo os vaccinados para so poder regularisar o
disposto nos arts. antecedentes.

Art. 159. Os vaccinadores ou quaosquer outras pes-
soas quo inocularem bexigas naturaes, ineorrero na
multa do 30$ o qainze dias de priso e no duplo na reinci-
dencia.

Art. 160. Ninguem pderá exercer a art-) do curar,
sem apresentar titulo legal è. camara e fazslo registrar na
respectiva secretaria.

0 infractor, alem das ponas da lei geral, incorrerã na
multa do 30$, si flo receber paga do se, s sorvios, e do
60, so exigir ou receber remuueraço, ainda a titulo do
gratiflcacãr.

Art. 161. E' prohibido abrir botica sem iicenca e ti-
tun logil do habiltaço, r'gistrado na camara : multa
do 30, ah'm ia pagar o imposto.

Art. 162. 0 b ticarlo On phirmaceutico quo vendor
on na comoosço dos remedios Pmpr, , gar drogas crron-
pidas,e os negociants quo as venderern nsse estado, moor-
rerAona multa do 30$, aTom do perderem taos drogas. quo
seráO inutilisadas.

Art. 163 Todo o buticario ou negocianto quo vender
drogas venenosas a escravos, monores, pessoas desconhe-
cidas ou suspeitas a que dellas n() precisarPrfl no exerci-
cio do suas profissa, soffrerã a muita do 30, alem das
penas em quo incorrerem crirninalmente.

Art. 164. 0 boticario quo a qnilquer hnra do dia on
da noite deixar do abrir, salvo o caso do mo1.'stia em sua
pessoa, a porta da pharmacia para vender r-moIios a
quem levar receita do medico, serâ multarlo em 20$000.

Na obrigacäo ficam comprehendidos os negociantes
quo venderem drogas permittidas nestas posturas e quo,
sem ser por motives muito justos, deixarem do abrir suas
portas par vender as dita3 drogas, do dia ou do noito,
näo havendo pharmacia na localidade.

Art. 165 Toda a pessoa, de qualquer condicäo quo
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seja, qua tivor molostia conFigiosa ou asquorosa a qua so
einpregar na vonda do qudquor gr.aero, em balcäo on fora
della, d'onla 0 cont igio stj i nocivo e perigoso, incorrerá
na roulta de O$. a s3 Or captivo, sera a multa paga por
son senhor ou pessoa quo o empregar nosso mister.

Art 166. E'prhibido
§ 1. 0 Consentir qua vaguem nas ruas e estradas ces

damnados ; multa do 20 ao douo do eo, podendo qual-
quer do povo matal-i, ein qua por isso ineorra em satis-
façao ou iademmsaäo alguma.

§ 2. 0 Matar poixs corn veneno ou bombas do dyna-
mite: multa do 10000.

§ 3. 0 vender alimentos corrompidos: multa do lOOOO,
sendo Os mesmos inutil.isados.

§ 4. 0 Falsificar-se liquidos ou goneros alimenticios,
misturando-se-Ihes outras substancias para augmentar soo
volume on quantidade: multa de O$OOO e doz dias do
prisao.

§ 5.' Ut1isar-se, allmentatidose on vendendo-se
carnas do razes achadas inirtas, qualquer quo seja a causa
certa on presurnila da m rt: malta a pna do § 4

§ 6° Fugir so insprado por potencias invisiveis,
pre1izen.10 casos tristes ou a1agrs. de quo possa reuItar
perigo a alguem: multa do 15000 0 CIflCO dias do priso.

§ 7•0 luculcar-se curador do certas enfermidades por
segredo, feitiço ou oraçOas, on tomar a cura p r omproi-
tada, garantiudo o sco oxito: multa do 30$000 ao in-
fractor, born como aos quo o chamarem e so uttlisarem
do sans servios, alein do quinze dias do prisao.

§ 8. 0 Fazsr chiquoiros ou conservar os existentes nos
quintaes; fazer, abrir on conservar cloaca ,;, sendo estas
proximas dos muros, tarallelos as ruas on praças: multa
do 10$000 pr cada urna destas infracçes. Sara, porem,
permittida a consorvaço do urn ate dons porcos a quern
tiver pateo on quintal espaçoso para Os conservar soltos;
multa do 10$000 a quern excedor deste numero e tivel-os
presos em chiqueiros.

§ 9 0 Mtar urubàs: multa do 5$000.
Art. 167. So podero ser vandidas im casa do corn-

mercio, pagandc-se o respective imposto, as drogas medi-
cuiaes eguintes: altOa, linhaca. covdda, alcaçuz, for
do viola, do tilia, sal amargo, dito do glauber, oleo do
amendoas doces o do ricIno manesia man4opode1dQk,
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enxofre, mercurio doce, arnica, canella, quina, mostarda
em pó, gomma arabica, pontas do voado e bagas do zim-
bro; multa do 20000 aos quo vonderem drogas difforentes
destas.

Art. 168. Havorã, logo quo perrnitto as roudas cia
camara, primeiro nesta cidade e depois em todas as outras
povoaQses do municipio, matadouros publicos em lugares
designados pola camara, fora dos quaes no sorâ per-
mittido matar, esquartejar rezes, porcos, carneiros e ca-
britos para consumo do publico: malta do 10000 e quatro
dias do prisao e o duplo na reincidencia.

Art. 169. Em quanto, porern, a carnara no con-
struir as matadouros, marcará por editae, quo vigoraro
como posturas, quaos os lugares, em quo pod3ro ser
abatilasas rezes,enteadendo-se quo o ,.; porcos e outrosani-
macs poderão ser mortos nos quintaos, mas nunca nas
ruas: raulta do 5000 por cada vez quo se matar ou so
abater gado, sem ser nos lugares designados pelis editaes.

Art. 170. Os donos dos gados podera) conduzil-os
depois do esquartejad)s, vendel-us no mercado ou onde
ihes convier, comtanto quo o façäo era lugares patentes,
onde so possa fiscalisar a limpeza dos talhos o o perfeito
estado de consorvacao da came e I1b1idade dos pesos,
fleando o vendedor rnultado em 10$000 pela no obsorvan-
cia do qualquer destas condiçes.

Art. 171. A catnara, tondo feito as matadouros, no-
moará os precisos empregados, creando o regulamonto pro-
prio para as suas funcçtios o ordenados. Ewqaauto, porern,
no houver essa constru(o, os actuaos rnatdouros e os
acougues ficaräo sib a vigilaucia irninodiata do fiscal,
quo receb9rà os iwpostos a imporá as multas, sendo suns
obri gaces:

§ 1. 0 Obrigar os carnicoiros a trazer limpos a aeeia-
dos os lugares da matança, bern coma todos os objectos
ewpregados na mesma, oo cousentiudo deixar no lugar
despojos do rezes mortas de urn par outro dia, multando
o infractor em 10000.

§ 2 ° No consontir quo so mate gado algum quo
no esteja so e enxuto on seja excessivarnente magro,
devoudo nesse caso rejeital-os: multa do 10$000 ao quo,
contra a sua ordem, matar a gado u&o julgado born.
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§ 36 No consentir quo rez alguma soja mort, sem
quo teuha permanocido 24 horas em descanso depois do
examinada : multa do 66 p r cada infracçào.

Art. 172. 0 gado conduzido para o córe on para
qualquor outro uso, no son transito pelas ruas das povoa.
çes nunca sori tocado solt, e seudo bravo sore. conduzdo
em 2 laços: multa do 10, aTom da indemnisaçao do darnrio.

Art. 173. 0 corte da came para a venda ao publico
sori feito corn faca e sorroto, senth expressarnente prohi-
bido o uso do machado, multade 105. Nsta mutta incor-
reri todo o carniceiro ou dono de açougue quo vender a
came corn os ossos, entrando estes nu peso.

Art. 174. Os donos do aQugues no podero expor
ao sol, proxirnos as ruas on nos quiataes para estender on
seccar, couros (10 rezes, urna voz quo exalern mau cheiro,
o new conservar corn desaceio a casa, cepo, toalhas e
mats objectos quo empregarom ezn tal mister.

Art. 175. Se depois do cortado a gado vaccuin on
8uiflO, fOr exposta a came a vonta coin qualquer iridicio
do deterioraco ou mio estado, o ficl maridare. retiral-a
polo don), prohibindo a sua yenta 0 multanlo 0 ilono
em 10$, si advertido näo o fizer ou na restituir a dinhetro
a quem ja a tenha comprado oese estado.

Art. 176. Os quo prornoverern desordem e torna-
rrn-se turbulentos e incorrigiveis dentro dos matadouros,
acougues OU mercad do geucros, quo a camara vai con-
struir, sero niultados em 20$ e a duplo nas roiucdeucias,
podendo polo habito do des r loin ser suspen-os do corta-
rem gado on vendorein sons generos na4uelles 1ugres
por urn tempo quo a camara desiguar.

Art. 177. 0 carnieeiro e a vendedor do t uciiho,
assim como todo aqudlo quo venter seu goueros no mer-
cado, sore. obrigado a reposal-s qua ala o coin prador ihe o
exigir, no podendo usar -to oiitro pesos quo não Os legaes
devidamente aferidos: multa do 6$ e o duph na reinci
dencia.

Art. 178. No sore. permittida, em quolquer da
povoacOis dos municiptos, a entada do Doss as nao resi-
dentos nas inesmas povoaqb3i e e s di ti it 's, quo estejo
accominottdts do vartH i. ou outra enfroidalo grave,
cintgi'sa uu e i eir' ; so, porew, entuar qualquer
indjviduo de fora do muuiciuio corn a1uma dosas eufor.
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inidae, o fiscal, obtendo mandado do qualquor autori-
dad, 0 intirnará para sahir e, so for pessoa pobra e sem
recurso, re i lento fl) wunkipio, serâ reinovtIa para urn
local aonvenitite, distaiite dos povoados, para ahi ser tra-
lado a expensas da camara.

Em caso algum so permittirà quo os doentes so de-
morem ou so tratem em em casa a beira das estradas pu-
blicas. Aos infractores 30000 do rnulta.

§ 1.0 Considerar-se-ha coritravontor deste artigo
aquotle quo do qualquor modo concorrer, occultar, con-
duzir ou fizer conduzLr o doonte para dentro das povoa-
çes.

§ 2. 0 0 tratamento do bexiguentos misoraveis a ox-
pensa da camara cklnstarà do appltcicã. do rowedios, visita
do medico, so huuvor na povoaçã, alimeutos, votidos do
corpo e do leito e urn enferrnio, quo permanecerájunto
do doente, ate quo ello so rostaboIca ou morr.

Art. 179. Os indivicluos quo rnorrerern do taos mo-
lestias fora das povoaces nao serao sepultados nos cemi-
terios publicos e sini em lugar sagrado, desgnado pela
camara, cm audiencia do respectivo parocho; us mortos
em povoaçOus sero corn toda a cautela e em caixOs fe-
chadcs, so poder ser, ontorrados no cmLturo; multa de
20$000 aos infractores e aos quo abrirein essas sepultu-
ra p , scm passem quot)rze annos.

Art. IdO. 01 individuos acommotid s do bexigas
doutro das povoac4s, desdo quo o soo estado (10 fortuna
gaauta o sco burn tratammio e nenhim perigo venha
ao publico pula falta dH qu1quer niei ia hygienica, p0-
deräo ser trtados em suas caas, origadus, porein, a
evitur o coitagio coin outras pesoas e ter na porta do
sua resideucia o signal o ditinctvo quo designar a camara,
para quo tolos saibarn da exi.tencIa do doentes na mesina
casa, seudo ainda obngados a derifecçao diana quo for
ordenada pela caniara: multa do 30 ao infractor de qual-
quer dostas dispoices.

Art. 181. Alein dos inuiviluos do fora anoturnetti-
dos, sea') tambem transpria:os para o lazareto ila ca-
mara tudos aquelles qu, embora resideutes uns IJovua-
çs, nao tenham meios de so tratar corn vantagem e sc

urança wpa o do public).
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Titulo V1

CAPITULO I

ARTIFICIOS PREJUDICIAES

Art. 182. E' pr4hibido abandonar cscravo:4 affec-
tados do morphoa on do d.eeça incuravel, ou invaldo.s
o consontr quo ells aniota Psmnlando pelas poviaços 0
estradas, nsixio quo os senhures his conoedam carta do
liberdade: multa de 20 ao senhor do escravo e o duplo
nas roincidncia.

Art. 13 E' prhihiIo pdr esmo1a pe1a ruas,
praças ou do port  em porta para fazir fota, missas ou
outro qua1qur firn,sm quo proviarnPnt.i seja p Igo 0 impos.
to deterniinado nestas postui as: multa do 20 e olto dias
do prião.

Exceptuao-s' os pedidos f(3its pelos pobres, reonho-
cidos como taes, quo so os pdei ão fozor aos doming-)s, e
as esmolas pedidas pe1as irLnand;Ldt)s, as q -c.aQ6 ts do mi-
sericordia, carihade OU bonethencia, quo tonhão essa fa-
culdade expressa em sees eom prom isso4, C mpetentornonte
approvados, comtauto quo estjo funecionanlo regular-
mento e suas contas prestadas em tempo peraute a auto-
ridade civil, teahä side p.r esa appr.vadts: multade 10.

A r t. 184. Na disposiço da art. antecolente fião pro-
hibdas as subscripços quo no forem feitas para acts de
caridade ou rogosijo nublico, ou para alforrias do escravos
legairnente autorisadas.

Art. 185. As esmolas permittdas para as fostas no
podem sor pedidas on tiradas corn imagons, e nern dentro
das pov.cYos do municipio seio ellas tra4as corn fohias a
canto, ate agora toleradas : multa do 10000 e tres dias do
p risao.

Art. 186. E' prohibido tar casas publicas do jogos
permittidos ou abril-as sern previo paganionto do imposto
detorminado nestas p(sturas, aos quo não sào domiciliads
multa do 20$ corn obrigaco do pagar 0 imposto.

Art. 187. São prohibidos
§ 1. 0 Os jogos do parada, azar, assirn como apostas por

rneio do cartas, dados, roleta ou qualquer outro appareiho
mis pracas, rua",casas publicas ou partculares do nogocio,
tivernas e botquins o outras, em quo so cobra barato. Con-
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sidera-se jogo em casa publica do tavolagem o quo tiver
lugar em casas, cujos donos ou locatarios porcebom dos jo.
gador.s quaiquer interesse a tRill) do barato, o Os jogos
quo foram fettos em casas do mretrize, bailes ou reunies
onde so eobiem entradas, hotes, butequins, barracas, tavor-
nas, lojas, cortiQ)s e casas do j tgos iteitos

§ 2 ° As loterias quo no foram concedilas por auto-
ridados compotentes e lets, assim c mo as chainadas - ac-
cOes entro amigos.

§ 3•0 A venda do generos, anirnaes on quaesquer
outros objectls, por meio da extracçã dos numoros do
vispora, Cm u 'em cartOos : multa do 206 por cada vez
do infracço ao quo der o jogo, thor a 1otria nu rifa,
alem ilas penas do codgo criminal em processo a cargo da
com1et . nte aut ridade.

Art. 188. Os donos do csa do jogos, licitos ou illi-
citos, no poderao, em cast) algurn, do dia ou do noite, re-
cusar entrada ao fiscal, autorijades e sous agentes, legal-
weute nomealos, paa os diforentes avios, multas Oil COO-
nJnaçes destas pturas : multa do 20$, 5 dias do priso
o a dobro nas reincidencias.

Art. 189. Os donos do cssas do negocio ou jogos näo
admittirao quo em suas casasjoguern escravos ou menores.

Os donos do taos casa ou qualquer outro quo nellas
COnsentir jogarem asses individuos incorrero na pena do
20 do multa e priso por 10 das, sendo obrigados a satis-
fazorem aus paes, tutores, curadores, amos ou sonhores as
prejuizos quo corn tal consentirnento ihos houver causado.

Art. 190. 0 hoinmn livre quo for eacoutrado a jogar
em casas, pracas ou ruas, c rn escravos ou monores, on
pessoa quo não tiverom a adrninistracäo do seus bens,
quer soja 0 jogo a dinheiro, quer eat cousa equivaloato,
será obrigado ts penas do artigo antecodente.

Art. 191. E' prohibido a todo e qualquer negociante
ou taverneiro consentir quo sobro os balcöis o dentro dos
negocios tenha ]agar toila e qutiquer especie do jogo
multa do 106 Po duplo na reinctulonca.

Art, 192. E' prohibido em todas as casas do negocios
vender-se bebidas, para ahi sor usadas, a escravos a crean-
cas, pessoas corn principio do embriaguez ou qua trouxerem
comsigo armas defezas: malta do 10$ e o duplo na rein-
ciclencia.

Art. 193. E' prohibido o ajuntamento de escravos
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menores e pessoas embriagadas em qualquer caa ee nego-
cio, desde quo noo estiverem fazrndo compras, O donos da
casis eu pessoas quo estivorem one trregadas do fazer suas
veze, serfto inultadas em 10$ e o duplo na reincideneja,
Si COnsentirern em taes ajuatamontos.

Art. 194. Todas as casas do negocios, venrias e ta-
voruas das povoaçes, estradas on sitios, no municipio,
fecharo suas portas *0 toque do rocoihida, quo será as
novo horas da noite do I •o do Abrjl ao ultimo do Setembro
o as dez hor*s do 1.° do Outubro *0 ultimo do mex do
Marco : malta do 6$ o o dobro nas reinoidenejas. O no-
gociantes habitantes desta cidade ohservarño o toque do
recoihida pelas badaladas cowpetentes, dadas nos smo g damatriz e da eadea, 0 os das freguezias teräo o toque doreco1hidt nos siuos das respectivas matrizos. Exceptuam-se
dosta disposiço as boUcas, huteis o bilharos, podado
aquflas conservar'emso abortas omquanto huver serviço,
o so feeha ndo as ulf;irnas a nicia noute : malta do 5$ era
que tarnbo incorr,3rá o dono do casas do jogos licitos.

Art. 195 A carnara, por editacs, poderá consentiro ; s pacameuto dessas hora para os negouiantos do dentro(Is p vaçes, por inotvos do fetejos ou solernaidades
Jligtosas come natal, sornana santa e outros quo a camara
dei gnar.

Art. 196. )s sachristes do todas as matrizes do mu-nicmpio B os carcecejros da cadea desta cidade e do outras,
oude houver sian, por Si 0 8008 prepostos, xob sua respon-
sab1tdade, armunciara6 e dara6 nos sinos a toque do re-
coihida, na fcrina destas posturas, todas as noites: multa
do 2000 a cada urn por cada voz do infracço.

CAPITULO II

DA MORAL E BOWS COSTUMES

Art. 197. E' prbhibido a todo o individuo rnaior de
16 annos do ambos os sexes:

§ 1.0 Viver sem occupaço util e honosta.
§ 2° Podir esmolas, quando pudor corn sea trabaiho

adquerir meios do subsisteucia. Os contraventores destes
paragraphos, alem das multas estabolecidas nas presontes
posturas, sero obrigados a assignar termo do so mo
trarom occupados deatro do prazo do 10 dias. sob a oena
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quo a juiz do paz ihes comminar, soifrendo esta quando
nAo obsrvarem o termo. Quin'io so procoler contra ()
major de 16 annos e omenor de 21, ojuiz depaz nomeará
curador quo o defenda.

Art. 198. 0 bebadooncontrado nas ruas, ostradas o
lugaros publicos será recoihido em custodia nestes dons
cases:

§ 1,0 Do se acharem estado do fazer mal a alguem.
§ 2.' Do corrr perigo per ne so poder acautelar do

qualquer inal quo The posa acnntcer.
No acto do ser recoihido ou dopois do etar em cus-

todia, sore. entregue a sna fmi1ia vu pessoa quo per elle so
responsabilise, recolhvtndo_o a sua casa; quando, porem,
n.o apparecer quem delle tome conta, sore. conservado em
custodia em quanto durar a embriaguoz.

Art. 199. Si o mesmo individuo for encontrado be-
bado pela segunda vez e nos casos do custodia, sore. preso
o näo sahire. da cadea sem quo pague a multa do 6$ e a
dobro na ret ucidencia e soja no mesmo acto inlimado para
assignar termii do so abster do vicio da embraguez, do-
baixo das penas quo ihe foram comminadas pela autori-
dade competente.

Art. 200. Os loucos do too o genera quo perturba-
rem o socego publico cii amaçarem a qualquer invadindo
casas, fazendo alaridos, serão prosos e entregues as suas
familias, si estas as reclamarem. Si, porern, ninguem Os
reclamar nom por elles so responsabilisar, serão consorva-
dos presos ou mandados retirar para ft ra das divisas do
municipio, correndo as despezas da conducçAo por conta
dos cofres municipaes.

Art. 201. E' contravonço ou infracço:
§ l. Irnputar alguom em publico contravençOes ou

defeit s quo exonhAo ao ridicule, vexame, irriä ' , sus-
peta on me. rtutaç'.

§ 2.' Paticar contra alguem actos quo na opnio
geral e costumes do povo so constdero offensivos on in-
jurisos.

§ 3. 0 Epancar animaes alheios, cortar-Ihes as crina5
on caudas, maltratando-os somente para mal fazer on
contrariar a sees donos.

§ 4•0 Escrever desenhos dehonestos, disticos ou le-
treiros nas nortas. narodes ou muros em affronta aos do.
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nos on a terceiros, ou manchar a propriedade corn lama,
carvio ou immundicies.

§ 5. 0 Guardar, apresentar, pregar on dar para ser
lido em publico manuscriptos on pasquins injuriosos con-
tra qualquer pessoa, decinando nome on nfto.

§ 6. 0 Mostrar em publico as partes pudendas do
proposito, quor seja por ataque ao péjo on por qualquor
outro mottvO.

§ 7 ° Praticar em publico actos ou gostoi qua na
opinio publica so reputaths ibidinosos: mulLa do 10$
aos rnfractores dos dous primeiros paragraphos a do 20
aos infractores dos § 3 ° a 7 o, dez dias do prisão e o
dtbro nas reincidencias.

0 thsposto no § 3. 0 6 extensivo a tido aquelle qua,
dentro do suas terras a propriedades, ospancar, frir on
arranhar gado do crear on do corto.

OAPITULO 30

BA C0NTRAVENC0 CONTRA AS PESSOAS

Art. 202. E' infracço furtar cousas qua näo excedo
do valor do 206000; multa do 20$ e o dobro na reinci-
dencia, alem da obrigacao do pagar o furto.

Art. 203. 0 taverneiro.negoeiante on qualquer outra
pessoa qua comprar a escravos, fihos farnilias, pessoas
desconhecidas on suspeitas, cousas quo olles no eostumao
on no posso ter por sun condiçao, idade on posicäo, a mm
quo est€jao autorisailos por bilhetes do sans senhores,
pam on tutores, on pessoas conh-cidas, imorrerã na multa
equivalent' ao (bjoCto comprado, corn tanto qua no ax-
cedade 30000, alem da obrgaçao do restituir o objecto.

Art. 20. E' prohbdo vender armas, polvora a
outras substancias do perigo as pessoas comprehendidas
nos artigos antocedontes, sem quo ellas tenhäo autori-
saçao para compral-os: multa de 30000.

Art. 205. E' prohibilo occultar escravos a eugja-
dos fog dos do poier o sorviQos dos mos seuh)rhs 0 patrOes,
ou C usontil-its em casa sem participar iflOntJnente aos
interessados, senhores a patrOs, ou a autor4ade compe-
tente na lucalidale, dentro do 24 horas: multa do 30$000
o quatro dias do pri ão.

So o apparecimento so der fóra das povoaçes, o dono
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da casa participarâ ao inspector do quartiro o o auxi-
1iart na captura 0 couducço a de do respective dis-
tncto, o ndo 0 preso sera entregue a qualquer autondade.

Art. 206. E' prohbido guardar cousas quo os escra-
vos furtarern: malta do 30000 o dez dias do priso.

Ai t. 207. 0 senhor dos escravos on o patrão dos en-
gajados, a quem so fizer a participaco do art. 205, man-
darâ r€ceb4-os, pagando a multa estatuida nestas pos-
turas e as despezas feitas corn a captura e c nservaco dos
mesmos na prisão,sob pena do flea rem os presos retidos para
corn s-os sorviços satisfazorem as devioa q dospezas.

Art. 208. E' prohibido negociar on trocar animaes
on quaquer outra cousa corn cigan's, scm quo estes
tenho 1restado fiança idonea perante o respective juiz
do paz: multa do 30$000 e o dobro nas rein:idencias.
Ciganos so denorninão aquelles quo costumao fazor Ire-
quentes trocas on vendas do animaes on do outra qualquer
cousa, no sendo inoradores on estabolecidos no municipio
o nan tenlo pessoa idonea quo os couhea e os abone.

Na malta deste artigo incorrerao tambem os ciganos,
quo sero intimados para so retirarem do rnuuicipio dentro
do 24 horas, si nao prestarem a flauça.

Art. 209. E' prohib10 jogar ontrudo nas casas, ruas
o pracas das povoaçöes : multa do 10$, quando advertidos,
os infractores contiflualem no brinquo1o, corn choiro, agua
limpa ou laranjas artficiaes ; mas quando for corn laran-
jas naturaes, itmOes on qnaesquer outras cousas quo pos-
sam trazer perigo on causr der, vioIentandose a pessoa,
on corn aguas fetidas quo deixern manehas indeleves, será
a multa do 20, alem do 8 dias do priso a cada infractor.

Sondo escravo on menor o contraveutor, será son pae,
tutor cu senhor obrigado a multa em qualquer dos casos.

Art. 210. E' prohibido expor a venda on vender
pelas ruas e pracas das povoaces os iristrurnentos a limes
apropr!ados para n ontrudo na forma do artigo antece-
dente: multa do 10$, alum do perdet' os limas, quo serão
inutilisados.

Art. 211. E' contravonço contratar alguem para
qualquor seviço, recebendo toia on parte cia quantia
ajustada o no proenchono os dias oquivalentes a quantia
adantada : inulta do 10$ e cinco dias do prisao, conside-
rnI 	 riinidente desde auc. nutficado polo fiscal, para
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continuar o serviço a rqueritnonto do iuteres'ado, o no
fizor doatro do praz quc ihe for marcado.

Nas penas deste artigo tarnbem incorrerão aquelles
quo desampararem em carninho o gado vaccum, cavallar,
muar, langoro, suioo, a yes, tropas e tudo e qualquer
objecto conflado a sua guarda, antes do leval-o ao destino
e lugar ajustado.

Art. 212. Ninguem polerá rotor on occultar machado,
fouce, eniada on qua1uer outra ferramenta, roupa, ani-
maes, arrows on qualquer outro obycto pertencente a sous
camaradas, trpeirs, trabLhad ' res on jornaleiros , sob
pretexto de havor os meswo rocebido adiantada qualquer
quantia, salario on qualquer outra cousa m troca e por
conta dos respectivos sot'vços e os nc) terem feito : multa
do 10$ e obrigaço do restituir os objectos.

Nesta disposc.o ficam comprehenddos Os negociantes
on qualquer pessoa quo a titulo do receber em pagamento
por conta on saldo do divida, conduzirern contra a von-
tade do seos donos e scm preço ajustado mutuamente,
fumo, mantimonto, animaes, e todo qualquer outroobjecto.

Art. 213. Para OS effitos dos arts. 211 e 212, os
serviços ajutados e seos preco, hem como as quantias
adiantadas, soro provadas pur oscripto publico on parti-
cular e na sua falta pelo dep Jmonto coutste do duas
tostemunhas idoncas e presoneass do cntrato, qualquer
quo seja a importancia delles, serviços on quantias alian-
tadas.

Art. 214. So jutos motivos para isentar das penas,
nos casos dos arts. antecedentes, a duença provata do
contratante on pessoa do sua familia quo o impussbIite
do trabaiho on n go possa empregarse nello; a multa
disensa seguida on nu da reposio da quantia adtantada
on damno quo so liquidar.

Art 215. E' prohibido, sem bilhete dos senhores ou
on pessoas quo 0 governom:

§ 1. 0 0 passeio doescravos zunradores nas povoaç5es
depots do toque do recoihida, on a sua permanencia em
taverna, jogos, ajuatarnentos on casas do moretrises,
ainda mesma do dia.

§ 2 ° 0 passeio do oscravos moradores nas fzendas
on roças, depots das Ave Maria e a frequencia delles em
casas do jogos e as do § 1.'. Os escravos quo forem en-
contrados nostas caaas sem biJheto seräo recoihidos ao
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corpo da guarda clas prises e no dia seguinte entregues a
seus senh'res, quo em caso di renidoacLa, pagaro a
multa do 5$000 por cada escravi quo for preso, alem da
carceragern, a quo no serA obrigado pela primera in-
fracço.

Art. 216. A infracco do art. 203, quando tivr
lugar do noite, serà punida corn o dobro das penas, isto O,
60$ do multa, alem do restiuir os objectos.

Art. 217 Nenhum mascat& do quasquer generos
podorá vender suas mercadrias na fazenas, sem quo
t(nhao obtiio previarnente pertnia dos respectivos donos
ou adniinistradores: multa do 10$ e quatro dias do priso
e o duplo na reincidencia.

Art. 218. Todo aquelle quo negociar a crodito on
receber objectos em troca, corn escravos on menores, scm
licença do sons senhores, paes on tutores, sorá multado
em 10 o cinco dias do priso.

CAPITULO 4.

DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO

Art. 219 Os fiscaes das povoacs mandarãocollocar
diisas on tapumes junto as escavaçs o precipicios em
quo houver obras ou servidöes publicas em concertos, pro-
vendo corn a posive1 brevijade ao acabameuto dellasc
rnulta do 5$ por sua negligencia.

Art. 220. Quando as ecavaçes on precipicios esti-
verern era terrenos particulares, os seos donos srAo obri-
gados as divisas e talurnos e ao 1 r mto concerto, repondo
tub em sco autigo estado: multa do 106 por esta infrac-
cEo on so ellos abrirem os precipcios e escavaces em ter-
renos publcos.

Art. 221. 0 fiscal ou dc no dos terrenos por conta
do quern devEo correr Os tapurnoS e divisas serai obriga-
dos a iflumnar a parto em perigo, na forma e multa do
art. 127 detas postura, pela falta do liiz.

Art. 222. E' prohibido faz r fójo on Iaços occultos,
ainda mesm: na prpras te r.. s in quo so puboque e
e avise aos visinhos conhIiantu: em ctso algurn esses

laçs ou iSjs so faão na divias e fechos (las fazendas,
chacaras ou quintaes: multi de 10$ e ciuco dias do prisEo
m qua iquer do casos.
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corpo da guarda das prises e no da segunte entregues a
seus senhres, que em caso do rncviencia, pagarao a
multa do 5$000 por cada escrav) quo for preo, alem da
carceragem, a quo no será obrigado pela primora in-
Ira cçäo.

Art. 216. A infracço do art. 203, quando tive'
lugar do note, será punida corn o dobro das penas, isto O,
60$ do multa, alern do restituir os objectos.

Art. 217 Neuhurn mascat& do quasquer generos
poclerà vendor suas mercadrias na fazonas, sem quo
tenhao obtido previamente permi o dos respectivos donos
ou administradore: multa de tO$ e quatro dias do priso
on duplo na reincideucia.

Art. 218. Todo aquelle quo negociar a credito ou
receber objectos em troca, corn escravos on rncnores, sern
licença do soos sonhores, paes on tutores, serâ multado
em	 e cinco dias do prisAo.

CAPITULO 4.

DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO

Art. 219 Os fiscacs das povoaçs mandaräocollocar
divisas on tapumes junto as escavaços e precipicws em
quo houver obras ou servidOes publicus em concertos, pro-
vendo corn a possivel brevi'lade ao acabamento dellasc
multa do 5$ por sua negligeacia.

Art. 220. Quando as e9cavaças on precipicios osti-
verem em terrenos particulares, os Seos donos soro obri-
gados dvsas a taumes e ao I r mto concerto, repondo
tudo em see antigo estado: multa (IC 106 por esta infrac-
çao ou so elles abrirem us preelpicios e escavaçOes em tar-
renos pu1icos.

Art. 221. 0 fiscal on dcno dos terrenos por conta
do quein devao correr Os tapuines e divisas serã) obriga
dos a ilium nar a parto em perigo, na forma o multa do
art. 127 dotas potura, rmla falta do luz.

Art. 222. E' prohibido fazr fójos CU laces occultos,
ainda [nesm:, na proprias te'rt. s m quo so pubique e
e avise ao visirihos cenflianto: em cso algurn esses

lags ou iôjs so faio na divis e (echo.,; (las fazendas,
ehacaras ou quintaes: Inult4 do 10$ e cinco dias de prisao
m qualquor dop caso.
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Art. 223. E' prohibi'Io entrar, ern licena dos donos,
nas casa, quintws. roçIs, pastos ilu plantaçs alheias,
salvo hvend, plus pitos e pl;ntiçs estralas publicas
quo so dirijo ao dest,no dos quo entrarem: multa do 10$.
Os escravos alhoius quo fororn ericoutrados escondidos nesses
lugaros, sera ' prosos e coiiservados na priso ate quo sees
sonhores vriho pagar a multa.

Art 224. Quilquer editiejo, muro ou obra quo amea-
ar mba, ifuisa ou prjuizo aos viinhos e so puMice,

sofa d€m1do polo propritori, no t10 on na part4 arrui-
nada, cnnfume (I caso, desde quo o liscal, corn peritos pro-
fissionacs, tenharn proceido an exarne e declarado no re-
spectivo auto a Lecessidade do dernoliço completa ou par-
cial, do quo serâ o proprietano avisado polo fiscal, afim do
quo proceda a demoliçao ou. roperaço. Nosta intirnaçao 0
fiscal mareará os priz)s uecessaros para 0 service do re-
pare da dem 1iço e ua eoucIuo. No cao do opposiçäo
on recusa do proprietario, o fiscal rnandará fazer o service
o depois ihe exigrá a sna iwportancia, apresontando conta
docuinentada multa (10 10$ an iaractor.

Art. 223. A obrigaçgo do dernolir, reparar on cdi-
ficar compote ao proprietario, seos pr curadores on inqui-
linos e, na ausencia daquelle e na falta dosts ou igoran-
do-se quem seja o done da obra, serAo as despezas feitas
A custa da propriedarle, quando, fiudo o prazo, no so houver
dade corneço ao serviço.

Art. 226 . E' prohibido:
§ 1.0 Fabricar dentro das povoaçes: polvora e fogo5

artifictaes, bun como todos os generos sujetos a oxplosao
multa de 30 cm obrigaço do remover immediatainento
a fabric para fora do pc'voado.

§ 2. 0 0 f go ou tiro do ronqueir4 e busca-pés, bombas
soltas, sondo estas aponas permittidas nas cabeças dos fogos
do ar: 'nulta do 20$000.

§ 3. 0 Dar tiros dentro das povoaces multa do 10$
sendo de dia e sendo do noite 20$, atom do 5 dias do priso.

§ 4 ° Dar tiros nas estradas do dia 5$ do multa, e
noite 30, alem do 15 dias do priso. A prohibiçao destes
dous § no so estonde aos dias e vesperas doi festojos do
Santo Aut'nio, S Jo(), S. Pedro e Sant'Anna.

§ 5 0 Queimar fogos do armaço, do cujas peçis so
desprendã busca-pés, balas ardentes on outras q uo possao
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off'nder aos assistents : multa Ie 30$ contra o foguoteiro
o na au, pncia deste contra qu'-rn flzr a encommenda.

§ 6. 0 Qaeimar gyraniils e f .gucte, do moclo quo
venhru cahir no mew das povosç ou 1 , m. sua queda of-
fendatn a qualquer pessoa ou damnifiquern predios : milta
do 20O00.

§ 7. 0 Atirar os foguetes ou gyrinrlolas som inch-
nal-os, do mineira quo ovite sua quda nos teihados:
multa do 10000.

§ 8 ° Lvantar altos gritos a non, som quo a isto
obrigue o medo ou peddo do soccorro: multa do 10$000

Art. 227. São obrigdus 08 carpinteros, pedreiros,
jornaleiros e todo o cidadão, nscioual on estrangeiro, a.
acudir qusiquer incendio quo so ate i n eliflcios e prodios
das povnacöes: malt de 10)00 e dous dias do pri-äo a
todo aquelle quo so recusar a este serviço, sondo chamado
por qualquer autoridado ou iupoctor do quartoira).

Art. 2:8. Os sachrst^es das igrejas a carcerero
da cadea sao obriga rlos, em caso do inoon.iio, a dar signaos
repetidos a frequentes nos snos, logo quo tiverein noticia
dosse sinistro, sendo a sua omsão punida corn a roulta do
1 0$000 a dous dias do priso, em cuja pena tambem incor-
rorAo os inspectores do quartoirão das povoaçOe quo no
comparocerem a aquellos possoas quo negarom auxilio
d'agua em seos quintaes para a xtineço do inconclio.

Art. 229. Si vertficar-se, depois quo forem dados os
Os signaes do inceridio, ter sid' f1a a noticia, o falso
noticiador incorrorà na multa do 206000 a oito dias do
priso

Art. 230. E' prohibido:
§ 1. 0 Amarrar animaes cavallares ou muares nas

portas, conserval-os, embora soltos, sobre os passeios ou
dar-se ihes nas ruas a corner qualquor cousa: multa do
5000 por cada vez do iufracçãn, qua sO sera eff.ctiva
quando o infractor fOr no actu ou ja tiver sido anterior-
inonto advertido polo fica1, sendo rovarnente avisado per
qualquer do povo a nao atenderido a disposio dosto artigo.

§ 2. 0 Ninguem podera. laçar, domar animaes bravos
ou cirror a galopo pelas ruas das povoaces: multa do
I0000 e o dobro nas reincidancias. Excoptuo-se na ul-
tima infraccão os cases do urgucit do servigo publico, en-
fermidade ou desastro do qualquer pessoa, a quern so leva
ou so procura auxilio.
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§ 3.' Ter soltos cites e animaos bravii.s e ferozes e
qualquer outro qua vague pelas runs, ernbra manso:
inuti do IO au dunu do cu bravo, devendo este ser
morto corn bolus venencuas, asirn come todos osoutros
qua vagarern pelas ruas. Exceptuão-se Os C3S pelos quars,
comtanto quo sujao nuturiawunte mans s, tonho Os sacs
donus pago 0 imposto marcalo nestas posturas 0 OS trago
corn uma c dleira de sola ou metal cariwbida polo fiscal
corn o signal quo a catnara designar.

§ 4 0 Matar o fiscal os c ites, pelos quaes seos donos
pagarem o imposto, ou duixar do matar os quo são bravos
on andarom vagaudo: multa do 10$000.

§ 5. 0 O c1es. holes qu eus douos tiverern pago
o iraposto, tornando-se bravoM ou accommottodores, dove-
ro andar açaunad: multa do 5$; e an an Iarkm sow a
ecileira, quo os dove distinguir dos outros, poderao ser
rnortos polo fiscal.

§ 6. 0 0 'loon (10 cão, polo qua, nao tver pago o im-
posto e o conservar corn a colleha, contrafnzondo on imi-
ando o s i gnal e carimbo quo a camara designar par aquel-

irs, polo quae eos djnos ;agio a coritrMuiçAe, suffrerâ
a multa do 10$ 8 cinco di p s do prio, alern do ser
met oc'.

Art. 231. Oscães pertencentea aos moradores a heira
'las etaas bra das poveacOes serão conservad a sob
cautola, do modo quo nao pOSSãO offenrier aos viandantes;
multa do 20$ no tlno do ca qu ac mrncttor a quniquer
pesoa; odendo esta inatal-o scm wcorrer cm atisfa-
ço alguma.

Art. 232. 0 fiscal, cada urn em sua freguezia, ó
obrigado a extinguir do prompto todos os forrniguoiros
existentes nas runs ou 1gm lou! s publics o us quo exir-
tirem em terrnnos particulares dentro ou fora das povoa-
çes, serAo .seos donos intimadrs aru n fzerern marcando
o fiscal o prazo do 30 das par todos aque(les quo tiverom
terrenos e propriedades nas povoacaes o a urn klometro
em redor e sessenta dias para os fazerideiros e outras pea-
Boas quo tiverem terrenos fora de-tas divias; multa do 10
a uns e outros, podendu o 119a1 .uaadar 'xtinguir 0 axigir
dos infractores toda a despeza c a multa, caso dentro do
prazo quo lh.s fOr rarcado LJãO tunhà, foto 0 SC VQO.

Art. 233. E' prohibil
§ 1. Laocar fogo em ctnpo ou matto alh&os
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multa do 20ö e dez dias do prião, alem das penas marcadas
no codigo criminal.

§ 2. 0 LanQar fogo nos matos ou cainpos proprios
quo so administrar, sern previo aviso aos viinhos confi-
nantes, participando o d'a o hora em quo o väo fazer : multa
do 10$, alem do indemnisaço do darnrio causado.

§ 3. 9 Quoimar a propria roça, sem aviso aos con
finantes e sem quo previamente so tenha feito aceir', quo
polo menos medirà !. metros e 50 contimetros: multa do
20 e5dias do prio, alem do damno causado. Quando,
pela contravenço destes paragraphos, passar o fgo aos
campUs, mattos on plantaçes dos visinhos, o contraventor
soffrerè. a multa do 30, alem da obrigaçao do indemnisar
o damno causado, quo será arbitrado par dons 1uvdos
nomeados pelas partes contendoras, jOicando cada uma o
seu, e por mais urn terceiro, tirado a sorte entro dous
homens apresentados pelas partes, tudo isto sern forma do
processo, perante o juiz do paz respectivo.

SOtoã lugar esta providencia quando as partes não
chegarem por si a urn accordo mutao.

Seräo constderados cumplices da infracço do todos
estes paragraphos as mandatarios, criwlos ou camaradas,
quo soräo punidos corn duas terças partes das ponas esta
belecidas para cada urn dos ditos paragraphos, scm obri-
gação, porom, de indemnisar o damno.

Art. 234. E' ainda prohibibo:
§ 1.0 Conduzir carros ou carroças tiradas por bois

ou outros anirnaes, sem guia em seo trajecto pelas ruas
o estradas.

§ 2 ° Dirigir esses vehiculos sabre os passeios ou do
encoutro as esquinas dos predios.

§ 3. 0 Fazel-os ostacionar nas ruas mais qua o tempo
necessrio para carregar e descarregar.

§ 4. 0 Conduzir a rasto pelas ruas das povoacOs
madeiras on outro material do qualquer grossura a corn-
primento, quo devem ser acondicionados do forma quo
nunca vàde rasto aparte dianteira ou da freute da madoira
Multa do 5q000 a o dobro nas reincidencias ao infractor
do qua Iquer detes paragraphos, alem do pagar o dam no
quo resultar do sua infracço.

Art 235, Sac prohibidas dentro das povoacies as
danças &apateadas e tuniultuosas, corn ou scm cantoria,
conic: batucues. catertês. canna verde e outr s; multa
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do 10$ ao morador da casa e 54 a cada urn dos convivas,
alem do 5 dias do priso para todos.

Podero, porem, ter lugar esses divertimentos nas
roas e bairros bra dos povoados, uma vez quo previa-
monte seja obtida a licença da autoridade policial, tenha
sido pago o imposto destas posturas e seja o divertimento
do principio ao firn inspeccionado polo inspector do re-
spectivo quartoiräo ou por qualquer oulro quo na au-
sencia deste so offerecer.

0 quo no cumprir estas condiç6es e promover o di-
vertimonto, tendo este lugar, soffrerá as penas da pri-
meira parte deste artigo.

Art. 236. E' prohibido todo o ajuntamento tumultua-
rio corn algazarra e vozerias polas ruas, casas publicas
on particulares, sob pena do ser dispersado, multado o
dono da casa em 10$ e caJa infractor em 5$. So esta infrac-
ção fOr commettida denoite, depois do toque do recoihida,
seräo as penas dobradas, considerando-so roincidentos os
quo so no disperarem

Art. 237. E' permittido aos escravos de dia fazer
os quimbetes, reinados on congidos, quo costunio fazer em
cortis epocas do antic, uma vez quo paguem o imp)sto
destas posturas os iet&ros respectivos e tonho estes Ii-
cençi da autoridado policial para taos divertimentos e
aquolles autorisaço dos senhores: multa do 10$000 ao
chtfe ou fsteiro quo no cumprir estas disposces on
fizer os divertimentos a noite.

Art. 238. E' prohibido:
§ 1. 0 Cautar o rezar em voz alta por occasião do

guard tr-se cadaveres do noite em casa mortuaria: multa
do OOOO ao dono da casa ou morador della on prornotor
da reza, e a cada urn dos rosadores malta do 5$00 e dous
dias os prisao. Eotende .se a prohibico nas povoaçOos.

§ 2. 0 Acompauhar cadaveres a sepultura corn cantos
funebres pelas ruas on expel-os em parada para encom-
men1açss, quo sO serão p.,rmittidas em casas mortuarias,
igrejas on cemiterios; multa do 10000.

§ 3° Farem-se repetidos d bros do sinos por occa-
sião do mortes e enterros, serido permtttdo somente : urn
para dar signal do fallecimento, outro para a reuniao do
clero econvidodos a outro para annuncio do missas do 7.0
dia on anniversario do passamento; multa do 10000.

Nestas disposiçes so comprehendem as festividades
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do dia do fiuiados, cujos toques e avisos sero oa absolu-
tament' nocesariOS.

§ 4 ° Tocar caixas pela ruas e pracas das pvoaco,
except as do bandas do musica, corpos militores on socie-
dades carnva1oscas: multa do 5000 sendo do dia e o
dubro a nit.§ 50 0 uso do aimas offonsivas, sem licença da
toridade competerite e sem pagar-se o imposto destas pos-
turas: multi do 10000 e quatro dias do priso, alem do
ser tomada a arma.

So armas offensivas:
1 ° Clavina, clavinote, reuna, espingarda, rowolver,

garrucha e pistola.
2 0 Epada, sabre, faca do ponta, relIes, punhal,

navaiha, estoque, sove1o, cacete do 3 pairnos para baixo.
3•0 Azgaia, lança, chuço, foic!nha, cacete, macbado

o eutras arnias perfurantes cu contundentes.
ExceptcA-se os espadins dos magistrados e pessoas

gradas, as esspadas th s rificises ou guardas quindo era
exercicio cu fardados, os ufficaes do justiça e força pu-
blica quando em diligoncias, es carreiros, trupoiros, lenha-
dures, lavradores, caçadores, e ufficiaes do officio, os
quaes podum user do sues ferramentas e instrumentos para
o trabalh, Judo on voltando delle ou durante o exercicio
do sua uccupaçao.

São permittidas as autoridades em exercicio as armas
quo bow quize em trazr.

Art. 239 Todo o quo tiver pastes do aluguel, serâ
obrigado a telus Jim pus e seguros. Si o animal fugir ou
sumir per falta do seguraoça do pasto, será o dono deste
ob;igado a inandar prucural-u a sun custa on psgal-o a sea
dono, so uäo apparecer dentro do prazo do 30 dias.

E' salvo ao doco o direito do provar summariamente
a sua irresponsabilidade quando os fechoi forem violenta-
dos sein culpa ou acto seu.

Fora th ste caso, pare o paganiento, quando nao cm-
cordarern as partes, darao elms, perante o juiz do paz
respectvo, cada uma o sea louvado, e escoIhrão urn ter-
cetro par 0 caso do ewpate, so entre os primetros houver
djsc(rJa no arbitramento e valor do animal ou animaes
sumid 8

Art, 240. E' proh bide rotor fachados, por mais
tempo jue 0 preGso para avisar aos donos ou visinlios, ou
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empregar nos serviçs proprios ou desvial-os para lugares
incertos, os animaes alheios, scm o consenttment() do dono:
multa de 106 a 4 dias do priso $ o dobr.i wt reincidericia.

Art. 241. E' pr 'hibido tranitar a p6 on a cavallo
corn carguetro ou carro, ainda quo vasios, sem licença dos
seus donos, pales carninhos ou estrada do use exclusiva-
monte particular, os quaes conteni terrenos do lavoura on
pastes fechados.

Art. 242. Os quo intencionamente arruinararn on
dosfizerom obras ou serviços alheios, a os quo em sua
passagem, propositalmente on para mal fazer, deixarem
abertas as porteiras das etrad4s publicas e as quo vodam
as Ian taçes a pstos das fazenlas, ser() multadis em
iOOOO, alern da obigaço do pagarem o damno causado.

rrjtulo 74

Da industria
Art. 243. Nenhum genero de trabaiho, commercio,

cultura on lnIutri8 polo ser prohibolo, una vez quo
nAo so opponha aos costumes publicos e usu tionosto dos
cidados.

Art. 244. E' prohibido laxar Os preços do gado do
qualquer especi a outrus quaesuer gouoos o nom so im-
poo outras restricços a liborlado do sons donos quo
as marcadas nestas posturas, Pod6ndo aquelles vender seos
generns pelos preços quo quizerem e Or ajustado, sam
attencào a taxa. As restricç5s dirao repeito a qualidado,
salubri laile dos geners, tempo da verida, local pra ella

ia o m 	 quo nos diversos at tigos so ostatue: multa do
lOOOO ao quo, fora do preç, nao respeitar as outras
restricçes.

At 245. Flea a camara autorisada, logo quo suas
leis o perwittam, a aIquirir a distribuir poles agriculto-
res a criadoros do muructpo as machinas e intrumentos
aratorios mais apeifoiçoaths a c'nvenientes ao lugar, so-
mantes do plantas mais interesantes e utois a novos ani
maes quo substituam on rnt . lhorem a raga dos ex.istentes.

Art. 246 	 E' prohibido:
§ l.° Caçar passaros o outros animaes nos pastos,

campus a mattos aheius, scm 1ioriç la sons Jones
§ 2. 0 Fazer ceV ziros e outros artificios pira a pesea

em barranoos do rio, cuja wargem no Ihe pertenQa.
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§ 3. 0 Näo extinguir, nos quintaes e powares das p0-
voaçOes, tirando-s, as htrvas do passarinho das arvores
fructferas e as quo ihos ficarorn coritigoas.

§ 4. 0 Oortar Os matts e arvorodos nascilos nas on-
gens das aguas, em quo deem sombra aos regos publicos.

§ 5. 0 Cercar e cultivar, como proprias, sem justo
titulo on legitima autorisaço, terras perteneentes a ter-
ceiro on do servi4o publica, muclar a antiga forma do
sou cerco ou servi lao: multi do 6$000 aos infractores dos
§ 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 e 4. 0 e do 20$000 aus 10 § 5. 0 , corn obniga-
çao do repor tudo no antigo estado.

Art. 247. E' prohibido metter gado o quaesquer on-
tros animaes em terronos alheius, sew permissao do seos
donos, abrindo para isso cercas on porteiras, entupindo
vallos, removendo qualquer obstaculo ou iranqueando os
respectivos tapumes: multa do 15$ e quatro dias do pri-
são e o duplo das penas na reiricidencia,

Art. M. Todos os fazondeiros, criadores e proprie-
tarios quo tiverem animaes em terras de cultura, sao obri-
gados a tel-os em pa4agons tapadas corn vail 's, cercas
fortes, espinho ou aramo, do manetra quo não posso pas-
ear as propriedades conflaauts e pr€judicar as p1antaces
alheias. 0 infractor pagará a multa do 6$ por cada urn
animal, alem do damrio causado.

Art. 249. E' terreno cercado par os effeitos mar-
cados nestas posturas 0 quo tiver cerca de madeira, em

on deitda, rnodindo 2 metros do altura, ou vallo cow
2- , 20 do bocca OU largura; nas mesmas cont1içes dove
so cnsidert3r Os t-rrents cercados corn espinho ou arame,
do modo a vdar a pasagom.

Art. 250. 0 proprietanio quo em suas culturas, pas-
tagens on cuitivados on nas das pessoas quo por sua ordem
ou c(utrato trabalharem em suas trras, encontrar cnia-
ç-s alheias, as mandará entregar a seos donos ou os avi-
sara, sendo elles conhecidos, por meio do inspector do
quarteirao ou por duas testernunhas, afim do quo as pro.
curem promptmente.

Art. 251. So depois da entroga on do aviso na forma
do artigo ant ,,-, cede rito, os animaes vaccurn, cavaUar on muar
ainda apparocerorn Lrnaowm dandu 0 prejudieaud -no pro-
prietarto em suas culturas, pastagMis on pianttçes, tes-
temunhará elle o facto Corn o inspector do quarteirao ou
om duas testemunhas insuspeitas, podendo em acto con-
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tinu' conduzir taos criaç para o curral do conseho
declarando ao entrga1-as qaern seja o seo dorm ou quem
presurna sor.

Art 252 Os fiscaes ou juiz do paz, logo quo estejo
de posse das criac3s ou aniw;us apprehendidos farão isso
Constar ao dno de1le, por editaes, quando os mesrnos fo-
iem deconhecido, afim do quo, dntro do prazo improro-
gavel do cinco dias, os venhao buscar e pagar a multa do
art. 248, bern cino o damno causado a dono das pasta-
gens e p1antces destruidas e todas as despozas do appre-
henso, conducço e deposito.

Os autos de appprohonsão sero escriptos pubs fiscaes
OU pOl!'s respectivos iuspuctrus du quartuirn, assignados
por elles, conductoies dos animaes e as du;s tstumunhas
menciriadas 110 art. 231, corn todas as declaraçöe8 neces-
sarias.

Art. 253. Quando os animaes ou gado forem appre-
hendidos ou recoihidos na forma do artig anterior e não
puder o prjudicsdo provar a entrada dells corn o firn
proposital do ihe dar prjuisu, o infractor so pagarã a rnulta
por cabeça, sem ineorrer nas outras penas.

Art. 254 Se, findo 0 prazo de cinco dias, o dono das
criacöes apprfhendida8 nAo apresentar-se ou mandar res-
gata1-a, satisfazondo a multa e despezas acima mencio-
nadas. o juiz do paz as manda'â pOr em praa publica, por
elle presidida, corn assistencia do secretario da ctmara e
do fiscal, entregando-as a quota major lanço offerecer,
do quo so lavrará auto minucioso. Sendo nas freguezias,
o juiz presidirá a praca, auxiliado polo seo escrivo o
fiscal respectivo.

Art. 255. Quando o gado e animaes nAo puderem ser
conduzids ao curral do conseiho, porque este näo exista
on por qualquer crcurnstancia do força maior, ainda assim
so lavrará o auto do infracço pela maneira e corn as
formalidades do art. 22, expondo-se no mesmo auto a
natureza da impossbilidade.

Neste caso, so o infractor erear a impossibilidade ou
por violencia tornar em carnnho 08 animaes apprehendidos,
alum da multa ja estatu da por caheça, soffrerá por esta
infracço 30$000 do raulta e doz d'a4 do priso.

Art. 256. Arrematados us an'maos e satisfeitas todas
as impos1çes dos artgos anteodentes, o oxcesso liquido
do rroduct) da praca será entre gue ao dono das criac$es
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arrernatadas, quando este apparQa e reekme, a no caso
o ntrario sera dejsitada no c fre d camara a dita quan-
tia para sr levantada por quoin sobri ,i mo-inia tiver di-
reit do rcIainar, dentro do prasi macado nostas pos-
turas.

Art. 257. Quando o proIuuLi das criiçs arrema
tadas fOr inuIfiente pira a sOIuQa) intfgril do qua estt-
be1eorn Os artigos aiitecolnts o duo loilas ficara obri-
ga;io ao pig inonto do jusi do custas a duspezs acerescer
sobro 0 valor obtith) na praca.

Art. 258. A importanc'a do rbsmn causabo pelas
criaçes apprehniidas será ostipulada por accoido rnutuo
das partos i ntpxesiada , on arbitarnento judicial

Si o dorm das criaças so rocustr a norner 0 son ar-
bitro, o juiz do paz nornearâ urn a sua revelia, endo
neste case ainda escoihilo urn terceiro para deenpate
quando haja divergoncia nos respctivos laulos a a im-
portaucia do tat rbtr.trniato sdrá a base d exigoncia
para a parto interesada.

Art. 259. 0 quo apprehender animaes alh&os corn
o reprovado intuLto do fear corn elles na oecaziu da
p' aça sera multa clo 'rn 30$, 59fl(l() os anirnes eutregues
aos sails donos, qua dcari isentos da multa a outras
penas, si provaem ineontnente o reprovado intuit.) do
quo noirna 90 falla.

Art. 260. 0 quo tiver appraheriddo anirnaes alheios
em suas plaiitices e cortar-ihis as crina, caudas, puzer
freio do pau on tizer qualquer damno aos memos anirnaes,
sorá multado em 20*000.

Art. 261. Para as penas estabolocidas ne 'te capi-
tulo è coniço essancaI, para so exigr a multa, damno
e mais despezas, provar-se quo o animal ou anunaas n)
estavão debaixo do feixo do id, ou quo os donos das
lerras on plantacs, principalmeilte os quo plantarern a
boira das estradas, não teem on q tinhão iguaes fechos.

A r t. 262. 0 g10 e animaeR, civallar on inuar, quo
vagarern pelas rua das povoacöes, a excepçao, duranto o
dia, d iquello quo pa a imposto na forma datas p)StUraS,
sera,--) recoihidos ao curral do conseiho ou depositados, si
räo o houver, annunciando-se os seas sgnaes, pot' moio.
do edital do uompetente fiscal, afim do qua sous donos o
vo receber, paganio a multa do 8$ pr eabcL Si este
no Os procurarom dentro do 42 horas coetadas da pa-
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blicaço do edital, sero os animaos arrematados em
1eitho para pogarnonto do multa, e dspFzas havidas, cujo
excedentL será entregue an dono, flanlo salvo a este 0
recuro suspenivo para a camaro, dese quo asigno termo
peranto o fiscal do receber o animal ou anrnaes e do pagar
o cumprir o quo a camara mais tarde debborar. Na pro-
hibico deste artigo e corn 0 mesmo recurso salvo ao
dono, fico comprehendidas as egoas a cavallos inteiros
on gado brvio, cuja multa será do 206 porcabeça.

Art 263. Os porcos, cabrtos e carneiros quo forem
encoutrados nas terras e p1antaçes alheias, quo sejäo
crcadas ou valladas, poderão ser mortos nos mesmos
lugares por ordem dos prejudictdos, desle quo o dono do
taos animaes tenha sido avisado polo prejudicado on por
aiguem por si, em prosenca do duas teternunlias, ou por
intimaçã.o do inspector do quarteiro, sendo os ditos donos
obrigados a multa do 5$ por cabça e indomnisaçao do
daruno, conforme o processo estabelecido nas presentos
poaturas

No caso do serem os animaes niortos, o dono das torras
on platitacPs erá obrigado a mandar avisar incontinente
au dono dos mesnios para aproveital-os, si quizer multa
dt ' 106000.

Art. 264. Os poreos, cabrit's e carneiros quo vaga-
rem pelas ruas das povoaces devoro ser apprehendidos
pelos fiseaes, e, precedendo editaes, serao arromataths 24
horas depois, perante 0 procurador ou sous agentes dedu-
zindo-se do producto da arremataç.o a multa do 56 por
cabeça, sendo 500 rs para despeza do anprehenso, entre
gando-se o resto ao dono. Si este apparecer roclamando o
animal antes do arrernatado, ser-ihe-ha entregue dopois
do paga a multa e a dospeza.

Art. 265. Considerar-so-ha vagando pelas rus o
gado vaccum, cavallar, muar, suino on lanigero quando
nellas permanecer por culpa ou deleixo dos donos, o não
quando estes, dada a falta, o procurem u mostrern quo
Os animaes viorão as povcaçc-3 vencendo fechos ou apro-
veitando-se do arrombarnento destes ou do porteiras
deixadas abortas propositalmente,

Art, 266. Todos aquelles quo ultrapassarem os vallos
chanfrados e cerca ou abrirem porteiras e picadas nos
mattos e pastos do terceiros, sem licenQa destes, para
ir caçar, tirar inadoiras, lenha, cipó, palha ou capirn on
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para qualquer outro fin: multa do 10$ e quatro dias de
priso.

Art. 267. Os tropeiros a viajantes quo pausarem nas
estradas e soltarem seas auimes em terras do cultura.
sern faculdado do dono, incorrorão na multa do 10$ por
cada dia ou noie, alem da satisfação do damno causado
pelos animaes.

Art. 268. São prohibidas as portoiras do varas nas
estradas e caminhos vicinaes: multa do 10$, corn obri-
gaçäo do desfazel-as.

Art. 269. A entrega dos animaes apprehendidos na
forma dstas posturas sO terâ lugar no caso da primeira
infracço e nao no cso do reincidencia

Art. 270. Os estaIjadeiros e rancheiros nas povoa-
ces e fora delias evitaro o no ciisentirao quo cs tro.
peiros e hospedes d.s ranchos ou estalagens colloquem
estacas quo privem o livre transito, no podendo OCCU-
par mais quo a metade da rua ou estrada: multa do
10$000.

Art. 271. Nenhum proprietario, socio ou aggregado
em terras de cultura poderá alugar, arrendar on dar pas-
tagens nellas, sino quando estivor, in cercadas ou tendo
pessoa quo vigie os animaes durante o dia, retirandoos a
noito: Pena de ser conduzido ao curral do conseiho o ani-
mal ou gado, do qualquer especie quo for, para pagar a
multa do 6$ por cabeca, alem do darnno a niais penas em
quo incorrer.

Art. 272. Os proprietarios e agricultores confinan-
tes, quo no tiverem suas divisas tapadas, no podorao rOr
criaçes nos pastos a capoeiras limitrophes, sem previo
accordo corn seos vi-inhns confinantes, incorrendo o con-
traventor na multa e penas marcadas no art. 248.

Art. 273. 0 consocio ou herdoiro no podera metter
crisção em terras do cultura ou lavoura pro indiviso,
quando no tivor consentimeuto dos outros socios a
herdeiros on sem quo proceda aos indispensaveis tapumes,
multa do lOS do cada animal, aleni do pagar a damno
causado.

Art. 274. Os tapumos divisorios serão foitos a custa
dos pruprietarios confinantes, obervando-se as regras
seguintes:

§ 1. 0 Si os intoressados não chegarern a urn accordo
sobre a necessidade a qualidade do tapume, nomearo ar-
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bitros perante o juiz de paz, quo, indo ao lugar, resolve-
ro a queslão corn as parts, attenlendo a localid:ide, fa-
ciliclado, ec000rna, segurauçt a direeçao 11a obra. No caso
do revelia do qualquor das pirtes, compote ao juiz do jaz
a norneaço do arbitro resoctivo, send dt-sde logo no
meado urn torceiro para o doempate.

§ 2. 0 Offerecoado Os arbtrus os sans [aulo, asig.
nar-se-ha urn tarmo, nunca ma or do olt) dias, para o
corneço do trabaiho a urn prazo rasoavol para sua con-
c1uão.

§ 3 ° So uma das partes no comr'çr on não con-
cluir os fechos HO IraZo marcido, a outra podera fazer
toda a obra, furmaiido cnta crciite para haver da parte
recusante tuetathi do preQo. A esta conta correrite so po-
dora a paite contraria oppôr-se por erro OU engano.

§ 4 ° A parte quo do qualquer moth) so oppuzer ao
pagatneuto sBrá multado multada em 20$000 alom da obri-.
gnço do pagar o quantum quo the cornpotr, tonfoime a
couta apraseutada das despezas dos respectivos serviços

Art. 275 E' prohibido aos sncios, na propriedade
(]e cuttura vu csrnpos do criar, ernprgar major sorviço,
doti'ução cu c:rtes le mattas, assitn como malor nutnero
do or .çOes do quo ihes possa competir; pain quo, a re-
quoriinerito do qualquer dos intoressados a autoridade onto-
petoute, nomear-s3 ho arbitros quo doclarem o nurnero do
criac9s quo cada urn polo ter nos campos o pastagens,
sam ruina ou destruiço destes a a porço do terreno quo
cada urn poderá cuitivar ancivairnente, sam aniqui]amonto
das mattas, attondendo-sa sernpre a devida prop'rcäo em
relaçäo a parte quo cada urn iriteressado tiver as proprie-
dade: multa do 204000 a obrigaco do retirar a criaço
quo do mais matter nos campos ou pastos.

Art. 276. Nos casos do arti go antecodente, no corn -
parecondo a parte on partes ctadas, a autoridada compo-
tente procederá sogualo 0 disposto na 2.& parte do art. 258.

Art. 277. Quando as terras em commum from do
criar e algum dos socios quizer plantar em capOs, scrA
obrigado a cereal-os, sob pens do perder o direito a indem-
nisaço do damno causado e do pedir a imposico de multa.

Eta disposiço compreheude todo aquelle quo pIintar
na distancia inenor do rneia legua dos logradouros (las fa-
zendas, quor divididas, quer em commurn.

Art. 278. E' obrigação dos fazenderos ou do qual-
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quer pessoa quo tenha algum animal damninho, contel-o
do maneira quo fl() vá offnder as plantaçöos alheias ; so
no ihe for possivel contolo, deverâ rotiral-o mi matal-o
o s nao fizer, conentindo quo esse anim;il continuo a
dar projuiz : pegarâ a multa do 20$000 e o duplo na
rtineideucia, a qual mulia sorà €ffeetiva, ainda memo
nao havendo fecho, urna vez quo so prove a natur.za
prejudicial do animal.

Art. 279. Todo aquelle quo junto a terras do cultura
ou a bera do estradas, tiver patos, serà obrigiilo a fa-
zer sosinho o fecho do sua commodidade, seado inffactr
aquelle cujos fechoi nio estiverom do accordo ao artigo
249 ; multa do 10000 e obrigaco do fazer o fecho legal.

'ritulo '.7I1I
DAS SERVIDOES E ESTRADAS

Art. 280. Não podero os proprietarios impedir quo
nas suas terras so faço estradas do use publico, ordonadas
pela camara, as quaes tero a largura quo fô r detormi-
nada e necessaria.

As ostradas serâo do largura tal, q ne por elms pos-
so atravessar dons carros, scm so choca rem, devendo
ser descortinados e roçados 2 metros do cada lado fora
do loito, salvo para a largura, onde o terrerro no o per-
niitta rsulta do 60$000, soifrendo pela reincidencia 30
dias do prisno.

Art. 281. Os proprietariosso obrigados adar esgo-
to as immundicies e aguas quo por euas terras passern e
damnifiquem as estradas; multa do 10000.

Art. 282. Os proprietarios s.o obrigados a fazer e
concertar todos Os annos, durante os mezes do Abril e
Maio, todas as estradas geraos, municipaes ou vicnaes
quo passo per suas fazendas e terras, roçaudo-as, ca-
vando e entupindo os buracos e ca1deiros, born come os
trilhos das enchurradas, fazendo pontes nos corregos e
riberEes, quando estas no demaudem esteios, e bern
assirn estivas e aterros precisos, quando no exce rIo do
10 metros. No case do no cumprirem estas obtigacOos,
sero multados em 30$, conideraudo-so roincidentes s,
feitos os serviços polo fiscal, so recusarem a pagar a
rospectiva despeza, salvo o propriotario nimiarnente pobre,
gabrA 0 concerto do cujas estradas a camaro praverã.
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Art. 283. Quando o carniuho for do alguns mora-
dores, sero estos obrigados, na parte em quo so servirem
do rnosrno caminho, a concertal-o e roçal.o. Si algum
ds rnoradores so recusar ao service, pderá qualquer
outro morador fazer os concertos, havendo do recusante
a despeza feita, per rneio do conta corrente documentada,

Art. 284. E' prohibido usurpar, tapar, estreitar e
mudar a direcço das estiadas, caminhos e pontes, sem
licença da cainara: multa de 20$, corn obrigao do pOr
tudo no see antigo estado.

Art. 285. Os propriotarios do terras atravessadas
por estradas geraes ou municipaes, quando queiro fazer
vallos on cercas do ospiuhos a beira dellas, os farão em
distancia do 2 metes, contados da extremidade respe-
ctiva do bite: rnulta do 15$, corn obrigac.o do arre-
darern o vallo ou cerca.

Art. 286 Todu o propriotario, a cujo cargo flea
o concerto o roçado das estradas, avisado quo seja para
o seiviço nos mezes marcados, fornecerá ao fiscal respe-
etivo uma lista do todas as pessoas maiores do tO annos,
do sexo masculino e aptas para o trababhe, quo mo-
rrom ou gozarom do suas terras, pra serern intirnadas
a vir ajudar no service a cargo dos propriotarios.

Ar. 287. 0 quo fOr incluido na relaço do artigo
antecedente deve comparecer proinptarnente ou dar outro
pr si, e o quo uao comparecer, oäo t'abaIhar regu-
larmente on näo lovar a forrarnenta quo fOr exigida,
iao setido roevao da falta polo proprietario, seilt inul-
tado em 1$500 por cada dia quo fltar, cuja multa
deverã ser liquidada o paga na força dostas postures e
eutrogue o see producto come iudemnisaco do despezas
ao pi oprietar'io, si Psto tivor feito ou cocicertado a es-
trada, ou ento, no case contrario, recoihido ao cofre
come renda da ciinara.

§ unico. Os tabalhadores charnados poles proprie-
taiiose quo ficaru sujeito& as multas trabalhaäo so os
dias qu furtiu flecossalios, nao seu.O obrigados a mais do
4 dias em cada anne.

Art. 288. A obrigaçao dos proprietarios 4 commum
aos quo tiverom t3rfas fronteiras, isto 4, aquellas onie as
ostradas servirern de divias. Neste case OS proprietarios
combivarao entre ei o serviço e o quo so oppuzer ( ' U IiO 0
fizer, pagath ao outro quo o tenha feito a sua quota, em
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Irente da conta corrente documentada, a qual so poderá
oppur-se por erro on etigano e será multado em 20000.

Art. 289. Quando, durante o anno, alem do con-
certo, quo dove ser feito nos mezes do Abril e Maio, as
estradas xeclarnarem prompto e urgento reparo, a carnara
o ordenará do meihor modo quo entender, pagando as
despezas.

Art. 290. Sempre quo a camara, por utilidado pu-
blica conhecida e commididado dos povos, decretar mu-
dança do estradas municipaes para novas direccs on
abrir novas em terras alheias entrarà em accordo, para
preco (Ia desapropriaço, cow os donos das terras, afirn
do pagar-Ihes o terreno occupado para a sorvidao publica
p&o soo justo valor. Quando seja impossivel o accordo
sobre o preco, a camara e Os proprietarios, como as partes
contratantos, daiAo cada urn o seo louvado e so cmbinaro
em urn terceiro, quo desompate entro os dons quando hou-
ver dLvergencia. Este processo será summarissimo e feito
perante a autoridade judiciaria mais graduada do muni-
ciplo, quo ordensrá as iutimaçs, approvarâ os louva-
dos a revolia de qualquer das partes nomeando-os e jul-
gará por sentença o preco quo afloal for arbitrado. A
indemnisaçao serã para as beinfeitorias e no leito da
estrada.

Titulo IX
DA VENDA DOS GENEROS, AFERIçOES E OUTRAS PROVIDENCIAS

Art. 291. N.nhuma loja ou tavern, ou qualquer
casa do negocio, officina, industria ou profisso so esta-
belecerá no muniepio do novo, som quo estas e as exit-
tentes tenhä' os necessarios pesos, balaricas e medidas afe-
ridas annualmonte na forma destas posturas. Nestas dis-
posicös estao comprehendidos os rancheiros quo venderem
generos not ranchos e estradas, e cumprin rlo a tOdO3 a
obrigação do limpeza nas officinas e estabelecimentos;
multa do 10$, alem da aferição.

Art. 292. A aferiço o conferencia annual säo tern-
pro neossaras para so saber si foräo Os pesus, balauças e
medidas cotjados corn o padro da camara, sendo todos
obrigados aos imposos da aferiço e conferencia, na forma
das prosentes posturas; multa do 10*000.
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Art. 23. 0 aferidor quo passar recibo do aferiço,
sem ter aferido e cotejado corn o respectivo padrao e Os
quo veniorem por balanças, pesos e ruedidas falsificadas
soffrerão a multa do 10$ e o dobro nas reincideacias.

Art. 294. Todos as negociantes so obrigados a tor:
1.0 0 litro.

o metro corn suas subdivises e multiplos.
3•0 o kilogramma corn suas Sub4ivIsQ3s 0 mu1tiplo,4•0 a balança.
Art. 295. E' prohibido
§ 1. 0 Tr os pesos e bslanças corn desaceio, fendas

ou quebraduras, do modo a proj udicar o publico.
§ 2. 0 0 uso do outros pesos quo no sejo os do ierro,bronze ou metal amarello.
§ 3. 0 Par-li hoe argolas ou ganchos quo posäo facil.

monte mudar-so: multa do 10 ao infractor de qualquer
detes paragraphes.

Art. 296. Si as medidas, ba!anças e pesos forem fal-
sificados depois do aferidus, OU si o negocianto abandonar
ou esconder as aferirlas e camp rar e vender por modidas
falsas, sffrerá do multa 30$, dez dias do priso e o dobro
na reincidencia.

Art. 297. A camara podorá nomear urn aforidor
para cada freguezia, Cujas fuacçs, si a ella parocer mais
converiicnte, podero ser accurnuladas pelos fiscacs, mar-
cando a quern exorcer osto cargo a cOmmisao do 25 %,
quo o aferidor deluzirá para seu trabaiho do producto
das aferiç63s quo cbrar, na forma estabelecida nestas
posturas, ficaudo a tempo marcado para as aferiçes o
conferencias o quo designar a camara par sous editaes, quo
fargo parto das mesmas posturas. Os aferidores darAo
tales assignados, declaraudo a qualidado o quantidade do
pesos e rnedidas quo aforirem annualmente, dando a do-
vido carimbo. Este cargo será dada aos fisoaes, quando
não apparecer pessoa idonea quo o queira exercer era
o muuicipio.

Art. 298. Nenhum negociante ou qualquer outra
pessoa poderá dentro do perimet[o quo fOr marcado pola
camara, em editaes, atravessar nas ostradas e povoaçöes
us generos destinados ao corisumo publico, sen'lo as
mesmos do primeira necossidade, coma firinha,feijAoarroz,
milho, touciuho, carnes, assucar, rapaduras, café, e, em
geral, todo a genero alimeuticio. auer seia ellA dn rnnni.
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cipio, quer irnportado do fora, quando houver falta ou ca-
restia: multa do 30000 tanto ao atravessador como ao
vended'r.

Art. 299. Todos os vendedores do genoros quo os
trouxerem pars, o consurno das pov.açes, em dias do feira,
são obrigados a 1evaI-asdii'ectamente a praca do mere, do
on aos lugares quo forem desiguados pela camara nas
frguezias, pars. alli 08 vonderem a varejo so povo polo
proco quo livrimento fixarem: multa do 15000 ao tro-
peiro on conductor quo infringir ou pretender infringir a
disposicão desto artigo.

Art. 300. Os vendedores do generos do primera
necessidade, quo sao os do art. 298, nao Os poderäo vender
por atacado senão depois das 3 horas da tarde,, isto
mesm) quando não for tempo do carostia o fome, havondo
quem qucira cmprar a varejo; inulta (is 10000 a quem
vender o a quern comprar por atacado on em grosso antes
da hors, 0 casos determinados.

Art. 301. No tempo do carestia e forne comparece-
räo nos mercados, em dias do feira, as autoridados p0-
icaes ou juzes de paz, para nolles fazer mauter a

ordem, fiscalisando a venda corn igua1ade em relaçAo a
quantidade do genero e so numero dos quo o procorarom
comprar, auxiliando assim o fiscal, Fob cuja inspecção
ficarAo as foirs o mercados. Si a camara, na construccao
do novo niercado, fizer crear empregos novos, o fará em
reguLmento, marcando as attribuiçes do cada urn.

Art 30. So considerados airavos'aIoros:
§ 1. 0 Todos aquollos quo sahirem fora dos pontos quo

quo a camara designar em editaes pars, comprar generos,
arrotnatando-os quando vierern on so dirigirern as po-
voaçes para son abastecimento.

§ 2. 0 Aque lies quo, a titulo do encommondas, flea-
rem corn Os generos, salvo so viorem directamente con-
duzdos em transporte seu.

§ 3." Os quo clentro do mercado comprarem goneros
para ahi revendel-os

Art. 303. A' aferiço 6 conferencia anuuaes so
o:.rigadas tojas as pessoas quo veII(Ierem par grosso ou
a retaiho, bm COmO Os propvieturios do fazeuclas, sitios
on fabrcas, Cujos proinctos forem vendkdos dentr.. dlIas.

Art. 304. 0 afertdor frà aferiQo em easa dos con-
tribuintes, q uo ser,o previamente avisados por edital
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inulta de 10$000 aos quo näo apresentareni os pesos,
medidas e balançs n isse acto, estenden do-se a msma
multa aos quo rnrarem fora das povoaçes e aos quo
abrirom negocios em epocas differentes da afferiço e não
levarem em tempo suas balancas, pesos e modidas a
casa do aferidor autos da venda do quaesquer objectos.

Art. 305. Os flscaes devero, nos dias em que funceionar
o mercado, permanecer constantomente nelle nao sO para
dar Os tales, receber as taxas, exarninar os generos e
impor as multas, coino tatuhem para tomar apontarnen-
tos de todos os generos trasidos a fira, sun quantidade,
qualidade 0 preco das vendas realisadas ; do quo forma-
ro urn boletim, quo inerisalmente eriviaro a camara,
a qual mandará registrar: multa do 10$000 para cada in
fraocäo do quo flea estabolecido noste artigo.

Art, 306. A cam%ra, satisfeita a urgante necessidade
do abatecimento d'agua potavel para esta cidade, rover-
terâ depois o produeto aaquollo imposto a eonstrucço
do uma casa do caridade corn modestas proporQOes, onde
seräo recoihidus necossitados o enferrnos, angartaudo ella
para a construeço e susteataçäo da casa, alem do pro
dueto do imposto, os auxilios dos cofres geraes 0 pruvin-
ciaes, estabelecondo em tempo proprLo 0 regulamento
adaptado a esse sorviço.

Titulo X

Sobre bens do evento e recursos.

Art. 307. So considerados bon; do evento todas as
especies do gado e os oscravos quo forem oneontrados som
quo so saiba quem seja o seo dono on sonhor,

Art. 308. Sao cousiderados bons do even to os escra-
vos por frça da resolução provincial n. 1287 do 2 do
Janeiro de 1866, vigorando neste municiplo per porta-
na do governo provincial do 15 de Juiho do 1867.

Art. 309. Para approhensão, deposito, ava1ioço e
airemataçä, dos escravos nestas condtços, seth o pro-
cesso o destno do Iquido foite corn obervancia dos an
tigos prazus & garantias niarcadas un meucion'ia re(.i1u-
çäø do art g ant . cedeute e lei provincial n. 1104 do 18 do
Outubro do 1861, respectivamente aos ocravos.

Us escravos quo em proce5so regular forom consider
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rados bens do evento sero declarados Ubertos pela ca-
mara no acto da arreInatQh)

Art. 310. 0 gado vaccurn, cavallar ou muar, quo
for apprehendido a depositd' corn barn do evento, será
arrematado em leitho porante o prsidente da carnara por
quem mais der, devendo annunciar-se o dia da arremata-
çäo, por editaes corn o prazo d trinta dias, procedendo-
so a esta, independente do avaliaço.

Art. 311 Apparecendo nas freguezias a districtos do
muncipio bens nestas condiçOos, o presidente cia camara,
per officio deprecarã aos juizes do paz, a quern encarregará
das diligencias da arremataçao, a qual deverA assistir o
fiscal.

Desta arrecadaço lavrará o escrivo do paz tim termo
assignado polo juz do paz, fiscal e arrematante, sendo o
dito termo remettido corn o producto da arremataço ao
presidente cia carnara Observar-se-ha sernjre a necessi-
dade dos editaes.

Art. 312. Do prod ucto da arremataço so 4eduziro
as despezas da publicaçao dos oditacs pela imprensa, sellos
deposits, sustentos, tiansporte a custas,

Art. 313. Todo aquelle quo apprehender qualquer
born do evento sera gratificado corn o equivalente a vigo-
sinia parte do producto liquido da arrernataço.

Art. 314. Se, dentro do prazo do seis niezes conta-
dos cia data do deposito, apparecr o done do gado appre-
hendido, erâ obrgado a provar quo o ó, poles nieios corn-
petentes, para quo possa tar lugar a ontrega do obj3et0
recamado, pagas polo reclarnante as de . pezas da appre-
hensào a (leposito ou o liquido da arrernataçao, quando esta
ja so tenha &ctuado.

Art 315 A camara fornecerá this livros rubrica-
des a numerados por urn de seos membros ao secretario
o mais urn para caa juiz do paz do fora da cidade, lan-
ando o secrotario n'urn a arrecadaçäo dos objectos appre.

hendidos no distriuto cia cidade e Os devidos timos de ar-
rernataçao e no outro o registro do tolas as apprehenas,
dia dF11a, deposito, despezas, te'mo do arrernataço do
todos; os bens do evento deta cidade e do todo o muuicipio,
in ;ndande es juiz . s do paz eerever no livro quo ihes tocar
o rnsrno quo no priniir livro comi+te ao secretario, corn
obrigaçã, porern, do rornetter tudos os esciarecirneatos
ao Uto secretario, afirn do qua faça o devido reistro,
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Art 316, Serão depositarios dos boos do evento,
nesta cidade, o presidento da camara e nas freguezias
Os SOLIS respectivos agoutes quo, recebendo os anirnaes,
cornmunicarAo ao secrotario on escriväo de paz, conforme
o caso, as quaes tomaräo tudo por termo no livro cim-
petente, assignado o presden e on juiz do paz, a pessoa
quo tiver apprehendido o animal, o fiscal a o depositario
respecti vo.

Art. 317. Depois da arremataço ate seis mezes, o
dono do animal tore. direito ao producto liquido, quo so
conservare. a sua dispos'ço. e so, findos Os seis mczes, iiO
tiver sido reclamado polo dito dono on son procurador
especial a natural, esso producto sore. escripturado como
renda da camara, scm poder sor mais roclarnaio.

Art. 318. 0 gado vaccum bravo quo for encon-
trado o considerado born do evento, ignorando-se o
dorio e näo tendo Rido procurado dontro do tres mezes,
tore. como depositario 0 (lono das terras em quo so achar
e alli compareceri o procurador da caniara corn a secre-
tarlo depais do edital e praso de trinta dias e o faro arre-
matar, constando do auto ser iudomavel e bravio.

Art. 319. Das decies do presidente on do juiz do
paz, ordenaddo as arrernataçEYs do bens do evento polo
indefenmento das roc1arnaçes dos interessados, havore.
recurso para a camara reunida.

Art. 320. Este recurso so interpore. por petico dos
reclamantes aos seus procuradores, sendo o termo tornado
pelo secrctario ou esci'ivo do paz, confrrne a autori -
dade do cujo acto so recorra, facultando-se aos recor-
rentes juntar raOes e documentos.

Art. 32k. Interposto o recurso, o juiz do paz o re-
rnetterá ao presidente da camara a este maridare. dar
vista ao pncurador por tres dias.

Rec€bido o recurso corn as razes do procurador, o
presidente o designare. para julgarnento na primeira sessao
quo houver e ahi cUe sore. julgado defluitivawente

Este processo sore. o seguido c m as alteraçes na
turaes para Os casos do mci vido lancamonto, commutaçao
do penas do prisAo o imposçOes do multas do 20 para
dma.

Art. 322. S6 a camara em seso corn toJos os y e-
readores compete, em caso do qualquer dos recursos do
artigo antecedente, fazer graduaçes ns ponas, nunca pare
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menos das duas terças partes equivalentes ao total do-
torminando em cada urn dos artigos destas posturas.

Titulo XI

Dos impostos rnunzcipaes e sua tabella

Art. 323. A camara receberà annualmento os im-
postos seguntes:

§ 1. 0 Do cads individuoou firma social, quo auferir
lueros do dar dinheiros a juros, ndo sendo essa, porem,
a sua principal profissao, 10; no tonclo outra profisso
40$000.

§ 2. 0 Do eada advogado, medico on cirurgio quo
exercer sua profisao no R;uoicipio, embra periorlicamente,
sendo domiciliado ou no, 10 Igualmente 106 dos quo
advogarem por simples licenca P juiz do processo, no
crime ou no civel, recebendo honorarios.

§ 3. 0 Do cada cartorio de tabolliâo ou escrivo do
orphãos, 10$ o mais 5$ so accumular o cargo de official
do regstro do hypothecas.

§ 4. 0 Do cada slicitador do causas, exercendo a
profissao, 5, quo tamborn pagará na forma da segunda
parte do § 2.0

§ 5.' Do escrivn do jury, quando no Mr annexo
a qualquer cartcro 5; qun4o fOr annexo, 2$000.

§ 0. 0 Ds escrivã's dos juizs do paz e dos subloo-
gados on privativos do delfgado, sendo, separados, 3$,
sendo exercido per urns so pesoa, 5$000.

§ 70 D. commandante do tropa solta, quo im-
portar e vendor no municipio dois on mais anirnaes ca-
vallar ou rnuar, sendo domiciliado 10$ e no sendo
15$000.

§ 8. 0 Do cada retratita, quo exercor sua profisso,
sendo dcmicIiado 0$, näo o seudo 30000.

§ 90 Do cada dentuta quo (x prcfr sua profisso,
sendo domiciliado 1$, não o sendo 24000.

§ 11. Do cada acugue de carn4 vrrdo na cidado 40$,
sendo o doo dorniciliado no municip, e ua o senclo
60$. Para cortar rezs, aqudles quo i , do tiveren açougue,
rnsta cidade, e nas fceguezas, sendu a came para ven -
der, 2$ pr cada rez quo for abatida, sendo o cortador
4omio1iado, näo o sendo, 3l000.
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§ 12. Do catIa hot1 on hosperloria, 20$000.
§ 13. Do cada ranch. onde so vonda rcilho, tondo

on rão past de alugul, 6000.
§ 14. Do coda dia on noite do 1eilo publico em

casas do cornrn'rc'o on em outras, nas ruas on pracas
per occasau dos fostas 5$, except') quarido sons pro-
ductos forem destinados a facturas o reparos do igrejas,
cemiterios, c'sas do caridade, instrucçào pubhca e ii-
bordado aos captives, urna vz quo polo menos duas
terças partes do producto sojäo empregadas nos casos
desta excepc.o: multa do 50 e vnte dias do cadea ao
quo ilIulir on nao entregar o poducto, alem do so
prohibir a continuação do leilä.).

§ 15. De cada bot : quirn on barraca para vender co-
netivois u liquths espirituosos em festejos ou outras reu-
niöes, 5000 por cada dia on noite.

§ 16. De cada barril do aguardente imprtada, quo
so vender no municipo, 1$000 pagos polo vendedor on
corn prador.

§ 17. Do cada carguniro do café importado, quo so
yonder no rnunicipio, 2$000 pagos polo vendedor on corn-
prador.

§ 18. Do cada espectaculo equostre on gymnastico,
bonecos, quadros vivos, cavalhadas 1 biiles mascarados e
outros semeihantes, 126 por cada noite on dia.

§ 19. Das tourada, por cada corrida, 200000.
§ 20. Das corridas do cavallos a titulo do pareihas,

20$000.
§ 21. Das brigas do gallos onde so deem apostas,

sendo ellas prohibidas nas ruas, 10$000.
§ 22. Do cada urn fabricante do fgos artificiaes, na

cidade 20, nas frog aezias 10$ e 206 so os vender fora das
inesmas freguezias.

§ 23. Do cada urn fabricante do polvora, 20$000.
§ 24. Do cada carro, carreto on carroça, quo andar

ernprogeda no transperte do objectos a frete, on para
vender 15, sendo do dentro do municipio o do fora d'elle
5$ por cada vez quo entrar corn carregamento a venda
on frete.

§ 25. Do cada balsa do madoira on taboado do fora
do municiplo, quo n'elle so vender, 5000.

26. Do cada porco morto, carneiro on cabrito,
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ainda que venha incompleto, quo se vender no morcado
ou pelas ruas da cidado e povotcs, 500 rs.

§ 27. Do tirar esmolas para f stas do Espirito Santo
ou quaequer outras corn bandeiras, fulias cu sem ellas,
ou c(,m subscripç3es na forma e condiçöes destas pos-
tura, sendo do fora do rnunicipio 800, sendo do inunici-
p1) para tirar esrnolas em todo elle 20$, para tirar em
uma ó freguezia do municipio, 6$000

§ 28. Do cada cargueiro de rapaduras do fora do
rnunicipio quo n'elle so vender, I, pagos polo vendedor
ou comprador, sendo do assucar 2$ pagos polo mesmo modo,
excepto o assucar entrado para o g.sto dos particulares
o directameite consignado a negociantes domciIiados.

§ 29 Do exprtador do fuino quo exportar at6 mu
arrobas, 5 sbre cada cern arroba o d'ahi para cima
inais 2$500 o rnesmo nurnero do arrobas ou fracçs dellas.
Este mesmo imposto pagarã o cornoradr do fumo do
bra do municipio, c ni a unca dfforença do pagar 0
impoto logo quo vorifiquo a compra, incorreudo na multa
(10 60$ quancio occulto o justo numero do arrobas quo
tiver comprado. Era igual multa incorrtrà 0 exportador
do furno do quo faz mPnça) a primeira par to doste para.
grapho, quarido occultar o numero do arrobas quo tiver
comprado para expoi tar ou no pagar o impoato na epoca
determinada nestas posturas.

Nostas disposiçes do impostos, condiçes e multas
fico comprehendidos Os exportadores de mel do fumo.

E' respousavel polo pagamento do imposto e sujeito
A mesma pena o vendodor, caso o comprador residente
fora do municipio retire-so sem ter feito o pagameato.

§ 30. Aquello quo nao fabricar fumo, vender este
genero no rnunicipio, pagarã 200 par arroba, 1 go quo
so verifique a venda, sujeitando-se a multa do paragripho
anterior.

§ 31. 0 cmomorciante dorniciliado, para abrir loja,
Cujo principal rawo consista em joias, brilhantos, ouro
on prata, ainda quo expostos a venda conjunctamento
corn outr, s artigos, pagará 100$000 do irnposto

§ 31. Do commerciante no domiciliado, para abrir
loja nas mosmas circuinstancas referidas no paragrapho
autecedente, so cobrarAo 2006000

§ 33. Do ngociante domiciliado, para vender pelas
ruas estradas, casas a sittos os objectosdeclarados no § 31,
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alom do impo s t ,), mais 50$(00 por cada urn rnascate on
agente seu; multa do 60$000 inclusive o empregado quo
for encontrado sem talao do musctaçao.

§ 34. D) c rnmerciante no domjcjjiad,, para vender
palas ruas, esiradas, casas e itios os objectos do § 31,
alem do imposto do § 32, mjis 100000 por cada urn was-
cate ou agente roe; mulia do § 33.

§ 35. Do corn merciante para abrir loja e estabeleci-
monte u continuar o anterior, srá.o imposto para vender:

I. Fazondas seccas 30$000.
II. M ihados e comestveis estrangeiros 22000.
III. Generos do paiz e moihados nacionas 20$000.
1V. Armarinho, perfumarias o ferragens 15$000.
V. Ohs leos, roupas feitas e calçados 15$000.
VI. Vilros, cristes, poredlanas e 1uuçi 10$000.
VII. Arrows, couros, obras do trança, teaidos na-

cionaes, 10$000.
§ 36 Aquelles, porern, quo reunirem em sous esta-

bolecimeutos t dos os generos c'rnprehandiths flog nurneros
do paragrapho antecodonte e mais as tirias e oleos quo
faro parte do n. IV, pagaro por todos a unica taxa do
70, si forem dorniciliados e 150 Os no domicjljadog.

§ 37 Os cornnierciantos, quo so quizerem vender os
goners dos ri g I, IV, V, VI e Vii, pagaräo por olles a
taxa de 40$, sendo domicihados e o d.)bro os que o no
forem.

§ 38. Os quo negociarem nos na. II, lIE, IV e VI,
pagarao: os domiciliados 30 0 OS flO domiciiiados 60000.

§ 39. Os quo negociarem nos ns. II, III, 1V, V, Vi
o Vii pagaro: os dorniciliados 40$ e Os nao dorniciliados
80$000

§ 40. Os quo negociarem rO nos ns. II e III pagarAo:
os domiciijados 25$ e os flO domfcjliados 50000.

§ 41. Os quo negociarem exciusivamente em cada
urn dos goneros, conforme os nurneros, pagaro, sendo
domiciliados, a taxa fixa do qualquer dos numeros e
quantias do § 35, e não sondo domiciliados, o dobro das
referidas taxas.

§ 42. 0 negocianto domiciliado quo vender em son
estabei eel menLo as d rogas melicinaes permittidas nostaa
postura, pagará do imposto, haveudo no lugar pharmacia,
10, e não havendo, 5$ Os no dowiodiados pagaro o
impoto no dibro respectivamente.
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§ 43. 0 negociante domiciliado ou no, comprehend
dido no § 35, para poder mascatear pelas ruas, estradas,
casas o sitios, pegará, alem do imposto, wais 300 por
cada urn miscite ou agArito seu: taulta do 606 per cada
emprgado qua andar sam o talao do masoateacão.

§ 44. Do tropefro a negociante não doirnetliado, quo
negociar em sal, 5000.

§ 45. Para vondorpola ruas,stradas ou sitios, freios,
esporas arreio, redes, etc 86 por cada vez quo outrarein.

46. Dos ca1deireiro, latceiros a fo1hiros dowietlia-
dos, para vender objects do seu offi&o, em lojas 10,
para tambom vender pelis ruas a pracas, 20$ par cada yen-
dedor; piravorider per estradas, casas a sitios fora das p0.

voaçOes mais 30 per cada vendedor. Os no domiciliados nas
mesmas condiçes, pagarao rospectivamonto o dobro destas
taxes.

§ 47. Do cada llarinaeputico, para tor botica aborta
em qualquer das pevoaçs, 4OOOO.

§ 48 Dos portadores do realejos e outros instrumen -
ts, maunotas, panoramas, comorama8, macaces, a quaes-
quer objectos do divertirnenco par os tocarom ou mos-
trarem por paga, nas ruas o casas, deutro ou fora das pa-
voaçOes, 60$000.

§ 49. Do espectaculos draniaticos, mimicos ou do
prestidigitação, uma VeZ quo näo sejão gratuitos, 20$
por cada noite, so a companhia for do bra do municipio
o 5$ so a ella pertencer.

§ 50. Para construir parys, 5000
§ 51. Do cada alfaiate, curpiuteiro, marcineiro,

tano€iro, pintor, baibei ro, cigarrei ro. charuteiro, ferrador,
tecedor, pedreiro, trançador, selleiro, bombilheiro, sapa-
teiro, cabelleireiro, chapelleiro, rebocador a qualquer
outro artista no com1rehendtdo nestas posturas, mas que
exercer a receber paga do sna industria, 5$ do cada urn.
Sao sujeitos ao impustu desto paragrapho a ao do § 52 as
officiaos que trabaiharem a jorual, quo pagaro 2, os
ernpreiteiros de (bras 5$, os donos do officinas quo traba-
Iharem sm aprendizes, 5$, corn aprendizes, 8$000.

§ 52 Do cada tinturoiro, canteiro, forreiro, serra-
iheiro e machinista quo nas mesmas condiçOes do paragra-
1ho ant ecedente xercer a sna industria on profieso, 8$000.

§ 53. Do cab41ereiro, qua tambem for barboiro, do
cigarreiro quo tambm for charuteiro, a taxa do iinposto
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será uma s6, bern coma do solleiro e Iombilheiro, pedreiro
o rebocador, quo pagaro p1os officios reunidos 7$)00.

§ 51 C1a cls't to j , )- ,)s lcito, a excopço do bi-
Ihares o onde par quaIqiur titulo s3 cobre btrato, en lo
o dono domiciliado, 1006 e nRa o sendo 206 par cada dia
on noite do jf go.

§ 55. Para tar nas povaaçies umi vacca dando
bite, corn obrigço do fochal-a a noito 5$, no podoiirio
cada propiietario, alorn desa tar mils do quo urna. Pala
segunda, tambem corn nbrigaçu do fech3l-a a noito, pa-
gará 0 itnpasto do 10$000.

0 propriotario quo tiver !nlis d quo as pormittidas
soffrorá 20$ do inulta o srá obrigado a rotirar das p0-
voaçs as quo excederern o numoro, facu1tandose-1he a
substituiçRo das quo deixarem do dar bite por outras quo
o touh.a. Ns povoaçs CujoS patrimouts sejao oxtensos
setRo tolerada g soltas as vaccs ioarisas, msmo a noito
(a quo ó pnhibido tia cidade) urna vez quo seus donos
tonha pago a imposto desto §.

§ 56. Para vender lete es no com pro head idos no
§ anterior, 5.

57. Do cada individuo quo exercer o cargo do
procurathr da camara, 10$000.

§ 58. Do cada urn quo exercer o cargo do agonte
do procurador da camara, 14000.

§ 59. Do quo exercer o cargo do fiscal da camara,
na cii ado, 5$; do cada urn fiscal das froguezias 3000.

§ 60. Do quo exercer os cargos do secretarlo da
carnara, 6000; do continue e porteiro 26000.

§ 61. Do cada afficina typographica, lithographica
do encadernaçao on outra semeihanta 10$000.

§ 62. Do cada barca quo conduzir polo rio generos
a frete on para yonder noste municipia, 20$000.

§ 63. Do cada individuo para vender bilhetes do
loterias autorisadas, 50$000.

§ 64. Do cada individuo quo exercer o cargo de
official do justica 36000.

§ 65. Do cada individuo para tar cocheiras onde
recoba animaes a trato ou aluguel (lestes, I0000.

§ 66. Dc cada olaria em quo so venla t1has on
tijolos, 6$; não podendo ellas ser construidas dentro das
povoaçOos: multa do 106 e obrigaçäo do removal-as.



458 	 LIVRO PA LET MINEIRA

§ 67. De cada padaria on confeitaria, podendo vender
pelas ruas, lO$

68. Do cada individuo quo tiver titulo do sachris-
tAo 	 roatrizes on capil1a, 5000.

§ 69. Do cda inthviduo quo exorcer o cargo do
juiz de direito, 6000.

§ 70. Do quo exercer o de juiz municipal e do
orphos, 4000.

§ 71. De cada vigario on padro quo exercer sua
profis * por nomeaçAo ou no, 10000.

§ 7. Do cada professor publico on particular on
director do c1lgios, tondo aulas abertas e recebendo
honorarios, 2$000.

0 professor particular so pagarà o imposto quanclo
tiver mais do 10 alumnos.

§ 73. Be cada individuo quo exercer os cargos do
collector geral e provincial, sendo annexos, 10, separados
56000.

§ 74. Do cada individuo quo exercer os cargos do
escriväo do collectoria geral on provincial, sondo an-
nexos 66 e separados 3000.

§ 75. Do cada individuo quo exercer o cargo do
administrador da recebedoria do Itajubá on do qualquer
outra quo dentro do rnunicipio fOr creada,20$000.

§ 76. Do cada urn escrivo do recebedoria, 10$000.
§ 77. Do cada vigla do recebedoria, 5$000.
§ 78. Para vender lenha nas pnvoaçes em car-

guoiros, será o imposto annual de 3$ por urn animal;
do 5$ por dous o de 8$ por numero superior, ate 6, e
1$ por cada urn mais quo passar doste nurnero.

§ 79. Do cada canoa grando quo so occupar na
venda do lenha on madeira, on do transporto de ge-
neros a frete, 5$000.

§ 80. Do cada bilhar, onde so jogue por paga, 35
mais 25$ por cada urn ou outro quo funccionar no es-
tabelecimento.

§ 81. Havendo no estabelocirnonto dos bilhares
mario onde se venda bebidas, cornestiveis, charutos na-
cionaes on estrangeiros, 8, a cujo imposto não flea obri-
gado o dono do bilhares quo, sendo negociante, ja tiver
em sco nome pago a c 'ntribuiço marcada nestas pos-
turas para venda d'aquolles genoros.
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§ 82. Usar-se do armas defesas, tendo para isso
alvará da autoridade: 20$000.

§ 83. De cada individuo que exereer os cargos do
contador, distribuidor a partidor do juizo a do deposi-
tario publico, sendo annoxos, 5$ a separados 3$000.

§ 84. Do cada individuo titulado quo oxercor 0

cargo do curador goral do orphäos, 3000.
§ 85. Do cada oorporacão musical regida per osta-

tutos e quo taxar precos para seus serviços, 20, pagos
polo director solidariamente corn Os menibros da cor-
poraçao ou por quern fizer as vezes d'aquelle

86. Do cada engenho em quo so fabricar aguar-
dente, assucar a rapaduras, sendo movido a vapor 50$,
por agua 10 e por animaes 5000.

§ 87. Do cada engenho do serrar madeira, 5$000.
88. Do cada ourives quo exercer sua profisso, re-

cebendo paga 5$000.
§ 89. Do cada fabrica do bores, cerveja ou vinho

no rnunicipio, lOs. Sendo este genero vondido per mas-
cate do fora, 10$, quo vier vender.

§ 93. Do cada fabrica do mel do fumo 15$000.
§ 91. Do cada indtviduo quo, mediante porcentagem

exercer o cargo do cobrador, sendo domiciliado, 10, no
o sendo 20, salvo os agentos a interessados ou aquelles
que vencorn ordenados do casas estabelecidas nas pracas
cornmerciaes a os advogados encarregados desses nogocios.

§ 92. Do cada individuo quo exercer o cargo do pro-
motor publico e ja no tiver pago taxa como advogado
66000.

Na excepQO &ste paragrapho flea comprehendido o
curador geral dos orphos.

§ 93. Do cada individuo quo tiver pastes do auguel
5$000, dentro da area quo a camara designar.

94. Do cada iridividno do proflsäo do comprar a
vendor escraVOs, como son rarno exclusive do negocio tras
eontus do reis (3:000$000); no sendo, porem, essa a sua
principal profls ' ao 1:000$')00-

§ 95. Do cada casa ou individuo quo vnder ou con-
certar rniciiIIa do costura, caixas de musica e outros
serneihantes, 6$000,

§ 96. Para ter nas ruas do mans.) de estimaç.o, na
forma a GondiçO destas postttras 2$ 000 por cada urn.
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§ 97. Do officinas portatois ou volantes do caldei-
reiros u funileiros, nas fazendas 10$000.

§ 98. Do cada catacuinba quo so fizer, reconstruir-se
ou as alheios existentes quo so occupar para enteiramento
do cadaver no cemiterio, 6$000 pagos polo chefe da fa-
milia do finado ou pessua encarregada do enterro.

§ 99 Para depositar-se nas ruas e pracas materiaes
do construccao, confrme estas posluras, 2$000 por cada
rnez que exceder dos tres nas memas facultados.

§ 100. Pela aferiçto do balanças, pesos e medidas
do seccos e 1iquido; 1$000 pela aferiçao do metros 500 rs.

Do cada peso, medida ou ba1aça, quo for aferido so-
paradarnente 500 ra. Pela conferccia annual do balança,
tombs compititos OU incompletis do pesos e medidas, 1$000.
Os p ão domiciliados pagarao mais 300 rs. sobre cada uma
das taxas aqui mench nadas.

§ 101. Do cada fabrica de cortu me do couros o outras
manulacturasfora das povoac5s 15$000

§ 102. Decada urn mascate do figuras do gesso ou
podra, enfeites e ornamentos do casas, quadros e outras,
20$000

§ 103. Do cada attestado quo der a carnara a reque-
rimento do qualquer pessoa, excepto para percepcao do
ordenado ou vencirnento, 5$000.

§ 104. Do cada titulo quo so registrar näo sendo do
autondades e funccionarios publicos, quo tambem dbpen-
dom de jurarnento jerante a camara, 2$000.

§ 105. Do cada contrato quo a camara fizor corn
empreiteros para obras publicas, 2000. O quo reque-
rerem attestados, registros ou titulos e forem assignar Os

termoS do contrato, jutarao previarnente as suas pettçes
o talão thmonstrativo do pagameuto do respectivo imp osto.

§ 106. Do cada vendedor do sinotes e emblernas
106000.

§ 107. Do cada quinbete, reinado ou congado ou
outras danças permettidas nestas posturas, assim como
dos caterets nas roças, satisfeitas as condiçes oxigi-
das, 6$000.

§ 108. Do cada annel d'agua, 206 no 1 0 anno 0 10
nos seguiflies.

§ 109 Do cada escravo veudido para dentro deste
municiplo. 20, pgs polo voudedor 0 na sua falta polo
comprado, quo descontara no pagamento.
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§ 110. Do commerciante quo abrir loja, venda ou
negociar a beira dasestradas do rnunieipio uu uas roças
o bairros, alem das taxas crrespondentes aos generos em
quo negociar, pagará o imposto do 50$, sendo domici-
liado o no 0 sendo o dobro do imposto, alem da taxa.

§ 111. Do cada individuo quo importar neste muni-
cipio, para vendor, carneiros, porcos, cabritos (vivos),
effectuando a venda de rnais de 4 cabeças, 5$ e multa
igual ao quo so recusar ao pagamento.

§ 112. Para vender nas ruas das povoaes qui-
tandas, Iructas, queijos, verduras, ovos, legumes o ayes
do toda a espcio, em gaiolas ou cestos, tabo1eiro ou
carroças, 5: multa do 5$ ao quo não pagar o imposto.

§ 113. Para adar cc)m qua!quer animal onsinado
ou bravio em gaiola, motrando-o pcir pga, 156 na
cidado e 5$ em cada uma das suas freguezias.

§ 114. Para veneer figuras e irnagens 10$000.
§ 115. Do cada empregado on ageato do associaçes

do seguros quo nesto municipio quizerem fazor con-
tratOs, se cobrará o imposto do 10, sob pena do multa
do 30$000.

§ 116. Do cada fabrica do velas do coma, 5$000.
§ 117. Do cada restaurantee bLtoquim oxide so venda

café preparado e refeicoes, 10$000.
§ 118. D3 cada eolhooiro qua vender co1cho on

aceitar encommendas para as fazor, recebendo paga,
5$000.

§ 119. Do todos aquelles quo importarem, para
vender, obras ftitas concernentes ao officio em quo tra-
baiharem. alern do imposte do ' fficio, so cobrarâ 3000.

§ 120. lie cada escravo fugido quo Or recoihido a
qualquer cadea do municiio, pagará o dono: sondo a
priso feita mm esoolta, 6: corn escolta, 7, em qui-
lombo, 20. No poderá ser solto a escravo sam quo so
apresente o recibo deste imposto, sendo per olle respon-
savel a autoridade quo ordenar a soltura. Este imposto
so alcança oscravos quo fl() pertencerein a este municipio.

§ 121. Do cada individuo quo andar corn instru-
nientos on rob do do amollar ferramentas ou qualquor
outro objecto, 5$000.

§ 12. Da aferiço do balanças, pesos a medidas
usadas nas boticas, 	 , pain conforencia annual, 5$OOU.
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§ 123. De cida prfossor do muica quo receber paga
de seos discipulis, 2$000 salvo so houvor pago imposto da
mesma naturza.

§ 124 Do cada individuo quo vendor medicamentos
de horneopathia, excepto as pharmaca, 5000.

§ 125. Do todo aquefle quo negociar a varejo no
xnorcado em eaf& rapaduras, assucar, aguardente e dro-
gas, pagarã por cada dia e por cada genero destes, 500 rs.

§ 126. Do carIa fabricaute do gaiolas para as vendor
seudo do arame, 5000.

§ 127. Do cada ramo do negocio, industria quo u
tivor iniposto taxado nostas posturas, 5$000 e mais a taxa
quo fOr pela camara designada no rgu1amento respectivo
para todos os generos do mrcado, alli expostos e quo
ainda näo tenhao sido tributados.

Titulo MIX

DO IMPOSTO ESPECIAL

Art. 324. Tada a pssoa quo habitar neste munici-
pio domiciliado ou nào, tondo por sua conta casa arron-
dada, alugada, da la on duada on propria, fgäo, pagarâ
ann ualmente o imposto especial do 1$000 por cada fogo;
multa do 2$000.

Art. 325. Sio isentos deste imposto os pobres quo
vivem da caridade publica, os ranchos dos faendeiros quo
costumáo fazer em suns roçs par agasaiho do seos
trabaihado res.

Art. 326 Este imposto serâ applicado di despezas
do encanamento d'agua p tavel, chafrizes e muis obras
necessarias para ets fim nesta cidade.

Art. 327. 0 prod ucto deste impost quo sorá a renda
especial da carnara, no FoAerã em caso algum ser por
ella applicalo a outro serviço quo tao seja para a satisfa-
plo do art. 326.

Art 328. Satisfeita a necessidado e o serviço do art
326 o p duclo d impoto do fgã , quo continuará a ser
applicado a contrucçao e mauueoço do uma casa de c-
ridade nesta cidade, snvin1 pu' todo 0 municiplo a nas
condiçes do regulamontu qwi iucuaibe a camara organisar
em tempo para devida approvuço,
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Titulo XIII
Disposiç7es geraes

Art. 329. 01 cerniterios quo nesta cidade o fregue-
zias quo para o futuro forem creados, ficarão debaixo da
immediata inspecco da camara, quo orgaaisará o respec-
tiv() regulamento para ser apr)rovado pela assomblea pro-
vincial e meorporatlo a estas psuras.

Este regulamento podera vigorar antes, corn ordem
do prasidente da provincia.

Art. 330. As rviIencias tmadas pela camara, na
ópocha do epedimas para hygi.no e s1ubridade publica,
seiao publicadas pir oditaes e obr'garäo a todos, sob pena
do 8 dias do pri&ão e 30$ (10 multa.

Art. 331. Dentuo da ciade 6 prohibido construir
casai do caridade e em todas as povoças, dentro dellas,
enfermarias e lazaretos para tratarnento de possoas affec-
tadas do molestia contagosa multa do art. antecedente
o obrigacao de remover.

Art. 332. Os donos das casas ou torrenos atravessa-
dos por vallos do esgoto são obrigados a limpal-os annual-
monte, competindo ao fiscal a mesma ubrigaao por conta
da cmara para os quo atravesarem os terrenos publicos:
multa do 10$, quo tambom s ffero o dono e o fiscal quo
no rornoverem as aguas estagnadas nos terrenos publicos
ou particulares.

Art. 333. E' prohibida a exhibiço do judas em sab-
bado d'a111uia.

Na madrugada desso dia os fiscaes percorrero as po-
voaçes, inutilisando essos simulacros: malta do 10$ ao in-
fractor e 3 dias do prsao.

Art. 334. Fora dos dias destinados para o carnaval
podorao mascarados avulsos ou em grupos annunciar os
festejos nas runs, praças e casas 15 dias autos, do dia on
do noite, ate as 10 horas, uma vez quo tenha cada urn
mascarado patento ao peito urn cartAo numerado quo re-
ceber. na policia, oude doixará o soo nome; sendo consi-
derados infractores os quo anclarein sern cartão, Os quo
trocareni, os quo desrespeitarrn ao publico e particulares
o os quo trouxerem disticos offensvos, quo na opinião geral
to refiro a pessoa certa on incerta, bern como os quo não
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resp&tarem as providencias tomadas pela autoridada em
seas ethtaes wulla do 106 a sara recoihido a cadea a quo
provocar desordoas a faltar ao rospeito no centre das fa
mi1ia. A. priso nest case sara disciplinar 0 par 24 horas,
salvo o direito ao offendido.

Art. 335. E' prohibilo tomar banhos do dia nos rios
e ribo Oes das povoacjs, sam quo so esteja vestido a näo
offender a pulir: malta do 5 Nesta mesma pena moor-
rorá aquello quo antar pelas ruas offadoudu o pulor.

Aft. 336. Na so drà sepultura a cadaver algum
qua mostre vestigios b homicidio, physicas on
qualquer suspeita quo psst jiluzir indcio do crime, sam
quo so prticrpe è. autoridade policial on qualquer outra
quo mais visiuha esteja 	 multi do 30 e 8 has do prisão
ao encarrgado do colnLterio, coveiro on sacristo.

Art 337. Os escravos nio pdero andar quasi nus
On muito seas pales ruas des povOaçae, salvo quando
forem oncontrados em fuga : multa do 5000 par cada urn.

Art. 338. Os carros, carretao a carroças do mu-
r:icipio sujeitos ao iniposto sero per seus donis apresea-

dos ao aferidor para carimba1- ' s, do quo pagaro a
tste 200 rws por cala urn vuhiculo, soifreudo alern do
carinibo a riialO do 16 por quciquer quo for encoatrado
som o devido carimb, quo constará dos dons ultimos
algarismos do anno vigeuto.

Art. 339. 0 fiscal quo deixar do examinar a rez
quo so tiver do abater, incorrerá na multa do 5$ por cada
rez.

Art. 30. Todos as nogociantes o obripados a tar
as suas casas abertas nos dias do correigO a aferiço a
a apresentar ao fi scal a ao aforitor as uas methdas,
pesos e balnças, bern come os te13s do impostos qua
tiveroin pago. Comprohendem-se na exhibiçao do tal8
todos os contribuintes da camara para o devido - visto;
multa do 5$000.

Art. 341. Tolos aquolles qua per qualquer mode
insultarem a camara on os empregados delta, estando
estes no exercioio de suas funcçes, sorb multados em 30$
a 10 dias de pri80.

Art. 342. A camara 6 autorisada a tomar do par-
tido on coatratar, quando neces4te, medico para casos
do epidemia, e para os pobres. engenheiro on advogado
que defenda son direito em qualquer causa.
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Art. 343. Nos chafarizos pnhlicos flea expressa-
monte pruli bid lavar e dar de bber a atumaes; lavar
roupa on qua1qur c rpo quo posa alterar a pureza
d'agua; multa de 10000.

Art. 314. Não tu a uirit a roclamac o visinho quo
avisaio Corn autocedoucia do 3 dias, não niatidar on nao
for as&stir a quei ma (1s rogi4 lie sous cofinantos.

Art. 345 Ni uguirn pido U par nos quinta s antigos
eegot>s por (ride despejow as aguas dos visihis, 'uiVO
so per qu1]uor m,lo 1he dor sihida: multa do 10000.

Art. 310. So c ni1erados iiitos Os jgs do cal-
flubs e veidad•iramato cart.ealos on do exerccio phy-
sic, la-s c-mo v1tarot., Lit, t i n, so, mni1ha on CL-
beça, \vith, duniió, daniis, xtdr-z, g'iino, bilhar,
bigaifila, bola a outros sornuihantos. S5.o illicitos: las-
qnrué, trtnta a urn, vinte e urn, roeta, prmmra, paclO,
basio, estrarla do forro, pinta, vermihru1u o oritros e-
nielhantos. NOM hcitos Ost(iO cornprRhonlicIus tainbem bisca,
vispora e truque, esto nao siito a dtuhiro e srrn corno
pssatrni, do 1mssoas quo uo o procuretu CUUO fonto
do renda. 	 -

Art 341. As licenças para casas do jogos 1it•is
terao o—vsto—Jas aut-ridades policiaos do lugar: penn
de 10 de multa e i1 er casar1a a liceuça.

Act 348. 0 aferiior, em frento (10 tt1u do Imp)st,
do cas uotarã em livro prpr.o os caractersticos do co
quo Ihe fOr apreseutado, o nome do dono, carimbudo as
colboiras, polo q oe ihe pagarO os dons 200 reis.

Art. 349. E' prohibido ter colmeas nis povoncis
A beira das estradas: multa do 10$ o obrigoco do re-
movel-as.

krt. 350. Todo o negociante quo nto querendo con-
tinuar corn 0 negocio, no o teaha fechado no ultitno dia
do numb, sera obrigado ao iwpsto, como so contmuasse.

Art. 351. A penn do prisäo no poderã ser substi-
tuida pela do multi na forma destas posturas, quarido
o infractor, nogando-se ao pagamento arnigavol, fOr a
elbe condernriado por sentença.

Art. 352. As cobranças dos impostos comprehen-
didos nos § 29 e 30 do art. 323 sorão feitas por lanca-
mento e declaraçäo asignada polo exportador on por
outro a soo rogo, sinão soubor 1cr a escrever, demonstrando
fiolmente o nurnero do arrobas do cada urn daquelbes pro-
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ductos para ser calculada a cobrança do imposto. 0 quo,
sendo avisado pelo procuradr, n) aprsentar a refe..
ida declaraçio (lontro do prazo marcio pela camara oU

a apresEntar fa1a, sera multado em 20 e compellido ju-
dicialmente a pagar o iniposto Os excerlerite do quo
h'uver feito, por arbilramento fito por dua pessoas quo
mais razOs tenho para conhecot da exportação e da rondo.

Sero arbitros todos os empregados das recebedorias,
que sero semple ouvidos.

Art. 353. Do 2 em 2 annos o fiscal marcará am pro-
prietarios e inquilinos nas povoaçes urn prazo dontro do
qual rebocarAo, caiaräo e pintarào as frentes do seos
predios e muros

Ete prazo serâ do 6 mezes e improrogavel. 0 infra-
ctor sorá multarlo em 10000 e no duplo si dentro do 3
mezes ao mais não fizer o serviço, sendo neste caso feito a
sua custa por ordom da camara.

Art. 354. Ninguem poderà vender on mandar vender
nas pi voaçes fructas verdes ou podres, excepto as do en-
commenda para doce: multa de 5$000.

Art. 355. 0 aforidor, do conformitlade corn estas
posturas e decreto n. 5089 do 11 do Dezombro do 1872,
dará ao portador dos objectos quo tenha do aferir on Con-
ferir urna guia, declarano quaes os objectos, qunto
dove pgar e o norne do portador. Pagas as taxa, do quo
o procurador ou agento darão taIâo, estes lançirA na gua
a seguinte nota: c Pagon tanto, como consta do rocibo.
(Data e rubrica).

A' vista deste documento, o aferidor entregara ao por-
tador os pesos, medidas e balanças e ficarâ a guia, quo
guardara para por ella cobrar a sua porcontagern. 0 afe-
ridor terã urn livro fornecido pela camaro para nelle Ian-
car as aferiçes feitas no municipio, deolarando os obje-
etos, o dono e taxas pagas.

Art. 356. Ninguem poJ M rá abrir janellas ou clara-
boias ou outra qualquer fresta sobre o terrono alheo ou
devoluto, salvo em ruas: rnulta do 10000 o dornoliçäo a
sua custa.

Art. 357. Sobro os port3s do entrada ou quintacs
corn frente para a rua ê prohibilo construir-se teihado
ou outra qualquer coborta quo tenha maior largura quo
a do muro em quo estivereni assentados: multa do $OOO
alom da demo1iço da obra.
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Art. 358. Si na declaraço feita para.so  abrir no-
gocio on qualquer iriclustria houver omissäo do qualquor
genro sujeito a imposto, será esto pago corn a multa
do 5000.

Art. 359. E' prohibido alugar quartos ou casas a
pessoas deseonhecidas on suspeias, assim come menores
on escravos, sem licença do seos pais, tutores on senhores:
multa do 10000.

Art. 360. Todo aquello quo deixar nas etradas ani-
maes mortos, n) o r.tirand() para 1ugr distaute das
mesmas, multa pe 5000 ao dno ou quem suas vezes fizer.

Art. 361. Tdos os proprietarios de terra per onde
passarem ros ou corrogos, tondo do fazer roçadas ou derru.
hLtdas, foam obrigados a retirar delles imtnodiatarnente
as madeiras e tronquoiras quo privern o livre curse das
aguas e sorvula() deltas : multa do tO, soado o sorviço
fokto a sua custa.

Art. 362 Os flsees, a1en das muis obrigaçes, to-
rão a do oxaminat as estrada.s o caminhos depois do
feitos na forma destas posturas, mandaudo Os trabaiha-
dores a voltar a faze-to, si flLiO estiverom conformo as
mesmas post.uras.

Art. 363. Os mascates do joias do ouro, on prata,
etc. dovem sompro trazer sons taIes para exhibil-os
As autoridades, iupectoros do quarteiro e empregado
da catnara quo () Oxigirein; multa do 8$, e so asses mascates
vendurem on trocarutu objoet ' s fa1os, especialmento joiss,
serAo obrigaclos a restituir o impurto (it vencla ou troca e
receberem o son objecto rec)shecido fals : multa do 60$,
alern das penas em quo incurror pal) codigo criminal.

Art, 364. 0 iuspctr do quartoirac quo consentir
em seus districtos escravos fugidos, possoas criminosas
on suspeta, turbuleuts e vathos, sabondo-o per si On
por denuncia do pessoa idonea, som quo dê parte as au-
ttridades empotents ; e o quo deixar do exgir dos mas-
3ites quo trarlsitlr3rn em sons districtos talos em quo
inotrarern pagameuto do iinpsto do negoclo, industria ou
rofso será rnultado em 5$000.

Mt. 365. Atirar sobro as mattas marginacs dos
carniuhos e estradas on subre plantaQ.6 s alheias qualquor
matera inflimmavel, quo possacusar incenlio ou damno;
multa do 20$000 e 5 dias do prisão.

Art. 366. Ninguem poderA ter occultos os pesos



468 	 LIVRO DA LM MINEIRA

balanças, bern como as melidas, do modo quo no posso
ser vistas polo comprador e nom terá nas b1tuças oc-
cupada qualquer das conchas ; multa do 5$000.

Art. 367. Todo aquollo quo lenhar em c'rcas pu-
blicas cu particulares quo fechem pastos o plaataç,
será multado em 0$ e obrigado a reconstruil-as.

Art. 368. O €mprogados da camera, alem do seus
hnorarios, pereeberao wais as emotumentos quo ihos s.o
marcados polo presonto codigo, 0 0l)3 rnaLs actH do sea
officio perceherä os emolument ,)-; setneihantos, taxados
no regimento do custas, pagos pelas partus interessadas;
não teio, poreni, toes emo1uniento, quanlo Os actOs
quo praticarem, forem em vivtu(le do ordorn ia cunara o
a bern do sorvço publico.

Art. 369. Atom do suas obrigaces, o secretario é
ob igado a entregar ao presidonte tojo o expedienta das
de1iberaços tomadas, para quo tenho prompta execuçto.

Art. 370. Todos Os ernpregads da cLlmara, isto é,
fiscaeA da cilade e freguezias, procurador e cntinuo,
alem do seeret3rio, ser.o oh igados a assistir a pi irneira
sess;o da camara em cada mez, sein quo fiquom isentOS
do coreparocer as outras para quo furem aviados; multa
do 56 ao quo faltar sem caua jutas o participada.

Art. 371. Os flsces ter, do todas as multas quo
impuzrom e quo arrecadarem, oito por conto.

Art. 372. 0 quo pegar, para occupar, aniinaes
alhoios, scm COU5flJIflent() dø sous dos, so a multado
em 5$, abern da responsabililade para corn o donu do
animal.

Art. 373. A impsic do multa nunca isonta o mul-
tale do pager 0 impsto por cujt fIta foi multalo.

Art. 374. Os ngociantes são (brgados a cerrar as
portas do seas negecos duranto o tempo quo por suas
frentos passarem as prucis Oa corn o Santissimo Sacra-
mento: malta do 10000.

Art. 375. Todo aque.Ile quo, embuQado on disfar-
cado corn lengo polo cara, permfloeer prado juato as
perts ou jaucilas do csas aihei, sern mtvojusto e plau-
n yc], 5 	 do multa.

At t, 376 Todo aqulle que do noite fOr encontrado,
sew ser nun epoc:s permittida pot , osta8 posturas, CL rn
mascara o trajo do sexo diereute ao seu, multa d
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10 e 8 dias do priso, so ostiver armalo corn arrnas
prohibui as.

Art. 377. Todo aqu11e quo der, vender on em-
prestar faca, espiugarda tn outra qualquer arma, abe-
bado, mudos on doilos, multa do 10$ a dous dias do priso.

Art. 378. Todo aquelle quo srvir-se das parades e
muros dos edificius publicos on particulares, esquirias e
centro do suas pracas pra mictirios e outras nocessi-
dades, 5$ por cada infracçao.

Art. 379. No é porwittido dernorar o enterramento
do quaiquer cadaver a pretexto de pagamento do sepul-
tura, multa do 10$000.

Art. 380. 01 etupregados da camara, sempro quo
precisarern do aux1io para a facil oxecuço das posturas,
requisttarâ das autoridades poliutaes Os soccorros noce-
sarios oem caso (10 fl k ,y w ante delicto polerac charnar em
seu auxilio a quaquer ciIadao nacional ou otrangeiro
quo serâ multado em 106, quando no obedeça.

Art. 381 A todos us tsmtregaios da cinara quo
vencem ordouadoi sero estes taxados no orcamont) mu.
nicipal do cada anno.

o socretat'io terá tie om ilum 3atH : trar13ar&)Q ic
termos do alinhanento no inuciciplo, 500 N. por cada urn;
termos do ffançt, fe c--.vh aulo quo lavrar; contratos
quo escrovor por ordom da cmtra cnn ainproteiros, re-
gistros, 1 $000 , pagos petas partes.

Os dscaoi t3ra), aiim 1) p10 '-)Sta 1(3t)rruttla1O IOtas
posturas, pels autos qu livrarern dootro 10 su corn-
potoucia, 0 In tfl0 quo o seretLrL.) torn pOlOS autos 0
termos do liança.

O portotro terá iias partos 300 vs. por cada prgao e
pols certidöos quo passar 0 westno quo ttu os oftieiaes
do justica no civel.

Estes ernolumontos serac pag)s pelas partes do quota
Os empregados no po1ero haver camiuho, estacia ou
conducco.

Art. 382. A camara poderá, so a pratica o aconse-
iliar, ttinar a se serv ç) guardas, quo Sara) charnalos
muiicipaes, para auxliar a iuspecço e obsorvaucia das
postutas, donunciar as infracçes, rewoção do onfuihos a
cisco nas ruas a outras obrigaços quo ihes iinpuzer, y en-
condo 1$000 diarios çada um quando empreado em
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effectivos serviços on acompanharem o aforidor a empre-
gados da cainara em serviçosde seas fuacçs.

E tos empregados, pola trau . greso do suas obriga-
ces, podero ser multados at65.000 urn esda mez e does
dias de priso a usarã) do fardarneuto on distrnctivo qua a
camara Ihes designar.

Alern destes deveras, cumpriräo as ordens do presi -
dante, do qualquer dos vereadores a empregados da carnara
sobre objectos concernentes ao serviQo municipal.

Art. 383. Nnhurn contribuinto podurd obter a tlo
de imposto corresponlente ao g neru do eo negoelo on
profissâo, estabelecoode-se do novo, sem urna guia do res-
pectivo fiscal, quo nenhurn ewolurnento levarA por ella.

Art 384 Neohum contribuinte quo nu estiver su-
jeito a aferico nom por isso podrà vendor por pesos a
medidas inaffridos ; multa de lOOOO.

Art. 385. A camara, p&a foi a faculciade destas
posturas, terá Os s•guintes empiegais: urn secretario,
urn pocurador a urn agonto para cada fr'guezia, urn ar-
ruador a alinhador Para cada freguozLa, urn continue
o urn ajudante, urn fica1 a eta supplente em cada fregue-
zia, urn aferid r para todo o muniCiplo, urn medico, urn
advogado a urn ongnheiro do p trtilo; Os uirdas mciii-
cipaes precisos a Os ernprgir1os quo inais tarie frrrn crea-
dos Para o rnatadouro, illuminagA u, mercado, cerniterto etc.

Art. 386. A cawara c nfiuà os sees otuprogos a
pessoas do' recoLiheci a prub lado eaptLlao para bem des-
empeahareni as obrtgcOis quo ihos sa inhurentes; cin.sor-
vads em quanto brn so virorn, Gun direito d3 recebo
rem sos ordenados e porctmtgnis meuso.lrnerite, so assim
o quizorem.

Art. 387. 0 secretari p orá Or 0 son aju lante
por ella pago a dobaxo ds su.t imcoliat<t rosponsabili-
dade, o qual servirá em sees impedtmutos.

Art. 383. Este ajudante sorá de noineaço da ca-
mara sobre proposta do secretario a devidamonte jura
mentado. 	 -

Art. 389. A arrecadiço das roarlas da carnara,
quando por sea especialdalo U) ettvor conthtda aos flu-
ca ps, oaf rrne estas po ' turas, porteacerá ao procorarler
e sees agntes quo, como tudos os ours ewprgados,
sera. jurarneutados peranto a cawara.

Art. 390. Ao procurador da carnara flea desiguado
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fazr em cada anno, na epoca determnada pela camara
corn urn edital de 30 dias anterior uma correicaoge.
ral em todo o muucpio, sendo acmpanhdo polo secre-
tario, continuo e Os re Q poct.ivos fiscaes e afa;idor para
ob'orvar o cumptin onto das poturas, fazr impor multas
o tudo mais quo (lissor rosp(4to aos dir€ito e interesses
da camara,, pondo o-visto-em todos os talOes quo ihe
forem apreentados.

Art. :-9i. A carnari forneeerá an aferidor o padro
do pesos e medi1as do sy . tewa motrico docirnal para fazer
as aferiçes e carinbos e instrumentos proprios para esse
mister.

Art. 39. 0 afridnr pola inbservan&a dos seus
devotes em epoca projria iticorrerà na multa do 10$
pola infracco.

Art. 393. 0 procurador da csmsra, seus agentes,
fiscae,s, secrotarin o forior s.o obrigtdos a ter em dia,
ccm a devida limpeza e clareza, toIis Os ]ivros, tali5es
o mais papois a scu cargo, sendo obrigados a franquear
ao exame do qualquor vereador em sasso on fora deLla,
por si ou em comrnissio da camara e em quniquer tempo,
os ditos livros, tales e mais papeis.

Aquelles quo fororn encontraflos em infracço ou so
negarm a exame, s ffreráo por votaço da camara, pela
1. 11 infracâo advortncia uomiu1, quo consaà da acta,
pela 2. 0 inulta do 106 o suspnso do emprego por urn
mez o pela 3• 11 infracço da mema naturosa seräo dimit-
tidos a bern do serviço publico.

Art. 394. 0 procurarlor da camara nfo poderá fazer
pagamento ou despeza alguina, sein ordem por escnipto
on v(taco da carnara, quo iho fOr communicada, ou ordem
do presirlente na faculdade destas potoras, cobrando do
todas as quantias quo entregar ao cofre os dwidos recibos
per conta on quitaco. A pena desta infracçäe sore, a do
carrogar-so em conta do procurador a despeza.

Art. 395. A commisso do quo trata o art. 56 da
lei do 1 0 do Outubro do 1828, será do nomeaço da camara,
sob proposta do son prosidonte.

Art 396. A camara flea autorisada a adoptar come
son regimonto interno o da carnara municipal do Pouso
Alegre, em vgor pela roso1uço n. 3093 do 7 do No-
vexnbro do 1882.

Art. 397. A camara 6 autorisada a adoptar o dito
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.egmento; alterando-o n'aquolles pontos quo no crearem
direitos ou trnpuzerem obrigacôs, a4dicionn10-1h o quo
necesari&, fôs e quo ja estejo em vigor neste municipio no
880 actual regiwento interno

Art. 398. A camara, alem da synopso da todos os
sees trabdh)s durante o anno e orçarnonto geral do ua
recoita e de . peza, quo stão publica'ios pela ilnpreasa, so
h uver, contratará tainbem a pub!icao dos eclitaes e
extractus do todas as sossös coin a imprensa, om concur-
reucia, votarido a respecuva quota otu seos orçauieutos.

Art. 39. A camar, apprvados 08 8008 orçainontos
arinuaos, so podera lar destiuo dffer&nte as rubricas nelles
estatuidas por foi ça do lot provincial ou autri çs quo
tiver dos podere compotentos.

Art. 400. E' prohibila a venda do geueros alimeuti-
cios nos di,s do foira, sern quo fiquem expostos no morcaclo.

Art. liOl. Ficam revogadas todas as disposiçes em
Contrario.

Mando, portanto, a todas as autorilades a quoin o
conhecimnento e execuço da referitla R sluço porteacer,
quo a cumpram e façam cumprir tao inteirimente come
nella so contem. 0 secret-trio desta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no palacio da presidencia
da provincia do Minas Graes, aos trinta dias do moz de
Outubro do Anno do Nascimnoato de N sso Snhor Jesus
Christo do fiji oitocontos e oitenta e quatro, soxagesimo
terceiro da Independeacia e do Imnperio.

OLEGARIO HEIICULANO D'AQUINo E CASTRO

Sellada o publicada nesta secretaria aos 27 do Dezem.
bro do 1884.

0 score tario,

Gabriel de Oliveira Santos.
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Regulamento n. 102 e de Maio
de 1S

0 Iroidente da provincia, em oxoeuç tht lei a. 3117
do 17 do Outubro do 1883, resolve, para concesso do
ingenhos centtaes, mandar observar o seguinte regula.
mont.:

Art. L° Sro fundados na provincia tres engenhos
centra.s para o fabrico do assucar, niediante o emprgo do
apparolhos eproces pos rnodorrios mais aperfeiQoados.

A't. 2.' 0 ca pital garantido para cada engenho no
excedeiã do 500:000000, tendo este a capacidade para
nicer diariament. 180,000 kilogrammas do canna e fabri-
car annualmente 1,000,000 do k1ogramrna8 do assucar.

Art. 3. 0 Os engenhos serão concedidos a emprezas
nacionaes OU estrangoiras, quo so propuzorem fundal-os
nos municipios productores de canna, em quantidado suf-
ficionte para garantir a renda componsadora dos capitaes
empregados, e quo alem disto foram servidos por ostradas
do ferro.

Art. 40 Para a organisaço das emprezas seth mar-
cado urn prazo ao concessionario, podendo ser foita a con-
cosso a cnpanhias nacionaes ja organisadas e a estran-
geiros ostabelecidos no imperio, modianto autorisacäo do
governo.

Art. 5. 0 As pessoas quo so propuzerem organisar as
emprezas, dovero mostrar quo dispoom do meios para
conseguil-o, quo o municipio onde pretendom estabelo-
cer os engenhos presta-so ao cultivo e a producco da
canna, a quo obterão dos Iavradores contratos para o for-
necimento necessario ao fabrico do assucar.

Art. 6.° Feita a concesso, o contrato seth celebrado



2	 LIYRO DA L EI MINHU

perante o presidento da provincia no prazo do sessenta
dias, scb pena do ser conforda a outros.

Art 7. 0 TerAo prforencia as emprezas quo propu
zerem prazos mais curtos para o começo e concluo dos
trabaihos, 0 acitarem juro mais modico.

Art. 8. 0 Nenhum destes engenhos scrâ concedido
para municipios onde ja exista algum ontro por eoncesso
do gverno geral, on provincial.

Art. 90 Os pretendentes è. concesso devern declarar
em seus requerimentos:

§ 1.0 0 municipio em quo intento fundar o enge-
nho, juntando inforrnaçoes sobre a uberclade dos terrenos,
a producço e os meios do transporto.

§ 2. 0 As transwys quo pretondem estbe1ecer para
ligarem o engenho aos estabeb-cimentos agricolas.

§ 3. 0 Os recursos do quo dispoom para a organisação
da empreza, o prazo a esse fim necessario, e, si a emprcza
estiver organisada, o prazo para o começ o a terminaço
das obras.

§ 4•0 0 capital necesario e o quantum da garantia.
§ 5.° Onumero do alumnos quo so obrigo a nanter

em uma escola pratica do agricultura, junto ao engonho
central, na qual sero admittidos vinte moninos pbres
ou ingenuos, designados polo presidente da provincia.

Art. 10. As emprezas serão organisadas no prazo
do urn anno, contado da data da pub1icaç do despacho
do concossAc, e dentro deste mesmo prazo devero apre-
sentar ao presidente da provincia us estatutos apnrovados
polo governo, on, so forem organisadas no estrangeiro,
autorsaço para funccionarem no imperio.

Art. 11. Na subscripo do capita) toro preferencia
para accionistas, em igualdade do condiços, os lavradores
residentes nos municipios ondo teem do ser fundados os
engenhos.

Si a companhia fOr estrangoira, observar-se-ha a
Inesma preferencia, no caso do venda das acços.

Art. 12. A sede da empreza será na capital da pro-
vincia on na cOrte. Si porem tivor a sua sOde no exte-
rior, norneará urn representante na provincia corn todos
os poderes precisos para tratar e resolver perante a
presidencia da mesma provincia todas as quesWes quo
provierem do contrato celebrado, do conformidade corn
este rogulamento.
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Art. 13. Seräo garantidos juros do 7 % ao anno e
par 20 anuos ao capital de 1,500:000000 para tres on-
gonhos contraes.

Art. 14. Si o capital fOr levantado no estrangeiro
o houver do ser pago eta oro, ou ao cambio do 27 di-
nheiros esterlinos, nLo excederá a 6 Y. ao anna o jaro
garantido.

Art. 15. Comp-so o capital garantido das sommas
quo forom ore pregadas:

§ l.° Ns (3studos preliminares para a apresentaço
do piano e orçamento das obras, desenho dos appareihos
o descripço dos processos do fabric) do assucar;

§ 2. 0 Na construcção ou acquiicao dos edificios
aproprialos para a fabrica e suas dependencias, na compra
das machivas, appareihos, auimaes, torronos e accessorios
necessaios ao serviço della;

§ 3.' Em vias-ferroas e n'outros meios do trans-
porte por terra e agua, para o trafgo do engonho, corn-
prehonlilo o material lIxo, rodanto e fluictuante

§ 40 Em outras dospezas feitas, bona fide, quo forem
approvadas polo governo

Art. 16. As ecnomias quo se.flzerem na acquisico
do material on na execuço das obras, importaro, em
todo caso, reduegao corre pond eute do capital garantido.

Art. 17. Alew da garantia dejuros serao concedidos
os seguintos favores:

1.0 Diroito do desaproptiar, segundo a legislaco
provLncal, Os torrenos, predios e bemfeitorias quo forem
nocessarias para as obras autorisadas.

2.° Ienço do direito do importaco sobro as ma-
chinas, instrurnentos. trilhos e mais ebjoctos destinados ao
serviço da fabrica, solicitando-so osse favor do governo
imperial, depuis de instruido o requoritnento cam a re1a
çto dos objCts, especi flea ndo-so a quantidade e qualidade.
Oessará OssO favor no case provisto polo art. 70 n. 4 do
decreto P. 8357 de 24 de Dozombi o do 1881.

3.' Isonço do taxas itinorarias para todos os objec-
tos iiocessarlos A construcçao a a conservaço dos eth-
ficios, assim c o mo para machinas e appareihos.

Si, porom, taos objectos forem alienados sam prece-
der liconca do presideuto da provincia, será a empreza
obriguda a pagar as direitos o a multa no dobro da im-
ortaucia destes, impostas polo director da fazenda.

RL
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4. 11 Preferencia na concessilo do outros engenhos con-
traos quo hajo do ser fundados dentro do mesino maui-
cipio coin oi favores da provincia.

Art. 18. A garantia ou fianca do juros far-se-ha
effectiva, Iivre do quaosquor impostos provinciaes, par
semestres venci Jos nos dias 30 do Juriho e 31 do Dzernbro
do cada anno, e pagos dontro do tercoiro mez, depois do
findo o semestro, pela forma seguinte:

§ 1.0 Ewquanto durar a construcço this obras, os
juros serão pagus sobro as quantias quo tiver'm side
autorisadas pela presideucia e recoihirlas a urn etabeie
cimento bancario, para sorem empregadas, è. methda quo
foram necessarias.

E' autorisado, para as despezas preliminares, dopois
do organtsada a empreza, o 1evautuneto do 10 °,' do ca-
pital quo so houver do empregar no Dnmeiro anuo; e para
o COmQ) das ob"as, depws do approvado o respectivo
piano e orçamtnto, e das quantias quo forern necessarias
W o preenchimont) do terco do capital a emoregar no
mesino anno. As chamadas subsequ-3utos ser.o foitas do
accordo corn a presidencia, conforme as exgoucias das
obras em construcço.

§ 2. 0 Os juros pagos polo estabelecimonto baucario
sobro as quanhits doposittdas soro creditados a gaEata
de juros, e bern assim quaesquer renlas ovontuaes cu-
braclas iela empreza, come sejä.: taxas do transferonthas
do accos etc.

§ 3. 0 0 custo das maclines e appareiho do engonho
central, do material uixo, ro lante e fluetuarito, so serà
lançado em conta para garantia dos juros, ots mozs antes
do ifectivamente em pregados os memos rnateriaes, appa-
reihos on rnachinas.

§ 4, 0 Depois quo o engedho ceutral começar a func-
cionar, os juros sorào pagos em presenca dos halanços do
1iquidaco da receita e despeza do cutoio da fabrica, ex-
hibidos pela empr&za e dovidatnente exarninados pela di-
rectoria de fazenda.

§ 5. 0 Nas despezas do custaio do engenho central
serã cowprehoniidas somento as quo so fizerom coin
com[)radas canas edo materi ildo consumoannual da fabri-
ca, trafego, administraçao e reparosordivariose occurrentes,
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Art. 19. Osjuros sero pagos no lugar quo for con-
vencionado.

Art. 20. A empreza è obrigada:
§ 1. 0 A observar naoscola pratica do agricuitura,

junto ao engenho central, o regulamento respectivo.
§ 2. 0 A dar todos os eselarecirnentos quo forem

exigidos polo presidente da provincia em relaçäo ao es-
tado da fabrica e a escola pratica da agricultura.

3.0 A formar urn fundo do reserva para as des-
pezas da renivaço do material e obras novas, deduzind-
so para ess tim umi quota dos lucros.

§ 40 4 rvornbo1sr a provincia dos juros pagos, ate
A conoernentu quantia, repartindo em parte igues
eatre a proviucia e a empreza os dividendos quo exede-
rem do 8 %.

§ 5. 0 Dopois de inIernnisar a provincia cia quantia
dospendila corn a garantia do juros, continuarà a em-
preza a formar fundo do reserva, afim de rocompor ao
menos o terco do capital.

§ 6. 0 A submetter a approvaco da presidencia cia
provruca o piano da manufactura quo pretenda
es0b1ecer junto do eegeuho central, na qual será
empregida corno materia prima a canna do assucar
ou qualquer dos sons productos.

§ 7.° A sujeitar a approvacäo da presiclencia da pro-
vincia o piano o orçamento das ubras, os deseahos dos ap-
pareihos, a descripgao do pr000sso do fabrco do assucar,
o Os contratos corn os prOprI(taflOs agieoias, plant idores
o fornecedores do cauna, os quaes devoo ser fetos por
escriptura pub 1tca

§ 8.° A aceitar as modficaçoes dos trabaihos proli-
minares e a ernissãu proporci.na1 do capital garantrie,
si o engnho neo tiver capacidade para wag-un diana
do 180,000 kilograminas do canna 0 0 fabrico annual do
urn mi1hto do kilogrammas do asucar, 0 51 08 contratos
corn os lavradores no os obrigar€m ao fornecirnent
d'aquella quantidade do canna.

Estes con tratos serão apresentados dentro do prazo quo
for estipulado.

§ 9.° A comecar as obras dentro do prazo do sois
meze depois do approvado n i1ano e orçamonto, o a cou
c1uil 	 dentr: '10 "') I a>o deelirado no c)utrato,
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§ 10.' A contratar o pessoal para os trabaihos das
fabricas, sujeitando a approvaçao a tabolla dos respoctivw
venci men tos.

§ 11.' A estab1c(-r transways quo ponha(3 em corn-
municaçäo as fazondas corn o engonho, quando na') poss
ser foita por via fluvial.

§ 12.' A consrvar a fabrica em perfeito estado,
duranto o tempo (1* garantia.

§ 13.' A destinar, depois deindemnisada a provincia,
motade da renda excederite do 12 para augmentar o
fundo do reerva, ale quo elle represento polo menos
urn terço do capital.

Art, 21. 0 governo provincial oxercerá fisca1isaço
sobre o engenho, do modo quo julgar niais conveniente.

Art. 22. As contas (10 receitt e (leS r eZa da emproza
serao examinadas pela directoria do f4zenIa, depois do
emittir parecer s;bre ellas 0 collector municipal.

Art. 23. Pelas infracçes do contrato podem ser im-
postas as multas do 1 a 5 contos do rs.

Art 24. Soi äo concedidas prorogaçies do prazo, no
caso do força major sufficiontewente provado, a ainda assiai
a emproza pagará 500000 do cada mez do prorogaçao.

Art. 25. Acouc&socaducar:
§ 1. 0 Si 0 c)ntrat, na.) for asignado dentro do dous

mezes depois do pub1icdo o despacho da conces.
§ 2.' Si a etnpreza não so organisar, ou, depois do

organisada, no so habilitar para exrcer suas fuucçus
dentro dos prazos fixados.

§ 3.' Si as obras nào começarem, on, depois do co-
meçalas, fla foretu concliiidas nos prazo4 estipulados,
salvo o caso do forga major, devidarnoato justificado.

Art. 26. Suspende..se a garantia do juros:
§ 1.' Si as bras no firem executadas düntro do

prazo marcado, aid sua conclu..ão.
§ 2.' St o eagenho central deix%r do funecionar por

espaço do urn auno, salvo o caso do forca maior.
Art. 27. 0. contrat 8 sorao celtbrados do conformj-

dade corn oto rguIamonto.
Art. 28 Qua squr quesWes quo suscitarem se sobro

as CjuU1i do cont i s, so :3i decililas por arbitros,
im nomeado polo govurno e UUItU pula erupreza; no cauo
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do empate, srá escoihido urn torcoiro arbitro pela sorte
entre dous norns indcado-, urn peio preidento da pro-
vincia e outro pela cumpanhia.

Palacio da presidencia da provincia do Minas Geraes
em Ouro Preto, 9 do Maio do 1884.

ANTONIO GONSALVES CHAVES

Nesta secretaria do governo fi publicado o presente
regularnento aos nave dias do mez do Maw do 1884.

Gabriel de Oliveira ,Santos.
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Regulaniento ii. 103

2 sEccAo.—O Dr. preidente da provincia, em cxc-
cuço do art. 14 § 5 ° da lei n. 3232 do do Outubro
p. passado, ordena quo so observe o segunte regilamoto
para o curso das aulas do portuguez e francez do Lyceu
mineiro:

Art 1. 0 Fica, desde ja, dividida em duas cada uma
das cadeiras do portuguez e francez do lyceu mineiro.

Art. 2. 0 Estas cadoiras so classificadas pela ordern
nuinerica do l . a e 2.a

Art. 3 0 A frequencia legal das cadeiras quo actual-
monte existem, continuará a sor regulada pela dispo-
sicäo doart. 192 do regulamento n. 100.

Art. 4. 0 A frequencia legal, porem, das cadeiras
do novo creadas será do 40 alumnos, polo menos, frequen-
tos em urn somestre.

Art. 50 No caso do falta do frequencia legal, será
supprimida a cadeira mais modorna.

Art. i.° 0 curso das materias do quo trata o art 1.0,
será feito em 2 arinos.

Art. 7. 0 Os actuaes professores do portuguez e fran -
cez regerdcl as 2. al cadeiras.

§ L.° Ao professor da 1.' cadeira do portuguez com-
pote: o casino comprehendido nos soguintes exercicios,
quo constituem o 1.0 anno do respectivo curso:

—Loitura commentada;
—Leitura expressiva;
—Estudo theorico da gram matica, excepto syntaxe,
—Exercicios do orthographia na pedra;
—Analyse niorphologica na pedra;
—Exercicios do composiço faceis;
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§ 2.° Ao professor da 2.& cadeira compete:
—Reviso do estudo theorico da grammatica, feito no

1. 0 anno do respectivo curso;
—Theoria da syntaxe;
—Analyse syntaxia.
—Exercicios do redacço, cartas, descripçes, narra-

çes e composiçào livre.
—Litteratura nacional.

..	 § 3•0 Ao professor da L a cadeira do francez compete:
o ensino da theoria da grammatica franceza, excepto

syntaxe;
Exercicios oraos, corn applicaco do methodo do Ahn;
Leitura;
Yersao do trechos selectos do prosadores e poetas

francezes e portuguezes, corn graduaço das difficuldades
respectiras;

Analyse, corn applicaçao das regras de grammatica.
§ 4. 0 Ao professor da 2.a cadeira compete;
Revisão e continuação dos exefcicios do 1." anno do

curso, regido polo professor da L a cadeira;
Theoria da syataxe e analyse, corn applicaç.o das

respectivas regras;
Exorcicios do cornposiço livrc;
Conversaço franceza:
Noticia succinta da origem, desenvolviniento a in-

dole da lingua franceza;
Art; 8. 0 0 methodo do ensino será o simultanco.
Art. 9.° Em re1aço as lu cadeiras, serào obser-

vadas todas as disposiçoes do regulamento n. 100, quo
sAo applicaveis as 2.'

Art. 10. 0 Ficäo revogadas as disposices em contrario.

Palacio em Ouro Preto, 8 do Novembro do 1884.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Nesta secretaria do governo foi publicado o presonto
regulamento aos 9 do Novombro do 1884.

Gabriel de Oliveira Santos.
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DiMtricto do obras pul)UCa1s
2. sEcçAo.—.O Dr. presidente da provincia, em oie-

cuço do art. 16 da lei n. 3232 do 22 do Outubro p.
passado, resolve alterar as areas dos districtos deobras
publicas e suas respectivas sédes, nos termos seguintes:

1. 0 districlo—séde: Ouro Preto.
Oaeté, Carangola, Conceicäo, Guanhães, Itabira, Ma-

nhuasst, Marianna, Ouro Preto, Ponte Nova, Sabará,
Santa Barbara, Santa Luzia.

2 ° dzstricto—séde: Barbacena.
Barbacena, Cataguazes, Juiz de Fora, Leopoldina,

Mar do Hespanha, Piranga, Pumba, QueIuz, Rio Novo,
Rio do Peixo, Rio Preto, S. João d'E1-Ry, S. JoAo N-
pomuceno, S. José d'Alem Parahyba, S. José d'El-R y,
S. Paulo do Muriahé, Turvo, Ubá, Viçosa, Vionde do
Rio Branco.

30 districto—sdde: Itajubà.
Alfenas, Ayuruoca, Baeperidy, Cabo Verde, Caldas,

Campanha, Carmo do Rio Olaro, Chrisuna, Itajubá, Ja-
guary, Musambinho, Ouro Fino, Paraiso, Pasos, Pouso
Alegre, Pouso Alto, Santo Antonio do Machado, S. Gon-
galo do Sapucahy, TresPtata, Varguha.

4.0 districlo—sdde; Formigi.
Bambuhy, Bowfirn, Born Succsso, Campo Bello, D res

da Boa Esperanca, Dures do lndayà, Entro Rios, For-
miga, Itapecerica, Lavras, Oliveira, Piumhy, Santo An-
tonio do Monte.

5•0 districto—séde: Diamantina.
Arassuahy, Diamantina, Gouvea, Jequitahy, Minas No-

vas, S. Joao Baptista, Srro, Suassuhy, TheoFhilo Ottoni.
6.' disfricto—sdie: Pitanguy.
Abaetè, Alegres, Curvello, Path, ParacatiX, Patos,

Pitanguy, Sete Lagas.
7•0 clistricto—sdde: Uberaba.
Araxá, l3agagem, Carmo do Paranahyba, Jacuhy,

Monte Alegre, Patrocinio, Prata, SS. Sacramento, S. So-
bastio do Paraiso, Uberaba.

&.° districto—s6de: Muntes Claros.
(

	

	 Boa Vista, Gro Mogul, Januaria, Montes Claros,
Rio Pardo, Salinas, S. Flaucise).

Palaeio em Ouro Preto, 8 do Novembro de 1884.

OLAR10 }IERCULANO D'MUINO E CASTRO,
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Hegulamento Ii. 104

0 Presidente da proviricia, nos t.rn s do art. 24 §
4. 0 da lei do 12 do Agosto do 1834, ordoao quo at exo-
cuco das dispoiçes relativas aos engonheiros flcaes das
ostradas do ferro da provincia so observe o seguinte

RE, GULAMENTO

Art. 1.0 Os engonhoiros fiscoes dos estradas do ferro
da provincia , corn on Born garantia de juro, subvoriço
on outros favoros, sero nowoalos polo governo provin-
cial e exercero, por parto desto, constarite e immediata
inspoc(,a) sobre tolos os serviços dos e ' trailas em explo-
raço, locaço, construcço o trafogo: e born asim sobre o
modo porque as respecUvas adrninistraçes desompenhäo
os encargos a quo so houvar *3m obrigado.

§ 1.0 Em regra, haverà para cada emDrez-i urn
engenheiro fiscal; podero, porem, duos on mak ernprezts
ser reunidas sob a mesmo fiscalição ; e 0 devero ser,
sempre quo o service publico e o interesse da ftzeada pro-
vincial o aconsoiharern, sore projuizo da boa flea1isaçao.

§ 2. 0 Os engenheiros fieaes c ntiuu'i subordinados a
directoria g ral do obras publics, na forma do regula-
mento n. 101 art. 1.0 § 2 0 , ernquanto por lei no fOr
disposto o contrario e no exerotoLo do suas attribwçes e
deveres so regorä pelas dsposcOos quo so soguern.

Art. 2. 0 lncumbo as engoiheiros fiscaes
§ 1. 0 Cumprir tolas as ordens da prosidencia on do

director das obras publicas, relativas ao service da es
trada a scu cargo.

§ 2. 0 Prostar as informaços, e esclarecimentosd
quo Vies foram exigidos gorn ro1aço ao msmo sorvigo.
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§ 3. 0 Examinar e verificar to1os os projectos do
traçado da estrada, obras de terra e d'arte, edificios,
depeadoncias, material, born cone os competf3ntCS orça-
mentos, remettondo-os corn suis informacäo a diroctoria
goral do obras publicas.

§ 4•0 Assistir o acompanhar atteatamente a exe-
cuço das obras, athn do podet' cortiuloar-se da rogulari-
dade corn quo so feitas e prOVi(Ioflciar pata quo sejo
executadas corn a major economia e perfeiço possiveis.

§ 5,0 Fornecer ao goveruo dads geodesicos e topo-
graphicos do tori eno estudado e explorado para a estrada e
tomar as pcsicOes geographicas e altura dos pontos mais
-jnteressantes, come cidacles, sorras, confloencia do no, etc.

§ 6. 0 Examinar e appr)var as contas e documentos
do receita e diispza da esirada, glosando o quo indevida-
rnente houver side nellas iflClU&d') e reclarnando o aceres-
cimo do quo for do direito.

§ 7,0 Examivar os balaocs da receita e dospeza da
estrada e submettel-os a apreciaco da directoria do obras
publicas.

§ 8. 0 Approvar o systema, projecto e execuco das
fundac's do cacla obra, tondo sempro em vista a seguranca
precisa, e mais, siso tratar do estrada cow capital garan-
tido, a economia do construccO.

§ 9 0 Exarninar e aceitar o material fixo o rodanto
quo houver side furnecido, floe termos do entratO 0 espe-
cificacs approvadas.

§ lO. Aceitr ou reusar os matoriaos quo tenharn
do ser empregodos nas obras.

§ 4'l.° Acoitar provisoriam onto os treohos do estrada
o as obras, a modida quo so foretn concluindo, e proper
a drcctoria do obras publicas a aceitaçao dofinitiva, mi-
nistranlo ao mestno tempo inforrnaç3s a respeite e mdi-
caço das obras complernentareS quo houvorem sido exi-
gidas a born da seguranca e quo nao tiverem sido exe-
cutadas.

§ 12.° Fazer corn quo as emprezas mantenho sempro
em born estado do couservacão e seguranca o bite, obras,
depenenCiaS o material da estrala, do mode quo o trafego
se efictue sempre corn a major seguranca, rogularidade c

onom a,
1S.° Exigir das emprezas corn garautia do juros a
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a adopço do medidas quo foretu indicadas, para diminuiço
das despfsas do custeio.

§ 14. 0 lafk.rrnarA direct)ria do obras publicas sobre
todas as occurrencias havidas na estrada e no respectivo
serviço fiscal ; sobre os pedidos, propostas, reclamaços e
contestaces da empreza ; sobro os meios de diiniuuir as
despezas o augmentar a receita da estrada,

§ 15. 0 Exarninar os prij'ctos do tarifas, suas niodifl.
caçes 0 os regulamentos para Os servços da estrada e
pro1oa a directoria do obras publics a aecossaria appro-
vaço, indicando as modificces quo parecerem conve-
nien tes

§ 16 ° Rmetter a directora do c'bras publicas ate o
dia 10 dos mezes do Jaooiro, Abril, Juiho t' Outubro urn
relatJrio crcurntanciado do ostado o anclarnonto de todas
as obras em cnstrucçrLo, da consorvaço o roparos ifec-
tuados na parte da linha abarta ao trafego, acompanhado
do quadros estalisticos e deinoustraces da receita, dec .

-peza 0 movimento da estrada corn espeoifiicala m nção do
todos os acc T dentes quo so tiverem dado durante o trimestre
na etra1a do forro ou em suas dependencias, como cjao:
mortos, forimentos, choques, desencarrilharnontos, etc. e
provilencias dadas para reprimi1-s oU evital-os.

§ 17.° Providnciar nos casos urgentes sobre occur-
rencis do serviço, sujeitando o sea acto a approvaco da
directoria do obras publicas.

§ 18, 0 Partcipar immediatamente a diroctoria do
obras publicas todas as infracças dos reguamentos, in-
strucços ou contractos quo forem cammattidas polas admi-
nistraces das estradas do ferro.

§ 19. 0 Propor a appIicac.o das penas e multas em
quo hajao incorrido as emprezas o informar sobre as ra-
zes a1Igadas em defeza.

§ 20 ° Pro por em seos relatorios on quando as cir-
cnmstancias o exgirem as medidas quo tiverem por conve-
nientes a boa marcia e regularidade do sorvio das estradas
do ferro.

§ 21. 0 Examinar a rubricar as re1açs do mate-
rial e mais objectos quo, gozando do iseucao do direitos
do irnportaco, em virtude do contratos ou de decises
do poder cornpotento, tenho do ser irnportados em cada
anno.

§ 22. 0 Rover do tres em tres annos as tarifas do
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transporto, corn audiencia das respectivas emprezas, E
propor a directoria do obras publicas as mdificaçes pie
forem convenjentes,

§ 23. 0 Examiaar, sempre quo o entenderein pro-
ciso, os Iivros do receita e dspeza e todos os mais rela-
twos a circuIaço dos troas e cobrança dos fretes; teuclo
o diroito do exigir o coihor oi dad)s necesarios para Os
trabaihos estatjstjcjs quo liouverom do apreseritar, em
observancia deste regulamento.

§ 24.° Passar aos sous successores, quanclo tiverem
do deixar o lugar, ti ylo o arnhivo e mais objeetos quo
estTvw'nin em su poir, pArtnconts a proViflcii, corn
urn rlatoritj do estado o anL vn p lIt) 10 serviço a sou cargo.

Art. 3 ° Os engonheiros fiscaos residiro no pouto
da etrada quo m4hor convenha para 0 exacto cuiupri-
rnent) dos devoros quo ihes ao impostos; mas dovere
communicar a diroctora do obras publicas qual o 1ugr
escnlhido, o born asim qualquor mudança do residoncia
quo por vontura hnja.

Não podorän deixar a area do serviço quo ihes corn-
j to scm prova perrnisA.

Art. 4, 0 Os vencirneatos dos engenheiros fiscaes serao
rnarcados nos contratos ou fixdos polo govorno do ac-
cordo corn as companhias e sero pagos nos tormos do-
clarados nos mesmos critratos: sendo dividuios em tres
partes: duas cnio ordonaJo, uwa como gratifiaço para
o effeito declarado TIOS arts. 5.° 8 60

Quando rs w acimontos tivorem do ser pages por
companhias ou emprezas quo huverem obtido gararitias
do juros, o pagamrito so fará ffctivo por iatormedio da
directoria de fazenda, qua us descontará na occasio do
pagamonto dos j urns garantidos

Art. 5. 0 As Iicenças am engenheiros ascaes sero re-
guladas pelo quo so acha determinado para os ompregados
da direcoria do obras publicas no respectivo regulirnento.

Art. 6. 0 Nas raltas ou impedimontos dos engenheiros
ftscaes, seráo ellos substituidos pelos engenhoiros dos
respectivos dstrictos ou por qualquer outro engenheiro,
norm-ado polo presidente da provincia sobro proposta do
director geral das obras publicas.

0 substituto percobera apenas a parte do veneimento
quo doixar do ser recebida polo substituido.

Art. 7. 11 Para Os lugares do engenheiros fiseaes s6
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a adopç.o de medidas quo forem indicadas, para diminuiço
das despcsas do custeio.

§ 14. 0 Iufrrnará directoria do obras publicas sobre
todas as occurrencias havidas na estrada e no respectivo
serviço fiscal ; sobre os pedidos, propustas, reclamaços a
contestacOes da empreza ; sobro os meios, do diiniuuir as
despezas a augmentar a receita da estrada,

§ 15. 0 Exarninar os projctos do tarifas, suas modifi-
caçes a os regulamentos para os serviços da estrada a
prooa a directoria do obrs publicas a necossaria appro-
vaço, indicaudo as modificaçoes quo parecerem conve-
nientes

§ 16 ° Romotter a directora de ibras publicas atc o
dia 10 dos mezes do Jauciro, Abril, Juihu e Outubro urn
relat,rio crcurntanciado do estado o andarnonto do todas
as obras em construeço, da conservago e reparos 4 ff_
tuados na parte da linha aberta ao trafego, acompanhado
do quadros estaUsticos o de1nonstraç'3s da receita, des-
peza a movimeuto da estrada corn espeoifiicaia m nçäo de
todos osaccdentes quo so tiverem dada duranteotrirnestre
na etraa do terra ou em suas depoodenci:ss, coma cji'):
mortes, ferimentos, choques, desencarrilhamentos, etc. e
proviLnc i as dadas para reprimil-is on evital-os.

§ 17. 0 Providenciar nos casos urgentes sabre occur-
renciis do serviço, sujeitando a ceo auto a approvaco da
directoria do obras publicas.

§ 18. 0 Partcipar immediatamente a directoria do
obras publicas tudas as infracçes dos regulamoatos, in-
ctrucços ou contractos quo forem commottidas pelas admi-
nistraços das estradas do ferro.

§ 19. 0 Propor a applicaco das penas e multas em
quo hajao incurrido as omprezas a informar sabre as ra-
zes a11gadas em defza.

§ 20 ° Propor em seas relatorios ou quando as cir-
cumstancias a exigirem as medidas quo tiverem par conve-
nientes a boa marcha a regularidade do sorviço das estradas
do ferro.

§ 21. 0 Examinar a rubricar as re1a3s do mate-
rial e mais objectos quo, gozando do isonçao do direitos
do importaco, em virtude do contratos on do decisOes
do poder competonto, tenho de sor irnportados em cada
anno.

§ 22. 0 Rover do tres em tres annos as tarifas do
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podero sor nomeados os engenheiros civis graduados pela
escola Polytechnica ou do minas quo tiverern o curso do
estradas do ferro, ultirnamento creado na mesma escola
do minas.

Art. 8. 0 Quando a ostrada a fiscalisar tiver mais do
600 kilometros em estudos o coustrucco, poderâ o
engenheiro fiscal ter urn ajudantes, si assirn entencler con.
veniente o governo, proposto polo mesmo ongenheiro fiscal.

Ese ajudante será tambem engenheiro a fará os ser-
viços quo Ihe forem commettidos polo respectivo enge-
nheiro fiscal, do quem receberà as necesarias instrucçes.

Fica entendido quo o engenheiro fiscal é ø responsa-
vel poles services e ounico quo so corresponderá corn a
directoria de obras publicas.

Os vencimentos do ajudante soro fixados e pagos de
conformidade curn o quo for estipulado ns contratos.

Art. 9,0 Os engenheiros fiscaes e Feos auxiliaros to-
ro, quando em exercicio, passagem livro para Si a urn
criado nas estradas quo fiscalisarem.

Art. 10.0 Das decises dos engenheiros fiscaes haverá
recurso para a directoria geral do obras pubicas e desta
para a presidencia. Esses recursos sero voluntaros o
unicamente recebidos no effeito devolutivo.

Art. 11.° As companhias do ostradas do ferro quo
teem actualmente contratoi corn a provrncia, reclarnaro no
prazo de 30 dias da publicaco deste regulamento, contra
as disposices que Ihes parecerern contrarias aos mesrnos
contratos, os quaes serão sempro respoitados.

Em falta do reclamaçao no prazo marcado, enten-
der-se-ha quo concoidäo em mod ificar os ditos contratos de
conformidade corn as presentes disposiçYos.

Art. 12. 11 Nos casos omissos neste regularnento, sero
applicavels como subsidiarias as disposiçöes a rogula-
inentos geraes concornentes ao assumpto.

Palacio em Ouro Preto, 31 do Dezembro do 1884.

OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO.

Nesta secretaria da Presidoncia foi pubFcado o pro-
sonte regulamento acs 31 do Dezembro do 1884.

0 secretario,
Gabriel de Oliveira Santos.


