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2874—Lei do 20 de Seternbro do 1882—Eleva a
categoria do Ireguezia o districto da Abba-
dia dos Dourados, dosmembradO da fregue-
zia do Coromandel, municipiO do Patro-

.cinio............. a...
2875—Lei do do20 do Setembro 1S82—Cr u.a

torcoira cadoira do instruccO primaria
para o sexo masculino na c1dade da Itabira.

2876—Lei do 20 de Setembro do 1882—Cr6a a
parochia do SS. ISacrarnento, no termo da
Itabira ................

2877—Lei de 20 do Setombro do 1882—DerOga a
do n. 2722 do 18 do Dezernbro do 1880, quo
desmembrou do S. Joó .iE1-Rey a fregue-
zia do Carandahy ........

2878_Reso1uc 0 do 20 do Sotembro de 1882-
Manda cobrar 2$000 pela passagou do card

3

ouocço

-,	 -. 	 PF
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ros, carretEes, carrocas on olltro qualquer
vehiculo, na ponte do Santa Rita, no Rio
das Veihas...........5

N. 287—Rosolnço do 20 de Setombro do 1882—
Prohibe a criaçao do ablhas no municipio
do Pouso Alegre .........6

N. 2880—Resoluço do 20 de Setembro do 1882—A u-
torisa a Camara Municipal da cidade do Sa-
barâ a aposentar o respectivo Secretario,
Luiz Oassiano Martins Pereira . . . .

N. 2881—ResoIuço do 20 do Setembro do 1882—Pro-
hibe a cr1aço do porcos soltos na Villa do
Santo Antonio dos Patos ......7

N. 2882—Reso1uço do 20 Setembro do 1882—Man-
da fazer extensivas a Camara Municipal da
Cidade Viçose. do Santa Rita as posturas
da da d'Ayuruoca .........8

N. 2883—Resoluçao do 20 do Setombro do 1882-
Manda cobrar do negociante quo se) vender
1hidas espirituosas, no rnuaicipio do Sa-
bara, 30$000 pela respectiva licença . . 	 9

N. 24—Resoluçao do 20 do Seternbro do 1882-
Autorisa a Camara Municipal do Santa Bar-
bara a cobrar diversos impostos . . . . 	 >

N. 2885-1--tesoluço do 20 do Setombro do 1882—.
Approva 0 regimento iuterno (10 mercado
da Cidade do Uberaba .. . . . . . . 	 12

N. 2886—Lei do 22 do Setembro do 1882—Autorjsa o
Governo da Proviucia a mandar pagar a
Joao Antonio Gonçalves Pereira a impor-
tancia da coservaçao da estrada do Juiz
do Fora a Barbacena, rolativa ao 3. 0 e 4•0
trimostres do 1875 e 1.0 e 2. 0 de 1876, e a
indemnisar o cidathio Pedro Claudino dos
Santos da quantia do 2:658$270, quo do-
mais dospendeo nos concertos da cadêa do
Mariania, relevado da inulta quo iho foi
imposta por excesso do prazo.....19

N. 2887—Lei do 22 do Setombro do 1882—Revoga a
ultima parte do Art. 4. 0 da do n. 2722 do
16do Dezembro do 1880 , 	 . . . . 	 20
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N. 2888—Lei d 22 do Setombro do 1882—Autoris
o Presidento da Provincia a lovar em conta
para a aposentadoria do professor da cidade
da Januaria, Joao Gualberto do Carvaiho,
o tempo em quo oxercoo 0 magisterio parti-
cular

N. 2889—Lei do 23 do Setembro do 1882—Autorisa o
Governo a indemnisar o cidadao Josô Joa-
quirn Gonçalves Simies da quantia do
4:250$000, como arrematanto da ponte da
Barra desta Capital, differença entro o pro-
go por quo arrematon a obra e o orçamento
confeccionado na directoria do obras Pu-
blicas

N. 2890—Lei do 23 do Setembro do 1882—Autorisa
• Camara Municipal de S. Joao d'El-Rey
• fazer a desapropriaco necossaria para
• abertura do uma estrada quo, do
da Ibituruna, procure o porto niais prux
mo do Rio Grande........../

N. 2891—Lei do 25 do Outubro do 1882—Autorisa o4
Governo a indemnisar a Julio & Leopold
da quantia de 5:1 34$169 , do prejuizos
a construccäo da polite sobre o Rio Itac!a
birussi ..............

N. 92—Lei de 6 do Novembro do l882—Orca/ a
•ceita e fixa a despeza provincial para
aino financeiro do 1883 a th84.

N. 2893—Lei do 23 do Outubro do 1882—Ext
nera a Companhia,Uniâo Mineira da obr,
gaco de construir o ramal para a001a1c
do Mar de Hespanha, e contern out,s us-
posices 	 ......../ . 	 51

N. 2894—Lei do 6 do Outubro do 1882—Fxa a
ça policial para o exorcicio ,de 1883 a
1884..............

N. 2895—Lei de 6 do Nevembro do 188—Autorisa o
Governo a mandar contar p'ara a reforma
do alferes do corpo policial,David dos San-
tos Abreo, o tempo do cinqO annos quo ser-
vio como menor do Iesm9' corpo; e ao sol.
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dado musico do mesmo corpo, Liz André
Pinto, o tempo quo tamborn servio come
tal, do 19 do Janeiro do 159 P,. 10 do
Novembro de 1862 ........55

2896—ResOlUcaO do 7 do Novembro do 1882—Or-
ça a receita e fixa a despeza do diversas
Camaras Muuicipaes para o anno financei-
cc do 1883...........56

237—.oi do 23 do Outubro do 1882—Manda
quo a estrada do ferro, concedida em vir-
tudo da Lei n. 2450 do 19 de Outubro do
1878, eutronque-se zia estao do i3icas, da

	

Estrada do Ferro Unio Mineira . . . 	 95
-.-Lei do 23 do Outubro do 1882—Eleva è.

freguezia os districtos do S. Gonçalo do

	

açao e do S. Gonçalo da Tijuco . . . 	 96
. 99—Lei do 26 de Outubro do 1882—Autorisa o

Iresidente da Provincia a indemnisar o
Dr. Francisco Azarias do Quoiroz Boteiho

\ o eommendad.or José Estevos do Andrade
Botelho da quantia do 37:625$2 74, des-
pendida corn os concertos da ostrada do ro-

j aagern do Passa Vinte.......96
—Lc-' do 7 do Outubro do 1882—Concede ao

. dado Joaquim José Campos do Bitten-
eiurt, on a companhia quo por elle for or-
gaiiisada, a garantia do juros do 7 % an-
uuas, sobre o capital do 800:000$000, per
5 anuos, para a fnndaço e trafego do
m engrs rLo central do canna do assucar,
n qualquer dos municipios do Ubá, Pre-

	

so, Murialad, Carangolla e Ponte Nova . 	 97
N. 290i—L i. 2. de Outubro do 1882—Autorisa

o 'ru,trno a mandar admittir a oxames
geraes io curso normal o cidado Joaquim
fhomaz do Carvalhaes .......100

N. 2902— ei do 20 do Ouubro do 1882—Cr6a uma
•a cadira para o sexo masculino na Ci-

:ade Leopo1dia, sendo a esta annexa ado
portugUoZ ............

N. 2903—Lei do 20 do Outbro do 1882—Cra cadoi-
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ras do instrucço prirnaria em diversas lo-
lidades ............

2904—Lei do 9 do Novombro do 1882—Reorgani-
sa o curso do pharmacia dosta Capital

205—Lei de 23 do Sotombro do 1882—Elova a
freguozia os curatos do S. Sobastio e S.
Roque do Born Retiro e o Divino Espirito
Santo do Carangolla; os distric Los do Santa
Rita do Gloria, do Papagaio e dos Passes;
cra o districto do paz do S. José do Bre-
jañba do Corrego Alto, a transfero diversas
fazendas do umas para outras froguezias

2906—Lei do 23 do Setembro do 1882—Transfere
do ins para outros municipios diversas Ire-
guezias, do uma para outras freguezias di-
versas fazendas e marca divisas para a
freguezia do S. Domingos, do municipio
de Marianna ..........

2907—Lai do 25 do Setembro do 1882—Cra uma
cadeira do instrucco primarit no distri-
cto do S. Joao Baptista do Faria, na fre-
guezia do Dores do Guanhes a outra no
districto do S. Pedro, na freguezia da ci-
dade do Suassuhy

2908—Lei do 25 de Sotembro do 1882—Annexa
ao districto e freguezia do Abaeté, des-
membradas da do Dores do Iadai, as fa-
zondas do Francisco Justiniano do Noro-
nha e Salvino Justiniano do Noronha

N. 2909—Lei do 25 do Setembro do 1882—Cra uma
escola do instrucco primaria elernentar
para o sexo feminino na parochia do Dores
do Turvo, municipio do Pomba . . . 113

N. 2910—Lei do 25 de Setombro do 1882—Urea ca-
deiras do instrucçao primaria nos districtos
do S. Pedro da Unio e Monte Bello,
aquelle do municipto do Jacuhy a esto do
do Cabo Verde .........113

N. 2911—Loi de 25 do Setombro do 182—Traiis-
fore a sde do districto do Peixe Cri para

N.

N.

KNI

N.

N.

103

104

107

108

111

112
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a Oaiçtra, e cra urn districto do paz na
povoaço das Mainonas.......114

N. 2912—Lei do 25 do Setembro do 1882—Ora ca-
deiras do instrucçao prirnaria no Arraial
Novo, no Ribeiro, Guarda Mor, AlagOa
do Santo Antonio e Leito . . . . . . 115

N. 2913—.Lei do 20 do Outubro do 1882—Ora es-
colas nocturnas para adultos, e outras de
instrucço primaria em diversas localida-
des ............. 115

N. 2914—Lei do 25 do Setembro do 1882—Cra uma
cadeira de instrucço primaria para o sexo
ferninino no arraialde S. Dorniugos, muni-
cipio do Marianna ........117

N. 2915—Lei do 25 do Setembro do 1882—Eleva è.
freguezia, corn a denoininaço do S. Fran-
cisco do Assis do Vormeiho, a povoaco do
Vermeiho, termo do Manhuasst. . . .

N. 2916—Lei do 26 de Setembro do 1882—Eleva a
parocia o districto do S. Miguel da Ponta
Nova, tormo do Sacramento . . . . . 118

N. 291i—Loi do 26 do Setombro do 1882—Ora ca-
deiras do instrucço prirnaria no districto
do Pequy, na freguezia do Santo Antonio
da Oliveira e na povoaço do Gramma. . 11

N. 2918—Lei do 26 de Setembro do 1882—Orêa uma
cadeira do instrucco prirnaria para o sexo
leminino na freguezia do Rio do Pedras,
termo do Ouro Preto .......120

N. 2919—Lei do 26 do Setembro do 1882—Cra uma
cadeira de instrucço prirnaria no arraial
do Tijuco, municipio do Ouro Preto.

N. 2920—Lei de 26 do Setembro do 1882—Cra urna
escola do instiucco prirnaria na freguezia
da Ventania ..........121

N. 2921—Lei do 26 do Setembro do 1882—Elova a.
freguezia os districtos do Santa Barbara,
Rosario e Vargem Grande.........

N. 2922—Lei do 4 do Outubro do 1882—Cra uma
osoola nocturna na povoaçao donominada



Fabrica do Codro, no districto do Montes
Claros ............122

N. 2923—Lei do 25 do Setembro do 1882—Cra ca-
deiras do instrucço primaria na A1da
Doce, na Varginha e no arraial do Atter-
rado ............. 123

N. 2924—Lei do 4 do Outubro do 1882—Cra uma
escola nocturna do instrucco prirnaria,
annexa a urna das cadeiras da cidado do
S. Joao d'El-Rey ........124

N. 2925—Lei do 4 do Outubro do 1882—Ora cadei-
ras do instrucço prirnaria nos arraiaes
de S. Gonçalo do Brumado o S. Miguel do
Cajuri; nas povoaçOes do Mosquito o Bi-
chinho e no districto das Lagos . . . 	 125

N. 2026—Lei do 6 do Outubro do 1882—Autorisa
o Governo a despender a quantia do
22:000$000 corn a construcço do diversas
pontes ............

N. 2927—Lei do 6 do Outubro do 1882—Cra o mu-
nicipio do N. S. do Carmo da Bagagern 	 126

N. 2928—Lei do 6 do Outubro do 1882—Marca as
divisas entre as freguezias do Mattozinhos
o Jequitibá, aquella do municiplo do Santa
Luzia e asta do do Sete Lagôas . . . 	 127

N. 2929—Lei do 6 do Outubro do 1882—Autorisa o
Presidonte da Provincia a mandar con-
struir uma ponto sobre o Rio do Peixe,
no arraial do rIaquarass l, e a roconstruir
a (10 Rio CipO, na estrada ontre os muni-
cipios do Santa Luzia e Concoiçao . 	 .

N. 2930—Lei do € do Outubro do 1882—Ora o mu-
nicipio do Coromandel .......128

N. 2931—Loi de 6 do Outubro do 1882—Autrisa o
dispendio da quantia do 2:000$000 corn os
concertos da estrada que da Uberaba o Sa-
cramento so dingo a cidade de Passos. 	 129

N. 2932—Lei do 6 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governo a dospender a quantia em quo fo-
rem orçados os concertos da estrada da
Sera dos Pilöes 	 ..........o



- x -

N. 29933—Lei de 26 do Setembro do1882—Autorjsa o
dispendio do varias quantias corn diver-
sas obras publicas ........130

N. 2934—Lei do 23 do Sotembro do 1882—Transfero
a parte do territorio da fregueziado Avon-
tureiro quo foi annexada ao novo mu-
nicipio do S. José d'Alem Parahyba,
para o municipio do Mar do Hespanha 	 133

N. 2935—Lei do 23 do Setembro do 1882—Desmem-
bra do districtodo Ribeiroe annexa a fre-
guezia do Barbacona a fazenda denomina-
da Ribeirao, pertencento a Modesto Ribei-
ro Mendes ...........

N. 2936—Lei do 23 do Setombrode 1882—Ora uma
cadeira de instrucço primaria para o sexo
feminine na freguezia de Santa Rita da
Ibitipoca, municipio do Barbacona . . 	 134

N. 2937—Lei de 23 do Setembro do 1882—Ora uma
cadeira do instrucço primaria para o sexo
feminino no districto do Empossado, muni-
cipio do Cataguazes........ 135

N. 2938—Lei do 23 do Setembro do 1882—Transfore
diversas fazendas do umas para outras Ire-
guezias; restabelece as antigas divisas en-
tre Os municipios do S. Joao cl'EI-Roy o S.
José d'El-Rey; revoga o § 1.° da Lei n.
2843; marca as divisas entre Os municipios
do Piumhy eBambuhy e transfero a séde
do districto do Entre Rios para a povoaço
das Parobas ............

N. 2939—Lei do 23 do Setembro do 1882—Desmem-
bra da freguezia do S. Joaquim da Serra
Nogra e annexa a do S. Sebastio do Area-
do, termo de Alfenas, as fazendas do
Francisco Antonio do Carvaiho o Balbino
Joséde Lima ............8

N. 2940—Lei do 23de Setembro do 1882—Cr4a uma
cadeira de instrucço primaria para o sexo
ferninino na povoação do Dionisio, do
municipio da Itabira .......139

N. 2941—Lei do 23 de Setembro de 1882–,-Eleva a
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N.
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N.
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freguozia o districto policial de S. Josh
do Pontal, e annexa a Ireguezia da Con.
ceiço do Rio Verde, termo de Baependy,
a fazenda dos Crirninosos ..... 

2942—Lei do 23 de Setembro do 1882---Cra utna
cadeira do instrucço primaria para 0
sexo masculino no districto do S. Francisco
do Vermeiho, rnunicipio do Manhuassü

2943---Lei do 23 do Sotembro do 1882—Cra uma
cadeira do instrucçao prirnaria para o sexo
ferninino na povoaço da Viuva, fregue-
zia do Roças Novas, municipio do Caetó.

2944---Lei do 23 de Setembro do 1882---Eleva a
freguezia 0 districto do Gloria, freguezia
do Carandahy, municipio do Quoluz

2945—Lei do 23 do Setembro do 1882—Cra ca-
deiras do iristrucçao primaria em diversas
localidades............

2946—Lei do 23 do Sotembro do 1882—Autorjsa
a Camara Municipal da Cidade do Tres
Pontas a vender a parte da propriedade
quo possuo naquella cidade .....

2947—Lei do 28 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governo a mandar pagar as Dr. Godofredo
SLiveira da Motta a irnportancia do seus
vencimentos, corno engenheiro do 3. 0 dis-
tricto, a contar do 4 do Marco a 29 do
Abril do 1881...........

2948—Lei do 6 do Outubro de 1882—Autorjsa o
dispendic do diversas quantias para a con-
strucço do pontes sobre difforentes rios e
ribejres

2949—Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorjsa o
Presidente da Provincia a despender, pola
verba—Obras Publicas, ate a quantia do
4:000$000 corn a construcçao da ponte
sobre o Rio Vieira, na cidade do Montas
Olaros, e 1:800$000 corn a do uma outra
sobre o mesmo rio, no logar denominado

Passagem do Mello, proximo a dita cidado.
2930—Lei d3 7 do Outubro do 1882—Elcva a ci-

139

140

141

.4
142

143

144

145

146
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dade a villa do Espirito Santo da Vargi-
nha .............14G

N. 2951—Lei do 7 do Outubro do 1882—Cra urn
districto do paz na Capella do Santa Bar-
bara, termo do Barbacena. . . . . . 147

N. 2952—Lei do 7 do Outubro de 1882—Autorisa
o Govorno a mandar construir duas pontes
sobre o Rio do S. Francisco .....148

N. 2953—Lei de 7 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governo a despender, pela verba—Obras
Publicas, a quantia nocessaria corn a con-
struccäo do uma estrada quo do Lavras Ve-
ihas va a ponte do José do Castro, na fa-
zenda da Piranga . . . . . . . . .

N. 2954—Lei do 7 do Outubro do 1882—Annexa a
freguezia do S. Sebastio do Rio Preto o
rotiro portencente a José Francisco do Al-
nieida Leite e outros . . . . . . . . 	 49

N. 2955—Lei do 7 de Outubro do 1882—Denomina-
S. Sebastio o districto da Borda do Campo. 150

N. 2956—Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorisa o
Presidente da Provincia a auxiliar a Ca-
mara Municipal do Itajubá, pela verba
—Obras Publicas, corn 20:000$000 para a
rnudança do leito do Rio Sapucahy. . .

N. 2957—Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorisa o
dispendio, pela verba—Obras Publicas, do
quo for nocessario para a factura do urna
estrada, do Joo Gomes ao Livrarnonto. . 151

N. 2958—Lei do 7 de Outubro do 1882—Autorisa o
dispendio, pela verba—Obras Publicas, da
quantia necossaria a construcco do uma
ponte sobre o Ribeirao do Peixe, froguezia
da Sande, termo de Marianna . . . . . 152

N. 2959—Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorisa o
Presidente da Provincia a mandar con-
struir uma ponto sobro o Rio Pomba. . . 153

N. 2960---Lei do 7 do Outubro do 182---Autorisa o
Presidente da Provincia a despender a
uantia do 2:500$000 corn 4 construcçào
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do urna ponte sobre o Rio Prata, no lo-
gar denominado Vito do Coronel Pio . 	 153

N. 2901—Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorisa a
Presidente da Provincia a desponder corn
os concertos da ponte do Sarmento sobre
o Rio Pomba a quantia do l:000$000.	 154

N. 2962—Lei do 7 do Outubro do 1882 --- Autorisa o
Governo a desperider as quantias: do
4:000$000 corn os reparos do aterro quo
existe proximo a cidade do Pouso Alegre;
do 3:000$000 corn as obras da igreja
deJaguary........... 155

N. 2963—Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorisa a
construcco de uma ponte sobre o Rio
Preto, na estrada quo da freguezia da
Bocainaso dingo a cidade do Rezende .

N. 294—Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governo a mandar construir diversas
pontes no rnunicipio da Itabira . . . 	 150

N. 2965—Lei do 7 do Outubro de 1882—Autorisa a
Presidente da Provincia a despender a

1 uantia de 6:000$000 corn a construcço
do uma ponte sobro o Rio das Mortes, no
logar denominado Capo Redondo . . 	 157

N. 2966—Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorisa a
Presidento da Provincia a entregar a Ca-
xnara Municipal da Cidade do Rio Preto
a quantia do 4:000$000 para a construcçao
do uma ponte do pedra no riacho quo
quo atravessa a principal rua daquella
cidade ............

N. 2067—Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorisa o
Presidente da Provincia a mandar proce-
deraos concertos da estrada quo do arraial
do S. Bartholornoo vae ao da Casa Branca,
o a construcço do urna ponte sabre o Rio
das Veihas, na estrada e termo do Ouro
Preto

N. 2008 - Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorisa a
dispendio das quantias: do 3:500$000 corn a
desobstrucco dos rios Cabo Verde e Musaiu.
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bo, no rnunicipio do Cabo Verde e Alto-
nas, do 1:000$000 corn a reconstrucçilo da
ponte Zbre o mesmo Rio Cabo Verde. . . 161

N. 2969 - Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governo a mandar fazer as reparos da es-
trada quo da cidade da Itabira so dingo a
Sant'Anna dos Ferros ........162

N. 2970 - Lei do 7 de Outubro do 1882—Autoria o
Presidents da Provincia a auxiliar a Ca-
mara Municipal do Tarnanduá corn a quan-
tia do 2:000$000 para a reconstrucco do
atorro e roparos da ponte denorninada Pen-
to do Pedra ...........

N. 2971 - Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorisa o
dispendio da quantia necossaria corn os con-
certos doduas pontes na freguezia do Trifle-
cionado, termo do Marianna . . . . . . 	 163

N 2972 -Lei de 7 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governo a mandar construir, pela vorba
—Obras Publicas,urna ponte sobre o ribeiro
denorninado Santa Fe, no arraial do Sant'-
Anna do Capao Redondo, termo de S. Fran-
cisco ..............164

N. 2973 - Lei do 7 do Outubro do 1882—Manda con-
struir urna ostrada, do 1-'atrocinio do Gua-
nhos ao Porto da Figueira, no Rio Deco.

N. 2974 - Lei do 7 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governo a mandar fazor diversas obras, e
auxiliar a Camara Municipal da Cidade do
Arassuahy na construcco do urn caes, quo
a preserve dos estragos e inundaces do
Rio Arassuahy ..........15

N. 2975 - Lei do 7 do Outubro do 1882—Cra urn dis-
tricto do paz na povoaçiTO do S. Geraldo,
na Estrada do Ferro Leopoldina; marca as
divisas da parochia do Parauna, termo do
Curvello ; transfere do utnas para outras
freguezias divorsas fazondas,o rovoga o Art.
30 da Lei n. 2474 do 23 do Outubro do 1878. 	 167

N. 2976 - Lei do 10 do Outubro do 1882—Transfere
da freguezia do Candêas, termo do Tarnan-
duá, para a freguezia e rnunicipio do Campo
Belle, a fazonda do S. Miguel e Almas e o
sitio de Caries Ferreira Pacheco. . . . 	 168

N. 2977 —Lei do 10 do Outubro do 1882—Autorisa a
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Govorno a fazer acquisiço da ponte coil-
struida sobro o Rio Chopotó por Manool At-
fonso Rodrigues Junior .......ioo

N. 2978 - Lei do 10 do Outubro do 1882—Eleva a fre-
guezia o districto do paz do Born Jesus da
Penha, termo do Cabo Verde .....

N. 2979 - Lei do 10 do Outubro do 1882—Eleva a fre-
guezia,corn a denominaçao do N. S. do Des-
terro do Entre Rios, 0 districto da Capella
Nova do Desterro,do termo de Entre Rios. 170

N. 2980 - Lei de 10 do Outubro do 1882—Eleva a fre-
guezia o districto do S. Pedro do Alcantara,
do municipio do Araxá .......171

N. 2981 - Lei do 12 do Outubro do 1882—Marca as di-
visas entro Os rnunicipios do Jaguary e S.
José do Paraiso ..........

N. 2982 - Lei de 19 do Outubro do 1882—Autorjsa a
concosso do aposentadoria, corn o ordona-
do proporcional ao tempo do serviço quo
provar haver prestado, è. D. Paulina Au-
gusta Mitraud, professora publica da ci-
dade da Ponte Nova .........

N. 2983 - Rosoluco do 7 de Novembro do 1882—Re-
gala a cobrança do imposto sobre indus-
trias e profisses no rnunicipio da LeOpOldiflL i7N. 2984—Rosoluçao do 6 do Outubro do 1882—Au-
torisa a Camara Municipal de Alfenas a
cobrar diversos impostos . 	 . . . . iso

N. 2985—Lei do 12 do Outubro do 1882—Manda quo
as divisas do Art. 2.° da Lei n. 1764, entre
os municipios do Ayuruoca e Turvo,siryain
tambern do divisas entre as freguezias do
Serranos e S. Vicente, e contem outras
disposices .............. 	 182N. 2986—Lei do 14 do Outubro do 1882—Supprime
o districto da Conceiço do Para. . 	 . 18

N. 287—Lei do 14 do Outubro do 1882—Transfer
a fazenda do Pantano, propriedade do Jos&
Camillo da Costa o outros, da freguezia do
S. Roque para a da cidade do Piumhy. . 181

N. 2988—Lei do 14 do Outubro do l882—'.Cra o djs-
tricto do S. Sebastio, elevado a Ire-
guezia, corn a deuominaço do S. Sebastiaci
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da Estrella, incorporando-ihe parto do
territorio das da Boa Vista e Madre do
Deos.............

2989—Lei do 14 do Outubro do 1882—Desinem-
bra da parochia e districto do Nossa So-
nhora do Desterro, e incorpora a do Sao
Bento do Tamandut, a fazeada do Joao
Gualberto do Oarvalho.......

2990—Lei do 14 do Outubro do 1882—Desmern-
bra da freguezia de S. José do OhopotO,
termo da Piranga, e incorpora a do Nossa
Senhora das Mercs, termo do Pomba, as
fazendas dos cidados José Gornes Pereira
o Luiz Pereira Barbosa

2991—Lei de 14 do Outubro do 1882—Rovoga a
do n. 2704 do 30 do Novembro do 180.

2992—Lei de 19 do Outubio do 1882—Autorisa o
Presidente da Provincia a despender dif-
ferentes quantias corn a contrucco do
diversas pontes

2993—Lei do 23 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governo a conceder titulo do normalista,
independento de idade legal, a D. Anna
Guilherrnina Candida do Carvalho.

2994---Loi do 23 de Outubro do 1882—.Revoga o§ 50 do Art. 4. 0 da Lei a 2815 do 22 do
Outubro do 1881, quo rnandou contratar
corn utna dos companhias do estrada do
ferro—Unio Mineira, on Juiz do Fora ao
Piào—o prolongamento dos seos trilhos it
cidade do Pomba, e autorisa o Governo a
conceder àquella companhia este prolonga-
mento, elevado o seo capital a tres mu
contos do réis, coin a garantia do juros do
7 // sobre seiscentos contos do réis, quo
erão destinados ao rarnal do Mar do Hes-
panha............

2995—Lei de 19 do Outubro do 1882—Eleva a
cidade, corn o titulo do Visconde do Rio
Branco, a Villa do Presidio, e contern ou-
tras disposiçes . , . . 0 •

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.
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2996—Lei do 19 do Outubro do 1882—Cra o
municipio do Brejo Alegre

2997—Lei do 19 do Outubro do 1882—Autorjsa
o Presidente da Provincia a despender corn
diversas obras publicas as quantias nella
mencionadas ..........

2998—Lei do 20 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governoa despendera quantia de 3:000$000
corn a canalisaco d'agua potavel da
villa do Espirito Santo da Varginha, e a
de 2:000$000 corn a da freguezia do Carmo
da Cachoeira, do mesmo municipio.

2999—Lei de 20 do Outubro do 1882—Autorisa o
Presidento da Provincia a despender as
quantias necessarias corn os concertos e
construcçOes de diversas pontes em dif-
fercntes localidades

3000—Lei do 20 do Outubro do 1882---Autorisa
o Governo a mandar reconstruir a ponto
sobre o Rio ChopotO, no municipio do
Piranga

3001—Lei do 20 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governo a despondor as quantias em quo
forem orcados as concertos e construcçes
do divorsas pontos em differentes beau-
dades

3002—Lei do 6 do Novembro do 1882—Autorisa o
Governo a conceder: ao cidado Alexandre
Francisco Lopes, privilegio para navegar
o Rio Capitinga; ao engenhoiro Chrispiriia-
no Tavares, garantia do juros do 7%sobre
o capital do 40:000$000,para a exp1oraçto
daj azida argentifera da fazenda do Churn bo.

3003—Lei do 7 de Novembro do 1882—Declara
quo o prazo doarantia do juros conceli.-
do ao engenho Chrispiniano Tavares
pela Lei n. 3002, é do 33 annos, e no de
27 	 ..............

3004—Reso1uço do 7 do Novembro do 1882—Au-
torisa a Camara Municipal do Barbacena a
conceder pennas d'agua, mediante impost,-),

192

13

196

197

198

199

I
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N. 3005—Reso1uço do 7 do Novembro do 1883—Au
torisa a Camara Municipal do Juiz do Fora
a contratar urn medico para os pobros, a
crear uma escola municipal,a cobrar diver-
sos impostos e a contrahir urn emprestimo
do 100:000$000 .........205

N. 3006—Resoluçio do 7 do Novembro de 1882—Mo-
difica e addita diversos Arts. das Resolu-
cos ns. 2127 e 2644 .......206

N. 3007—Resoluco do 7 do Novembro do 1882—Mo.
diflea alguns Arts. das posturas da Camara
Municipal do Rio Novo . . . . . . . 211

N. 3008—Lei do 23 do Outubro do 1882—Manda con-
tar, para a aposentadoria do professor
Fracisco Severiano Dias Simim, o tempo
em quo estevo bra do magisterio . . . 212

N. 3009—Resoluco do 7 do Novembrode 1882—Man-
da arrecadar diversos impostos no municipio
desta Capital ..........213

N. 3010—Resoluco do 7 do Novembro do 1882—Su-
jeita a adininistraço da Camara Munici-
pal do Guanhes a distribuiç.o da agua
potavel do arraial do Patrocinlo. . . . 215

N. 3011—Resoluçao do 7 do Novembro do 1882—Au-
torfsa a Camara Municipal da cidade do
Caldas a cobrar diversos impostos,uo exor-
cicio do 1882.......... 219

N. 3012—Roso1uco do 7 do Novembro do 1882—Re-
gula a cobrança do imposto sobro a aguar-
donte no municipio do Curvello. . . . 220

N. 3013—Reso1uco do 7 do Novembro do 1882—Au-
torisa a Camara Municipal do Caldas a co-
brar divorsos impostos .......223

N. 3014—Rese1uço do 7 de Novembro do 1882—Au-
torisa a Camara Municipal do Abaeté a co-
brar impostos do aferico......

N. 3015—Resolucode7 do Novembro do 1882—Au-
torisa a Oamará Municipal da Poiito Nova
a cobrar diversos impostos . . . . . 224

N. 3016—Reso1uco do 7 do Novembro do 1882—Re-
yoga os § 11, 15, 17 e 18 do codigo do
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posturas da Camara Municipal do Suas-
suhy 	 ............226

N. 3017—Reso1uço do 7 do Novembro do 1882—Al-
tera e revoga diversos Arts. das Resolu-
ces ns. 2368 e 2370 .......227

N. 3018—Resoluço do 7 do Novembro do 1882—Au.
torisa a Camara Municipal de Tamanduá
a cobrar diversos impostos

N. 3019—Reso1uço do 7 do Novembro do 1882-
Providencia sabre a extincço do formi-
gueiros no terrno do Curvollo....228

N. 3020—Resoluço do 7 do Novembro do
.
 1882—

Addita as posturas da Camara Municipal
do Curvello ............230

N. 3021—Reso1uço do 7 do Novembro do 1882—
Revoga os § 2. 0 e 3. 0 do Art. 1. 0 da do a.
2758, a contem outras disposices. . . 232

N. 3022—Resoluço de 7 do Novembro do 1882-
Altera o codigo do posturas da Camara Mu-
nicipal do Grão Mogol . .....233

N. 3023—Reso1uco de 7 do Novembro do 1882-
Addita as posturas da Camara Municipal
do Rio Nova ............

N. 3024—Reoluço do 7 do Novornbro do 1882—
Contem artigos do posturas da Camara Mu-
nicipal do Sorro ....... . 235

N. 3025—Lei do 20 de Outubro do l882—Autorisa. o
{ allivio da multa em quo incorreo a encar-

regado da coustrucço da 3a a 7•a secçes
da ostrada desta Capital a Espera, Ma-
noel Francisco do Freitas . . . . . . 237

N. 3026—Lei do 20 do Outubro do 1882—Autorisa a
reconstrucco da ponte da Passagom, na
estrada do Born Dospacho a Pitanguy. . 238

N. 3027—Lei do 20 de Outubro do 1882—Autorisa o
dispendio da quantia do 500$000 corn a
cana1isaco d'agua potavel da cidade do
Prata............

N. 3028—Lei do 20 do Outubro do 1882—Autorisa a
dispendio do diversas quantias corn a cana.



t
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N.

N.
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1isaço d'agua potavel em differentos loca.
lidades, auxilio a matrizes e outras obras 239

3029—Lei de 20 do Outubro do 1882—Eleva a
froguezia o districto do Pequy, termo do
Pará............. 243

3030—Lei do 20 do Outubro do 1882—Autorisa o
dispandio da quantia do 2:500$ como auxi-
lb as obras da matriz do Nossa Senhora
d'Abbadia do Born Successo 	 244

3031—Lei do 20 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governo a mandar construir uma ponte
sobre o Rio Santo Antonio, entre a fre-
guezia da Joanezia e o districto do Santo
Antonio dos Ooqueiros, a concertar
a quo existo sobre o Rio Corren-
to, na estrada quo va.o da cidado do
S. Miguel do Guanhes a do Suassuhy

3032—Lei do 20 4e Outubro do 1882—Autorisa a
coastrucço do urna ponte sobre o Rio Preto,
no logar denerninado Santa Delfina.

3033—Lei do 20 do Outubro do 1882—Ora uma
2. & cadeira para o sexo masculino na fre-
guezia do Congonhas do Sabará

3034—Lei do 20 do Outubro de 1882-0xa urna
cadeira para o sexo masculino na alda
da Vargem do Fabricio, municipio do Sa-
bath.............

3035—Lei do 20 do Outubro do 1882—Autorisa
os concertos da estrada quo da cidade do
Suassuhy vae tar ao Porto da Figueira,
no Rio Doce . . . . . . . . . . 247

3038—Lei do 20 de Outubro do 1882—Autorisa
os concertos da estrada quo da freguezia
do Ferros vao ter è. cidade do S. Miguel
de Guanhes, passando pela Serra da Tin-
rica a Dores de Ganhes....... 248

3037—Lei do 20 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governo a despender varias quantias como
auxilio a diversas matrizes . . . . . .

3038—Lei do 20 do Outubro do 1882—Cra diver-
sas cadeiras de iastrucço primaria em dif-

244

245

24



- XXI -

ferentes localidades; transfere para o lo-
gar denonivado Chapada, fregueia do Car-
mo da Itabira, a escola do sexo masculino
creada nas Jivas Pontes, e créa nas escolas
normaes uma cadeira do escripturaço
mercantil...........249

N. 3039—Lei do 23 do Outubro do 1882—Desmembra
da freguezia do Angñ, termo da Leopol-
dma, e incorpora a da villa do S. José do
Alem Parahyba, a fazenda do Dr. Luiz
Alves do Banho . . . . . . . . . 251

N. 3040—Lei do 23 do Outubro do 1882—Transfere
da freguezia dos Remedios, termo do Bar-

4	
bacena, o incorpora a da Capella Nova,
termo do Queluz, a fazenda da Boa Vista
do Antonio do Souza Almada . . . 252

N. 3041—Lei do 23 do Outubro do 1882—Desmembra
da freguezia da Joanezia, termo da Ilabira,
e incorpora ao districto dos Ooqueiros, fre-
guezia das Barañnas, terino do Guanhes,
a fazenda do Antonio Sabino Torres. .

N. 3042—Lei do 23 do Outubro do 1882—Elova a
freguezia o districto dos Peixotos. . . . 253

N. 3043—Lei do 23 do Outubro do 1882—Elova a
districto do paz, corn as suas actuaes divi-
sas, o districto policial do Sant'Anna do
Cataguazes...........254

N. 3044—Lei do 23 do Outubro do 1882—Desmem-
bra da freguezia do Santo Antonio da
Olaria, a incorpora A da Concoiço da
Ibitipoca, a fazenda dos Macacos . . . 255

N. 3045—Lei do 23 do Outubro do 1882—Marca as
divisas da freguezia do Santo Antonio do
Paredo, tornio do S. Francisco. .

N. 3046—Lei do 23 do Outubro do 1882—Autorisa o
Governo a despender diversas quantias,
para serem applicadas As obras dos thea-
tros do S. Joao d'El-Rey o do S Luiz, em
Uberaba, a para a construcço do urn na
Villa do Patos ........,

N. 3047—Lei do 23 do Outubro do 1882—Marca as



divisas do districto e freguezia do Doros do
Santa Juliana .........257

N. 3048.—Reso1uço do 7 do Novembro do 1882-
Contom o codigo do posturas da Camara
Municipal do Barbacena ......258

N. 3049—Lei de 23 do Outubro do 1882—Trausfere
de umas para outras freguezias diversas
fazendas 	 ...........302

N. 3050—Lei do 23 do Outubro do 1882—Transfere
de, umas para outras freguezias divorsas
fazendas, e annexa a da Varginha a par-
te esquerda da margem do Ribeirao Mas-
catinhos 	 ......... 	 .	 303

N. 3051—Lei do 23 do Outubro do 1882—Marca as
divisas da freguezia do Nossa Senhora do
Rosario da Boa Vista do Rio Verde . 	 304

N. 3052—Lei do 26 do Outubro do 1882—Ora urn
districto do paz no lugar denominado Pi-
les, da freguezia do Paracatü . . . 	 306

N. 3053—Lei do 28 do Outubro de 1882—Autorisa a
concesso do urn anne do licença ao pro-
fessor Francisco Lourenço da Costa, Garcez

N. 3054—Lei do 28 do Outubro do 1882—Cra urna
cadeira do toxicologia na escola do phar-
macia ............307

N. 3055—Lei do 28 do Outubro do 1882—Au torisa a
concosso do carta do pharmaceutico a Ber-
nardino Duque Maximo da Rocha . . 	 308

N. 3056—Lot do 28 do Outubro do 1882—Autorisa a
concesso do diploma do normalista ao pro-
fessor Benjamin Severiano da Silva. . .

N. 3057—Lei do 31 do Outubro de 1882—Cra a fre-
guezia do S. Joao Baptista das Caclioeiras 309

N. 3058—Lei do 28 do Outubro do 1882—Contern
medidas do estatistica .......311

N. 3059—Lei do 31 do Outubro de 1882—Ora uma
cadeira de instrucco pri maria na parochia
do S. Miguel da Ponte Nova. ....313

N. 3060—Lei do 31 do Outubro do 1882—Declara
quo a fazenda do quo trata a Lei n. 2105 6
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propriedado do Antonio José Pinto do Al-
meida ............ 313

N. 3061—.Lei do 31 do Outubro do 1882—Autorisa
a concesso do privilegio a Manoel Martins
Franca Junior, para a construcço do uma
linha do bonds .........314

N. 3062—Lei de 31 do Outubro do 1882—Transfore
para a froguezia do S. José do Barroso
a fazenda do José Manoel Fernandes. . 315

N. 3063—Lei do 31 do Outubro do 1882—Eleva a
freguezia o districto d'Agua Boa. . . . 316

N. 3064—Lei do 6 do Norembro do 1882—Transfore
para a freguezia do Luminarias a fazenda
da Cachoiriuha.........

N. 3065—Resoluçao do 7 do Novembro do 1882-
Contom artigos do posturas da Camara Mu-
nicipal da Leopoldina 	 . .....317

N. 3066—Reso1uço do 7 do Novombro do 1882-
Autorisa a Camara municipal da Foriniga
a colirar impostos sobre colméas . . . 318

N. 3067—Reso1uço do 7 do Novembro do 1882-
Adopta as posturas da Camara Municipal
do Cabo Verde para .a do Minas Novas .

N. 3068—Reso1uço do 7 do Novetobro do 1882-
Adopta para o municipio do Carangola
o codigo do posturas do do Muriahé . 319

N. 3069—Roso1uço do 7 de Novembro do 1882-
Adopta para a Camara Municipal do Ca-
taguazes as Reso1uçes ns. 1335 e 1353 . 321

N. 3070—Lei do 4 de Novembro do 1882—Auto-
nsa a concesso do licença aos empre-
gados José Agostinho Lessa e Engracio
Joaquim da Paixao Santos Ladeira . . 322

N. 3071—Lei do 31 do Outubro do 1882—Cra ca-
deiras do instruco primaria . .

N. 3072—Lei do 0 do Novembro do 1882—Desmem-
bra da froguezia do Paulo Moroira a po-
voacao do S. Bartholorneo, o da da Saude
a fazenda do Antonio do Carmo Barcollos
e outros torritorios .......323

V. 3073—Lei do 6 do Novembro do 1882—Releva os



- XXIV -

juros devidos pelo ox-collector, José Gri-
gorio Pereira da Silva ......324

N. 3074—Lei do 6 do Novembro do 1882—Dosmem
bra da comarca do Rio Santo Antonio o
municipio do S. Miguel do Guanhâes. . 325

N. 3075—Lei do 6 do Novembro do 1882—Transfero
para o municipio do Tamanduà a fazenda
da Lagem o parte da do Barrreto. .

N. 3076—Lei de 6 do Novembro do 1882—Desmem-
bra do districto do Onca as lazendas de P.
Anna Joaquina do Campos e outros. . . 326

N. 3077—Lei do 6 do Novembro do 1882—Cra di-
versos districtos do paz ......327

N. 3078—Lei de 6 do Novembro do 1882—Desmem-
bra da freguezia do S. Caetano do Oho-
potó a fazenda do José Gonçalvos do
Couto.............

N. 3079—Lei do 6 Novembro do 1882—Oréa a fre-
guezia de Monte Bello . . . . . . . 329

N. 3080—Lei do 7 do Novornbro do 1882—Reune o
separa officios do justica.......30

N. 3081—Lei do 7 do Novembro do 1882—Marca as
divisas da freguezia do Campo Bello, e
contem outras disposiçes........i

N. 3082—Lei do 31 de Outubro de 1882—Marca as
divisas da freguezia da Volta Grande. . 332

N. 3083—Lei do 6 do Novembro do 1882—Autorisa a
construcco do divorsas ostradas e pontes. 333

N. 3084—Lei do 6 do Novembro do 1882—Arinexa a
freguezia do S. Joao Baptista certa per-
go do territorio . 	 . . . . . . . . 334

N. 3085—Lei do 6 do Novembro de 1882—Pe em vi-
gor, para a 1egilatura do 1884 a 1885, a
Lei n. 2089.............35

N. 3086—Lei do 6 de Dazembro do 1882—Cra o dis-
tricto de Nossa Sonhora do Rozario do
Quilombo ...........

N. 3087—Lei do 6 do Novembro do 1882—Transfero
para a freguezia da Lagoa Dourada a fa-
zenda do Sumidor . . . . . . . . . 336

N. 3088—.Lei de 6 do Novembro do 1882—Elova
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freue2ia o district de Sa aw Ari i	 i.
Coqueiros 	 .

3089.—Lei do 7 do Novembro de 1882—Approva
as contas (le diveras Carnaras Municipae

3090—ResoluçAo do 7 do Novernbro do 1882-
Contern ocodigo do posturas da Camara
Municipal do Prata .....

3091 —ResoluçAo do 7 de Novembro do 1882—.
Contem o codigo do posturas da Camara
Municipal da Villa da Boa Vista

3092—Resoluçao do 19 do Setembro de 1882—Con-
tern as posturas da Camara Municipal do
Caldas ..............

7093—Ressoluçao do 7 do Novernbro de 1882-
Contern o regirneato interno da Camara Mu
nicipalde Pouso Alegre.......

3094—ResoluçAodo 19 do Seternbro 4e 1882-
Contern as postaras da Camara Muuicipal
do Patrocinio ...........

3095—Reso1uço do 7 de Novembro do 1882—(.,on-
tam as posturas da Camara Municipal do
S. José do Paraiso ........

3096—Reso1uço do 7 do Novombro do 1882 .
-Contern as postaras da Camara Municipal

doPará 	 ............
3097—Resoluçfto de 7 do Novernbro do 1832-

Contern o codigo deposturas da Camara
Municipal da Cidade de Theophulo Ottnni,

Ii!)

54
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N. 3110—Lei do 6 do Outubro—Transfore para a
Ireguezia do Santa Rita do Cassia, termo e
comarca do Passos, desannexada da paro-
clita do Atterrado, a fazenda dos cidadãos
Thomé Morado do Azevodo, Antonio Ro-
drigues Pinto, Jose Pirnenta do Abreu,
Joaquirn Martins Borges e outros, e marca
as suas divisas .........20

N. 311 I—Lei do 6 do Outubro - Autorisa o governo
da provincia a indemnisar a Auguto Olym-
1)io do Carvaiho da quantia do 3:000$, do
prejuzos quo soffreo corn urna penhora do
sua pharmacia, a requerirnento da fazenda
provincial ...........21

N. 3112—Lei de 6 do Outubro—Ora divorsas cadei-
ras do instrucQo primaria em differentes
localidades 	 ..........22

N 3113—Lei do 6 do Outubro— Transfere a fazenda
da Lavrinha, de propriedade do Appolina-
rio &onçalves do Mello. freguezia do S.
Sebastião do Curral, para o districto e
freguezia do S. Bento, da cidade da Itape-
corica, ambas do mosino termo, e as ía-
zendas dos cidadaos Joaquirn Teixeira do
Meirelles e outros da freguezia do Rio
Pardo para o districto do Santo Antonio
dos Thabas, termo da Leopoldina . . .

N. 3114-1,oi do 6 do Outubt'o—Autorisa o presiden-
to da provincia a desperider diversas quan-
tias corn a canalisaçao d'agua potavel em
differentes localidades, born cowo coin a
construcçAo do urn chafariz no arraial do
Casca, termo da Poate Nova .....23

N. 3115—Lei do 6 do Outubro—Cr6a cadeiras do in-
strucço prirnaria em differentes localidades 24

N. 31 lU—Lei do 6 de Outubro—Cra nina escola nor-
mal na cidade do S. Joao d'El-Rey, e as-
colas nocturnas e do instrucço prirnarL
em diversas localidades........

N. 311-4 I,eij do 17 do Outubro - Ora a receita e
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fixa a dospoza provincial para 0 eierciCiO
(10 1884 a 1885 .........

3118—Lei de 18 410 ()utubro - Autorisa o presi-
aelte da pr vi cia a cntratai' corn a corn-
paihiacu in ''VI i uo quo rnelhres vantagens
()ffcrecer, a lund acao do Urn ustiblecitnefltO,
zootechnico corn urnaescola agricola theo-
rica e pratica ..........

3119-1,ei do 18 do Outubro - Divide em dous o
cartorto do orphos da cidadè do Juizde Fora.

3120—Lei de 18 do Outubro - Autorisa o presi-
dento da provincia a conceder privilegio,
sern onus para a provincia, a quern con-
struir uma estrada do forro do tracço a
vapor, polo sysema inventado por José Ma-
ria de Mello Freitas. on por outro systerna
mais conveniente, ontro 0 arraial dO Qui-
limbo, flO rfiUflicipiO do Juiz do Fora, e a
etrada do ferro D.Pedro 11.

3121—Lei do 18 do Outubro - Créa a comarca do
Pomba ............

3122—Lei do 18 do Outubro - Orêa a comarca do
Piunhy.	............

3123—Lei do 18 do Outubro - Cra a comarca do
Monte Alegre ............

3124—Lei do 18 do Outubro - Crta a comarcado
Rio 1)oce ...........

3125—Lei de 18 do Oueubro - Denornina - co-
marca da Ponto Nova, a do Rio Turvo

3126_Resi1uc50dO 18 do Outubro - Orca a rerida
o fixa as despezas das carnaras xnunicipaes,
para o eercicio de 1884......

3127—Lei do 18 do Outubio - Cra cadeiras do
aaihos os sexes no districto de Thebas, tor-
me da Loopoldina.........

3128—Lei do US do Outubro - Autorisa o gover-
no a aposentar, corn o ordenado propOrciO-
jial, o professor daextincta cadeira do latirn
o fi'ancez da cidade do Months Glares, Eze-
quias Teixeira 4e Garvalb.o, nos torrrws do
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art, 10, a. 4da lei a. 2892 do 6 do Novern.
brode 1882...........

N. 3129—Lei do 18 do Outubro - Concede ao fiador
do ex-collector do Pons) Alegre o prazo
do 8 annos, adm do ontrar cotu o aicanco
verificaclo contra o mesmo ox-collector,
para os cofrei provinejaes ......104

N. 3130—Lei do 18 de Outubro - Cra a comarca
do Rio Oarrno ..........105

N. 3131—Lei do 18 do Outubro - Autorisa o governo
a fazer novacio do contrato corn José Ve-
nancio do Godoy Junior e a conceder-ihe ate
4 annos do prazo para o pagamento do
quo ainda estiver devendo a fazenda pro-
vincial, pela compra do sitio quo foi do
ex-ad minis trador da Volta Grande. . .

N. 3132—.Lei de 18 de Outubro—Autorjsa o presi-
dente da provincia a auxiliar a camara mu-
nicipal da capital corn a quantia do 4:000$,
para a concluso d'agua potavel na Ire-
guezia do Ouro Preto e naie Antonio
Dias .............

N. 3133—Let do 18 do Outubro—Transfere para a
freguezia do Passa Tempo, termo da Oli-
veira, a fazenda denomjnada Rio dos Bois. 107

N. 3134—Lai do 18 do Outubro—Autorisa o governo
a despender pela verba—obras publicas—a
quantia de 8.'000$ corn a reconstrucQao da
igreja matriz do S. J086 do ChopotO. . .

N. 3135—Let de 18 de Outubro—Autorjsa o presi.
dente da provincia a mandar antregar, dos-
do já, por conta da verba—o bras publicas-
a quantia de 5:000$, como auxilio a con-
struccao e concertos da estrada quo do Gua-
rany so dingo a estaço do Pumba, estrada
de ferro Loopoldina, a commissao encar-
regada dessa obra.........ios

N. 3136—Lei de 18 do Outubro—.Autorisa o dispeu-
dio, desdejá, pela verba—obra g publicas—,
da quantia do 4:000$, para a canalisaçao
O'OgUA potavel no araal do Ros Novas log



- ((Vl1l> -

—Lei do 18 do uutubrn_AUt0ri sa o dispon-

die cia quantia (10 4:000$ coin as obras do

hopita1 ¶10 c:tridade jo aeté 	 . 110

.J1S—Le do 18 do Outubr 0 _Tra1 r0 a fazenda
dnorniea(lapcionCa, proprielado do Mi-
gue Moreira do breo, (10 districto 0 Ire-

11 ,do S. OaetauO do Chojotó,
lo dodo 

Pirauga, para 0 district) e freguezia
do S. Josd do Choptd, do inesmo mur.licipiO.

—Lei do 18 Outubro_Tra11S' 0 o termO do
Caetd, da comarca do Santa Barbara para
a do Rio das Vol has, o as fazenlas do Joa-
quim Felix de Carvalho o Campos o Fran-
cisCo do Paula Yjeira, do districto do Porto
Real do S. Francisco para o do Sant'AnUa

Bainhuby, da Forrniga 	 .....113tie
N.	

_A1t0t'5a 0 gove3140—Lei do 18 ,do Ou1ubro rno
a despender a quantia x iecessaria para a
construCcO do urna polite shre 0 rio do
Prata, na estrad quo do Santa Rita do Pa-
tcs vac a villa cls AlegraS, e do urna ou-
Ira sobro o ri) E-drito Santo, jia estrada
do Pates ao PatrocifliO....... 114

N. 3141—Lei do 18 do Outahr0El0 a freguezia
os districtos do S. Joaquifli das Bicas e do
Santo Antonio do S. Juo Aciiva, do muni-
cipio do Parä.

N. 3142L8b0 1 53 do Outubro_Autori sa o dispen-

duo, pela vrha—o!ira 5 publicas—. da quan-
ta do 10:000$., par o eiicauarnento'de
agua potavel da ci,ia ( ,1je do Eatro Rios. - 115

N. 3143—Lei do 18 do OutubrT'° do u-
sambitLho para Cabo Verde a fazouda deno-
1nivada_1tjYl0 propriododo (10 capi-
tao FeancieO Alvaro (1 p, Moraos Navarmo, 116

N. 3144—Lei do 18 00 Out ubroT1tfl0t'0 para a
freguOZiacbo S Tliomd das LettraS, do mu-

do BaepeniY, a fazonda do tenento
Mizaol Ferreira da Silva, desrnotfl1rada da
dos Tres CoraQeS do municipiO cia Cam-
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N. 3145—Lei do 18 Outubro—AufoI'isa o dispoiidio
do 2:000$. corn os roparos da matriz da
Gontagew, rnunicipio do Sabar,
corn Os da rnatriz do Morro Vermelijo 0

400$ . corn Os da igreja do Cuiabá.
N. 3146—Lei do 18 do Out ubro—Transfore da Ire-

gueza das Merc(k para a cidade do Pornija,
a fazenda do Antonio do Paula Pereira.

N. 3147—Lei de 18 do Outubro—Trausfero da fre-
guezia do S. Joao B.tptista, do termo do
Born Successo, para a do Pas-,a Tempo, do- 	 - .-- 	 -	 A-. 	 Aflflcia uiiveira, a taouu
Francisco da Rocha . . . . . . . .

N. 3148—Lei do 18 do Outubro—AutoriSa o gover-
no da provincia a auxiliar a constcucçO
dos theatros do Sete Lagôas, do Caetd e do
Santa Luzia corn a quantia do 500$. a
cada urn

N. 3149— Lei do 18 do Outubro—UtOriSa 0 governo
da provincia a despender diveras quail-
tias corn a reconstruccao da cada da ci-
dade do Sabará, corn reparos da rnatriz do
Santa Quiteria, corn a cons trucçao do urn
cemiteriO no arraial do Mattozinhos e corn
ca reparos da ma do S. José do mesmo
arrajal ............120

N. 3150—Lei de 18 de Outubro—Eleva a catogoria
do parochia o thstricto do Congonhas des-
membrado da fregnezia do Agua-p6, termo
da BOa Eperanca . . * 	 . . . . 121

N. 3151—Lei du 18 de Outubro—Eleva a freguezia,
tondo por sdde a povoaco do Inbahy, o
districto do mosmo nowe, do rnunicipo da
Diaantina. 	 ..........122'

N. 3152—Lei de 18 do Outubro - Autorisa o presi-
dente da provincia a dospender a quantia
do 10:000$000 corn as obras da caualisaçau
d'agua ptavel da cidade do Patrocn-o .

. 3153—Lei do 18 do Outubro - Tranfore as ía-
endas - Etiva o Paca da fregueziiz da

111

118
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Conceiço da Boa Vista, tormo do A1feia,
para a freguezia e terrno do Cabo Verde. 1

N. 3154-1,ei do 18 do Outubro—Transfere as fazon-
das—Palineira o Barra do Turvo, da fre-
guezia do Ualambáo, municipto do Piranga,
para a d Cunceiçao do Turvo, rnunicpio
do rnesrno norne ..........124

N. 3155—Lei do 18 do Outubro—A.utorisa o governo
a despendor divorsas quantias coin a con-
strucço de varias puntes, cerniterios e re-
paros do estradas ........125

N. 3156—Lei do 18 do Outubro - Autorisa o presi-
derite da provincia a despender diversas
quantias corn os reparos do cadas a casas
do carnara das cidades do Prata e Monte
Alegre, corn carialisaçao d'agua potavel da
freguezia do S. José do Tjuco, corn as con-
strucces de pontes sobre os rios Tijuco,
no logar deaorrnnado— Váo da Ponta Va-
iha—, Babylonia, no denorninado—Vâo do
Martins, e corn as obras das matrizes das
erdades do Prata e do Monte Alegre e da do
S. Pedro do Uberabinha ......126

N. 3157—Lei do 18 do Outubro—Transfere do urnas
para outras froguezias diversas fazeidas. 127

N. 3158—Lei do 18 do Outubro—Autorisa o presidon-
• 1 	 to da provincia a dospender varias quan-

tias corn cana1isaçio d'aguas potaveis,obras
do cadas e abertura do urna estrada . . 128

N. 3159—Lei de 18 do Outubro—Autorisa o governo
a despender diversas quantias corn a con-
strucçao do pontes nos municipios do Seto
LagOas e Sabarã ..........129

N. 3160—Let de 18 do Outubro—Autorisa o dispon-
dio do varias quantias corn diversas ma-
trizes, corn a construcçao do algurnas obras
o cumpra do mobilia para escolas. . . . 130

•N. 3161—Le t de 18 de Outubro - Eleva a froguezia
o districto do S. Geraldo, demernbrado da
cidade do Visconde do Rio Branco, e mare
ça as SUaS divLsas . . , 	 , , , , 131
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N. 3162—Lei de 18 do Outubro—Cra cadeiras de-1
struccAo primaria em dive rsas 1oca1idaiied
e entem outras disposices a respeito. . 	 133

N. 3163—Lei do 18 do Outubro_Transfere do urnas
para outras freguezias diversas fazendas 134

N. 3164—Lei do 18 do Outubro—AutoriSa o governo
a despeuder diversas quantias corn a re-
construcco e eonstrucco do diversas ma-
trizos, concertos do urna e construcQäO do
urn cemiterio . . . . . . . 	 . . . 135

N. 3165—Li do 18 do Outubro—Declara qu ae p, as
divisas da freguezia do Santa Rita do Cas-
sia, termo do Caldas, corn as do Sant'Anaa
do Sapucahy e Ouro Fino......13f

N. 3166—Lei do 18 do Outubro—Manda pertencor
ao districto e froguezia da cidado do Born-
firn, desmembradas do districto do Santa
Cruz 'ias Aguas Olaras, as fazendas deno-
minadas Cabeceiras das Aguas Claras. . 137

N. 3167-1,ei do 18 de Outubro—Autorisa o governo
provincial a despender diversas quantias
corn a canalisacno d'agua potavel em clii-
ferentes localidades . . . . . . . . 138

N. 3168—Lei do 18 do .Jutubro—Marca as divisas
da freguezia do Sant'Anna do Paranahyba,
da barra do Espirito Santo, do muntcipio
dePatos ...........

N. 3169AUt0risa 0 governo a despender diversas
quantias corn obras do matrizes, corn a
cana1isaço d'agua potavol na cidado de
S. Joao Npornuceno, corn a construccao do
urn hospital do caridade na cidade do Porn-
ba, corn o empedramerito da rua da Var-
zea 110 Guarauy, termo do Pomba, bern
assim a importancia necossaria para a
reconstruccno da ponto denorninada do Ba
rae obre o rio Pomba, no municipio des-
to nome . 	 .	 . .	 .	 . .	 . . .	 .	 13

N. 3170—Lei do 18 do Outubro—Revoga o § 2. 0 do
art, intco da lei n, 3030 4 o 23 do Oitubro



I
LU

N.

N.

N.

'4.

- 	 -

do 1882, quo alterou as divisas nos muni-
cipios entre Tres Pontas e Varginha a
transfere do urnas para outras lacalidados
diversas fazendas . . . . . . . . . 140

3171—Lei de 18 do Outubro—Eleva a thstrictos
do paz o districto policial de Taprussñ e
a povoaço do Santo Antonio dos Teixoiras,
inarca as suas divisas, e transfere do urnas
para outras freguezias diversas fazendas.

3172—Lei do 22 do Outubro—Autorisa o governo
a conceder a corn panhia estrada do ferro
Leopoldina, grautia de juros do 7 Y. sobre
o capital nao excedento a 10,000:000$000,
para o prolongarnento da mearna estrada a
cidade da Itabira e do seu rarnal—Alto
Muriahé—até ao rio ManhuassL, autorisa
igualmente a I iso da mesma Companhia
corn as da Uniao Mineira a Piau, mediante
certos favores . . . . . . . . . .

3173—Lei do 22 do Outubro - Manda desapro-
priar a estrada do ferro r Uniao Minoirax,,
de conformidade corn a 1egslaçao em vi-
gor, e contern outras disposiçes a res-
peito

3174—Lei do 12 do Outubro—Concede a Paiva
& Costa a subvenço do 3:000$00 reis an.
nuaes por prazo do 4 annos, para o erupro-
hendimento da navegacao do Ribeirao dos
Patos, e contem outras disposic3as a
respeito

3175—Lei de 22 do Outubro—Manda relevar das
rnultas estatuidas no regularnento n. 91
os possuidores do escravos ompregados na
lavoura, quo nAo tiverorn feito a respe-
etiva anuotaçao no prazo da lei,e nas mes-
mas condiçies os quo tiverom vindo residir
na provincia ..........

3170—Lei do 22 do Outubro—Autorisa o prosi-
dento da provincia a a2oeutar o admi.

142
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nistrador da recebedoria do Parahybunat
JoaoPires Alves.

N. 3177—Lei do 22 do OutubroAutOriSa o goVerflo
da provincia a reformar, corn soldo per ut'
totro, o soldado do corpo policial, Mano
el Antonio dos Santos.......

N. 3178—Lei do 22 do Outubro—AutOrisa o pros'-
sidente da provincia a reformar o 2. 0 sar
gento do corpo policial, Manool Cyrino Ro-
drigues Junior . .....

N. 3179—Resoluco de 6 do Outubro—Contelfl as
posturas da camara municipal da ltabit. . 154

N 3180--Resoluc o do 6 do Outubro-000tem 0
regimento interno da carnara municipal
daltabira ...............
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N. 3181—Lei do 18 do Outubro—Marca as visas
da freguezia da ConceiQo corn a do S. Do-
mingos do Rio do Peixe e transfere do
umas freguezias para outras diversas fa-
zendas............

N. 3182ResolUcO do 18 de Outubro_Approva as
contas da receita e despeza do diversas ca-
maras municipaes ........2O(

N. 3183—Resoluco do 6 do Outubro—ContetU as
posturas da camara municipal do Santa
Barbara 	 ...........209

N. 3184—Reso1uco do 18 do Outubro —Contem as
posturas da camara municipal da villa do
S. José do Alem Parahyba ......27
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N. 97— Do 9 de Abril—Escola do pharmacia de
Ouro Preto 	 ..........1

N. 98— Do 20 do Abril—Lyceo do Artes e officios
do Serro............21

N. 99— Do 25 do Maio—Corpo Poliial, , . 	 . 29
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LIVRO DA LEI MINEIRA
1882

TOU XLIX
	

FARTE FRI?E1RA 	 FOLHA N. 1

LEI N. 2874—DE 20 DE SETEMBRO DE 1882
Eleva A catogoria de fregnezia o districto da Abbadia dos Doura-

dos, desmembrado da freguezia do Coromandel, municiplo do
Patroeinio.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosidente da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos os seos habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccio-
nei a Lei seguinte:

Art. unico. E' elevado A categoria do freguezia o
districto da Abbadia dos Dourados, desruembrado da fregue-
zia do Coromandel, municipio do Patrocinio; revogadas as
disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento a execuço da referida Lei pertencer, quo
a cumpram e façam cumprir to inteiramente como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte dias do mez de Setembro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos a oitenta a dons, sexagesimo primeiro da
Independoncia a do Imperio.

THEOPHILO OTT0NI.

Sellada a publicada nesta Secretaria, aos 23 do Setorn-
bro do 1882.

P. Queiroga.
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LEI N. 2875—BE 20 DE SETEMBRO DE 1882
Crêa uma terceira cadeira do instrucco primaria para o sexo

N.	 masculine na Cidade da Itabira.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os SOOS habitantes, quo
a Assembloa Legislativa Provincial decretou, e on sanccio-
flei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica creada uma terceira cadeira do in-
strucço primaria do soxo masculino na Oidade da Itabira;
revogadas as disposic$es em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quom o co-
nhecimento o exocuço da reforida Lei pertencer, quo a
cuinpram e facam cumprir to inteiramente como nella so
coutem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte dias do mez do Setem-
bro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocoutos e oitenta e dous, sexagesimo primeiro da
Independencia e do Imporio.

THEOPHILO OTTONI.

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 23 do Setom-
br0 do 1882.

P. Quciroga.

LEI N. 2876—DE 20 DE SETEMBRO DE 1882
a parochia do Santissimo Sacramento, no termo da Itabira.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
;u Minas Geraes: Faço saber a todos Os SOOS habitantes, quo
a \ssemblea Legislativa Provincial deeretou, o Cu sanecio-
nei a Lei seguinte:

Art. unico. E' creada a parochia do Santissimo Sa-
cramento, quo so comporã do territorios desmembrados do
Sat'Anna do AIflé, ternio da Itabira, fazendo parto da
mesma a povoaco do Dionisio, quo serâ a sua sédo, mar-
cadas as divisas pela respectiva Camara Municipal, e re-
vogada as disposiçes em contrario.
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Mando, portanto, a todas as autoridados a quem o o-
nhecimento e execuço da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam curuprir to iriteiratnente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pa-
blicar a correr. Dada no Palacio da Presideneja da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte dias do mez do Setembro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos a oitenta a dous, sexagesimo primeiro da
Independencia a do Imperio.

THEOPHILO 0TTON.

Sellada a publicada nesta Secretaria, aos 23 do Setein-
bro do 1882.

P. Queiroga.

LEI N. 2877—DE 20 DE SETEMBRO DE 1882
Deroga a do n. 2722 do 18 do Dezembro do 1880, quo desmombron

do S. José d'El-Rey a freguozia do Carandahy.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos Os seos habitantes, quo
a Assembloa Legislativa Provincial decretou, e eu sanccio-
nei a Lei seguinte:

Art. unico. E' derogada a Lei u. 2722 do 18 do Do-
zembro do 1880, quo desmembrou do S. José d'El-Rey a
freguezia do Carandahy, e do novo annexada aquelle mes-
mo municipio; revogadas as disposiçes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento a execuçao da referida Lei pertencer, quo a
cumpram a facam cumprir to inteiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Pre sidencia da Pro...
vincia de Minas Geraes, aos vinto dias do mez do Setembro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos o oitenta a dous, sexagesirno primeiro da
Independencia o do Imperio.

THEOPHILO OTTONI.

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 23 de Setoin
bro de 1882.

P. Quciroga.
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RESOLUQAO N. 2878—DE 20 DE SETEMBRO DE 1882
Manda cobrar 2$000 pela passagem do carros, carretos, carroça,

ou outro qualquer vehiculo, na ponte de Santa Rita, no Rio
das Veihas.

o Doutor Theophulo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial, sobro proposta da
Camara Municipal do Sabará, decretou a Reso1uço
seguinte:

Art. unico. Os carros, carret5es, carroças, ou outro
qualquer vehiculo, quo passarern sobre a ponte de Santa
Rita, no Rio das Veihas, corn qualquer carregamento,
excepto generos alimenticios, capim, lenha, machinas do
tecidos do pannos e outras manufacturas, pagaro 2$000;
revogadas as disposiçes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quoin o co-
nhecirnento e execuço da referida Resoluço pertencer,
que a cumprarn e facam cumprir tao inteirarnonte como
nella so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça irn-
prirnir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presiden -
cia da Provincia do Minas Geraes, aos vinte dias do mez
de Setembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor
Jesus Christo do mil oitocentos e oitenta e dous,sexagesimo
primeiro da Independencia e do Imperio.

TilEopilIto OTTONI.
Sellada a publicada nesta Secretaria, aos 23 do Ou.

tubro do 1882.
Camillo A. U. de .BritQ,

=
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RESOLUQAO N. 2879—DE 20 DE SETEMBRO DE 1882
Prohibo a criaço do abeihas no muuicipio do Pouso Alegre.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
de Minas Geraes: Faco saber a todos Os SOOS habitantos,
quo a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Camara Municipal do Pouso Alegre, decretou a Reso-
lucao seguinte

Art. unico. E' expressarnonto prohibida, denro da
cidade e è. beira das estradas do rnunicipio, a criaço
do abeihas; multa do 10$000, ropetida, ate serem rerno-
vidos os cortiQos ou colinas; rovogadas as disposiç3es
contrarias.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nhecimento o execuco da roferida Reso1uco pertencor,
qua a cumprarn e façam cumprir to inteiramente coino
nella se contem. 0 Secretario desta Provincia a faca im-
prirnir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presi-
dencia da Provincia do Minas Geraes, aos vinto dias do
mez do Setombro do Anne do Nascimento de Nosso So-
nhor Jesus Christo do mil oitocentos e oitenta o dous,
sexagesimo primeiro da ludependencia o do Imperio.

TIIEOPHILO OTT0NI.

Sellada e publicada nosta Secretaria, aos 23 do On-
tubro do 1882.

Camille A. M. de Brito.

RESOLUQAO N. 2880—DE 20 DE SETEMBRO DE 1882
Autorisa a Camara Municipal da Cidado do Sabar g a aposentar o

respeetivo secretario, Luiz Cassiano Martins Pereira.

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes, quo
a Assemblea Logislativa Provincial, sobro proposta da Ca-
mara Municipal do Sabarà,decretou a Resoluçao seguinte:

Art. 1. 0 Fica a Camara Municipal de Sabará autori-
sada a aposontar o major Luiz Cassiano Martins Pereira,
secretario da rnesrna, corn o vencimento annual do dous
erços da quantia fliada na Reso1uo n. 2821 do 24 do
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Outubro do 1881, Art. 2.° § 27 n. 1, cnforrne preceitua o
Art. 23 da Resoluço n. 2516 de 13 do Novembro do 1878,
correndo as dospezaspor conta dos cofresdamesma Camara.

Art. 2 0 Revogam-se as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quoin o co-

nhecimento e execuço da roferida Reso1uçlo pertoncer,
quo a cumprarn e facam cumprir to inteiramente como
nolla so contem. 0 Secrt-tario desta Provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia de Minas Goraes, aos vinte dias do mez do Se-
tembro do Anno do Nascitnento do Nosso Serihor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Independencia e do Imperio.

TIJEOPILILO OTTONI.

Sellada o publicada nesta Secretaria, aos 23 do Outu-
bro do 1882.

Camillo A. ill. de Drib.

RESOLUç30 N. 2881—DE 20 DE SETEMURO BE 1882
Prohibe a criaço do porcos soltos na Villa do Santo Antonio dos

Patos.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos Os seos habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta da Ca-
mara Municipal da Villa do Santo Antonio dos Patos,
decretou a Resoluço seguinte:

Art. 1.0 Fica prohibida absolutamento a criaço do
porcos nesta villa, no podendo Os mesmos vagar soltos.Penas:1 $000 ris por cada urn quo so encontrar pelas ruas

praQas, e o duplo nas reincidenejas.
Art. 2. 11 Fica supprimido o Art. 163 do Capitulo 1.'

das Posturas quo regom oste municipio.
Art. 3•0 Revogam-se as disposiçes contrarias.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quoin o co-

nhecimento e execuçto da referda Rosoluço pertencer,
quo a cumpram e facam cumprir to inteiramente corno
nella so contem. 0 Secretarjo desta Provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presideucia
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da Provincia do Minas Geraos, aos vinte dias do incz do So-
tombro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Independencia e do Iniperio.

TILE0PHIL0 OTTONI.
Sellada e publicada nosta Secrotaria, aos 23 do Outu-

bro do 1882. Camillo A. M. de Brito.

RESOLTJQO N. 2882—DE 20 DE SETEMBRO DE 1882

Mauda fazor extonsivas 6 Camara Municipal da Cidado Viço8a do
Santa Rita as Posturas do municipiO da Ayuruoca.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
de Minas Geraes: Faco saber a todos os seos habitantes,
que a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Camara Municipal da Cidade Vicosa do Santa Rita,
decretou a Resoluço seguinte:

Art. unico. Ficam extensivas para a Camara Muni-
cipal da Cidade Viçosa do Santa Rita do Turvo as Postura
do municipio da Ayuruoca, approvadas pela Resouço ii
1117 do 9 do Janeiro de 1875; revogadas as disposicOo
em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento o execuco da referida Reso1uco pertencer,que
a cumpram o facam cumprir to inteiramente como nella
so contein. 0 Secretario desta Provincia a faça impritnir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte dias do mez do Setembro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos e oitenta e dons, sexagesimo primeiro da In-
dependencia o do Iniporio.

THE0PHILO OTT0NI.
Sollada e publicada nesta Secretaria, aos 23 do Outu-

bro do 1882.
Camillo A. M. de Brito.
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RESOLUQXO N. 2883—DE 20 DE SETEMBRO DE 1882

Manda cobrar do negocianto quo so yonder bebidas espirituosas,
no iuuaicioio do Sabará, trinta mil réis pola respectiva liconça.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os SOOS habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta da Ca-
mara Municipal de Sabarã, docretou a Reso1uço seguinte:

Art. unico. 0 nogociante quo só quizer vendor bebi-
das espirituosas, no tendo no negocio outros generos ja tn-
butados, pagarã pela lioença trinta mil réis; revogadas as
disposices em contrario.

Mando, pirtailto, a todas as autoridados a quern o co-
nhecimento e execuo da referida Resoluço pertencer, quo
a cumpram e facain cumpir to inteiramente como nefla so
contem. 0 Socretario dosta Provincia a Iaça irnprirnir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte dias do mez do Setembro
do Anno do Nascituerito do Nosso Sonhr Jesus Christo do
mil oitocentos o oitenta e dous, sexagesimo primeiro da
Independencia e do lrnperio.

T1LEoPIlIIo OTT0NI.

Sellada e publicada nesta Socrotaria, aos 23 do Outu-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito.

RESOLTJQAO N. 2884—DE 20 DE SETEMBRO DE 1882
Autorisa a Camara Municipal do Santa Barbara a cobrar divorsos

impostos.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos Os SOOS habitantos, quo
a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta da Ca-
mara Municipal de Santa Barbara, decretou a Reso1uco
seguirito

Art. 1. 0 A Camara Municipal da Cidade do Santa
Barbara cobrará aunualmente em soo municipio Os soguin-
tes impostos:



- 10 -

§ 1. 6 Do cada easa do negocio em quo so vender la-
zondas, mihados e outros generos de bra, 20$100.

§ 2. 0 Da em quo se vender fazeudas somente, 15$000
§ 3 ° Da em quo se vender fazendas o moihados d

fora, 1$000.
§ 4 ° Da em que se vender fazendas e outros gene

ros, nao incluindo moihados do fora, 19$000.
§ 5. 0 Da em quo se vender moihados somente, 9$000.
§ 6. 0 Da em quo so vender so aguardente, 20000.
§ 70 Da em quo se vender fumo, 2$J00.
§ 8. 0 Do cada casa quo fabricar bebida espirituoa,

nAo comprehendendo vinhos nacionaes, 8$000
§ 9 0 As casas dos § 1. 0 , 2.°, 3• 0 , 4.° e 5.,vendenclo

rostillo, pagarao: a 1 . 25$000; a 2.& 20$(Y)( 	 ?'')
a 4 • & 21$000 e a5.a 15$000.

§ 10. Do cada urna botica. 20$000.
11. Do cada uma fabrica do fu

10$000.
§ 12. Do cada um engenho do socar areas auriferas,

por cada mao, 1$)00.
§ 13. Do cada servico regular do mineraçao, quo n1

tenha engeuho, 8$000.
§ 14. Do cada urn inoinho quo moer para negocio

$0o0.
§ 15. De cada urn mascate de fazendas e outro g

neros do fora do rnunicipio, 40000.
§ 16. Do cada mascate do muuicipio, 10$000
Sendo negociante estabolecido, 5$000.
§ 17. Do cada urn mascate quo vender joias do uuu

prata, metaes, pedras preciosas, sendo do fora do munici
plo e os productos estrangeiros, 100$000; sendo o mascatu
do munieipio o os productos nacionaes, 15$000.

§ 16. Do cada urn dentista ou retratista deste mu-
niciplo ou do fora, 10$000.

§ 19. Do cada casa em quo so matar gado para ven-
der came verde on secea, 4$000.

§ 20. Do cada casa em quo se fabricar polvora,
4$000.

21. De cada casa, em quo so fabricar fogos do ar-
tificio, 5$000.
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§ 22. De cada carro do alu guel, transitaudo dentro
da cidaile, 4$000.

§ 23. De cada carreto quo passar nas ruas da cida-
do e mais povoaçes, corn madeira arrastada, 5$000.

§ 24. Do cada retiro quo 'iver do quinze ou mais ca-
beças do criaço vaccurn on cavallar, 5$000.

§ 25. Do cada corturne, 10$000.
§ 26. Do cada caa quo vender drogas rnedicinaes

onde houvor botica, 20$000; e onde no huuver, 10$000.
Nao coinprehende-se nezte imposto a venda do rnercurio
doce, sal de glaubor e amargo, euxofre, magnesia e oleo do
ricino.

§ 27. Do cada rancho do tropa, 2$000.
§ 28. Do cada urn funileiro arnbulanto on em socie-

dade, 15$000.
§ 29. Do cada engenho do serra, 10$000.
§ 30. Do cada realejo corn macaco ou cosmorarna,

30$000.
§ 31. Do cada pessoa quo criar porcos dentro das

ruas da cidade, 10$000.
§ 32. Do cada negociante do escravos, do bra do

municipio, 40$000, do munieipio, 25$
§ 33. Do licença para desmanchar casas nas povoa-

çes, 10$000. Nenhum imposto so cobrarà, quando for para
reconstruir.

§ 34. Do cada vendedor debilhetes do loteria,1O$000.
§ 35. Do cada noite de cavallinhos ou outro qual-

quer espectaculo publico, 10$000.
§ 36. Do cada concertador do relogio do fora do mu-

nicipio, 10$000.
§ 37. Do cada engenho do ferro ou madeira quo

fabricar assucar ou rapadura, sendo movido por agua,
8$000, sendo a vapor, 5$000 ; fazendo tambern restillo,
'O$oOO.

§ 38. Do cada engenho do ferro ou madeira mo-
vido por animaes, fabricando assucar ou rapadura, 2$000,
fabricaudo tainbem restillo, 6$000.

Ficam isentos os quo fabricareni somente para gasto.
§ 39. De cada concesso do pona d'agua, 10$000.
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§ 40. Do cada carro quo passar dentro da cidade,
por cada vez quo passar, 1$000.

Exceptua-Se o quo trouxer generos alirnenticios para
vender dentro da cidade.

Art. 2.° Ficam revogadas as disposiçes contrarias.
Mande, portanto, a tidas as autortdades a quern o co-

nheciinonto e execuco da referida Reso1uo pertencor,
quo a cumpram o façarn cumprir to inteirarnonto como
nella so contern. 0 Seeretario desta provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presi-
deucia da Provincia do Minas Geraes, aos vinto clias do
mez do Setembro do Anne do Nascirnento do Nosso Senhor
Jesus Christo do mil oitocentos e oitenta e dous. sexage-
simo primeiro da Independeucia o do Imperio.

THE0PHIL0 OTT0NI.

Sellada e publicacla nesta Seeretaria. aos 23 do On-
tubro do 1882.

Camillo A. M. Brito.

RESOLUQAO N. 2885—DE 20 DE S1TEMBRO DE 1882
Approva o regimontO interno do mercado da Cidade do TJberaba.

U Dr. Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geraos : Faço saber a todos Os seus habitantes, quo
a Assemblea Legislativa PrQvincial, sobre proposta da Ca-
mara municipal do Uberaba, decretou a Resolucao so-
guiute

Art. unico. Fica approvado o regimento interno do
mercado da Cidado do Ubaraba, quo abaixo so segue, e ro-
vogadas as disposicOes em contrario.
RegimefltO interflO do mercado da Ci.

dade de Ijberaba.
CAPITULO 1.0

DA CAMARA E SUAS ATTRIBuIcEs

Art. 1.' A' Camara Municipal desta cidade incumbo:
§ 1.0 Nomear para o mercado urn administrador, que

exerca suas funcços, do conformidade corn Os proceitos
estatuidos no prosente Regithento.
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§ 2." Pagar ao administrador o ordenado quo flea-
lhe consignado neste regimento.

§ 3." Fornecor as necessarias medidas para seccos
moihados, ba1anas e pesos ate 60 kilos.

§ 4." Fornecer igualmente uma mesa,com gaveta
chave pra nella o adniinistrador acautelar livros o pa-
peis quo devem estar sob sua guarda e 'vigilancia.

§ 5. 0 Destinar para o administrador urn quarto, eni
quo pormaneça die exciusivamente corn o seu escriptorio,

onde dove acautelar livros, papei, pesos. medidas et

CAPITULO 2.
DO PROCURADOR DA CAMARA

Art. 2." Ao procurador da Camara incumbe:
§ 1.0 Cobrar as multas quo, por virtude do infrac-

ços deste regimento, o sob denuncia do administrador,
forern impostas polo fiscal da Camara.

§ 2." Cobrar do cada carro quo estacionar no mer-
cado ate tres dias, dous mil rdis e. polo excesso do tempo,
inais quinhentos réis diarios.

§ 3." Cobrar do cada urn animal quo trouxer gene-
ros para vender e qua ficar estacionado no mercado, qui-
nhentos réis, ate tres dias, e polo excesso do tempo, mais
duzentos réis diarios.

§ 4." Alugar o curral do mercado, quando no es-
tivor occupado por bois ou anirnacs do conductores do go-
neros, cobrando corn réis do cada uma cabeça do gado
vaccum, muar, cavailar, por dia e noite ; e duzoutos rêis,
no mesmo tempo, dia o noite, do cada cabeça do porco
magro on gordo.

§ 5." Cobrar a mesma imposicao estatuida no § 2.0
doste artigo do cada carro quo trouxer tab ado. para sor
vendido nesta cidado, devendo o mesmo taboado ficar do-
positado no largo do mercado. Exceptuarn-se deste imposto
os carros quo vierern unicamente entregar a dostinatario
certo o taboado ja vendido.

§ 6." Cobrar a mesma irnposico estatuida no § 2."
deste Art, de cada urn carro quo trouxor cafC, para ser
vendido nesta praça, devendo o gonero ser depositado no
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mercado, C, si for conduzido em anitnaos, a imposiçào a
cobrar-se serà a estabelecida no § 3 ° desto mesmo Art.,
exceptuandu-se unicameute o cafó quo ja vier vetidido
para ser entregue a destrnatario corto.

§ 7. 0 Pagar a malta do dez mil reis, si, por negilgon-
cia da sua parte, deixar-se do recebor qualquer dos impos-
tos acima mencionados.

§ 8. 0 Communicar a Camara as faltas on infracç$eS
commettidas pelo fiscal ou administrador para a imposicão
das multas em quo incorrerem.

CAPITULO 30
DO FISCAL DL CAMARA. E SEOS DE, VERES

Art. 3.' Ao fiscal da Camara cumpre:
§ 1. 0 Visitar todos os dias o mercado, para tomar

nhecimentn do modo como è feito o serviço, e impor as mul-
tas estabelecilas neste reg mento, no cao de infracçes,
tanto dos cotitribuintes, coino dos empregados.

§ 2. 0 Dar por escripto, conheciinento ao procurador
das inultas quo porventura tenha imposto.

§ 3•0 Cummuuicar a Camara as faltas do procurador
ou adininistrador, para a irnposico das multas em quo in-
correrem.

§ 40 Pagar a multa do quatro mil róis, pea falta do
cada utna visita quo tenha do fazer ao mercado, salvo o
caso de força mawr justificada porante a Camara.

§ 5 ° Pagar a multa do cinco mil réis de cada
quo deixar do commuiicar a Camara as faltas on infrac-
çes commettidas polo procurador ou administrador.

CAPITULO 40

DOS CARREIROS, TItOPEIROS E MAIS PESSOAS QUE TR01JXERE1
GENEROS PARA VENDER

Art. 4.0 Aos carreiros, iropeiros e mais pessoas quo
trouxerem generos para vender, incumbe:

§ 1. * Pagar as cuntribucOes creadas por este regi-
mento e ja especificados no mesmno.

§ 2. 0 Conservar os generos do primeira necessidade,
depositados no mnercdo, por espaco do 24 horas, no puden-
do vendel-os por grosso ou por atacado, seuao depois de
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findo o prazo. Em tempo do carestia, oste prazo será do 48
horas. 0 infractor pagará a multa do 20$000.

§ 3. 0 Findo o prazo do quo trata o paragrapho supra,
poderao ser vendidos Os generos pela maneira quo convior
a sos donos.

CAPITULO 50

DO ADMINISTRADOR, SEOS DVREs, PENAS E VANTAGENS

Art. 5. 0 Ao administrador do mercado incumbe:
§ 1.0 POr em boa ordem e guarda, no so a casa do

mercado, quo consorvari corn a necessaria limpeza, como
Os livros, papeis, medidas, pesos, moveis e chaves, pelos
quaes ó responsavel.

§ 2. 0 Visiar todos os dias a mercado, tomar nota
dos carros ou tropas alli existentes e transrnittir immedia-
ta particpaço ao procurador da Camara, sob a multa do
cinco mil rOis do cada infracço qua commettor, quer no
comparecendo no mercado, quer deixando do fazer a corn-
municaçao do quo so trata neste paragrapho.

§ 3. 0 Velar cuidadosamente para quo o edificio nao seja
estragado; no consentir quo so tracem inScripçes, ainda
aos mais insignificantes, sobro as parades; ter a necessaria
cautela, a tim do quo nao sodêoin prejuizos no odifico, taes
como, deteriorarnento do parades, muros e moveis, ou
incendios provenientes da falta do precauçAo em evital-os.

§ 4. 0 Denunciar ao fiscal a pessoa quo tiver pra-
ticado estragos no edificio, quer desmoronando paredes
o muros, quor escrevendo sabre as parades, quer emfirn
praticando qualquor outro estrago, ou dando causa a
incondios.

A falta desta denuncia sujoita o administrador
multa estatuida para taes infracces.

§ 50 Oommunicar a Camara as faltas ou infracces
commettidas polo fiscal a procurador, sob a multa do
2$000 do cada vez que deixar do fazer.

§ 6. 0 Ter urn livro, numerado a rubricado polo
presidento ou qualquer vereador, para a escripturaçao do
todos os generos quo entraLem no mercado.

§ 70 Fornecer, em dia certo a semanalmente, aos
eriodicos quo so publicarn nesta cidade, uma re1aço do
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preços correntes dos generos vendidos no mereado, a
qual addicionarà outroi generos, do cuja venda tiver
conhecimento, como sojio, palmitos, patos, gallinhas,
perüs, ovos, carneiros etc.

§ 8. 4 Veneer o ordenado do quatrecentOs mil réis
annuaes, cujo pagamento a Camara fará em quatro presta-
cOoS trimensaes.

CAPITULO 6.0

D1SPoSI9Os GERAES

Art. 6. E' prohibido a toda e qualquer pessoa da
mnificar de qualquer modo o ediflcio do mercado, desmoro-
nando paredes e muros, estragando moveis, estampando
inseripc0es sobre paredes, occasionando incendio ou outro
qualquer deterioramentO, sob pena do pagar o infractor a
multa do 30$000 e o dobro na reincideucia; e, quando nLo
possa pagar a multa, soffrerà tres dias do priso.

Art. 70 E' prohibido a qualquer pessoa fechar bois
ou outros auimaes no curral do mercado, sob a multa do
20$000 pela infracco.

§ unico. Exceptuam-SO os animaes quo conduzirem
generos para o mercado, a respeito dos quaes ja so aeha
providenciado neste regimento.

Art. 8.° E' prohibido o ajuntamonto no mereado, o
bern assiin os batuques e agazarras que offendam a mo-
ralidade e a tranquillidade publica,sob a multa do 20$000
pela infracço e oito dias do priso.

CAPITULO 70

DISPOSIcOES TRANSITORIAS

Art. 9. 0 0 presente regimento, depois de approvado
pela Camara, vigorará provisoriamente, ate quo seja defini-
tivarnente sancconado pela approvao da autoridado corn-
petente.

Art. 10. Revogam.se as disposicOes em contrario.
Mando, portanto, a todos as autoridades a quem o co-

nlhecixnento e exeeucao da referida Reso1uçO pertencer,
quo a eumprarn 0 façarn cumprir to 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 vinte dias do moz do So.
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tembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e dons, sexagesimo pri-
meiro da Iniependencia e do Imperio.

THEOPHILO OTTONI.

Sellada a publicada nesta Secretaria, aos 23 do Outu-
bro do 1882.

Camillo A. M. d6 Brito.

SiL
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LEI N. 2886—DE 22 DE SETEMBRO DE 1882

Autorisa o Govorno da, Provincia a mandar pagar a Joo Antonio
Goncalves Pereira a importancia da coñsorvaço da estrada do
Juiz de Fora a Barbacena, relativa so 3o o 4. 0 trimestres do 1875
o' 1.0 e 2. 0 do 1876,o a indomnisar, o cidado Pedro Clauthno dos
Santos da quantia do dous contos seiseentos e cincoenta e oito
mil duztos e setenta réis, quo .demais despendeo nos concer-
tos da cadda do Marianne, relevado da multa quo lhe foi imposts,
per excesso do prazo.

o Doutor Theophilo Ottoni,Presidente da Provincia
de Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes,
quo a Asemb1ea Legislativa Provincial decretou, e eu
'sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1. 0 E' o Governo da Provincia autorisado a
mandar pagar a Joao Antonio Gonçalves Pereira a irn-
portaucia da conservaçiio da estrada do Juiz do Fora It
Barbacena, relajjva o 3. 0 o 4.' trimestres do 1875, 1. 0 e2.' do 1876.

Art. 2.' E' mais o mesnio Governo autorisado a in-
demnisar o cidado Pedro Cia udino dos Santos da quantia
do dous contos seiscentos e cincoenta a oito mil duzentos a
setenta réts, que demais despendeu nos concertos da cada
da Cidade do Marianna, arrematados por 6:670$000.

§ unico. E' ao mesmo cidadão relevada a multa do
canto e quarenta mil rêis, quo ihe foi imposta per ecesso
do prazo estipulado no contrato do arremataço d'eses
concertos.

Art. 3•0 Revogam-so as disposiçses contrarias.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimonto e execuço da relerida Lei pertencer, quo a
cumpram e facam cumprir to inteiramonte como nelia se
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contem, C) Secrotario desta Provincia a faa linprimir, pu.
blicar e correr. Daia no Palacio da Presidencia da Provin-
cia do Minas Gerae, aos viute a dois dias do mez do So-
tembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesilno pri-
moiro da Independencia o do linperlo.

THEOPIIILO OTTONI.

Se1ada e publicada nesta Secretaria, aos 25 do Outu
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito.

LEI N. 2887—DE 22 DESETEMBRO DE 1882
1evoga a ultima parte do Art. 4•0 da do n. 2722 do 18 do Dezem.

bro de 1880.

0 Dontor Thoophulo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes,
quo a Assembtea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico Fica revogada a ultima parte do Art. 4.0
da Lei n. 2722 do 18 do Dezembro do 1880, alterando as
divisas da parochia da Lage, municipio do S. José d'EI-
Roy, seudo adoptadas as divisas seguintes: pelas antigas
da Lago e Curraliiiho, desto ao morro do Páo Lavrado,
deste rumo direito a sarra do Corisco, desta a do Gineto,
d'ahi A do Cajurih e della a da Cebola, fechando na fa-
zenda do Padre Damaso Pinto, comprohendidas as de Joao
Ribeiro de Almeida e José Goncalves Augusto; revogadas
as disposiçes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
uhecimento e execucao da referida Lei pert encer, qua a
cumpram e façam cumprir tao inteiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar o correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geras, aos vinto e dons dias do mez de Se-
tembro do Anno do Nasciinento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oltocentos o oitenta o dons, sexagesimo pri-
ineiro da Independencia e do Imperio.

THEOPILILO OTT0NI.
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Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 25 do Ou-
tubro do 1882.

Camillo A. M. de Br Ito.

LEI N. 2888—DE 22 DE SETEMBRO DE 1882

Autoria o Proidente da Provincia a levar em eonta para a aposen-
tadoria do professor da cidade da Januaria, Joo Gualberto do
Carvalbo, o tempo quo exerceo o magistorio particular.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, o eu
sanccionoi a Lei seguinte:

Art. unico. E' o Governo da provincia autorisado a
levar em conta para a aposentadoria do professor publico
da cadeira do segundo gráo do instrucço primaria da Ci-
dade da Januaria, Joao Gualberto do Carvaiho, seis annos e
sate mazes, quo provou haver exercido o magisterio parti-
cular; revogadas as disposiços contrarias.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuço da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteirarnento como nella SQ
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos vinte e dous dias do mez do So-
tembro do Anno do Nascimeuto do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitento e dons, sexagesimo pri-
moiro da Independencia e do Imperio.

THEOPHILO OTTONI.

Sellada o publicada nesta Secretaria, aos 25 do Outu-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brz to.
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LEI N. 2889—DE 23 DE SETEMBRO DE 1881
Autorisa o Governo a indemnisar o eidado José Joaquim Gonçalves

Simes da quantia de 4:250$000, conio arrematante da ponte da
Barra, desta Capital, differença entre o preco per quo arrema-
ton a obra e o orcamento confecejonado na directoria do obras
publicas.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraes: FaQo saber a todos os seos habLtantes,
qua a Assemblea Legislativa Provincial decretou, a ea
sanccionei a Lei seguirito:

Art. unico. Fica o Governo autorisado a inclemnisar
o cidado Josh Joaquim Gonçalves Simes, arrematante da
construcçao da petite da Barra, desta Capital, da quantia
do 4:250$000, Iiff3rença entre 0 preco por que arrematou
a obra a o do orcamento confeccionado na directoria geral
das obras publicas; revogadas as disposiçes em contrario.

Mando, portant), a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execuçao da referida Lei pertuncer,
qua a cumpram a façam cumprir tao inteiramonte come
nella so contem. 0 Secretario desta Provincja a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Pre5i-
dencia cia Proviacia do Minas Geraos, aos 23 do Se..
tern bce do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta a dous, sexagesimo
primeiro da ladepondencia a do Imperio.

THEOPHILO OTTONI.

Sollada a publicada nesta Secretaria, aos 26 do Ou-tubro de 1882.
Camillo A. M. de Brito.
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LEI N.-2890 DE 23 do SETEMBRO DE 1882
Autorisa a Caniara Municipal do S. Joo d'EL-Ray a fazer a desa-

propriaco necossaria para a abertura do uma estrada que, do
porto da Jbituruna,procuro o porto mais proximo do Rio Grande.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: FaQo saber a todos os Seas habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decrotou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1. 6 Fica a Camara Municipal do S. JoAo d'EI-
Rey autorisada a fazer a desapropriacAo necessaria para a
abertura de uma estrada quo, do porto da Ibituruna, procu-
re o porto mais proximo do Rio Grande, comprehondido
O terreno necessario a construcco de armazens on ranchos
para tropas.

Art. 2. 0 Ficam revogadas as disposices em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhocimento o execuçao da referida Lei pertencer,
quo a cuinpram e façam cumprir tao inteiramente coma
nella so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia do Minas Goraos, aos 23 dias do mez do So-
tembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e dous,soxagesimo primei-
ro da Independencia e do Imperio.

THEOPRILO OTTONI.

Sellada e publicada nesta Socretaria, aos 26 do Outu-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito.

LEI N. 2891—DE 25 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o Governo a indemnisar a Julio & Leopoldo da quantia do

5:134$169. do prejuizos coin a construocao da ponte sobro o
Rio ltacambirussñ.
0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia

do Minas Geraes: Faço saber a todos os geos habitantes,
quo a Assombloa Legislativa Provincial decretou, o eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Pica o Governo autorisado a indemnisar
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a Julio & Leopoldo da quantia do cinco contos cento e
trinta equatro mil canto esessenta e nova réls (5:134$169),
de prejuizos quo provarain tor soifrido corn a construccAo
da ponte sobre o Rio Itacainbirusñ, no lugar denominado
C4etano Felix, freguezia do rnunicipio do Gro Mogol
rovogadas as disposi5es em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecirneato e execuço da referida Lei pertencer, quoa cumprain e façarn cumprir to inteirarneute corno nella
se contein. 0 Secretario desta Provincia a faça imprirnir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presideucia da Pro-
vincia de Minas Gerae, aos vinto e cinco dias do mez do
Outubro do Anno do Nascjmento do Noso Senlior Jesus
Christo do mil oitocentos e oitena e dous, sexagesimo pri-
moiro da Independencia e do Imperio.

THEOPITILO OTTONI.

Sellada o publicada nesta Secretaria, aos 26 de Outu..
bro do 1882.

Camillo A M. de Brito.

V
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LEI N. 2892 DE 6 DE NOVEMBRO DE 1882
Orca a rocoita e fi.a a despoza para o anno finauceiro do 1883 a

1884.

0 Dontor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
de Minas Goraes Faço sab&r a tolos os sous habitantos,
quo a Asembea Legislativa Provinciatdecretou, ecu sane-
cionei a Lei seguinte

Art. 1.0 A receita provincial para o exercicio de
1883 a 1881 é orçada em 3,048:910$000, provoniente da
arrecadaço dos seguintes impostos:

§ 1 . 0 Direitos do. 3 % sobro genoros
do exprtaçto 	 ..........93:OOO.00O

	

Quota do 4 % so1re o café . 	 950:000$000
§ 30 Diroitos de U	 obre generos

deexportaco e criaço ......242:000$000
§ 4 	 Imposto do industrias e profis-

ses.
§ 5 	 SeHo do he'anças e legados: 	 2Q0:OCIO$000

	

6. 0 Novos e veihos direitos . . 	 147:7U0$000
§ 7. 0 Emolumentos do secrotaria 	 33:000$000
ft$o _Imposto do rogictro transmis-

so\e Venda- do escravos ......220:000$000
§ 90 Escravos em sorvjco, de mine,-

raçao 	 .................l:500$000
1O Comrnercio do escravos . 	 '5:000$000

§ 11. Venda do bi1hetes1o1otorj.. .:.1:000$000
T2: Taxas itinorarias. . . . . 	 580:000$000

§ 13. Sellq e. emQlumentQs. d,a g.uar,
44 'nacional . . . . . • . . . .

	
20: 000$000

__J.4..Jmposto sobre o euro . . . 	 25:000$000
ocik'. Imposto sobre o sal . . . 	 50:000000

16. Pedagio. * • . • • 	 1:000$000
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§ 17. Imposth do transifo nas estra.
das do ferro, construidas an provincia por
empreza pai'ticularos .......

§ 18. Renla extranrdinaria
§ 19. Mu1ta por infracçOs de leis,

regulamentos e entratos
§ 20. Roposiç$ s e retituiç5es
§ 21. Juros do quatro aiolicos .
§ 22. Auxilio polo cofro geral a

força polictal......
§ 23. Obrança da diviila activa.
§ 24. Imp mto do urn decirno do urn

por cento sobro heranças em Iinha recta
§ 25. imirosto do hrar1Qas e legados

de posoas residentes fora do Iwperi
Art. 2. 0 Duranto o mesrno exercicio,

o Presidento da Provincia autnrisado a
despender a quantia do 3,048:940$000, era
que é fixada a despeza provincial, distri-
buida poles seguintes serviços:

§ 1. 0 Rcpresentaçio provincial:

I. Subsidin cos deputados .
II. Indernnisaco do despeza do via.

gem an, mestii' ' S .........
III. Pesoa1 da secretaria .
IV. Tachygrapliia ......
V. Pub1icaço dos debates e annaes
VI. Expedrente
VII. Acto religioso da installaçao

§ 2.' Secretaria do Governo:

I. Pesoal .........
II. Expediente e papel para impres-

ses .............
III. Gratificaço ao official do ga-

binete. 	 ........ . 'S

40:000003
500$ :0

14:000$)00
5:U0J0U0

240$OtJO

40:000$000
30.000$000

40:000$000

Ell

48:000$000

22000$000
l4:35OiOOO
12:000$000
8.0 0000
70L)$000
300$000

105:350$000

38:520$000

3:400$000

1:200$000

43;120$000
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§ 3. 0 Instruco publica:

I. Pessoal da inspectoria graI, in-
clusive gratiflcaçao addicional a empro-
gadoi quo tenham diroito a ella

11. Expedient
Ill. Curso do pharmacia, sendo: r..

2:400$ para manuteuço dos gabinetes o
laboratrios; 720$ para dous preparadoro-
cori . ervadros (360$ para cada urn) ; 500
para urn porteiro servente o 15:000$ pa 'a
5 lentes quo lerão nas cadeiras do m il-
neralogia, toxicologia e outras ja crua
das polo regulamento n. 89, diVhdidus as
materias plo Presidente da Provincia, on-
vida a congrgaço

117. Lyco mineiro ......
V Externtog do Sabará, S. Johio

d'El-Roy, Campanha, Diarnantina e Pa-
racati ............

VI. Escolas norniaes da Capita1,Cani
panha, Diamantina, Montes Claros, Para
catñ, Uberaba, Juiz do Fora e Sabai,
igualados os vencilnentos do porteiro cia
esc;la normal da Capital aos do porteiro
do Iycoo m neiro

VII. Cadeira na caa da capital
VIII. Cadoiras do instrucço prima-

na 	 .......... 
IX Aula nocturna da capital
X. Papel, pounas e livros para alu-

mnos pbres, rnubilia e uten-.is  para escolas
primacias o aluguohs do casas .

XI. Mohilia, utonsis e ahiguel do
casas para externatos e escolas flormae,

XII. Mobilia e aluguol do casa ("a
escola do sexo feniiriinu da cithtdo do Bu'
bacena, regida por D. Amelia, 200$00u;
para a do sexo masculino do Joo Gowe
Inunicipio do Barbacena, 20)OO; para a
r , S. jo	 WA1010Pai'dh\

19:933$333
1 :03OOOO

1 030.09()

I -)U)

C8:3OO$OO)
960$000

GG:OOOQOo
3OOU )i)

1O:OODUO()



para a do sexo masculinO do Prados, mu-
fliClpl() do S. José d'El-Rey, 250$ 0 set-
do I50$000 para mubilia; para mobilia das
escilas prirnari t do Piumhy, Pimeita,
Carmo do Rio Clàa, Vontan:a, Dares da
BOa Espdrthca, EspirtO Santo dos Coquol-

Can&Ls e Formiga, 150.000 a cada
urna; para alug aol de casa do intrucQo
priinaria do sexo ferninino da cidado dii
Christina, 180$000; para auxilin a escola 	 ''
municipal do Srro,regida porD.thbiana do
Queiroz, 400$009; para concOrtos (1-is casas
ein quo fuiiccionamn as escolas da cid ado
Leopoldi na, 1:000$000........3930$000

XIII. Grail ticaO extraordinaria a
pro Iessore. . 	 . . .. 	 . . . .	 6:000$000

XIV. GratiuicacaO ao bibliothecarlo
o ao porteiro dii bbliothCa da Captal,
sendo 500$000 ao prirneo e 30Q$000 a.
segur4o,;SOO$OOJ; auxiIio a bibliotheca do
Club Jeronymo do Sousa, dii Cidade do
Pomba, 500$000; ap dii Cidade do Eutre 	 , -•
Rios, 430$000; no gabineto do leituna da
Cidade 'Ic patos,500$000 ; a bibliotheca do
Barbacena, 100000; a dii freguezia Lie
Joao Games, termo do Baibacena, 100$000;
A da Cidade do Baependy, 100$ 000. . 	 1:750$000

XV. Auxilio aos seminarios do Ma-
rianna e Diamantilua e casas do educandas
das mesmas cidades, a 3.000$000 para
cadaum ...............12:000$000

XVI. Lyceo do artes e officios do
Serro 	 ............ 	

6:000$000

XVII. Collegios particulares do Con-
gonhas do Campo e Pitaiiguy, sendo 3:000$
ao primeiro e 2:000$000 ao segundo, na
forma da Loin. 2815, e2:000$000 aoasylo
do S. Luiz em Caeté .......7:000$000

	

Y11I. EsQola arico1adoPiraeieab 	 8:000$000



-

XIX Assisti 
e}& 	 514o	 a u	 -

la's Ie beflab arte MLrte ,	 %2:2

&O) .
O4.YCOrPP poliqial;

%-
	 - 	 -- 	 - 	 - 	 '-

I Pessoal 	 4(34 32$78O
Exped ion e . . . 	 .	 - 	 GO4OD
Cavalgaduras 	 I 7$OOJ

6	 R&3rnrita de anfniaeseaitserva-
4e'reios, f

 ...
juS1 £orraas çu-

i"voaosjisrnos ....................................G:öou$000
.. 	 1Iatarnento do pracas enfermas

è exiteriarnentos . . . .. 	 •	 2QOO$OOO
VI. Aquartellarnento, cbi1ttós do

1trum)t3ros eluzes . . .. ,..••• 	 :OOQ$OOO
Compra do arñianèntd e cor-

6 00C$000
VIII Pesso,%I,d4, guajrd4 urbaça,en-

do: urn capitao, I18$UQO;ivatro alteres,
4:224$000; urn acguto, 6O3$9UO;. do pe	 -
sgurilos ditos 1 1:,7$2-O;.um Lorriel,
52d$380;üito cabo de qudra,3:864$0;
cento e cincoenta r4ças 6:429$600 . 	 78:290$520

IX. Engajuwto. 40 pisauo 	 .,	 - 	 42.000$000

§ 5•0 Administraço o arrecadaço
das rendas:

I. Pessoal da directorj.a do fazenda,
conforme o regu1arneuto n. 86, revogado o
artigo 9. § 3.° da Lei n.2815, eelevados,
desde já, os vencirneutos dos meirinhos a
30$000 mensacs ............

Ii. Expediento
III. Pe-soal das recebedoria, vigias,

barquei ros, pwcentagern aos admi uistra-
dore, eserivaus e ajudantes, .e gratifiGacao
v, urn fiscal da fzenda. 	 • 	 .

OUti:U IUOU

67:89O$99
&000$000

147:540$000
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IV. Aluguels do casa para recebodo-
rias.............

V. Papel para cadruos do taIes
eutensis ...........

VI. Porcentagem a collectores e es-
crives.............

VII. Conducço de funios pubUcos.
VIII. Passagens em estradas do for-

ro e telogrammas ........
IX. Contencioso provincial
X. Custas judiciarias
XI. Fisca1isaço da arrecadaçao

§ 6. 0 Obras publicas:

I. Pessoal da directoria .
II. Expodiente
111. Conservaço do estradas
IV. Estradas, iontes, cadêas e na-

vegaco do rios, autorisadas per leis espe
ciaesou ajuiz doGoverno,sendo: 1:500$000
para exploraces mineralogicas ; 5:000$000
para agua potavel da cidado do Lavras;
1 . 000$000 para agua potavel da villa dos
Alogres ; 5:000$000 para canalisaço d'agua
pota vol da cidade do Mon tes Claros;
500$000 para agna pctavel do Passa tempo,
municiplo da Olivoira; 500$000 para urn
chafariz na Cachoeira do Cainpo,municipio
da Capital ; 200$000 para canalisaçao do
agua do Congonhas,rnunicipiodaOonceiçao;
2:000$000 para egotos e desecamento
dos charcos c açude juntos a Cidade do
Pirnba ; 600$000 para calçamento da ma
da Olaria da Cidade do Pitanguy; 1 200$000
para auxilio das obras publicas das Cida-
dos do Pará e Curvello, repartidarnente
800$000 para as Carnaras Municipaes do
Dores do Indaiâ e Abaetó, repartidarnente;
150$000 a Camara Municipal da Itabira1

7:000$000

1:000$000

150:000$000
1:000$000

2:000$000
1:280$000

500$000
2:000$000

383:219$999

47:220$000
2:000$000

30:000$000
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para compra do urna caa para a escola
do Sete Cochoeiras ; 1 :OOJ$OOj a Camara
Municipal do S. JoAo d'El . Rey, para con-
strucço do unia casa do escola em Naza-
reth ; 600$000 para urn regulador publico
na Cidado de Santo Antonio do Monte
300$000 para obstrucçao das vallas do
arraial da Chapathi, municipio do Minas
Novas; 500$000 para as obras publicas do
muncipio de Montes Olaros;2:500$000 para
as obras municLpaes da Form ga, a disposi-
co da rospectiva Camara; 1 : 000$000 para
construcço do uma ca, -lea na Cidalo do
Theophilo Ottorii; 500$000 para asseio
das prisies da cada da Cidade do Pomba;
5:000$00 para construcçao da casa da Ca-
mara, Municipal da Cidado da Ponte Nova;
1:000$000 para construcçao do urn mer-
cado na Villa da Boa Vista ; 1:750$000
para pontes e estradas do municipio do
Caeté; 400$000, para uma ponte no ar-
raialde Quilombo, rnunicipio do Barbace-
na; 250$OO) para os reparos da ponto do
Sumidouro, nunicipio da ConeiçAo;
2:500j030 para os concertos da ostrada
quo da Oidade da Conceiçao vao a S Do-
nniigos 0 a N Senhora do Porto do Gua-
riIios; 2:750$000 para uma ponte sobro o
Rio Uberaba, no lugar denominado Bias,
estrada do Dores ao Campo Formoo;
1:000$000 para a ponte do Januario,
municipjo de Paracatü; 1:000$000 para a
ponte no arralal dos Lençóes, municipio
da B a Vista; 1:600$000 lara a I onto
iia barra do Riacho Furido corn 0 Escuro
Grande; 1:000$000 para a ponte sobre 0
Rio Canôas, na estrada da freguzia do
Monte Santo, municipio do Jacuhy, a Cida-
de 'Mococa; 1:000OJO para. Os reparos da
pUnts subre o Rio Pará, no lugar de.
nomindo Anastacios; 1: 9M$000 Fam
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construcço do ulna ponte sobre o Rio
Carangola, na i 	 Iori 	 nftM; 	 £'iO3

750$uOJ par cditeb 	 s b'°'°0	'para.
o Ribeirao ds Ara,* ia twta d 	 ob Iqinu1
Franeico do Moiit santo á Th.sa Btatca 	 UO?O1
600$000 para o 	 icertks. da dtraa do
Patrocinio a Cô, 	 frgzide 
bastiau da Serrado SaHtre; 600$O0a
Os cuncertos da poi'lt Grando br&o Rio - £
Coirentes, na fieuezia de S.Miue1
Guauhaes; 600$30() para OIrtrUvç u d-:'
uma polite subr''RO Guaflhâo', 	 . 	 cc ai
gar denominad6 1 'Man061 tfu Piado 	 L.I (

500$000 para rui1sci'ucção da VOUtOila
fre8uezia d s Odro,iionieipio de"'S ' José 	 CLqET

do I-'araiso; 450$000 t.ara a estiada entre
Dores do Indaia 	 et &; 3(10$0',)0pra
concertos da ponte do Gnies subre o 'RiO'
Currentts, etrada 'thSussuIiy; 50$600
para as obras do 

tj!6L atro'do S'aut4 Luza" .. : ' lull

de Sabará. Para auxi1i 	 s zn rizes
obras pias: 1:000$)00 . jiarai auxiu s '
obras das watrize das frguzas' do Nos-
sa Senhora da GIora e S &rit Ahnw
Guuva, reprti1ani&'nt; O&$OOU para as
obras da matriz do Nssa Seii1iva do Bum
Succeso a A]inas da Barra du Rio dai s: Ve
ihas; 200$000 para a inatm'iz do Datas, 	 .	 .
xnunicipio da Diarnantitia; IOU$000 para a
matriz do Sant'Anua dos O.Ii 	 d'Agua, 	 .' 	 ''•.'
municipio de Jequtahy; 50J$000 para I a 	 -.
matrtz do aria al da Conquista, mUnicipio - -
do Born Fm; OO$OUU para a matriz 'la.
Lagot Dourada, inuncipio do S. J sé d'EI-
Riy; 400$000 para a matriz do S .Jao
Bap ita, muu.elcIO d B mu Suceeso; 48.. .......
2:UuO$000 para a niaftiz da CtIa 	 da
Christina; 2:000$000 pa. a a mtrzdo
ta Rita do Sapueahy, momlicip .' do S.
Guuçalo do S4pucally; 500$000 pira a

7.

patriz da So1edde 4o Lajtth4; 1;OOOOQ
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para a matriz do N. Senhora do Pilar do
Ouro Preto; 2:a
Gid ado do Bail 	 ua 	 OOO OpUta	 b
matriz do Livran itor 	 ki1th do Bar
bacena; 1:000000 pra a imariz da; Cidad 	 i	 OOO.Oi. 0.!
do Piranga; 1:000$000 pa.raa matriz da 	 k Li

Cunceiçao do P4Wvo munici41iO do,PL.
ranga; 500$000pàra rnatriz:dt'N-Se4 	 h	 ii
nhora da Piedae'dBoa Esparanca (Es-.uo 'ia
pera), municipiodo Piratiga; öOi$OOO.
para a matriz daConQeicao .d:ibtipoca1-1
municipio deBarhacena; 500$araa igi'o
ja do S. Barbaado mesinoinuincipid; 	 Yi 	 .

500000 para a rtittr i zdaiieguZIa 'Ia
Jo'é do ChopotO, 	 uiiitj) o ito Piraiigo; : 	 ;i o
500$000 para ainatriz de Ouru th:airéo; 	 i
800$000 para a matriz do Carmo do Rio
O1aro;I:000$000paraa nia-triz da Ctdade
da Boa Esporanca;1004000 para a matr.z
do Santa Margarda;OU$OOO para a inat iz
da Sande, municpo.deMafUtflRa 800$000
para a matriz do: Szifltu Antonio da Var-
gem Alegre, do i*omomuuicI.liO; 500$000 	 -. 3
para a inatrz do Sait .Antiiiu do Ma- 	 .
tipod; 1 :OOO$.)O(pari a niatriz. do Roças
Novas, municipio do Cacté ; 500$000
para a matrz da: La4,roa Santa, muuieiplo
do Santa Luzia; 1:420$000 igualmente re 	 '
partido, para as matriws do Santa Luzia,
Venda Nova, Rapoos e Oontagem,do mu- 	 z
niciplo do Sabarö.; 400$000 p ra a matriz -
da Oidde do Abacté; 800$000 para a
matriz da Cidade iie Santa Barbara; réis
500$000 para a matriz de Cata6 Altas do
Mato Dntro; 500$000 para a matriz do
Amparo do Rio do S. Juan; 500$000 para a
matriz do M rro: do .Pilar, muuicipio da
Conceicao; 800$00 para a niatriz do S.
José da Lagoa, municipio da 1tbira; ré:s
500$000 para a matriz do Itambé do Mato,
Dcatro 2:000$000 para a matrix da Ctda
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do do Praia; 1 :250$000 para a matriz da
Cidade do Monte Alegre; 1:000$0J0 para
a matriz de S. Pedro da Uberabtiiha; iéis
1:OJO$000 para a matriz da C We Leti-
poldina; 1:000$000 pala a mttrz da Cida-
do do S. Paulo do Mutiabé; 5f 1 0$000 para
a rnatrz do S. Fraiicic do Assis d C-
pivara, rnunieipio do Cataguazes; 500$0J0
para a matriz do Patr4Jcuhto do Muriihé,
muuiciplo deste nmo; 2:000$000 pard a
matriz de S Joè do Rio Preto, munici-
PLO do Juiz d. Fora; 1:000$000 para a
matriz do S. Barbara do Monte Verde, mu-
nicipio do Rio Preto; 600$000para a mnatriz
do S. Francisco do Paula, wumncip.o do Juiz
de Fora; 3:750$000paiaa matriz daCidade
do Juiz tie Fora; 2:000$0i0 paia a matriz
da Cilale do S. Seiastiao do Praiso;
3:750$)0J, igualmente dividdos, para
as niatrizes de Jaguary, Caldas, Cabo
Verde, Santa Rita do Rio Clar , Santa
Rita do Cassa e Pasis; 1:300$000 para
a tnatriz da Cdade de Thophtlo Otion.;
500$000 para a rriatrz e Roario da Pie-
dade de Minas Novas; 600$000 para a ma-
triz da Itinga, munieipio do Ara suahy;
5u0$000 pra a igreja do Ro.ario quo ser-
ve de rnatriz na cidade do Ara-uahy; rés
500$00J para a rnatriz do S. Dorimingos do
do Arasuahy; 5008000 para a mat iz da
Cidade do So J au Bipti.ta; 500$0;0 para
a matriz tie Sautissjmo Curacao do Jesus do
B u riias, muoicipio de S. Joao 13 ipt ta;
500$000 para a mair z do Setuihinha, mu-
nicipi) do Philadelphia; 5000Oo para a
matrjz do Rio Preto, muriiciplo de Para
cai; 500$000 para a matr z da Itt bira do
Canipo, niuniipio do Ouro Preto; 500$000
para a matriz do S. José do ['araopeba,
do mesino muuicipio; 500$000 para a irta-
riz do Espiritu Santo do Lmuim; rs



1:20400 Para a rnatriz do Sono Ai,i:u'o,
inunic1io do Queluz; 1:60O$000 para a
rnatriz cia CLdado do Be1ondy; 500.000
p; ra a matriz cia Cidolo cia Ayuiuoc.
320000 Para a in;triz cia freguzia cia
Viig Iit; 300$000 para a inatriz do
SnL'Aiina do Ca f ivary; 200$9LO lara a
malriz ' Jo S. Cactan da Vargrn Grande;
500000 p ra a matrix da Villa do a1i-
mis; 2:000$000 para a inatriz do N. So-
nhora cia Abbid ia, wuri ici pio do S. Fran-
ctci; 1:004000 para a inatriz do Capko
Rdndo, do memo rnuuicipio; 500$OJO
para a rnatriz do S. Seharia, do Pardo,
do rnesrno inuuicipio; l:UOOOOO Para a ma-
triz do N. S. do Auiparo, In UflLCI1O da Ja-
;iva ria::O3$OOO pra a matriz do frguzia
cia Biañiia,uiiiiiicipi> do S. Migul do Gua-
nhies; 300$000 tara a mat riz do Santo
Aut nii d 's Uo(luoiros; 300$000 Para a
matriz do S. José do Jacury. muriicpio
cia Cidade de Suassuhv; 300$000 para a
inatriz do S. José d Paulistas, muni-
dpi0 do Serro; 500$000 Para a matriz do
Miho Verde, do mosmo municipo; réis
500$000 Para a inatriz do N. S. Mae dos
I-Iomens do Turvo, do municipo do Serro;
600$000 para as obra do atr;o cia matriz da
Gtdado do Servo; 1:000$000 pi ra a watriz
da Cidade do Alfena; 1.000$)0()  pa ra a ma-
triz das Mercs do Poinba; 60)$000 ptra a
rnatrjz cia Cidado do P>rnba; 500.000 part
a matriz da freguozia dis Arcus, inun ci-
pio da F rin!ga; 500$000 part a matriz cia
Udale d . Camp Thilo; 60:)000 para a
greja do Risario do Ouro Prot.(; 630$000
para a igreja do S. Goncalo do TUCO,
inuntcipio do Ouro Preto; 500$000
pra a igrija do So Jo.é, da Ca-
pital; 450OOO Para a igreja de S.
Francisco do Paula, da Capital; 300$000
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rara a igrej:i do S.,Seb.tio., do mrnci- 	 o
pio do Marianna; 500$000 para a igrea do 	 H xi-
arraial do Cuiabá, niuniciplo do Cieté;
550$000 para a igrea dii Poitha, da Cidade
do Pitanguy; 2:400$000, divi lidos igual- 	 ;.
mente, para as igrejas. de Born Jous, N . S.
das Dores do Leandro, Ctriceiç.o (10 Pará, 	 •f.
S. José e N S. da Ahbadia,I do ton nic i plo	 i 1 (O(.00.
do Pitangity, e S G;) ,nç.alo do Padi; OO$OUO 
para a archiconfrart do S. Francisco do 	 ',)A
Assis, da O,daclo daltabira; OO$ OOO para 	 OO. I
a capolla do SatAnn, da Cidado da
Cnceiç; 1:000$0")0 1ara a igreja do S. 	 :t

Gonçtlo do Garcia do S. Jo.o d'El-Ry; 	 :i' (t

400$000 para a capella do Rosario do 	 /1

at'raial do Santa Cruz 'ia Citopada, itiuni- 	 0. :j
cipio de Minas .va; 500$000para a
igreja do H. sane do Padre Faria, . dii Ca-
pital; 450$000 paja a igroja ;do N. S. dos .
Remedi 8 do JequRh4, freguezia do Ca- .e. b xrs
ta 	 Alias, in UI1ii)t0 do Queluz;. 500$000 	 i.......:
para a capella do Slut) Antonio, da Ci- :.. 	 b z.-i.
dade de Lavra 1 :OO$QOO para alfa.im 	 i	 '	 q
da matniz do N. S. Ida Uuucoicao doCasca, 	 oi
municipio (Ia P! 	 Nom, 1:000$ 0O() .pa ra 	U00
a1faia da matrix .da Cidade do Paracatñ:
300$000 para alfaiaj da matniz de S So- 	 ..
bastião da Encru 44da;;500$0 00 para or-;
nament() da igreja, 	 servo 4o inatriz
em S Rornao; 1:000400 para; dou,rad nra
e paramentos da •marz: dos, Iercds do-
Pomba; 500$000 para cc nsti ucço de uni .....
cemiterio no arraa:d p Itariina, munici-.;;t
pio de S. Joao d'EI-Rey; 800$000 - para .,o 	 .	 h
cemiterio da ca pekaN. S. das Mercés do
Marianna; 2:000$ 0Q' -Para o cmitrrio do
Santa Luzia do ubarA; 409*000 para o
cemitenio da fregu .ezia do Uiu Despacho;
200$000 para 0 c.niterio . ;deS . Sbastiao 1.1-

4o Rio Preto; 500000p&ra 0; eetfl'itoiQ d
cidade do Prata; 1:000$000 para o cemi-
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terio da Concoico da Boa Vista, munici-
pio da Leopoldiva; 230$000 para o cerni- 	 ..
terio da Coocoiçio da Barra, municipio do
S. Joao d'EI-Rey; 500$000 para o cernito-
rio do arraial da Piolade, municipto do
Minas Novas; 700$000 para o cemiteLo do
arraial da Itinga, inuniciplo do Arassuahy;
500$000 para o cemiterio do S. Sebastao 	 -
da Serra do Salitro, rnunicipio do Pati 0-
cinio; .800$000 para construcçào do urna
capella no ceruiterio do S. Miguel do Gua-
nhes: 1:000$000 para o cemiterio da Ci-
dade do Serro; 400$00 para o cemiterio da
freguezia do Bambuhy; 300$000 para o
cemiterio da Cidadoda Ayuruoca ;1 :000$000
para construccào do urna capella no cemi-
terio da Cidade do Lavras......263:066$724.

V. Ajuda do custo a engenheiros . 	 . 6:004000

349:186$724
§ 7. 0 Sande publica:
Auxilio aos hospitaes e hospicios tie

a.Iienados, segundo a Loin. 2815. e2:030$000
ao da cidade do Passos, o 2.000$000 para a
creaçode,prn asilo do morpheticos no hospi-
tal da misericordia da Cidade—da Canipanha,
sendo a quota do 1ospital de Marianna
dividida em duas pts appicada uinadeI
las ao estabelecimento das lrm.s do Carl-
dade 	 ,	 '51,060t000

§ ' 8. 0 . 1llurnin4co pub1ica 	 . .
r. Para a il1urninaço da capital, corn a:

manutenco do 230 lain pes...........20O00$Q00
II. Pará a da Cidado (10 Mar do Ilespa-

uha................... . . 	 . 	 .	 . . . 	 1. sob$boo
-- III. Para a doS. Jo0 d'Ei-Rey. . . 	 1:500*000,

• 	 Para a tie Paracatñ . . 	 ,	 1:60$00
V. Para a (Ia (Thiallo do Ubá 	 800*000

I. Para a da I)ianani 	 .	 .5U000
t V11. ParâkorPa 	 -,. 	 :•:(jo0(3ofj-

i i,1 eb p5() 	 ,	 3bGb !fv(tle
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§ 9. Oulto pnblico:
Festejos nacionaes 	 400$000
§ 10. Aposentados a reformados, inclu-

sive us que so apusentarem e reformarein no
exercicio desa Lei .........137:446$311

§ 11. Divida passiva:
I. Juros o amortisaço do apol ices . 	 150:880$000
L. Exercicios findos 	 ......15:000*000
III. Juros eatnortisaç'l() da divida fluc-

tuante, na forma autonsada nesta Lei . . 	 113:333$333

279:213$333
§ 12. Despezas diversas:
I. Presos pobres ........140:000$000
II. Indemnisaç0 a individuos em leis

especiaes, send) 2.000*00() por força da Lei
n. 2634, quo autorisou a construcço das
obras da inatriz da Lagoa, do municipio da
Ayuruoca ............. 7.000*000

III. RestituicOes a reposiçOs . . 	 4:000$00()
IV Dotaçã a orphs pobres . . 	 1:000*000
V. Adiantamento para monte plo a em-

pregados provinciaes.........5.000$000
VI. 1'ubIicaç'to do actos otllciaes 	 .	 12:000$000
VII. Diligencias policiaes .....0:000$000
VIII. Eventuaes 	 ........2:000$000

177:000$000
IMsI'OsIçOEs GERAES

Art. 3.' Fica o Presidente da Provincia autorisado,
no exercicio de8ta Lei:

§ 1.' A abrir creditos supplementares, no caso e corn
as formalidades prescriptas no Art. 18 da Lei n. 2314 do 11
do Juiho do 1870: ao Art. 2. 0 § 2.' n. 2—Expediente da so-
cretaria do governo e papel para irnprossOos; ao § 5.0 ns.
3, 5 e 6—Pessoal das recobedorias, papel para cadernos do
tales, utensis a porcentagens a collectores e escrivAos; ao
§6.0 n. 4—Estradas, pontés, cadêas, navegacào do rios,
autorisadas em leis especiaes ou a juizo do Governo: ao
§ 11 n. 1—Juros a amortisaçao do apolices; ao § 12 n. I-
Presos pobres; näo excedendo do 150:000$000 a importancia
maxima do todos os creditos, nom podendo, em caso algum,
elevar a despeza a mais do 40%da quantia consignada em
cada verba.

§ 2.' A elevar, desde já, as seguintes verbas da Lei co
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2716 do 18 do Dozembro do 1880, Art. 2. 0 : do § 2 . 0 n. 2, coin
quantia do 1:087$300, parapagarnento do dospezas corn o ex-
pediente da socretaria do govorno; do § 3. 0 n. 2. corn a do
180$790; n. 3, corn a do 37$850; n. 5, corn a do 150$000, e n.
7, corn a do 232$000, para pagarnento do despezas corn o
expediente da inspectoria geral da instruccüo publica, es-
cola do pharmacia, oxternato da Diamantina e escola no-
mal da Capital; do § 4. 0 n. 2, corn a do 573$200; n. 3, corn
a do 10:000*000; D. 0, coin a do 306$000, para cavalgadu-
ras, remonta do anirnaes, forragens e expediente do corpo
policial; do § 8.° n. 1, corn a do 1:883$520, para despezas
corn a illuminaço da capital; do § 12 n. 8, corn a do réis
1:716*480, para pagarner0to do despezas eventuaes; e as so-
guintes verbas da Lei n. 2815, Art. 2. 0 , a saber: do § 1.0
us. 1, 4, 5 e 6, corn a quantia necessaria para occorror its
despezas das prorogacOes da actual sesso da Assemblea Le-
gislativa, e corn a quantia do 300$000 para pagarnento do
excesso da despeza jd feita corn encadernaço das leis go-
raes e provinciaes, annaos do parlamento e outros volumes;
do § 12 n. 2, corn a quantia do 1:600$000 para expedient(,-
da secretaria do governo; do § 3. 0 n. 2, corn a quantia do
57$040 para expediento da inspectoria geral da instrucço
publica; do § 4. 0 n. 3, corn a de 919780, e n. 4, corn a do rdis
5:000$000 para cavalgaduras, rernonta de animaes e forra-
gens; do 5. 0 n. 5, coin do 1 : 200*00 para cadernos do ta-
lOes e utensis, e do § 11 n. 3, corn a do 37:456$043 para
pagamento do exorcicios findos.

§ 3 0 A pagar, dentro do exercicio corronte, corn as
sobras da respectiva Lei do orçarnento as despezas quo se
fizorern corn a execucto das obras contratadas nos exer-
cicios anteriores,e bern assirn a importancia da construcço
e reconstruccO das pontes e estradas dos municipios do
Tarnanduá, Formiga, Piumhy e Santo Antonio do Monte
quo foram arruinadas pelas ultimas innundaçOes, e quo ja
foro orçadas pelo engenheiro do districto. No case do in-
sufficiencia das sobras,é o Governo mais autorisao a fazer
operacOes de credito para occorrer a estas dospezas.

§ 4 0 A applicar ao collegio do Pitanguy, nos ter-
mos da Loin. 2815, as quotas votadas no Art. 2, 0 § 3. 0 , ns.
8 e 16 da Lei do orçamento vigente, para a cadeira da ca-
da d'aqu11a Cidade e subvenco ao lyceo Pouso Ale-
grouse.

Art. 4•0 E' mais o Governo autorisado, dosde ja:
1.0 A converter em urn sO emprestirno do 500:000$000,
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a juro maximo do 6 %, quo seri amortisado no prazo do
seis annos, acontar do l.° do Juiho proximo futuro, a di-
vida fluctuante da provinci; o excedente desta será
pago corn as sobras da receita do exercicio vigente.

2. 6 A fazor operaço de credito para cobrir o deficit
quo occorrer no exercicio da presente Lei, caso seja a irn-
portancia total da receita arrecadada inferior a da despeza
flxada.

§ 1. 0 A transformar algumas das actuaes forjas do
ferro existontes na provincia, adaptando-as ao systema
CataIo, e podendo contratar para esse fim os mestres ne-
cessarios, deritro ou fora do paiz, nao exeedendo a despeza
maxima do 10:000$000.

§ 2 0 A fazer nos regulamentos ns. 84 o 87 as alto-
raçes quo a pratica houver acon c eihado, sorn augmento do
despoza. Na roviso do regulamento a. 84, consignarfi per-
missao para serern feitos nos mezes do Junho eDezembro, o
perante quaosquer das oscolas normaes da provineia,os exa-
mes vagos a quo so refere o Art. lOP do mesmo regula-
mento.

Art. 5• 0 0 Governo da Provincia, doniro da verba
consignada no prosente orçamento, mandará abrir concur-
roncia em hasta publica para 0 scrviço da illuminaco da
Capital, por 230 a 250 lampeOes do kerozene, cada urn
do luz equivalente a do quatro velas stearinas, polo
menos.

§ unico. Poderà ser proferido polo Governo o syste-
ma de illuminaço pela luz eloctrica, ou outro qualquer
quo for julgado mais vantajoso, depois das precisas expo-
riencias, uma vez quo no contrato respectivo no seja ox-
cedida a consignacao do orçamento, e proceda a referida
concurroncia.

T)IsposIcEs PERMANENTES

Art. 0.0 A pauta para cobrança do café sorfi orga-
nisada, nos mezes do Marco, Junho, Setembro o Dozembro
do cada anno, polo Prosidente da Provincia, quo a flxará
do accordo corn o preço modio do mesmo genero, de con-
formidade corn a pauta da alfandega da Côrte, exeluida
d'ella o café denorninado escollia.

Art. 7. 0 Ficam revogados:
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I. 0 Art. 12 do regulamento n. 95 a o § 2. 0 do Art.
4. 0 da tabella A, annexa a Lei n. 2815.

II. Todas as Lois qua concedem loterias para obras
provinciaes.

Art. 8. 0 A disposiço do Art. 10, segunda parte, da Lei
xi. 2716 do 18 de Dezembro do 1880, nao corn prehenhe os
escravos qua fororn alienados para fóra da provincia.

§ 1. 0 A obrigaçao do pagar o imposto estabelecido no
Art. 7.° § 3. 0 a 4. 0 do regularnento xi. 91 do 13 do Janeiro
do 1881, compete ao alienante do escravo. excopto quando
o adquironte houver procedido de ma fd, caso em quo, alern
da taxa, estará sujeito a multa do Art. 5.0

§ 2. 0 Ficam relevados das multas estatuidas no § unico
do Art. 5 0 do regulamonto n. 91 do 13 do Janeiro do 1881,
os possuidores do escravos ernpregados na lavoura, quo no
tenham feito a respectiva annotaço no prazo da Lei, urna
vez quo os titulos do acquisico tenham tido logar no prazO
concedido pc-do referido regulamento, a a annotaçäo so faça
dentro do tres mezes do publicacao desta Lei, provando os
ditos possuidores tor so verificado a ontrada na provincia
dos mencionados escravos antes da publicaçao do referido
regularnento, on guardados os prazos para a obrigatoriedade.

sao igualmonto relovados destas multas os possuidoros
do escravos quo tiverom vindo residir na provincia, nas
mesmas condiçdes.

Art. 9. 0 A despoza corn a conservaco da linha tolegra-
phica, entre Queluz a a Capital, correrá por conta da vorba
—Obras publicas, cuja app1icaco flea a juizo do Govorno.

Art, 10. Ficam supprimidos:
1. Os lugares do bibliothecarios nas Cidados do S. Joiio

d'El-Rey, Campanha a Diarnantina, ficando as rospectivis
bibliothecas a cargo das Carnaras Muuieipaes.

2. Os do inspeetores do circulos littorarios, cujas func-
çes passarn a ser exercidas por inspoctores municipaes,
sam romuneraco alguma, sendo os titulos do nomeaço
isentos do quaosquer direitos provinciaos,

3. As aulas avulsas de instrucco secundaria, cujos
professoros sero aprcveitados nos extornatos, escolas nor-.
maos ou cadeiras do instrucçao primaria do 2. 0 gráo, corn
Os mesmoS vencimentos quo actualmonte porcebern.

4. Dostos professores podero sor aposentados corn o
ordenado proporciOflal os quo contarom mais do 15 annos
do servicoeffeetiVo.

Art 11. Flea creado o lugar do porteiro na escola do
pharmacia, corn vencimentos do 500$000.
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Art. )2. Os vneimentos dos empregados da secretaria
do govorno, directoria da fazenda, inspectoria geral da ins-
trucço publica e directoria das obras publicas sero divi-
didos em quatro partes, sendo tres de ordenado e uma de
grati ficaco.

Os vencimentos dos continuos e correios serventes da
secretaria do governo sero os da tabella annexa ao regu-
larnento n. 86 do 12 do Juiho do 1879, e Os do desenhista das
obras publicas ticarn igualados aos dos 1. 0 officiacs da mesma
reparticao.

Art. 13. Nenhuma escola normal pod era ser installada,
sem quo os povos da respectiva circumscripço litteraria ou
da sua séde façarn doacao a provincia do predio em quo
a mesma escola possa funccionar.

Art. 14. Fica olevada a 80$000, paga em duas presta-
çies, a taxa sobre a matricnla na oscola do pharmacia.

Art. 15. E' o Governo autorisado:
§ 1. 0 A mandar proceder a 1iquidaço da divida activa

da provincia e a veadel-a em hasta publica por municipios,
a preco do 5, 25 ou 50 %, conforme o estado do solvabili-
dade dos rospectivos devedores, ou a inandar proceder è. sua
cobranca por pessoas estranhas ao municipio onde residi-
rem os devedores, medianto retribuiçao no excedento a
30 % da renda arrecadada.

§ 2. 0 A mandar lotar a cobrança do imposto do euro
pela directoria da fazenda, quo, depois do respectivo lança-
monto e intirnaco as partes para pagamento a bocca do
cofro, procedorà a oxecuço, na forma da Lei.

Do lançarnonto deste imposto so daro Os recursos
estipulados na legislaço provincial.

§ 30 A incuiibir da flsca1isacio da cobranca clas ron-
das provinciaes, no ponto mais conveniente da Estrada do
Ferro D. Pedro II, ramal do S. Paulo, a urn empregado da
directoria da fazonda, concedendo-iho uma gratificaço, quo,
reunida aos seus vencimentos, perfaQa 3:01)0$000, e mais 5 %
da renda quo ello arrecadar do generos introduzidos ou ox-
portados per contrabando.

§ 4. 0 A collocar, do accordo corn o Ministro da Agricul-
tura,na estacto central da Estrada do Ferro D. Pedro II, urn
empregado da directoria da fazenda, incumbido do fiscalisar
as notas do expediço dos goneros despachados para a provin-
cia, e guias dos generos exportados, quo por alli transitarem.
Este enipregado, alern dos seus vencirnentos actuaes, terá
mais urna gratiiicaco, quo, reunida áquelles, no exceda do
3:000$000.

5, 0 A desponder, pela verba—Conipra do livros, a



quantia do 600$ para a impresso das tabellas do novo sys-
tema do pesos e medidas, organisadas polo Dr. Modesto do
Faria Betio, adquirindo a provincia 600 exemplares, quo
serao entregues polo seo autor.

§ 6. 0 A mandar satisfazer pola verba—ExerciciOs fin..
dos, o pagamento das quantias decrotadas pelas Lois ns.
2476 do 9 de Novombro do 1878, Art. 2. 0 § 7. 0 , 0 n. 2575 do 31
do Dezembro do 1879, em auxilio ao hospital do caridade da
Cidade de Montes Claros.

Art. 16. As quotas votadas para auxilio a matrizes o
obras locaes sero entregues As Camaras Municipaes, scm
outra f'ormalidado ou exigencia alem do sua requisico, quo
as ontregaro as commisses nomeadas polo Governo, quando
as obras nao forem feitas sob sua immediata responsabi-
lidade.

§ 1. 0 A quota de 600 votada no Art.2, 0 § 6. 0 n. 5 da Lei
n. 2815, é destinada para os roparos da matriz de S. Gonçalo
do Ubá, municipio do Marianna, e no para a do Senhor Born
Jesus do Forquini.

§ 2. 0 A quota do 400$ votada no Art. 2. 0 § 3. 0 n. 12 da
Lei n. 2815, para mobilia da segunda cadeira do Serro,regida
polo professor Francisco Xavier do Figueiredo, fica transfe-
rida em partes iguaes para a das duas primeiras cadeiras da
mesma Cidade, regidas por Verissimo Pereira dos Reis o
D. Anna Adelaide Nunes Rabello.

§ 3,0 Na falta, ausoncia ou impodimento dos engenhei-
ros de districto, serão compatentes as camaras municipae
respectivas para substituil-os na factura do orcamentos e
vestoria das obras quo houverem do ser approvadas.

Art. 17. 0 empregado publico provincial, quo liver
sido, ou for aposontado, scm ser por impossibilidade physica
ou moral, pode aceitar e exorcer quaesquor emprgos ou
commissöes, remunorados pelos cofres municipaos, scm in-
correr por isso na sanccLo do Art. 5. 0 da Lei n. 2138, o 8. 0 do
regularnento n. 73.

Art. 18. Flea approvado o regulamento n. 94 de 28 do
Novembro do 1881, sobre o provirnento do ofilcios dejustica
na provincla, corn a seguinte modificaço da 2. & parto do
Art. 8. 0 : Osforinados em direito, osadvogados provisionados,
os serventuarios do oulicios idonticos, e os quo os tiverern
exercido por sorventia vitalicia, so dispensados do quaes-
quer provas rolativas aos oxames.

Art. 19. So isentos do quaosquer direitos provin-
ciacs os objectos quo enirarem na provincia para a escola
de minas, 0 born asirn 0 cimento, ziuco ein laminas, cannes
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do chumbo,de ferro ou barro, enchada, machados, fouces,
a1vies, picaretas, cavadeiras, pás, arados o outros instru-
mentos aratorios e machinas destinadas a lavoura, e igual-
mente telhas e tijoihos fabricados nosta proviricia, ainda
quo tenham transitados em territorio de outras, a bagagem
de passageiros, no excedendo o sou peso do 80 kilogram-
mas.

Art. 20. Os livros adquiridos pela provincia, para
distribuico gratuita aos alumnos pobres das escolas pri-
marias, sero remettidos, metado aos inspectores, metade
As camaras rnunicipaes, quo os distribuirao, guardada na
remessa a proporcao relativa ao numero do alumnos fre-
quentes das escolas de cada municipio.

Art. 21. Ficam creadas, em todas as freguezias da
provincia quo ainda as nio tenham, uma oscola primaria
pra o sexo masculine e outra para o feminine. Essas es-
colas iräo sendo providas na proporcäo dos fundos consi-
guados annualmento em Lois do urçamento provincial.

§ 1.' Em todas as escolas primarias do ambos os
sexos os alumnos sero divididos em duas turinas; uma fre-
quentarã a aula das nove e meia horas da manha as doze, e
a outra, de urna ate as tres e rneia horas da tardo. Na divi-
SO das turmas,cujo nuniero do alumnos será proporcional,
o professor attenderá, quatito possivel, as convonioncias
dos mesmos, em raso da distancia em quo residirem e da
bra em quo tenham occupaces nas casas do sous paes,
tutores ou protectores.

§ 2 ° Fica em p1mm vigor a Lei n. 1977 de 10 do No.
vembro do 1873, referente a casas para escolas em novas
villas e freguezias.

Art. 22. Para quo so mantenham quaesquer officinas
do lyceo do arIes e officios do Serro, quo sero duas, urna
do carpinteiro e marcineiro e outra do ferroiro e serra-
ihoiro, exigir-se-ha a frequencia do quinze aprendizes,
polo menos,

§ unico. 0 pessoal e vencimentos do roferido lyceo
so regularao pela tabella L annexa a esta Lei, dovendo o
Governo, do accordo corn a mesma, alterar o respectivo re-
gulame rito.

Art. 23. E' prohibido aos professores do lyceo ml-
neiro, externatos e escolas normaes o ensino particular das
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materias quo leccionam nostes ostabelecirnentos, sob pena do
(IOmisso.

Art. 24. Fica em plono vigor a Lei n. 2138 de 27 dc
Outubro do 1875, quo regula a aposentadoria do omprega
dos publicos, revogada a do a. 2822 do 22 do Outubro dc
1881.

Art. 25. A subvenço kilometrica da estrada do for-
ro do Jequitinhonha do que trata a Lei n. 2789 do 1. 0 do
Outubro de 1881, sorá piga corn a liruitaço do Art. 7.° §
3.° daLei a. 2815 do mesino anno, e somente 6 devida sobre
OS sessenta e sete kilornetros aproxirnadarnoute, conformo
o roquerirnonto do concessionario, quo servio do base para
o contrato de 23 do Abril do 1881, sem effeito nesta parte
o additarnento Leito ao mesmo a 27 do Dozembro do referido
an no.

Art. 20. As transmissöes em linha recta, ascendente
ou descendente;abintestato ou oxtestarnento, inter vivos oU

causa mortis, ficam sujeitas no imposto do urn decinio de urn
per cento sobre a soinrria liquida partivel.

I. Este irnposto sO serb. exigido, quando o inventario
tivor sido feito judicialmonte, ou houver sentenca sobro
partilha amigavel, precedendo o pagamento do imposto
sentença judicial, ou ao auto da oscriptura publica, quando
a partilha so effectue per este modo, sob pena do multa do
50000 ao oscrivto e do 100$000 ao juiz.

H. No caso do urn sO herdeiro, so procederá A cobran-
ça do imposto, por moio do 1otaço, polo collector do muni-
cipio, salvos ao interessado os recursos adtninistrativos Os-

tahelecdos em Lei.
III. As horanças superiores a 3:000$000,quando reca-

hirem em pessoas rosidontes bra do lrnperio, alem do im-
posto do Lierança e legados ja existente, ficam ainda sujoi-
tas ao do 6 %.

§ 1. 0 0 imposto pela venda do bilhetes do loteria
a quo so refere o Art. 1 .0 § 11 dosta Lei, sore. desde ja
cobrado polo quadruple das taxas estabelecidas em Lois
antoriores.

§ 2. 11 Os inipotos do 3 e 6 sobreexportaco soro
cobrados do conformidado corn as tabollas Al e N au-
nexas A. esta Lei.

§ 3•0 0 -ado vaccum do fora da proviacia, oxcopto
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o do Goyaz, quo passar polas recebedorias mineiras, está
sujeito a differenca quo houver entre as taxas das duas
pro via c ias.

Art. 27. Ficam revogadas as disposices em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
uhecimento o execuçao da referida Lei perteucor, quo a
cumprarn e faQam cumprir tao intoiraniente como nella
so contem. 0 Secretarir desta Provincia a faça imprimir
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez do Novorabro
do Aiino do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Ohristo do
mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo primeiro da
Independoncia e do Imperio.

TuE0PIIIL0 OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 7 do Novom-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

TARELLA L
1 director secretario .........800$000
1 professor do instrucço primaria e desonho

linear .............1:2OOOOO
1 porteiro servonte..........600$000
1 mestro carpinteiro niarcineiro.....400$000
1 ferreiro serraiheiro.........400$000

Somma...... 	 3:400$000
Palacio do Govorno cm Ouro Preto, 7 do Novembro do

1882.
TIIEOPuILO OTT0NI

U'tItELLA M
DOS OENEROS DE EXPORTAcXO SUJEITOS AO IMPOSTO DE

3 % A QUE SE REFERE 0 ART. 16 § 2. 0 DESTA LEI.

Estao sujeitos ao pagamento do imposto do 3 Y. os go-
noros constantos da pauta quo so segue, cobrados sobre Os
precos na mesma estipulados.



Quantidade

Litre
Cada urn

Duzia
Litro

Milheiro

Cento
Kilogramrna

Conto
Cada uma

Kilogram ma

Metro

Cada urna

<< urn
meio

Kilogramma

Preço 3 ,

$135 	 4
120$000 3$600

64$000 1$920
$300 	 9

5$000	 150

	

$800
	

24

	

$400
	

12

	

2$000
	

60

	

201000
	

600
160$000 4$00

	

1$668
	

50

	

$880
	

26
$16
	

5
5

	

$100
	

3

	

5$000
	

150

	

20$000
	

600

	

5$000
	

150

	

$750
	

22
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GNEROS SUJEITOS AO IMPOSTO DE 3 %

Aguardonte . . .
Carros . 	 . . . . . . .
Ooucooiras do jacarandà,

ou do outras madeiras.
Corveja ........
Cigarros .......
Cravos para ferraduras do

animaes. .....
Fumo ........
Dito picado......
Ferraduras......
Litoiras .......
Mel do fumo. . .
Polvora .......
Panno do a1godo
Dito riscado . .
Rapaduras ......
Redes........
Sellas ou sollins.
Sofla .....
Tabaco ......
Toucinho, banha, came

do poi- u. . . . . 	 $434
	

13Vinagro...... . 	 Litre 	 $200
	

6
Vellas do cera . . 	 Kilogramma 2$400 	 72

Palacw do Governo em Ouro Preto, 7 do Novembro do
1882.

THEOPHILO OTTOIcI

TABELLA N
DOS GENEROS DE EXPORTAçX0, SUJEITOS AO IMPOSTO DE 6>

A QUE SE REFERE 0 ART. 16 § 2. 0 DESTA LEI

Esto sujeitos ao pagamento do imposto do 6yo og go-
noras constantes da pauta quo so segue,e quo sero cobracios
sobre Os precos na mesma estipulados.



500
500
500
300

1$668
50$000

1$668
66668
36$000
15$000

334
334

5$000
5$400

30
30
30
18

100
3$000

100
4$000
2$160

900
20
20

300
324

Kilogramma

Cada cabea
<< 	 <<

<< 	 <<

4

<< 	 .

uma
I'

Kilo gram in a

Duzia

Kilogramma
Cada urna

	

10$000 	600

	

12$000 	 720
24$000 1$440

	

$500	 30

	

i$000 	 60

GENEROS SUJEITOS AG IMPOSTO DE 6V0
Quantidade	 Preço

Crystal branco, ou do outra
qualidade . .

Cevada
Fumo em foiha .
Gengibro ......
Gado cabrum .....
Dit.o cavallar.....
Dito lanigero.....
Dito muar......
Dito vaccum .....
Dito suino.....
Gallinhas ......
Dita d'Angola .
Pedras de amethista
Topasios ......
Ditas preciosas, excepto o

diamante .....
Páos para dormentes, at

1,22 do dimenso
Difos do major dimenso
Quoijos	 .
Taboas .....

Pa1aio do Governo em Ouro Preto, 7 do Novembro do
1882.

TJTEOPHILO OTTONI

,-. - -



LIVRO DA LEI MINEIRA
0

TO,(Q XLIX 	 P A R P E P RI I B IRA 	 POLBA 16

LEI N. 2893—DE 23 DE OUTUBRO DE 1882

Exonera a Coinpanhia Unio Mineira da obrigaão do constritir o
ramat pars a Cidade do Mar do Hespanha, e contom outras dis-
posices

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidente da Provineja
do Minas Geraes: Faco saber a todos os seos habitantos,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. i. e Fica a Companhia União Mineira exonerada
da obrigação do construir o ramal para a Cidade do Mar
do Hespanha, obrigando-so a ceder dos privilegios do zona
para a construcção do dito ramal a empreza ou ernproza-
rios quo so propuzerern a leval-o a effeito.

§ unico. Fica neste caso o Presidente da Provjncja
autorisado a transferir os mesmos privilegios e favores,
quo a Conipanhia Unio Mineira são garantidos pela Lei ii.
2224, ao emprezario ou empreza quo so organisar para
aconstrucçao de urn ramal do estrada do ferro, da Cidado
do Mar do Hespanha a estação do Chiador, ou outro ponto
mais conveniente da Estrada de Ferro D. Pedro II, po-
dono prolongar-so ate ao arraial do Aventureiro.

Art. 2. 8 Fica o Presidente da Provincia autorisado a
garantir ao emprezario, ou a companhia quo se organisar,
os juros do 7 Y. ao anno sobre o capital maxirno do oito-
centos contos do réis, polo prazo do 30 annos.

§ 1.' A empreza ou ernprezario quo se propuzor a
construir o rarnal para a Cidado do Mar do ilespanha, en-
meçará os seus trabaihos dentro do prazo de 18 mezos, da
data da assignatura do contrato, e de yerá concluil-os
dentro do prazo de 36 mezes, da data da inauguração dos
inesmos.
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§ 2. 0 0 Governo Provincial requisitart do Governo
Geral isençAo dos direitos do importaco o fretes para os
materiaes do construcçäo (3 treii rodante do duo ramal.

§ 3. 0 As plantas e orçamentos sero aprosentados
Governo, para serem devidamente approvados, no prazo
do 12 mezes, da assignatura do contrato,

§ 4. 0 No contrato para a construcço, uso o gozo do
ramal do Mar do Hospanha, sera incluida a clausula do
reverso da estrada e sous accessorios para o dorninio da
provincia, no fim do prazo do 50 annos, contados do dia
da inauguraço da ultima seccço do mesnio ramal.

Art. 3. 0 Para o pagamento da quantia do juros, fica
o Presidente da Provincia autorisado a fazer as necessarias
operaces do credito.

Art. 4. 0 Revogarn-se as disposices em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execuço da referida Lei pertoncer, quo a
cumpram a facam cumprir to inteiramente como nella s
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu.
blicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia do Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos a oitento e dous, sexagesimo pri-
moiro da Indopendencia o do Iinperio.

TIJEOPHILO OTTONI

Sellada o puh)icada nesta Secretaria,aos 14 do Novembro
do 1882.

Ca;1110 A. M. (le Brito
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TOMO JUl	 PARTE PRIMEIRA	 FULIIA N. 7

LEI N. 2894—DE 6 DE OUTUBRO DE 1882
Fixa a força policial para o exercicio de 1883 a 1884

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos Os seos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decrotou, e ea
sauccionei a Lei seguinte:

Art. 1. 0 A forca policial desta provincia, para o exer-
cicio do 1883 a 1881, è fixada em mil pracas, distribuidas
em estado niaior e menor, cinco companhias de infantaria
o uma do cavallarja.

§ 1. 0 0 estado major compor-se-ha do urn major corn-
mandanto, urn capitão cirurgio-mór, urn tenente ajudante-
secretario e urn alferes quartel-mestre. As funcços do
fiscal serLo exorcidas polo capito mais antigo, quo ser il

o inandante.
§ 2. 0, 0 estado menor compor-se-se-ha do urn sargento

ajudante, urn dito mestro do musica, urn 2. 0 sargento con.-
tra-mestre, seis musicos do L a  nove do 2a o nove
do 3.

§ 3. 0 Cada companhia do infantaria so comporá do
urn capito, urn tenente, urn alferes, urn 1.0 sargento,
dous 2.00 ditos, urn forriel, seis cabos do esquadra, urn
corneta e cento e sessenta praças.

§ 4•0 A companhia do cavallaria so cornporá do urn
capitao, urn tenente, urn alferes, urn 1.0 sargento, dous
2.' ditos, urn forriel, quatro cabos do esquadra, urn fer-
rador, dous clarins e oitenta pracas.

Art. 2. 0 Os vencimentos dos officiaes e praças sero
Os da tabella annexa ao Regularnento numero 85, excepto
os dos musicos, quo ficarn distribuidos em tros classes,
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vencendo Os da 1. & a diana do 1$430, os da 2. a do 1$320
0 OS da 3•a a do 1$210.

Art. 3. 0 Esta forca tern o sea centro na capital, e
serã amovivel, conforme as necessidades publicas e ordens
do Governo.

Art. 4. 0 Alem dessa força, haverà uma companhia
do guardas urbanos, coinposta desde ja do urn capiULo,
quatro alferes, urn 1.0 sargento, dous 2. 0 ' ditos, urn for-
riel, oito cabos do esquadra, urn corneta o cento e cia-
coenta pracas.

§ 1. 0 A guarda urbana continuará sob a immediata
inspeccao e direcço do chefe do policia, a quern compete
a nomeaço e demisso dos officiaes e engajamento das
pracas.

§ 2. 0 Os offlciaes e praças da guarda urbana nito
gozarno dos favores outorgados polo § 4. 0 do Art. 10 da
Lei a. 2262 do 30 do Junho do 1876, quo contin'ia em
vigor na parte no alterada por esta Lei.

§ 3•0 0 cirurgiio-mOr do corpo policial ê obrigado
a tratar das pracas enferrnas da guarda urbana, na mes-
ma enfermaria das pracas do corpo policial.

Art. 5. 0 E' o Governo desde jà autorisado a engajar
paisanos para o servico do policia municipal, na deficiencia
da forca policial.

§ 1. 0 Esso engajamento poderà ser feito pelas an-
toridades locaes, precedondo autorisaço do Governo, e em
numero por este deternuinado.

§ 2.° Corn este serviço especial no so dospendorà
em toda a provincia mais do 42:000$000.

Art. 6. 0 Continta em vigor a autorisacäo conticla no
Art. 6. 0 da Lei a. 2816 do 22 do Outubro do 1881.

Art. 7. 0 Ficam rovogadas as disposiYes em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecirnento e eiecucao da referida Lei pertencer,
que a cumpram e façarn cumprir to inteirarnente como
nella so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca irn-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
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Christo do mil oitocentos e oiteuta e dous, soxagesimo
primeiro da Indopendoncia o do Imperio.

THE0PHIL0 OTTONI
Sollada e publicada nesta Secretaria,aos 24 do Novoiri-

bro do 1882.
Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2895—DE 6 DE NOVEMBRO DE 1882
Autorisa o Governo a mandar contar para a reforma do alferes do

corpo policial, David dos Santos Abreu, o tempo do cinco an-
nos quo servio coino menor do mesino corpo, e ao soldado mu-
sico do mosmo corpo, Luiz André Pinto, o tempo que tamboni
servio come tal, do 19 do Janeiro do 1S59 a 10 do Novembro
do 1862

U Dr. Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geracs: Faço saber a todos Os zeus habitantes, quo
a Assemblea Logislativa Provincial decretou, e eu sanccio-
nsi a Lei stguinte:

Art. unico. E' o Governo autorisado a mandar contar
para reforma do alferos do corpo policial, David dos
Santos Abreu, o tempo de chico annos, durante o qual
servio como monor do mesmo corpo, e ao soldado musico
do mosmo crpo. Luiz André Pinto, o tempo quo tambem
servio como tal, do 19 do Janeiro do 1859 a 10 do Novem-
bro do 1862; revogadas as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhocimento e execuço da referida Lei pertencer,
quo a cumpram 0 faQam cumprir tao inteiramente cotuo
iiella so contem. 0 Seeretario desta Provincia a I aça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presi-
doncia da Provincia de Minas Geraos, aos seis dias (10
mez do Novombro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor
Jesus Christo do mil oitocontos o oitenta e dous, soxage-
sinio primeiro da Independencia e do Imperie.

THEOPHILO OTTONI
Sellada e publicada nosta Secretaria, aos 24 de Nn-

vembro de 1882.
Camillo A. 31. de Bi10
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RESOLUçAO N. 2896—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Orca a receita e fixa a despeza de diver8as Camaras Municipacs para

o anno financoiro de 1883

0 Doutor Theophilo OLtoni, Prosidento da Provincia
do Minas Geraos : Face saber a todos Os SOUS habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta das
Camaras Municipaes abaixo declaradas, docretou a Reso-
lucao seguinto

RENDA MUNICIPAL

Art. 1.' E' orcada em 483:137$379 a receita muni-
cipal das seguintes Carnaras para o anne do 1883:

§ 1.0
§ 2.°
§ 30
§ 40
§ 5.0
§ 6.°
§ 70
§ 8.°
§ 9..
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 25.
§ 26.

27.

Camara do Carmo do Rio Claro
<<	 do Suassuhy • 	 . a

da Christina. . .
doAbaetO......

It 	 doOnroFino . 	 .
doPará. . .
doJaguary. . .I	 daltabira • .

*	 da Diamantina. .
do S. Josd d'El-Rey .
do Barbacena . .
deLavras . . .

c	 da Uberaba. . 	 .
< do Arassuahy .

do Marianna .
do Rio Pardo ,

<	 da Leopoldina .
<<	 da Campanha .
< 	 de S. Gonçalo do Sapucahy

do Santo Ant°. do Monte
doSerro. . .
deltajubã. . . .
dePatos. . .
doPiranga. .
de S. Miguel do Guanhes
do Santa Luzia.
deSabarti 	 .

1:600$
2:200$
6:200$
2:350$
4:400$
3:316$
9:400$
7:796$

14:790$
2:312$

14:190$
8:848$
9:500$
4:200$
7:020$
1:160$

20:000$
16:560$
5:560$
4:559$
8:320$

10:200$
1:200$
4:500$
2:600$
2:420$
8:250$
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do Juiz do Fora
do Campo Bello . •
da Formiga. .
do Pitanguy. . . .
doPomba . .
do Sete Lagoas.
do Tres Pontas
dePiurnhy . .
do Araxá .
de Tamanduá • . s
do Entre Rios .
do Rio Preto .
de Pouso Alegre
da Ponto Nova. .
de Grao Mogol .
do Cataguazes .
do Carmo do Paranahyba
de Montes Claros
doTurvo. . . . .
do Pouso Alto .
do Santa Barbara
dacapital . .
do Curvello. .
do Passos . .
do Born Suceesso
do kio Novo .
do S. Jose d'Alem Para
hyba . . . .
do Baependy, .
do Queluz . .
do Paraiso . .
doUbâ • . ,
do Patrocjnjo .
da Boa Vista .
do Mar do Hespanlia
do Caeté ......
do S. Joao d'El-Rey

DESPZA MUNICIPAL

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. 4'

40. 4'

41. 4'

42. 4'

43. 4'

44. 4'
45. 4'
46. 4'

47.
48. 4'

49. 4'

50.
51. 1

52. 4'

53. 4'
54. 4'

§ 55. It
§ 56. 4'

§ 57. 1

§ 58. 4'

§ 59.
§ 60.
§ 61. 4'

§ 62. 4'

§ 63. 4'

42:000$
1:353$
3:680$
2:770$

11:000$
3:500$
3:290$
2:006$585
4:749$
3:600$
2:515$
8:855$

17:745$516
11:160$100
2:460$
9:600$
1:970$
3:630$
4:000$
8:120$
7:800$

20:000$
4:350$

11:340$
2:000$

17:150$

13:236$
9:744$178
9:000$
6:580$

10:000$
1:062$

800$
17:800$
2:220$

17:700$

Art. 2. E' tlxada a despeza municipal das Camaras
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abaixo declaradas, para o anno do 1883, cm 483:137$379,
pela manciraseguinte:

§ 1.' Camara do Carmo do Rio Claro:

1 Ao secretarlo . .
2 Ao fiscal da cidade.
3 Aó continuo.....
4 Ac zèlador d'agua
5 Para illuminaço, limpeza

agua dá cadôa. .
6 Para custa judiciarias.
7 Caminheiros......
8 Expediento da Camara.
9 EleiçOes ......

10 Fstejo nacional .
11 Extracco do formigueiros
12 Obras publicas.....
13 Ao procurador da Camara

I:600$
§ .° Camara do Suassuhy

1 Ordonado ao secretario.
2 Idém ao fiscal da cidade.
3 Idem ao portoiro .....
4 Porcentagern ao procurador
5 Expedionte .......
6 Mobilia para a sala do suas

sesOOs
7 Agua e illuminaçiio da cada.
8 Festejo nacional . . . . . .
9 E1eiçes o correios.....

10 Livros e impresses do ta]A30s.
11 Assignatura do Liberal . . .
12 Alirnentaçäo e vestuario do ox-

postes.........
13 Extincco do formigueiros
14 Oustas judiciarias.....
15 Hospedagem ao juiz do diroito.
16 Papel, livros, pennas e tinta

ara alumnus pobres.

250$
S
	 200$

100$
100$

0
60$
50$

100$
60$
50$
30$

100$
180$
320$

200$
50$
50$

250
50$

255$
120$
50$
40$
40$
15$

00$
50$

100$
60$

50,
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17 Eventuaos . . . .
18 Obras publicas. . . . .

§ 3•0 Camara da Christina:
1 Secretario. . . . .
2 Porteiro . . . . . . .
3 Fiscal.........
4 Porcentagern ao procurador.
5 Oustas jadiciarias. .
6 Aguae!uz ......
7 Encanarnonto
8 Expediente 	 .
9 Eventuacs 	 .

10 Obras publicas 	 . .

§ 4° Camara do Abaotè:
1 Secretario . . . .
2 Fiscal da cidade . .
3 Continuo........
4 Aposentadoriado juiz do direito.
5 Carninheiros.......
6 Agua, luz e limpeza da cada.
7 Custas judiciarias. .
8 Expediente do jury e e1eiçes.
9 Aferidor do pesos o modidas.

10 Extracco do formigueiros.
11 Porcentagem ao procurador.
12 Obras publicas. . .
13 Eventuaes. . . . . . .

§ 5° Camara do Ouro Fino:
1 Porcentagem ao procurador,

15%.
2 Ordenado ao socretario.
3 Idem ao fiscal da cidade.
4 Aos tres fiscaos das freguezias.
5 Ao porteiro . . . , . .

60$
700$

2:200$

720$
150$
240$
620$
600$

90$
100$
100$
100$

3:480$

6:200$

390$
100$
80$
40$

180$
150$
160$
80$
50$

100$
350$
020$

50$
-a---

2: 350$

660$
450$
200$
300$
200
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6 Expediento . . . 	 .
7 Jury • e e1eiçes. . . 	 .
8 Custas judiciarias .....
9 Eventuaes .......

10 Agua e luz para a cada.
11 Obras publicas. . . 	 •

§ 6° Camara do Path:
1 Ordenado ao secretario . .
2 Gratificaço ao fiscal da cidade.
3 Ao continuo.......
4 Expediente .......
5 Carniuheiros. . . .
6 Asignaturas do jornacs.
7 E1eiçes, jury e aposentadoria

do juiz de direito .....
8 LainpeOes do chafariz, cada o

Biqui.nha........
9 11luminaço, agua e limpeza da
cada .........

10 Porceatagern ao procurador.
11 Eventuaes . . . .
12 Custas judiciarias.....
13 Obras publicas. . . . .

§ 7.° Camara de Jaguary:
1 Secretario. . 	 . . . . •
2 Fiscal da cidade .....
3 Corn os fiscaes dos districtos, a

50$000
4 Porteiro e carninhoiro.
5 Porcentagern ao procurador.
6 Ordenado ao aferidor.
7 EIeices e qua1ificacYes
8 111urnnaço e limpeza da cada
9 Expediente .......
10 Jury......
11 Eventuacs . . . .
12 Assignaturas do jornaes. .

100$
150$
100$
100$
40$

2:100$

4:400$

500$
150$
72$
20$
60$
35$

160$

90$

150$
829$
80$

300$
870$

3:316$

300$
200$

200$
120$
900$
200$
200$
200$
150$
100$
250$



§ 8.0
1
9
3
4
5
6
7
8
(3

10
11
12
13
14

Camara da Itabira:
Socretario......
Porteiro ........
Fiscal e zelador das aguas
Auxilio ao hospital .
Porcentagem ao procurador.
EleiçOes a jury......
Expediento da secretaria.
I1lurninaço e limpeza da cada
Assignatu ra do Liberal Mineiro
Cutas judiciarias. .
Evontuaes
Auxilio a profossores ruraes.
Extincçio do formigueiros
Obras publicas a agua potavel

§ 90 Camara da Diaivantina:
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13 Custas judiciarias 	 40
14 Pagamento do dividas atrasadas 	 6O0
15 Aposentadoria do juiz do direito 	 200
10 Obras publicas ......5:330:

9 :400

1 Ordenado a gratificaço ao se-
cretario .......

2 Fiscal.........
3 Porteiro . 	 .......
4 I1luminaço a limpeza da cada
5 Aforidor de pesos a madidas.
6 Expediento .......
7 111uminaço da cidado
8 Alluguel do matadouro publico.
9 Procisso do Corpus Christi.

10 EleiçOes, caminheiros a publi-
caces........

11 Custas judiciarias .....
12 CriaçAo do expostos .
13 Eventuaos, inc1uivo 60$000

para o relogio publico
14 Procurador a sous agontes.

900$
400
296$
600k
933
200
1 20
200

i 5
500
100$
600$
100$

2:829$480

7:796$000

1:000$
500$
300$
240$
200$
150$

3:950$800
50$

100$

300$
600$
200$

120$
1:600$
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15 Corn livros e jornae.
16 Aos caçadores do onça em. cam-

pos do criar, por cada cabeça,
a 20$000........

17 Auxilio a qualquer exposico
do industria do municipio

18 Obras publicas, inclusive cemi-
terios, alargameuto do ruas etc.

§ 10. Camara do S. Jose d'E1-Rey,
1 Ordenado ao secretario.
2 Fiscal.........
3 Porteiro ........
4 I11uminaço e limpeza da cada
5 Jury o aposentadoria do juiz

do direito
6 Custas judiciarias.....
7 Caminheiros.......
8 Gratiflcaço ao estafeta do

Prados . . 	 . 	 .	 .	
.	 .	 .	 .9 Eventuaes a porcentagern ao

procurador .......
10 Obras publicas . . .

§ 11 Camara do Barbacena;
1 Secretario, quo sorvir1 do bi-

bliothecario. . . .
2 Fiscal.........
3 Porteiro. .......
4 Guarda do matadouro.
5 I11uminaço publica .
6 Custas judiciarias . .
7 E1eiçe ........
8 Expediento da secretaria.
9 Estafetas ........

10 Eventuaes . . 	 .
11 Expostos ........
12 Obras publicas . .

100$

120$

200$

5:059$00

14:790$000

300$
72$
50$

100$

80$
200$
40$

50$

420$
1:000$

2:312$000

1:400$
500$
220$
280$

3:000$
1:800$

200$
300$

80$
1:200$

300$
1:310$
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13 Amortisaço o juros do ernpres-
tirno para a cana1isaco d'agua
potavol

§ 12. Camara do Lavras:
1 Corn o pessoal ......
2 Agua, luz o limpeza da cada,

inclusive a acquisico do dous
larnpeoes ........

3 Custas judiciarias . .
4 Remedios para indigentes.
5 Estafotas........
6 Extracço do formigueiros.
7 Auxilio a casa do misericordia.
8 E1oiço e jury ......
9 Expediente e irnpresso detalSes

10 Limpeza do corn iterio.
11 Moihoramento e conservao do

matadouro
12 Jlluminaco da casa da Camara

rn dias do festejo nacional, in-
elusive a conipra de quatorze
globos. 	 . 	 . 	 . 	 .	 . 	 .	 .	 .

13 Porcentagern ao procurador
14 Eventuaes
15 Obras publicas . . . . . .
16 Grtificaçao ao fiscal.
17 Corn a canaflsa.ço do agua p0-

tavel .........

§ 13. Camara do Uberaba:
1 Com 0 secretario .....
2	 Contiriuo ........
3	 Fiscal .........
4 Corn os fiscaes do Dores, Fructal,

Uberabinha o Gariinpo,60$ aca-
dauin.........

5 Corn a arrecadaço de bens do
.evento

3:600$

14:190$

1:000$

240$
450$
180$
120$
100$
400$
150$
110$
60$

120$

180$
600$
350$

3:738$
50$

1:000$

8:848$

700$
280$
480$

210$

100$
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Romessas do officios
I1luminaço da cadêa.
E1eiçes ejury. .
Custas judiciarias .....
Pub1icaço dos actos da Camara,
editaes municipaes, do jury,
eleitoraes, improsso do tales
& .........

11 Extincço do formigueiros.
12 Expediente da secrotaria.
13 Eventuaes
14 Gratificaçao ao administrador

do mercado .......
15 Illuminaçao publica .
16 Litnpeza do matadouro.
17 Porcentagom ao procurador.
18 Obras publicas . . .

§ 14. Camara do Arassuahy:
1 Secrotario .......

	

2 Fiscal. 	 . . . . 	 .
3 Continuo .......
4 Eloiçes e jury. . . .
5 Caminheiros .......
6 Agua, luz a limpeza da cadk.
7 Oustas judiciarias . .
8 Expodiente a impresses.
9 Eventuaes . . . .

10 Festejos nacionaes, .
11 Soccorros a pobres a invalidos.
12 Obras publicas
13 Porcentagem ao procurador, 12

	

por '/.	 . 	 .	 .	 .	 .

6
7
8
9

10

100$
200$
150$
800$

200$
100$
150$
200$

400$
1:000$

60$
1:425$
2:915$

9:500$

400$
100$
80$

100$
50$

120$
200$
100$
50$

100$
100$

2:480$

320$

4:200$
§ 15. Camara de Marianna:

1 Secretario
2 Fiscal 	 .
3 Procurador
4 Continuo . .

• . , 	 600$
• . • 	 400$

480$
• . . 	 150$



5
6
7

8

9
10
11
12
13

14
15
16

§ 10.

Pregoeiro. . . . .
Administrador do inatadouro.
Expediento e assignatura do
jornaes
Medicamentos a pobreza e a
presos pobres ......
Procisso do Corpus Christi
Caminhoiros .......
E1eiçes e jury. . .
Custas judiciarias . .
111uminaço publica e interna
dacadêa .......
Eventuacs
Obras publicas ......
Para a indemnisaço votada no
Art. 3.° § 13 da Lei n. 2821 do
24 do Outubro do 1881.

40$
240$

200$

640$
200$
150$
200$
300$

2:000$
40$

1:530$

750$

7:920$
Camara do Rio Pardo:
Secretario ......
Fiscal o continuo .
I11uminaco da cadêa.
E1eices .......
Jury e expedionte da Camara
Caminheiros......
Custas judiciarias.
Assignaturas do jornaes
Porcentagem ao procurador.

1
9
3
4
5
6
7
8
9

300$
• 	 95$
•	 90$
•	 54$
•	 100$
•	 65$

244

180$

1:160$
§ 17. Camara da Leopoldina:

- 05 -

1
2
3
4
5
6
7
8

Secretario . . . . . . . .
Fiscal da cidade......
Dito da Madre do Deus do Angi.
Dito da Conceiço da Boa Vista.
Dito do Rio Pardo .....
Dito da Piedade ......
Dito do Thobas ......
Dito do Campo Limpo •

1.000$
660$
360$
360$
300$
300$
280$
240$
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9 Porteiro . . . . .
10 Caminheiro 	 .
11 Custas judiciarias .....
12 Agua, luz e limpeza da cada
13 Expediento .......
14 E1eiçes e festejos nacionaes.
15 Extincço do formigueiros
16 I1luminaço da cidade.
17 Evontuacs........
18 Instrucçao publica .....
19 Guarda do cemiterio .
20 Concertos do predio destinado as

escolas publicas na cidade.
21 Corn a limpeza da cidado
22 Porcentagem ao procurador
23 Obras publicas . . .

360$
360$

1:500$
500$
200$
200$
600$

2:000$
1:000$
lz000$

360$

J:000$
600$

2:000$
5:320$

20:000$
§ 18.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

Camara da Campanha:
Secretario . 	 . . . . . . .
Secretario aposentado .
Porteiro ........
Fiscal do districto da cidade.
Expediento .......
Jury
Eventuaes . . . . . . .
Porcentagem ao procurador
Festejo nacional o eleiçöes.
Il1uminaco publicada cidado e
intern a da cada......
Remedios ao indigentes
Juros do eniprestimo municipal
Obras publicas ......
Procissao do Corpus Christi.
Pagamento da divida passiva.

800$
500$
200$
500$

80$
20$

400$
1:300$

50$

1:750$
100$
610$

5:000$
250$

5:000$

16:560$
§ 19. Camara do S. Gonçalo do Sapucahy:

1 Ao secretario, 1:000$; ao fiscal,

	

250$, a ao porteiro, 150$. . 	 1:400$
2 Expedionte . 	 . . . . . 	 80$
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Porcentagem ao procurador.
Jury e custas judiciarias.
Illuminaçao, agua e limpeza da
cadêa.......
Tratamento do presos pobres,
medicarnentos etc.....
Extraeço do formigueiros.
Assignatura do Liberal Mineiro
Eventuaes
Obras e instrucço publica do
municipio. . . . . . 	 a

§ 20. Camara do S. Antonio do Monte:
1 Caminheiros.......
2 Assignatura do jornaes . .
3 Oustas judiciarias .....
4 Gratificaço ao oscrivlodo jury.
5 Fiscaes do rnunicipio.
6 Ordenado e gratificaco ao se-

cretario ........
7 Continuo........
8 Porcentagem ao procurador
9 Utensilios........

10 Agua, luz e lirnpeza da cada
11 Obras publicas . .

3
4
5

7
8
9

10

834$
600$

350$

400$
100$

15$
500$

1:281$

5:560$000

120$
15$

120$
200$
300$

340$
100$
500$
150$
160$

2:500$

4:505$000
§ 21.

1
2
3
4

5
6

7
8
9

10

Camara do Serro:
Secretario
Fiscal	 . 	 .
Porteiro ......
Procurador, quando houver ar-
remataco das rendas annuaes
Conservador das aguas
Expediente da Camara, jury o
eleiçes ........
Agua, luz e limpeza da cad&i
Custas judiciarias 	 . . .
Criaço do expostos . .
$eis escolas municipaes, papel,

600$
350$
150$

300$
200$

300$
120$
400$
180$
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penna 0 tinta para Os moninos
pobres

11 I11urninaço publica
12 Eventuaes .......
13 Obras publicas, inclusive 2:000$

para auxiliar a construcço do
urn cemiterio publico nesta ci-
dade

§ 22. Camara do Itajubfi:
1 Secretario .......
2 Fiscal da cidade .....
3 Fiscaes das freguezias.
4 Continuo
5 I11urninaçlo externa, interna,

agua e limpeza da cada
6 Expediente da Camara, elci-

çöes e jury . . .
7 Guarda fiscal . . .
8 Eventuaos . ......
9 Pub1icaço dos trabaihos da

Camara, editaes o impresso do
ta1Yes.........

10 Extincço do forrnigueiros, e
bolas venenosas a cäes

11 Asseio da cidado . .
12 Custas judiciarias . . .
13 Obras publicas . .
14 Div idas passivas . .

§ 23. Camara do Patos:
1 Secretario . . . .
2 Fiscal
3 Porteiro
4 Porcentagem ao procurador,

15e 25/° .......
5 Custas judiciarias . . . .
6 Carninheiro
7 Agua, luz e limpoza da cada.

1:400$
l:000$

250$

3:070$

8:320$

600$
400$
300$
200$

700$

150$
360$
50$

275$

50$
150$
500$

1:241$
4:000$

10:200$

200$
100$

50$

215$
80$
10$
55$
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8 E1oiçes, qua1ificaçies e jury.
9 Expethente

10 Obras publicas. . .

50$
40$

400$

1;200$
24. Camara do Piranga.

1 Secretario......
2 Fiscal.........
3 Porteiro.......
4 Agua, luz e limpeza da cada.
5 Expediente da secretaria, jury

eeleiçes
6 Custas judiciarias. .
7 Divida passiva . . . . . .
8 Extincçao do foriniguciros.
9 Assignatura do jornal.
10 Eventua€s .......
11 Aposentadoria do j uiz do direito.
12 Catninhoiros.......
13 Obras publicas . . . . . .
14 Porcentagem ao procurador e

aferidor........

§

§ 25.
1

2
3
4
5
6

7
8

9

10
ii
12

400$
110$
100$
130$

300$
700$
250$
20$
16$

200$
150$
100$

1:474$

550$

4:500$
Camara do S. Miguel do Guanhes:

Ordenado e gratificaço ao so-
cretario
Ao fiscal........
Porteiro e contiuuo.
Porcentagem ao procurador.
Agua, luz e liropeza da cadêa.
Escola municipal do Divino, Ire-
guezia do Patrocinio .
Auxilio a InstrucQo publica.
Expediente da secretaria e even-
tuaes. 	 . 	 .......
Ao zolador da agua publica do
Patrocinio ......
Assignatura do Liberal Mineiro.
Jury e e1eices. . • . ,
cmiuhero. 	 . . , ,

500$
120$
50$

280$
130$

200$
250$

100$

20$
15$
80$
20
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13 Ordonado ao escrivo (10 jury,
perdendo o direito de haver da
Camara custas em quo for ella
condemnada .......

14 Amortisaco da divida passiva
15 Custas judiciarias .....
16 Obras publicas a extincço do

formigueiros.......

§ 26. Camara do Santa Luzia:

Secretarlo........
Fiscal......
Continuo . . . .
Expediente .......
Agua, luz a limpeza da cada
E1eiç5es, jury, qua1ificaces a
alistamento militar .
Custas judiciarias.....
Aposentadoria do juiz do direito
Assignatura do jornal
Extinccao do formigueiros
Corroios e caminheiros
Eventuaos ......
Obras publicas, criaço do ox-
postos e porcentagem ao pro-
curador . .......

§ 27. Camara do SabaM:

Secretario
Continuo........
Gratificaco ao fiscal da cidade
Gratificac0 ao procurador.
Caminhoiros
11luminaço da cadk
Custas judiciarias. .
Expediente da secretaria, jury
a e1oiçes . .

I
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
S

200$
200$
200$

235$

2:600$

350
lOOi

60
100
170,S

120$
150$
110$

15$
60$

256$
200$

729$

2:420$

1:000$
180$
180$
400$
200$
250$
600$

go
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Auxilio a aula nocturna da ci-
dade .........
Eventuaes e assignatura do jor-
naes .........
Corn o procurador,por conta do
major quantia do gratificaco
que lhe foi consignada na Lei
n. 2133, quo deixou do ser
paga nos annos do 1877, 1878
e1879 ........
Porcentagern do 2, 10 e 20 °/
ao procurador e agentes da Ca-
mara .........
Para auxilio a procisso do
Corpus Christi, quando for fei-
ta polo Parocho da freguezia
da cidade .......
Obras publicas.

§ 28. Camara do Juiz do Fora:
1 Secretario .......
2 Fiscaes do 1.0 e 2.° districtos
3 Gratificaço ao procurador.
4 Porteiro ........
5 Estafeta ........
6 Administrador da praca.
7 Administrador do matadouro
8 Porcentagern ao piocurador.
9 Expediente da secretaria, jury,

e1eiçes e qualificaceses
10 Eventuaes, inclusive livros para

registros........
11 Agua, Iuz e limpeza da cada
12 Medicanentos aos pobres
13 Entorros a desvalidos
14 Extincço do formigueiros
15 Custas judiciarias.....
16 I1lurninaço publica .
17 PublicacOes no Pharol o Gazeta
18 Assignaturado Liberal Mineiro

9

10

11

12

13

14

120$

150$

200$

1:000$

200$
3:570$

8:250$

1:800$
2:000$

800$
600$
550$
360$
240$

2:500$

600$

2:000$
800$
650$
400$
200$

1:200$
4:500$

600$
15$
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19 Corn a criaço do uma escola
nocturna ........

20 Obras publicas.

§ 29. Camara do Campo Bello:
1 Gratificao ao seorotario
2 Ao fiscal da villa . .
3 Ao dos Cristaes . . . . . .
4 Continuo........
5 Zelador do regulador publico
6 Custas judiciarias.....
7 Expediente, eleiçes e assigna-

tura do jorna ......
8 Illuminaço e limpeza da cada
9 Eventuaes

10 Porceiitagoni ao procurador, 20
por°/.........

11 Obras publicas * . .

1:200$
20:985$

42:000$

150$
80$
50$
50$
60$

300$

55$
20$

100$

270$600
217$400

1:353$
§ 30.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Camara da Formiga
Secretario
Fiscal do districto . .
Fiscaes das freguezias .
Continuo ........
Luz e limpeza da cada.
Custas judiciarias......
Eventuaes ........
Administrador d'agua potavel
Administrador do regulador pu-
blico 	 ..........
Expediente .........
EIeiçes, jury e caminhoiros
Despezas do arrecadacao
Obras publicas . . . . . . .

500$
200$
100$
100$
120$
300$
200$
100$

80$
40$

200$
600$

1:140$

3:680$
§ 31. Camara do Pitanguy:

1 Ordenado e gratificaço ao so-
cretario .........360$

2 Ao fiscal da cidade . . . . . . 	 300$
3 Porcentagem ao procurador, son-



do 5%sobro bans do ovonto a
18%sobra as demais arrecadaçdes
Porcentagern ao fiscal sobre a
arrecadaço do bans do evento,

Continuo . • • • • .
Relojootro • • .....
Enfermeiro do presos pobres.
Carninheiro
Porcontagern ao aferidor, 50% •
Corn osgalês .....
Luz a limpeza da cada • .
Expediente da secretaria.
Custasjudiciarias. • .
Jury a e1eiçes. . . .
Eventuaes. . . . . .
Assignatura do jornal official da
provincia.......
PubIicaço dos actos principaes
daCarnara. • • • •
Obras publicas. A •

§ 32. Camara do Pomba:

Ordena4o a gratificaço ao so-
cretarlo • . . • •
Ao fiscal geral • .
Ao do Born 1irn. •
Aos demais fiscaes •
Ao porteiro a sineiro
Porcentagern ao aforidor, 25
por%. . • . • •
Ao procurador • .
GratificaçAo ao mesmo.
Aposentadoria do Dr. juiz do
direito ......
Expediento da secretaria, ju-
ry a eIeiçes. . •
Estafotas. . . . . .

Agua, luz a limpeza da cadk
1l1urninaço publica da cidade.
Etincçao do tormigueiros .

4

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17

18

0
3
4
5
6

7
8
9

10

11

13
14

473$700

15$
60$
40$
80$
80$
15$
80$

220$
20$
50$
80$

100$

16$

10$
770$

2:770$300

1:000$
1:000,$

200$
650$
140$

500$
500$
500$

300$

360$
160$
450$

1:000$
180$



15 Remedios a doefites pobres . 	 200$
16 Custas judiciarias .....500$
17 Custas a officiaes em correiço 	 60$
18 Papel, pennas, tinta a livros a -

alumnos pobres . . 	 200$
19 Limpeza dalatrina na sala so-

crea do jury . . . .	 60$
20 Eventuaes . . . 	 .	 510$
21 Obras publicas 	 ...... 2:000$
22 &ui1io a bibliotheca annexa

o Club Jeronimo de Souza 	 500$

U:000$000
33. Camarade Sate LagOas:

1 Secretark. . . . . . 	 400$
2 Porteiro. .' . . 	 . .. , 	 (30$
3 Fiscal da cidade . . . . 	 ioo$
4 Agua, luz elimpeza dacda 	 180$
5 Expediente da camara, Jury ,e

200$
6 Porenagem 'ao procUrador.	 560$
7 Custas judiciarias . . . . 	 150$
8 Auxilio a casa de carjdade . 	 200$
9 Caminheiros 	 ......150$
10 Eventuaes .........100$
11 Obras puhitcas . . . . 	 1:400$

3;500$
§ 34. Canfard cFe Tres Pontas:

1 Seretario .........500$
2 Continuo. .......120$
3 Gratificaçcoao fiscal da cidado 	 200$

• 4 Giatificad aO 	 do Espirito -
Sato da Var'ginha . . . 	 80$

5 Ads fiscaes do Garmo do Campo
Grande, Corrego (10 OurQ a

•	 Sait'Aniia da Vargein . . 	 120$
6 Agna, luz a limpeza da cada 	 80$
7 Expediertte dasecretaria, el&-

çö gs, quaIifiaçe3 a jur5 . 1 	 200$
Cminheitos 	 20
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9 Custas judiciarias . . .

10 Agua potavel da cidado
11 Evontuaes e porcentagom ao

procurador . . . .
12 Obras publicas . -. .

33. Camara de Piumhy:
1 Secretarlo
2 Continuo. . • 	 •	 .
3 Fiscal ..........
4 Expediente da Camara a jury.
5 Caminheiros . a . 	 . .
6 Eventuaes . . 	 • • .
7 Custasjudiciarjas.....
8 Oonservaço da estrada da serra,

obras publica8 a porcentagern ao
procurador 	 . • . a . .

36. Carnara do AraxA:.
1 

1 Ordenado a gratificaçao ao secre-
tario ...........

2 Ordenado a gratIt1caço ao fiscal.
3 Ao mesmo, pela administraço do

rego d'agua . . . . . . . .
4 Ordenado e gratiflcaço ao por-
teiro...........

5 Expediente da secretaria, alista-
mento eleitoral, e1eiçes e jury.

6 Custas judiciarias.......
7 Agua, Iuz externa a interna a

limpeza daca&ia ......
8 Estafetas. . . 	 . ,
9 Conservaço a ilinpeza do rego

publico
10 Assignatura do jornal official da

provincia, impressos e livros
11 Alistamentomijjtar .....
12 Porcentageni ao procurador, 15

por%...........
13 Eventuaes a aposentadorja do

juizdedirejto .......
14 Extincço de formigueiros.
15 Medicamentos a presos pobres,

100$
100$

600$
1:170$

-----
3:290$000

400
90$

200$
50$
50$

200$
200$

816$58.

2:006$5&

500$
200$

100$

100$
170$
40)$

200$
100$

150$

180$
50$

500$

100$
100$
10
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16 Reposiçes . . . . . 	 ,	 203
17 Obras publicas. . . . , • , 	 1:509$

4:749$
§ 37. Camara do Tamanduâ

1 Secrotario 	 . . •
2 Fiscal. 	 . * ......
3 Portoiro .........
4 Estafetas 	 ...... ,
5 Porceritagem ao procurador.
6 Illuminaçao. agna, luz e limpeza

da cadêa e paco municipal.
7 Fiscaes do fora da cidade.
8 Custas judiciarias......
9 Expediente da secretaria e del-

c3es
10 Eventuaes . .
11 Obras publicas . . . .

§ 38. Camara do Entre Rios
1 Secretario . . . . ,
2 Procurador. . . . ,
3 Fiscal. 	 . 	 ,	 ......
4 Portoiro .........
5 Expediente e utensilios.
6 Illuminação e limpeza da cada.
7 Custas judiciarias e jury..
8 Eleiç5es
9 Caminheiros........

10 Aposentadoria do juiz do direito.
11 Eventuaes .......
1 ,4 	Obras publicas ......

§ 39. Camara do Rio Preto:
1 Expediente da secrefaria,eIeiçes,

alistamento militar e jury.
2 Secretario .........
3 Fiscal ..........
4 Estafetas . . .
5 Porteiro . 	 ........
6 Obras publicas .......
7 IIluminaço publica .....
8 igua e limpeza da cadêa.

600$
240$
120$
100$
170$

370$
250$
500$

100$
50$

1:100$

3:600$

300
300$
120$
80$

100$
80$

160$
40$
40$

160$
200$
35$

2:515$

800$
600$
200$
180$

3:395$
1:800
150$
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J Porcontageinaos fiscaes sobro as

multas quo so effoctuarern
10 Custas judiejarias
11 Porcentagem ao procurador, 15

§ 40. Camara do Pouso Alegre.:
1 Secretarjo 	 . . . .
2 Fiscal da cidade .
3 Portoiro
4 Inspector do mercado .
5 Porcentagem ao procurador.
G Expedjente da seeretarja e publi..

caço dos trabaihos da Camara
7 Jury e eleics ......
8 Custasjudjcjarjas......
9 Illuminaçao publica e da cada.

10 Aluguel da casa quo serve do
cadêa ................

11 Aluguol da casa quo serve do
mercado ........

12 Eventuaes . .......
13 Pagamonto da divida passiva.
14 Corn os liscaes das froguezias do

Sant'Anna, Estiva, Congonhal e
Borda da Mata. • • • .

15 Obras publicas . 	 • .

41. Camara da Ponte Nova:
1 Secretarjo • .... . .
2 Fiscal ........
3 Continuo .........
4 Expedjet, eleiçses 0 jury
5 Agua, luz e limpoza da cada
J Cawinheiros
7 Oustas judiciarias......
8 Impresses . • . .
U Auxilio ao hospital . .

10 Assigriatura do jornaes.
11 Festejos nacionaes .
12 Escolas rnunicipaes .
13 Eventuaes
14 Pagamento 	 divida passiva.
15 Porcentagens , . 	 . .

80$
400$

1:000$

8:855$

600$
400S
300$
200s

1:503$

500
50

400:
800

10s

63$fJOO
00$

7.0UO2[3

400$
4:229$703

17:745$i-)](-,

800$
300$
300$
200$
200

50
200
100$
700$
20$
20$

2:000$
100$

2:580$100
l:OC)U$
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16 Obras pnblica. . 	 . . • . 	 2:389$
17 Aluguel do casa • , . . . . 	 200$

11:159$100
42. Camara do Gro Mogol:

1 Secretario,
.2 Fiscal ........
3 Continuo. . . . .
4 Jury e eleiçes.....
5 Agua, luz a limpeza da cada.
6 Obras pubUcas.
7 Expediente ........
8 Eventuaes .......
9 Custasjudiciarjas. .

10 Festejos nacionaos .
11 Assignatura do Jamal official.

§ 43. Camara do Cataguazos:
1 Ordenado a gratificaço ao socre-

tario 	 ...........
2 Ordenado e gratiUcaço ao fiscal

davilla ........
3 Porcontagem ao procurador.
4 Fiscaes dos districtos .
5 Eteiçes e illuminaço .
6 Agua, luz e limpeza da cada.
7 Expediente do jury . . .
8. Custas judiciaras . .
9 Eventuaes .......

10 Mohilia . • . . . .
11 IlIuminaço publica. •
12 Aluguel do prodio para casa da

Camara ........
13 Obras publicas. . . •

44. Camara do Carmo do Paranahyba:
1 Secretario . , . 	 .
2 Fiscal da villa 	 . .
3 Continuo .......
4 Fiscal do fora da Yllia .
5 Agua. luz e limpeza da cada.
6 Assignatura de jornaes •
7 Impresso ds tales 	 •
8 Custas jndiei,arias 	 •

S

S

S

S

S

S

S

400$
200$
120$
150$
120$

1:000$
85$
120$
200$
50$
15$

--- --
2:460k

900$

600$
1:400$

750$
150$
200$
150$
300$
400$
50$

1:500$

60$
2:600$

9:600$

200$
60$
40$
30$
60$
20$
20$

100$
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9 Obras publicas. . • . . . 	 500$10 Expediente .'. 	 . -. . . .. 	 80$

	

11 Aposoiitadorja do juiz de direito. 	 200$12 Aferidür ............. 	 30$

	

13 Fiscal, pelas visitas . . '. . . 	 37$500

	

14 4uxilio a pobres enfermos. . . 	 200$

	

15 lVorceRtagem ao procurador . . 	 198$16 Eventuaes . . 	 • , • '. 	 194$500

§ 45. Caftiara do Montes Clams: 	
1,070$

1. Secretario . . * . 	 •	 •	 500$
2 Fiscal da cidado . • . . 	 .	 240$
3 Portoiro ...........

•	 4 (ratificaço tio mesnio, on a urn
ajudane ..........

•	 5 1-'orcentagem ao procurador 	 . 	 26-$
U Expediente da Carnara,j 	 iury e ele-ces 	 ..............• 	 400

	

7 Custas,judiciarjas. ... . . . 	 400
8 Assfgnatura Ae )orhaes. • 	 • 	 3l
9 Obras publicas. . . . 	 •

10 Eventuaes . . . , . . • 	 100

	

11 Il1urninaço publica . • . • 	 500$
12 Caiiuhejos,

	

	 • • . . . 	 250

3:5304i
§ 40. Camara do Turvo;

1 Socretario .- • 	 . 	 300$
2 Porteiro ..........ioo
3 Poreentagern ao procurador, 10

por 	 . . • 	 . 	 •	 500$
4 Ao aferidor, lO 	 . • . 	 ioo
5 Fiscal da cidade .... . 270'
0 0 mesmo, como inspector do en-

oanarnento.........180$
7 Aos flscaes das freguezias
8 Gustas judiciarias . . 	 •	 .	 50
.9 Jury 	 •. 	 .- . . 	 . 	 .	 .	 50

	

- --10 Il1uminaço o limpoza da cada 	 200$• . 	 .11 Eventuaes . . • . • . • 	 100$

	

12 Obras publicas . .- • . . . 	 1:900$
•l:O00.



§ 47. Camara do Pouso Alto:
1 Secretario . . , • .
2 Fiscal da cidade . . .
3 Aos fiscaes das freguezias
4 Ao continuo. . . . . .
5 .Agua, luz e limpeza da cadêa
6 Ordenado ao procurador
7 Jury e e1eices . . . . .
8 Expediente da secretaria.
9 Custas judiciarias. . . .

10 Medicamentos aos pobres enfer-
In 03

11 Assignatura do jornaes e publi-
caçOes. . . . . . . .

12 Gratificaço ao aferidor . .
13 Obras publicas . .
14 Gratificaço ao procurador, si as

rendas foreni arrecadadas polo
mesmo. . , . . .

§ 48. Camara do Santa Barbara:
1 Secretario . . 	 . .
2 Fiscal. 	 . 	 . . . . .
3 Continuo. . . . . . .
4 Agua, luz o liinpeza da cadêa.
5 Expedionte . . . .
6 Papel e mais despezas oleitoraes
7 Enformos pobres e expostos.
8 Assignatura do Liberal Mineiro
9 Custas judiciarias. . . .

10 Caminhejros......
11 Porcontagem ao procurador o

eventuaes. ......
12 Extincço do formigueiros
13 Custeio do lampeo da cada
14 Obras pubiicas . . . .

§ 49. Camara da Capital:

500*
200$
200$
120$
100$
350$
100$
100$
600$

100$

150$
100$
100$

$

8:120$

640$
150$
120$
120$
100$
50$

350$
15$

600$
40$

1:350$
200$
50$

4:015$

7:800$000
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I Pessoal da secretaria,e nials 00$
ao portoiro . . . . . .

2 Medico do partido. . . . •
3 Fiscaes da cfdado . . 	 •
4 Barreira do Taquaral. . .
5 Porcentagom ao procurador a

fiscal .........
a Administrador do matadouro

publico .......
7 Mercados das duas freguezias
8 Ao contador do juizo, do gratifi-

caço. . . . . . , .
9 kolojoeiro . . . . .

10 Procuràdor aposentádo
11 Expediento . . . . . .
12 Eventnaes . . . .
13 Expostos. . .....
14 Procisso do Corpus Christi.
15 Illuminaço interna da cada
16 Custas judiciarias . .
17 E1eiçes e qua1iflcaçes . .
18 Festejos nacionaes . .
19 A' OrdemdeS.Franc.° do Paula
20 Obras publicas. . . . .
21 Divida passivá . .

§ 50. Camara do Curvollo:
1 Pessoal . . . . ,
2 Fiscaes de Trahiras, Morro a

Bagre. . . . . .
3 Caininheiros. . . • . •
4 Correio do Trahiras . . ,
5 Luz e lizpeza da cada
0 Jury, elaiçes e alistamento.
7 Livros, impresses e jornaos
8 ConservaçAo do cezniterio .
9 Modicaniontos a presos pobres

10 Pagamento do eustas veriflca-
(las no corrcne exercicio

3.516$
800$
800$
600$

2:140$

300$
800$

300$
180$
600$
600$
200$
480$
400$
300$
700$
500$

50$
200$

6:384$
150$

----
20.000$000

1:180$

90$
120$
100$
230$
200S
150$
2004
100

100$



1I Custás quo forem legalisadas
ató ao ultimo do Sotemhro

12 Formigueiros 	 .
13 Obras 'publicas. . . . . •
14 Eventuaes • . . . 0

.400$
200$

1:100$
180$

.:4:350$

600$
.1:777$500

550$
200$
200$

• 200$
400$
200$
150$

• 400$
100$
80$

700$
600$

150$
200$

4:834$500

11:340$

460$
300$
40$

200$
80$
16$

100$
100$
20$

684$
2:000,$l-

§ 51.

2
3
4

.5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

Camara de Passos:
Secretario ...........
Vinte por cento ao procurador.,
Gratificaço aOs fiscaes . .
Ao carcereiro . . . . . :.
Ao continuo.-. . . .
Ao administraclor do mercado
Ao de obras ub1ics.
E1eiç3es . 	 . 	 .	 .' . . .
buzes para a cada .
Custas judiciarias . .
Partido ao medico.
Botica (corn remedios)
I1lurnivaco publica .
Ordenado ao escrivAo do jury.
Papal a tinta para men inos pa-
bres . . . . . .
Festejos nacionaes. .
Obras publicas. . . .

§ 52. Camara do Born Successo:
1 Secretario,. fi6cal, 'porteiro 0

aferidor ........
2 Porcentagom ao procurador.
3 Estafetas.
4 Aosentadoria do juiz de direito
S Jury e eleiçes. .
o Jornal official . • .
7 Custas judiciarias .
8 Evea.tuaes .....
9 Agua, luz a limpeza da éada.

10 Obras publicas. .



'S 53. Cauiara do Rio Novo

Porcentagem ao procurador.
Secretario . . . . .
Fiscal do terzno . . .
Dito do S. Joao Neponiuceno
DitodeSanta Barbara .
DitodoPiau . 	 . .
Dito do Descoberto ,. . .
Continuo......
Custas judiciarias . ,. .
ImpressAo do talaes . • *
Carninheiros. . • . • .
Expdiente da secretari.
Agua, Iuz e limpeza da cada.
Medicamentos aos pobros
Jury e eIoiçes • . . . . 4
C6rreiçEos fiscaes . . .
Formigueiros . . .
Eentuaes . . . . . .
Gratificaço ao professor da ci-
dado .......• ,
Ao de S. J'oi Npomucono.
Ao do Piau. . •
Ao do Descoborto. . . .
Ao do Santa Barbara.
Aluguel de' casi a professora
dacidade . . . .
Aluguel do casas is profosso..
rs do districtos . •
Ordenado ao bibliothecarie.
Romoo delixo . .
Assignatura do jornaes.
Compra do livros para a biblio.
theca ......
PublicaçAo do expediente
Papel C livros para meninos
pebres . . . . .
IndeinnisaçAo do modicamentos.
ao prthres . . . . . .

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25

26
27
28
29

30
31

32

1:85(4
800$
550$
300$
200$
200$
200$
200$

1:000$
60$
80$
80$

250$
550$
150$
100$
300$
200$

300$
100$
100$
100$
100$

660$

400$
350$
150$
100$

500$
450$

180$

0$50Q
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33 Eatorratnento do pobre. . 	 lOo$
34 Obras publicas. . . . . . 	 0:409$500

17:150$
§ 54. Camara do S. Jose d'Alem Parahyba:

	

1 Pessoal da Camara . • . 	 2:340$
2 Expediento . . . . 	 300$
3 Agua, luz e asseio da cada. 	 150$
4 Despezas judiciarias e custas 	 300$
5 E1eiçes e qua1ificaçes . 	 150$
6 Aposentadoria do juz do clireito 	 200$
7 Sustento do presos pobres . 	 500$
8 Publicaçao dotrabaihos 	 .	 300$
9 Eventuaes. • . . • , 	 100$

10 Caminheiros. . . • 	 . • 	 150$
11 1Iluminaço e festejos nacionaes 	 150$
12 Medicamentos aos pobres . 	 200$
13 Porcentagern do 10 	 ao pro-

curador ..........1:323$000
14 Anxilio a instrucço . 	 . 	 1:000$
15 Obras publicas, limpeza e illu.

rninaço das ruas , • • 	 6:072$400

§ 55. Camara do l3aependy:
1 Secretario. . • • • 	 •	 400$
2 Bxbliotecario. • . . • , • 	 250$
3 Continue. . , . . 	 80$
4 Fiscal da cidade. . . 	 300$
5 Tres fiscaes dna freguezias 	 •	 150$
6 Aferidor. • . , • , 	 50$
7 Estafetas . . . . . . 	 50$
8 Medico da Camara. 	 250$
9 Boticario para Os pobres e pro-

sos pobres 	 ...... 	 300$
10 Agua, luz e limpeza da cada 	 25$
11 Pal-el emais objectos para a

secretarja. 	 . . . . 	 50$
12 Para o jury e e1eiçes 	 • 	 100$
13 Custas judiciarias . . 	 200$
14 Formigueiros 	 . •	 ,	 200i
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15 Asignatura do jornaes
16 Pub1icaço do trabaihos.
17 Procissao do Corpts Christi.
18 Gratificaço ao procurador
19 Idem ao professor para a escola

nocturna ........
20 Papal, perinas, tinta e luz para

Os meninos pobres .....
21 Criaço do expostos .
22 Eventuaes.......
23 Bibliotheca municipal.
24 Obras publicas ......

§ 50. Camara do Queluz:
1 Secretario .......
2 Fiscal da cidado .....
3 Porteiro, inclusive agua para

casa. . 	 .	 .
4 Procurador (ordenado)
5 Idem, 8 •/° .......
0 E1eice, jury e alistamento
7 Carninheiros.......
S Aferidor ........
9 Papal, pennas etc. para a so-

cretaria .........
10 Cust.as judiciarias .....
ii Aluguel do casa .....
12 Agua, luz o limpeza da cada.
13 Obras publicas e formigueiros
14 Conservador dagua potavel da

cidade..........
15 Eventuacs........

57. Camara do Paraiso:
1 Secretario .
2 Fiscal da cidade
3 Continuo . .
4 Illuminaçao publica

Aposentadoru4 (10 uiz.

40$
200$
80$

300$

300$

50$
120$
200$
150$

5979$178

9:744$178

600.
220

130$
250$
700$
200$
150$
50$

100$
500$
800$
250$

4:590$

300*
160$

9:000$00l)

• . 	 600$
• . 	 400$

200$
600$
200$



-t) -

O Expodiento da camara, jury e
eleiçOes .......

7 Custas judiciarias.
8 Medicarnentos aos pobres.
9 Jornaos officiaes . .

10 Publicaçao do trabaihos.
11 Obras publicas . . . . . .
12 Eventuaes .......
13 Porcontagem ao procurador,

1A 0/11 70 .........

§ 58. Camara do Ubá:

	

1 	 Secretario . . 	 . . 	 .	 . 	 .
2 Fiscal da cidade .
3 Fiscaes das freguezias.
4 Continuo .......
5 Aferidor .......
6 Expediente ......
7 111umivaço da cadêa.
8 Linipeza e agua da mesma.
9 Camitiheiros

10 Custas judiciarias .
ii Procurador ......
12 Eventuaes

•	 13	 Eleiç3es .......
14 Festejos nacionaos.
15 Medicameutos aos pobres.
16 Medico
17 Jury .......
18 llluminaçäo da cidade.
19 Obras publicas. .

§ 59. Camara do Patrocinio:
1 Secretar.o ......
2 Porteiro .......
3 Eventuses ......
4 Expediente ......
5 Luz e limpeza da cada

100$
1:000$

1504;
40$

300$
l:000$
1:068$800

921$200

6:580$000

500$
200$
250$

60$
50$

100$
180$
216$
60$

300$
1:000$

200$
80$
30$

300$
300$

50$
2: 100$
4:024$

10:000$000

200$
50$

100$
50$

100$
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6 (Justas judiciarias .
7 Obras publicas . .

00. Camara da Boa Vista:
1 	 Pessoal ...........
2 Jlluminaço agua e luz da

cada ..........
3 	 Eleicôes ...........
4 Jury a expediento. .
5 Caminhejros.......
9 Custas judiciarias .
7 Porcentagn ao procui.'ador.
8 Assignatura do jornal official.
9 Eventuaes .........

Camara do Mar do Hespanha:
Secretario .......
Fiscal goral.......
Fiscaes do seis distrjctos.
(luarda-fiscal da cidade
Porteiro, gaarda . inovejs e con
tinuo .........
Porcentagem ao piocurador, 10
por
(Jorreicogeral ......
Expediente, jury, e1eiçes a ca
minheiros
Custas jtidiciarias. 	 .
Agua, luz e iirnpeza da cad A.
Limpeza e irrigaçao da cidade.
IlIuminaço da cidade
Eventuaes e form igue iros
Obras municipaeg . .
Sustento do presos pobres

61.
1

:
4

6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

§62. Cainarade Caet:
I S 	 t1rij e oxp1w nto

200$
400$

1: 100$000

220$

30$
40$
80$
30$

100$
160$
16$

124$

800$000

1:10 0$
960$

1:800$
300$

480$

1:780$
200$

200$
500$
3(J0$

2U0$
2:000.$

• 1:0(0
2:180$
2:5Uj$

17:(((( 0

504 *



Fiscal da cidade 	 .
Continuo........

4 Agua e luz para a cadk.
5 Caminheiros e ostafatas
6 Jury .........
7 EIeiçes a juntas .....
8 Jamal official .......
0 Obras publicas . . . . . .

10 Gratificaco ao agonte do cor-
reio.........

11 Custas j udici arias .....
12 Eventuaes .......
13 Porcentagern ao procurador
14 Pagamento do quo so ficou a

dover ao ex fiscal da cidade

§ 63. Camara do S. Joo d'El-Rev:

1 Socretario .......
9 	 Fiscal.........
3 Porteiro ........
4 Pianos e orçamentos do obras.

Expediente da secrotaria.
0 Eleiç6es .......
7 Jury a qua1ificaces .
8 Eventuacs .......
9 Publicaçies das sasses, expo-

diente. editaos etc pela im-
prensa

10 Criaço do expostos .
ii Cam in hei ros.......
12 Porcentagern ao procurador.
13 1lluminaço publica a da cadêa
14 Custas judiciarias. .
15 Procissao do Corpus Christi.
16 Formigueiros ......
17 Encadernaço de Lois.
18 Festejos nacionaes.....
19 Obras publias, . .

120$
60$
73$

194
40$
40$
16$

359$

60$
50$
90$

200$

420$

2:220$000

1:000$
450$
200$
200$
50$

100$
200$

50$

600$
600$
250$
850$

3:000$
1:000$

100$
200$

50*
100$

7: 0(4
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20 Trabaho do numerar casas pô
placas 	 ........ 	 I :0044

	

21Ordenado ao bibliothocario , . 	 500$

7
JiSO1(OES OERAES

Art. 3. 	 Sao concedidas as seguintes autorisaçes:
§ 

1.' A' Camara Municipal do S. Joao d'El-Rey, para
contrahir urn emprestimo ate 50:000$, corn o juro maxirno
do 8 por % ao anno o ainortisacO rninma do 2
sendo applicavel metade para a canalisaQäo d'agua potavel
o a outra metade para o prolongameflto de caes, abaixo da
poate da cada, a margein esquerda do Ribeirao do Tijuco,
quo atravessa a cidade, cobrando annualmente nella e em
todas as povoacöos do rnunicipio a taxa do $000 sobre as
casas, cujo aluguel annual orçar entre sessenta e cento e
yinte mil réis,e 2$000 pelas do quo exceder,para corn o pro-
ducto d'este imposto aniortisar exelusivamente o empresti-
mo e juros e depois ernpregal-O na reforma do calçamento
das ruas e outras obras publicas do municipio.

§ 2 ° A' mesma Camara, para contratar,por quantia
nyto excedente a 1:000$000, a numeraço das casas da
cidadepor placas, cobrando, como auxiliO para este ser-
vico, 1$000 por cada casa.

§ 3. 0 A' Camara Municipal do Mar do Hespanha,para
contrahir urn ernprestifliO ate 40:000$ 000 corn qualquer
estabelecimento bancario, on corn particulares, a juro nAo
excodente do 80/. e arnortisaco minima do 2/,, para ca-
ualisaço d'agua potavel e acquisico do fontes naquella
cidade.

§ 4. 0 A' Camara Municipal do Sabará, para contra-
hr urn emprestimo ate a quantia do 6:0 00$000, a juro no
excedente do 9 0f., para cana1isaco d'agua potavel da
mesma cidade; devendo esse emprestimo sor ainortisado,
polo rnenos,á razo do 4% ao anno.

§ 5. A' Camara Municipal do Serro, para contrahir
urn emprestimo ate a quantia do 20:00 0$000, a juro ma-
ximo do 8 0/. ao auto, corn qualquer estabelecimento ban-
carlo, ou corn particular, para canalisaço d'agua potavel
e col1ocaQo do chafarizes na mesma cidado ; devendo esse
emprestimo fear pago no prazo do dez annos.
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6.° A' Camara Municipal do Juiz do Fora, para fa-

zer correr urna loteria, do beneftcio do duzentos contos do
róis, parte para a rnatriz o parte para o deseccamentO dos
pantanos da mesma cdade, precedendo piano approvado
pelo Guverno.

§ 7 0 A' Camara Municipal do S. Miguel do Gua-
nhies, para pormutar urn terrono do sua propriodade, ad-
jacente aos fundo$ do seu pao, por urn outro terreno per-
tencente a urn particular, conforme as clausulas em quo
convie rem.

§ S.° A' Camara da Leopoidina, para desapropriar os
possuidores dos terrenos situados no perimetro das povoa-
çes do municipio, concedendo-os depois para odificaço,
na forma do suas posturas, corn indernnisao das despe-
zas da doapropriacaO.

§ 9. 0 A' roesma Camara, para contratar a pub1icaco
do sous trabaihos c1n o periothco Leopoldinense, on qual-
quer outro, aberto para iso o necesario crdto ate a
quantia do 300$000, tirada da verba—obras publica8

§ 10. A'inesma Camara, para pagar corn as s)bras do
quaosquer verbas, corn o excesso da receita arrecadada
sobre a orçada, on tinalmente pela verba—obras publicas,
as custas quo estiver a dover do exercicio findos.

§ 11. A' Camara Municipal do Pouso Alto, para pa-
gar a Joao Guilherrne Ferroira do Castro, ecrivao do
jury e execuccOos crimiriaes, a quantia do 1:877$350, do
custas quo veneeu, e outr')s empregados, em diversos pro-
cessos crimes em quo fOra condemnada.

§ 12. A' Camara Municipal do Curvello, para pa-
gar a Horac'o Fernandes da Veiga, oscrivo do jury, a
quantia de 9J0150, do custas quo ihe sao devidas pot' di-
ver::oi processos crimes.

§ 13. A' Camara Municipal do Uberaba, para pa-
gate a Antonio José da Fonseca, 1. 0 tabellio e escrivo
do jury, a quantia do 1:035$556, do custas quo ihe foram
contdas em processos crimes, e ao escrivao do 2. 0 ofil-
cio, José Maria do Nascimonto, as quo provar so ihe es-
tar deveuclo, do processos em quo tenha sido a municipa-
lidade cundemnada.

§ 14. A' Camara Municipal da Ayuruoca, para pa-
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gar o quo estiver dovendo do custas a I1anoel do Jesus
Silveira e outros.

§ 15 A' Camara Municipal do Baependy, para pa-
gar a Joao Theodoro do Campos o outros o quo estiver de-
vendo do custas judiciarias.

§ 16. A' Camara Municipal do PatrociniO, para pa.
gar ao 2.' tabe1lio o escrivAo interino do jury, Theodore
Honorato Gonçalvas, a quantia do 1:197$205, do custas quo
ihe é devedora.

§ 17. A' Camara Municipal do Mar del-lespanha, para
pagar ao escrivo do jury, Pedro Theotonio da Costa, a
quantia do 2:010$620, do custas judiciarias quo ilie so do-
vidas.

§ 18. A' Camara Municipal do Sabará, para pagar ao
official do justiça, Luiz José Rodrigues Pereira, a quantia
do 104$750, do custas quo so Ihe dove, e ao 1. 0 tabellitto e
escrivo do judicial, Pedro Joé do Espirito Santo Cheles,
a de 275$941 , do igual proveniencia.

§ 19. A' Camara Municipal do Pomba, para pagar
no escrivAO do jury, Genuine Moreira da Silva Campos, o
quo provar so ihe dover do custas.

§ 20. A' Camara Municipal do Born Flea, para pagar
ao serventuario Candido Pinto Octavio, a quantia do rs.
587$141 , do custas quo ihe sao devidas.

§ 21. A' Camara Municipal do Marianna .para pagar
ao escrivo do jury do municipiO urna gratificacao mensal
do 33$333, deduzida da verba—obras publicas do respecti-
vo orçarnento.

§ 22. A' Camara Municipal do Pitanguy, para auxi-
liar o escrivo do jury do terino corn a gratificaco do
250$000, igualmento repartida pelas quatro sesses, de-
duzida da verba—obras publicas, quo sert escripturada
conveni3nterneflte.

§ 23. A' Camara Municipal da Itabira, para releva'
da responsabilidade do 1:500$ 000, do alcance do ox-pro-
curador, Joaquirn do Meirelles Quaresma, ja fallecido, os
vereadores quo compuzerarn a Camara no quatriennio quo
tormin011 a 7 do Janeiro do 1881.

§ 24.
A' mesma Camara Municipal, para pagar a

çada urn dos professores ruracs do municipio, o do sua no-
peaço, os voncimentos annuaes do duzentos mU róis,



Art. 4.' Os pagarnentos autorisados no Art. an
tecedento, relativos a custas judiciarias, serAo feitos dentro
do exorciclo da presente Resoluço, etn prestacos tn-
mestraos, pelas sobras do quaesquer vorbas, excesso do
receita, ou pela do obras publicas.

Art. 5. 0 Ficam approvados Os actos das Carnaras Mu-
nicipaes do Mar do Hespanha, Turvo e S. José d'Aleni Pa-
rahyba, qua redusiram os ordenados do seus empregado8.

Art. 6. 0 A autorisaco concedida a Camara Munici-
pal do Arassuahy, no § 11 do Art. 7.' da Resoluço n.
2717 do 18 de Dezernbro de 1880, refere-se aSoveriano For..
reira do Azevedo, corno 2.' tabelliao e escrivo do jury,
sendo a quantia devida do 1:881$151.

Art. 7.' As Camaras Municipacs no comprehen-
didas nos Arts. 1.' e 2.' se regu1aro pelos orçaxnentos
anteriormente votados, e as nAo coinprehendidas no Art.
3e, e quo de'verom custas judiciarias,sao autorisadas a pa-
gal-as, do conformidade corn o Art. 4. 0 , todos desta Lei.

Art. 8.' Os devedores do foros do terino da Capital,
quo romirem son debito ate ao fim do Julho do 1883, torao
o abatimento do 40 %, e aquelles quo o no fizerem ate
áquelle prazo,soffroro a multa do 20 %,e a cobrança sera
leita j udicialmente.

§ unico. Para cumprimento deste Art., a Camara
rnandarà affixar editaes nos lugares mais publicos 0 Pu..
blicar pela imprensa.

D1sPoS1çEs PERMANENTES

Art. 9. E' recluzido a duzentos réis o imposto do
urn mil rèis, de quo trata o Art. 3.' da Reso1uão n. 2445
do 14 do Novombro do 1877, quo flea nessa parte revogada.

Art. 10. A gratificaço do trosentos mil rCis annuaes
concedida ao contador do juizo, sobre proposta da Camara.
da Capital, será paga desde ja e em prestaces mensaes.

Art. 11. Ficarn supprimidos Os impostos:
§ 1.' Do 2$000, estabelecido nas posturas municipaos

de diversas Camaras, a titulo do liconça, sobre todo o ho-
morn quo tern urn officio.

§ 2.' De pedagio, cobrado pela Camara Municipal do
S. Joao d'EL-Rey, pela passagein da ponto do Sacco, cuj
trnsito flea livre.



Art. 12. Fica au$orisada a Camara Muncipal da Ci-
dade do Lavras a receber como renda sua as taxas polo
tranito de passageiros e animaes na ponte sobre o Rio G6n-
de1 proxima ao arraial da Ponte Nova, conforme a ta-
bella quo for approvada pelo Governo; obrigando-se a
mesma Camara pelos concertos a conservaçao daquella
pouts.

Art. 13. Fica adoptado para todas as Camaras Mu-
nicipaes qua ainda o uo ti'rorem, o reginiento interno da
do Rio Nova.

Art. 14. Revogatn.se as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todos as autoridades a quem a Co.nhecimento e execuço da referida Reso1uço pertencer,

quo a cumprain e façarn cumprir tio inteiramente como
nella se contem. 0 Secretario desta Provincia a faca im-
primir, publicar o correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia do Minas Geraes, aos sete dias do moz do No-
vembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
Ineiro da Iniopondencia a do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada s publicada uesta Secretaria, aos 24 do No-vexnbro do 1882.
r7a.millo A. M. de Brio

J*k
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LEI N. 2897—DE 23 DE OUTUffitO DE 1882
Mandaquo a estrda do forro concedida em virtudo da Lei n. 2450

do 19 do Outubro do 1878 entronque-so na ostaço do Bicas, da
Estrada do Ferro UniAo Mineira.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidonte da Provincia
do Minas Geraos: FaçD saber a todos os seos habitantes,
quo a Assomblea Legislativa Provincial decretou, e en
sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 A estrada do ferro concedida em virtude da
Lei n. 2450 do 10 do Outubro do 1878 entroncar-se-ha
na estaço do l3icas, da Estrada do Ferro Unio Mneira,
ou em outra estaçao quo for mats conveniente a mudança
do seo traçado, ficanclo extensivas ao coinmendador Fran-
cisci Ferreira d Assis Fonseca todas as vanta.çens conce-
didas ao primitivo concessionario, major Antonio Hermo-
gonco Dutra.

Art. 2.' 0 privilegio e favoresoutorgados pelos Arts.
1.' o 2.' da referida Lei, born come a zona do 20 kilornetros
do cada lado, sAo mantidos exciusivamnente aos referidos
coucessionarios, ou a cornpanhia quo organisarem, dorogado
o Art. 3.' da dita Lei o a disposicao do Art. 1.' da Lei n.
2224, a quo elle so refere.

Art. 3. 0 Ficarn revogadas as disposiOes em contrario.
Mando, portant), a todas as autoridades a quem o

conhecimuento e execuço (Ia referida Lei pertencer,
qua a cumnpram e façam cumprir to inteiramel4te come
nella so contain. 0 Secretario dosta Provincia a faca im-
primtr, publicar e correr. Dada no Palacie da Presidencia
da Provincia do Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mea
do Outubru do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus



Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexaesin1Q
primeiro da Indopendencia e do Imporio.

THEOPRILO OTT0NI

Sellada e publicada nosta Secretaria, aos 29 do No-
vembro do 1882.

Camillo 4. M. de Brüo

LEI N. 2898—BE 23 BE OUTUBRO DE 1882
Eleva a froguozia os ditrictos do S. Oonçalo do Baço a de S.

Goncalo do Tijuco.
o Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia

do Minas Qeraes: Faço saber a todos os seos habitantes,
que a Assemblea Lgislativa Provincial decretou, a en
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Sao elovados a categoria do freguezias
Os districtos do S. Gonçalo do Baçao a S. Gonçalo do Ti.
juco, desrnemnbrados das freguezias da Itabira do Campo a
Cachocira do Campo, termo d) Ouro Preto; revogadas as
disposiçes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecirnentu e execuço da referida Lei pertencer, quo
a cumprarn a façamn cemprir to inteiramente como nella
so contemn. 0 Secrotario deata Provincia a faca imprimir,
publicar a correr. Dada no Paacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Gerae, aos vinte a tros dias do mez do
Outubro do Anno do Nascinietito do Nosso Senhor J0806
Christo do mil oitocentos a oitenta a dous, sexagesimo pri-
meiro da Indepenlencia a do lmperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada a publicada nosta Secrotaria,aos 29 de Novt,m-
bro de 1882.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 2899—Do 26 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o Presidents da Provincia a indemniBar o Dr. Francisco

Azarisa do Queiroz Botellio a Corn mendador José Eteves do An-
drade Boteiho daquantia do 37:625$274, despandida corn 08 con-
certos da estrada do rodagorn do Passa Vinto.

0 Dr. Theophilo Ottoni, Prosidente da Provinoia do
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Minas Geraes: FaQo saber a todos Os seus habitantes, quo
a Assenibloa Legislativa Provincial decretou, e eu sanccio-
ma Lei stguinto:

Art. unico. Fica o Presidente da Provincia autoriN
sado a indemnisar ao Dr. Francisco Azarlis de Queiroz Bo-
teiho e Commendador José Esteves do Andrade Botelho o
quo despenderam, no valor do triiita e sete contos seiscon-.
tos o vinte cinco mil duzentos e setenta e quatro rèis
(37:625$274), corn os concertos da estrada do rodagern do
Passa Vinte ; revogadas as disposicoes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuco da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e facam cumprir tao inteiramente como nella s
contem. 0 Secretarlo desta Provincia a faça imprimir, pm.
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia do Minas Geraes, aos vinte e seis dias do mez de Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta a dous, sexagesimo pri-
meiro da Independencia o do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada a publicada nesta Secretaria, aos 20 do Novembro
do 1832.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2900—DE 7 D OUTUBRO DE 1882
Concede so cidado Joaquim José Campos do Bittoncourt, ou

compauhia quo por ello for organisada, a garantia do juros
do 7/ annuacs, sobre o capital do oitocontos contos do réis,
por 25 anuos, para a fundaco e trafego do urn engenho
central de canna do assucar, em qualquar dos municipios de
Ub, Presidio, Muriahé, Carangolla e Poato Nova.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
de Minas Geraes: Faço saber a todos 08 8008 habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, a eu
sanccionoi a Lei seguinte:

Art. 1. 0 Fica concedida ao cidadao Joaquim Jos4
Campos do l3ittencourt, on a companhia quo por elle for
organisada, dentro ou fora do paiz, ou a quem meihoros
vantagens offerecor, a garantia do juros do 7 0/0 annuaes,
sobre o capital do oitocentos contos do réis, por 25 annos,
destinado a fundaQAo c trafego do urn engenho central do



-

canna do assucar, em qualquer dos municipios do Ubâ,
Presidio, Muriahé, Carangolla e Ponte Nova.

Art. 2. 0 A empreza assignará contrato corn a Pro-
gidencia, no qua!, alem das clausulas corn quo o Govarno
Geral costuma regular iguaes concessOes, so esttpulará o
segu into:

I. A empreza collocará em terra8 adjacentes ao en-
genho uma colonia do nacionaes on estrangeiros, nunca
inferior a 500 pessoas.

II. Do capital garantido a empreza reservará a de-
cima parte, quo constituirâ urn fundo especial, destinado
a ser dado par emprestimo, a curto prazo, sob sna responsa-
bilidade e juro ate 8 0/s , aos plantadores e fornecedores do
canna, como adiantamento para auxilio dos gastos di pro-
ducço. 0 emprestimo assim feito a qualquer plantador
no poderà exceder a dous terços do valor presumivel da
8ua safra.

III. Podorá unir o engenho, por meio de vapor, a pro-
xirna via lorrea, ficando garantido a emproza privilegio,
por igual tempo, sera garantia do juros, para essa via for-
yea, cuja bitola será a quo for preferida pela empreza.

Art. 3. 0 Logo quo o engenho central, consideradas
todas as rendas da empreza, produzir do lucro liquido
mais de 7%, correspondento a esta concesso, a empreza
poderã estabelecer segundo etigenho, levantando o capital,
on por meio do letras hypothecarias, ou debentures, firma-
dos no valor do primeiro, ou por meio do uma nova
serio do acces, conforme o Art. l.°. Neste caso, porem,
so indemnisarfi fi provincia o quo ella houver dospendido
para erguer e sustentar 0 primoiro

§ unico. Do mesmo modo, a omproza poderá levantar
tantos engenhos centraes, quantos comportarem as opera-
çies do credito, exoquiveis por esto systema, sendo urn no
valle do Rio das Veihas, no lugar denominado Jaquara,
on suas visinhauças, desde quo a garantia da provincia
no so comprometta alem do capital primitivo.

Art. 4. 0 Si, porem, a companhia ontender quo, em
lugar do engenhos centraes do canna, dove, para seus in-
teresses, construir tambem fabricas manufactureiras do
outras materias primas, podera fazel-o nas mesmas e iguaes
coadiçoos desta Lei, corn tanto quo esta alteraço so faça
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depots do creado e inaugurado o segundo engenho do canna,
e a garantia da provincia nAo exceda nunca a urn terço do
prirnitivo capital da ernpreza.

Art. 5.' A Presidencia nomearit tantos fiscaes, quantos
forem os estabelecimentos em actividade, sendo ostes obri-
gados a pagar-ihes os ordeiiados pela verba das despezas
geraes. A importancia dos vencimentos dos flscaes sorb, ta-
xada polo Govorno, de accordo corn a ompreza.

Art. 6.' A garantia de juros so serà paga na propor-
çao dos capitaes quo forern effectivamento ompregados.

Art. 7.' Será suspenso o pagamonto dos juros ga-
rantidos: 1.' si por culpa da companhia, ou do concossio-
nario, durante dous annos consecutivos, o engenho nAo pro-
duzir o minimo do assucar que so haja proposto a fabricar;
2.' si por iguaes motivos o ongenho deixar do funccionar
por espaco do urn anno.

§ unico. Exceptuarn-se os casos do força malor, do-
vidarnente comprovados.

Art. 8.' 0 ongenho quo o ooncessionario, ou a corn-
panhia por die organisada estabelecer, terã os appareihos,
machinismos o empregari os processos mais modernos para
fabricacao do assucar, e terá a capacidade para moor, polo
menos, 160,000 kilogrammas do canna diariarnente, e para
fornecer 600,000 kilogrammas do assucar annualmento,
pelo menos.

Art. 9.' Si dentro do tres annos, a contar da data da
assignatura do contrato, nao houver o concessionario dado
começo aos respectivos trabaihos desta empreza, podorá o
Governo contratar o mesmo objecto e corn os mesmos favo-
res corn quem se proponha fazel-o.

Art. 10. Revogarn-se as disposiçes em contraria.
Mando, portanto, a todas as autoridades a queni 0 CO.

nhecimento e execuçao da referida Lei pertencor, quo a
curnprarn e facarn cumprir tao inteiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar o correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geras, aos sete dias do mez do Outubro
do Anno do Nasciinento de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos o oitenta e dons, sexagesitno primoiro da
Indepeadencia e do Imperio.

TlnopulLo OTTONI
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Sellada e publicada nosta Secretaria, aos 29 de Noveni-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LET N. 2901—DE 23 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o Governo a maudar admittir a exames do curso normal

o cidadAo Joaquim Thomaz do Carvalhaos.

0 Doutor Thenphilo Ottoni, Presidente da Provincia
de Minas Geraes: Faço saber a todos Os SOOS habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sane-
eionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Governo autorisado a mandar
admittir a exames do curso normal o cidadâo Joaquiin
Thomaz do Carvalhaes, em qualquer occasiao quo o re-
queira; revogadas as disposicOes em contrario.

Mando, purtanto, a todas as auturidades a quem o co-
nhecirnento e execuço da referida Lei pertoncer, quo
a cumpram e façam cumprir tAo inteiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Gei'aos,aos vinte e tros dias do mez do Ou-
tubro do Auno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Chris-
to do mil oitocentos e oitenta e dons, sexagesimo primeiro
da Independencia e do Irnperio.

ThEOPHILO OTT0NI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 29 do No-
vembro do 1882.

Camillo A. Al. de Brito

LET N. 2902—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882
Cra uma 2.' eadeira para o sexo masculino na Cidade Leopol-

dma, sendo a esta annexada a do portuguez.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes,
quo a Assernblea Legislativa Provincial decretou, e on
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica creada uma segunda cadeira do
instrucçAo primaria para o sexo masculino na Cidade da
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Lopo1dina, sendo annoxada a esta a aula do portugue;
revogadas as disposiçes em contrario.

Mando, porianto, a todas as antoridades a quem o
conhecimento o execuçAo da referida Lei pertoncer,
que a cumpram e far am cumprir to inteiramente como
nella so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça irn-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia do Minas Geraes,aos vinte dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta o dous,sexagesimo primei-
ro da Independencia e do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 29 do No-
vembro do 1882.

Camillo A. M, de Brito
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LEI N. 2903—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882

Cra cadeira8 d'instruco primaria em diversas localidados

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraes: Faço sab8r a todos os seos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionoi a Lei seguinte:

Art. 1. 0 Silo creadas as seguintes cadeiras d'ins-
trucco primaria:

§ 1.0 Para o sexo masculino, na freguezia do N. S.
do IJesterro, termo do Tamanduá; no districto de Nova
Lorena, termo do Abacté; na povoaço diominada Car-
reiras, freguezia do Ouro Branco, termo do Ouro Preto.

§ 2. 0 Para o sexo feminine, na freguezia do Cajuth,
termo do Pará.

§ 3.' Mixtas: urna na povoaçAo da Chapada, fre-
guezia de Antonio Dias, terxno do Ouro Preto; outra no
ponto mais conveniente das povoaçes do Cambraia, Cha-
mudo, Cruz das AEmas e Preguiça; outra na povoaco
do Soares, freguezia da Casa Branca, ambas do mesmo
termo.

Art. 2.' Revogam-se as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quein o

conhecimento e execuçao da referida Lei pertencer, quo
a cumpram e façam cumprir to inteiramente como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinto dias do moz do Outubre
do Anne do Nascimeuto de Nosso Senbor Jesus Christo de
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mil oitocentos o oitenta e dons, soxagesirno prinleiro da
Independencia e do Irnperio.

THEOPHILO OTTONI

Sollada e publicada nesta Secretaria, aos 5 de Do-
zembro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2904—DE 9 DE NOVEMBRO DE 1882
Roorganisa o curso do pharmacia desta Capital.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Proviacia
do Minas Geraes: Face saber a todos Os sous habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e en
sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1. 0 A escola do pharmacia do Ouro Preto
flea sob a immediata direcco e fisca1isaco do urn director,
bate cathedratico,de nomeaçao do Presidente da Provin&a.

Art. 2. 0 A escola do pharmacia consta do tres annos,
o as inaterias do ensino, applicadas aspecialmento a me-
dicina, constituirAo sete cadeiras,divididas por ciuco lentes,
do seguinte modo:

1.0 anne.
1.4 cadeira—phisica, zoologia.
2. 	 chirnica mineral, mineralogia.

2.° anno.
1.4 cadeira—botanica.
2. & 	c	 chimica organica.3' anne.
1.' cadeira—toxicologia.
2. &	 19	 materia medica.
3.' 	 pharmacologia.

§ unico. A segunda cadeira do segundo anne e a
primeira do terceiro sero leccionadas per urn so louts,
come tambom a segunda e terceira do tercoiro auno;
cada urna das outras serã leccionada por urn so lento.

Art. 3.' 0 anno lectivo constarà do urn sO periodo,
quo so estenderá do 1.' do Outubro a 15 do Junho.

Art. 4•0 A escola do pharmacia terá:
§ 1. 0 Urn secretario, quo poderà ser urn dos bates.
§ 2. 0 Doug preparadores—conservadores, alumnos da

nescola, orneados por çoneurso, percebendo cada urn 360$.



1" Urn porteiro-continuo o urn servonte, perce'
bendo o primeiro 500$ e o segundo 360$.

Art. 5. E' condiço essencial para a matricula do
primeiro anno:

§ 1.' Tor idade major do 15 annos.
2.' Mostrar-se habilitado em protuguez, frances,

aritlimetica e geometria plana e no espao.
Art. 6.' A idado è comprovada corn corUdo do

baptismo ott justiflcacAo produzi4a peranto autoridado coin-
petente, e a habilitaçao corn attostaçEYes authenticas do exa-
ines prestados, ott peranto as comrnisses creadas polo De-
crete n. 5429 do 2 do Outubro do 1873, ou, case sejain
estas em qualquer tempo suppimidas na provincia do Mi-
nas, poranto as commis8Les nomeadas polo director da es-
cola o sujeitas a. approvacao do Presideuto da Provincia.

Art. 7.' A frequencia as aulas é obrigatoria para
os alumnos matriculados.

Art. 8.' 0 alumno matriculado quo contar duraute
o anno lectivo mais do 20 faftas, nao justificadas, so p0-
dori fazer exame do conformidade cota o Art. 9. 0 e sea
§ unico.

Art. 9.' A qualquer individuo nas condices do Art.
5.' e seus § 4 permittido fazer exame do urna on mais
iaatorias da escola, mas nao podera obter diploma, soni
approvacao em todas as raterias dos tree annos.

§ unico. Nessas conthçes, os exarnes sero vagos e o
individuo nAo poderi fazer exame senao gradualmento das
inaterias do urn anno inferior para outro superior.

Art. 10. 0 individuo que, do accordo corn o precedente
Art. requeror exams do uma ott mais materias do cada
anne, pagara, em urna sO prestacao a mesma quantia quo por
Lei pagarem as matriculas do cada anno.

§ unico. Oada certido do exams do anno pagara. so-
mente 1$000 e cada diploma do pharmaceutico 55$000 rs.,
ficando, tanto a cortido como o diploma, isentos do paga-
meato do qualquer outro direito provincial.

Art. LI. Os diplomas do pharmacoutico serAo conferi-
doe e expedidos pola escola do pharmacia.

Art. 12. Os pharmaceuticos estrangeiros prestarAo
exarne do sufficiencia peranto a congregaçao dos bates, Si 0
nao tiverem feito poranto qualquer curso do pharinacia do
pais.

Art. ia. Os exawes do qada aunq 8ero t4eoric9 Q



praticos, a os pontos tirados a sorte, exhibindo-se o alumna
immediatamente.

Art. 14. A nomeaçAo dos lentes da escola do pharmacia
serâ feita imprescindivohnente por meio de concurso, no
so excoptuando inesmo a este tim aquellas nomeaçies quo
houvorem do soy feitas em virtude da presento reforma.

§ 1. 0 0 concurso serâ feito do conformidade corn as
instrucces regulamentares apresentadas pela congregaço
a approvadas polo Presidente da Provincia.

§ 2. 0 At quo seja regulamentada a presente Lei, lica
aos actuaes lentes da escola o direito do opco do cadeiras,
sem perda do quaesquer outros direitos adquiridos.

Art. 15. Podem concorrer as vagas das cadeiras da
escola do pharmacia os medicos, os pharmaceuticos, os en-
genheiros formados pelas escolas polytechnica a do minas.

Art. 16. SAo considerados lentes cathedraticos os
actuaes lentes da escola a os quo forem nomeados do con-
formidade corn o Art. 14 a sous §.

Art. 17. Os lentes da escola de pharmacia tero Os
mosmos direitos quo os demais profossoros da provincia,
quanto a 1icença, aposentadoria o outras vantagens polo
exerciclo do magistorlo.

Art. 18. PerceberAo o vencimento do 3:000$000, sendo
urn terco considerado como gratificaçAo.

Art. 19. 0 Presidento da Provincia, ouvida a congre-
gaçäo dos lentes, expedirá as ordens a regulamentos neces-
sarios para a execucAo desta reforma, ficando desde ja auto-
risado a despondor as quantias precisas.

Art. 20. Revogam-so as disposiçEes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-

nhecirnento a execuço da referida Lei pertencor, quo a
cumpram e faQam cumprir to intoiramente como nella so
contom. 0 Secretario desta Provincia a faQa imprimir, pu-
blicar. e correr. Dada no Palacio da Presidoncia da Provin-
cia do Minas Geraes, aos nova dias do mez do Novembro do
Anno do Nasciinento de Nosso Senhor Jesus Christo do mu
oitocentos e oitonta e dous, sexagesimo primeiro da Inde-
pendencia e do Imperio.

ThEOPHILO OTT0NI

Sellada a pubilcada nesta Secretaria, aos 5 do Novombro
do 1882.

Carnillo A. M e ./luito
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LEI N. 2905—BE 23 DE SETEMBRO BE 1882
Eleva i freguezia os curatos do S. Sebastião e S. Roque do Born

Retiro e o do Divino Espirito Santo do Carangola, os thstrictos
do Santa Rita do Gloria, do Papagaio, e dos Passos ; crda o
distrieto do paz do S. José do Brejauba do Corrego Alto e trans..
fore diversas fazeadas de umas para ontras frogozias.

0 Dr. Theophilo Ottoni, Prosidonte da Provincia do
Minas Geraes: Faco saber a todos os sous habitantes, quo
a Assomblea Legislativa Provincial decrotou, e eu sanc-
cionel a Lei segu into:

Art. 1.0 Ficam elevados a categoria do freguezia
§ 1.0 0 curato do S. Sebastio e S. Roque do Born

Retire, do termo de Jaguary, corn suas actuaes divisas.
§ 2.0 0 districto do Santa Rita do Gloria, termo do

S. Paulo do Muriahé, corn as mesmas divisas, comprehen-
dendo as aguas do Ribeirao do Pai Ignacio.

§ 3. 0 0 curato do Di'rino Espirito Santo do Caran-
gola, cujas divisas comecaro em uma cachoeira do Rio
Carangola, cm fronte a fazenda do D. Rita do Lacerda,
suhindo rio acima ate ganhar a sorra do Rio Maranho,
seguindo per esta e pelas do Arripiados, da freguezia do
S. José da Podra Bonita, do Santa Margarida e do Ma-
nhuassi, ate a dita fazenda do D. Rita do Lacorda, corn-
prehendendo todas as vertentes do Rio Carangola, desta
fazenda para cima.

§ 4. 0 0 districto do Papagaio, termo do Curvello,
corn posta delle e da parte do do Pilar, corn a denorninaço
de Nossa Senhora do Livramento do Papagaio, e as seguin-
tes divisas: a partir da ponte do Joao do Sousa sobre o Rio
Pico, seguirao pela estrada da Barra ate ao Ribeirao Bi-
cudo, por este abaixo ate ao Rio das Veihas, por esto acizna
W a barra do Picao c por este acima ate a. dita ponte do
Joao do Sousa.

Art. 2. 0 Fica elcyada a districto do paz corn a dono-
xninaco de S. José da Brejauba do Corrego Alto—a po-
voaco denominada Brejauba, da freguezia do Santo Ann
tonio do Rio abaixo, termo da ConceiçAo do Serro, sendo
suas divisas: a começar do alto da serra do Santo Antonio
pelos lirnites corn a freguezia do Morro do Pilar e .4 di.
reita da dita serra ate It fazenda dejiorninada Jacaré, e
@esta rio abaixo, compreheidedo o salto atÔ It barra dg
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Rio do P&ie, e a direita deste ate ao Acupé, e pelas antigas
divisas da Conceiço e a do Morro do Pilar.

Art. 3.' Fica pertencendo ao municipio do S. Seba-
tio do Paraiso, desrnembrado do do Jacuhy, o districto
dos Passos, quo é elovado it categoria de freguezia, corn
as suas actuaes divisas.

Art. 4. 0 Ficäo transferidas: da freguezia do Santo
Antonio do Rio Preto para a da cidade do Paracati, as
fazondas do Conego Miguel Archanjo Torres; da do S.
Pedro deAlcantara, termo do Juiz do Fora, para o muni-
cipio e dis:ricto do paz da cidade do Mar do Hespanha, as
fazendas de Antonio Lopes Xavier do Castro, Sorafitn Pa-
checo do Castro, Silvestro Pacheco do Mato3, Joaquirn
Boaventura do Magalhaes, D. Maria Joaquina Xavier do
Matos e Marcollino Rodrigues da Costa; da do Cambu-
qutra, termo da Catnpaaka, para a freguezia da Conceiçao
do Rio Verde, termo do Baopendy, as fazondas do major
José de Andrade Junqueira. Joao Candido da Costa Juii-
queira e Francisco Antonio do Andrade.

Art. 5. 0 Revogam-se as disposicEes em contrario.
Mande, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execuçao da referida Lei pertencer, quo
a cumpram e façam cumprir to inteiramonte como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça 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 do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagosi-
mo primeiro da Independencia do Imperio.

THEOPIIILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 5 de Do.
zombro do 1882.

Camillo A. M. de J3rito

LEI N. 2906—DE 23 DE SETEMI3RO DE 1882
Trasfore do ntis para outros muuicipios divorsas freguezias, de umas

para outras freguezias diversas fázondas o marca divisas para
a freguezia do S. Domingos, do rautiicipio do Marianna.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia Jo
Ivlinas Geraes: Faço saber a todos os sous babitantes, quo a
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Assemblea Legislativa Provincial decretou, e en sancelonol
a Lei seguinte:

Art. 1. 0 Ficarn transferidas: do municipio do Rio do
Poixe para o do Barbacena, a freguezia de Santa Rita da
Ibitipoca; do do Barbacena para o do Rio do Peixo, a da
(Jonceiçao (10 Ibitipoca; da Boa farnilia, tormo do S. Paulo
do Muriahé, para a do Santo Antonio do Muriand, termo
do Cataguazes, a fazenda denorninada Belmonte, perten-
cente a José Joaquirn do Rezendo; da do S. Braz do Suas-
suhy, termo do Entre Rios, para a freguezia e mu nicipio do
Queluz, a fazenda do Domingos Pirarno Fernandes; da do
Dores do Campo Forinoso para a do Uberaba, a fazenda dos
Pereiras, portoncente a José da Silva e Oliveira; da do S.
José do Ohopotó, tormo do Piranga, para a das Mercs do
Pomba. a fazenda do Macaco, pertoncoute a Manoel Jqé
Dias; da dos Alegros para a do Santa Rita do Patos, muni-
cipio do Patos, as fazondas donominadas 'fauá Barreiro
dos Veados e Pontes, portoncentos a Joaquirn Antonio do
Aiidrade e outros; da do Carmo do Rid) Claro para a do
Santa Rita do Rio Claro, termo do Cabo Verde, a fazen-
da do Morro Cavado, do tenento coronet Joaquim Pinto
da Silva; da da Saudo para a do Born Dspacho, ambas do
termo do Santo Antonio do Monte, a 1zenda do capitao
José Pinto da Fonseca; da da Leopoldina para a da Con-
coiço da Boa Vista, a fazenda da Boa Sorte, do José Tho-
maz Rodrigues do Souza; do districto da mesma cidado para o
do Campo Limpo, a fazenda da Natividado, do Carlos Au-
gusto Cabral do Aquino; da do Santo Antonio do Avon-
tureiro, tormo do Mar deHespanha, para a do Madre Deus
do Angü, tormo da Loopoldina, a fazenda denominada
Torre, pertenconte a Antonio Procoplo Teixeira Marinho;
da freguezia do N S. Mi dos Hoinons do Turvo para a de S.
Sebastio do Corrontes, do Sorro, a fazenda do S. Bartholo-
moo, de Joaquilu Dias do Sá, e a do Born Jardim, do Joaqium
Pinho Tavares; da de S. Sebastiáo do Correntes para a da
cidade do S, Miguel do Guanhes, a fazenda do Santa Rita,
no Corrego de Santa Cruz do Guaipii, do Venancio Pache-
co Moreira Sobrinho e Antonio Alves do Mascaronhas;
da do Antonio Dias Abaixo para a do Santa Maria, a fa-
zonda da Liberdade, do D. Margarida Teixeira do Miranda;
da de Sete Cachoeiras para a do S. SebastiAo do Joanosia,
a fazenda da Mandioca, do SobastiAo Pereira da Costa, e a
da Barra da Mandioca, do Antonio Pereira da Costa; da fre-
guezia do Carmo para a da cidade da Itabira, a fazenda do
Santa Catharina, do José Moreira Teixeira Penna; da do S.
Gonçalo do Rio-abaixo, termo de Santa Barbara, para a da
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Wade da Itabira, o sitio e rancho de propriedade do Pran.
cisco Borges da Costa Lage, bern como o territorio quo par-
to da alto da fazenda do JoAo Dias da Costa em direcço ao
Rio Piracicaba, inclusive os Jugares chamados S. Thiago,
Morro do Ohapeo e verterites ate ao mesmo rio; da freguezia
do S. Sebastiao do Rio Preto pars, a do Itambé, do mu-
nicipio da Conceiço do Serro, a fazenda de residencia do
José Aflonso do Queiroz; do districto do Ribeirao para o da
cidade do Barbacena, a fazenda do Modesto Ftibeiro Mende.

Art. 2. 0 Fica pertencendo a freguezia do Santo An-
tonio do Muriahé, municipio de Cataguazes, o territorie
comprehendido nas seguiutes divisas: das cabeceiras do Ri-
beirao (Joronel, acompanhando o mesmo ate a barra corn
o Rio Muriahé, comprehendendo todo o lado esquerdo des-
membrado da freguezia do Cataguazes; nestas divisas ficara
tambem c3mprehewlida a fazenda do José Francisco do
Carvaiho.

Art. 3 0 A freguezia do S. Dorningos, do muni-
cipio de Marianna, terâ por divisas corn a do Senhor
Born Jesus do Forquim a linha quo, partindo da mar-
gem direita do Rio Gualaxo, lugar em quo as aguas do
Carnboteiro latiarn-se no dito rio, e polo espigAo cujas
aguas vertem para o Camboteiro ate ao alto quo tambem
verte para o Lazaro e reforLlo Camboteiro, e deste alto pela
serra que separa as aguas do Corrego Boa Vista ou Sobrado,
o do corrego Gurunjanga e em seguida pela serra quo
separa as aguas da fazenda do Campo e Constantino ate urn
açude de moinho no Cerrego do Campo, pouco abaixo da
fazenda d'esto nome, e do açude a urn espigäo ate a serra
do Vass'da, e por esta ate a serra do Born Jardim, abrau-
gendo a fazonda do Campo, e da serra, continuando ate ao
alto da Cruz do Roque, e doste peia serra quo separa as
aguas do Corrego S Matheus, e do Ourrego S. José ate an
Rio Bacalháo, ficaudo assim dividida a froguezia do S. Do-
mingos corn a da Barra do Bacalháo; dividindo-se corn a do
Pinheiro e Barra do Bacalhão polo espigo do Angñ, o por
esto rio abaixo ate a barra do Corrogo S. José corn o mes-
mo rio; dividindo-se so corn o Pinheiro polo alto do Angil,
seguindo pelo espigo do Cáco ate a serra do Giló, abraii-
geudo Santo Antonio do Baixo e do Cirna, e desta serra,
quo separa as aguas do Corrego do Corréa e dos da Derru-
bada, do Soares e do Carvalhaes, seuindo pela quo sepa-



ra as aguas para lados do Campo Alegre, Agua Limpa
Piteiras, continuando pela quo separa as agua para José
Marianno e Campo Alegre ate ao Rio Pinhoirinho; sendo os
limitos do S. Dorningos corn as freguezias do Cachoeira do
Brurnado e Sumidouro pela linha divoria quo, partindo
do espigo cujas agilas vertem para José Marianno, a direi-
ta do Rio Piriheirinho, e pot esto abaiio ate ao espigo quo

ca A esquerda do mosmo rio, pouco acima da fazeuda do
Andrade, e d'ahi procurando a serra do Andrade, seguindo
por esta em rumo direito ate ao Rio Gualaxo,e da barra do
Corrego do Fundo, A margem direita deste rio, e por elle
abaixo aLe a barra corn o Cambotoiro.

Art. 4.' Revogam-se as disposicOes era contrarie.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quota o co-

nhecimento o exocuço da refrida Lei portencer, quo a
cumpram e facam curnprir to inteiramento como noun so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça irnprirnir, pu-
blicar a correr. Dada no Palacio 1a Presidoncia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos viute e tres dias do mez do So-
tembro do Anno do Nascitnento do Nosso Sonijor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta a dous, seiagesirno pri-
moiro da independencia e do Irnporio.

THE0PifiL0 OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 5 do Dezom-
bro do 1882.

Carnitlo A. M. de Brito

LEI N. 2907—DE 25 DE SETEMBRO DE 1882
Cra uma cadeira do instrucço primaria no districto do S. Joo

Baptista do Faria, na freguezia do Dores de GuanhSes, e outra
no districto do S. Pedro, n* freguezia da cidade do Suassuhy.
0 Doutor Theophulo Ottoni, Presidente da Provincia

do Minas Geraes: Faco s4ber a todos os seus habitantos, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e on sane-
cionoi a Lei seguinte:

Art. unic. Ficam ereadas as seguintes cadeiras do
instrucco priniaria: urna no districto de S. JoAo Baptista
do Faria, on freguezia do Dores do Guanhes, outra no
districto de S. Pedro, na froguezia da cidade do Sua8suhy;
rovogadas as disposicOes em eoutrario.
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Mande, portanto, a todas as autoridades a quem 0 Co.
uhecimento e execuço da referida Lei pertencer, quo a
curopram e facam cumprir tao inteizamente come nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir. pu-
blicar e correr. Dada no Palacioda Prosidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinto e cinco dias do mez de
Setembro do Anno do Nascimento de Noso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo
primeiro da Indepondencia e do lmperio.

TJSE0PIIILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 5 do Outu-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2908—.DE 25 DE SETEMBRO DE 1882
Annexa ao districto e freguezia do Abaeté, desmembridas da 4e

Dorea do Jndaiá, as fazendas de Francisco Justiniano de No-
ronha e Salvino Justiniano de Noronha.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Fao saber a todos Os S8US habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sariccionsi a Lei seguinto:

Art. unico. Ficam pertencendo no districto e fregue-
zia do Abaetê. desmombradas da de Dores do lndaiá, as
fazendas do Francisco Justiniano do Noronha e Salvino Jus-
tiniano do Noronha; revogadas as disposices em contrario.

Mando, p rtanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e exeeuçAo da referida Lei pertencer, quo a
cumpram o façam cuinprir tao inteirametite come nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidoncia da Pro-
vincia do Minas Geraos, aos vinte e cinco dias do mez do
Sotembro do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocontos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Independeiicia e do Irnperio.

THOPHILO OPTONI
Sellada e publicada nests, Secrotaria. aos 5 do Outu-

bro do 1882.
Camillo A. M. de J3rito

=
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LEI N. 209—DE 25 DE SETEMBRO DE 1882
Créa uma o8cola do instruccAo primaria elementar para o sexo

feminino na paroelda do Dores do Turvo, niunicipio do k'omba.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraos: Faço saber a todos Os seus habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica creada uma escola do instruuco
primaria elementar para o sexo ferninino na parochia
de Dores do Turvo, municipio do Pomba; revogadas as dis-
posices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem oco-
nhecimento e execuço da referida Lei pertencer, quo a
curnpram e façam cumprir to inteiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a Jaça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Pala&o da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte e cinco dias do mez do
Setembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos o oitenta e dons, sexagesimo
primeiro da Indopendencia e do lmperio.

THEOPHILO 1 o\

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 5 de llezo i u-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brilci

LEI N. 2910—DE 25 DE SETEMBRO DE 1882
Créa cadeiras do instrucco plimalia nos dirictos de S. 1-

dro da Uniäo e Monte 10db, a1 uello do mu a ic ipio d', 	 li
e este do do Cabo Verde,

0 Doutor Theophilo OLtoni, Presidentc da Proviiieia do
Minas Geraes : Faço saber a todos os sous habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sane.
cionou a Lei seguinte:

Art. unico. Ficam creadas duas cadeiras do instrue-
ço primaria do sexo masculino nos districtos de S. Pedro
da tjniao a Monte Bello, aquelle do municipio de Jacuhy,
este do do Cabo Verde; revogaas as disposiçes em
contrario.

Mando, portantu, a Lodas as aututilades a queu
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conhocmento o execuo da roforida Lei portencer, quo
a cumprarn e façani cumprir to inteiramente como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar o correr. Dada no Palacio da Prosidencia da Pro-
vincia do Minas Oeraes, aos vinte 0 CIflCO dias do mez do
Setombro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta a dous, sexagesimo pri-
meiro da Indepondencia e do Imporio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 5 do Dezom-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2911—DE 25 DE SETEMBRO DE 1882
Tranfere a séde do districto do Peixa Cril para a Caiçara S cra

urn districto de paz na povoaco das Mamonas.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da provincia
do Minas Geracs: Faco saber a todos os sees habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, o on
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica transferida a sr1e do districto
do Peixo Crñ, na freguezia da Piedade, municipio
do Minas Novas, para a povoacAo da Caiara,
corn esta denominaco; creado urn districto do paz na
povoaçAo das Mamonas, freguezia do Tremodal, termo da
Boa Vista, corn a denominaçao de Santo Antonio das Ma-
monas, marcadas as divisas pela respectiva Camara Muni-
cipal, o regovadas as disposiçes em contrarto.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecirnento e execuçao da referida Loi pertencer, quo a
cumpram e façarn cumprir tao inteiramente como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar o correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte e cinco dias do mez do
Setembro do Anrio do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
rneiro da Indepedencia do Imperio.

TIIE0PRIL0 OTTONI
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e11ada e pub1cada nesta Secretaria, aos 5 do Deem-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2912—DE 25 DE SETEMBRO DE 1882

Cra cadeiras do instrucco primaria no Arraial Novo, no Ri-
beirAo, Guarda-Mór, Alagoa do Santo Antonio e Leite.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Gernes: Faço saber a todos os seos habitantes,
quo a Assernblea Legislativa Provincial docretou, e en
sauccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Ficam creadas as seguintes cadeiras do
instrucço primaria: para 0 sexo masculino, na povoaco
do Arraial Novo, freguezia do N. S. do Porto do Gua-
nhAes, municiplo da Conceiço do Serro; no lugar deno-
minado RibeirAo, freguezia do Senhor Born Jesus do Am-
paro do kio do S. .Joao, municipio do Santa Barbara; na
sédo do districto do Guarda-Mór e no arraial da Aiagoa
do S. Antonio, ambas do municipio do Paracatil; para o
sexo ferninino, no arraial do Leite, municipio do Ouro
Preto; revogadas as disposiç5es em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execuçao da reforida Lei pertencer, quo
a cuinpram o faam cumprir to inteiramente como 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 vinte e cinco dias do mez do
Setembro do Anito do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mll oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Independencia e do Imperio.

THEOPHILO OTTONI
Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 5 do l)e-

zembro do 1882.
Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2913—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882
Cra escolas noeturnas paraadultos,e outras do instrucçAo primaria,

em divorsas localidades.

0 Doutor Thøopbilo Ottoni, Presidente da Provinci d



- lb

Minas Geraes : Faco saber a todos os SOUS habitantes, quo
• Assemblea Legislativa Provincial decretou, e cu sanccionei
• Lei seguinte

Art. 1. 0 Ficarn creadas escolas nocturnas do instruc-
ço priniaria para adultos, nas seguintes cidades:

§ unico. Paraiso. Itajubà, Christina e S. Miguel do
€+uanhAes; na do Santa Barbara, corn o ordenado do 300$000,
podendo ser regida por qualquer dos profèssores da mesma
cidade, e na de Entre Rios, vencendo o respectivo professor
o ordenado do 300$000.

•	 Art, 2. 0 Ficam creadas segundas cadeiras do instruc-
ção prirnaria:

§ unico. Para o sexo feminino, nas cidades do S. Jos(
do Paraiso e Theophulo Ottoni.

Art. 3. 0 Ficarn creadas cadeiras do instrucco prima-
na nas seguintos localidades

§ 1. 0 Para o soxo feminino, na freguezia do S. Joaquim
(Ia Serra Negra, ternio do Alfenas ; para o sexo masculino,
nos districtos do S. Sobastio e Santa Barbara, ambos no
municipio do Barbacena ; para o rnesmo sexo, na povoaço
dos Cunhas, entre Ponte Nova e Barra Longa, municipio do
Marianna.

§ 2. 0 E urna mixta, no districto do Santo Antonio do
Gloria. rnunicipio do S. Paulo do Muniahé.

Art. 4. 0 Ficarn rovogadasas disposicOes cm contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

uhecimento e execucäo da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteiramente como nella st,
contem. 0 Secretario desta Proviucia a faca imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro.
vncia de Minas Geraes, os vinte dias do mez do Outubro do
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mu
oitocentos e oitenta o dous, sexagesimo prirneiro da lade-
pendencia e do lmperio.

THEOPHILO OTT0NI

Sellada e publicada nesta Socretania, aos 5 do 1)ezoiii
brode 1882.

Camillo A . 11. de Th'itn

411T ^I
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LEI N. 2914—DE 25 DE SETEMBRO DE 188?.
ta urna cadeira d'instrucco primaria para o 8eio feminiLo ni

raial de S. Dorningos, municipio do Marianna.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
tIe Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decreton, e eu
anccionei a Lei seguinto:

Art. unico. Fica creada unia cadeira d'instrucco
primaria do soxo feuninino no arraial do S. Dorningos, do
municipio do Marianna; rovogadas as disposiçes em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a queni o
conhecimento e execuco da referida Lei pertencer,
quo a cumpram e facam cumprir to inteiramente como
nella so contein. 0 Secretario dosta Provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia do Minas Geraes, aos vinte e cinco dias do
mez de Setembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo do inil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo
priraeirti Li. 	 oiepon leu°ra e do Irnperio.

THEOPHILO OTTO

Sell ada e pu k:tJa iieta Secretaria, aos 11 do I OzO1r
In I Q?.

Camillo A. Maria de Bri

LEI \. 9I'—DE 5 DE SETEMBRO DE 188'
freguezia, coma denorninaço de S. Francisco dti Asi

do Vermeiho, a povoaco do Verrnelho, termo do Manhuassu

0 Uutor Theophilo 0+nnL Prp Lmonfo da Prr'neia
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do Minas Geracs: Paco saber a todos Os soos habitantos,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e en
sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1. E' elevada a catogoria do freguezia, corn a
denominaço do S. Francisco do Assis do Vermeiho, a p0-
voaçao do Vermeiho, termo do Mauhuassil.

§ unico. As divisas da freguezia sero as segu lutes:
Partindo do Rio Matipoó, pelas vertentes quo separam a fa-
zenda do finado capitao Antonio Martins Pinheiro, ao alto
do Bicohiba corn o Palmital;por esteabaixo, e todas as suas
vertarites, ao Ribeirao do S. Lourerico; d'ahi acirna, todo o
lado esquerdo,até ao Corrego da Cachoeira; deste acima,aguas
vertentes do S. Lourenço. e d'ahi a serra de Antonio Gon-
calves e todas as vertentes do Vermelho;pelo Sacramento,
da fazenda de Miguel Alves Fires, todos Os confluentos do
dito Ribeirao Sacramento W dividir cam o patrimonio do
Gaiho, e d'ahi ate a sua foz, lado esquerdo somonte.

Art. 2.' Revogam-se as disposices em contrario.
Mando, portanto, a todos as autoridades a quern o

conhecirnento e execuçno da referida Lei pertencer, quo
a cumpram e facam cumprir to inteiramente como
nella so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca irn-
primir, publicar o correr. Dada no Paiacio da Presidoncia
da Provincia do Minas Geraes, aos vinte e cinco dias do mez
do Setembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagosimo pri-
meiro da In.Iependencia o do Irnporio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada a public'ida nesta Secretaria,aos 11 do Dezem-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 2916—DE 26 DE SETEMBRO DE 1882
Eleva A paroehia o distrieto do S. Miguel da Ponte Nova, termo do

Sacramento.
U Dr. Theophilo Ottôni, Presidento da Provincia do

Minas Goraes: Faco saber a todos os seus habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sane-
cionei a Lei seguinte:

Art. uaio. B' elevado a categoria do parochia



- 119 -

districto do S. Miguel da Ponte Nova, terzno do Sacra-
mento, corn as actuaes divisas, e revogadas as disposices
em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçao da roferida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteirarnente como nolla so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos viiite o seis dias do mez do So-
tembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Indepondencia e do Imperio.

T1IEor'I1no OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 11 do Dezoin-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2917—DE 26 DE SETEMBRO DE 1882
Cr&a cadeiras do instruccAo primaria no districto do Pequy, na

guezia do Santo Antonio da Olaria e us povoaco do Gramma.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos os sous habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e en sane-
cionei a Lei soguinte:

Art. unico. Ficam creadas cadeiras do instrucco
prknaria nos seguintes lugaros: uma para o sexo feminino
no districto do Pequy, municipio do Pará;duas mixtas, sea-
do uma na freguezia do Santo Antonio da Olaria, termo do
Rio Preto, e outra na povoaao do Gramma, do municipto
do Juiz do Fora; revogadas as disposices contrarias.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
ahecimento e oxecuço da referida Lei perteacer, quo a
cumpram a façam cumprir to inteiramonte como nella so
contem. 0 Secretarlo desta Provincia a faca imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia do Minas Goras, aos viate e seis dias do mez do Setom-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
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de mil oitocentos e oiteata e dous, sex.agotrno prinieiro da
Independencia e do Irnperio.

THEOPIULO OTTo1

Sellada o publicada nosta Socretaria,v ii do Dozew.
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LET N. 29i—DE 26 DE SETEMBRO DE 1882
Cra urna cadera de inatrucço primaria para o sexoTeminino na

freguezia de Rio de Pedras, terio de Ouro Preto.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
de Minas Geraes: Faço saber a todos os SOUS habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial deeretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica creada uma cadeira do instrucço
primaria do sexo feminino na freguezia do Rio do Pedras,
termo de Ouro Preto; revogadas as disposicdos em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuço da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e facam cumprir tile inteiramente como nella so
contem. 0 Socrotario desta Provincia a faca Imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Pa!acjo da Presidencia da Provin-
cia do Minas Geraes, aos vinto a sois dias do mez de Se-
tembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oltocentos e oltenta a dons, sexagesimo pri-
meiro da Independencia e do Imperio.

TREOPHILO OTTONI
Sellada e publicada nosta Secretaria, aos 11 do De-

embro do 1882.
Camillo A. M. de Brito

LET N. 2919—DE 26 DE SETEMBRO DE 1882
Cra urna cadeira de instrucco primaria no arraisi do Tijuco, mu-

iiicipio de Ouro Preto.

0 Doutor Thoophulo Ottoni, Presidento da Provincia
de Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitanto,
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pie a Assomblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica croada uiva cadeira do instrucco
primaria do sexo feminino no arraial do Tijuco, muuicipio
do Ouro Preto; revogadas as thsposiçes em contrario.

Mando, portauto, a todas as autoridades a quem o co-
nheciinonto e execuçäo da roferida Lei pertencar, quo a
cumpram e façam cumprir to intoiramente como neUa so
contem. 0 Secrotario dsta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palaclo da Presidencja da Provin-
cia do Minas Geraes, aos vinte e seis dias do mez de Soteni-
bro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta a dons, sexagesimo primeiro cia
Independencia edo lmperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada a pub1icada'nestaSecretaria, aos 11 do Dezenibro
do 1882.

Camillo A. M. de Brto

LEI N. 2920—DE 26 DE SETEMB1.O DE 1882

Cra uma eseola de instrucço primaria na freguezia da Veutanta,

0 Dr. Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia de
Minas Geraes: Faco saber a todos Os sons habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e en sanc-
cionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica creada uma escola de instrucçao
primaria para o sexo feminino na freguezia da Vontania;
revogadas as disposiçes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecimento a exeouço da referida Lei pertencer, que
a cumprarn a facam cumprir to inteiramente como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprirnir,
publicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraos, aos vinte e seis dias do mez do
Setezubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Chrjsto do mil oitocentos a oltenta e dou g , sexagesimo pri
meiro da Independencia ,e do Imperio.

In ntii to OrTc
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Sellada e publicada nesta Sec retara, aos 11 de Dezem-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2921—DE 26 DE SETEMBRO DE 1882

Eleva a freguezias on districto. do Santa Barbara, Rosario e Var-
gem Grande.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosidente da Pro'rincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habitantes,
quo a Assembea Legislativa Provincial decreton, e on
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. So elevados a categoria do freguezia
Os districtos : de Santa Barbara, terino do S. Joao Ne.
pomoceno, ultimamente creado; e os do Rosario e Var-
gem Grande, termo do Juiz de Fora; revogadas as disposi-
çes em contrariO.

Man1o, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento o execuço da relorida Lei pertencer, quo a
cumpram e facain cumprir tao inteiraments como noun so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Prosidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte e seis dias do mez do
Setembro do Anno do Nascimonto do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocontos e oitenta e dons, sexagesimO pri-
meiro da Indopendencia o do Imperio.

THg 0PHIL0 OPTONI

Sellada e publicada neta Secretaria, aos 11 de Dezem-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brsto

LEI N. 2922—DE 4 DE OUTUBRO DE 1882
Crs urns ascola nocturna na povoaco denominada Fabrics do

Cwdro, no districto do Montes Claros.
0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia

do Minas Goraos: Face saber a todos Os sees habitantes qua
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, o en sanc-
cionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica creada uma oscola nocturna do in



stucço primaria para o sexo masculino ta pooaco do.
nominada Fabrica do Cedro, no districto da cidado do
Montes Claros.

§ unico. 0 professor respectivo perceberâ o orde.
nado do 300$000, niarcado no ALt. 33 do Regulainento a.
84; revogadas as disposiçes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecirnento e execuço da referida Lei pertencor,
quo a cumpram e facam cumprir to inteirarnonte como
nella so contem. 0 Secretario desta Provincia a faa mi-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia do Minas Geraes,aos quatro dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous,sexagesimo primei-
ro da Independencia o do Itnperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 11 do Do-
2embro do 1882.

Camillo A. M. do Brito

LEI N. 2923—DE 25 DE SETEMBRO DE 1882
Cra cadoiras do iu8trucço primaria na A1da Doco, na Vargiuha

o no arrai1 do Attorrado.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraos: Faço saber a todos os sees habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial docretou, o ea
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Ficarn creadas as seguintes cadeiras do
instrucçAo primaria: para o sexo masculino,na A1da Doco,
districto do Born Despacho, do municipio do Santo Anto-
nio do Monte; na Varginha, do districto da cidado do Parâ,
C para o sexo feminine no arraial do Atterrado, municipio
do Dore g do Indaiá; revogadas as disposiçoes contrarias.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quern o
conhecimento e execuçAo da referida Lei pertencer, quo
a cumpram e façam cumprir to inteirarnente como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
viwia do M inas Geracs, aos vinto 0 QiUqo dim do mez de
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Setembro do Auno do Nascinianto do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e dons, sexagesitno pci-
meiro da Indopendencia e do Imperio.

TIIEOPJIILO OTTO I
Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 11 do De-

zombro do 1882.
Camillo A. M. de BrUo

LEI N. 2924—DE 4 DE OUTUBRO DE 1882
Crk uma escola nocturna de instruegao primaria, anuexa a nina

cadeiras da cidade do S. JoAo do El-key.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
de Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitarites
que a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e en
sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1. 0 Flea creada, desde ja, uma escola noctur-
na do instrucço primaria eleinentar para adultos do sexo
xnasculino, annexa a uma das cadeiras da cidade do S. Joao
d'El-Rey.

Art. 2.° Para quo se mantenha esta e identicas esco-
las, é necessaria a frequencia do quinzealunanos, pelo menos.

Art. 3•0 0 respectivo professor perceberà por esse
trabalho o ordenado marcado no Art. 33 do Regulamento
n. 84.

Art. 4. 0 Ficam revogadasas disposicöes em contrario.
Maudo, portanto, a todas as autoridades a quem 0

conhecimento a execuço da referida Lei portencer, que
a cumpram e façam cumprir to inteirarnente como nella
se contein. 0.Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da
Provincia de Minas Geraes, aos quatro dias do mez
do Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor
Jesus Christo do mil oitocentos a oitenta e dons, sexagesi-
mo primoiro da Independencia do lmperio.

THEOPHILO OTT0N!

Sellada e publicada nesta Secrotaria, aos 11 I(3 Ilt,.
zembro do 1882.

Camillo A. M. de pi!,)
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LEI N. 2925 — DE 4 DE OU'I'UBRO DE 1882

Cróa cadeias do instrucço piniaria nos arraiaes de S Gouça!o do
Biuritado e S. Miguel do Cajuii, Ras )OVOaçes do Mosquito e
Biehinlio e no districto das LageM.

0 Doutor T!ieophilo OUoui, Pt'esideute da Provincia
do Minas Graes: F'aço saber a todos os se us habitatites,
quo a Assernhlea Legislativa Provincial decretou, e eu
sauccio:iei a Lei seguinte:

Art. unico. Ficam creadas cadeiras do instrucço pm-
maria para 0 sexo inasculino nos arraiaes do S. Gonçalo do
Brumado e S. Miguel do Cajurñ, arnbos no municipio de S.
Joo d'El-Rey ; na povoaço (lenominada Mosquito e no
lugar denonrinado Bichinho, ambos na parochia da cidade
do S. José d'El-Rey, e no distrielo das Lagos, rnunicipio do
Paracatü ; revogadas as disposiços em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quein o cu-
nheciineato e execuçao da referida Lei pertencer, quo a
curnprarn e facain cumprir to iliteiramente como nella se
coiitem. 0 Secretario desta Provincia a faça irnprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vineja do Minas Geraes, aos quatro dias do niez do Outu-
bro do Auno do Nasciwento do Nosso Seuhor Jesus Christo
(18 "]it oitocentos e ot.eiita C dou, sexagesirrio primoiru
la Tutlupeiideiieia e llu liI(})UFI;.

1 nio p iiILO OTTu\ i

Seliadt e piileait IwAa Soordtaria, aos 11 do iii-
(i!1 hi) do I

1ifl,i11() A. Al. de Brio

Thi . :2 . -O - DE i DE O!JTUBUO DE 186--)
\ utnisa o Govorno a desponder a quantia do 22:000$000 con, a

OuStlUcço do diversas pontes.

0 Doutor Theopliiio Ot,tini, Presideate da Provjueja
do Minas Geraes: F'aço saber a todos Os seus habitantes,
(uo a Asseniblea Legislativa Provincial decretou, e en

. iaucciouei a Lei seguiutc:
Art. unico. li' o Uoverno autorisado a despender, pela

'erlia-0bras Puldicas, a ivalltia d o 2!:000$000, sendo(((si iI(( 	 (H	 I(triJHçH( do 'oca j' fl IO 	 h,	 Ph)
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lra Anzol, na estrada do Araxã ao Patrocinio; 7:000000
corn a do outra sobre o Rio das Voihas, na estrada quo da-
quella cidade vae ao Jaguara, passando palo Sacramento;
5:000$000 corn a de outra sobre o reforido Quebra Anzol,
na quo do Carmo do Paranahyba vae ao Araxá; revogadas
as disposiçes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nhecirnento a execuçAo da referida Lei perteacer, quo a
cumpram a facarn cumprir to inteiramonta corno nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos seis dias do maz de Outubro do
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Crhisto do mu
oitocentos o oitenta e dous, sexagasimo primeiro da In-.
dependencia a do Iniperio.

TuE0PIIILo OTT0NI

Sellada e publicada costa Secretaria, aes 11 de Do-
zembro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEE N. 2927 - DE 6 DE OIJTUBRO DE 1882
Crda o muriicipio do Nossa Sonhora do Carrno da Bagagom.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a toios os seus habitantes,
que a Assemblea Logislativa Provincial decretou, a eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica creado o municiplo de NGs.sa Senhora do
Carmo da Bagagem, cuja soda será o arraial do mesmo nome,
elevado a categoria do villa.

Art. 2. • 0 respectivo municipio so comporá das fregue-
zias do referido arraial a da do Nossa Senhora da Abbadia
d'Agua Suja. ambas desmembradas do municipio da Baga-
gem, a cuja comarca ficará pertencendo, creados desde já
as officios dejustiQa, na forma da Lei.

Art. 30 Revogam-se as disposiçOes em contrario.
Mando, portanto, a tolas as autoridades a quem o

conhecimento a execuco da referida Lei pertencer, qua
a cumpram a façam cumprir tAo inteiramuente corno
nella so contern. 0 Secretario dasta Provincia a NO imn-
prirnir, publicar a correr. Dada no Palacio da Presiden-
Ci3 da Provircia d6 Minas Geraos, ;os seis dias do muoz
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do Outubro do Aurio do Nasctmento do Now Senhot
Jesus Christo do mil. oitocentos e oitenta e dous, seugo-
suns primeiro da Independencia e do Imperlo.

THEOPIHL0 OTTON!

Sellada e publicada aesta Secretaria, aos 11 do Do-
zambro do 1552.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 298 - DE 6DEOUTUBRO DE 1882
Marca as divisas entre as froguezias de Mattozinhoa e Jequitib

aquella do muuicipio do Santa Luzia a esta do de Sate Lagoas.

0 Dr. Theophilo Ottoni, Presidents da Provincia do Mi-
nas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, que a
Assernblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei
a Lei seguinte

Art. unico. A divisa entre as freguezias de Mattozinhos
o Jequitibá, aquella do rnunicipio do Santa Luzia a esta do
de Sets Lagoas, no lugar denominado Sacco da Vida, conti-
nua a ser a estrada veiha, chamada do Sertao, quo desce
por urn espigAo ate ao Rio Jequitibá, ficando pertencendo a
Mattozinhos o dito Sacco da Vida, onde reside o cidadAo Ma-
nse! Lourenco da Costa e outros, e todo o territorlo quo flea
A esquerda da referida estrada, descends-se por ella ; assini
como flea pertencendo a Jequitibá todo o territorio quo flea
. direita da mesma ; revogadas as disposiçes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nhecirnento a exeeuçao da reforida Lei portencer, que a sum-
pram e facam cumprir tao inteiramente como nella so con-
tom. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palaeio da Presidencia da Provin-
cia do Minas Goraes, aos seis dias do mez do Outubro do
Anne do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentose oltenta a dous, sexagesirno primeiro da mdc-
pendencia a do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada a publicada nesta Secretaria, ass 11 do Dezern-
bro de 1882.

Camillo A, M. de Brito

LEI N. 2929 - DE 6DEOUTUBRO DE 1882
Autoria o Presidents da Provincia a mandar conetruir uma ponte

obre o Rio d9 Peie, no arraial do Taquarusii, 9 a recon-
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truir a do Rio Cipô, na estrada eritre os ixivaieipios do Ssnt
Luzia e ConcoiçAo.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geraes: Faco saber a todos Os seus habitantes, que a
Assemblea Legilativa Provincial decretou, e eu sanccionei
a Lai seguinte:

Art. unico. E' o Presidonte da Provincia autcrisado a
mandar construir uma ponte sabre o Rio do Peixe,no arraial
de Taquarussü, termo do Caeté, no ponto mais conveniento,
e a dospender, pela verba—Obras Publicas, a quantia em
quo for orçada a reconstrucçAo da ponte sobro a Rio Cipó,
na estrada entre Os municipios de Santa Luzia e Conceico,
proximidadas da fazenda do CipO; revogadas as disposices
em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern 0 co-
nhecimento e execucao da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e facam cumprir to inteiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dads no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos seis dias do mez de Outubro
do Anna do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo primeiro da In-
dependencia e do Imperlo.

'l'HEOPHILO OTT0NI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 11 de l)ezem-
bro do 1882.

Gamillo A. M. de Brito

LEI N. 2930 - DE 6 DE OUTUBRO DE 1882
Cea o muaicipio de Coromandel.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos as seos habitantes,
quo a Asseniblea Legislativa Provincia decreton, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 E' creado a municipio de Coromandel, corn-
posto das freguezias do Coromandel, elevado a categoria do
Villa, e da d'Abbadia dos Dourados, ambas do municipio do
Patrocinio.

§ 1. 0 Este inunicipio pertencerá a coinarca do Rio Dou-
rados, e nelle haverá todos os otilcios do justiça creados pot'
Lei.

§ 2. 0 A sna insta1laço terá Jugar, logo que flirein por
seus habitantOs oflèrecidos it provincia, a por esta aceitos, os
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eliflcios necossarios para cada, casa da camara e escolas do
instrucço primaria para ambos Os sexos.

Art. 2. 0 F'icam revogadas as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a to(las as autoridados a quern o

conhocitnerito e execuço da roferida Loi pertencer, quo
a cumpratn e façam cumprir tio intoiramonte come nella
so contom. 0 Seeretario dota Proviacia a faça imprirnir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidoncia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sek dias do mez do Outubro
do Anno do Nascitnento do Nosso Senlior Jesus Ohristo do
mil oitocentos e oitonta e dous, sexagosimo primeiro da.
Itidependencia e do Imperio.

TIIE0I'IilLo OTTONI

Sellada e publicada nosta Socretaria, aos 11 do Do-
zomliro do 1882.

Camillo A. Al. do Brito

LEI N. 29$1—DE 6 DE OUTUBRO DE 1882
A utorisa o dispendio da quantia do 2:000$000 corn os concertos da es..

rada quo da TJberaba e Sacramento se dingo a cidade do Passos.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidonte da Provincia do
Minas Geraes: Face saber a todos OS SOUS habitantes, quo a
Assemblea Legislativa Provincial decretou, e on sanccionei
a Lei seguinte:

Art. unico. E' o Presidente da Proviocia autorisado
a despender, pela verba—Obras Publicas, ate a quantia do
2:000000 COITI os concertos da estrada quo do Uberaba e
Sacramento, passando polo Espirito Santo da Forquilha,
no lugar denominado Sete Yoltas, dingo-se a cidade do
Pasos; revogadas as disppsiçOes cm contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quem o co-
nliocimento e execuço da referida Lei pertoncer, quo a
cumpram e tacam cumprir to inteiramente como nella se
contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir, pu
blicar e correr. Dada no Palacioda Presidencia da Pro-
viacia de Minas Geraes, aos seis dias do mez do Outubro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta e dons, sexagesimo primeiro
Ca independencia e do Imperio.

'1JlE(P1111,0 0rioci
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Sellada e pubH'ada nesta Secretaria,aos 11 do Dezem-
brQ de 1882.

Camillo A. M. tie Brito

LEI N. 2932—DE 6 DE OUTUBRO DE 1882

Autoris% o Govorno a desponder a quantia em quo forem orca dos
os concertos da estrada da Sorva dos Piles.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presideiite da Proviticia
do Minas Geraos: Faço saber a todos os seus habitantos,
quo a Assemblea LegiIativa Provincial decretou, o eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Governo autorisado a despender
a quantia em quo forem orcados os concertos da estrada
na Serra dos Pikes, no lugar denominado Guarda-inór, ter-
mo do Paracatñ; revogadas as disposicOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as auturidades a quern o co-
nhecimento e oxecuço da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façarn cumprir tao intoirarnente como nella
so con tern. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da
Provincia do Minas Geraes,aos seis dias do mez do Outubro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta o dous, sexagesimo prirneiro
da Independencia e do Irnperio.

Tunor'uILo OTTONI

Sollada e publicada nosta Secrotaria, aos 11 do Do-
zembro do 188..

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 2933—DE 26 DE SETEMBRO DE 1882
Autorisa o dispendio do varias quantias corn diversas obra pu-

blicas.
0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia

do Minas Peraes: Faço saber a todos OS SBUS habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decrotou, e en sanc-
cionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 E' o Presidente da Provincia autorisado a
despender, pela vorba—Obras Publicas, as seguintes quan-
üas



unice'. Do 2:003$000, para auxilio das obras do ce.
miterio do Prata; 2:000$000 para o da cilade do Monte
Alegre ; 1:000$000 para as do do Lavras; 2:0 00$000 para
as do da Ooricoico da Boa Vista ; 1:500$0 00 para as do do
Cabo Verde; 2:000$ 000$ para as (10 da cidado do Sorro
4:000$000 corn as da rnatriz do Nossa Senliora da Concei-
ço do Prados ; l:ODOOOO corn as da rnatriz da Conceiço
da Boa Vista, termo do Alfenas ; 2:000$000 corn as da do
Merc6s do Pomba; 2:000$000 corn as da do Musanibinho
1:00000 corn as da do Santa Rita do Rio Claro, termo do
Cabo Verde ; 4:030$000$ corn as da do Arcos, termo da
Formiga ; 4:000$000 corn as da da Tarnanduá; 1:000$000
corn as da do Nossa Senhora Apparecida, torino do Carmo
do Rio Claro; 5:000$000 corn as da do S. Josó do Rio Preto;
3:000$000 corn as da do S. Francisco (10 Paula, termo do
Juiz do Fora ; 1:000$000 para as alfaias da da Loopoldina
1:000$000 para as obras da igreja do Rio Pardo,da Leopo
dma; 1:000$000 para as da da froguezia do Theba
1:000$000 para as da capella do Rosatio, da cidado d.
Leopoldina ; 500$0 00 para as da do Santa Rita do Cassia
tormodo Passos ; 1:500$000 para as da ponto do Grupiara,
na estrada do Lavras a S. Joao do El-Roy; 1:000$000 coiii
as da cana1isaço d'agua potavol da cidado do Musambinho;
500$000 corno auxilio as obras do cerniterio da cidade do
Patrocinio; at 1:000$000 corn a construcço do urn cenii-
terio no arraial da Itinga, termo do Arassuahy ; ató
10 :000$000 corn aconstrucço do urn cerniterio public na
capital.

Art. 2. 8 Revogarn-se as disposicOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridados a quern o con Ii a-

cirnento e execuço da referida Lei portencor, quo a cum-
pram facarn cumprir to inteirarnente como nella so con-
tern. 0 Secretarlo desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. flada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos vinto e sois dias do mez do So-
tembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Chris-
to do mil ojtocitOs e oltenta o dous, sexagesimo primei-
ro da Independencia o do iniporin.

TIIE0PHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 11 do Dozom-
bro do 1882.

Caiil1O A 1'I. d 13i10
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LEI N. 2934 .—DE 23 DE SETEMBItO DE 1882
Transfere a parte do territorio da freguezia do Aventureiro, quo

foi annexada ao novo municipie do S. José d'Aloni Parahyba,
para o municipio do Mar de Hespanha.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraes: Fao saber a todos os sees habitantos,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, 0 OU
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unco. E' transferida a parte do territorio da
freguezia do Aventureiro, quo foi annexada ao nova mu-
nicipio do S. José d'Alein Parahyba, para o municipio do
Mar do Hospanha; revogadas as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento o execuço di referida Lai pertencer, quo
a cumprarn e facam cumprir to inteiramento como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Goracs, aos vinte a tres dias do mez do
Setembro do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta o dous, sexagosimo pri-
meiro da Independencia e do Iniperio.

TIJEOPHILO OTTONI

Sellada o publicada nesta Secretaria, aos 13 cle Dez-
embro do 18S2.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 2935-1)E 23 DE SETEMBRO DE 188

Dosniem'ra do ditricto do Ribeiro e eano 	 freuezia do
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bacena a fa',enda donominada Ribeiro, pertoneento a Mos.
desto Ribeiro Mende8.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidentc da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os sous habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, a ou
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fca desmembrada do districto do Ri-
beirAo e annexada a freguezia do Barbacena a fazonda do-
nominada Ribeirao, pertencente a Modesto Ribeiro Men-
des; revogadas as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execucao da referida Lei pertencer, quo a
cumptam e façam cumprir to intoiramente como nofla
S.3 contom. 0 Secrotario desta Provnca a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Pa1cio da Presidencia da
Provincia do Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez
de Setembro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus
Christo do inil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Independencia a do Imporio.

TuEoPIrIIo OTTONI

Sellada o publicada nesta Secrotaria, aos 13 do Dez-
embro do 1882.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 2930—DE 23 DE SETEMBRO DE 1882
Crda uma cadeira do instruccâo primaria pars, o sexo feniinino iia

freguezia do Santa Rita da ibitipoca, municipio do l3arbacona.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Prcvincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos Os SOUS habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e on sanc-
cionel a Lei seguinte

Art. unico. Fica creada urna cadeira do instrucço
primaria do sexo feminno na freguezia do Santa Rita da
ibitipoca, municipio de Barbacena; revogadas as disposiçes
em contrario.

Mando, portanto, a Was as autoridades a quem o co-
hod men to e execuçio da referida Lei pertencer, quo a cum-
pram a façam cumprir to intoiramente como nella so con.

0 Seretario desta Provincia a faça imprimir, puh1
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d'El-Rey e S. José d'EI-Rey; rovoga o § 1. 0 da Lei a. 2813;
xnarca as divisas ontro 08 Inunicipios do F'iuniliy e Bambuhy 0
transfere a séde do districto do Entre Rios para a povoaço das
Parobas

0 Doutor Theopliilo Ottoni, Presidonto da Provincia
de Minas Goraos: Faço saber a todos Os sous habitantes
quo a Asseinblea Legislativa Piovincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguiute

Art. 1. 0 Ficarn trausferidas: da freguezia do Caran-
dahy para a do Prados, as fazendas do Wencesláo do
Sousa Costa o Francisco Rodrigues Motites, e born assim
a quo foi do Luiz Alves bib, excoptuadas as partes quo
perteucoin a Joao Alves Bello e José Rosa Bello; da ire-
gueza da Piedado Liara a dos Thebas, tormo da Leopol-
dma, as fazendas do 1). Anna Angelica da Conceiçao Val-
vet do, Joao Pereira Valverde, Antonio Pereira Valverde,
Manoel Lopes do Carvaiho, Hapliael Teixeira, Pedro José
do Novaes, Francisco Antonio Nogueira, D. Sebastiana
Maria de Jesus, Francisco Paulino do Oliveira, Luiz José
do Gouva, Paulo José Ribeiro e Joaquixn Rodrigues da
Silva; da do Doros do Campo Forinoso para a do Uberaba,
a fazenda dos Pereiras,pertencenteao cidado José da Silva
o Oliveira; da da Conceiço da Boa Vista, termo do Alfo-
nas, para a do Cabo Verde, as iazendas do Pedro dos San-
tos Vianna, José Joaqutin do Figueiredo, Joao Messias dos
Santos Vianna, Francisco Sabino do FiguoLredo, Catidido
Antonio da Silva, Francisco Antonio Coutinho e Sebastio
José Martins; da da Madre do Boos para a do Cajuri,
tormo do Turvo, toda a fazenda do Ribeirao, pertoncento
ao cidadao Theodolindo Zforino da Silva; da da cidade
do S. José d'El-Rey para a do Nossa Senhora da Conceiço
do Prados, a fazonda da Ponta do Morro, do Antonio Eu-
genio do Almeida Franco, Manoel José do Almeida Fran-
co e José Marceilino do Alnietda; da freguezia da Madre do
1)eos, termo do Turvo, para a do Cajurü, termo do S. Joao
d'El Roy, a fazenda denominada José Dias, do Francisco
Antonio da Silva.

Art. 2.° Ficam rostabelecidas as antigas divisas en-
tre os municipios do S. Joao d'El-Roy e S. José d'EI-Roy,
seridu o 1i ,) das Mortes o ponto divisor entro ambos, anne-
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car e correr. Dada no Paacio da Presidencia da Provincia
do Minas Geraos, aos vinto e tres dias do mez do Soternbro
do Anno do Nascitnunto do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oltocontos o oltonta e dons, sexagesimo primeiro da
indopendencia e do ltnperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 13 do D o ' -
bro do 1882.

Camilo A. M. de BrVr

LEI N. 2937—DE 23 DE SETEMBRO DE 1882
Cia urna cadeira do instrucco prirnaria para o sexo feminino no

dkstricto do Enipossado, municipio de Cataguazes.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geracs: Faço saber a todos os seos habitantes,
quo a Assemblea Legtslativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Flea creada uma cadeira do instrucçAo
primaria do sexo feininino no districto do Empossado, mu-
nicipio do Cataguazes; revogadas as disposiçies em con-
trario.

Nando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimonto e execuço da referida Lei pertoncor, quo
a cumpram e façain cumprir tfto intoiramente como nolla
so contain, 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro
vincia do Minas Geracs, aos vinto e tres dias do mez do So-
tembro do Anno do Nascitnonto do Nosso Senhor Jesus
Cliristo de mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Indepondoncia e do Itnperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e puhlicada ne.ta Secretaria, aos 13 do fez-
om!ro (10 t,88,2.

Camille A. M. de Brito

LEI N. 2938—Ih 2 DESETEMBRO DE 1882
1 niitoo diversas fazondas do umas para ontras freguezias

nj ' 4jv 	 rON' 	 rilnjejpin 	 dc'
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d'EI-Rey e S. José (I'El-Rey; rovoga o § 1. 0 da Lei n. 2813;
marca as divisas entro os rnunicipios do 1-'iunihy o Bambuhy e
transfero a séde do distiicto do Entre Rios para a povoaco das
Parobas,

0 Doutor Theophulo Ottoni, Presidente da Provincia
de Minas Goraes: Face saber a todos os sous habtantes
quo a Assexnblea Legislativa Piovincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte;

Art. i.e Ficarn transferidas: da freguezta do Caraii-
dahy para a do Prados, as fazendas do Wonceslão do
Souza Costa e Francisco Rodrigues Montes, e born assim
a quo foi do Luiz Alves Belle, except uadas as partes quo
pertencein a Joao Alves Bello e José Rosa Bello; da Ire-
gueza da Piedado para a dos Tliobas, teFino da Leopol-
dma, as Iazendas do D. Anna Angelica da Conceicao Val-
veide, Joao Pereira Valverde, Antonio Pereira Valverde,
Manuel Lopes (10 Oarvalho, Iapliae1 Teixeira, Pedro José
do Novaes, Francisco Antonio Nogueira, D. Sebastiana
Maria do Jesus, Francisco Paulino do Oliveira, Lutz José
do Gouva, Paulo José Ribeiro o Joaquiin Rodrigues da
Silva; da do Doros do Campo Forinoso para a do Uboraba,
a fazenda dos Pereiras,pertencenteao cidado José da Silva
o Oliveira; da da Conceiço da Boa Vista, termo do Alfe-
nas, para a do Cabo Verde, as fazendas do Pedro dos San-
tos Vianna, José Joaquin do Figueiredo, Joao Messias dos
Santos Vianna, Francisco Sabino de Figueredo, Oaiidido
Antonio da Silva, Francisco Antonio Coutinho e Sebastio
José Martins; de. da Madre do Deus para a do Cajurñ,
tormo do Turvo, toda a fazenda do Ribeirao, pertoncente
ao cidadao Theodolindo Zcforino da Silva; da da cidado
do S. José d'El-Rey para a do Nossa Senhora da Conceiçao
do Prados, a fazenda da Ponta do Morro, do Antonio Eu-
genio do Almeida Franco, Manuel José do Almeida Fran-
co e José Marcellino do Almeida; da Ireguezia da Madre do
Does, termo do Turvo, para a do Cajurd, termo do S. Joao
d'El Roy, a fazenda denominada José Dias, do Francisco
Antonio da Silva.

Art. 2.° Ficam restabelecidas as antigas divisas en-
tre os municipios do S. Joao d'El-Rey e S. José d'El-ltey,
endo o Rio das 1ortes o ponto divisor entro ambos, anno



- 13 -

xado a este ultimo, municipio o lugar donoininado Porte
Real.

Art. 3. 0 Fica revogado o § 1 . 0 da Lei n. 2843 do 24
do Outubro do 1881, quo creou o districto do paz do Monte
Verde, termo do Mar do Hespanha.

Art. 40 A linha divisoria entre os municipios do
Piurnhy e Bambuhy seth a seguinte: Palo Ribeirao das
Araras ate a sua confluencia no Rio Ajudas; por esto
abaxo ate a barra do corrego denotninado Vertente; par
osto acima ate a sua nascente, seguindo polo vallo qua ser-
ve do divisa ontre as fazendas da Boa Vista a S. Thiago
W ao Rio Sarnburá, quo serve do divisa entre as freguezias
do S. Roque e Bambuhy; por este abaixo ate ao Rio Santo
Antonio, o por este acuna ate a Serra da Canastra, ficando
a sua margom equerda pertencndo no civel ao tormo do
Bambuhy e no eclesiastico a freguezia do S. Roque.

Art. 5•0 Fica transforida a sCdo do districto do San-
to Antonio do Entre Rios, do rnunicipio de Piurnhy, para
a povoaco denominada do Nossa Seoliora das Dores das
Parobas, corn esta ultirna ünorninaco.

§ unico. As divisas do districto corn as parochias do
S. Roque e Bambuhy serao as actualmente estabelecidas,
e polo lado das freguezias do Porto Real, Pimenta e dis-
tricto da cidade do Piumhy serio as seguintes: Na mar-
gain do R o S. Francisco, polo espigio mostre, abaixo da
barra da divisa da fazenda do finado José Joaquim do Val-
le, e por este, atravessando o ribeirão, na baria do esgoto
da Lagoa dos Inhamos, corn o Ribeiro Grande; por esto, em
rutno direito, aguas vertentos, ao acudo da mnata e fa-
zenda do fluado Francisco do Paula Araujo;por esto acima,
vertentes, ate ao districto do Pains e Corgosinho, o por este,
pelas vertentes ate aoPoço o Cunhas, Farinha Podre e S.
Lourenco ate a estrada quo vae do Costa Pereira para Pains,
seguindo a estrada quo vae ter a casa do Mossias Garcia
Pereira; desta a ponte do ribeirto quo vern para a casa do
Joao Velloso; por esto acirna ate a barra do Corrego da
Lagoa, e par este acirna ate fechar no Rio do S. Francisco, no
porto do Mariquita.

Art. 6.0 Revogarnso as disposic3es em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridados a quern  co-

lecimento e execuço da refefida Lei pertencer, quo a.
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cumprarn e façam cumprir tLto infeiramontocomo 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 vinte e tres dias do mez do So-
tembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Independencia e do lwperio.

TIIEOP1IILO OrroNi

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 13 do Doz.
embro do 1882.

Camillo A. M. de Bito

LEI N. 2939—DE 23 DE SETEMBRO DE 1882

tosmembra da freguezia do S. Joaquim da Serra Negra a anneia
- do S. SebastiAo do Areado, torino do Alfenas, as fazendas d

Francisco Antonio do Carvaiho a Balbino José do Lima.

0 Doutor Tlieophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Face saber a todos os seos hahitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial docrctou, e cu
sanccionoi a Lei seguinte:

Art. unico. Ficam desmembradas da freguezia do
S. Joaquim da Serra Negra e annexadas a do S. Sohastio
do Areado, termo do Alfenas, as fazendas do Francisco
Antonio de Carvaiho e Balbino José do Lima; revogadas
as disposicoes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execucao da referida Lei pertencer, quo
a cumprarn 0 façm cuniprir tho inteiramente come nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar a corror. Dada no Palacio da Presideiicia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinto e tros dias do mez do Se-
tembro do Anno do Nascimento do Nosso Sonlior Jesus
Christo do rnil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri.
moiro da Independencia e do lmperio.

TIIE0PI1IL0 OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 13 do Dez-
embro do 1882.

Camillo A. M. de BIIIQ
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LEE N. 2940—DE 23 DE SEEThPO DE 1882
Cra urna cadoira de iastrucço primaria para o sexo ferninino

na povoaço do Dionisio, do municipio da Itabira.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço sab9r a todos Os SOOS habitantes,
quo a Assemblea Logislativa Provincial decrtou, e on
sanccionoi a Lei seguinte:

Art. unico. Fica creada uma cadeira do instrucço
primaria do sexo ferninino na povoaco denominada Dio-
nisio, da freguezia de Sant'Anna do AItié, do mnuicipio
da Itabira; revogadas as disposices oin contrario.

Mando, portanto, a tedas as autoridades a quern o
conhecimento e execuço da refericla Lei pertencer, quo
a cumnpram e façam cumprir to inteiramento como nella
se contern. 0 Socretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez de So-
temnbro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta o dous, sexagesimo pri-
moire da Indepondencia e do Imperio.

TIIEOPII I LU OTTON

Sollada o publieada imesta Secretaria, aos 13 do Doz-
embro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2941—DE 23 DE SETEMBRO DE 1882
Elova i froguozia o districto policial do S. Jose do Pontal, C an-

nexa a freguozia da Concoicäo do Rio Verde, tormno de Bae-
a fazenda dos Criminosos.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, quo a
Assemblea Legislativa Provincial decretou, e on sanccio-
nei a Lei seguinte:

Art. 1.0 E' elevado a categoria do freguezia o dis..
tricto policial de S. José do Pontal.

§ unico. As divisas tero comeco na barra do Ocr-.
rego da La-o, no Rio Granie; continuaro por die acima

A Serra, per esta, aguas ve1eritos, ate it fazenla dQ
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1rancisco (1e !T)eoS, d'ahi an Sapucaliy, em rumo por este
abaixo ate ao Pontal e Rio Grande abaixo, ate a barra do
Corrego da Lage ondo tiveram principio.

Art. 2.° Fica pertencendo A freguezia da Conceico
do Rio Verde, termo do Baependy, per suas divisas, o
desannexada da do Cármo, termo da Christina, a fazenda
dos Criminosos, pertencente a Joaquim Dias de Castro.

Art. 3. 0 Revogam-se as disposicYos em contrario.
Mande, portanto, a todas autoridados a quern o conho-

cimento e execucao da referida Lei pertoncer, quo a cum-
pram e façam cumprir to inteirarnente come ne!1a so con-
tern. 0 Secrotario desta Provincia a faa imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez do So-
tembro do Anno do Nascimento da Nosso Senhor Jesus Chris-
to do mil oltocentos e oitenta e dous, sexagesimo primoiro
da Independexicia o do Iniperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada 0 publicada nesta Secretaria, aos 13 do I)ezern-
bro do 1882.

Camillo A. M. tie Brilo

LEI N. 2942—DE 23 DE SETEMBRO DE 1882
Cra uma cadeira do instrucçffo pri maria para o sexo masculine no

di5tricto do S. Francisco do Vorniolho, municipio do Manlivassi,

0 Doutor Theophulo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes, quo
a Assemblea Legisativa Provincial decretou, a cu sanccio-
nei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica creada uma cadeira do instrucço
primaria do sexo masculine no districto do S. Francisco
do Vermoiho, do inunicipio do Manhuassñ; revogadas as
disposicöes em contrario.

Mande, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuco da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteiramenta come nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir, Pu.
blicar e correr. Dada no Palacjo da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte a tres dias do mez do So-
jembro do Anno do Nascimento do Nosso Senlior Jesus



Chrito do mil oitocentos e oitonta e dous, soxagoiino pri-
meiro da Indeperidenoia e do lrnperio.

TilEopinLo OT'l'oNI

Sellada e publicada nosa Socrotaria, aos 13 do flozeiri.
bro do 1882.

Camillo A. Al. de Brito

LET N. 2913—DE 23 DE SETEMBRO DE 1882
Crôa uma eadeira do instrucco prirnaria para o soxo fe,njrjjiio na po..

voaço da Viuva, froguozia do Roças Novas, nlunicipio do Caote.

0 Dr. Theophilo Ottoni, Presidonte da Provincia do
Minas Geraes: Faco siber a todos os sons habitantos quo a
Aesemblea Legislativa Provincial docretou, o on sanccio-
nei a Lei seguinte:

Art. unico. Flea creada uma cadera do instrucço
primaria do sexo feminino na povoaço da lTiuva, fre-
guezia do Roças Novas, munieipio do Caetó; revogadas
as disposiços em contrario.

Marido, portanto, a todas as autoridados a quem o
conhecimento e exeeuco da referida Lei pertoncer, quo
a cumprarn e façam curuprir to inteiramonte como nella
so contem. 0 Secretarlo dosta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Prosidencia. da Pro-
vincia do Mina Geraes, aos vinte o tres dias do mez do
Setombro do Auno d Nascimonto do Nosso Senlior Jesus
Christo do mil oltocontos o oitenta a dous, sexagesirno
primeira da Indepoadencia e do Ituporio.

T1IEoPHno OTTONI

Sollada a publicada nesta Secretaria, aos 13 do Doz-
embro do 1882.

Camillo A. Al. de Brito

LEI N. 2044—DE 23 DE SETEMBRO DE 1882

Elova i freguezia 0 distiicto (10 Gloria, da froguezia ie Caraudahy,
rnunicipio do Quoluz.

0 I)outur T!icopliilo (ittoni, Prosidotite da Pro vincia



do Minas Geraes: Face saber a todos os sons habitantos,
quo a Asseniblea Legislativa Provincial decrotou, 0 eu
sanccionei a 1401 seguinte

Art. 1 . 0 Fica olevado a catogoria do freguezia o
districto do Gloria, da actual freguezia do Carandahy, do
rnunicipio do Queluz, corn as mosinas divisas.

Art. 2. 0 Esta freguezia pertoncera ao muuicipio do
Quel uz.

Art. 3. 0 Revogam-se as disposiç3es em contrario.
Mando, portan t o, a todas as autoridades a quern o co-

nhecimento e execuco da roforida Lei perteucor,
quo a cumpram e façain cumprir taa inteirarnonte corno
nolla so contern. 0 Socretario desta Provincia a faça ire-
primir, publicar o correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia do MinasGeraes, ans vinte etres dias do inez
do Setembro do Anne doNascirnento do Nosso Seuhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitonta e dons, sexagesirno
prirneiro da Independencia e do Irnperio.

TIEEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nosta Secretaria, aos 13 do Doz-
embro do 1882.

(Jamillo A. I!. de BiUo

LEI N. 2945—DE 23 DE SETEMBRO DE 1882

Cra cadoiras do instrucco primaria em diversas localidades.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosiclento da Provinci
do Minas Geraes: Faco saber a toilos os seus habitant-
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e e
sanccionoi a Lei seguinte:

Art. unico. Ficam creadas cadeiras do instrucci'
primaria para o sexo masculine nas seguintes localidade':
urna segunda na cidada do Pomba, outra na freguezia d
Baraina, do municipio do S. Miguel do Guanhâos, outra
na povoaço do Rio do Peixe, na freguozia do Sat'Anna
dos Forros; para o sexo ferninino nos seguintes 1ugare:
uma segunda na cidade da Formiga, outra na parochia do
Espirito Santo do Itapecerica e onira na parochia do S.
Francisco do Agua-p6; para ambos os sexos nas freguezias
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da Volta Grande a Santa Isabel, auibas do muui(jpio do .
Gonçalo do Sapucahy ; revogadas as disposices oifl COLE-

trario.
Manlo, portanto, a todas as autoridades a quoin o

conhecimento a exeeuco di reforida Lei pertencor, quo
a curtipraln e façan cutnprir to tnteiramorlte como nella
so contain. 0 Seeretario desta Proviucit a fact iinpritnir,
publicar e ccrrer. Dada no Palacio da Presideucia da Pro-
vincia do Minas Qerao, ais viuto a tros dEas d) mci do So-
tembro do Anno do Nascimeato de Nosso Senhor Jesus
Christo do intl oltocoutos e oltoElta (Ions 5Ø1LOSjI1)

primeiro da Itidepeitcloticia e do lmperio.

rf IllQ1 ,11 IL) OTTO NE

Sellada e publicada nesta Socretaria, aos 13 do 1)ez-
embro do 1882.

Camillo A. 11. de l3rii

LEI N. 2946—DE 23 DE SETEMBIW DE 182

Autorisa a Camara Municipal da Cidado do Tres Pontas a vendor
a parte da propriedade quo possue naquella cidade.

0 Doutor Theophulo Ottoni, Presilente da Pruvincia
do Minas Goraes: Faço saber a todos os SOOS hahitante8
quo a Assemblea Legislativa Provincial docretou, e eu
sancejoflet a Lei seguirite:

Art. unico. E' a Camara Municipal da Cidade do
Tres Pontas autorisada a vender a parto da propriedado
quo possue naquella cidade, applicando o producto da yen-
da quo devort ser feita em hasta publica, as obras do
municipiO; revogadas as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autOri(Iades a quem
conhecimento e execuçio da referida Lei pertencer, qu

a cumpram a façain cumprir tto inteirarnonte como nell
SO contem. 0 Societarto desta Provincia a faça iin 	 mprit-
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da PLO-

viiicia do Minas Goraes, aos viuto a tros dias do mci do So-
tembro do Anno do Nascitnento do Nosso Senhor Jesus



- 144 -

Christo do mil oitocel1tos e oitenta e dous, sexagesirno pri.
meiro da Independencia e do Imperio.

TIIE0PIL1L0 OTT0NI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 13 do Dez
embro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2947—DE 28 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o Governo a niandar pagar ao Dr. Godofredo Silveira

da Motta a iinportancia de seos vencirnentos, como onge-
i1ioiro do 3. 0 districto, a contar do 4 do Marco a 29 do
Abril do 1881.

0 Pouter Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Gerae: Faço saber a todos os seus habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. 0 Governo da Provincia mandarà pagar
pela verba—Indernnsacto, ou outra quaquer do orça-
mento vigente, pela qual possa correr a despeza, a im-
lortancia dos vencimentos do Dr. Godofredo Silveira da
Motta, como engenheiro do 3. 0 districto desta provincia, a
contar do 4 de Marco a 20 do Abril do anno do 1881;
revogadas as disposicos ein contrario.

Mando, portanto, a t(;das as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçao da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir t?lo inteiramente como nella se
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e cürrer. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinto e oito dias do mez de On-
tubro do Anno do Nascime'ito do Nosso Senhor Jesus Chris-
to de mil oitocentos e oitenta o dous, sexagesimo primeiro
da Independenpia e do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sollada e publicada nesta Secretaria, aos 13 de Jiezem-
bro de 1882.

Camillo 4, M. de Brito
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LEI N. 2948—DE 6 DE OUTUBRO BE 1882
Autorisa o dispendio de diversas quantias para a coustrueço de

pontes sobre differontes rios e ribeiröes.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e en
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Presidente da Provincia autorisado
adespender, pela verba—Obras Publicas, as seguintes quan
tias: 3:000$000 corn a construcço do uma ponte sobre o Rio
lJberaba. no lugar denorninado Dias, na estrada quo da
cidade de Uberaba vae a Dores do Campo Fornioso; 3:000$000
corn a de outra sobre o Ribeiro S. Francisco, na estrda
quo da mesma cidade vae ao Fructal; 1:500$000 corn a do
outra sobre o RibeirAo Ponte Alta, na estrada quo da refe-
rida cidade vae ac Sacramento, passando na antiga fazenda
do finado Antonio Gonçalves da Costa; 3:000$000 corn a do
outra sobreo Ribeir.o Santo Antonio, na estrada quo do
Espirito Santo da Forquilha segue para o Sacramento,
Atterrado e outros pontos; revogadas as disposiçOes em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecithento e execuço da roferida Lei pertencer, quo
a cumpram e façam cumprir tAo inteiramente como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprirnir,
publicar e correr. Dada no Palacw da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mll oitocentos e oitenta o dou g, sexagesirno pri-
meiro da Independoncia e do Iwperio.

THEOPHILO OTTONI



e11aa e pubilcada nosta Secretarla, aos 15 do Dezeni-
brodo 1882,

Camillo A. M. de BrUo

LEI N. 2949—BE 7 BE OUTUBRO BE 1882
Autoria o Preeidonte da Proviacia a deBpendor, pela verba.—Obr9s

Publicae, ate a quantia do 4000$00() corn a constrncçAo da
ponto aobra o Rio Vieira,na cidado do Montea Claroa,e 1:800$000
corn a do urna outra aobro o mesmo Rio, no lugar denorninado
Passagom do Mello, proximo L dita cidado.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidonte da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os sous habitantes, quo
• Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei
• Lei seguinte

krt. unico. E' autorisado o Presidente da Provincia a
despender, pela verba—Obras Publicas, ate a quantia do
4 : 000$000 corn a reconstrucçao da ponte sobre o Rio Vieira
na cidade do Montes Claros. a 1:800$000 corn a construe-
go do uma sobre o mesmo Rio, no lugar denorninado Pas-
sagm do Mello, proximo a thta cidade; revogadas as dispo-
siçes em con trario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quem o
conecirnento a execuçAo da referida Lei pertoncer,
que a cumpram e façarn eumprir to inteirarnente como
nella so contem. 0 Secretarlo desta Provincia a faça im-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Proviacia do Minas Geraes, aos sete dias do mez
do Outubro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor
Jesus Christo do mil. oitocentos a oitenta a dous, sexagesimo
primeiro da Iadepoadeacia e do linperio.

THEOPHILO OrToNI

Sellada o publicada nesta Socrotaria, aos 15 do Dezom-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2950—DE 7 DEOUTUBRO DE 1882
Eleva £ cidado a villa do Espirito Santo da Varginba.

0 Doutor Theophulo Ottoni, Presidonto da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos 08 8O5 habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, o au
sancclonei a Lei seguint.:
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Art. unico. Pica olevada a categoria do cidade a
,villa do Espirito Santo da Varginha; revogadas as di3po-
siçes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
uhecimento e execuço da referida Lei pertencer, que a
cumprarn e façam cumprir tAo intoiramente corno nella so
contem. 0 Secretarlo dosta Provincia a faca imprimir, pu-
blicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia do Minas Geraes, aos sate dias do mez do Outu-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos a oitenta a dous, sexagesimo primeiro da
Independencia e do Imperio.

THEOPHILO OTT0NI

Sellada a pub1icadanestaSecretaria, aos 15 do Dezembro
do 1882,

Camillo A. M. de Brito

LE! N. 2951—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882

Crêa urn ditricto de Paz na capella do Santa Barbara, tormo do
Barbacena.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
de Minas Geraes: Faço saber a todos Os seus habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, a eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. E' creado urn districto de'paz na capella
do Santa Barbara, termo do Barbacena, composto de ter-
ritorios desmembrados da freguezia do Mello do Desterro
a districto da Borda do Campo, traçadas as divisas pela
rospectiva Camara Municipal; rovogadas as disposic5es em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nhecimento e execucAo da referida Lei pertencer, quo a
curnpram e facarn cumprir tAo inteiramente como nella so
contem. 0 Socretario desta Provincia a faca 1mprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sate dias do mez de On-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos a oitenta a dous, sexagesimo pri-
meiro da Independoncia a do Imperio.

TuzoPHILo QTTONI
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Sellada o publicada nesta Secretaria, aos 15 do Doz-
ombro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2952—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o Governo a mandar oonstruir duas pontes sobre o Rio de

S. Francisco.

0 Doutor Theophilo Otoni, Presidonte da Provincia de
Mina Geracs Faço saber a todos os seus habitdntes quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sane-
cionou a Lei seguinLe

Art. unico. Fica o Governo autorisado a mandar
construir duas pontes sobro o Rio do S. Francisco; urna
na estrada quo da cidade de Piumhy se dingo a provincia
do Goyaz, e outra na estrada entre a freguezia de S. Ro-
que, termo daquella cidade, e a do Araxá, podendo corn
essas obras desp-nder a quantia do 16:000$000, quo será
doduzida da verba—Obras Publicas, do orçawentu vigen-
te; revogadas as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as auturidades a quern o co-
nhecimento e execuco da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façarn cumprir tu inteirainente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprirnir, pu-
blicar e correr. Dada no Palaco da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sate dias do mez do Outubro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo primeiro
da Independencia e do Imperto.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 15 do Dezem-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 2953—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o Governo a dospender, pela vorba—Obras Publieas,a quail-

tia necessaria coin a construcco do urna estrada , que de Lavras
VeIha8 vá a ponte do osó do Castro, nafazeuda da Piranga.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
e Minas Geraes: Fago saber a todos Os soot liabitantes,



quo a Assemblea Legislativa Provincia decretou, o ou
sanccionei a Lei seguirite:

Art. unico. Fca 0 Governo autorisado a despènder,
pela verba—(Jbras Publicas, a quaritia nécessaria corn a
coiistrucçio do um estradi quo d3 Lavras Velhas vá a
ponto de José de Castro, na fazenla di Prariga, passatido
polo Gesteira e arraial da Barra Longa; revogadas as dis-
posictes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0 CO-
nhecmento e execuco da reforida Lei pertencer, quo a
cumpram e façarn cumprir to inteirarnente corno nella so
contem. 0 Secretario desta Frovincia a faa imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sete dias do mez do Outubro
do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo primeiro da In-
dependencia e do Iwperio.

TIIE0pHIL0 OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 15 do Dezein.
bro do 1882.

Camillo A. M. do Brito

LEI N. 2954—DE 7DEOUTUBRO DE 1882

Annexa a freguezia do S. Sebastio do Rio Preto o retire perten-
con to a José Francisco do Almeida Leite e outros.

0 Dwtor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seas habitantes,
que a Assemblea Legislativa Provincial decretou, o eu
sanccionei a Lot seguinte:

Art. unico. Fica pertencendo a freguezia de S. So-
bastio do Rio Preto, rnunicipio da Ooncoicao do Serro,
retiro pertencente em sociedade a José Francisco do Al-
zneida Leite, Joaquirn Teixeira Machado, Jorge Teixeira
Machado e José Ribeiro do Araujo; revogadas as dsposi-
siçes em contrario.

Maudo, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecimento e exocuço da raferida Lei portencer, quo
a cuuipram e facain cumprir to inteiraniorite como nella
se coil-tern. 0 Secretario desta Provncia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da
Provincia do Minas Geraes, aos sot Uis do xne



do Outubro do Aano do Nascimento do ?4osso Senho
Jesus Christo do mil oitocentos e oitenta o dous, soxagesi-
mo primeiro da Indepondencia do Imperio.

THEOPHILO OTroNI

Sollada e publicada nesta Secretaria, aos 15 do Do.
zembro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2055—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882

Donornina do S. Soba8tio o districto da Borda do Campo.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geraes: Faço saber a todos os sous habitantes, quo a
Assemblea Legilativa Provincial docretou, e eu sanccionOi
a Lei seguinte:

Art. unico. 0 districto da Borda do Campo, do mu-
nicipio do Barbacena, creado pela Lei de 3 de Outubro do
1881, flca denominado—districto do S. Sebastiao; revogadas
as disposiçdes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0 CO-

nhecimeato e execuco da referida Lei pertencor, quo a
cumpram e facam cumprir tao inteiramente como neUa so
cuntem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Prosidencia da Pro-
viacia do Minas Geraes, aos seto dias do mcz do Outu-
bro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo primeiro
da Independoncia e do Irnperio.

THEOPHILO OTTONI

Selladae publicada nesta Socretaria, aos 15 do Dezem-
bro do 1852..

Camillo A. Maria de Brito

LEI N. 2956—DE 7DEOUTIJBRO DE 1882
Autorisa o Presidente da Provincia a auxiliar a Camara Municipal

do ltajubâ,pola verba—Obras Publicas, cont 20:000$000 para
a mudanca do leito do Rio Sapucahy.

0 Doutor Theophulo Ottoni, Prosidente da Provincia
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de Minas Geraos: Faço saber a todos os seus habitautes,
quo a Assomblea Logislativa Provincial decreton, o ou
sanecionel a Lei seguinte:

Art. unico. E' o Presidente da Provincia anton-
sado a auxiliar a Camara Municipal do Iiajubã, pela verba
—Obras Publicas, corn a quantia do 20:000$000 para a mu-
dança do leito do Rio Sapucahy j unto áquella cidade; revo-
gadas as disposiçes em con trarlo.

Mando, portanto. a todas as autoridades a quern o co-
nhecimento e execucAo da referida Lei pertencer, que a
cumprarn e facam cumprir to inteiramento como nella 38
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar o correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sete dias do mez do Outubro do
Anno do Nascimento do Nosso Sonhor Jesus Christo do mu
oitocentos e oiteita e dous, sexagesimo priineiro da mdc-
pendencia e do Iznperio.

THEOPHIL0 OTT0NI
Sollada e publicada nosta Secretaria, aos 15 de Dezein-

bro de 1882.
Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2057—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882
Autoriea o dispondio, polo verba—Obras Publicao, do quo for neCeL

iario para a factura de uma estrada do Joo Gomes ao Li
vramento.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da provincia
de Minas Geraos: Faco saber a todos Os seos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, o eu
sanccionoi a Lei segu into:

Art. unico. E' o Presidento da Provincia autonisa-
do a despender, da verba—Obras Publicas, o quo for no-
cessario para a factura do uma estrada quo, partindo do
JoAo Goines, vâ ao Livraznonto; revogadas as disposiçOes em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conheciniento e execucao da referida Lei pertoncer, que a
cumpram e façam cumprir tao inteiramonte como nella
so coutem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,

ublicar o correr. Dada no Palacio da Presiduuia da Pro-
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iacta de Minas Gomm, aos sets dias do met do Outubro
do Arinc do Nascjtnoatj do Nosso Serhor Jesus Christo
do mil oitocentos a oitenta a dou, sexagesimo primoiro da
Indepoudencia do Imperio.

THEOPUILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, acs 15 de Dezem-
bro do 1882.

Camillo A, M. de Brito

LEI N. 2958—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882
Autori8a o dispeadio, pola vorba—Obras Publicas, da quantia no-

cessaria A coastrucço do uLna ponto sobro o Riboirio lo
Peixe, froguozia da Saude, tormo do Marianna.

0 Doutor Theophilo Ooni, Presidente da Provincia
do Minas Geraos: Faço saber a toJos os seus habitaiites,
quo a Assetnblea Legs1ativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. E' o Governo autorisado a despender,
pela verba—Obras Publicas, a quantia necessaria coin a
construcçao do urna ponte sobro o Ribeirao do Peixe, fro-
guezia da Saude, termo do Marianna, em direcço a ponte
do Soberbo, no lugar denominado Curro, ou no quo polo
respactivo engenhoiro for julgado mais conveniente; revoga-
das as disposices em contra rio.

Mando, portanto, a todas as auto ridades a quem 0 CO-
nhocimorito e execuçao da referida Lei pertencer, quo a curn-
pram e facam cumprir Uo inteiramente como nella so con-
tern. 0 Secrotarlo desta ['rovincia a faca imprirnir, publi-
car e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia do Minas Goraes, aos soLe dias do mez do Outubro do
Anno do Nascirneuto do Nosso Senhor Jesus Christo de mu
oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo primeiro da Inde-
pendencia a do 1znprio.

T11EOPHILO OTTONI

Slelada e publicada nesta Secretaria, aos 15 do Dezem-
tiro do 1882.

Camillo A. M. de Brito
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L11 N. 2939—DE 7 DE OUTUBRO DE 188

Autori8a o Preidonte da Provincia a mandar construir urn pod-
to eobro o tio Pomba.

0 Dr. Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do Mi-
nas Geraes: FaQo saber a todos Os SOUS habitantes, qua a
Assemblea Legislativa Provincial decretou, e an sancczonoi
a Lei seguinte

Art. unico. E' o Presidente da Provincia autorisa-
do a maudar construir nina ponte sobre o Rio Pomba, nas
immediaçes do lugar denorninado Barra do Laranjal,
entre o districto deste nome e o do Campo Limpo; revo-
gadas as disposigOes em contrario.

Mando, portauto, a todas as autoridades a quem o
conliecituento 0 exccuco da roferida Lei pertencer, qua
a cumprain e façaiu cunprir tao intoiramente como
nella se contain. 0 Secretarto deta Prov&ncia a faa urn-
prirnir, publtcar a correr. Dada no Palacio da Presiden-
cia da Provincia do Minas Gera as, aos sets dias do mez
deOutubro do A.nno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oltenta e dous, sexagesirno pri-
*neiro da Inclependencia e do lmperio.

TIIEOPHILO OTTONI

Sellada a publicada nesta Secretaria, aos 15 do Dezern-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2960—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882

Autori8a o Pre8idente da Provincia a de8pencler a quantia do 2:500$
corn a construccao do nrna ponte aobre o Rio Prata, no lugar do-
nornivado Váo do Coronet Plo.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Preidento da Provincia
do Minas Geraes: F'aço saber a todos os seos habitautes,
quo a Assemblea LegiJativa Provincial docreton, e en
sanccionei a Lei segumte:

Art. naico. Fca o Governo do Provincia autorisado
a despendor, pelt verba—Obras Publicas, a quantia do
2:500$000, corn a construcçao do uma ponte sobre o Rio
Pcata no luar denominado Váo a0 Coronel Pio na ostr-
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da quo da cidade do Prata vae L parochia do Fructal; to.
vogadas as disposicOes em contrarlo.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o Co.
nhecimonto o execuco da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam cuinprir to iiiteirarnente COIDO nolla so
coatern. 0 Secretario dosta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palaclo da Presidencia da Pro, in-
cia de Minas Geras, aos sete dias do mez do Outubro do
Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do rail
oltocentos o oltenta e dou g, sexagosimo primeiro da lode-
pendencia e do lmperio.

THEOPUIL0 OTTONI

Seflada e publicada nesta Secretaria, aos 15 do Dezem-
bro de 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2961—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882
Autorlia o Preaideute da Provincia a deepeader corn os concertos

da pouts do Sarmonto sobre o Rio Pomba a quantia do I:OOO.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraes: Face saber a todos os sees habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e ea
sanccionei a Lei seguinte:

Are. unico. E' o Presidente da Provincia autorisaclo
a despencler, pela verba—Obras Pubhcas, a quantia do urn
conto do ris como auxilio aos concertos da ponte do Sar-
xnento sobre o Rio Pombt, na freguezia do Guarany, ter-
me do Pornba; revogadas as disposices em contrarro.

Mano, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento o execuço da referida Lei portencor,
quo a cumprarn e façam cumprir Uo inteiramente como
nella so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça im-
primir, publicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia
daProvinciado Minas Goraes, aos sete dias do inez do Ou-
tubro do Anne do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mll oitocentos a oltenta a dous,seiagesiino primal-
ro da lndegendoncia e do Imperio.

TuEouIL g OTTONI
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Sellada e publicada nests Secretara, abs 15 do DG
zembro do 1882.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 2962—DE 7 DE OUTtJBRO DE 1882
Autorisa o Goveruo a despecider as quantias: do quatro contos do

róis corn os reparos do aterro quo eiiste proximo 4 cidado do
Pouso Alegre: do tree conLos do réis corn as obras da igreja do
Jaguary.

U Dr. Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geraes Faco saber a todos os seus habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e en sanc.
cionei a Lei seguinte:

Art. unico. Ftca o Governo autorisado a dospender,
pela verba—Obras Publicas, as seguintes quantias: quatro
contes do réis corn os reparos do aterro quo existe proximo
A cidada de Pouso Alegre, no rio denominado Mandü,
o estrada que vae a Piudanionhangaba, e tres contos do rèis
coin as obras da igreja do Jaguary; rovogadas as disposi-
çes em contrario.

Maudo, portanto, a todos as autoridades a quem o
conhecnnento a execuço da referida L91 pertoncer, quo
a cumprarn e facain cuniprir to inteirarnento conic
nella so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca im
prirnir, publicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia de Minas Geraes, aos sete dias do mez do
Outubro do Anno do Nascirneuto do Nosso Senhor Jesus
Christo do mll oltocentos e oltenta e dons, sexagesirno pri
meiro da In.lependencia a do Imperio.

TnEoPIuLo OrTo

Sellada a publicida nesta Seorotaria,aos 15 do De; 6i; : ;.

 do 1882.
Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2963—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa a construcco do urna ponto sobre o Rio Preto, na estrada

quo da freguezia da Bocaina so diriga i Cidado de Rezende.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia da
4e Minas Games: Faco saber a todos os sacs liabitautes,



quo a A.ssetnblea Legisl4tiva Provincial dooretou, e on
anccionei a Lei seguinto:

Art. uttico. B' o Govorno autorisado a mandar fazer,
pola verba—Obras Publicas, urna ponto sabre o Rio Preto,
na estrada quo da freguezia da Bocaina, tOIifl() da Ayu..
ruoca, so dingo a cidade do Rezende, gastando corn esta
obra ate 10:000$000;novogadas as disposices ein contranio.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecirnento e exeeuco da refnida Lei portencer, quo
a cumprain e façarn cuinprir to inteiramento como nella
80 contorn. 0 Socretario desta Provincia a faça imprirnir,
publicar e correr. Dada no Palaeio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Goraes, aos sete dias do mez do On..
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Chnisto de mil oitocentos a oitonta a dous, sexagesimno pri-
rneiro da ludependencia e do lmperio.

THSOPLHLO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 15 do Do-
zembro de 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2964—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882

Autori3a 0 Governo a riandar construir diversas pontes no muni-
cipio da Itabira.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosidente da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos os seas habitantes,
quo a Assomblea Legislativa Provincial decretou, e en
sanccioflei a Lei seguinte

Art. unico. 0 Govorno, pela verba—Obras Publicas,
o sobre inspeccO da respectiva Camara Municipal, man-
dará construir as seguintes pontes no mUmiCipio da Ita-
bira : uma sbre 0 R i o do Peixe, junto a fazenda do Anto-
nio José do Sousa, freguezia da cidade, e ontra na fre-
guezia do S. José da Lagôa, junto a fazeuda da Vargem,
sobre o rio quo corta a estrada quo demanda a fioguezia
da Prata, termno do Santa Barbara ; revogadaa as dispo-
siçes em contrarlo.

Mando port.anto, a todas as autoridades a cjuem a co-
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nhecimento e execuço da referida Lei pertencor, quo a
cuinpram e facarn cuinprir Uo inteirameiite 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 sete dias do mez do On-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso SenhOr Jesus
Christo do mil oitoceritos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
moiro da Independencia e do Irnperio.

THEOPHILO OPTONI

Sellada o publicada nesta Secretaria, aos 15 deI):zont
bro do 1882.

Camillo A. M. de Br'

LEI N. 2965—DE 7 DE OUTUBRODE 1882
Autori8a o Piosidocto da Provincia a despendor a quantia do

6:000$00 corn a construcço de urna ponto sobre o Rio das Mor-
to5, no lugar doiiornivado CapAo Redondo.

0 Doutor Theipliilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes, quo
a Assemblea Legis!ativa Provincial decreton, e eu sane-
cionei a Lei seguinte:

Art. unico. E' o Presidente da Provincia autorisado
a despAnder, pela verba—Obras Publicas, a quantia do
6:000$000 coin a construcçode uma ponte sobre o Rio das
Mortes, no lugar donorninado Capo Redondo, rroximo
A estrada do fert'o do Ooste do Minas ; revogadas as dispo-
siçOes em contrario.

Mawlo, porlanto, a Was as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuço da reforida Lei pertencer, quo a
cumpram e facam cumprir to inteirameute come nella
so contern. 0 Secrotario desta Provincia a faça iinprimir,
publictr e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vijicia do Minas Goraes, aos seto dias do mez do Outubro do
Anno do Naseiiriento do Nosso Seuhor Josus Christo do mu
oitocents e oitenta e dous, sexagesilno primeiro da In-
dopendenca o do Imperio.

'l'HEOPILILO OTT0NI
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Sellada o publicada nesta Secretaria, aos 15 de De.
zernbro do 188?.

Camillo A. M. do !3riIo

LE! N. 2966 DE 7 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o Presidents da Provincia a entre gar a Camara Munici-

pal da Cidade do Rio Preto a quantia do 4:000$000 pars a con.
strucço do urns pouts do pedra, no riacho quo atravossa a
principal rua daquella cidade.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosidente da Provincia
de Minas Geraes: Face saber a todos os seus habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
oanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Governo autorisado a entrogar
A Camara Municipal da Cidade do Rio Preto a quantia do
4 :000$000 , para a construccao de uma ponte do podra, no
riacho quo atravessa a principal rua naquella cidade, de-
duzida da verba—Obras Publicas; revogadas as disposicOes
em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o Ce-
nhecimento e execuço da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tao inteiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a laca imprinhir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio la Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sete dias do rnez do Outu-
bro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Independencia e do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, sos 15 de Dezem-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brio

LEI N. 2967—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882
Antoria o Presidents da Pro'vincia a mandar proceder aos concer-

tea da estrada quo do arraisi do S. Bartholomen vae so ft Case



Branca, e & eonstrucco de uma pouts sobro o Rio des Vethas,
us esirada e tormo do Ouro Preto.

0 Doutor Theophulo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas GeraAs: Faco siber a todos os Sons habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, a eli sanc-
cionei a Lei segwnte:

Art. unico. E' o Prsidente da Provincia autorisado
a mandar procodor aos concertos da estrada quo do ar-
raial de S. Bartholomeu vae an da Casa Branca, a a con-
struir uma ponto sobre o Rio das Veihas, na mesma
ostrada a termo do Ouro Preto; rerogadas as disposiçes
em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecimento e execuço da referida Lei pertencer, quo
a cumpram a façain cumprir to inteiramante como nella
so contain. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar a correr. Dada no Palacio da Presidoncia da Pro..
vincia do Minas Geraos, aos sote dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor
Jesus Christo do mit oitocento e oitenta a dous, sexago-
simo primeiro da Independencia a do Imperio.

THEOPHILO OTT0NI

Seflada , e publicada nesta Secretaria, aos 15 do IDe-
zembro do 1882.

Camillo A. M. de Brito
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LEI N. 268—DE7 DE OUTUI3RO DE 1882.

Autorisa o dispendia das quantia do 3:500$000 corn a desobstrucco
dos Rios Cabo Verde o Musambo, no rnunicipio do Cabo Verde
e Alfenas, e do 1:0d0000, corn a reconstrucço da poRte sobro
o mosmo Rio Cabo Verde.

0 Doutor ThophuIo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Goraes: Faco sabor a todos os sous 1iabtantcs
quo a AssmbIea Legislativa Provincial dcretou, e eu
sanccionei a Lei seguiiite

Art. unico. E' o Presidente da Provincia autorisado
a despender, pela verba—Obras Publicas, as seguintes
quantias: 3:500$000, corn a desohstrucçIo dos Rios Cabo
Verde e Musartibo, nos rnuuicipios do Cabo Verde o Alfe-
nas, e 1:000$000 corn a recunstrucço da ponte sobre o Rio
Cabo Verde, no caminho quo dsta cidade vae a Alfenas,
no lugar denorninado Ponte do Cabo Verde; rovogadas as
disposices em contrario.

Mindo, portanto, a todas as autoridalos a quam o
conhecitnento e execuco da. reforida Lei pertencer, quo
a cumprarn e façarn cumprir tao inteiramente corno nella
so coatem. 0 Secretario desta Provincia a faça impriTnir,
publicar e corier. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sete dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta o dons, sexagesimo pri-
meiro da Independencia e do Imporlo.

TIIEOPHILO OTT0NI

Sollada e publicada nosta Secrotaria, aos 18 do Doz-
embro de 1832.

Camillo A M. de Brito
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LEI N. 269—DE 7 DE OUTUBRO DE 18S2

Autorisa o Governo a maudar fazer os roparos da estrada quo ds
cidade da Itabiia so dingo a Sant'Aaua dos Fernos.

0 Dutor Thoophilo Ottoni, Presidente da Provincia 1e
Minas Geraes: Faço saber a todos os sons habitantes, quo a
Assemblea Legislativa Provincial docretou, 6 on sauccionel
a Lei seguinte:

Art unico. E' o Govorno autrisado a inandar fazer
Os reparos da estrada quo (Ia cdade da itabira si dingo
A Saut'Anna dos Ferros; revogadas as disposiçes Olfl coil-
trario.

Manclo, portanto, a t'das as autoridados a quern o co
nhecimento e cxocucao da referida Lei pertenuer, quo a
cuinprarn e façam cuinprir to inteirarn'flto COLIlO ti1la SO

contem. 0 Secretario dosta Prvincia a faça inipnimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Prsideiieia da Pro-
viucia do Minas Geraes, aos s to dias do inez do On-
tubro do Auuo du Nacinoito do Nosso Senhr Jesus Chris-
to do ml o tocentos e oitnta o dous, sexagosliuo prilneiro
da Independencia o do Iniperie.

I II EOl,111Lo OTTONI

Sellanla e publicada iiesta Secretaria, aos 18 do Dozern-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 2970—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882

Autorisa o Presidento da Provincia a auxiliar a Camara Municipal
do Tarnandua corn z' quantia de 2:000$000 para a reconstrucco
do aterro o tepanos da ponte deiiominada ponte do I'edra.

0 Doutor Theopli lo Ottoni, Presidente da Provincia
do Miias Gerao : Faco saber a todos os sous habituates,
quo a Asemblea Logislativa Provincial decretou, e eu
saflcCioflei a Lei seguiute:

Art. unico. Fica o Presidonte da Provincia autorisa-
do a auxiliar a Oniiara Municipal do Tamanduá corn a
quatitta d"a 2:000$00() para a recnstrucço do atrro o
reparos da p )nto denonlinala Poiite d0 Pedra, na estra-
do. mandala cotistrui' lola mcma Caniara entro as cidades
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do Tamanduà e Formiga; revogadas as disposicas em eon-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quen o
conhecimento e eXecuçaO (Ia referida Li pertencer, quo
a cumpiam e façam cumprr t 0 inteirainentu cumu nella
so contom. 0 Secretario deta Provinca a faça implirnir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Prsidoncia da Pro-

incia do Minas Geraes, aus sete dias do mez do Outubro
do Anne do Nascimento do Nosso Senlior Jesus Christo do
mil oitocontos e oitenta e dous, sexagesimo primeiro da
Independencia e do Imperio.

TiIEoPIIIio OTTONI

Sellada o publicada nosta Secretaria, aos 18 do T)o
zemhro do 1882.

wil10 ii., Al. de Brito

LEI N. 2u 1—DL 7 DE OUTTJBRO DE 188?
Auti'ia o dipendio da quautia necossaria corn Os concertos th

pontos na freguozia do Irjiicioiado, tormo cia Mrianna.

0 Doutor Theophilo Ottorn, Prosidente dii Provincia
do Minas Goraes: Faço saber a todos oseo habitantes, quo
a Assmb1ea Legislat.va Provincial decretou, e eu sanccio-
iiei a Loi seguinte:

Art. unico. E' o Governo autorisado a aespender a
quantia necessaria, pela verba—Obras Publicas, corn o
concertos do duas pontes na Iroguozia do Inficionado, ter-
me do Marianna: uma no arraial c outra no correg
denornivado Catta Voiha; rovogadas as disposiçes eni
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem
conhecimento e eiecucào da roferida Lei pertencer, qu
a cumpram o façam cumprir tto inteiramento como ue11
SO contem. 0 Secretario desta Provncia a faça impriinir.
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidoncia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sete dias do mez do Ou-
tubro do Anne do Naseimonto do Nosso Senhor J(-Sill
Christo do mil nitocentos e oitenta e dous, sexagesimo ri-
meiro cia Indeporiiiencia e (10 lmperio.

No ftirn 'ci
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cI1aia e I)u ll 1e LIa iiostaSecretaria, aos do IS Dezern-
Ijro (10 1882.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 2072—DE 7 DE OUTUBRO DE 1882

Autorisa o Governo a mandar construir, pola verba—Obras Publi-
cas, nma pouts sobm o riboirao denotninado Santa Fd, no
arraial do Sant'Anna do Capao Redondo, terino do S. Francisco.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidonte da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos os seos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art, unico. E' o Governo autorisado a mandar con-
struir, por conta da verba—Obras Publicas, pela quantia
em quo for orçada, urna ponte sobre o ribeir.o denomi-
nado Santa Fe, no arraial do Sant'Anna do Capao Redondo,
torrn do S. Francisco; revogadas as disposicOeS em con-
trario.

Manco, portanto, a todas autoridacles a quem o conho-
cimento o execuQio da referida Lei portoncer, quo a cum-
pram e façam cumprir ULo inteirarnente como nella so con-
tern. 0 Secretario desta Provincia a faça iniprimil', pu-
blicar o corror. Dada no Palaclo da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Gorass, aos seto dias do mez do Ou-
tubro do Anno do INasciniento da Nosso Senhor Jesus Chris-
to do mil oitocentos e oitenta e dons, sexagosimo primeir
da Independencia e do Imporio.

TIIE0PJIIL0 OTT0NI
Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 18 do Dezoi

bro do 1882.
Camillo A, M. do Di ito

LEI N. 2073—DE 7 DE OIJTUBRO DE 1882

Manda constrir uma estrada, do Patrociu 	 U:fl Ii 	 to lur
da Figueira, no Rio Doco.

0 Dr. Theophilo Ottoni, Presideido It Pcuvincia do
Minas Goroes: Faço saber a todos us sous liabitautes, quo a
Asseznbloa Legislativa Provincial decretou, o eu sanccio-
nei a Lei seguinto:

Art. unico. Fica o Governo autorisado a mandar
abrir unia ostrada quo, da freguezia do Patrocinio do Gua-
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nhäes, vá ter ao Porto (Ia Figueira, no Rio toce; reroga
as disposices em contra rio.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quom o co-
nhecimento e execuçlo da referida Lei perteiicer, quo a
cumprarn a façam cumprir tAo intwramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Pruvincia a faça imprimir, Pu.
blicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sete dias do mez do On-
tubro do Aiino do Nascixnento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitoceatos a oitenta e dous, sexagesinlo pri-
meiro da Independencia o do Imperio.

THE0PmL0 OTTO1

Sellada a publicada nosta Secretaria, aos 18 de
embro de 1882.

LEI N. 2974—DE 7 DE

Autorisa o Governo a rnandar fazr diversas obras, a auxilu
inara Municipal do Arasuahy na construcco do urn caos, quo
a preserve dos ostragos a iunundaçOes do Rio Arrassuahy.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provinc
do Minas Geracs: Faço saber a todos os sans habitante
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, a eu sam
cionei a Lei seguinte:

Art. 1. 0 Fica o Governo da Provincia autorisado:
§ 1.0 A mandar reconstruir a estrada que,do arraial

do Itainbé, municipio da Itabira,vae a ci lade da Diarnanti-
na, asstm como as pontes sobre os Rios Preto a Arassuahy.
na estrada quo da mesrna cidade segue para a do S. Joao
Baptista.

2. 0 A mandar obstruir os desbarranquos quo amea-
cam do ruinas os arraiaes da Capellinha a Chapada,no mu-
nicipio de Minas Novas.

3. 0 A mandar proceder aos reparos, e construir
as pontes a ponti1hes necessarios na estrada quo da ci-
dade do Minas Novas vae a do Arassuahy, passando polo
arraial da Ohapada.

§ 4. 0 A auxiliar a Camara Municipal da Oidade do
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Arassuahy na construcco do urn caes, quo a preserve dos
estragos e innundaçes do Rio Arassuahy.

§ 5 0 A manlar fazer uma meia estrada que,partindo
do porito mais convenionte da freguezia do S. Js to Go-
rutuba, rnunicipio do Gro M go1, vã a marg . m do Rio
Verde, em direcço as freguezias do Contendas, J,tuuaria
o outras, lazondo-se uma ponte sobre o inesmo Rio, assiru
como outra mela ostrada quo, da cidado do Rio Pardo, vt
A villa do Sallinas.

§ 6. 0 A mandar coustruir pontes sobre Os rios: Se-
tubal e lugar deriorninado Catnpetre, na 9strada do ar-S
raial da Capellinha a cidade do Ara ..uahy: Setubinha, na
estrada do Minas Novas a Philadelphia; PLumhy, na estra-
da da cidade do Arassuahy ao arralal da Itinga; Vac-
caria, na estrada do Gro Mogol ao Rio Pardo; S. Do-
mingos, dontro do arraial dos LonçOes, e Born Successo, na
estrada qua dosse arraial vao a villa da Boa Vista; assirn
corno a mandar fazer os necessarios concertos na ponto
sobro o ribeiro quo atravessa a cidade do Gro Mogol.

Art. 2. 0 Estas obras irAo sendo oxecutadas, em vis-
ta dos orçamentos dos engenheiros dos districtos, on das
camaras dos respectivo inunicipios, o pela verba—Obras
Publicas a juizo do Governo.

Art. 3.' Revogam-se as diposices em contrarie.
Mando, portanto, a todas as autoridade a quern o co-

nhecimento e execuo da roferida Lei pertencer, quo
cumpram a taçarn curnprir to inteiramonte coino nlla
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça iniprimir, p
blicar e correr. Dada no Palacio da Prosidencia da Pt
vincia do Minas Geraes, aes sate dias do mex do Outub.
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Chris',
do mil oitocentos e oitenta e dons, sexage.simo primoir
cia Indeporidencia e do Iiuperio.

TI-IEOPHILO OrTwu

Sellada a publicada nesta Secretaria, aos 18 do Dezern-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito
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LEI N. 2975—BE 7 DE OUTUBRO BE 1882.

Cra urn di8tricto do paz na povoaco de S. Goraldo, na Estra-
da do Ferro Leopoldina, marca as divisas da paroahia do Pa-
raána, termo do Curvilo, transfere de urnas para outras fre-
guezias diversas fazendas e revoga o Art. 3•0 da Lei n. 2474 d
23 do Outubro do 187.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Goraes: Faco saber a todos os seos habitantes,
quo a Assomblea Legislativa Provincial docretou, C OU
sancclonoi a Lei 8eguinte:

Art 1.° E' creado urn districto do paz na povoaco do
S. Geraldo, ostaçao terminal da Estrada do Ferro da Leo-
poldina, frguozia do Presidio, traçadas as divisas pela re-
spectiva Camara Municipal.

Art. 2 • As (1ivias cia parochia do Parañna, termo do
Curvello, creada pela Lei n. 1881 do IS do Who de 1872,s10
as seuIntes: Alein Paraüna, Itibeirão da Capivara acima,
ató a Serra do Riacho do Von to, e por esta abaixo ate
harra do rnesnio Ribeiro Capivara.

Art 3. 11 S10 transferidas: da freguezia do CapO Re-
dondo para o districto da Catinga e freguezia da Canna
Brava, a fazenda do capito Ba.silio do Campos Cordeiro
'\alladaraes; da do Silo Pedro do Alcantara para a
do Nossa Senhora do Livramento do Sarandy, termo
do Juiz do Fora, as dos cidados Antonio Ferreira
do Assis, José Evangelista do Almeida e Marciano Fer-
reira Armond; da freguezia do Carmo, termo da Itabira,
para a do Itambé, termo da Conceiç.o do Sorro. a do Ray-
mundo Dias Coelho; do districto do Born Retiro, tormo do
Jaguary. para a froguezia e termo do Pouso Alegre, a do
Antonio Pereira do Moraes; cia do N. S. do Porto do Qua-
nhaes, ternio da Conceiço do Serro, para a do S. l)otnin-
gas do Rio do Poixo, a do Joaquirn Gouçalves do Carmo;
cia do i)ores do Campo Formoso, termo do Uberaba, para
it do N. S. do Carni) do lrata, a do Tavares. portencente
ao cidado Antonio Thooloro do Andrade; para 0 inunici-
plo do Uberaba, a fazenda (Ia Formiga, pertenconto ao
major Candido Rodrigues da Cunha, sou genro Thoophilo
o Outros, e a do Born Jardim, pertencente ao tenente It ,),

-polito Rodrigues cia Cunha o outros.
Art 4 . 0 Flea revogado o Art. 30 da Lei n. 2474 do

23 do Outulno do 1878, quo passou para a freguezia cia ci-
lade do Queluz a fazenda cia Bandeirinha, pertoncento a
Francisco Pereira Zebra].
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Art. 5•0 Revogarn-so as disposices em contrarw.
Mando, portarito. a todas as autoridados a quern o conlie-

cirneto o exocuçIo (Ia roforida Lei pertoncer, quo a coin-
pram e façain curuprir to inteirarnente come nella se con-
tern. 0 Socrotario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car o corror. t)ada no Palacio da Presidenca da Provin-
cia do Minas Geraes, aos soto dias do mez do Ou
ternbro do Anne do Nascirnento do Nosso Seniior Jesus Chris-
to do mil oitocentos e oitonta e dous, sexagesirno priunei-
ro da Independencia e do Imperin.

T1IE0PIIIL0 OrioN i
Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 18 do I)ezem-

bro do 1882,
Camillo A. M. de Thlo

LEI N. 2976—DE 10 DE OUTUBRO DE 1882

Transfei'o da freguozia do Cauddas, termo do Tamanduá, papa a
froguozia a municipio do Campo Bello, a fazonda do S. Miguel
o Alinas o o sitio do Caries Ferreira Pacheco.

0 Doutor Thoopluilo Ott)ni, Prosieuto da Pr;viuicia
do Minas Geraos: Faço saber a todos Os SOOS habitantes,
quo a Assernb1a Legislaliva Provincial decretuu, 0 CU

sanocionel a Lei segu into:
Art. unico. Ficam transferidas 'Ia froguozia do Can-

das, tormo do Tamanlui, pica a freguezia e municipio
do Campo Bello, a fazeruda do S. Miguel e Almas, perteil-
ente a Francisco Furtalo do Sousa, Bernardo I"urtado Ic

Sousa, Augusto Antonio do Alvaronga, Francisco Xa-
vier Rezende, Severino José In Reze.nde e Honorio Jose da
Silva Carnbraia, e o sitio do Carlos Ferreira Pacheco; re-
vogadas as disposicöes em con trarie.

Manlo, portanto, a tedas as autoridades a quern o co-
nhecimento e oxecuçao 'Ia roferila Li porteiicei,
quo a cumprain e facain cuinprir ti ititeirarnoute como
nella so cont3rn. 0 Socretarie losta Proviricia a fuça iou-
prilnir, publicar e corror. Dada no Pal&cio 4a Prosidencia
da Provincia do Minas Geraos, aes dez dias do mez
de Outubro do Anuie do Nasciinento do Nosso Senhor Jesus
Christo do tail oitocentos e oitenta o dous, sexagesimo
primeiro da Independencia e do Iunporio.

THEOPHILO OTTONI
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Sollada e publicada nesta Secretaria, aos 18 do fez-
ombro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LE! N. 2977—DE 10 DE OUTUBRO Do 1882
Autoriaa o Governo a fazer acquisico da ponte construida sobre 0

Rio Chopotó por Manoel Affonso Rodrigues Junior.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, quo a
Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccio-
nei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica o Governo autorisado a fazer, para
a provincia, acquisico da ponte construida sobre o Rio
Chopotó por Manuel Afforiso Rodrigues Junior, na estrada
que vae da estaço do D. Eusebia (Estrada do Ferro Leo-
poldina) il povoacio do Sapé, modiaiite o respectivo orca-
menlo ; rovogdas as disposiç6es em contrarto.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecimeuto e execuço da referida Lei pertencer, quo
a eumpram e façam cumprir to inteiramente como nella
80 contom. 0 Secrotario desta Provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
'rincia do Minas Geracs, aos dez dias do mez de Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Sonhor Jesus
Christo do inil oitocentos e oitenta e dous, soxagesimo pri-.
meiro da Independencia o do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Seflada o publicada nesta Secrotaria, aos 18 do Dez-
embro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2978—DE 10 DEOUTUBBRO DE 1882
Elova't freguezia o districto do paz do Born Jesus da Penha, Ici-

mo do Cabo Verde.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Prcvincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os SOUS habitantes, quo
a Assomblea Legislativa Provincial decretou, e eu sane-
ciouoi a Lei seguinte

Art. unico. Flea elovado a categoria do freguozia,
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corn as suas actuaes divisas, o clistricto do piz do Born
Jesus da Penha, termo do Cabo Verde ; revogadas as dis-
posices em contrarlo.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o en-
hecimento e exoeuço da referida Lei pertencer, quo a cum-
pram e façani curnl>rir tao intoiramente como nella so con-
tom. 0 Secretario desta Provinea a faça imprimir, publi-
ear e correr. Dada no Palaeio da Presidencia da Provincia
do Minas Geraes, aos dez dias do mez do Outubro
do Anno do Nascifnonto do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitoeentos e nitenta o dous, sexagesimo primeiro da
independencia a do lrnporio.

TIIE0I'IIILo OTTOI I

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 18 do Dezoin-
bro do 1882.

Camillo A. M. de BrUo

LEI N. 2979—DE 10 DE uU1UBRO BE 1882

Eleva d freguezia, corn a denorninaco do N. S. do Dosterro do Entro
Rios, o districto da Capetla Nova do Destorro, do termo do En-
Ire Rios.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geracs: Faco saber a todos as sous habitantes,
quo a Assetnblea Legislativa Provincial deeretou, a eu
sanecionoi a Lei seguinte:

Art. unico. Fica elevado a categoria de freguezia,
corn a denominaço do N. S. do Destorro do Entro Rios, a
districto da Capella Nova do Destorro, do termo do Entre
Rios, corn as suas actuaes divisas; revogadas as disposi-
,cOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecirnento e exocuco da reforida Lei pertoncer, quo
a cumpraln e façam eumprir tao inteiramente como nella
O contetn. 0 Secretario desta Frovincia a faça imprimir,

publicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia (10 Minas Geraes, aos dez dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta o dous, sexagesimo pri-
meiro da Indopendencia a do Imperio.

TIIE0PIiILO OTT0NI
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Sollada a publicada nosta Secretaria, aos 18 do tez-
ejnbro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2980—DE 10 DE OUTUBRO DE 1882
Eleva 4 freguezia o districto do S. Pedro do Alcantara, do munici-

pio do Arax.

0 Doutor Theopliilo Ottoni, Presidento da Provincia
de Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Let seguinte:

Art. unico. Fica elevado a catogoria do freguezia o
districto do S. Pedro do Alcantara, do municipio do Araxá,
corn as suas actuaes divisas; revogadas as disposiços em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
couhecimento e execuçAo da referida Lei pertencer, quo a
cumprarn a façam cumprir tAo inteiramente como nella
so contem. 0 Secrotario dosta Provincia a faça imprirnir,
publicar e correr. Dada no Pa1cio da Presidencia da
Provincia do Minas Geraes, aos doz dias do rnez d
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mu &itocentos a oitenta a dous, sexagesirno pri-
meiro da Indopondoncia e do Imperlo.

THEOPIIILO OTT0NI

Sellada a publicada nesta Secretaria, aos 18 do Dez-
einbro do 1882.

Camillo A. M. .e Brito

LEI N. 2981—DE 12 DEOUTUBRO DE 1882

Marca as divisas entre os municipios do Jaguary o S. Jose do Paraiso

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidonte da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os SOOS habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. As divisas entro os municipios do Ja-
guary e S. Jose do Paraiso, polo lado do Sapucahy, serao



as seguintes: Principiam na cachoeira cia fazonda quo foi
da fallecida D Francisca do Paula do Oliveira Godoy, hoje
do seus herdeiros,perto da casa do tenente Ladisláo Pereira
deCarvalho;sobe plas divisas da dita fazenda ate oncontrar
as terras quo foram de Antonio Lopes, e d'ahi, aguas ver-
tentes a feehar no alto da Serra dos Pires, tambem 00-

nhecida por Snta Luzia: polo lado opposto, gerAo as mes-
mas da referida fazenda, a qual ficarà pertencolido ao mu-
nicipo do Jaguary, ate as divisas corn a provincia do S.
Paulo; revogadas as disposiços em coutrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nhecimento e execuço da referida Lei portencer, quo a
cumprarn e facani cumprir tAo inteiramente cotno nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palaclo da Presidencia cia
Provincia do Minas Graes,aos doze dias do mez do Outubro
do Anno do Nascimeuto do Nosso Sonhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta e dou g, sexagesimO priuleirO
da Independencia e do Imperio.

TiioPHILo OTTou

Sellada o publicada nesta Secretaria, aos 18 de De
zembro do 1884.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2982—DE 19 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa a concessAo de aposentadoria, corn o ordenado proporcio-

nal ao tempo do servico quo provar haver prestado, 6. D. Pau-
has, Augusta Mitraud, profossora publica d cL cidado da Ponta
Nova.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosidento cia Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos os sons habitantes,
quo a Assembloa Legislativa Provincial docretou, e cu
sanccionei a Lei seguinte

Art. unico. Flea o Goverao autorisado a conceder
aposentadoria, corn o ordenado proporcional ao tempo do
servico quo provar haver prestado, a D. Paulina Augusta
Mitraud, professora publicade 2.' gráo da cidade cia Ponto
Nova ; rovogadas as disposicOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quem 0
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conhocitnento o execuço da referida Lei pertoncer, que
a cumpram e faç im cumprir tAo inteiramente come nella
so coutem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e corror. Dada no Palacio da Prosidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos dezenove dias do mez do On-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhir Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
moire da lndependencia e do lmperio.

TIEEOPHILO OTTONI

Sellada o publicada nesta Secretaria, aos
ombro do 188.

Camillo A. M. de Brito
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RES0LUcA0 N. 2983—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882

Regula a cobranca do irnposto sobre industrias o profisses no
municipio da Leopoldina.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitaiito,
que a Assemblea Legislativa Provincial, sobre propvsta
da Camara Municipal do Leopoldina, decrotou a Reo-
lucão seguinte

Art 1.0 Neuhutna industria ou profissao, sujeita ao
pagametito do iinpo4o municipal, na eouforiudtdo das
tabellas A e B, ou do quacsquer outras disus ç3s vigen-
tes,poderá ser nete rnunicipio exercida, som quc teuha side
previamente satisfeito 0 impusto respectivo.

Art. 2. 0 Os quo exorcerem industria on proflsses,
sueitas .io pagamento do impostos annuaes, enutnerados
na tabella A, são obrigados a renovar o pagarriento W
31 do Marco do cada anno, qualquer que soja a epoca em
quo tenha começado a exercel-as. Os quo, porom, no do-
curso do anno, houvorem encetado o exercicio do alguina
d'entro as ditas industrias ou prolissos, gozarão do urn
abatirnento do irnposo proporcional, correspondente aos
trimestres completos jâ decorrido, uwa vez quo sejarn
resideutes no municipiu, on revelem clarainente a inteiiço
dose fixarem, pela abertura do alguin estabolecitnentu quo
demande rosideticia, ou perinanencia do ruspecti vu p roprio-
tario.

Art. 3. 0 Os contraventores do q Arts. 1.0 e 2. 0 in
correrao na multa do 5$00J, fazendo o pagameuto do iui
posto duranto o rnez do Aliril; 10$000, si u fizerem no niox
do Maio ; 20$000, no xnez do Junho o 30,O0(.) d'ahi ei
dianto.
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Art. 4. Adorn da multa comrni!lada no Art. anto-
codonto, incorrrerilo na peiia do 5 a 8 dias do prisao Os quo,
no sendo residentes no muriicipio, continuarem a exercer
as suas profises on industrias, indopendontemonto do pa-
gamento do imposto, si,pelo fiscal, ou por qualquer an-
toridade on empregado corupeteato, houverein sido adver-
tidos on avisados para o satisfazerem.

Art. 5. 0 Reputar-so-ho de 1. 8, ordem—tabella A n.
22—as casas do negocio, cujas vendas ou trausaçoes ex-
cederern 12:000$000; do 2. 8-, aquellas cujas vondas ex-
c8d0'0m do 6:000$000, e do 3•s, a. 24, as quo no morita-
rem em cado anno a esta quantia.

Art. 6.0 Da classificaço das casas de negocios em
1. 6 , 2. 6 e 3.' ordens, haverà recurso para o presidente o
desto para a Camara, e este recurso será extensivo a
quaesquer outras decisães do procurador on dos flscaes
ácerca destas posturas.

Art. 7. 6 0 imposto sobre a came verde—tabella B-
poderá ser reduzido a motado ou a 4.' parte para os quo,
por contrato colobrado corn o presidente da Camara, so
cornprometterom a fazer no respectivo preco alguma re-
due ao, ou matarem corn mais regularidado e mais fre-
quencia, podendo a Camara elevar o imposto a 10$000
por cabeça.

Art. 8.' 0 presidente da Camara podera elevar a
50 0/0 mais o imposto do § 1.' da tabella B, quando o
emprezarto houver dado quatro espectaculos bern con-
corridos, e o dobro, quando houver chegado a oitenta o
numero destes, e bern assim poderá dispensar todo o iru-
posto on metade dello nas licenças para espectaculos, cujo
producto liquido for applicado a algum fim publico, plo on
caridoso, ou polo meuos por este e polo emprezario repar-
tido em partes iguaes.

Art. 9.' Ao imposto do a. 47 da tabella A no fi-
cam sujoitos os terrnos fechados, contiguos as casas, at
urn metro e urn decimetro do cada lado da casa, ou dous
metros e dous decimotros do urn sO lado, ficando sujeito o
excesso.

Art. 10. A disposiço do citado a. 47 da tabella A
no altera o quo so acha ostabelecido nas posturas como
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penalidade para as ediflcaçes, assizn como no so retere
aos torrenos particulares.

Art. 11. No mez do Janeiro do cada anno farà o
procurador da Camara o lancainento dos contribuintes, e o
rernetterá It secretaria da Camara ; e do Juiho a Dozembro
procederIt exocutivarnente It cobrança dos impostos no
pagos, corn as respectivas multas, ficando responsavel por
toda e qualqner quantia quo por ornissao sua doixar do
ser arrecadada.

WAIREILEA A
DOS IMPos'ros cuJos PAGAMENTOS DEVEM SEI RENOVADOS

ANNUALMENTE

I. Do cada casa do cornrnisso, consignaco on agen-
cia do coinprar café, ou de cada agonte ou comprador do
café para exportaco, 50$000.

II. Do cada urn inascate do obras do prata, ouro ou
pedras preciosas, 500$000.

III. Do cada urn dito do fazendas e objectos do ar-
marinho, quo no for residento no municipio, 200$000.

IV. Do cada urn dito rosidente no rnunicipio, 100$000.
V. Do cada urn dito quo for negocianto estabelecido

no rnunicipio, 40$000.
VI. Do cada urna fabrica do cerveja, licores ou ou-

tras bebidas espiri tuosas, 10$000.
VII. Do cada urna olaria em quo so venda teihas ti-

jollos etc, 10$000.
VIII. Do cada uma fabrica on casa especial do venda

do fogos artificiaes, 10$000.
1X. De cada urna fabrica do carros, carroças etc,

1o$000.
X. Do cada uma casa do relojoeiro, 10$000.
XI. Do cada uma dita do ourives, 10$000.
XII. Do cada uma dita do rolojooiro, ourives ou

qualquer outra ondo so vendarn relogios ou objectos de
prata, ouro ou pedras preciosas, 50$000.

XIII. Do cada uma dita do cutolaria on em qua so
vendam instrumentos do phisica, mathematica on do cirur-
gta, 20$000.

XI V. Dc cada uma casa, loja ou officina de alfai ate,
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sapateiro, selleiro, marcineiro on outra qualquor no
comprohendidas nos numeros antecedeutes, 10$000.

XV. Do cada casa do alfaiate onde houver fazenclas,
20$000.

XVI. Do cada uma pessoa quo percorrer o muni-
cipio corn instrurnentos rnusicaes, inarmota, Cu mostrando
por paga objectos curiosos, habilidades ou anirnaes, 20$000.

XVII. Do cada urn mascate fuitileiro, latoeiro, cal-
dereiro, canteiro ou sapateiro, 30$000.

XVIII. Consistindo a mascateaQoen1 objectos
to do sapatoiro, 20$000.

XIX. Do cada urna botica ou laboratorio pharma-
ceutico, 40$000.

XX. Do cada urn hotel, casa do pasto ou hospedaria,
30$000.

XXI. De cada urn dito onde haja urn ou mais bi-
Ihares, 40$000.

XX11. Do cada urna casa do nogocio (l.a ordem), Cu.
jas transacçes excedam a 12:000000, exceptuadas as
vendas do objetos do ouro, prata, pedras preciosas e bi-
Ihetes do lotoria corn carnbio, 100$000.

XXIII. De cada urna dita (2.a rdern) do transacçes
inferiores, porern excedentes a 6:000$000, 80$000.

XXIV. Do Cada urna dita (3.a rIern) de transacçües
inforiores a quantia supra de 6:000$000, 60$000.

XXV. Do cada uma estabelecida a distancia de rnais
do urn kilometro das povoaces, estaçOes do ostradas de

1erro ou recebedorias, o triplo do imposto dos us. 22, 23
e 24, observada a ordern ostabelecida.

XXVI. Do cada urna dita nas condiçes dos ns. 22,
23 o 24, e born assirn d'aquellas a quo so rofere o n. 23,
em quo so venderein objectos do ouro, prata ou pedras pro-
ciosas, mais 50$000.

XXVII. Do cada urna dita nas condi3es referidas,
em quo so venderom Corn cambio billietes do lotoria, mais
50$000.

XXVIII. Do cada paiaria, 12$000.
XXIX. Do cada uma pessoa residento no rnuiiicipio

quo exercer a proCisso do dentita ou retratista, qualquo
quo seja o rneio ou systezna empregado, 20$000.
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XXX. Do cada uma dita quo exorcer a mesma pro-
fisso, no residente no inunicipio, 50$000.

XXXI Do cada uma casa de barbeiro ou cabeilci-
reiro, 10$000.

XXXII. De cada urna dita em quo so venderern per-
fumarias, 20$000

XXXIII. De cada urna casa do bilhares, 10$000.
XXXIV. De cada uma caeira, em quo so fabricar

cal para vender, 10$000.
XXXV. Do cada urn carro, carreto ou carroca de

aluguol, 6$000.
XXXVI. Do cada urn pasto do aluguel, ainda quo

seja accossorio do hotel, 10$000.
XXXVII. De cada urn vendedor do bilhetes do lo-

teria corn cambio, 50$000.
XXXVIII. Do cada urn dito no residente no muni-

cipio, 100$000.
XXXIX. Do cada uma pessoa quo exercer a profis-

so do agrimensor, 20$000.
XL. Do cada uma quo exercer a do advogado, me-

dico ou cirurgio, collector on administrador do recebe-
dorias, 30$000.

XLI. Do cada uma qua exercer a do solicitador,
10$000.

XLII. De cada uma quo exercer a do tabelliAo on
escriväo do orphftos, 30$000.

XLIIL Do cada uma quo exercer a do escrivo da
colleetoria e recebedoria, 15$000.

XLIV. Do cada uma quo exercer a do depositario
publico, partidor, poreiro dos auditorios, official do jus-
tiça, do juizo municipal e a de escrivo do paz, exceptuado
o do districto da cidade, 6$000.

XLV. Do cada urn escravo do lavoura, 500 rs.
XLVI. Do cada urna barca ou canôa grando, do qu

se cobra passagem, 6$ 000 rs.
XLVII. Do cada urn metro do frente do terreno, na

ruas da cidade, näo occupado corn edificacao, embora focha
do per muro, paredo ou qualquer tapume, 500 rs.

XLVIII. Do cada casa do sobrado, cujo pavirnent
inferior no estiver fechado, ao menos na frento, no l.°
anno, 10$000, e d'ahi em diante, 26$000,
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XL1X. Do cada industria on profisso no especifica-
da, cujos lucros sejam excedentes a 600$000, 6$000.

WAIRIE]LIL.IX II

DOS IMPOSTOS NXO ANNUAES

1. Do cada espectaculo lyrico, gynastico, dramatico,
on qualquer outro, do quo so cobra diroitos do entrada,
1o$000.

H. Sendo a companhia residente no municipio,5$000.
III. Do cada licenca para construir ou recon2truir

casa, dentro da cidade, 12$000.
IV. Nas povoaçiYes, 8$000.
V. Do cada botequim, por dezenas do dias, 5$000.
VI. Do cada uma rez quo se abater para consumo da

popu1aco do municipio, guardado o disposto no Art. 7.,
4$000.

Art. 12. Revogam-so as disposies em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execuço da referida Resoluco pertencer, quo
acumpram e façam cumprir to inteiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sate dias do mez do Novem-
bro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dons, sexagesimo pri-
meiro da Independencia e do Imperio.

TnEOPHIL0 OTTONI

Sellada e publicada riesta Secretaria, aos 21 do Dezem.
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

RESOLUçAO N. 2984—DE6DE OUTUBfl0 DE 1882
Autoria a Camara Municipal do Alfenas a cobrar diverios impostos.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincla
do Minas Geraes: Faco saber a todos os seos habitantes,
quo a Asseniblea LegkIatia Provincial, sobre proposta
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da Camara Municipal do Alfenas, docretou a Rosoluço
segunte

Art. 1.0 A Camara Municipal da Cidade do Alfenas,
alem dos impostos quo actualniente cobra no inunicipio,
flea autori-ada a eobrar ainda os quo constam dos § so-
guintes:

§ 1. 0 Os mascates o negociantos ambulantes pagaro
o imposto do 20$000 pela licença do quo so provero pro-
viament, sob pona do 50$000.

§ 2. 0 Sero ellos obrigados a apresentar sua licença,
corn 0 c)nheCimento do estarem pagos Os direitos, sempro
quo isto ihes for exigido por quaquer juiz do paz, sub-
delegado, fiscal o inspector do quai teiro.

§ 3. 0 As pessoas mencionarlas no § antecedente, quo
promoverem a cobranca deste imposto, terao direito A 4.
parte do quo for effectivarnonte arrecadado.

§ 4° Si os mascatos o negociantos do § 1. 0 forem
somente do artefactos e productos do i:idustria do paiz,
pagaro o impoto annual do 20$000 previamente pagos
sob pena do 10$000.

§ 5. 1 Si OS mascates on negociantes forem dornicilia-
rios do municipio, e nao forem negociantos ostabelecidos,
pagarto o imposto do 30$000.

§ 6. 0 A disposiao do § anterior flea extensiva aos
negociantes estabelecido, quando etenderom suas opera-
çes a outras freguezias, e pagaräo neste caso a licenca
especial de 10$000, alem d.x quo tivorern pago por son no-
gocio. Estas liconças sorAo norninaes e intransferiveis, 0

sero devidas por qualquer pessoa quo mascatear, quor
seja dono, socio caixeiro on emprogado.

§ 7•e Os fabricantes on rigociantes do logos artifi-
ciaes pagaro o imposto annual do 10$000. Si, porem, tive-
rem as fabricas on depositos do fngos dontro da povoaco,
em vez do 10$000, pagaro 20$000.

§ 8.° Os fabricantes do bbidas espirituoas pagaro
o imposto annual do 5$000.

§ 9. 9 A pesoa quo, dentro das povoaces do muni-
cipio, tiv ' r inais do duas vaccas dando bite, quor para ven-
dor, quer para uso particular, pagnrá o imposto annual
do 5$000, por cada uma quo oxceder do duas.

§ 10. Por urn hotel on hospedaria, por anno,10$000.
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11. Por cada vez quo qualquer possoa levantar bo-
tequirn, expondo generos a venda, pagara o dono ou quem
suas fizer a quantia do 2$000.

§ 12. Por cathi mascate (10 selins, 20$000.
§ 13. Por cada mascate do freios, facas, esporas, re-

des e trançados do couro e calçados do fora do inunicipio,
1O4OOO.

§ 14. Por cada individuo quo andar corn realejos to-
cando polas ruas, on apresotitando panoramas, macaco,
recebondo paga ou offerta, 10$000.

§ 15. Por cada mascato do obras do prata, 50$000.
§ 16. Qualquer pessoa qua, tendo requerido e obti-

do terreiio no patrimonio, fizor trausforncia do mesino
terreno, dentro do prazo do anno concedilo pelas postu-
ras, pagarã a quantia do 20$000, sib malta do 501000,
si fizer a transferencia antes do pagamento do imposto es-
tabelecido.

Art. 2. 0 Revogam-so as disposiçoes em contrario.
Mando, portanto, a toilas as autoridades a quern o co

nhecimento e oxecuçlo da referida Resoluçao pertencer,que
a cumprarn o facam curnjrir t10 inteiramente come nella
so contom. 0 Socretario dosta Provincia a faça iinprirnir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidoncia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos seis dias do inez do
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Sonhor Jesus
Christo do inil oitooeutos o oitoata o dons

'
 sexagesimno pri-

meiro da Independeneia o do I'nperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 21 do Dcz-
ombro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 2985—DE 12 DE OUTUBRO DE 1882

Manda quo as divisas do Art. 2, 0 da Lei n. 1764,entro os municipios
do Ayuruoca o Turvo,sirvam tatnbem de divisas entre as fre-.
guezias de Serranos e S. Vicente, e coAtem outras disposiçes.

0 Doutor Thoophilo Ottoiii, Presidonto da Provincia
do Minas Goraes: Face saber a todos OS SCOS habitantes,
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quo a Assomblea Legislativa Provincial deerotou, o ell

sauccionei a Lei seguinte
Art. 1. 0 As dvisas do Art. 2. 0 da Lei n. 1761 do 1

do Abril de 1871, eutre os municipws (10 AyuruOca 0

Turvo, serVirO tainhein do divisas entro as freguezias do
Serrailos 0 S. Vicente, nas quaes nao so compre1iendo1'10
as fazondas do Espraiado, do ctdado Joè Vilella dos Reis,

o a do José Erestal do Andrade, quo pertoriceraO a fro
guozia do S. Viceate, o municipio do Turvo.

Art. 2. 0 Na Lei n. 762 do 2 do Maio do 1856, quo
elevou a parocliia o districto do S. Vicente Ferrer, onde
SO lé—e deste, cortaiido em rumo norte, aguas vertentes
do Tabuo e Pitanguoiras ate a Serra etc., iCa-se—se-
guindo rumo norto, aguas vertentos, do Tabuo e Pitan-
guoiras ate It Serra etc.

Art. 3. 0 Revogam-so as dispusi 	 em contrario.
Mando, portantu, a todas as autoridades a queni U

coiiI.iocimento e execuçio da referida Lei pertencer, quo
a cuinpiaifl e façain cuinprir to inteirameiito como riella
se contern. 0 Secretario desta Provincia a faca impriulir,
publicar o correr. Dada no Palacio da Presideucia da Pro-
vincla do Minas Goraes, aos doze thus do mez do Ou-
tubro do Anno do Naseimonto do Nosso Serihor Jesus

mildo tl oitocentos e oitonta e dons, soxageiino pri-
meiro da ludopendoncia e do 1nipeio.

TlfEoPnlLo OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 21 do De-
zembro de 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 298i—DE 14 DE OUTUBRO DE 1882
Supprifflo o districto da Conceicao do 1-'ari.

0 Doutor Theopliilo Ottoni, Presideute da Provincia do
Minas Geracs : Faço saber a todus os sous habitentes, quo
a Assenihica Logislativa Provincial decretou, e en sanc-
ciouou a Lei seguiute

Art. un:c Fica supprimido o ditricto da Oonceic.
do Pará, pzissaudo see territurio a pertoncer ao district
e freguezuL da Conquista, terino do Born Fim: revj1
as disposiçeo ein coutiaru.
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Mando, portanto, a todas as autoridades a quoin Co.
nhecimento e execucao da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tao inteirainente como nella so
contein. 0 Secretario desta Provincia a faa iiuprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Pala&o da Presideiicja da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos quatorze dias do mez do Outu-
bro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos o oitenta e dous, sexagesimo prinieiro
da Independencia e do Imperio.

THEOPIULO OTT0NI

Sollada e publicada nesta Secretaria, aos 21 do Dozem-
bro do 18S.

Camillo A. M. de Brito

LEE N. 2987—DE 14 DE OUTUBRO DE 1882
Tansfere a fazonda do Pantano, propriedade do José Camillo da

Costa e outros, da freguozia do S. Roque pira a da cidado do
Piumhy.

0 Doutor Theophilo Ottorii, Presideute da Proviucia
do Minas Goraes: F'aco saber a toios Os seus liabitantes,
que a Assemblea Legislativa Provincial deeretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. A. fazeiida do Pantano, propriedade de
José Camillo da Costa e outros, flea transferida da fregue.
zia do S. Roque para a da cidade do Piutnhy; revogadas
as disposicOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quoin o co-
uhocimento e execucao da referida Lei portencer, quo a
cumpram e façam cumprir tao inteirameuto cotno nella so
contain. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no Pa]acio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Goraos, aos quatorzo dias do mez do On-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitoceatos o oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Independencia e do Iinperio.

THEOPHILO OPTONI

Sellada o publicada nesta Secretaria, aos 21 deDt3zem-
bro do 1882

Camillo A. M. de Brzto
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LEI N. 2988—DE 14 DE OUTUBRO DE 1882
Crâa o distrieto do S. Sobasthlo, elovado6 froguezia, coin a denomi-

naço do S. SobastiLio tia Estrella, incorporando-lIio parto do
torritorio das da Boa Vista o Madre do Deus.

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidonte da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos os sous habitantos, quo
a Assomblea Logislativa Provincial decrotou, o en sanccionoi
a Lei seguinto

Art. 1.0 Fica creado urn districto do paz na pOV)a-
çXo da estaço de S. Sebastito, termo do S. José do Ao
Parahyba, e elovado 'c categoria do froguozia, cmi:
nominaço do S. Sebastito da Estrella.

§ 1. 0 Toro comeco suns divisas no porto cIa I
em frente a povoaço do S. Sebastiio do Parahyba, ad
vincia do Rio, em direcçio ao Sorroto da fazenda do Vile!-
la e Irmos, compreliendida esta; d'ahi c situaço do José
Coutinho Pereira Filho; desta em rumo a estaço do Santa
Clara, em seguimento I fazonda das Palmeiras, do capito
José Coutinho da Silva Pereira, ate a do José Thomaz Cou-
tinho do Carvalh@, inclusive esta; torritorio este quo flea
desmembrado da freguezia do Sant'Anna do Pirapitinga.

§ 2. 0 E' incorporado It osta nova freguezia, dosmem-
brado das da Concoiço da Boa Vista o Madre do Deus do
Angü, do termo da Leopoldina, o torritorio quo, partindo da
fazenda do Jos(') Thomaz Coutinho do Carvaiho, em rumo It
do S. Joao, propriedade do Antonio Carlos Machado do Ma-
ga1hes, polo corrego do inesmo nomo, compreliendendo esta
fazenda ate encontrar o Corrego Agua Limpa; par esto ad-
ma ate a serra daPedra Branca; d'ahi It fazenda do Pontal,
do Eugenio Si-baud, comprehondoirdo as da Pedra Branca e
Pedro Augusto, soguindo depois pela linha do forro ate
encontrar a divisa da freguezia do S. José do Alain Porn-
hiba, comprehendondo a parte quo foi desinombrâda do
Angü e uiccrporada a do S. JosO pela Lei n. 2678 th
N ombro do 1880, § 1.0

Art. 2. 0 Revogam-se as disposicos em contrario.

1ando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e oxecuço da roferida Lei pertencor, quo
a cumprain a façarn cumprir to intoiramente como
noun 6o :tn. U 	 roLro dut iIuViflOd a faca iiu-
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primir, publicar o corror. Dada no Palacio da Pridon-
ca da Provincia do Minas Goraes, aos quatorzo dias do xno
deOutubro do Anno do Nascimonto do Nosso Sonhor Jesus
Christo do mil oltocontos o oitenta o dous, sexagesimo pri-
ineiro da Indopendoncia a do Irnperio.

TIIEOI'IIlLo OTTONI

Sellada a publicada nosta Socretaria, aos 21 di Dozom-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LET N. 2980 —DE 14 DE OUTUBRO DE 1882
Dosrnoinbra da parochia o districto do Nossa Sonhora do 1)esterro, o

incorpora i do S Bonto do Tamanduá, a fazonda do Joo Gual-
borto do Carvaiho.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geracs: Faço saber a todos Os seos habitantos,
quo a Assernbloa Logislativa Provincia decrotou, c eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica desmembrada da parochia a dis-
tricto do Nossa Seuliora do Desterro (S. Sobastio do Our-
ral), e incorporada a parochia do S. Bonto do Tarnandutt, a
fazenda do cidadão Joao Gualberto do Carvallio; rovogadas
as disposiçöos em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a queni o
conhecimonto a axocuço da relorila Lei pertencor, quo
a cuinpram a facam cumprir to inteiramonte como nolla
so contein. 0 Socretario dosta Provincia a faça imprimir,
publicar a correr. Dada no Palacio da Prositoncia dLi.

Provincia do Minas Geracs, aos quatorza dias do moz
do Outubro do Anno do Nasciinento do Nosso Senhor
Jesus Christo do inil oitocontos o oitonta a dons, scxagcsi-
mo primoiro da Indopendeticia do Imporio.

rr II EoPIIILo OT'oNI

Sollada o publicada nosta Secrotaria, aos 21 do Do-
zembro do 1882.

Cani1lo A. Al. do Ih'ito
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LEI N. 2990—DE 14 DE OUTUBRO DE 1882
Doamombra da froguoia do S. José do Chopotó, tormo da Piranga,

o incorpora tt do N. S. das Mercds, termo do Pomba, as fazen-
das dos cjc19dos José Gomos Pereira o Luiz Pereira liarbosa.

0 Doutor Thoophilo OUoni, Presidente da Provincia
do Minas Ooraes: Faço saber a todos Os seos habitantes,
quo a Assomblea Logislativa Provincial docretou, e eu
sanccionei a Lei soguinto:

Art. unico. Ficam pertoncondo a freguozia do Nossa
Senhora das Mercs, tormo do Pomba, as fazondas dos cida-
duos José Gornes Pereira o Luiz Pereira Barbosa, dosmem-
bradas da do S. José do ChopotO, tormo do Piranga; revo-
gadas as disposiccs cm contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quom o co-.
nhecimonto o exocuçio da reforida Lei portoncor, quo , a
cumpram e façatn cumprir to inteiramento como noun so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprilnir, p11-
blicar e correr. Dada no Palacio da Prosidencia da Provin-
cia do Minas Goras,aos quatorze dias do rnoz de Outubro (10
Anno do Nascimento do Nosso Soiihor Jesus Christo do mu
oitocentos o oitenta o dous, sexagosiino prirneiro da IiiWi-
pendencia e do Itnperio.

TIIEOPIIII.o OTTorn

Sellada 0 pul)licada nesta Socrotaria, aos 21 do Dozom-
bro do 1882.

Camillo A. M. do B

LEI N. 2091—DE 14 DE OUTUBRO DE I
Revoga a do n. 2704 do 30 do Novombro do 1

o Dr. Thoophilo Ottoni, Presidonto da Provincia do Mi
nas Gcraes: Faço saber a todos os sans habitantes, qua
Assomblea Logislativa Provincial decretou, a ou sanccionei
a Lei soguinto

Art. unico. Continurá a pertencor it freguezia do S.
Rorno, tormo do S. Francisco, o territorio corn prohendido
da foz do Rio Paracatii, em linha recta, its fazondas dos
Capes, Barreiras a Riacho do Campo, na margem do Rio
Urucuia, quo ihe foi dosmembrado pela Lei n 2704 do 30
do Novembro do 1880, quo flea revogada a as mais disposi-
çes Qm contrario.
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Mande, portanto, a todas as autorida4es a qura o eo
nhecirnento e oxecucio da reforida Lol pertoncer, quo a cuiri-
pram e facam cumprir Uo intoiraineute come nella so con-
tern. 0 Socretario desta Provincia a faça imprirnir, pub ii-
car e correr. Dada no Palacin da Presidoncia da Provhi-
cia do Minas Geraos, aos quatorze dias do nioz do Outubro do
Anne do 1'4ascjmento do 1\osso Sonlior Jesus Christo do
oitocentos o oitenta o 	 :;in 	 O.iiO1 ro do
pendencia e do Imperlo.

I'I IL) () '[iON I

Sellada o publicada nosta Socrotaria, aos 21 do Dczoi
bro do 1882.

Camillo A. M. de 1-,

LEI N. 2902—DE 19 DE OUTUBRO DE 188.
Autorisa o Presidonto da Provincia s despondor difforcnoo-.

tias corn a construcço do diversas pontes.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraos: Faco saber a todos Os SOUS habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, o eu sane-
cionoi a Lei seguinte

Art. unico. Fica o Prosidonto da Provincia autoriso
do a dospendor, pola verba—Obras Publicas, as seguinto
quantias.

§ 1. 0 Ate 5:000$000 corn a construcçiio do urna ponto
no lugar mais convoniente do Rio Verde, quo Iiguo a Ire-
guezia do Espirito Santo da Mutuca ao novo rnunicipio
do Espirito Santo da Varginha.

§ 2. 0 A quantia necossaria corn a do uma sobro o rio
quo corta a ostrada quo do arralal da Contagern soguo
para Santa Quitoria, no municipio do Sabará; corn a do
outra sobre o Rio Jaboticatubas, na estrada quo do ar-
raial do mesino norno segue para o do Páo Grosso, no mu-
nicipio do Santa Luzia, e corn a do uma outra sobre o ri-
beirão denominado do José Alves, o na estrada quo vindo
do Mattosinhos e Seth Lagoas vao ao arraial do Pào Grosso,
éntre esto o a fazenda do Sant'Anna.

§ 3•0 Corn nina outrd no Rio Brojaba, na fazenda do
Antonio Goncalves Conte, freguozia da Boa Esperanca; re-
vogadas as disposices ern contrario.

Mande, portanto, a todas as autoridados a quem o co-
nhecirnento e oxocuçao da referida Lel pertencer, c'ue
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cumpram a facam cumprir to intoiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar a correr. Dada no Falacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Goraes, aos dozenove dias do mez do Outu -
bro do Anno do Nasciinento do Nosso Sen hor Jesus Christo
do inil oitocentos e oltenta e dous, soxagesimo prilneiro da
Independencia a do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada a publicada nesta Sacretaria, aos 21 do Dozem-
bro do 1882.

Camillo A. M. de flrilo

LEI N. 2993—DE 23 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o Governo a conceder titulo (10 norrnalista, indepondento

do idado legal, a D. Anna Guilliermina Caudida do Carvaiho.

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidonto da Provincia
do Minas Geracs: Faco saber a todos os sous habitantes,
quo a Assombea Legislativa Provincial decrotou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Pica o Governo da Provincia autorisado
a conceder titulo do norinalista a D. Anna Guilhermiiia
Candida do Carvaiho, independente do idade legal; revo
gadas as disposiços em contrario.

Mande, portanto, a todas as autoridades a quoin o
conhecimento o execuçio da roferida Lei pertencer, quo
a cumpram e façain cumprir to inteiramonto coino noIli
so coiitem. 0 Socrotario desta Provincia a faça ilnprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro.
vincia do Minas Geraos, aos vinto o tres dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Sonlior
Jesus Christo do toil oitocentos a oitenta e dous, sexage-
simo primeiro da Independencia o do Itnperio.

THEOPHILO OTTONI

Sollada a publicada nesta Secretaria, aos 21 do Dc
zembro do 1882.

Caiii1lo A. ill. (10 L'rilQ



LEI N. 2994—DE 23 DE OUTUBRO DE 1882
Rovoga o § 5.° do Art. 4. 0 da Loin. 2815 do 22 do Outubro do 1881,

quo inandou contratar corn uma das companhias do estrada do
forro, Unio Mineira, ou Juiz do Fora ao Piau o prolouga-
monto dos seos tiilhos a cidado do Pemba, o autorisa o Governo
a conceder áquolla companhia osto prolongamonto, elovado 0
see capital a tros mil contos do róis, corn a garantia do juros
do 7/0 sobro soiscontos contos do róis, quo cro destinados no
ramal do Mar do flespanha.

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidonte da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos Os SOOS liabitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decrotou, o cu
sanccioriei a Lei soguinto:

Art. 1. 0 Fica rovogado o § 5. 0 do Art. 4.' da Lei a.
2815 do 22 do Outubro do 1881, quo mandou contratar corn
urna das companhias do ostrada do ferro Unho Mineira
on Juiz do Fora ao Piau, o prolongarnento do sous trilhos
A cidado do Pomba, preforindo-so a quo, no3 termos dos
referidos contratos e Lois vigentes, offerocor coiidic5es mais
vantajosas a provincia.

Art. 2.' Fica o Governo autorisado a conceder
companhia Unio Mineira o prolongarnonto do sua es-
trada ató a cidado do Pomba, corn a garantia do juros
do 7% sobre seiscentos contos do róis, quo cro destinados
a construcço do ranial do Mar do Hospanha, ficando ole-
vado o capital da companhia a tres mil contos do róis.

Art. 3. 0 Ficam rovogadas as disposices cm contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimonto o exocuçilo da referida Lei pertencer, quo a
curnpram o façain cumprir to inteiramonto como nolla
so contem. 0 Sccretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar o corror. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinto o tres dias do mcz do Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitonta e dous, sexagosinio primoiro da
Independoncia a do Imporio.

THEOPIULO OTTON!

Sellada e publicada nesta Socrotaria, aos 21 do Do-
ombro do 1882.

Camillo A. M. (k JiritQ



LEI N. 2995 DE 19 DE OUTUBRO DE 1882

11ova A cidado, corn o titulo do Viscondo do Rio Branco, a villa do
Prosidio, o contoni outras disposic3es.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidonto da Provincia
do Minas Goraos: Face saber a todos os sees habitantes,
quo a Assomblea Logislativa Provincial (IOCrOtOU, 0 CU
sanecionci a Lei seguinte:

Art. unico. Fica elovada It catogoria do cidado corn
0 titulo do cidado Viscon'le do Ro Branco, a villa do
Presidio.

§ 1. 0 A comarca do Paranahyba passarIt a donoini-
nar-se comarca do AraxIt, o a do Sapucahy_COtilarca
do Lavras.

§ 2. 0 A ciclado do TarnaniluIt donorninar-se-ha ci-
dade do Itapecerica.

§ 3•0 A parochia do S. Joo do Suassuhy, do termo
do Suassuhy, douoiuinar-se-ha—S. Joo Evangelista.

§ 40 A froguozia do N. S. (10 Dosterro, cuja slO
fi transforida para 0 arraial do S. Sebastiio do Curral,
pola Lei n. 2775 do L° do Outubro do 1881, flea deuo-
mitiada—parochia do S. Sobastiao do Curral.

§ 5. 0 No artigo 3. 0 da Lei n. 1676 de 21 do Sotembro
(10 1870, onde so 1—Barreiro, lia-so—Ubasoiro; ro-
vogadas as disposiçes Gin contrario.

Mande, portanto, a todas as autoridades a quern 0 CO-
nliecimento o execuçio da referida Lei pertencer, quo a
cumprain e façam dumprir tn intoirarnente come nella so
contom. 0 Secrotario dosta Provincia a faça imprimir, pu-
lilicar e correr. Dada no Palacio (Ia Presidéncia (Ia Pro-
vincia do Minas Goraes, aos dezonovo dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascirnerito do Nosso Souhor Jesus
Christo do mil oitocontos e oitonta o dous, soxagosimo pri-
UloirO tLt It1IOj(OnIloncia e do Imporio.

TIIE0PIuL0 OTTONI

Sollada o publicada nesta Secrotaria, aos 21 do Do-
zonthro do 18S2.

(iiti1lo A 111. (/6 1Ii'/J()
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LET N. 2990—DE 19 DE OUTUBRO DE 1882

Crda o municipio do Brejo Alegro.

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos Os SOOS habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sauc
cionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 E' creado o municipio do Brejo Alegro,
composto das freguezias do Brejo Alegre, elovada It cate-
goria do Villa, e do Sarit'Anna do Rio das Voihas, dos-
membradas do niunieipio da l3agagem.

Art. 2. 0 Este rnunicipio pertencerIt It comarca do
Rio Bagagem, e serIt installado, dopois quo sees habitantes
tiverem offerecido It provincia os odificios necessaries para
cada, casa do camara o escolas para ambos os sexos.

Art. 3. 0 liavorIt nesto municipio todos os officios do
jusica creados por Lei.

Art. 4.' Revogam-se as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quom 0 Ct)-

nhecirneato e execuço cia referida Lei pertencer, quo a
cumpram e facain cuniprir Uo intoirainente conio nella so
contern. 0 Secretarie desla Provincia a faça imprimir,
publ:car e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pie-
vincia do Minas Geraes, aos dezenovo dias do inez do Outu-
bro do knno do Nascitneiito do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo primeiro
da Indopendencia e do Iinperio.

TIrEOPIIIL0 OTTONI

Sellada o publicada nesta Socretaria, aos 21 do Dezom-
bro do 1882.

Ca,eilio A. Zlfaria de Brito

(c)o9
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LEI N. 2997—DE 19 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o Presidente da Provincia a despeuer corn diversas obras

publicas as quantias nella mencionadas.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habitantes, quo a
Asseniblea Legilativa Provincial decretou, e eu sanccionej
a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Presidente da Provincia autorjsado
a despender, pela verba—Obras Publicas, as seguintes
quantias

§ 1.0 30: 000$000 coin concertos da estrada quo,
partindo da estaco do Chiador, na Estrada do Ferro D.
Pedro II, vae terminar no arraial do Espirito Santo do Mar
Hespanha.

§ 2. 0 22:000$000 corn os concertos e reparos da quo
de Santa Rita do Jacutinga se dingo a cidade do Turvo,
o vae terminar na freguezia do S. Vicente Ferrer.

§ 3. 0 Ate 15:000$000, do orçarnento vigente, corn a
reconstruccAo da quo da estaçao do Passa Quatro so di-
rige a Christina e S. Sebastio da Pedra Branca, passando
pela Virginia.

§ 4 0 AW 15:000$000, coin concertos da quo da ci-
dade de Marianna vae ter a da Ponte Nova, do forma quo
a mesma so presto a vehiculos do rodagern.

§ 5. 0 At6 12:000$000 corn a reconstrucço da quo da
cidade da Christina se diriga a Itajubá, e 8:000$000 corn a
reconstrucçao da que Ja freguezia do Carmo so dingo as
Aguas do Caxarnhñ.

§ 6 0 15:000$000 corn a reconstrucço da quo, par-
tindo do districto do Aventureiro, vae terininar iia estacao
da Conceiçao, Estrada do Ferro D. Pedro II.
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7e 5:000$000 corn a abertura on construcQao do
urna que, partindo do arraial da Piedade, vá ter a estaçao
da cidade Leopoldina.

§ 8. 0 Ate 4:000$000 corn os concertos necessarios da
da quo do Lavras vae a povoaço dos Tres Coraçes do
Rio Verde.

Art. 2. 0 Flea igualmente autorisado a despender,
pela mesma verba, as quantias necessarias:

§ 1. 0 Corn a construcço do urna estrada quo, par-
tindo da freguezia do Patrocinio, no rnunicipio de S. Mi-
guel do Guanhães, vã ter ao Porto da Figueira, na margern
do Rio Deco.

§ 2. 0 Corn os concertos da quo, partindo do arraial
do Pinheiro, rnunicipio do Piranga, vae ao da Tapera e
d'ahi a cidade Vicosa do Santa Rita.

§ 3.' Coin 	 da quo do Sant'Anna do Ferros, muni-
cipio da Itabira, passando pela Serra da Tiririca, vae tor a
Dores do Guanhes.

§ 4. 0 Coin a factura, seguudo forem orQados dos con-
certos da estrada do S. Sebastiao do Salitro para o Patro-
cinio.

§ 50 Corn os quo da cidade Diarnantina vao a do
Montes Claros, incluindo-se nestes concertos a construcçao
do duas pontes: urna sobro o Rio Tijucussi,e outra sobro o
Capo Grosso, nos pontos mais corivenientes; assirn corno
quaosquer outras: devendo sor realisadas esas obras, em
vista do orçarnento quo fizer o respectivo ongonheiro do dis-
tricto.

§ 6. 0 Desde ja, corn a abertura do urna estrada entre
o ponto terminal da navegacäo do Rio Grande e o ponto
mais conveniente da freguezia do Porte Real do Rio S.
Francisco.

§ 7. 0 A mandar conipletar a quo da cidade de Suas-
suhy vae ter ac Porto da Figuoira, na margern do Rio Doco.

Art. 3.' Fica ainda o Presidente da Provincia auto-
risado a dospender mais, pela mesma verba, as seguintes
quantias:

§ 1. 0 Ate 14:000$000 corn a construcço do urna
ponte sobre o Rio Novo,na freguozia e povoaço da Pioda-
do, rnunicipio da Leopoldina.

§ 2.' 2,500$000 corn a do urna sobre o Rio Doura-
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dinhos, na estrada quo da cidade do Praia vae pat'a a
freguezia do S. José do Tijuco; 3:000$000 corn a do on-
tra sobro o Rio Babylonia, na ostrada quo do Monte Ale-
gre vae a Uberaba, e 1:500$000 corn a do urna outra so-
bre o Rio S. José, na parochia de Nossa Senhora do Carrno
do Prata, na estrada quo vao a Uberaba.

§ 3.' 2:000$000 corn a do urna sobro o Ribeirao Mu-
cambo, na estrada quo vae do arraial do S. Rorno ao do Ca.
po Redondo, rnunicipio do S. Francisco,e 3:000$000 corn a
do outra sobre o ribeirao quo dista urn logua do arraial do
S. Rorno, na estrada quo vao para o districto do Brejo da
Passagern e outros pontos.

§ 4° Ate 3:000$000 corn a do urna sobre o Rio Pa-
cas, na freguezia de S. Gonçalo do Rio Abaixo, rnunicipio
do Santa Barbara, o ate 500$000 corn os reparos da ponto
sobre o Rio Mata Cavallos, na estrada da Escadinha, quo
do morro do Pilar so dingo a Concoico do Serro.

Art. 4. 0 Fica tambern o Presidente da Provincia au-
torisado a dospender as quantias necessanias:

§ 1. 0 Corn a reconstrucçao da ponte dos Pinhos so-
bro o Rio Novo, na freguezia do IJescoberto, do muni-
cipio do S. Joao Nepomuceno.

§ 2. 0 Corn a construcçao de urna sobro o Rio Espi-
rito Santo, na estrada que do Patos vac ao Patrocinio.

§ 3° Corn a do urna sobre o Rio das Veihas, no in-
gar mais proximo ao arraial do Trahiras, do rnunicipio
do Curvollo.

Art. 5.' Fica igualmenteautorisado a auxiliar, pela
mesma verba, as Carnaras Municipaes abaixo declaradas,
corn as seguintes quantias:

§ 1. 0 8:000$000 a do Caeté, para concertos o con-
strucçes do pontes no mesmo rnunicipio.

§ 2. 0 1:500$000 a do Musambinho, para a construe-
go do uma sobre o Rio Musambinho, na estrada quo
do Cabo Verde vae áquolla cidade, o 2:000$000 para re-
construccao de urna sobre o Rio Musambo, na fazenda
de Francisco Antonio da Silva, na estrada quo do Musam-
binho vao A Santa Rita do Rio Claro.

§ 3•0 2:000$000 a do Alfonas,para a construcço tic
urna sobre o Rio Musambo, na ostrada do S. Joaquirn da
Serra Negra ao Arcade.
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4.. A quantia nocessaria, conforme o orçameno
da Camara Municipal respeotiva, para construcçAo do uma
sobre o Ribeirao do Tijuco, nas immediaçes da ostaço da
Estrada de Ferro do Oeste, em S. Joao 1'E1-Rey.

Art. 6. 0 Fica finalmente o Presidente da Provincia
autorisado a despender, pela mesma verda, a quantia do
500$000 corn a compra de urn arame para o porto da
Bernarda, na estrada do Born Despacho a villa de Dores
do lndaiá, e 400$000 corn a do urn outro para a porto da
Formga, no Parà, estrada de Pitanguy a Paracatit.

Art. 7. 0 Ficam revogadas as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern a co-

nhecirnento e execuco da reforida Lei pertencer, quo a
cumpram e taçam cumprir to intoitarnente corno nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacioda Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos dezonove dias do znez de Outu-
bro do Anno doNascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo primeir
da Juclependencia e do Imperio.

THEOPHILO OTT

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos27 de ljuzeia.
bro de 1882.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 2998—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882

Autorisa o GovornO a despender a quantia do 3:000$000 coin a cani-
lisaçAo d'agua potavel da villa do Espirito Santo da Varginh,
e a do 2:000$000 corn a da freguezia do Carmo da Cachoeira,
do mesmo rnunicipio.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geracs: Faço saber a todos Os seos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial docretu, e cu
sanccionei a Lei seguinte:

Artigo unico. Fica o Governo da Provincia autorisado
a desponder, pela verba—Obras Publicas, a quantia do
3:000$000,COm a canalisaco d'agua potavel da villa do Espi-
rito Santo da Varginha, e 2:000$000 corn a da freguezia do
Carmo da Cochoeira, do mesmo municipio; revogadas as
disposic3es em contrarlo.
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Mano, portanto, a todas autoridades a quem o conho-
cimento e execuçao da referida Lei pertencer, quo a cum-
pram e facam cumprir to inteiramente como nella so con-
tern. 0 Secretario dosta Provincia a faa imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Prosidoncia da Pro-
vincia do Minas Goraes, aos vinte dias do mez do On-
tubro do Anno do Nascimento da Nosso Senhor Jesus Chris-
to do mil oitocontos e oitorita e dons, sexagesimo primeiro
da Independencia e do Irnperio.

T;IE0PLIL0 OTTONI

Sellada e publicala neta Secrotaria, aos 27 do Dezern-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 299—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o Presidente da Provincia a despendor as quantias feces-

sarias corn os concertos a coastrucçöes de diversas pontes, em
difforentes localidades

0 Doutor TheophUo Ottoni, Presidente da Provincia
de Minas Geraos: Faço saber a todos on seos habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decrotou, e eu sanccio-
aei a Lei seguinte:

Art. unico. E' o Presidente da Provincia autorisado
a despender, pela verba—Obras Publicas, a quantia neces-
saria corn os concertos das pontes: dos Crioulos,sobro o Rio
Lambary, entre o arraial cia Saude e Born Despacho; da
Estiva,sobre o Rio Pico,entre este arraial e o da Abbadia;
sobre o Rio S. Joao, entre a cidade dePitanguy e povoaço
dos (Jrdosos; e corn a construcço de tres, sendo: uma so-
bro o Ribeirao Limoeiro, entre o Corrego do Anta a a cida-
do do Santo Antonio do Monte;outra sobre oLambary, entre
esta cidade a a de Tamanduã, no lugar denominado Ta-
buos,e a terceira sobre o Path, entre S. Goncalo do Path a
Saude, no Porto do Tico; revogadas as disposices em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quem o
conhecimento a execuço da reforida Lei pertencer, quo
a cumprarn a facarn cumprir tAo inteiramente como nella
se contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro

-vincia de Minas Geraes, aos vinte than do rnez d.
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Ontubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta o dous, sexagosimo pri-
meiro da Indepndencia e do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 27 do Doz-
embro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3000—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o Governo a mandar reconstruir a ponte sobre o Rio

Chopotó, no municipio do Piranga.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presi4cnte da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos Os seos habitantes,
que a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e ou
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. E' o Governo autorisado a mandsr pro-
ceder a reconstrucço da ponte sobre o Rio Chopotó, na
fazenda do cidadAo Custodlo Carneiro do Miranda, estra-
da da freguezia do Calambáo, municiplo do Piranga, a S.
José do Barroso, pela verba—Obras Publicas, Lois espe-
ciaes, ou a juizo do Governo; revogadas as disposic5es
em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
uhecimento e execuço da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e faQam cuinprir tao inteiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vint3 dias do mez de Ou-
tubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chris-
to do nill oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo priiiiiro
da Independencia e do Imperio.

TuE0P1IIL0 OTTONI

Sollada e publicada nesta Secretaria, aos 27 do 1)ozeni
bro do 1882.

Camillo A. M. de Drib
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LEI N. 3001—DE 20 DE OUTUI3RO DE 1882
Autorisa o Governo a despender as quantias em quo forem orcidos

os concertos e construcçles de diversas pontes, em differentes
localidades.
o Douter Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia

do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitautes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte

Art. unico. E' o Governo autorisado a despender as
quantias em quo forew orçados: os couertos das pontes so-
bra os Rios Januarlo e Escuro, no municipio do Paracatd, e
Ribeirao José Pedro e Dourados, no do Patrocinio, sendo
esta ultima na fazenda do Ceiro; as construcçes do uma
sobre o Rio Preto, no lugar denorninado Capim Branco, ter-
mo de Paracati'i, do duas sobre Os Rios Paracatit e Escuro
Graride,na estrada quo da villa do Patos vae ter a do Para-
catñ, e uma sobre o Rio S. Joao, na estrada quo segue do
arraial deS. Pedro do Alcantara para o do S. SobastiAo
do Salitre, termo do Patrocinio; revogadas as disposi -

es em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execuço da referida Lei pertencer, quo
a cuinpram e facam cumprir tao inteiramente como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprirnir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro..
vincia do Minas Geraes, aos vinte dias do mez do Outubro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitoeentos e oitenta o dons, sexagesimo primeiro da
Jndependencia e do Imperio.

THEOPHILO OT'roNI

Sellada o publicada nesta Secretaria, aos 27 do De-
zembro de 1882.

Camillo A. Al. de Brito

LET N. 3002—DE 0 DE NOVEMBRO DE 1882
Autorisa o Geverno a conceder ao eidado Alexandre Francisco

Lopes, privilegio pars, navegar o Rio Capitinga; ao engenheiro
Crispiniano Tavares, garantia de juros de 7 % sobre o Ca-
pital de 40:000$000, para a exploraco da jazida argentifera da
fazenda do Chumbo.

0 Dr. Theophilo Ottoni, Presidoato ia Provincia fla
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Minas Goraes: F1ao saber a todos os sous habitantes, quo a
Assemblea Legislativa Provincial docretou, o ou sanccio-
noi a Lei seguinte:

Art. 1. 0 Fica o Governo autorisado a conceder ao ci-
dado Alexandre Francisco Lopes privileglo por vinte an-
nos. para navegar o Rio Capitiuga, sem onus alguin para
a Provincia.

Art. 2. 0 Fica mais autorisado a conceder ao enge-
nheiro de minas, Chrispiniano Tavares, ou a ernpreza pot'
ello organisada, para a exp1oraço da jazida argentifora
da fazeuda do Chumbo, municipio do Patos, garantia do ju-
ros de 7%, pot' prazo do vinto e sete annos, sobre o capital
offectivainente empregado ate ao maxirno do 40000$000, para
o reconheciinento completo e definitivo da reforida jazida.

§ 1. 0 A empreza que, depois desta exp1oraco, so orga-
nisar para o fabrico do chumbo, prata e chumbo de caça,
logo que der urn dividendo do 7%em relaço ao capital em-
pregado, dividirá o excesso em duas partos iguaes, e perten-
cerá uma a provincia, a titulo do rembolso das quantias quo
tiver despendido, ate a solucao do atliantamento e respec-
tivos juros.

§ 2. 0 No caso de no se levantar a empreza para 0 fa-
brico do miuereo, o uso e gozo da fazenda do Chumbo ser-
virá de garantia a provincia, pelas quantias quo tiver adi-
antado.

Art, 3. 0 Revogarn-se as disposices em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execuço da referida Lei pertericer, quo a
cumpram e faQam cumprir to intoiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir, Pu.
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez de No-
vembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocetos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Independencia o do Imperio.

TIIEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 27 do Dozeni-
bro do 1882.

CamiUo A. M. de Brito

=
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LEI N. 3003—BE 7 BE NOVEMBRO Dl 1882

Declara quo o prazo do garantia do juros, concedido ao ongenheirci
Crispiniano Tavares pela Lei 11. 3002, d do trinta e tres annos,
e nio do vinte e sete.

o Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Face saber a todos os seus habitantos,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sane-
cionei a Lei seguinte:

Artigo unico. 0 prazo do garantia do juros do 7%,con-
cedido ao en(yenheiro Chrispiniano Tavares, sobre o capi-
tal maximo do 40:000$000 para exp1orao da mina de ga-
lena da fazenda do Chumbo, ó do trinta e tres annos, e no
de vinte e sete, come passou nesta Assemblea; revogadas as
disposiçes em contrarie.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execuco da referida Lei pert&icor, quo a
cumpram e façarn cumprir to inteiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir, pu-
blicar o correr. ')ada no Palacio da l'rosidencia da Provin-
cia do Minas Geraes, aos sote dias do mez do No-
vembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Chris-
to do mil oltocentos e oltenta a dons, sexagesimo primei-
ro da Independencia o do Imperio.

THEOPHILO OTT0NI
Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 27 do Dezem-

bro do 1882.
Camillo A. M. de Brito

A
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RESOLUQAO N. 3004—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Autorisa a Camara Municipal de Barbacena a conceder pennas

d'agua, mediante imposto.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia Jo
Minas Geraes: Faço saber a todos os sons habitantes, quo a
Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta da Camara
Municipal do Barbacena, decretou a Resoluço segainte:

Art. 1.' A Camara Municipal do Barbacena fica au-
torisada a conceder ate sessenta ponnas d'agua, quo soro
tiradas do encanamento goral, podendo ser a concesso feita
polo seu presidente.

§ 1. 0 0 concessionario pagará o imposto annual do
40$000 polo uso da penna d'agua, imposto quo serà pago
W ao dia 10 do Janeiro do cada an no.

§ 2. 0 0 anno será sempro contado do Janeiro a De
zembro, qualquer quo seja a epoca da concesso.

§ 3. 0 Na lalta do pontual pagamento, pagarâ mais
o concessionario a quantia do 10$000 de multa, o o dobro
nas reincidencias.

§ 4. 0 Si acaso so der a falta em dons annos
eutivos, o procurador da Camara communicarâ ao fiscal,
quo mandarâ cortar o encanamento, e fará disto particid
paço ao presidente da Camara.

Art. 2. 0 Toda a despeza para a co11ocaço da penna
d'agua correri por conta do concessionario, assim como
a dos concertos quo do futuro forem precisos.

Art. 3. 0 Os trabaihos da derivaço sero feitos por
pessoas pela Camara autorisadas, sob sua imniediata
inspocco.

Art. 4. 11 0 seeretirio cia OatIUL'a far um 	 rOlagQ
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das pessoas qua obtiverem a concesso do penna d'agua,
em livro para esto fim creado, e remetterá annualmente, no
dia 31 de Dezembro, ao procurador da Camara, copia desta
relaçao, para serem feitas as cobranças.

Art. 5.' Ficam obrigadas ao imposto geral todas as
casas comprehendidas em uma zona quo a Camara de-
terminará, mais on menos equidistante dos chafarizes.
Esto impo8to serâ do 2 0/0 sobro o valor locativo dos pro-
dios, e será pago na data determinada no § 1.' do Art. 1.0
desta resoluçao, o na falta seth applicada a multa do
dobro do imposto.

§ l. Ficam isentos do iniposto locativo Os COflCOS-
sionarios do penna d'agua.

§ 2. 0 Ficam tambem isentas deste imposto as pos-
oas nimiamente pobres, a juizo da Camara, sob attestado

do revorendo vigario da fregu6zia da cidade.
Ait. 6.' Us valores locativos dos predios sero lan-

çados por uma comwissao composta do procurador o fiscal
da Camara e do mais uma pessoa nomeada por esta, e corn
recurso para a mesma.

Art. 7.' Quando, por qualquer incidente, diminuir a
volume d'agua do encanamento geral, a Camara mandará
lechar as registros da caixa do distribuiço, do modo quo
seja regulado proporcionalniente durante o din o forneci-
inento cl'agua aos chafarizes e bicas particulares.

Art. 8.' 0 fiscal da Camara peroorrerá o encana-
mento geral quatro vezes, polo menos, em cada mez, darido
conta desta inspecço, em relatorio circumstanciado, em
cada sesso ordinaria da Camara.

Os concessionarios do pennas d'agua ficam obrigados
a dar esgoto as sobras d'agua quo correrem em seus
pateos on quiutaes, do modo a no ficarem estagnadas ou
earn arem damno a sons visinhos confluantes.

Art. 10. Revogam-se as disposicies em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0 CO-

nhecimento o execuço da referida Rosoluço pertencer, quo
acumpram e façam cumprir to inteiramente como nolla so
contom. 0 Seeretario desta Provincia a faca imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos sete dias do mez do No-
yembro do Auno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
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Christo do mil oitocentos e oiteuta e dons, sexagosirno pci-
moire da Independeucia a do Imperio.

TuEoI'kIILo OTTONI

Sellada e publicada nesta Secrotaria, aol 30 do Dozom-
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brilo

RESOLUQAO N. 3005—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Autorisa a Camara Municipal do Juiz do Fora a contratar urn medico

para os pobres, a crear uma oscola municipal, a cobrar diversos
impostos e a coutrahir urn emprestimo de I00;000$000.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Camara Municipal do Juiz de Fora, deereteu a Rose-
Juco seguinte:

Art. 1.° A Camara Municipal do Juiz do Fora flea
autorisada:

§ 1. 0 Acontratar, rnedianteo honorario do 1:200$000
annualmente, urn medico quo so incumba do tratamento
dos indigentes do municipio.

§ 2.' A crear uma escola primaria do sexo mas-
cube, sob a denominaçao do Escola Municipal, 001 quo
so leccione pelo inethdo mais acertado, oin urna das ox-
trernidades da cidado do Juiz do Fora, a qual srá man tida
annuamerite coin a quantia do 1:200$000 de SCO cofro,
ficanlo supprirnida a Escula Nocturna do quo trata o Art.
1. 0 da ResoIuçe n. 2641 do 8 J0 Janeiro do 1880, e por
esta forma derogalo e rnodtflcido o dtto Art. 1.° o seo § 1.0

§ 3 0 A cobrar da Coinpanhia Ferro Carril Bonds do
Juiz do Fora, annualmento, do cala urn carro do con-
ducco do passageiro, bagagons on cargas, quo transitar
nas linhas rospectivas, 30$000.

§ 40 A cobrar (10 ctda pesoa quo effectuar Ioilão
corn agente, ainda quo no seja titulado, 40$000 por cada
ann) en quo oxercer o officio, quer o faça gratuita-
monte, qur mnedianto romuneraçao.

§ 5. 0 A contrahir urn emnprostirno ate ao valor do
100:000$000, a juro quo no oxceda do 8% ao amino, para



Ocorrer as despezas corn esgotamento do pantanos, abas-
tecimento d'agua potavel a cidade e outras quaosquer
obras quo julgar necessarias.

Art. 2. 0 Rvogam-se as disposiçSes em coutrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quoin o co-

nheci mento e execuço da referida Rosol Uça() pertencer, quo
a cumpram e facarn cumprir tao inteiramente come nella
so contein. 0 Secretario desta Provincia a faça itnprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sote dias do mez do No-
vembro do Anno do Nascirn onto do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta o dous, sexagesimo
primeiro da Independencia e do Imporie.

THEOPHILO OTTONI
Sellada e publicada nesta Secrtaria, aos 30 de Dez-

embro do 1882.
Camillo A. M. de Brio

RESOLUçA0 N. 3006—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Modifica a addita diversos Arts. das Resoluçöes as. 2127 e 2644.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geraes : Faço saber a todos os seus habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial, sobro proposta da ca-
mara municipal do Mar do Jlespanha, decretou a Resoluçao
seguinte:

Art I 0 Os Arts. 237, 240 e 245 da Resoluçao n.
2127 de 9 do Janeiro do 1875, 1.0 e 2. 0 da do n. 2644 do 8
de Janeiro do 1880, serAo obsorvados coin as seguiritos mu-
dificaçoes e addiçOes, a saber:

§ 1. 0 DAS LICENcAS

I. Para abrir ou conservar aberta casa do negocio,
qualquer quo ella seja, dentro do perimetro do meio kilo-
metro para cada ]ado das estaçOes das estradas do ferro ou
do rodagem, 20$000.

II. Para abrir ou conservar aberta casa de negocio,
qualquer quo ella seja,dentro dos limies da cidado,10$000.

III. Para abrir on cnservar aberta casa do negocio,
qualquer quo ella seja, dentro dos limites do outras povoa-
çOes, 15$000.
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IV. Para abrir on cnservar aberta casa do nogocie,
qualquer quo ella seja,á inargein das estradas goraes, pro-
vinciaes o rnunicipaes, 100$000.

V. Para abrir on couservar aberta cas do nogocto,
qualquer quo ella soja, em outro qualquer lugar no men-
cio nado nos nurneros antcceden te, 500$000.

VI. Para abrir botica on conserval-a aberta, 30$000.
VII. Para mascatear fazeadas, obras e joias de ouro,

prata, peilras preciosas, on outro qualquer objecto do mer-
cadoria, excepto generos alirnenticios, on qualquer outro
do prirneira necessidade, 250$000.

VIII. Para abrir on conservar ab9rta casa do pasto,
hotel ou estalagern, 30$000.

IX. Para abrir on conservar aberta loja on teada do
qualquer officio ou arte mochanica, 4$000.

X. Para abrir on cousorvar aberta lija on otheina flia
do caldeirejro, 10$000

XE. Para ofuicinas portateis on volantes do caldeireiro,
on para vender objectos do caldeirarta em mascateaço,
50$000.

XII. Para abrir on couservar abera casa publica de
jogos permittidos, excepto bilhar, 100$003.

XIII Para abrir on conservar aberta
jogo de bilhar, do cada urn btlhar, 30000.

XIV. Para abrir on conservar aberta coehoira, ondo
so recebarn anirnaes a trato, excepto nos hotels, I0$000.

XV. Para abrir on couservar aberto rancho do tropa,
em quo so venda inilho somonta, 10$010.

XVI. Para ter carrosou outro qualquer vehiculo quo
so destine a conducço e transpwte do passageiros,cobran-
do aIuguis, freto, on outra quilquor paga, per cada urn,
10$000.

XVII. Para ter carros, carroças, carret5es e trop,,,
quo se destinem ao trarisporte o a conducço do genoros
materiae,recebendo frote,carreto, on outra qualquer pag 1,
por cada uma carroça, 16$000; per cada carro do eixo tao-
vel, 8$000, e por cada besta do tropa,50cJ réis.

XVIII. P,,r:i dar qualquer espectaculo publico, eon-
ferenci as, exposiç', on exhibiçao qualquer, recebendo
paga, quer certa o determinada, quer yoluntaria o espon-
tanea, Ior cada urn, 5$000.
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X1X. Para correr curros on cavalhadas, 10$000.
XX. Para castellos do fogo, 10$000.
XXI. Para queirnar logos do ar, foguetes e gyrando-

las, somente em dias do festas nacionaes e religioas, ou
para annunciar espoctaculos publicos, pot cada vez,50$000.

XXII. Para mascatear armarinhos, 50$000.
XXIII. Para officinas do alfaiate, quo vender ou for-

necer
.

 fazendas ou outros objeetos do officio, 20$000.
XX1V.Para ter pastos do alugu1, dentro do patrimo-

nio das povoacOes, do cada urn,12$600.
XXV. Para vender armas do fogo, 20$000.
XXVI. Para vender generos do paiz per atacado ou

em grosso, no sendo producto do municipio, tropoiro,e nem
teudo casa de negocio, 200$000.

XXVII. Para vender algodes, coixas, cobertores, ou
outro qualquer tecido da provincia, productos ou artfac-
tos della, não tendo casa do negocie, nern sendo tropeiro,
10$000.

XXVIII. Para abrir on conservar aberta casa ou
armazem de exportar caf& por compra, por corn missAo, ou'
come intermediario exportador, 50$000.

XXIX. Para vender bilhetes do loterias legaes, 50$.
Quando esta industria for exercida pr firma social,

serà cobrado o mesmo imposto do 50$0 00, por cada socio
que mascatear a venda fora do estabolecimetito oi. da Corn-
munhao social.

XXX. Para o use legal de armas defesas, na forma
do Art. 186, 20$000.

XXXI. Para matar e esquartejar rezes em matadou-
ros ou casas particulares, sendo para vender, 20$000.

XXXII. Para construir cerniterios particulares,
30$000.

XXXIII. Para formar carneiras ou catacumbas nos
cemiterios pertencentes a Camara, ou outra qualquer co-
rnunhao civil ou religiosa, 50$000.

XXXIV. Para edificar ou reedificar casas nas p
voaçOes,de conformidade corn o Art. 35 § 1. 0 e 2.°,6$0

XXXV. Para dep sitar nas ruas rnateriaes do c
strucçao, de conforinidade corn o Art. 54 das Postura.
4$000.

XXXVI. Para exercer a profisso de dentista,30$000
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XXXVII. Para exercer a proflsso do retratisla,
50$000.

XXXVIII. Para abrir barracas ou botequins tempo-
rarios, em quo sOrnente so vendam bebidas e comostiveis, a
pequeno varejo, per cada 15 dias, 8$000.

XXX1X. Para ter na cidade e povoaces cites do
raga, nas condiçes quo a Camara detormina, 10$000.

0 possuidor do animal será obrigado a trazel-o corn
coleira do sola ou metal, e nella o carimbo da Camara,
sem o quo seth mono, na forma das posturas.

§ 2. 0 DOS IMPOSTOS

I. Para vender polvora em casa do negocio, .ni$000.
II. Para vender aguardente do canna ou restillo,

20$000.
III. Para vender drogas, remedios e medicamentos

quo a Camara faculta em casa do negocio, 10$000.
IV. Para vender armas de fogo,20$000.
V. Para vender fumo em mascateaço, 5$000.
VI. Para commerCiar em animaes muares e cavalla-

res, 200$000.
VII. Para commerciar em fazendas seccas,10$000.
VIII. Para commerciar em armarinhos, 10$000,
IX. Para commerciar em calçados, 10$000.
X. Para commerciar em chapéos de sol o do caLeça,

lo$000.
XI. Para commerciar em roupas feitas, 10$000.
XII. Para commerciar em perfumarias,l O$000.
Xlii. Para commerciar em arreios a couros 10$000.
XIV. Para commerciar em ferragem do qualquer es-

pecie,l O$000.
XV. Para commerciar em comestiveis do estraiigei-

ro ou em conservas, 10$000.
XVI. Para commerciar em tintas, oleo, agua-raz e

outros misteres do pintura, 10$000.
XVII. Para commerciar em fumo, tabaco, charutos,

rape, cigarros, cachimbos etc. etc., 10$000.
XVII1. Para commerciar em louça, vidros o crys-

taes, 10$000.
XIX. Para commerciar em obras d

podras preciosas, relogios etc. etc., lO$OO(
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XX. Para coinmerciar em bebidas nacionacs e as .
trangeiras, 30$000.

XXI. Do cada engonho, ou machina qualquer do
socar e preparar café, 10$000.

Nao sendo este imposto pago em tempo, inoorrert o
infractor na multa do 10$000.

XXII. Do cada fabrica do toiha, tijolos e caeira,
20$000.

XXIII. De cada porco, carneiro, cabrito, ou outro
animal qualquer qua so matar para negocio, sendo porco,
1$000, e outro qualquer, 500 rs.

XXIV. Do cada escravo qua so vender no rnunicipio,
W ao preço do urn con to do rèis, 10$000, pagos polo yen
dedor ou seu procurador, e d'ahi para dma, 20$000.

§ 
30 Quando o contribuinte accumular em sen no-

gociO urna ou mais das especies acima tributadas nos nu-
ineros 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
e 19, pagará Os respectivos iinpostos pela metade, e quando
accumular todas essas especies, sO pagará o maxirno total
do 50$000.

§ 4. 0 To sornente para o começo ou abertura das
casas commorciaes, on do exercicio sobre qualquer das in-
dustrias acirna tributadas e mascateacos, podero ser con-
cedidas as respectivas licencas, corn Os impostos propor-
cionaes ao tempo qua faltar para concluir o anno finan-
ceiro municipal : para os outros casos regero as disposi-
cos actualmente em vigor nas posturas.

50 Os contribuintes, nas petiçOos quo fizerem para
essa licenca ou outra qualquer, decIararo os generos ou ob-
jectos sobro os quaes tiverem do pagar os impostos, sem o
quo no poderao sor devidamente attendidos.

§ 6.° 0 imposto do testadas para a limpeza da cidade
sorá cobrado a razo do 200 rs.por metro on fraccäo do me-
tro, tomados to somente naquellas tostadas quo so acharem
calçadas corn valleta ou passeio.

Si os moradores do outras povoaces o reclarnarom, este
imposto será extensive as mesmas povoaces do municipio,
sendo a respectiva limpeza correspondents A cifra quo o
mesmo imposto der nas respectivas povoacdes.

§ 7. 0 As aferiçôes sero cobradas da seguinte mane
T. Do cada tomb do medidas motricas do peso, 2$00
H. Do cada toi'no (IC inedidas iuetricas linoaros, ?$(iO(i.
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III. Do cada terno do medidas meiricas do capacidade,
2$000.

IV. Do cada terno do medidas motricas para liquido,
2$000.

V. Do cada balança, 1$000.
VI. Do cada areornetro, 1$000.
VII. Do cada alcoolmotro,1$000.
VIII. Do cada apareiho do modida do gaz, 5000.
Art. 2. 0 A Camara tomará as providencias Iara dar

uma dii'ocço recta quanto possivel aos ribsires e corre.gos
quo banham a cidado e povoacies; o ribeirio da cidade terá
do largura para o curso do suas aguas a bitola do 6 metros,
e os (las demais povoaçes terio a quo a Camara marcar
per editaes, quo, uma vez publicados, faro parte deste Art.
Nenhum morador ou proprietario podorA obstar esta
providoncias: pona do 3$0000 do multa.

Art. 4. 0 Revogam-so as disposiçies em contrario.
Mando, portauto, a todas as autoridades a quern o co-

nheciiuento o exocuço da referida Reso1uço pertencer, quo
a cumpram o façam cumprir tao intoiramente como nella so
contom. 0 Secretario dusta Provincia a faça imprirnir, pu-
blicar e correr. Dada no Palaclo da Prosidencia da Provin-
cia do Minas (ieraes, aos sete dias do mez do Novern-
bro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Oh ris Lu
do mil citocentos e oitenta e dous, soxagesimo prirnoiro da
Indopendoncia e do Imporio.

T1Eo1IIIro OTTONI
Sollada e publicada nosta Secrotaria, aos 30 do Dozembro

do 1882.
Camillo A. M. de Bvilo

RES0LUçA0 N. 3007—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882

Modifica alguns Arts. das posturas da Camara Municipal do Rio
Novo.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidentc da Provincia
do Minas Geraes: Face saber a todos Os sous habitantos,
quo a Assemblea Legislativa Provincial, sobro proposta
da Camara Municipal do Rio Novo, decretou a Resoluçio
seguinte:

Art. 1. 0 0 § 5. 0 do Art. 37 das posturas desta Camara,
flea assim redigido: Nas correiçes, os fiscaes serao acorn-
panhados de duas possoas quo convidarAo, e quo sorvi-
rao do testemunhas nos autos do infracçao quo forom Ia-
'rados, porcehendo cada urna 1$000 por dia, quandu a cur-



- 212 -

reico for dentro da cidade ou povoaçes; e 2$500, quando
for fora, cuja distancia exija conducço, pagos pela Cama-
ra: Os flscaes perceberAo, do cada auto de infracco quo la-
vrarem, 2$000, pagos pelos infractores.

Art. 2. 0 A Camara oxtinguirá os formigueiros do saü-
va quo existirem em sous terrenos.

Art. 3. 0 Ficam supprimidos o Art. 63 das posturas e a
2. 11 parte do Art. 50 das mesmas.

Art. 4. 0 Os § 26 do Art. 177 e 9. 0 do Art 178, ficam
assim redigidos: 0 1.°: Para usar do engenho, quo no pague
direitos geraes e provinciaes, sendo o sou producto para
negocios-5$000;0 2. 0 :Todo o negociante quo vender cachaca
pagará 25$000 por anno.

Art. 50 Fica supprimida a ultima parte do Art. 94 das
mesmas posturas.

Art. 6. 0 Ficam revogadas as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execuco da referida Resoluçao portencer,
quo a cumpram o façam cumprir to inteiramente como nel-
la so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sete dias do mez do No-
vembro do Auno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos o oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Indopendencia e do Imperio.

TIIE0PIIIL0 OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 30 do Dez-
embro do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3008—DE 23 DE OUTUBRO DE 1882
Manda contar, pars, a aposentadoria do professor Francisco Save-

riano Dias Seniiin, o tempo em quo osteve fora do magisterio.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraos: Fao saber a tOdos os SOUS habitantes,
quo a Assemblea Logislativa Provincial decretou, e cu
sanccionoi a Lei seguinte

Art. 1.0 Para a aposentadoria do professor Francis-
co Severiano Dias Semim, contar- .se-ha todo o tempo em
quo estove fora do magisterio, desde a sua domissao do
profuL;or da freguozia do Forquim, ató a sua nomeaço para



a freguozia da ConceLçao do Turvo, em 2 de Agosto do
1875; revogadas as disposicOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecirnento e execuço da referida Lei pertencer, q e
a cumpram e façam cumprir to inteiramente como nella
e contem. 0 Secretario desta Provincia a faça ixnprirnir,

publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte e tresdias do mez do Ou -
tubro do Anno do Nascjmento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Jndependeneia o do lmperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada o pubUcada nesta Secretaria, aos 30 do [)ez-
mbro do 18S2.

Camillo A. M. (le Britu

RESOLUQAO N. 3009—BE 7 DE NOVEMBRO EE 1882
Manda arrecadar diversos irnpostos no municipio desta Capital.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincit
do Minas Geraes: Faço saber a todos os sous habitantes,
que a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Camara Municipal da Capital, decrotou a Reso1uço
seguinte

Art. 1.0 A Camara arrecadartt annualmento Os irn-
postos seguintes;

§ 1.0 Do cada uma casa de negocio, em quo, dentro
da cidade, so venderem fazendas seccas, conjuncta on sepa-
radamente, objectos do armarinho, drogas, chapéos, for-
ragens e joias, 20$000, e nos outros lugares do municipio,
10$000.

§ 2. 0 Do cada urna casa do negocio do moihados, sal,
generos do paiz ou do fora delle, ou somente do alguns
destes generos, 20$000, e nos outros lugares do munici-
pio) 10$000.

§ 3. 0 Be cada urn botequim, 5$000.
§ 4. 0 Do cada uma botica ou laboratorie pharma-

ceutico, 24$000, e nos outros lugares do municipio,
16000.

§ 50 Do cada uma padaria, 10$000, e nos outro
lugares do municipio, 5$000.
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§ 6. 0 Do cada urn hotel, casa do paste ou hospeda-
na, 30$000, e nos outros lugaros do muuicipio, 10$000.

§ 7. 0 Do cada uma loja ou tenda de officios mocha-
Moos, 6$000, e nos outros lugares do murncipio, 3$000.

§ 8. 0 Do cada urn espectaculo dramatico, 5$000; do
cada espectaculo magico, equestre ou do qualquer outro
genero semeihante, 30$000.

§ 9•0 Do cada uma casa de jogo de bilhar, 60$000,
o nos outros lugares do municipio, 30$000.

§ 10. Do cada urn moinho dentro da cidade e su-
burbios, onde e mOa para vender on tirar maquia, 10$000.

§ 11. Do cada urn barril do aguardente, licor
qualquer outra bebida proveniente do canna do assucar, quo
quo entrar nesta cidade, 500 réis.

Art. 2.' Alem dos iinpostos annuaes do quo trataiti
os § do Art. antecedente, cobrar-se-hao os eventuaes so-
guintes:

§ 1. 0 Do cada urn carro, carroa ou carroto, quo se
empregar na venda do madeiras para construcc5es, 500
réis, por cada vez que entrar na cidade.

§ 2. 0 Do cada carro ou carroca quo so empregar na
venda de teihas ou tijolos, 500 réis, por cada vez quo en-
trar na cidade.

§ 3•0 Do cada botequirn provisorio para vender ii-
quidos espirituosos, em festejos e outras rouniOes, 5$000.

Art. 3.° Quando us impostos municipaes no forein
pagos nas epocas marcadas, proceder-so-ha judicialmento
i cobrança dos mesmos, e os contraventores foam sujeitos
A multa do 10 0/

Art. 4. 0 As licenças dos Arts. 1.0 e 2.' e seus §j sao
obrigatorias, e sero tiradas e pagas em todos os annos, do
1. 0 ao ultimo do Janeiro,para a continuaco; e para os esta-
belecimentos quo do novo se abrirern,oito dias depois do sua
abort ura, ficando os coutraventoros sujeitosá multa do 10 .

Art. 50 Rovogarn-se as disposicOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-

nliecirnento e execuco da referida Roso1uo pertencer,que
a cumpram e façain oumprir to inteirarnente como nolla
so con tern. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidertcia da
Provincia do Minas Geraes,aos sete dias do mez do Novm-
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bro do Anno do Nascimonto do Nosso Seiihor Jesus Ch ti
do mil oitocentos e oitenta a dons, sexagesimo primeii
da Independencia a do Irnperio.

THEOPHILO OTTONi

Sellada a pu)1icada nesta Secrotaria, aos 30 do l)o-
zembro do 188g.

Camillo A. M. de Brito

RESOLUQAO N. 3010—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Sujeita i Camara Municipal do Guanhes a distribuico da agua

potavel do arraiaI do Patrocinio.

0 Doutor Theophilo OttorLi, Presidente da Provincia
do Minas Geracs: Faco saber a todos Os seus habitantos,
que a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Camara Municipal da cidade do S. Miguel de Guanhes,
decretou a Resolucao seguinte:

Art. 1.0 A agua publica do arraial da Senhora do
Patrocinio, deste municipio, flea sujoita a administraç.o
desta Camara.

§ 1. 0 Fica sendo conservador da mesma o respectivo
fiscal, percebendo por isso, assim como por todo o son
emprego, o ordenado de quarenta mil réis.

§ 2. 0 Esta Camara, logo quo tiver a verba necessa-
na, maudará fazer os reparos do rego publico, nunca ex-
cedendo a despeza annual do cincoenta mil réis, salvo
quando so accumular vorba de anno ou annos anteriore
em que no so fizeram reparos.

§ 3. 0 A agua serã dividida em duas partes iguaes,
sendo uma para o chafariz do Largo do Mercado a ou1i't
para o do Largo da Matniz.

§ 40 0 remanescente da agua do rego publico pode
rà ser aproveitado pelos habitarites da rua da Indepen-
dencia, onde assentaro bica ou chafariz.

§ 5° Fica distribuida da seguinte maneira a agua
quo correr das pias: a do Largo da Matriz correrâ pe1s
quintaes do lado esquerdo da Rua Direita, a a do Mercado
descora, segundo o penclor natural, para o ribeiro.

Art. 2.0 A Cmara podera arrendar atéoito annis
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d'agua, subtrahida da levada publica, mediante a annuida-
do do seis mil réis por annel.

§ 1. 0 Cada proprietario poderã soinento tornar por
arrendarnento aid urn annel.

§ 2. 0 A Camara no poderã por si rescindir o arren-
damento, salva a renuncia do propiietario, on no curn-
prirnento do contrato.

Art. 3•0 Ficam, desde ja coin a urn annel
d'agua, coin as condiçes do Art. 2. 0 , os seguintes pro-
prietarios: Antonio Candido do Oliveira, Tenente Joo
Baptista Coelho e Vigario Virgolino Baptista Nogueira.

Art. 4. 0 Podero os proprietarios da Rua da Gloria,
quo quizerem, ter no cane quo segue para o Mercado uma
torneira fechada, para, a espacos, utilisarem a mesma
agua, mas somente mediante a annuidade do dois mil rdis.

Art. 5. 0 Todo aquollo quo damnificar do qualquor
modo a levada ou cano publico d'agua, quer quanto a sua
Umpeza, quer quanto a subtracço, fica sujeito as penas se-
guintes:

§ 1. 0 Si o damno for love, ajuizo do tres razes pru-
dentes da localidade: penas do dez mil rdis do multa o
oito dias do prisio.

§ 2. 0 Si o damno for grave: penas do trinta mil rdis
do multa e urn mez do priso, alem da obrigaço do repa-
rar o damno.

§ 3. 11 No case do reincidencia, as sobreditas penas
seräo dobradas.

Art. 6. 0 Toda a administraçào da supramencionada
agua publica do Patrocinio flea sujeita a inspecco do fis-
cal da parochia, assim como a informaçAo quo dove acorn-
panhar a petico quo faca o contratante a Camara.

Art. 70 E' o fiscal o competeuto para o emprego da
verba do § 2. 0 do Art. 1.0 no reparo do damno eventual
no rego ou encanarnento; podendo, mediante documento
authenticado, obter logo do cofro municipal a determina-
da quantia.

Art. 8. 0 Ficam rovogadas as disposicos em con-
t rario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co.
nhecimento e execuçio da referida RosoluçAo portencer,que
a cumprarn e façam cumprir to inteirainento como nella
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so contoni. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Prosidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos seto dias do mez do No-
yembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri.
meiro da Indopendencia e do Imperio.

TIIEOPHIL0 OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria,aos 30 do Dezem..
bro do 1882.

Camillo A. M. de Brio
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RESOLUQAO N. 3011—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Autorisa a Camara Municipal da Cidado do Caldas a cobrar diver-

sos impostos, no exercicio do 1882.

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Qeraes: Faco saber a todos os sons habitautes,
quo a Assomblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Camara Municipal da Cidade do Caldas, dccrotou a
Resoluço seguinte:

Art. 1. 0 A Camara Municipal da Cidado do Caldas
é autorisada a cobrar, a titulo do imposto, no exercicio
do 1882:

§ 1. 0 Pala aferiço do pesos do uma gramma at
60 kilos, 1$000.

§ 2. 0 Pala aferico do medidas linearos, 1$000.
§ 3. 0 Pala aferiço do urn terno do medidas do

capacidado para seccos, 1$000.
§ 4. 0 Pala aforiço do urn terno do medidas do

pacidado para liquidos, 1$000.
§ 5. 0 Do cada revista aiinualmonte feita polo pro-

curador da Camara o fiscal, 2$000.
Aos impostos de quo tratani os § antecedentes so

sujeitos todos os negociantes e fazendeiros deste municipia.
Art. 2. 0 Revogarn-se as disposices era contrario.
Mande, portanto, a todas as autoridados a -quem o co-

uliecirnento e execuçao da roferida Resoluçao pertencer,que
a cumpram o façarn cumprir to inteiramente como nella se
coritorn. 0 Secretario desta Provincia a faça imprirnir, pu.
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos seto dias do mez do Novem-
bro do Auiio do Nascimento do Nosso Senhor Jesus ChristQ
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de  mu oltocentos o oitenta e dous seagesimo primeiro
da Indopeudencia e do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 2 do Janei-
ro do 1883.

Camillo A. M. de Brilo

RESOLUQAO N. 3012—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Rogula a cobrança do imposto sobrs a aguardonte no municipio

do Curvello.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Ueraes: Faço saber a todos os seus habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Camara Municipal do Curvello, decretou a Reso1uço
seguinte

Art. 0 imposto sobre a aguardonte quo so fabri-
car on 'vender no municipio, será cobrado d'ora em dian-
to pela seguinte forma:

§ 1. 0 1:000$000 sobro cada engenho do ferro, niovido
por agua, quando for a lavoura do fazendeiro trabaihacla
por 50 e mais praças escravas.

§ 2.° 50$000 sobro cada engenho do ferro, movido por
agua, seja qual for 0 nuinero dos trabaihadores emprega-
dos na lavoura.

§ 3.' 40$000 sobre cada engenho de ferro, movido por
animaes, na forma da ultima parte do § 2.'

§ 4.' 40$000 sobre cada engenho do páo, movido por
agua, na forma da ultima parte do § 2.'

5. 0 15$000 sobre cada engenho do páo, movido por
anhmaes, na forma da ultima parte do § 2.'

§ 6.' No numoro dos trabaihadores comprehendo-se
Os de ambos os soxos.

Art. 2.' 0 imposto sore. cobrado, embora a aguardente
fabricada soja vendida ou exportada para fora do munici-
pio.

Art. 3.' A aguardento quib entrar para o municipio,
fabricada fora, pagari o imposto do 1$000 por barn!, pago
no acto da venda, sob pena do pagar a mult4 do mais 1$000
por barn!.

§ 1.' Bate imposto sori cobrado do coinprador, quando
o 'vendedor no resida no municipio, ficando isento, quando

reaente o vendedor o talao do pagamento.



221 -

Art. 4,0 Annualmente, no mez do Agosto, o procurador
da Camara porcorreri o municipio,a tim do proceder ao lan-
carnento do todos os engenhos quo fabricarem aguardonto,
devendo em acto successivo publicar em cada districto, por
edital aflxado na matriz ou capolla respectiva, e na falta
dostas, no lugar mais populoso, o norne do todos Os donos
do engenhos sugeitos ao imposto, corn a dec1araço da mi-
portancia qua tern do pagar.

§ 1.' Ficarâ copia deste edital corn o fiscal do dis-
tricto, quo é obrigado a mostral-a, toda a vez quo qualqner
interessado a eiija vor.

Art. 5. 0 Findo o lançamento, o procurador aflxará na
Camara atd ao dia 15 do Setembro, uma re1açogeral do
todo o lançamento, extrahindo urna copia, quo serf entre-
gue ao secretario, para flcar archivada.

Art. 6.0 Qualquer intressado poderi reclamar con-
tra o Iançamento perante o presidente da Camara, instru-
indo sua rec1amaço corn dous attestados,do juiz de paz, sub-
delegado on fiscal do sou districto; a este, depois do ouvir
ao procurador, resolverá conforme o allegado a provado.

§ 1.0 Na falta dos attestados, serve nina justificaco
feita corn a audiencia do procurador.

Art. 7. 0 0 despacho quo nAo attender a reclamaQo,
serà publicado por edital, podendo o interessado recorrer
della para a Camara, no prazo do 10 dias, sendo o recur-
so interposto perante o secretarlo, na propria potico in-
deferida.

Art. 8. As ree1amaes so sero aceitas atO ao ulti-
mo do Novembro, a no terAo despacho, si nAo vierem
acompanhados dos documentos mencionados no Art. 6.

Art. 9.' 0 lauçamento será feito em urn caderno,
aberto, numerado a rubricado pelo prosidente, escriptu-
rando-se o nome do contribuinte, residencia, qualidade do
engenho, motor, numero do escravos ernpregados e valor
do imposto; tendo duas columnas, uma para averbar-se o
pagamento a outra para as observaçes, onde so declara-
rá o despacho quo mandar excluir algum dos contribuin-
tes do lançamento.

Art. 10. 0 pagamento será feito no acto do lança-
mento, ou a boca do cofre, ate ao ultimo do Dezembro; a
os quo no pagarem nesso prazo, foam sujeitos a multa do
20 %, a a proceder-se contra alias pelo meio executivo.

Art. 11. 0 procurador 6 obrigado a entrar para o
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cofre municipal corn a importancia dos impostos quo ató
ao ultimo do Fevereiro nio tiver arrecadado,ficando isento
do o fazer, provando ter empregado contra os devedores
os meios executivos.

Art. 12. A arrecadaço do. imposto sobre a aguar-
dento fabricada fora do municipio, e quo entrar nos dis-
trictos, a excepco do da cidade,sera feita pelos respeetivos
fiscaes, quo so obrigados a recoiher ao cofre, trimes-
tralmonte, o producto, deduzida a commissao do 20 %, a
quo tero direito.

Art. 13. Sao isentos do imposto os ongenhos que,
por qualquer eventualidade, so tenham fabricado aguar-
dente para o consuinmo, no tondo dessa vendido porco
aguma.

Art. 14. 0 procurador perceberã 15 Y. dos inipostos
quo arrecadar.

Art. 15. Proceder-se-ha ao primeiro lançamento,
logo quo a prosente Resoluco for approvada pola Assoin-
blea Provincial, e as recIamaçes sero feitas dentro do
30 dias, e o pagamento no prazo do dous mezes, a con tar-so
da pub1icaco do todo o lançamento, ficando os collectados
sujeitos as ponas estabelecidas nos Arts. 10 e 11.

Art. 16. Ficam revogadas todas as disposicOes em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quem o
conhecimento e execuo da referida Resoluço pertencer,
quo a cumpram e faQam cumprir to inteiramonte corno
nella se contem. 0 Secretario desta Provincia a faça im-
primir,publicar o correr. Dada no Palacio da Presidencia da
Provincia de Minas Geraes, aos sete dias do mez do No-
vembro do Anno do Nascimonto de Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oltocentos e oitenta e dous, sexagesiino
prirneiro da Indepondencia o do Imperio.

THEOPHILO OPTONI

Sellada o publicada nesta Socretaria, aos 2 de Janeiro
do 1883.

Carnillo A. M. de Brito
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RESOLUçXO N. 3013—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Autorisa a Camara Municipal de CaldaB a cobrar divcrsos impostos.

0 Doutor Theophulo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Camara Municipal da cidade do Caldas, deoretou a Re-
solucAo seguinte:

Art. 1. 6 A Camara Municipal da Cidado do Caldas ó
autorisada a cobrar, a titulo do imposto:

§ 1. 0 Do cada licença para rnascatear fazendas e oh-
jectos do armarinho,neste municipio, por urn anno, 200$000.

§ 2. 0 Do cada liconça para mascatear foihas do
Fandres e sons artefactos, por urn anno, 30$000.

§ 3•0 Do cada licença para mascatear ouro e dia-
mantes etc, por urn anno, 2:000$000.

§ 4. 0 Do cada carro deste rnunicipio, on do fora, quo
por elle transite, quo exportar generos, por ida e volta,
3$000.

Art. 2. 0 As disposices da prosente Resoluo faro
parte das posturas do referido rnunicipio; revogadas as dis-
posicOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quern o co-
nhecimento e execuço da referida Rcsoluco portencer, quo
a cumprarn a facam cumprir to inteiramente como nella
so contern. 0 Secratario dest a Provincia a faça irnpriinir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sete dias do mez de Novem-
bro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta a dous, sexagesimo primeiro
da Independencia a do Imperio.

THEOPHILO OTT0NI
Sallada e publicada nosta Secrotaria, aos 2 do Janeiro

do 1883.
Camillo A. Maria de Brito

RESOLUQAO N. 3014—DE7 DE NOVEMBRO DE 1882
Autorisa a Camara Municipal do Abaetó a cobrar impostos do

aferiçAo.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosidente da Provincia
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do Minas Geraes: Fao saber a todos Os sos habitantes,
quo a Assomblea Legislativa Provincial, sobre proposta da
Camara Municipal da cidado do Abaeté, decretou a Reso-
luçao seguinte:

Art. unico. E' a Camara Municipal da Cidade do
Abaeté autorisada a cobrar, pelas aferices:

I. Das medidas do comprimento, 2$000.
II. Das medidas do pesos, 2$000.
III. Das medidas do capacidade para liquidos o soccos,

2$000.
Pelas revistas, quo serao annuaes, cobrari a metade;

revogadas as disposies em contrario.

Maudo, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execucao da referida Resoluçao pertencer,que
a cumprain e façam cumprir tao inteirarnente como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no Pahcio da Presidencia da
Provincia do Minas Geraos, aos sete dias do mez do
Novembro do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Independencia e do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secrotaria, aos 2 do Ja-
neiro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

RESOLUQAO N. 3015—DE7DE NOVEMBRO DE 1882
Autoria a Camara Municipal da Ponte Nova a cobrar diveraos

impOBtO8.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosidento da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos os sons habitantes,
quo a Assernblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Camara Municipal da Cidade da Ponte Nova, decretou a
Reso1uço seguinte:

Art. I.' A Camara Municipal da cidade da Ponte
Nova flea autorisada a arrecadar annualmente, alem dos
impostos constantes do Titulo 8. 0 das posturas vigentes
)Resolucao n. 2871),os seguintes:
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1. 0 to oak moinho, movido por .agua, on qualquer
outro motor. dentro das povoaçes e seus suburbios, 6$000)
O fdra d'estos, 3$000.

§ 2. 0 Todo o proprietario do casas sitas na cidade, e
povoaces quo sejam sédes do porochias e districtos, pagará
do cada uma, sendo do sobrado, do urn on mais andareg,
3*000, e sendo do urn so pavimento terreo ou assobradado,
2$000.

§ 3. 0 Ficam isentos do pagamento d'este imposto
Os proprietarios qua residirem nas referidas casas, e paga-
garem outro qualqner imposto municipal, a os quo, nâo
obstanto no pagarern outro imposto municipal, forern no-
toriamente pobros.

Art. 2. 0 A mesma Camara, em additamento an Ca-
pitulo 2. 0 do Titulo 2. 0 clas mesmas posturas, determjnar
o seguinte:

§ 1. 9 Os proprietarios do terras do cultura on do
criar so obrigados a concertar as estradas publicas quo
passarom em suas terras, quando taos estradas no sejam
conservada q por ordem do Gnverno a a cuta dos cofres
publicos. 0 nun so recusar a tal onus, pagarâ a multa do
10$000 a 20$000, e o dobro nas reincidencias, fazendo-se
05 reparos, independente do sua vontade.

§ 2 ° No onus do estradas publicas 4 comprehendido
o descortinamento lateral do tros metros, as necessarjas
escavaçes, aterros, esgotos, estivas 0 ponti1hes do means
do cinco metros ilo largura on extenso.

Art. 3 ° E' prohibido deixar abertas as torneiras dos
ehafarizos publicos, do maneira quo prejulique a distribui-
ço das aguas, a arruine as ruas da cidado a mais povoa-
çes. Multa do 5$000 a 10*000, e o dobro nas reincj-
dencia, paga pelos infractores, e, quando forem escravos
on menores, pelos senhores, pais ou tufores.

Art. 4.' Revogam-se as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimonto a execuço da referida Resoluco pertencer,que
a cumprarn a façam cumprir to inteiramente como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprirnjr,
publicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraos, aos sate dias do mez do No-
vambro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
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Christo do mEl oitocentos e oitenta e dou g,e igoimo pri-
meiro da iridopendeucia e do Iwperio.

THEOPHILO OTTO N I

Sellada e pub1icc1a nesta Seorataria, aos 2 do Jauoi-
ro do 1883.

Camillo A. M. de Brilo

RESOLUçAO N. 3016—DE7DE NOVEMBRO DE 1882
Revoga os 	 ii, 15, 17018 docodigo do posturasda Camara Mu-

nicipal do Arassuahy.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos as seos habitantes,
quo a Asseniblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Ca!nara Municipal da Cidade do Arassuahy, decreton
a ResoluQo seguinte

Art. 1.' Ficam revogados as § 11, 15, 17 e 18 do
Art. 139 do codigo do posturas da Camara Municipal da
Cidade do Suassuhy.

Art. 2. 0 0 Art. 24 das mesmas posturas so entende
sO e exc1usivament quanta as ruas daquella cidade do-
nomiriadas: BadarO, Tiradentes, Theophilo Ottorii e Largo
da Matriz.

Art. 3.' Revogam-se as disposicOes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co.

nheeimento e execuçao da referida Resol ucao pertencer,que
a cumprarn e façam cumprir to inteirarnonte como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e corrr. Dada no Palacto da Presideiicia d4 Pro-
vincia de Minas Geraes, aos sete dias do inoz de
Novenibro do Arnie do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christ ' i do mil oitoceutos a oiteuta e dous, sexagesimo pri-
moire da Independencia a do I'nperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada uesta Secretaria, aos 2 do Janei-
ro do 1883.

Camillo A. M. do Brilo

A



REs0LUçA0 N. 3017—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Altera e revoga diversos Arts. das Resoluces us. 2368 e 2370

0 Doutor Theo philo Ottoni, Presidente da Provincia
de Minas Goraes: Faço saber a todos os sons habitantes,
que a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Camara Municipal do Rio Novo, decretou a ResoluçAo
seguinte

Art. l.° Fica sendo oxtensiva ao fiscal geral do mu-
nicipio, e aos dernais uiscaes nos respectivos districtos, a
obrigaço do promoverom os processos do infracço e Co.
brança do multas, na falta on impedimonto do procurador,
substabelecerido este a procuracao da Camara (Art. 34 e §
unico da Reso1uço n. 2368 a 105 § 7.° da de n. 237 0).

§ l.° Fica reservado ao procurador da Camara o
aviso do qua trata o Art. 34 da Reso1uço n. 2368.

§ 2. 0 A porcentagem do Art. 32 1•0 desta Resoluço
caberá em taes casos ao empregado quo houver promovi-
do o processo.

Art. 2. 0 Ficam revogados os arts.: 37 § 5•0, quanto ao
subsidio do testemunhas, 177 § 0.0, 178 6 7•0, 2. 4 parte do
§ 9. 0 a mais disposicös em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento a execucão da referida Reso1uço pertencer,que
acumpram a façam cumprir to inteiramente como aella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprirnir,
publicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos sate dias do mez do Novem-
bro do Anno do Nascirnento de Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos a oitenta a dons, sexagesimo pri-
ineiro da Independoncia o do lmperio.

TrnoPIuLo OTTONI

Sellada a publicada iiesta Secretaria, aos 2 do Janoi-
rode 1883.

Camillo A. M. de Briio

RES0LUcA0 N. 3018—DE7DE NOVEMBRO DE 1882
Autorisa a Camara Municipal do TamanduiL a cobrar diversos irn-

postos.

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidonte da Provinia ii

klik
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Minas Gevaes: Faço saber a todos os sons habitantes, quo &
Assomblea Legislativa Provincial, sobre proposta da Camara
Municipal da Cidade do Tamanduá, decretou a Reso1uço so-
guinto:

Art. 1.0 Sero arrecadados annualtnente, dentro da
cidado, as multas e impostos seguintes:

§ 1,' Do cada cabrito ou carneiro que transitar pelas
ruas dacidade, pagarà o sou dono 1$000.

§ 2.' Do cada porco engordado dontro da cidade, quo
so vender vivo ou morto, para fora da mesma, 3$000.

§ 3,' Do cada cabeça de porco do criar e do engor-
dar, nas ruas da cidade, 2$000 por anno, no comprehen-
didas as crias, em quanto rnamarem.

Art. 2. 0 A Camara terá urn carimbo do ferro, corn as
iniciaes C. M., corn o qual o procurador marcará Os porcos,cabritos 0 carneiros, pe!os quaos seus donos pagarao o im-
posta do quo trata o Art. antecedonte.

§ 1. Os porcos, cabritos e carneiros que forem
trados nas ruas da cidade, sern estarern rnarcado q corn o
carimbo da Camara, serAo recoihidos ao curral do conceiho,
o seus donos pagarAo a multa do 5$000 por cada cabeça, e
O dobro na reincidencia.

Art. 3. 0 A disposiço do Art. 148 das posturas é tam-
barn applicavel aos porcos quo seus donos nao os procu-
rarem no prazo do 24 horas.

Art. 4. 0 Ficam revogadas as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todas as auturidades a quem 0 00-

hecimento e execuçäo da referida ResoluQao pertencor, quo
a cumprarn e facam cumprir tao inteirarnente corno nella so
contem. 0 Secrotario dosta Provincia a faca imprimir, pub!i-
car a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
do Minas Geraes, aos sete dias do rnez do Janeiro
do Anno do Nascim,nto do Nosso Senhor Jesus Christo de
mi l oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo primeiro da
independencia e do Irnperio.

THEOPHILO OTT0NI

Sellada a pub!icada nesta Secretaria, aos 2 do Janeiro
do 1883.

Camillo A. M. de Brito

RESOLUçAO N. 3019—DE7DE NOVEMBRO DE 1882
Providencia sobre a eitincço de formigueiro3 no termo do Cur-

V6110.

ODoutor Tlieojthjlo OLoni, Presidente da Provincia

A



do I'liaas Geraes Faço saber a todos os sees habitantos,
quo a Assomblea Legislativa Provincia, sobre propota
da Camara Municiial do Curvello, decretou a Rosoluç&o
seguinte:

Art. 1.' Os proprietarios da cidade ou povoaçes do
termo do Ourvello, em cujos predios on terronos houver
formigueiros, ficam obrigados a extinguil-os.

Art. 2.' A' Camara compete a obrigaco da extinc-
ço dos formigusiros situados nos terrenos publicos vagos,e
de proprietarios quo forem notoriamente zem recurso para
o fazer.

Art. 3.' No mez do Juiho do cada anno,o sompre quo
houver denuncia, so obrigados os respectivos ilscaes a vi-
sitar os quuitaes, pastos, chacaras e terrenos quo estive-
rem dentro dos litnitos dernarcados nas presuntes posturas.

Art. 4. 0 Na cidade, sero os limites do quo trata o
Art. 3.' do 2 kiloinetros para qualquer lado, a partir da
actual casa da Camara, e para as povoacs do fora serao
as deitarcacOes feitas por commissas nomeadas pola Ca-
mara,o por esta approvada, e farâ parte das presentes pos-
turas, indeponileute do qualquer outra formalidade.

Art. 5.' Os fiscaes,dopois do fazerem o exame do quo
trata o Art. 3. 0, ao proprietario ou inquelino, em cujos
predios ou teirenos forein encontrados forwigueiros, mar-
cará urn prazo razoavel para extincço dos mesmos, nunca
manor do 60 dias, tendo em attencao as difficuldades quo a
isso so oppuzerem; e, findo o prazo inarcado,imporâ aos in-
fractores a multa de 15$000, alom do pagamonto das 4es..
pezs quo fizor o fiscal corn a oxtinccao dos rnesrnos.

Art. 6.' 0 proprietario ou inquilino quo negar o in-
gresso em sous terrenos ou fechos para o exams do quo
trata o Art. 3. 0 , será iinmediatamente multado polo rs-
pectivo fiscal em 30$000.

Art. 7.' As multas impostas pelos fiscaes, conforms
as disposices dos Arts. 5.' e 6.,farAo parte da renda da
Camara, percebendo Os fiscaes quo a impuzerem, 3O7.

Art. 8.' Aos fiscaes quo deixarem de cumprir seus
devores, na dcl observaitcia d'estas posturas, será imposta
a multa do 30$000, arrecadada polo procurador, logo quo
asim ct1ibere t Camara,

"q9



Art. U.° A pi'esente Reso1uço far parte (las res-
pectivas posturas; revogadas as disposicOes em coatrario.

Mando, portanto, a tolas as autoridades a quoin o co-
nhecimento e execuçao da referida ltesoluço pertoucer, quo
a cumpram e façarn cumprir tao inteirameate corno nella
so contem. 0 Secretario desta Provtacia a faça irnprirnir,
publicar e corror. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sete dias (10 mez do Novem-
bro do Anno do Nascimento do Nosso Seahor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagosimo primeiro da
Independencia e do Irnperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 2 do Janei-
ro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

U.ESOLUQAO N. 3020—DE 7 DE NOVEMBRO LE 1882
Addita as posturas da Camara Municipal do Curvello.

0 Doutor Thenphilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos hab.tantes, quo
a Assemblea Legislativa Provineial,sobre proposta da Cama-
ra Municipal do Curv1lo, decrotou a Resoluçio souinte

Art. 1° Flea prihibido, dentro da cidado, a coaser-
vaçAo do chiqueiroi on porcos prosos, sob pena do 10$000
de multa e a perda dos porCoS,qUO sorao arrematados,e seu
producto recoihido ao cofre municipal.

§ 1. 9 Serâ perniittida a conservaço do urn sO porco,
a quern tiver pateo on quintal espacoso para o ter solto.

Art 2. 0 Ficam prohibidas, dentro da cidade, as fabri-
cas do sabo, sob pena de 101000 de multa.

§ 1.0 E' permittido o fabrico do sabao, quando nob
sO se empregue o cebo e a potassa, e, quando soja empre-
gadas materias putriclas, o fiscal dirigir-se-ha a casa onde
esteja se labricando sabo, e, t custa do proprietario, maii-
darà conduzir para fora dos muros da cidade, e, havendo
reluctancia da parto do proprietario, requisitara da auto-

ridade policial os meios legaes contra o infracLr.
Art. 3•0 E' prohibido conservar-se na frente da

casas,ou dentrodellas, nos pateos e quintaes,aguas estagna.
4as, lavagem, osterqueiraS,OU outas uhtancias em decomo



posiço, quo sejain nocivas a salubridale publica, sob rena
do 10$000 do multa, e o dobro nas reineidencias.

Art. 4.' 0 flcal, tondo iiotcia do quo n interior
das casas, pateos e quiotaes, existorn porcos, fabricas d
sabo, on outra qualquor coua do jniajnas deletertos, di-
rigir-se-ha ao lugar, ac)rnpanhado do duas testotnurilias,o,
orn torinos urbirios, pedirá pormiso ao dono on inqudino
para examinira casa, pateo o quintal, e,si este recusar-se,
appLcar-lhe-ha a multa do 20$000, aern das outras quo
incorrer, recorrondo logo A autoridado policial, a fltn do
tornar &ffectivo o xa me,

Art. 5.' 0 fiscal, acompanhado das testemuuhRs
prosenciaes, exporá o facto aa delegalo on sublelegado do
policia, e esto,acoEnpanlhtdo do sou escrivào, do fiscal o tes-
tmunhas, dirigir-se-lia a casa do infractor, e,dopois de in-
timar a pessoa quo ahi so achar para franquear a entrada
o perwittir a busca, procedotã a esta, empregando os ineios
quo a Lei perwitle, no case do desol)ediencia e resistencia,
1avr ado-so depois urn tot rn do todo o occorrido, assignado
pela autoridade, fiscal e testemuohas.

Art. 6.' F'ica prohibido ter-se ces braves soltos nas
ruas,sob petia do toulta do 10$00, e,quando seja dosconho-
cido o sou dono, o fiscal deverà applicar-Iho bola.

1 . 0 E' p )3!fl permittido anduretu soltos nas ruas
Os CäeS veadeiros e perdigueiros, c m (auto quo tragarn co-
leira on caritnln c nfl as in i ciaoi do sen proprietario, 0
qual pagarã o impost) do urn mil réis annual por cab ca.

§ 2. 0 0 fiscal tnandará applicar bolas aos caes quo
vaga rein sem coteira nas ruas.

Art. 7. 0 Revogarn-se as disposicOcs em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quetn o co -

nhecimeuto e execuçao da re (erida Resoluço perteticor, quo
a cumpraw e façtm cumprir to iutoiratnento corno
nella so con tow. 0 Secretario dota Proviucia a faç.a irn-
primir, publicar e correr. Dada II) Palacio da Presiden-
cia da Proviucia do Minas Geraes, aos sete dias do me',
deNovembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christi do mu I oitocentos e oiteata e dous, sexgosinio pri-
metro da I:idpeniouca e do Imperio.

TtIEOPH1I,o O'rToN 1

^L
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Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 2 do Janeirod. 1883.
Camillo A. M. de Brito

RESOLUGAO N. 3021—DE7DE NOVEMBRO DE 1892
Revog 0s 	 2.' e 3.' do Art I.° dade n. 275S, o contern outra.

diposiçea.

0 Doutor Theophulo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os sons habitantes, quo
a Assemblea Logislativa Provincial, sobro proposta da C-
rnara Municipal da Cidade Diamantina, decretou a Reso-
1uço seguinte:

Art. 1.0 Ficam revogados os §. 2.' e 3. 0 (10 Art. 1.'
da ResoIuço n. 2758 do 9 do Setembro do 1881, quo ele-
you 0 imposto sobre 0 gado abatido para o consummo da ci-
dade e creou o imposto do 2$000 sobre cada caixa do
cerveja importada.

Art. 2 • Fica a mesma Camara autorisada a despen-
der a quantia do cern mil r4is annualtnente, a titulo (10
premio, em beneficio do proprietario do qualquar aQougue,
quo mantiver dentro da cidado a came do rez, pelo preco
do 240 rêis o kilo, durante o anno.

Art. 30 Pica tarribem autorisada a cobrar 20$000,
de llcença, dos mascates ou negociantes do joias do ouro,
brilhante, prata e outros artefactos do ourivesaria.

§ 1.' Si a licena for ciincedida a estrangeiro, paga-
ra, em vez de 30$000, 50$000, o deverâ ser ella renovada
aflfluajwente

Art. 4. 0 Revogam-se as dispnsiçes em contrario.
Mtndo, portanto, a todas as autoridadec a quem 0 CO

nheci mento e execnço da referida Re& nço portencer,q uc
a cumpram e façarn cumprir tlo inteiramente como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada nc, Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, nos sete dias do mez do No.
vembro do Anno do Nascunerito do Nosso Senhor
Jesus Christo do mil oitocento e oitenta e dous, sexage-
simo prirneiro da Indeperidencia e di) Imperio.

TrEoPnuo OTTONI
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Setlada e publicada nesta Secretaria, aos 2 do Ja-
neiro do 1188:3.

Carnillo A. M. do Brilo

RESOLU(O N. 302—.DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882

Altera o codigo do posturas da Camaro Municipal do Gro Mogol.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os sees habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Camara Municipal da Cielade do Gro Mogul, deeretou
a Resoluao seguinte:

Art. 1.0 Subsiste em see intoiro vigor o codigo do
posturas da Camara Municipal do Gro Mogol, confirmado
pela Reso1uço n. 1336 do 5 do Novembro do 1860, corn
as seguintes a1tcraçes:

Ao § 11. do Art. 135:
Do cada urna licença concedida a iuscates do la-

zendas seecas ou rno11ia1o., do intmioiplo, IftjOOJ, o do 1u
ra, 200$000.

Ao § 15:
Do cada urn (Ihelal do oliicio rnucliaiiico, do (jua!queI'

genero, indepondente de liconça, 2$000.
Art. 2. 0 Revogarn.so as disposiços em contrario.
Mande, portanto, a todas as autoridades a quem 0 co-

nhecimentoe execuçio da referida Resoluço pertoncer,quo
a cumpram e façam Cumprir t() inteiramento como nella
so contem. 0 Sucretario dosta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincTa do Minas Goraes, aos set-3 dias do mez de No-
vembro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocontos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Iridopendencia c Jo Imperio.

TIIEOPIIILO OTTUNI

Sullada e PUblicada nosta Secretaria, aos 2 de Ja-
neiro do 1883.

6'ainillo A. M. (10 Brilo
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RESOLUXO N. 023—DE 7 DE NOVEBRO Dr, 1882
Addita as porturas da Camara Municipal do Rio Novo.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Graes: Faço saber a todos os geos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial, sabre proposta
da Camara Municipal da Cidade do Rio Novo, decretou a
Reso1uço seguinte:

Art. 1. 0 Os proprietarios do casas e terrenos nesta
cidade e povoaçes do municipio serao obrigados a tirar
Os formiguoiros dos seus quintaes o terrenos, sob pena do
ser multados em 25$000, e do sorom tirados polo fiscal,
A custa do infractor, sujoito a cobrança excutiva polo
procurador, e na reincidonca ao dobro da inulta, corn a
obrigaçao do serem as formigueiros tirados do mesmo modo.

Art. 2. 0 Flea prohibido aos fiscaes do municipio
arrecadarom impostos nos seus districtos, passando esta
attribuiço a pertericer exciusivamente ao procurador,
vindo os contribuintes a pagar a boca do cofre; cuinprin-
do somente aes flscaes imporern as multas aos contribuiti-
tes quo deixarern do pagar os referidos impotos.

Art. 3. 0 A Camara Municipal do Rio Novo flea au-
torisada a arrecadar annualmente o seguiute imposto:
Do licença para abrir e conservar kiosque aberto nos lirni-
tes da cidade, 30$000.

Art. 4.' R vogam-se as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecirnento e execuçao da referida Resoluçao pertencer,que
a cumprarn e faarn cumprir tao inteiramente corno nella
so contain. 0 Secretario desta Provncia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da
Provincia do Minas Goraes, aos beta dma do mez do
Novenibro do Anno do Nascimento do Nosso Sonhor
Jesus Christo do mil oiocentos e oiterita 0 dous, sexagosi-
mo primeiro da Independencia do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada o publicada nesta Secretaria, aos 2 do Ja-
neiro de 1883.

Cariiillo A. M. de Brilo
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RESOLUQXO N. 3024—DE 7 DE NOVEMI3RO DE 1 SS?

Contern artigos de postura' da Camara Municipal do Serrc

0 Doutur Theophilo Ottoni, Pre5idente da Pro.
do Minas Geraes: Faco saber a toclos as sous habitaii
quo a Aseinblea Legislativa Provincial, sobre propo
da Camara Municipal da Cidado do Serro, deeretuu a Res,,-
luçao seguinte:

Art. 1 ° E' coinpietamente prohibido pôr-se fogo, ou
roçar as matos das nascentes da agua quo abas taco esti
cidade a Os povoados: 0 contraventor pagará a multa do
30$000, a soffcerá a pona de priso por tres dias.

Art. 2.' E' prohibido pôr-se fogo nos campos, quor
sejam proprios,ou no; os donos do campos quo as quizereni
queimar, farao aceros, o os quo quoirnarem sam isto, pa-
garo, alom do damno causado, a malta do 20$000,e soifre-
ro a pena do priso por tres dias; 0 Os quo puzorem fo-
go em campus alheios, soffrero as mesmas penas.

Art. 3.' Revogam-so as disposiçdei em coatraro.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-

nhecimerito a execuço da referida Resoluçao pertencer, quo
a curnpratn a façam cumprir t10 inteiratnento coma nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Prosidencia da Pro-
vincia do Minas Geras,aos sate dias do mez do Novembro do
Anno do Nascimento do Nosso Sonhor Jesus Chrito do mu
oitocentos e oitenta a dons, soxagosimo primeiro da mdc-
pendencia e do Imporio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada a publicada nesta Secrotaria. aos 2 do Janeiro
do 1882.

Carnillo A. M. do Brito
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LEI N. 3025—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o allivio da multa em quo incorreo o encarrogado da con-

strucçAo da I ft a 7- A seccöes da ostiada (lesta Capital a Espera,
Manoel Francisco do Freita8.

0 Dr. Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geraes: Faço saber a todos as sous habitantos, que a
Assetnblea Logislativa Provincial decretou, e eu SanCcio-
nei a Let seguirite:

Art. unico. F'ica a Governo autorisado a alliviar a
Manoel Francisco de Freitas da multa de 170$268, quo
ihe foi itnposta pela directoria geral das obras publi-
cas, como encarregado da consorvaço da 3. e 7& see-
ces da estrada desta Capital a Espera, cDrrespondente aos
trirnestres do Maio a Agusto do 1880 a do Novembro do
1881 a Fovereiro do 1882, restituindo as quantias qua para
esse firu tenham sido descontadas ; rovogadas as dipoi-
ç3es em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0 Co.
nhecimento a execuçao da referida Lei pertencer, quo a
cumpram a iacam cumprir Uo inteiramente como nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faca iruprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacioda Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos virite dias do mez do Outu-
bra do Anna doNaseimento do Noso Seuhor Jesus Christo
de mil oitoeontos e oitenta e dous, sxagesiino prirnoiro
da Independeacia a do Imperio.

THEOPHILO OTT0NI

Sellada a publicada nosta Secretaria, aos 9 do Janeiro
do 1883.

Camillo A. %I. de 13ilo
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LEt N. 3026—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882'

Autorisa a roconstruccâo da ponte da PaaaagCm, na ostrada de Born

Despacho a PitangUy.

o Doutor TheophilO Ottoni Presidento da Provincia do
Minas Qeraes: Faco saber a todos os sous habitafltes, quo a
Assemblea Legilativa Provincial decretoU, e eu sanccioflei
a Lei seguinte

Artigo unico. Fica o Governo autorisalO a mandar re-
construir a ponte da Passagern, na estrada do Born Despa-

cho a Pitanguy; revogadas as dispOSicS em contrariO.
Mando, portanto, a todas as auto ridades a quern o conhe-

cimento e execuco da reforida Lei pert&lCer, quo a
cumpram e façatn cumpriL' to iuteirarnefltO corno nella so
contern. 0 SecretariO dosta Provincia a faça imprirnir, pu-
blicar e correr. r ada no Palacio da presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos vinte dias do rnez do Ou-
tubro do Anno do NascimefltO de Nosso Senhor Jesus Chris-
to de mil oitoeentos e oltenta e dous, sexagesimO primei-
ro da Independencia e do Irnperio. THE0PHIL0 OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 0 do Jane i-

ro do 1882. Camillo A. M. de BrUO

LET N. 3027—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882
Antoiisa o dipondio da quantia de 500$000 corn a cana1isacO

d'agua potavel da cidade do Prata.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos Os seus habitanteS,
quo a Assemblea LegislatiVa Provincial docretOU, o Cu sanc-

cionoi a Let seguiuteArtigo. unico. Fica o Governo da Provincia antorisado
a despender, peia verba—ObraS Publicas, a quantia do 500$
corn a canalisacä) d'agua potavel cia cidade do Prata; revo-
gadas as disposlcOeS em contrariO.

Mando, pol tnto, a todas as autoridados a quem o co-
nhecirnento e e,eeuço da referida Lei pertencer, quo a
cumprarn e façarn curnprir t1O inteiramente como noun SO

con tern. 0 Socrtario desta Provincia a faça imprirnir, pu.
blicar a correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geracs, aos vinte dias do mez de Ou-
tubro do Anno do Nasciineflto de Nosso Senhor Jesus
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Christo de mil oltocentos e oitenta e dous, sexagesirno pH-
meiro da Indepondencia e do Irnperio.

THEOPHILO OTTONI

Sollada e publicada neslaSecretaria, aos 9 de Janeiro
do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3028 DE 20 DE OUTUBRO DE 1882
Autorisa o diRpandio do diversas quantias COnI a cana1isaco dagua

potavel em difforentes localidades, auxilio a matrizes e outras
obras.
o Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia

de Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes, quo
a Assemblea Legislattva Provincial decretou, e eu sanccio-
nei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Governo da Provincia autorisado a
despender corn a canalisaçao d'agua potavel, pela verba
—Obras Publicas, as seguintes quantias:

§ 1." Corn ada cidadeda Oliveira, 8:000$000.
§ 2. 0 Corn a da cidade do Lavras, 6:000$000.
§ 3. 0 Corn a da parochia do Pirnenta, municipio do

Piurnhy, 4:000$000.
§ 4•0 Coin da cidade do S. Miguel do Guanhes,

4:000$000.
§ 50 Corn a da cidade da Formiga, 5:000$000.

6.' Coin da cidade do Piurnhy, 3:000$000.
§ 7. 0 Corn a da parochia do Espirito Santo dos Ca-

queiros, 2:000$000.
§ 8.' Coin da freguezia da Conceiço do Rio Verde,

termo do Baependy, 2:000$000.
§ 9. 0 Coin 	 da cidade do Marianna, 2:000$000, e

corn a do arraial do S. Caetano, do mesmo rnunicipio,
300$000.

§ 10. Corn a da cidade do Santa Lazia, 2:000$000, ocorn a do Caet4, 1:000$000.
§ 11. Coin da villa dos Alegres, 1:500$000.
§ 12. Corn a da freguezia de Nazareth, termo do S.

Joao de El-Roy, 1:000$000.
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13. Corn a do districto do Monte Bollo, 500000.
§ 14. Corn urn chafariz no arraial da Cachoeira do

Campo, 800$000.
Art. 2. 0 Fica da mesina forma autorisado a auxiliar

as Camaras Municipacs abaixo declaradas corn as seguuites
quantias:

§ 1. 0 A da cidado do Itajubá, coin
§ 2. 9 A da Bagagern, corn 6:000$000.
§ 3.0 A da Itabira, coin 3:000$000, e a do Santa

Barbara, corn 3:000000.
§ 4. A. da Capital, para o da Itabira do Campo, corn

1:000$000.
Art. 3. 0 Fica igualmento autorisado a despender,pela

mesma !erba,a quantia necessaria pira o mesmo firn, corn
os das cidades do Entre Rios, Serro, S. Joao Baptista 0
Gro Mogol.

Art. 4. 0 Fica do mesmo modo autorisado a despen-
der pela inesma verba, corno auxilio as obras das inatrizes
abaixo declaradas, as seguirites quantias

§ 1. 0 Corn as do Santa Luzia do Sabath, 2:003000,
coin 	 do Mattosinhos, 1:000$000, coin 	 de Jabuticatu-
bas, 500$000 , e coin 	 do Páo Grosso, 1:000$000, todas do
mesmo municipio.

§ 2. 0 Corn as do Taquarassi, rnunicipio do Caotó,
1:000$000.

§ 30 Corn as do 1araviUias, rnunicipio do Pitanguy,
3:000$000.

§ 4•0 Corn as da cidade do Suassuhy, 3:000$000.
§ 5° Coin 	 da Madre do Deus do Angi, rnunicipio

da Leopoldina, 2:000$000.
§ 0. 0 Coin 	 do Pequy, municipio do Parã, 2:000
§ 7. 0 Corn as do S. Joao do Suassuhy. 1:500$, e

as do Nossa Senhora Me dos ilornens do Turvo, 1:500$00().
§ 8. 0 Coin 	 da ci lade do S. Joao dEI-Rey, 5:000$.

coin 	 da igreja do S. Gonçalo Garcia, 2:000$ , coin 	 d
capella do Santo Antonio, da c:dade de S. Joao d'EI-Roy,
500$ , corn as da capella do S. Sobastio da Victoria,
500$, todas do termo do S. Joao d'El-Rey.

§ 9.' Corn as da freguezia do Datas, 3:000$, o corn
as do Curimatahy, 800$, arnhas do inunicipio da J3ianian-
ti na.
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§ 10. Coin as da cidarle do Piurnhy, 2:003 ; corn as
do S. Roque, 1:000$, 6 corn as da Punerita, 2:0008, todas
do rnesrno rnunicipio.

§ 11. Corn as do Raposos, 1:000., corn as da freguo-
zia da Venda Nova, 1:000$, corn as da froguezia da Lapa,
500$, e corn as da Contagern, 1:000$, to€Ias do rnunicipio do
Sabará.

§ 12. Corn as da cidado do Caldas, 2:000., coin
do Campostre, 1:000$, e corn as do S. Sebastiao do Jagua-
ry, 1:000$, todas do termo do Caldas.

§ 13. Corn as da freguezia da Saude, 1:000$ , corn as
da Vargein Alogre, 1:000, e coin as da capella do Nossa
SenhoFa di.s Mercs do Marianna, 1:500$, todas do muni-
cipio de Marianna.

§ 14. Corn as da old tie da Boa Esperanca, 6:0O0,
o corn as da freguezia do Agua-p1, do ruesino muatciplo,
2:000$000.

§ 15. Oo:n as da villa (10 Jacuhy, 2:000$, o corn as
da freguezia de S. Pedro da Tjaiao,do inesrno termo, 2:00ft'.

§ 16. Own as da cpel1a das Mrcs do Lavras,
,2. 000$000,

§ 17. Corn as do S. SobastiIo da Ventariia, 2:0)0.
18. Corn as da cidado do Carino do Rio Olaro, 3:000.

§ 19. Coin da freguezia dos Aros, 1:000 , corn a
da c:daclo do Tarnanduâ, 2:000$, o corn as do Caads,
2:000$, todas do rnuriicipio da Formiga.

§ 20. Corn as da cidado da Oarnpanha, 6:000$000.
§ 21. Coin as do Alfenas, 4:000$000.
§ 22. Corn as do S. Joao do Gloria, municipio do

Passos, 1.000$000.
§ 23. Corn as do Pouso Alegre, 3:000$000.
§ 24. Corn as do Pouso Alto, 2:000$000,e corn as do

Passa Quatro, do mesmo rnunlcipio, 1:000$000.
§ 25. Coin 	 do Cainbuhy, do rnunicipio do Jaguary,

1,000$000.
§ 20. Corn as da cidade do Uberaba, 1 :000$000, coin

as da froguezia do Fructal, 1:000$000, coin as da do Do-
res do Campo Forrnoo, 1:000$000, corn as da cidade do
Sautissimo Sacramento, 2:000$000, corn as da parocliia do
Li sjirito Santo da For(juilha, 2:000000, c corn as do S.



- 242 -

Pedro do Uberabinha, 1:500$000, todas do municipio do
Uboraba.

§ 27. Corn as do Santa Helena do S. Francisc) do
Verrnelho, municipio do Manhuassñ, 1:000$000, e corn as
da cidade da Ponte Nova, 2:000$000.

§ 28. Corn as da cidade do Theophilo Ottoni, 3:000$.
§ 29. Corn as da cidado do Sete Lagoas, 1:000$000.
§ 30. Coin do Curral d'EI-Rey, 500$000.
§ 31. Coin 	 da freguozia da Lagoa Dourada, 4:000$.
§ 32. Coin 	 do S José d'El . Rey, 4:000$000, e corn

as da freguezia da Lage, do mesrno rnunicipio, 1:000$000.
§ 33. Corn as da cidade do Born Fim, 5:000$000, corn

as da freguezia da Conquista, 1:000$000, e coin da do S.
Goncalo da Ponte, 1:000$000, todos do mnnicipio do Born
Fim.

§ 34. Coin 	 da matriz de Antonio Dias, desta capi-
tal, 2:000$000, coin 	 capella do martyr S. Sbastio, na
povoacao das Carreiras, 800$000, coin 	 da Cachonira do
Campo, entregue a respectiva cornrnisso, 2:000$000, corn
as do S Bartholorneu, 800$000, coin das igrejis do S.
José e Rosario, 1:000$000 a cada urna, coin do S. Fran-
cisco do Assis e corn as do S. Gonçalo do Tjuco, 800$000
a cada uma, todas do municipio do Ouro Preto.

§ 35. Corn as da freguezia da Itaverava, 1:000$000,
coin da Capella Nova, 1:000$000, corn as de S. Anna do
Morro do Chapdo, 1 : 000$000, e coin as do Cattas Altas,
800$000, todas do municpio do Queluz.

§ 36. Corn as da cidade do Cabo Verde, 2:000$000,
coin da do S José dos Boteihos, 2:000$000, e corn as da
igreja do Nossa Senhora do Rosario da mesma cidade,
1:000$000, todas do mesmo municipio, para serern ontre-
gues a camara municipal do Cabo Verde.

§ 37. Coin 	 da capella de Nossa Senhora da Con..
ceico, da freguezia do Bambuhy, 500$000.

Art. 5 ° Fica mais o PresidQnto da Provincia auto.
risado a despender: 1:500$000 corn as obras do cemiterio
da freguezia do Bambuhy, e 500$000 corn as do da Concei-
ço da Barra, do termo do S. Joao d'El-Roy.

Art. 6. 0 Para o cumprimento da Lei n. 2802 de 3 do
Outubro do 1881, 9 Presdente da Proviacie, deduzir d
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verba—tibras Publicas, do orçainento vgoflte, ou do fiitti-
ro exerciciO, a quantia necossaria.

Art. 7. 0 Revogam-Se as disposiceS em contrarlo.
Mancto, portanto, a todas autoridados a quern o conhe-

cimento e execuçao da referida Lei pertefleer, qua a cum-
pram e facam curnprir to inteirameilte como nella so con-
tern. 0 Secretarlo desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palaeio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento da Nosso Senhor Jesus Chris-
to de mil oitocentos e oitonta e dons, sexagesitno prtn1eiro
da Independencia e do ImperiO.

THE0PHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 9 de Janeiro
do 1882. Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3029—DE 20 DE OTJTUBRO DE 1882

Eleva A freguezia o districtO do Pequy, termo do Pará.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: FaQo saber a todos os sees habitantes,
quo a Assernblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanecionel a Lei seguinte:

Artigo unico. E' elevado a categoria do freguezia o
distrieto do Pequy, termo do Pará, é. qual flea pertencen-
do o districto do S. José da Varginha; revogadas as disposi-
çes em contrariO.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern 0 00-
uhecimonto e execuco da refrida Resolucao pertencer, quo
acumprarn e façam cumprir to inteiramente corno nella so
coatem. 0 Secretario desta Provincia a faça irnprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geracs, aos vinte dias do mez do Ou-
tubro do Atmo do Nascirnento do Nosso Sonhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dons, sexagesirno pri-
moire dt ludependencia e do lmperio.

TIIE011 I1IL0 OT'roNr

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 9 do Janeiro
de 1882. Camillo 4 M. de Brito
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LIN. 3030—DE 20 DE OUTIJBRO 1)E 1882

Autorisa o dispendio da quantia do 2:500$000, como auxilio as obra
da matriz do N. S. da Abbadia do Born Successo.

0 Douthr Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos os sew habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte

Artigo unico. Flea o Governo da Provincia autorisa-
do a despender, pela vorba—Obras Pub1ica, a quantia do
2:500$000, como auxilio as obras da matriz do N. S. da
Abbadia do Born Suecesso, termo do S. Francisco das Cha-
gas do Monte Alegre; revogadas as disposic3es em contrario.

Maudo, portanto, a to(IaS as autoridades a quem o
conliecimerito e execucao da referida LA perteucer, quo
a cumpram e facam curnprir to intoiranionO cumo netla
so contem. 0 Secrotario deta Provioca a faça iinprirnir,
publicar e corrr. Dada no Palacio da Presidoncia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte clias do mez do Outubro
do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo (10
mil oitoeentos e oiteiita o dons, sexagesimo primoiro da
Jndependencia e do Imperio.

TIlEopiIn.o OTTONI

Sellada o publicada nosta Secretaria, aos 9 do Ja-
neiro do 18S2.

Camillo A. 31. de Brito

LEI N. 30:31—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882

Autorisa 0 (loverno a mandar construir utna poute sobre o Rio
Santo Antonio, ontro a freguezia da Joanesia e o districto do
Santo Antonio dos Coquoiros, e conccrtar a quo oxiste sobre
o Rio Oorrente,na estrada quo vae da cidade do Miguel do Oua-
uhAes é. do Susssuhy.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraos: Faço saber a todos os seos habitantes,
quo a Assemblea Lgis1ativa Provincial decretou, e on
sanccionei a Lei seguinte:

Artigo unico. Flea o Governo autorisado a mandar
construir uina ponte sobre o Rio Santo Antonio, entre a
freguezia do Joanesia e districto do Santo Antonio dos Co-
cjueiros, no lugar em quo passa cue em estreitussima gar-
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ganta, e concortar a.que existo sobre o Rio Corrente, na
estrada mais direita quo vae da cidade do S. Miguel do
GuanhaeS a de Suassuhy; revogadas as disposiçOes em con-
trarlo.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0
nhecimento 0 execuçAo da referida Lei pertencer, quo a
cumprarn o façam cumprir tlo inteiraniente crno nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte dias do inez do Ou-
tubro do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitcnta e dons, sexagesimo pri-
moiro da Indepeiideiicia e do Imperlo.

THEOPHIL0 OTTONI

Sellada e publicada nesta Secrotaria, aos 9 do Ja-
neiro do 1882,

Camillo A. M. tie J3ri(o

LEI N. 3032—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882

Autorisa a eonstrucçâo do urna ponte sobre o Rio Preto, no lugar
denominado Santa Delfina.

0 Dr. Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do Mi-
nas Geraes: Face saber a todos os sons habitantes, quo a
Assemblea Legislativa Provincial dccretou, e eu sanccionei
a Lei seguinto

Artigo unico. E' o Governo autorisado a despender,
pela verba—Obras publicas, a quantia necossaria corn a
construccao de urna ponte sobre o Rio Preto, no rnunicipio
deste nome, lugar denominado Santa Delfina; revogadas
as disposiçes em contra rio.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quem o co-
nhecirnento o execuço da reforida Lei portencer, quo a curn-
pram e façam cumprir tao inteiramonto corno nella so con-
tom. 0 Secretario dosta Provincia a faça imprirnir, pubh-
car e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia do Minas Geracs, aus vinto dias do niez do Outubro du
Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do mil
oitocentus 0 oitcnta o dons, sexagesimo primeiro da Inde-
pendoncia e do lmperio.

'l'IIEOI'IIILO OTTON 1
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Setlada e publica.da. nesta Secretaria, aos 9 do .Janeiro
bro do 1882,

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3033—DE 20 DEOUTUBRO DE 1882

Créa urns 2.6 cadeira pars o sexo masculino na froguezia de Congo-
nhas cle Sabará.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidonte ia Provincia
do Minas Geraos: Faco saber a todos os sous: habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial docretou, e eu sanecionol
a Lei seguinte

Art. unico. Flea creada uma segunda cadeira do in-
strucço primaria para o sexo maseulino na froguezia do
Congonhas do Sabará; revogadas as disposiçes ein contrario.

Mando, portanto. a todas as autoridades a quom 0 co-
nhecimento e exeeuço da referida Lei pertencer, quo o
cumpram e façam cumprir to intoiraniente como nolla so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte dias do mez do Outu-
bro do Anno du Nascimnento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oltenta e dous, soxagesimo primeiro da
Independoncia e do Itnperio.

THEOPHTLO OTTONI

Sellada e publicada nosta Secretaria, aos 9 do Janeiro
do 1883.

Camillo A. M de B

LEI N. 3034—DE 20 DE OUTEJBRO DE 18s
Cra urns cadeira pars o seo masculido na A1da da Vargoin do I:-

bricio, rnunicipio de Sabará.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosidente da Prcvincia
de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes, quo
a Assmblea Legislativa Provincial decretou, e eu sane-
cionei a Lei seguinte

Art. unico. Fica creada uma cadeira do instrucçao
primaria para o sexo masculino na A1da da Vargem do
Fabricio, districto da Contagem das Aboboras, municipio
do Sabará; revogadas as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quom o
onhecimento e execucâo da reforida Lei pertoncor, quo
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a cumpram o façam cumprir to inteiramente como nolla
so contem. 0 Secretaro desta Provincia a faça imprimir,
publicar e corier. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte dias do inez do
Outubro do Anne do Nascimento di, Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e oitenta o dous, sexagesimo pri-
meiro da Independencia e do Tinperio.

THEOPHILO OTTONL

Sollada e publicada nesta Secretaria, aos 9 do Ja-
neiro do 1883.

Camille A. M. de Brilo

LET N. 3035—DE 20 DEOUTUBRO DE 1882

Autorisa os concertos da estrada que cia cidade do Suassuhy vae t01
an Porto da Figueira, no Rio Doce.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geraes : Faco saber a tods os seus liabitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, a ou sanccio-
fbi a Lei seguinte:

Art. unico. E' o Governo autorisado a maudar c'n-
certar a coinpietar a estrada quo da cidado di Suassuhy vao
ter ao Porto da Figueira, no Rio Deco; revogadasas disposi-
. es em contrario

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento a execuçäo da referida Lei pertencor, quo
a cumpram a facatn cumprir tio inteiramente come nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Prisidencia da Pro-
vincia do Minas Geraas, aos vinte dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocoiitos a oitonta e dous, sexagosimo
primeiro da Independencia a do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada a publicada nesta Socretaria, aos 9 do Ja-
neiro do 1S3.

Camille A. M. de Rrito
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LEI N. 3036—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882

Autorisa os concertos da estrada quo da freguezia do Ferios van tov
A cidado do S. Miguel do Guauhes, passando pela Serra da Ti
ririca e Doros do (juanhAes.

0 Doutor Theophulo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Goraes: Faço saber a todos Os seos halitantes,
quo a Assomblea Logislativa Provincial decrotou, e en
sanccionei a Lei seguinta:

Art. unico. o Governo autorisado a mandar con-
certar a estrada quo da fregueza do Ferros vae ter It cidado
do S. Miguel do Gunhos, passando pola Serra da Tiririca
o Dares do Guarihes, na direcço mais propria; revogadas
as disposicOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nhecimento o exocuço da referida Lei pertoncor, quo a
cuinprarn e façam cumprir to inteiramente como nolla se
contem. 0 Secretario desta Proviiicia a faca imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vint (has do rnez do Ou-
tubro do Anno do Nascirneito do Nosso Sfnhor Jesus Chris-
to do mil oitocentos e oitnta o dons, sexagesimo primeiro
da lndependeiicia e do Iinperio.

TnE0PIIILO OTT0NI
Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 9 do ,Janeiro

do 1882.
Camillo A. M. de Brit 

LEI N. 207DE I) DE OUTUBRO DE 1882

Autorisa o Governo a despondor varias j uaiitias coo auxilio
a diversas matrizes.

0 Doutor Theoplili () tt oil, Prei Ion to (Ia Pr vi neia
do Minas Geraes: Faço saber a tolos Os sous habitantes,
quo a Assemblea Legklativa Provincial decretou, e on
sauccionei a Lei seguiute

Art. unico. Fica o Givorno da Provincia auforiacIo
a despender as quantias abaixo declaradas, como auxilio Its
obras das soguintos mati'izos:

§ 1. 0 Corn as da froguezia do S. José do Tijuco,
1:000$000.
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2.° Corn as da do Boa Vista do Rio Verde, 1:000$,
§ 3 ° Corn as da do So Francisco do Salles, 1:000$.
§ 4 ° Corn as da do So Francisco das Chagas do

Monte Alegre, 1:000$000.
§ 5. 0 Corn as da de Santa Maria, 1:000$000; rovoga

das as disposices em contrario.
Mindo, portauto, a todas as autorilades a quem o co-

nhecimerito e execuço da referda Lei perteucer, quo
a cutupram e façam cumprir t inteirametite conr nella
so contern. 0 Secretario do.4a Provincia a faça iinprirnir,
publicar a correr Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Mirias Geraes, aos vinto dias do mez do Ou-
tubro do Anne do Nascimonto do Nosso Serihor Jesus
Christo do mil oitocentos a oiteuta a dons, sexagosirno prim
ineiro da Independencia e do Irnperio.

THE0r'IlILo OTTONL

Sellada a publicada nesta Secretaria,aos 0 do Janeiro
do 1882.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3038—DE 20 DE OUTIJL3RO DE 1882
Créa diversax cadoiras da instrucco primaria em differentes loca-

lidados; transfore para o lugar denomina'io Chapada, freguo-
zia do Carmo da Itabira, a oscola do sexo wasculino c:eada
nas Duas Pontes, e crda nas oscolas norrnaes urna cadoir3 do
escripturaço mercantil.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosidonte da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos Os sans habitantes,
quo a Asseniblea Legislativa Provincial docretou, a en
sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 So creadas as seguintes cadeiras do instruc-
ço primaria:

§ 1. 0 Para o sexo masculine: uma no lugar denorni-
nado Turvo, freguezia do Cane. termo da Itabira; outra
na povoaco ']a So Gonçalo do Rio Acirna, freguezia do
S. Joao d) Morro Grande, termo do Barbacen'; outra no
lugar denommado Cuz das Alias, termo do B )rn Fim; on-
tra na povoaçao do Formoso, ternio de Paracatü; outra na
povoacao de Morrinho, do mosmo tonic; outra no lugar
denominado Gstoira, freguozia cia Barra Longa, termo
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do Marianna; outra na freguezia do Bnn Jews da Penha,
termo do Cabo Verde; outra na povoaçao do S. Sebastio
da Estrella, antigA povoaço do S. Sobastio do Maia, torno
do S. José d'Alem Parahyba; outra zia povoaço do Sant'
Anna de Cataguazos, terino desto nome.

§ 2. 0 Para o sexo feminino: urna na parocliia da
Vontania; outra na froguezia do Rio Pardo, tormo da
Leopoldina; outra na freguezia do Sant'Aana do Caran-
dahy; outra na povoacao 10 Patusco, freguezia de Prados,
terino de S. José d'El-Rey; outra na freguezia do Quilom-
bo, termo do Birbacona; outra na do Livrameato, do
mesino termo, outra na do Ibertioga, do me-mo termo;
outra na do Santa Birbra do Mnte Verde, tot'-
mo do Rio Preto; outra na do So José do Rio Pro.
to, termo do Juiz do Fora; outra na villa do Jaculiv;
outra na freguzia do S. Pedro da Uniio, do mesmo term);
outra na do Monte Bello, termo do Cabo Verde; outra tia
do Santa Rita do Cassia, termo de Passos; outra na do Do-
res do Guaxupé, termo do Musarnbinho: outra na do Santa
Barbara das Oanoas, do mesmo termo; outra no districto
da Vargem Grande, termo do Juiz do Fora; outra na pi-
rochia do Fructal; outra na do Dores do Campo For-
moso; outra na da Conceiço das Alagoas, tormo do
Uberaba; outra na de Santo Antonio do Parodo, terino
do Sao Francisco; outra na do So Francisco do Salles,
termo do Prata; outra na do Rosario da Boa Vista do
Rio] Verde, do mesmo termo; outra na do So José do Tijn-
co, do mesmo termo; outra na (Ia Abbidia do Bm Sue-
cesso, termo do Monte Alegre; outra na do Santi Maria,
do mesmo termo.

Art. 2.' E' transferida para o lugar donominado
Chapada, freguezia do Car!no, tormo da Itabira, a escola do
instrucço primaria do sexo masculino creada no lugar do-
nominado Duas Pontes, da mosrna freguezia.

Art. 3. E' creada uma cadeira para o ensino do es-
cripturaco mercantil, pelo systema do partidas simples,
dobradas e mixtas, em cada uma das escolas normaes da
provincia.

§ 1. 0 Esta cadeira será annexada a de arithmetica das
mesmas escolas, incumbindo ao professor desta o ensino d'a-
quella diseiplina, sem quo per esse trabalho perceba von-
cimento algum.



- 25! -

§ 3. 0 As provas do habi1itaço dos professoros quo qul-
zorern gozar das vanta gani coricelilas aos profossores nor-
maU.sta, nos tort-nos do Regularnonto n. 81, do 21 do Marco
do 187, comprohonderao tambom o conhocimonto do escrip
turacao mercautil.

Art. 4. 0 Rovogam-se as (1isposiços em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o

conhecimento e execuçao da referida Lei pertencer, que
a cumpraw e faç.-tm cumprir tao iriteiramento como flella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca iinpritnir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraos, aos vinte dias do inez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do nil oitocentos e oitenta e dons, sexagesimo pri-
meiro da Indopeudencia e do lmperio.

THEOPH1LO OTT0NI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 9 Janeiro
de 1882.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 3039—DE 23 DE OUTUBRO DE 1882

Desmembra da freguezia do Angt, termo d9. Leopoldina, C ineor-
pora i da Villa de S. José d'Alem Pai'a1iyh, a fazouda do
Dr. Lujz Alves do Banho.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidetite da Provineja
do Minas Geracs: Faço saber a todos os sos habitantes,
quo a Assemblea Legislatiya Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. E' desmembrada da freguezia do Angñ,
termo da Leopoldina, e incorporada a da villa do S. Josd
d'Alom Parahyba, a fazenda do Dr. Luiz Alve g do Ba-
nho; revogadas as disposiçes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o
conhecimento e execuçao da referida Lei pertencer, quo
a cumpram e facam cumprir tao intoiramente como nolla
so contem, 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
viricia de Minas Geraes, aos vinte e tres dias do mez do On-
tubro do Arino do Nascimento do Nosso Senhor Jesu
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Christo do mil oltocentos e oitenta e dous, seiagesimo pri.
moiro da Independencia e do Imperio.

THEoPrnLo OTT0NI

Sellada e publicacla nesta Secretaria, aos 9 de Ja-
neiro de 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3040—DE 23 DE OUTLIBRO DE 1882

Transfere da freguezia dos Remedios, termo de Barbaceta, e in-
corpora A da Capella Nova, tormo do Queluz, a fazonda da
Boa Vista, de Antonio do Souza Almada.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
de Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habitantes,
qua a Asseinblea Lagislativa Provincial decretou, a cu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. E' transferida da freguezia dos Reme-
dios, ternio do Barbacena, a incorporada a da Capella
Nova, termo do Queluz, a fazenda da Boa Vista, do An-
tonio do Sousa Almada; revogadas as disposic5es em con-
trarlo.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0

conhocimento e execução da referida Lei pertencer, quo
a cumpram e façarn cumprir tao inteiramonte como nella so
contain. 0 Secretario desta Provincia a faca imprirnir, pu-
blicar a correr. Dada no Pa1aco da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes,aos vinte a tres dias do mez do On-
bro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos a' oitenta a dous, sexagesimo primeiro
da ladependencia a do Imperio.

THE0PHIL0 OTT0NI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 9 do Janei-
ro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3041—DE 23 DE OUTUBRO DE 1882

tesmembra da froguezia do Joanesia, termo da Itabira, e incorpora
ao districto dos Coqueiros, freguezia das Baraünas, termo de
Quanhes, a fazenda do Antonio Sabiuo Torres.
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0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes,
quo a Assernbloa LegLiativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica desmembrada da freguezia de Joa-
nesia, termo da Itabira, e incorporada ao districtn actual
dos Coqueiros, freguezia das Barai'tnas, terino do Qua-
•nhaes, a fazenda do Antonio Sabmo Torres; revogadas as
disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quern o
conhecimento e execuçao da referida Lei pertencer, quo
a cumpram e façam cumprir tâo inteiramente como
nella so contom. 0 Secretario desta Provincia a faca im-
primr,publicar e correr. Dada no Palacio da Prasidencia da
Provincia do Mina Geraes, aos virito o tres dias do meZ do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Sonhor Jesus
Chrsto do mil ottocentos e oitenta e dous, sexagesimo
primeiro da Indepondoncia o do Imperio.

THEOPIULO OTTONL

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 9 do Janeiro
do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3042—DE 23 DE OUTUBRO DE 1882

Eleva A froguezia o districto dos Peixotos.

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a toJos Os SOUS habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decrotou, e en
sanccionei a Lei segunte:

Art. unico. E' elevado a catogoria do freguezia, corn
suas actuaes divisas, o districco dos Peixotos, desrneni-
brado do termo do Passos, e arinexado ao do S. SebastiAo
do Paraiso; revogadas as disposicOes em contrario.

Mando, portanto, a toctas as autoridades a quern o co-
nhecimento e cxeeucao da referida Lei pertencer, quo
a cumpram o façam cumprir tao inteiratnonte como nolla
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca iinprmir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da
Froviucia do Minas Geraes, aos vinte e tes di as do rnez dQ
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Outubro do Arino (10 Nascjrnento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos 0 oitenta e dous, sexagesimo pri-
moire da Indopendencia o do Irnperio.

TIIEo1'1I110 Oi i'xi
Sellada e publicada nesta Secrotaria, aos 9 do Ja-

neiro do 1883.
Camille A. M. do Brilo

LEI N. 3043—DE 23 DE OUTUBRO DE 1882
Nova a districo do iaz, corn as suas actuaos divisas, o clistricto

policial de Sant'Anaa do Cataguazes.

0 Doutor Tlieopliilo Ottoni, Prosidente da Proviiicia
do Minas Goraes: Faço saber a to:los os SOUS habitantes,
quo a Assomblea Lgis1ativa Provincial decrotou, e ou
ssticcionei a Lei seguinte:

Art. unico. E' elevado a categoria do districto do
paz, corn suas actuaes divisas, o districto policial do Sant'
Anna do Cataguazes, termo doste nome; revogadas as dis-
posices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quoin o
conhecimento e exocuço da reforida Lei portencer, quo
a cumprain e façarn cumprir tIo inteiramente cotno nella
so cuntein. 0 Secretario desa Provincia a faça imprimir,
pubicar e correr. Dada no Palacio da Presiduncia da Pr-
vincja do Minas Gorae, aus vinto e tros dias do mez do On-
Outubro do Anno do Nascitnozito do Nosso Senhor Jesus
Christo do inil oitocentus e oitenta 0 dous, sexagesiwo
primeiro da Independencia e do Imperto.

TIIE0PHIL0 OTT0NI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 9 do Janoiiu
do 1883.

Co ;4illo A. Maria de Brilo

9
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LEI N. 3014—DE 23 DE OUTUBRO DE 182
Dosmoinljra da fregueia do Sauto Antonio da Olaria, e i

da Coucciço da Ibitipoca, a fazeiida dos Macacos.

0 Doutor rf!1Copli lo Ottoril, Presilento da Prvjncj i
do Minas Geraus: Faço SaIJOL' a t)lo os sous haJiitant,
quo a Assemblea Logislati v a Provincial decretou, e en
Sit (ICCIOLIe1 a Lei seg U a to:

Art. unico. E' desiiieuibra]a do freuezia do Saiit
A ntonio da Olaria, torino do Rio Prote, o ineorporada i t
ia Ctniceiçao la Ibitipoca, torrno (10 B.trbacona, a fazelidL
deaoininala Macacos, prprieda(le do Prudoiito Vital
0liveir.; i'evogadas as dipoiçOis em c)iitraro.

Manclo, portanto, a toilas as autorilades a quem U c
rihecimonto U eXeoUço da toferida L'i portencer, qa
a cutnpiain e façam ott niprir tao inteiraitiente come nell;t
S3 centem. 0 Socretarto deta Pr vncia a faça inipimi i,
publicar e correr. Dada no Palcio da Presidencia da
Provincia de Minas Geraes, aos vinto e tres dias do inez d
Outubro do Anno do Nascjinontn do Noso Soithor Jeu5
Christo do nil titocentos e oitenta e dous, Sex;gsiin) p -meiro da Indopendencia e do Iinperio.

THEOPHILO 01TN I

Sellada e publicada nesta Scrotaria, aos 12 do ia-
neiro (10 183.

Camillo A. M. do Julio
LEI N. 304—DE 13 DE OUTUBRO BE 18
as d1\Is 1	 frn-zi 	 nto \ritio 00!
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0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os sees habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e Cu sancoio-
uei a Lei seguinte:

Art. unico. Sero as divisas da freguezia do Santo An-
tonio do Parer10 corn o districto do S. Sebastio das Lagos,
quo passa a donotninar-so S. Sebasti.o do Paredo, termo do
do S. Francisco, polo lado do sul do Paretho, Rio do Sim-
no acima, ate a barra do rtboiro denominalo Jacuruti'i;
por este acirna ate as suas cabeceira, atravessando a
serra, rumo direito, a cabecoira do Vereda (10 Cliiqueiro;
por este abaixo, ate sna b irra no Ribeirao (10 Formoso, e
por este abaixo, ate i sua foz no Rio S. Francisco; rovoga-
das as disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades aquem o co-
uhecimento o execuco da roferida Lei pertencer, quo
a cumpram e façam cumprir to inteiramente como 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 vinto tros e dias do mez do On-
tubro do Anno do Nascirnento do Nosso Serihor Jesus Chris-
to do mil oitocentos e oitenta e dons, soxagosilno primeiro
da Independencia e do Imperio.

TJIEouhTo OTTONI

Sellada e publicada nesta Socretaria, aos 12 do Janei-
ro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3046—DE 23 DE OUTUBRO DE 1882
Antorisa o Governo a dospendor diversas quantias, para sereni ap-

plicadas as obras dos theatros do S. .JoAo d'Ei-Rey o do S. Luiz
em Uberaba, e para a construcçAo do urn na villa do Palos.

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes : Faço saber a todos Os seus habitantes,
quo a Assemblea Logislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte

Art. 1. 0 Fica autorisado o Governo a (lospender, pela
yerba—Obras Publicas, a quantia necossaria corn OS con-
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certos e conc1uso do theatro do S. Joao d'El-Roy, prod
priedade da provincia.

§ unico. A importancia dos alugois deste theatro,
do quo soinento est:lo isentos as sociedade drarnaticas da ci-
dade, reverterá sempre em beneficio desso edficio.

Art. 2. 0 Fica da mesma forma autorisado a despen-
der, pela mesma verba, as seguirites quantias:

§ J0 2:000$000, para auxiliar as obras do theatre S.
Luiz, na cidado (10 Uberaba.

§ 2.° 1:000$000 , como auxilio a contrucco do urn
thoatro na villa do Pates.

Art. 3. 0 Revogam-so as disposices em contrario.
Mando, portanto, a tolas as autoridades a quern o co-

nhecimento a axecucao da roferida Lei pertericer, quo
a cumpraai e farn cumprir to inteiramento coirio
nella so contem. 0 Secretario desta Proviiicia a faça mi-
prirnir, publicar o correr. Dj.la no Palacio da Presidea-
cia da Provincia do Minas Geraes, aos viuto tros dias do mez
do Outubro do Anno do Nascimonto do Nosso Seuhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagosimo pri-
meiro da Independencia 8 do Imporio.

TIIE0PIII LO OTTONI

Sellada e publicada nesta Socretaria, aos 12 do Janci.
ro do 1883.

Camillo A. M. de Bri(o

LET N. 3047—BE 23 BE OUTBURO BE 1882

Marea as divisas do districto a freguozia de Dorev do Santa Juliani.

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Face saber a todos OS SOOS habitantos,
quo a Assomblea Lgislativa Provincial decreton, 0 CU
sanccionoi a Lei soguinte

Art. Uwe). As divisas do ditricto a froguozia do
Dares do S .nta Juliana tero priucipio no Porto Veiho do
Rio Quehra-anzol, donominado Porte do Vieira; t'ahl, pela
ostrada do Cliapadào, quo soguo para o Araxâ, ate ao Ri
beirAo do Gaiheiro; d'ahi, polo mesmo ribeiro acima,ató as
suas caheceiras; d'ahi, em rumo ao Ribeirao do Sohorb,0
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por este abaixoatA ao Rio das Veflias; por esto abaixo at
ao Quebra-anzol;segi.iindo por este acima a finalisar no refe-
rido Porto do Vieira, onde teve principio; revogadas as dis-
posicOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nhecimento e execuço da referida Lei pertencer, quo
a cumpram e façam cumprir to inteiramente corn> ndlla
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
pubUcar e correr. Dada no Palacto da Preidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte o tres dias do mez do
Outubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitoentos e oitenta e doug , soxagosirno pri-
meiro da Independencia e do Imperio.

TilEopHiLo OTTONI

Sellada e publicada nosta Sacretaria aos 12 do Janoi-
ro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

RESOLUQAO N. 3048—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Contem o codigo do posturas da Camara Municipal do Barbacena.

0 Doutor Theophio Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Gera ,-s: Faço saber a todos Os SOUS habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial, sobro proposta da Ca-
mara Municipal da Cidade do Barbacena, decretou a Reso-
1uço segu into:

TITULO 1.°

DISPOSTQES GERAES

Art. 1. 0 Ha contravenco, quando no so observa o
determinado em quaesquer Arts. ou § do posturas, ou
editaes quo dellas fnçam parte.

Art. 2. 0 Ha reincidencia, quando o contravontorjâ
foi condemnado neste termo, por ter nelle conmettido a
inesma contravenQO.

Art. 3•0 Praças so os largos no interior das po
voaçes, e, havendo duvida si alguns devem ou no ser
assim considerados, serà decidido pela Camara, eta edi-
taes, quo ficaro forniando parto destas posturas.
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Art. 4. 1, Quando, depois da disposiçao do qualquer
Art., seguirern-se as pa1avras—prisO, multa ou obrigaco
do fazer ou desfazer—entende-se a priso, multa, ou obri-
gaco fi quo flea sujeito 0 contraventor pela eontraveflc()
do cada urna das dispoicOes estabelecidas no Art., salvo
quando no mesmo so fizer expressa differença.

Art. 5.' 0 termo_pena—comprehende priso,rnulta,
obrigaço do fazer ou desfazor, e, quando em urn Art. so
declara que a pena è a do outro Art., entende-se quo
o contraventor flea sujeito a prisão, multa ou obrigaco
estabe1ecda no Art. a quo so refere, empregando-se Os

termos—multa, priso ou obrigaço—quando o contra-
ventor flea sujeito sO a uma das penas estabolecidas no
referido Art.

Art. 6. 0 No serã imposta rnulta, pena do priso, ou
obrigaco, quo no soja estabelecida em qualquer Art.
ou § destas posturas, ou em edital quo das mosmas faca
parte, nos casos expressos.

Art. 7. 0 Quando o mul.tado no tiver meios para
pagar a multa, serà esta commutada em priso, coutando-
so eada dia do prisao a razo do 2$0 00. Vice versa, a
pena do priso poderá ser commutada em inulta pecu-
niaria, correspondente a 2$ 000 por dia.

Art. 8.' Dia 0 o espaco do 24 horas.
Art. 9.' Quando o contraventor for escravo, seri

seo senhor obrigado a pagar a multa, e aquelle a pagar
a pena do priso.

Art. 10. Quando nestas posturas so impe a neces-
sidade de licença, e no so declara a quem so ha do pedil-a,
so entende quo nesta cidade a concederà o prosidento da
Camara, e nos districtos do fOra os juiZes paz.

Art. 11. Os quo se sentirem aggravados pola con-
cesso ou denegaçAo do licenca feita pelos juizes do paz
ou presidente da Camara, nos casos em quo so auctorisados
por estas posturas, podero recorrer a Camara, expondo
os motives do aggravo ou queixa.

Art. 12. As multas e a importancia das Iicenças
sero recebidas por aquellas pessoas quo o presidento
da Camara nomear, debaixo do sua rosponsabliLdade, nos
districtos de bra da cidado.

Art. 13. Ilaverá em cada juizaclo do paz urn livro
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em quo so oscripturem as multas e as 1cencas quo fo-

rem concedidas.
A carga do cada multa ou licença serà assignada polo

presidente da Camara na cidade, e pelos juizes do paz
nos district os do bra, ou polo recebedor do quo trata o
Art. antecedente.

Estee livrrs sero rumerados e rubricados peio pro-
sidento da Camara, ou por qualquer voreadOr por ello
designado.Art. 14. Quando a Camara julgar necOsSario, poder
pedir os livros do quo trata o Art. 13, Para Os exami

a
flar.

Art. 15. Quanilo nestas posturas so impe a obriga-
çào do fazer ou defazer, o esta no è cumprida, será as-
signado na sontença o termo do vinte e quatro horas,
Para principiar a cumprir a obrigacao, e o razoaVel Para
ultimal-a; quando se no observar o determinado na son-
tença, mandarâ o juiz do paz fazer ou desfazer a custa
do quo a isso for condemnado na sentenca.

Art. 16. Quando as posturas impuzerem a obrigaco
do fazer qualquer serviQo ou obra, e o obrigado no a
cumprir, no termo quo for assignailo, na forma do Art.
15, será posth em praca o sorviQo on ohrae arrematado por
quem o fizer em meihores condicöes. No apparecendo Ian-
çador, on nao exeden nlO a importancia da obra a 100W00,
o juiz do paz a mandará fazer, e so proceclerá contra 0

infractor Para a cobrança das despezas quo forem feitas.
Art. 17. Quando nstas posturas so nianda advertir a

qualquor pessria o cumprimento d11as, sorà a advertencia
feita, por orclem do juiz do paz on a requerimeflto do fis-
cal, pelos inspectoreS de quarteir0 on polo official d
justiça, quo passarà certido da diligencia.

Art. 18. Os flscaes dos districtos do fora participa
ro ao desta cidado as infraceS da Constituic0 e Leis,
as preVaricacOes on negligenciaS do todos os empregados
e as contraveflC 0s

 do posturas quo tiverem lugar nos seu
ditrictoS. 0 fiscal desta cidade, colligindo todas as irr
formacOS quo polo shpradito mejo chegarem ao sou c0

nhecimflt0, e 9 ddicionandOlheS as observaci3es quo julgar
convonientes, e a narraco do quo tiver occorrido a esso
respeito no seo districto, o participarâ a Camara, em dous
rolatorios distinctos, contenilo urn as coutraveflc 6 0 s 0 0 Ou-
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tro as infracçes da Oonstituiço ou Lois, e as prevari-
caçes e negligencias de todos os empregados.

Art. 19. Os fiscaes do fora participaro ao desta cida-
do os máos tratamentos e actos docrueldade quo Os senhores
costumarem praticar contra os escravos, indicando O mobs
de prevenil-os. 0 fiscal desta cidado procederá COIflO esta
determinado no Art. 18, formando esta exposico urn ca-
pitulo soparado.

Art. 20. Nos casos dos Arts. 18 e 19, a Camara pro-
cederá na forma dos Arts. 58 e 59 da Lei do 1. 0 do Outu-
bro do 1828, quando julgar conveniente, conforme as Lois.

Art. 21. Os fiscaes, sempro que sahirern em correi-
ço, ou andarern no cumprirnento do seos deveres, sero
acompanhados polo escrivo do subdelegado ou juiz do paz
e do urn official do justiça do districto, devondo estes ser
requisitados a autoridade competento.

Art. 22. Quando a infracço consistir em alimentos,
remedios ou modicamentos alterados etc, serao chainados,
pelo fiscal, peritos ou pessoas entendidas na materia, para
examinal-os; verificado o seu mao estado, sero logo mu-
tilisados e consumidos: do quo so lavrará o competonte
auto.

Art. 23, Os autos do infracço do posturas seräo fei-
tos na presenca do fiscal, escriptos polo escrivo ou o ffi

-cial dejustiça e assignados polo fiscal, peritos e duas tes-
temunhas, quo sero charnadas por ordern do mosmo fiscal.

Art. 24. Lavrado e assignado o auto do quo trata jo
Art. antecodonte, Si 0 infractor nao pagar incontinen-
to a mutta o custas a quo estivor sujeito, o fiscal remet-
terá o auto ao procurador da Camara, ou aos sous agentes
nos districtos, on directarnento, e ccm officio, a autoridado
competente, para quo so proceda nos termos do Art. 29 des-
tas posturas.

Art. 25. Nos processos por infracço do posturas, quo
forom intontados e promovidos ate final execuco, a ro-
querimento do procurador da Camara, ou do seus agentos,
on dos fiscaes, torao os mosmos diroito a metade da quan-
tia liquida quo entrar para os cofres municipaes; mas, no
caso do absolvic.o do infractor, pagaro aquelles as custas
do sua algibeira.

Art. 26. Sempre quo, para a cobrança das multas, im
postos, licenas ou emolurnentos do quo tratam estas pos-
turas 3 for necessario o empreo do ineiQ6 judiciacs, jue
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CiVis, quor critilinaos, o infractor pagará mais ..3,,, corn
ruulta, corn tanto quo no exceda do 30$00 0, si fizer n
pagarnento autos da penhora; mas si esta chegar a effoc
tuar-se, pagará 50% mais sobre a quantia pela qual for
processado e executado, corn tanto quo a multa no OXco
da de 30$000.

Art. 27. Os fiscaes prornovero a boa execuço destas
posturas, pricipalmonte recoinmenJando-as por oditaes.

Art. 28. 0 processo pelas infraccöes destas po:3turas é
doterminado pela roforma j udiciaria (Arts. 45 a 46).

Art. 20, As perias estabelecidas nestas posturas fl
isontarn os contraventores da obrigaco do satisfazer 0 d
mno causado pela con travenco.

Art. 30 Os fiscaes sao obrigados a visitar assidu
mente, a a podido do qualquer possoa, todos os pesos e mo
didas, bern corno todos Os generos quo viorem a praca d
mercado.

Art. 31. Si o fiscal, on o procurador da Camara, p
negligoncia, on qualquer outro motivo pouco plausivel, do:
mar do curnprir qualquer disposiçao destas posturas, soffr
râ, aquelle a malta do 8$000, a oste a do 10$000, doduzid:
do seas ordonados, e o dobro nas reincidencias.

Art. 32. 0 presidente da Camara flea autorisado a fo
zer, no intervailo das sossos, as dospozas urgontos o do ri-
gorosa necessidade.

Art. 33. Estas posturas obrigam a todas as ps
corporaçes, quaesquor quo sojam sons priviIe!os.

TITULO "

DO ASSEIO DAS POVOAiEo

CAPITULO 1.°

DO ALINIIAMENT0 E CONSTRUCç&Is

Art. 34. A Camara fará lovantar pianos, SOgUfl(lO OS
quaes, soro formadas as ruas, pracas e olilicios dosta ci-
dade a dos arraiaes do seu munieipio. Os flseaos tero co-
pia do piano on pianos das povoaços do seas rospoctivos
districtos, quo serao obrigados a passar aos seas succes-
sores, para o tim do Art. 42, e poderem fiscatisar a obser-
vancia dostas posturas.

Art. 35. Ninguom poderá levantar edificios, on roo-
dificar nas ruas e pracas desta cidado, soin licença previa
do rosidonto da Carnara, pela qual pagará o odificante Ou
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re'dificante dous mil réis (2$000), ill de polvloll to do l€waik-
tameno do piano da cidade, sob pona do 10$000 do multa
e do ser a custa do infractor desmanchada a obra, quan-
do esta offender as prescripcas relativas as edificaces na
cidade.

Art. 36. As casas quo so construirem ou reedifica-
rem, nesta cidade, nunca tero menos do 4',40 do pé di-.
reito, co utados 0m,22 ou mais do nivel da ma ao assualho:
as casas sero unidas entre si, e, quando entre ellas so d
intervallo, nao excedorá este do 1,32 ou 2 m , 64 , Si forom
do sobrado neste caso, os moradores co1locarto canos con-
ductores das aguas piuviaes, para quo estas no offendain
as paredes respectivas. Multa do 10$000 a 20$000, e obri-
gaco do sor a obra dosmanchada polo infractor.

Art. 37. As casas sero cobertas do teihas, ou do ou-
tro material incombustivel, sob pena da malta do 10$000,
o do ser a obra desmanchada polo infractor.

Art. 38. Nas penas dos Arts. antecedentes no in-
correro Os quo construirem nas ruas dos arrabaldes da
cidade.

Art. 39. Os flscaes dos districtos do fora, OU Os agen-
tes do procurador da Camara, terao a gratificaco do 10
do producto das licenças quo arrecadarem, e o procurador
a de 5 % destas arrecadaçes.

Art. 40. Ninguem poderà principiar ediflcaçies do
casas, sem que sejam alinhadas: o alinhador vencorà por
cada Om,22 de frente do ediflcio quo alinhar, 100 réis, quer
a obra seja edificada ou reedificada.

Art. 41. A Camara nomeará os alinhadores neces-
sarios para esta cidade e para os districtos do fora.

Art. 42. Compete aos alinhadores: Nivelarem e au.
nharem as ruas, edificis e caiçadas, conforme o piano das
povoacOes, si 0 houver, ou cunforme o alinhamento do
lugar, ou instrucçOes da Camara. Os alinhadoros que, por
erro ou per qualquer outra causa, coutravierem a disposi..
ço deste Art. ,serao multados em 20$000. Quando o ediflcio
ou obra offender o alinhamento, serâ desfeito a sua cus-
ta, e tambem a sua custa tornado a levantar, ate ao ponto
em que estava, quando foi desfeito.

Art. 4. Q alinhwlor que, setu 1icowa, a1inhar, ot
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perfular o odificio on obra, incorrerã na malta do Art.
autecedente.

Art. 44. Ordenado o desfazirnentO do edificio, concer-
to, ou obra, será notificado o prop rLeLriO ou sU prociUa-
dor, e, na sua falta, o inquilino,o o aliiihador,ii s casos Io
Arts. 42 e 43, para principiar a exeouç.o deutro do vinto o
quatro horas, e fiuidar n'urn tormo razoaVol, assigua(i), sob
perta do ser exucutado a custa da propriedade, e do aao p)-
der o notiticado pedtr indemniacLO algurnL 0 incjuilino
nao pode ser obrigado ao desfazttneati, e, quando o faca,
poderá pagar-se nos aluguores. S, nos tormos assignados,
nAo for prncipiada, on nao for fitula a execucO, o juiz do

az rnandará procoder ao desfaztmentO.
Art. 45. E' prohibilo editicar, on fazer qualquor

obra em terrenos publicos, scm aforarnento, on arrenlan
rnento, na forma dos Arts. 42, 43 e 44 da Lei do 1 0 do Ou-
tubro do 1828. Multa do 10$000 a 20$000 e, obrigacao do
dosfazer o edificio, ou obra.

Art. 46. Os terrenos publicos quo forem destinados
para edificios, nLo sero aforados em praça. 0 sou preco
erâ taxado logo quo for aberta a rua, observanlO-se a

disposicao do Art. 42 da Lei do 1. 0 do Outubro do 1828.
Art. 47. Os foreiros sao obrigados a principiar o eth-

ficio, dentro do uw anno, e aflndal-o n'um termo razoavel,
quo ihe serâ assiguado no acto do aforamento. Esta mosina
disposico será extensiva as reediticacOos. Quando alguuia
das disposicOos desto Art. n.o for observada, o fiscal adver-
tirà o foreiro, assignando urn tormo razoavel para o fazer,
e nao sendo atteiithda a advorteucia, so entendera o foro-
ro incurso cm commisso. A Camara poderà prorogar o
termo supradito por mais urn anne, occorrondo circa m-
stancias attendiveis.

Art. 48. Os proprietarios do predios e torrenos sites
dentro da cidade tham obrigados a calçar suas freutes, na
extensao do 1,76 do largura, ficando isentos doste onus as
pessoas reconhecidamente pobros, ajuizo da Camara,coin at-
tostado do parucho da freguezia da cidade, e Os quo mo-
rarem em ruas no calçadas pela Camara. Os contraveri-
tores pagaro a multa do 20$0 00 , e procoder-se-ha, nos ter-
mos prescriptos no Art. 17 destas posturas, mandando a

amara fazer a calpda, quando nto appareatU 1aiiado-
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res, procedendo-so contra o infractor para a cobl'anQa das
clespozas quo so flzerom.

Art. 49. Do cada 2,m220 quo so conceder derAtro da
sesmtria da cidadie, so cubrarh annualinente do foros
200 rèis.

Art. 50. As ruas das povoac3s do municipio quo ti-
verom patriinonios, quer dabs pur jiarticularos, quor Ge-
cupalos para esse fim, tero d'ora em diante, polo inonos,
13's do largura.

Art. 51. As posses quo so concederom para ediactço
do casas, nas povoacos, tero do freato, no maxitno,
3, m20 , e fundos rOlativo3 ate 39,m31), no podendo os pés
direitos Aas sobredtts cam ter menus do 3, -52do altu-
ra, e L1() S(lndo pertn.ttido nolias cobortas do capun, prin-
cipalineiite nas ruas contraos, tudo do confortnLdado coin
Os Arts. 37, 40 e 42 dests posturas.

Att. 52. 0 possoro pagarà pola concesso da possa
6$000, e do furus anunalinente 200 réLs per 2 , m20. Cessar,
porem, o pagamento dos foros, quando aeoneça cahr a
casa e flear o terreno abandotiado; porque, neste caso, so
podert conceder a outretn o mesmo terreno.

Art. 53. As casas sot'o construidas, em conformi-
dade do Are. 30 e 47 destas posturas.

Art. 51. As concossos do posses sero feitis nas p0-
voaçes polo juz do paz, a requoritneutu dos possoiros,
e para esse thu tor o escriv) do juizo do paz 1ivro3,abr-
tos e rubricados pot' este, taitto para o reistro do termo
dos foreiros, cimo pira lançatnouto do posies.

§ 1. (' 0 einolumotito do 1$20J polo rogistro do posses,
quer iias povoacos, quer ua cidade, perieaeerá t Camara,
como emolumeato da seoretaria.

§ 2. 0 A detnarcacao o aliriliamento das posses sero
feitas polo fiscal e alinhador.

Art. 55. 0 prolucto das taxas do Art. 52 será appli.
cado aos coiicerts das ruas, calçadas, pontes o chatari-
zes das povoacos, floanbo os moraclures obrigaclos a cal-
gar as ironIes do suas casas, na largura do 1,51, polo
mellOs.

§ 1.0 Exceptuani-se d'esta obrigaço Os indigentos c
raltos do recursos.

En todos Os casos o emolurnento do 1$200
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polo regstro dRs posses concodidas pertencerá a se
cretaria da Camara.

Art. 56. Nas povoaces, cujos patrimonios excede-
rem do 105 hectares do terra, poder-se-ha conceder, nos
logares no destinados a arruarnentos e pracas, torrenos
para chacaras 0 pastos, COIn tanto quo no excedam a area
de 875 milliares, pagando o posseiro pela coneessO, a
razo do 6$400 o hectare, e do fóros annualmente
1$920 por hectare. A Camara rode aforar terrenos
do sua sesinaria, embora no etejam nos arruarnentos
marcados, corn tanto quo nab excodarn a ll m ,1 de frente
o 13m , 3 do fundo a cada utn dos pretondentes, reservando
as nascorites das aguas p)taveis e suas circurnvizinliancas,
as matas e capoeira, as pedreiras e mais servAdai do
roconhecida utilidade publica, e recebendo Os fOros an-
nualtnente, do conformidado corn o Art. 52 das posturas.

CAPITULO 2.0

DA LIMPEZA

Art. 57. 	 ' prohibido nas ruas o pracas:
§ 1. 0 Lancar innundicies, ainda quo seja por enca-

namentos quo as despejem nas ruas.
§ 2. 0 Fazor estrumeiras.
§ 3. 0 Lançar animaes mortos ou moribundos.
Multa do 8$000, o cinco dias do priso, e o dobro nas

reincidencias.
Os animaes mortos podero ser enterrados nos quiil-

taos, ou lançados fora das povoaçes, em lugar distante.
Art. 58. A Camara, quando julgar necessario, p0-

derâ declarar por editaes, quo ticaro fazendo parte
destas posturas, quaes sojam os lugares em quo so pode
fazer ou nO 0 dospejo.

Art. 59. Os rnoradres so obrigadns a conServat
limpas as testadas dos quintaoi e casas em quo rnorareru
Multa do 10$000. A testada comprehende metado da ru
ou praca.

VeI1aro na guarda desta postura os fiscaes, percor
rondo todas as ruas o pracas do sous districtos ate ao
4.0 dia do cada mez.

Art. GQ. E' prohibido empachar as ruas 0 praa
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corn rnateriaes, ou qualquer genero do eiituUio: v1uItii
do 1O$000.

§ 1. 0 Excoptua rn-se os dous casos
I. Do urgente necessidade, do manoira quo so rio

possa, sern porigo, ou grave prejuizo, pedir a liceuca, don-
tro do 24 horas, na cidade, o de 3 dias, nas povoaces.

II Do utilidade publica, ou particular, obtendo-se pro-
via licença.

Multa do 10$000.
Art. 61. Em qualquer dos casos do Art. antecedente,

nunca será embaraçado o livre transito das ruas on pracas;
o os quo tiverem obtido licença, sero obrigados a por
uzes, divisas ou guardas, como ihes for deterininado, para

quo nenhurn damno sobrevenha ao publico, nom aos par-
ticularos: Multa do 10$000.

Art. 6. Na sontenQa em quo for julgada a contra-
venco e imposta a multa dos Arts. deste Capitulo. será
o contraventor condemnado a fazer a limpeza e desem-
pacharnento, ou por luzes, divisas, ou guardas, em terrno
razoavel, quo Iho serâ. designalo, sob pena do so fazor it
sua custa, e do pagar o dobro da multa.

Art. 63. Os proprietaries, na cidade e povoaçes, silo
obrigados:

§ 1. 0 A rebocar o caiar as paredos externas do
casas e muros.

§ 2. 0 A renovar o reboco o caiadura, sempre quo for
nocessario e determinado polo fiscal.

Multa do 8$000 ao quo desprezar a advertencia previa
do fiscal.

Art. 64. Os donos dos quintaes ou terrenos quo fazem
frente para as ruas ou praças, a que, ao prosente, so acha-
rem tapadas corn cercas de madeira, serao advertidos polo
fiscal, que Ihes marcará urn prazo razoavel, nunca menor
do sois mezes, para dernolirem a cerca a fazerem o tapu.
me do pedra on adobes, polo monos do 2,20 do altura; po-
dendo nas povoaç5es do fora da cidade ser as mosmas
frentos tapadas do paroles do páos a pique, barroadas o
caiadas: Multa do 8$000 e 5 dias do priso.

Art. 65. Si acaso cahir algum muro, paredo, ou parto
della no tempo chuvoso, poderá o mosmo ser substituido
por cerca do madeira, fIcando o proprietario obrigado a
reconstrucco, dentro do prazo do tres mezes: Multa de
8$000 a 5 dias do priso.

Art. 66. Vel1aro na guarda destas posturas Os jUie
do paz o tlsçaes.
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CAPITULO 3.0

DAS OBRAS PUT3LICAS

Art, 67. A cnserVac0 e reparo das muraihaS foitas
para sguraflca do edificios e prisöes publicas, calcadas, pon-
tes, fontes, aqueductos, chafarizes, pocUs, tanqueS e quaes-
quer outras construccOS em beneticlo coinmurn, ou para
ernbellozarnCfltO das povoacaS, ser5.o foitas pela Camara,
ExceptUarn-Se.

§ 1. 0 As obras, cuja factura ate ao preserito no era da
obrigacao da Camara, salvo quando forem de urgente no-
cessidade, e osobrigados a ellas nao tiverem meios para as
fazer.

§ 2 0 As obras quo a Camara arrernatar, impondo cer-
tas prestacOs para indemnisacao dos e tnprehentledOre s, na
forma da Lei do 29 do Outubro do 1828 e do Art. 47 da
Lei de 1. 0 de Outubro do mesino anno.

Art. 68. Quando qualquer particular so propuzer a fa-
zer qualquer das ditas obras, a sua propria custa, podo-
ra fazel-a, sob fiscalisaço immediata da Camara, quo ihe
concederà licenca gratuita.

Art. 69. E' prohibido:
§ 1.° Arruiflar, ou desmanchar qualquer das ditas

obras, ou parte detlas, por minima quo seja.
§ 2.° Abrir encanamentOs publicos, ou particulareS,

nas ruas, beccos e praçaS, sern licenca e previo aviso ao fis-
cal para assistir.

§ 3,0 Tirar agua dos encanamontos publicos, ou parti-
culares, para uso proprio, sern autorisacO cornpeteflte, ou
para mal fazer.§ 4•0 Fazer vallos dentro da cidade, povoacfOS e suas
imrnediacöe s , ou reformar os existentes.

§ 5. 0 Fazer alpendres, patarnaeS e escadas nas frentes
das casas, nas ruas, beccos e praQas: os existentes no
ero reformadOs, dado 0 caso do reconstruCcaO dos prc-

dios.
§ 6. 0 Lançar materlaes e quaesquer entuihos, ou en-

tupir os encanamentOs publicOs, ou particulares.
Multa do 20$000, alem da obrigacao do repor tudo no

primitivO estado.
Art. 70 E' prohibido:
§ 1. Esgaravatar e tirar a terra d'entre as pedras das

calcadas, e born assim tirar ai'a nas ruas, pracas e beccos.
§ 2.° Fazer quaesquer escavaç3os nas ruas, beccos, pra-
e suas viziulaflaS.



— 269 —

30 A.molar ferros nas pedras das fontes, ponteS,
canaes, chaarizo, aquoduotos, ou do quaesqueL' ediflcios
publicos; cortar, ou estragr os arvoredos quo,. para orna-
to das povoacOes, forern plantadoS.

Pris do 5 dias, e multa Ic 8.000, e o dobro nas reinci-
dencias.

Art. 71. A Carnara poderá concedorlicenca para qual-
quer dos fins dos § 1. 0 , 2. 0 e 3. 0 do Art. 69, quando no
rosulto dainno a tercoiro, o utilise a alguem, ou ao publico.

Art. 72. 0 dono da 1)enna ou pennis d'agua quo a no
encanar bern, do rnaueira quo ella niLo prejudique as ruas
ou praças, será obrigado a assignar term(-) dofazer o coca-
namento, como Hie cum pre, dontro do certo prazo. No quo-
rondo assignar o dito tortno, o il no cumprindo o quo nello
so obrigou, perderá o diroito da penna, on p000as d'aguas
quo tiver.

Art 73 Os encanameiitos so consOL'Var1O senipre ifl1-

pos e em born estado, it custa tie sous donos: Multa do 20000.
Art 74. Na penna do Art. antecolento incorrerá 0

dono do torreno polo qual passar o oncanamentO, ou enca-
narnentos, ao qua], 80mb) feita a participacao do dia o hora
em quo so preteflie fazer a limpeza, ou concertos do enca-
narnoiito, o linpedir. Exeoptua-se o caso em quo o dono do
terreno antes queira fazer a Ilinpoza, ou obra, a sua custa,
do quo alinittir pessoas estranhas.

TITULO 30

DA SAUDE PUBL1C

CAPITULO 1.0

DA SALUBRIDADE DO AR, AQUA E ALIMENTOS
Art. 75. E' prohbilo nosta cidado o entorramefltO

do cadaveres bra do cemitorm geral: Multa do 30$000, o
priso do 8 dias na pritneira contravenQO; na sogunda, mul-
ta de 45$000 , e prisão do 20 dias ; na terceira, multa do
60$000 , e priäo de 30 dias.

Art. 76. A Camara providonciará quanto antes para
serern constiuidos ceiriitorios nas freguezias e capellas do
rnuflmpio, e assigiiará prazos lazoaveiS para esse tim, ex.-
cedidos Os quaes, não serL permittido 0 euterramentO sefl0
flOS COW ti ios, sob as penas do Art. antecedente.

Art. 77. Rfpu tarn- so contraventoros dos Arts. 75
e 76.
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1. 0 Os fabriq uoir)s.
§ 2. 0 Os procuradores das irmandades, ou quem suas

vezes fizer.
§ 30 Os parchos quo mandarem fazer os enterra

mentos no recinto dos templos, ou fora doi cetniterios des.
ignados pela Camara.

§ 4. 0 Os hordoiros ou testaineiiteiros quo maudarein
enterrar no recinto dos templos.

. 5.0 TllIos os quo maniarom, ou consentirem fazor
os enterramentos fora dos cemiterios, na hypothese do
poder vedal-os.

Art. 78. Os cemilerios tern') uma area do 70, quan-
do menos, e soro, distantes das povoaces, Uo espaQosos,
quo no haja necessidade do abrir as sepulturas, srn a
total consurniço dos corpos. Sera feitos em lugar secco,
tapados e abrigados.

Art. 79. Os cemiterios das freguezias, on districtos
do fora, sero feitos a custa das fabricas e irmandades res-
pectivas, quando existir peculio sulficierite para esse fim.

Art. 80. E' pormittilo aos particulares forniar car-
neiras nos cemitorios para o euterrainento do suas faint-
has, pagando o estipulado nestas posturas.

Art. 81. Nunhuin corpo será dado è. sepultura, sein
quo sejarn passadas vinte e quatro horas depois do fal-
lecimento, apresoiitando-se attestado medico, e, na falta
deste, o do pharmaceutico, subdelegado ou juiz de paz.

Art 82. E' prohibido estabelecer-se nas povoaçes
cortumes do couros, ou qua1juer outra inanufactura, quo
possa preju1icr a saude publica. Os flscaes adverttro aos
donos,ou directores e feitores destas manufacturas, para as
retirarem das povoaçies. Nio sendo attendida a advertea-
cia, pagarAo os contraventores 2 0$00 de malta, e o dobro
nas reincidencias.

Art. 83. Os fiscaes tero o major cuida(ij em quo nos
seos districtos nao haja estagnaco do aguas iiifcctas, quo
possam prejudicar a saude publica; e a Camara, logo quo
tiver disso conhecimerito, Dies maiidarè. dar curso, e enxu-
gar os terrenos, sendo necossario, quando ihes pertenceretu
estes.

Art. 84. Osdonos dosterrenos em quo se estagnarem
as aguas de quo trata o Art. antocedente, serão obrigados
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a cumprir o disposto no dito Art., salvo quando ihes fal-
tarern os meios, e forem naturaes ou indeendentos da sua
voritade as estagnaces. Sompre o quo fizer estagnaco,
cumprirã odisposto no Art. autecedente: Multa do 20$000,
e o dobro nas reincidencias, quando o contraventor despre-
zar a advertenc'a do fiscal, quo iho assignarâ prazo ra-
zoavel.

Art. 85. Todos aquolles, por cujos quintaes correrem
as aguas dos visinhos corn (lirecço as ruas ou vallas des-
tinadas aos respectivos osgotos, no podero embaraçar o
curso das mesmas: Malta do 10$000, alem da obrigacao do
estabelecer o esgoto.

Art. 86. Quando houver duvida entre o fiscal e in-
fractor sobre o damno resultante das estagnaces, on ma-
nufacturas do quo trata o Art. 82 destas posturas, para a
saude publica, será aquella resolvda provioriamento
pelo presidente da Camara e difinitivarnente por esta.

Art. 87. E' 1rohibido ter so nos pateos, dentro da
cidade, niais do tres porcos: sondo dover do fiscal zelar polo
estado do limpez i dos pateos, attender as roclamacOes dos
visinhos o obrigar os donos dos p'rcos a observer as ro-
gras da hygiene. Os contraventores deste Art., no Caso
do no attendorem as advertencias do fiscal, soffcero a.
multa do 8$000, e 4 dias do prisO, e o dobro nas reincidon-
cias.

Art. 88. E' prohibido:
§ 1 . 0 Matar poixes corn vetieno on dinamito.
§ 2.' Vender alirnentos corrompidos.
§ 30 Falsificar os generos, misturando-ihes qualquer

substancia quo augmente o sou peso, volume e quantidile,
ou que inodifique suas propriedados.

Malta do 10$030 a 30$000, e priso do 4 a 8 dia.
Art. 89. E' prohibido Iançar immundicies, ou lavar

roupas, on quaesquor outras cousas, nas fontes, chafari-
zos e canos quo conduzein a agua potavel. ou nos luga-
res a elles superiores: Malta do 8$000, e 5 dias do prisao.

Art. 90. A Camara dovorà declarar por editaes,
quo ficaro fazeudo parte destas posturas, quaes sejam as
fontos, chafarizes o outrs lugaros em quo é permittiilo la-
var, e quaes sojam Os erti que nLo ha tal porrnisso.
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CAPITULO 2.6

DOS MATADOUROS PUBLICOS

Art. 91. Haverâ em todasas povoaces do municiplo
matadouros publicos e lugares designados pelos juizes do
paz, fora dos quaes n será permittido matar, esquarte-
jar rezes, porcos, carneiros e cabritos para consummo do
publico: Multa do 10$000, o 4 dias do priso, e o duplo nas
reincidencias.

Art. 92. Os d nos dos g Ldos podero conduzil-os,
depois do esquartejados, vendel-os pelas praças quo qul-
zerem e onde Ihes convior, corn ttnto quo o façam em luga-
res patentes, em quo so possa fiscalisar a liinpeza dos ta-
Ihos o o perfeito estado do conservaço da came e a fido-
lidade dos pesos, ficando multado o vendedor na quantia
do 8$000 pela nAo observancia do qualquer dessas con-
diçes.

Art. 93. Havorá na cidade urn guarda fiscal do ma-
tadouro, e nos districtos do fóra exercorAo este cargo os
respectivos fiscaes, cornpetindo-lhes a fisca1isaço dos ma-
tadouros, a arrecadaçao dos impostos respectivos, multas
e o mais disposto nos 	 seguintes:

§ 1. 0 Dar annualmente ao fiscal da cidade uma re-
laço do gado cortado.

§ 2 ° Trazer limpos e asselados os curraes dos mata-
douros,bem como todos Os objectos empregados nos mosmos.

§ 30 Receber os gados quo vierem para os mata-
douros, e sobre cUes proceder exame r'goroso, tomando
todas as marcas, signaes e cores: do tudo isto faro men-
çäø em urn livro, quo Ihes serã fornecido pela Camara, do-
clarando o nome do marchante, ou conductor do gado.

§ 4 0 Abrir os estahelecimeutos, as 9 horas da ma-
nh, o fechal-os, as 3 1/2 hnras da tarde.

§ 5.' NAo cousentir quo so mate gado algum, quo
não esteja so e euchuto, devendo regeital-o. quando não
esteja nestes casos, o fazer a respectiva decaraço no
livro mencionado no § 3. 0 deste Art.

§ 6. 0 Obrigar os conductoros da came a lavar dia-
riarnento os vehiu1os destinados a esse mister, podondo
muhal-os cm 5$000, quando näo thos obodoçam.



73 -.

7•6 No consentir quo rez alguma seja morta, sern
quo tenha permanecido no curral per vinto e quatro horas.

§ 8. 0 Prestar contas mensaes ao procurador da Ca-
mara da arrecadaço dos impostos.

Multa do 10$000, no caso do no obsorvar qualquer
destes § .

Art. 94. Ao fiscal da cidade compote:
§ 1. 0 Visitar o matadouro, duas vezes par semana,

lançando suas visitas no livro do quo trata o § 3•0 do Art.
precedento.

§ 2. 0 Dar em seus relatorios o numero do gado cor-
tado, durante o trimestre, no matadouro da cidade e nos
das povoaces.

Art. 93. Os guardas fiscaes dos matadouros no po-
derao perinittir a entrada do pessoas ostranhas nos respe-
ctivos estabelecimontos, salvo as procisas para a rnatança.

Art. 96. Nos districtos do fora, as visitas do quo tra-
ta § l.° do Art. 94 serao feitas pelos juizes do paz, quo
podero impor aos guardas fiscaes dos matadouros a mu!-
ta do quo trata o Art. 93 destas Posturas.

Art. 97. Os curraes o matadouros so conservarto
limpos, quanto for possivol, tendo especial cuidado o car-
niceiro em no amontoar os despojos drLs rezes mortas,
do uns dias para outros. Quando nao for observada a dispo-
siço deste Art., o guarda-fiscal advertirà 0 carniceiro,
quo, no caso do no attender a adverteucia, soffrerá a
multa do 2$000 a 4$000.

Art. 98. Os curraes tero cochos corn agua limpa
para o gado beber. Multa do 2$000 a 4$000 aos guarda
fiscaes dos matadouros quo não cumpriretn esta disposiço.

Art. 99. 0 carniceiro ó obrgado a repesar a came,
quando o cornprador lh'o exigir, para o quo trará sempre
os pesos precisos, legalmente aferidos.
r,-Art. 100. Os fiscaes, tanto na cidade e nos districto

do fora, sLo obrigados a visitar duas vezes por semana os
açougues, exigindo do sous donos o major cuidado nos
mesmos, fazendo retirar o que for sensivolinento nocivo I
saude publica. No case do acougueiro no attender as
justas recIamaces do th,cal, ihe imporá este a multa do
10$000, e o dobro nas reincidencias, alem de 4 dias de pri-
so; n'um e j'outro caso, fica salvo ao açouueiro o direito
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do recurso, na cidade,para a Canura Muiiicipa, e lbs (Ii s-
 de fora, para os juizes do 	 quaiiclo jitigudni in-

juatiA a multa do quo trata esto Art.
CAPITULO Ill

SOBRE ALGUNS MEOS PREVENTIVUS OE liNFE1tM1LDL

Art. 101. A Cniara pedirã. ao  Governo Provincial a
vaccina necessaria, o ernprogará t)dos Os meios possiveis
pra espalhal-a por todo o municipio. Nesta cidade, vac
ciaará o facultativo, ou pessoa pela Camara oncarrogada
para iso, e fora, as pessoas quo forem nwnoadas pela
mesma fazendo o fica1 coastar por editaes o did, hora o
logar em quo so dove vaccinar.

Art. 102. No serã adrnittido a exercer a profisso
de curar pessoa algunia, sern quo apresento sous titulos,ou
diplomas a Camara, e della obtonha licença: Multa do
20$000,e 10 (haS do priso, e o dobro nas reincidencias.

Art. 103. A Camara, quando julgar conveniente,
poderä nornear urn facultativo do partido, o qual será obri-
gado a curar os eufermos pobres quo o chaniarom as suas
casas, e os presos pobres da cadéa: 0 curatvo dos mesmos
será providenciado pela Camara.

Art. 104. A Camara dovorá fundar, em lugar mdi-
cado por uma commissao medica, urn lazareto para trata-
mento das pessoas indigentes atacadas do molestias conta-
gLosas, quo, a juizo dos medicos, exijam 0 sea afastanento
para lotige da povoacAo.

§ 1. 0 Os doentes recoihidos ao lazareto sero trata-
dos polo facultativo do partido da Camara, quo a isso o
obrigará, born como a velar pela hygiene daquelle estabo-
lecimento.

§ 2. 0 Os individuos mortos no lazareto soráo coLor-
rados em urn cemiterio proximo aos tnesmos, exelusiva-
monte destinado a esse tim.

§ 3•0 A Camara sorá obrigada a fazer o regulation-
to interno do lazareto, e a pruvideuctar sobre o necessario
a esse estabelecirnento.

Art. 105. No cetniterio geral so dernarcarã uma
area, exciusivamente destinada ao enterrameuto das pes-
soas mortas fora do lazareto, em consequencia das moles-
tis do quo trata o Art. autecedente.



unico. As sopulturas em quo se outerrarom .a
pessoas do que tratain os Arts. 101 e 105, no podero ser
reabertas, seno depds de dcorridos cincoenta annos.

Art. 106. 0 me lico do parti(Io é obrigado:
§ 1. 0 A. apros)ntar saInosta1meat3 ii. Camara um

r1atorto, no quad dará conta das molestjis quo reinaren
nesse per)io do temp), e indicar. as uieliIas hy.ieni-
cas adoptaveis para rneIh'r;rnonto da salubridado public t.

§ 2.° A collier inforinaçoas s)bre o estalo sanitario
do todo o municpio, para cornnuuical.as 5. Camira.

§ 3•1 A prestar sons serviços part voriLicaçio dos
cases previstos nos § 2. 0 e 3. 0 doi Arts. 88 e 109 destas
postu ras.

Art. 107. 0 facutitivo do ptrtido quo no obs3r-
var as obrigaç.os quo iho so impotas per esas postu-
ras, será advortido pola Camara, quo poderá deinittil-o,
no caso do serern desprezadas por cue as suas alvorteucias.

Art. 108. A Cirnara podera. conceder licença para a
venda do drogas e remelios nas casas do negocio, fazondo
designar per editaes, quo faro parte detas pturas,
quaes as drogas quo so noderá vendor: Multa do 20$000,
o o dobro nas rencidencias.

Art. 10J. Os pharruaceuticos U OS donos das casas
de negocio quo fiverein Jt venda diogas on rernedios al-
terados, 5. juizo do medico, soffrcro a multa do 20$00,
o 10 rUns do prisao, e as ditas drogas e remedios serao
inutilisados

Art. 110. 0 pharmaceutico, on vendedor do drogas
e reniodios, quo prohibir, ou so oppuzer 5. entrada ciii sua
pharmacia, ou casa do negoci), para 0 ex:uno (10 suas dro-
gas o remedios,sofFrorá a multa do 20$000,o 10 dias do pri-

o. No obtante a opposiçio, proceler-se-ha ao exame,
lavrando-so do tudo o competente auto; a no caso do exis-
tirom drogas a remedies alteralos,observar-so-Iia in tot 'r
o disposto no Art. antocedente.

TITULO Iv
DA SEGURANQA PI1

CAPITULO 1
SOBRE ARTIFIOIOS PREJUD1CIAI:

Art. 111. E' proh ihido perU r csmola i	 1wj 101
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Invocaçes: Malta do 8$000, e priso do 5 dias. Eoep.
tuain-se a Misoricordia, as Irmaudadas do Saatissitn), da
Almas o as quo tiverom em sous coinpromissos licença
para pedir esmolas.

Art. 112. Nos casos do Art. antecede nte, em quo 4
permittido pedir esmolas, é prohibido a)s quo as pedirein
levar imagens: Cinco dias do prsao,e 8000 do multa.

Art. 113. So prohibidos:
§ 1. 0 Os jogos do parar na casas publicas do jogo,

tavernas e botequins.
§ 2. 0 As loterias quo no forem coucedidas por au-

toridade compotente.
§ 30 As rifas.
Os contraventores soffrero a pena do 15 dias do pri-

sao, e 30$00 do multa, e o dobro nas reincidencias.
Art. 114. E' prohibido ter casa publica do jogo, sem

1icena da Camara: pona do Art. antecedente.
Art. 115. E' prohibido a escravos toda a qualidado

do jogos,em casa publica, licenciada ou no, casa do nego-
cio, ou qualquer lugar pubitco. A mesma prohibico é ox-
tensiva aos inoços imberbes. 0 dono da casa publica do
jogo quo admittir ou consentir nella jogar escravos, ou.
moços imberbes, será multado em 30$000, o 15 dias do pri-
sao, e no dobro nas reincindencias. 0 escravo apanhado a
jogar em lugares publicos sorà entregue Li policia. 0 moço
imberbe apanhado em identicas circumstancias serLi preso
o levado Li presenca do juiz do paz, quo o obrigaiLi a assig-
nar termo do no jogar, sob eomm inaço do pena.

Art. 116. Os juizes do paz, subdelegados, inspecto-
res de quarteir10 e officiaes do justica ve1aro na execu-

o do Art. antecedente.
Art. 117. 0 homem livre, achado a jogar dinheiro,

ou cousa qua o vaiha, coin escravos, ou inoços imberbes,
em qualquer dos casos do Art. 115, soifrerLi a multa do
20$000, e 8 dias do prisao.

Art. 118. E' prohibido:
§ 1 . 0 Fingir-se inspirado por potencias invisiveis, ou

predizor casos tristes on alegres, do quo resulto real-
monte prejuizo a alguern.

§ 2. 0 Inculcar-se curador do enfermidades, ou mo-
Jestias, per via do feitiços, ou oraçes.
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Multa do 20$000,e 15 dias do priso,e o dobro nas rein-
cidencias.

Art. 119. E' prohibido ao menor do 16 annos:
§ 1.0 Viver sem occupaco util e honesta, quando

no tenha meios do subsistencia.
§ 2. 0 Pedir esmolas, quando pode corn o trabaiho

adquirir meios do subsistencia.
0 contraventor do qualquer das disposiç3os deste

Art. serA obrigado a assignar termo de so mostrar
occupado dentro do certo prazo, debaixo da pena
qua o juiz do paz Ihe coininiriar, e incorrerl nas penas
comminadas, quando no observe o termo. Quando so pro-
ceder contra o major do 16 aiinos e o manor do 21, o juiz
do paz nomoarâ curador quo o defenda.

CAPITULO II

SOME MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO

Art. 120. 03 fiscaes mandaro collocar guardas, ou
divisas, junto as escavaçes o precipicios quo houver nas
obras e sorvides publicas, ou nas suas visinhanças, a pro-
vero corn a possivel brevidado 0 800 concerto, quando so-
ja necessessario e nao haja outro meio mais facil do evi-
tar damnos on prejuizos.

Art. 121 Quando as escavaç6es on pricipicios do quo
trata 0 Art. actecedento foreni feitas on causadas per
alguem, soL'á oste obrigado ao concerto a a reposiço do
tudo em seu antigo estado: Multa do 10$000, si no atten-
der a advortencia do fiscal.

Art. 122 As escavaç5es a pricipicios nas visinhanças,
sovid$es a obras publicas seiio concertadas poles donos
dos terrenos em quo estivorem, quando ostes näo forem
publicos ; Multa do 8$000, a priso do 5 dias, si fl0 atten-
der a advertencia do fiscal, alem da obrigacao do concer-
to; exceptuam-se os proprietaries pobres a indigentos,a juizo
da Camara.

Art. 123 E' prohibido fazer fojos ou Iaços occultos,ain-
da nas proprias terras, sem quo so publique e noticie-so
aos visinhos conhinantes : Multa do 8$000, e 5 dias do priu.

Art. 124 Os fojos on laces nunca so faro nas Oivisas
muradas das fazendas, chacaras on quintaes: Multa—a do
Art. antecedente.

Art. 125 A Camara concede r\ licen ça para as esc.
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vaças do quo tratam Os Arts. 120 e 121 dostas posturas,
quarido dallas nenhurn proj uizo on datnao posia resultar,im-
pondo sempre a obrigaco das guardas, divisas on luzos,
quando forein necessarias : Multa—a do Art. 121 destas pos-
turas, no caso do nao observar-so as condiçs aclina do-
claradas.

Art. 126 Os edificios, muros ou obras quo arneaçaroin
mba do quo possa rosultar Lunio ao public), on ao par-
ticular, serLo desfeitos, roodilicados ou soparados, do ma-
neira quo cosso 0 porigo. (Juanlo tolo o odilicio ou obra
nLo ameaçar ruina, mas sornonto parto delle, sO esta fica
coin prehendila na d isposiço daste Art.

Art. 127 A obrigaço do dosfazer, reedificar, ou con-
certar, cahe aos propriotarios, on a sous procuradoros. Os
inquilinos poderao tomar a si esta obrigaço.

Art. 128 Quando os inlinhlinos reedilicarom, ou con-
cortarein os edificios em quo niorarem, so pagaro nos alu-
gueres,no caso quo os proprietarios näo quoiram ihes sa-
tisfazer as despezas.

Art. 129 Si no trmo assignado, nio for o odificbo, mu-
ro on obra desfeito, OU Si o edificio nao forhabitado, ou flO
so souber quern ê o dono, ou ainda si, na opinio do poritos,
no poder dernorar-so o desfazitnento por vinte e quatro
horas, como dispOa o Art. 15, sort immediatamento dis-
feito a custa da propriedade, ficando sompro obrigado o
proprietarlo quando nlo sejam sufficientes os matoriaos.

Art. 130 Observar-se-ha o Art. 44 destas posturas,
no quo for applicavol aos Arts. 126, 127, 128 e 129.

Art. 131. E' prohibido nas povoaç6es, scm previa Ii-
conga da Camara:

§ 1. 0 Fazer polvora o todos os generos susceptivois do
explosao.

§ 2. 0 Fabricar fogos do artificio.
Multa do 10$000.e 5 dias do priso.
A Camara designará os logares em quo possa so estabe-

lecer as fabricas do quo trata este Art.
Art. 132, Fica prohibido:
§ 1. 0 0 fogo do rouqueira e busca-pés.
§ 2. 0 0 fogo do ar lancado fora dos lugaros pormitidos

por editacs da Camara, quo ficaro fazendo parte destas
posturas.

Multa do 20$000, e o dobro nas reincidencias.
Art. 133 So obrigados os carpintoiros, pedreiros,

jornaleiros, ferreiros, bern como todo cidado, nacional on
estrangeiro, a accudir a qualquer incendio nos edificios
1as povoaç6es : Multa tie 8000 ? e 5 dias do priso a todo
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aquelle quo se recusar, sendo charnado per qualquor all-
toridade.

Art. 134. So obrigados Os inspectores do quarteiro
a comparecer no logar do incendlo, corn as pessoas do seo
quarteiro, que estive rem nos casos previstos do Art. an-
tecedente.

Art. 135. Os sacristAes soro obrigados a tocar fogo,
logo quo Ihes seja noticiado quo grassa incondio em algum
ediliclo particular ou publico: Multa do 8$000, e priso do
8 dias.

Art. 136. E' prohibido lancar Lgo ao campo on nlat()
alheio Multa do 20$000, e 15 dias de prisio.

Art. 137. E' prohibido:
1. 0 Lançar fogo nos campos proprios, ou do quem

estiver a disposiço, scm previo aviso aos visinhos con Ii-
nantes. 	 -

§ 2. 0 Queirnar a propria roça, sem ter feito aceiro do
4,50, polo menos, e sern participar aos visinhos conhinantos
o dia em quo so pretende fazer a queima.

Multa de2O$000.Quando,pela conti'avenço dos § antecu-
dentes, passar fogo aos campos, matos e plan taçes dos visi-
nhos,o contraventor so1T'erâ a multa (10 30$000,alern da obii
gaçäo do indemnisar o damno causado. quo será arbitrado
por dous louvados, nomeados pelas partes conterdoras. mdi-
cando cada unia o soo, e por mais urn 3. 0 tirado a sortu
dentre dous homens apresentados pelas partes. S6 terá lo-
gar este processo,quando o prejudicante e prejudicados no
chegarem a urn accordo rnutuo.

Art. 138. 0 bebado encontrado nas ruas, pracas, estra-
das, ou lugaros publicos, será preso nestos dous casos:

I. Do so achar em ostado do fazer mal.
II. Do correr perigo per no so poder acautelar do

qualquer ma! quo )he possa acontecer. Depois do proso,
ser. entregue a sua farniha, ou conduzido ft sua casa. Quan-
do, porem, fern uma nern outra teuha no districto, ou vi-
srnhanca, serft conservado em custodia, em quanto durar
a embriaguez.

Art. 139. Si o mesmo individuo for encontrado be-
bado pela segunda vez, e n'urn dos dous casos do Art,.
antecedente, serft preso e no sahirft da cadêa ou priso,
seno depois do assignar termo do so abster do vicio (Ia
embi-iaguez, debaixo das penas quo ihe forem comminadas
polo juiz de paz.

Art. 140. Os loucos furiosos sero presos e entre-
gues as suas familias. Quando, por6m, aq no tenliam 110
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district, ou ostas no quciram encarregar-so delles, sero
recoihidos e conservados nas prises publicas, no caso do
nao haver hospicio proprio para estes doentes.

Art. 141. Nos casos dos dous Art. precedentes,
será preferivel avisar-se a familia, on dornesticus do be-
bado, ou louco, para os recoiher e guardar, quando isso
for permissivel, sern damno publico ou particular.

Art. 142. E' prohibido correr a cavallo do dia, on
de noite, nas ruas e pracas das povoacies: Multa do
8$000, e 5 dias do priso. Exceptua-se o case do urgencia
do serviço publico, ou particular.

Art. 143. E' prohibido ter soltos nas ruas e praas
das povoaçes o nas estradas publicas animaos bravos quo
possam offender os passageiros: Multa do 5$03( por ani-
mal, alem do poder o mesmo ser morto por qualquer
pessoa, quando seja por dIe investida.

Art. 144. Conduzir-se-hao, sempre presos pelas ruas
e pracas das povoacese pelas estradas publicas,os animaes
do quo trata o Art. antecedente. Quando, porem, nao
possam ser conduzidos presos, sern grande ditficuldade, de-
vera precedel-os urn dos conductores, advertindo 0
blico em altas vozes. 0 contraventor será multado em
5$000 por animal, alem da obrigacao do atisfazer
damno causado.

Art. 145. E' prohibido soltar animal damnado quo
se podia conservar preso, ou matar: Multa do 20$000, e
10 dias de prsao.

Art. 146. E' prohibido ter-se ces soltos nas ruas
0 pracas da cidade, scm licença da Camara. Os doncs dos
cäes serLo obrigados a trazel os corn acaitnos e colleiras,
nas quaes devero achar . se gravado os nomes dos possui-
dores e o carimbo da Camara. Os infractores pagaro a
multa do 10$000, o o dobro nas reincidencas.

Art. 147. E' prohibido conduzir-se carros puchados
por buis, cavallos, ou bestas, pelas povoaces, scm can-
dieiro on guia: Multa do 8$000, e 4 dias do prisao.

Art. 148. Näo haverá espoctaculo algurn publico
som licenca da Camara: Multa do 8$000, e 4 dias do prisao.

Os presepes nao tero us Passos da Escriptura.
Art. 149. E' prohibido a dansa do batuques nas ca-

as das povoaçOes, corn lazarra, de d:a, ou do noite 1 de
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sorte quo incommode a visinhança. Pena do dissolver-se
a reunio: Matta de 20003 ao dorm da casa, o do 5$000
a cada urn dos quo so acharern na rounio. Nas reincideri.
cias soffrerã cada urn o dobro da multa a mais 5 dias do
priso.

Art. 150. E' pormittido aos escravs tocar, cantar a
darisar nas ruas a praças das povoaces; mas as juizes do
paz podero determinar a este rospoito o qua for coave-
niento ao publico, podendo so recorrer dos mesmos para
a Camara.

Art. 151. So permit ti1os os quitubetos on reinados
quo costurnarn fazer os escravos em crtos dias do anno,
corn tanto quo no sejam do noite.

Art. 152. E' prohtbido o uso do armas offonsivas nas
povoaçöes. Pont do 5 dias do priso,e 10$000 do multa. So
armas offensivas:

§ 1.0 Clavina, clavinote, rewolsrer, garrucha a pis.
tola.

§ 2. 0 Faca do ponta, sabre, refes, ospadOes, punhal,
navaiha, estoque, sove1io e todas as arinas curtas.

§ 3. 0 Azagaias, lanças, chuclios e fouwnha, do qual-
quer tam inho quo foram Os eabos. Exceptuam-se os es-
padins dos magistrados e pessoas gradas, as espadas dos
officiaes, ou guardas nacionaes, quatido em oxercicio, ou
fardados, as dos olficiaes de justica, quando cm diligencia,
a as dos policiaes e pedestres em exercicio do officio. Per-
mitte-se aos carreros e tropetros o uso do facas do
ponta, ferres ou foucinhas, em quanto andarem em tra-
baihos do sua profisao.

Art. 153. A illuminaço publica sera feita pela Ca-
mara, nas noites qua näo foram da luar, podendo contra-
tral-a corn quom meihoros vantagens offerecer.

Art, 154. 0 quo apagar as luzes, on tirar do lu-
gar o 1arnpoo, ou qualquer do suas pecas, s3rn quo
seja para isso autorisado pola Camara, serâ proso por 5
dias, a pagart 8$000 do multa, e o dobro nas reincidencias.

Art. 155. Nonhurn maseate, caldeireiro ou latooiro
poderã vender em qualquer fazonia, scm licença do seu
dono, administrador, ou feitor: Malta do 3 0$000, a 15 dias
do prisao.

Art. 156. Todo o que tiver pasto do a1uue1, ser
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obrigado a tol-o eguro. Si o animal fugir, ou surnir, pi'
falta do segurança do paste, serã obrigado a maudar pro-
cuial-o A sua custa, oii pagar o soo valor ao done, si no
apparecer dentro do prazo do 30 dias. Para o pagameato,
quand uio concordaretu as partos, noineario alias, perati-
to o juiz do paz, cada urna 0 son louvado, e o juz ile paz,
urn 3., no caso do einpato. para arbitrarein o valor do
animal on anirnaes sumidos.

Art. 157. E' prollibid), nosta cidade e ns povoacOe,
dornorar-se ariitnaes ills frentes das casas, on nuro, do
molo a ernbiraçar o trausito nas pracas, ruas a b9ccos:
Multa do 8$000.

CAPITULO 3°

SOBRE CONTRAVENçO CONTRA AS PESSOAS

Art. 158. E' contravençao furtar cousas quo nao
excedarn o valor do 20$000: Multa do 30$000, o dobro
nas reincidencias, alem da obrigaço do pagar o furto.

Art. 159 0 taverceiro, negociante, on qualquer ou-
tra pessOa quo comprar a ecravos cousas quo nao costa-
main 	 sern quo sejain autorisarlos por bilhoto do pes-
soas conhecidas, incurrera na in 	 do 30$000, a 15 dias
do priso.

Art. 160. E' rrohibido:
§ 1. 0 Occultar escravos fugiJo, sam partwipacao

a seus senhores, dentro do 24 horas, sendo ollesmoradores
no lugar, ou em distancta do duas leguas, a razo do duas
leguaspor dia, on em distanciadoduas leguas, e assim pro-
gress vamonte, fL razIo de duas loguas por dia, isto no caso
de ser o senhor conhecido:sondo dosconhecido,deve-se, don-
tro do tres dias,entregal-o ao subdelogalo do districto para
quo este 0 envie para a calêa da cidade, corn participaco
ao juiz municipal.

.§ 2. 0 Guardar cousas quo os escravos furtareni.
Multa do 20$000, o 10 dias do priso.
Art. 161. 0 senhor do oscravo a quern so fizer a

participaçao do Art. antcedente, serà obrigado a pagar
todas as despezas feitas c'm a rnesrna e corn o escravo.

Art. 162. E' proliibido neociar anirnaes, ou,outra
ua1quer cousa, corn ciganos, sern quo dies ten1im resta-
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do fiança idonea poranto o juiz do paz Multa do 10$000 a
30000, e o dobro nas reincidencias.

Oiganos so denominam neste Art. os quo sao por taos
havidos, e costurnam fazer frequentes irocas e conipras do
anirnaes, ou outra quolquer cousa. Nao Fao m'radores e
estabelecidos no termo, ou nAo tetn pessoa capaz quo 05
conlieça e abone. Nas mesmas penas doste Art. iucorrcro
tainbem cs cianos, quo sero intirnados para so retirarem
do povoado, deritro do vinte e quatro lioras, ou prestarern
flança.

Art. 163. E' prohibido, nas ruas, pracas e suas cir-
cumvisinhanas, dar tiros o lovantar altos gritos a noite,
sem quo a isto obrigue a necessidade, ou medo: Multa (le
10$000 a 20$000, 5 a 10 dias do priso, e o dobro nas roil-
cidencias.

Art. 164. E' contravençao, ou infracço:
§ 1.0 Irnputar a alguem em publico CO1!rlvenues

ou defeitos quo exponham ao ricliculo, vexame, irriso,
suspeita. Ou ma reputaco.

§ 2. 0 Praticar contra alguemn actos quo na opiniio
geral so corisiderarn vifensivos, ou injuriosos.

§ 3. 0 Espaitcar aninmaes allioios, curtar-ihes as cri
nas ou cauda, inaltrataudo-os, someute para malfazer, on
cantrariar sees dunos.

§ 4. 0 Escrover disticos on leireiros nas portas
paredes, em affrona aos donos, ou alguoni, mancljando-
as corn imrnundicies.

§ 5•0 Apresentar manuscriptos ou pasquins injurio
sos, os quacs sejain lidos por mais do tros pessoas.

Aos infractores dos 	 1. 0 2.' o 3.' deste Art.,rnulta
10$ a 20$000, S dms do prisao e o dobro nasreincidencias,

Aos infractores dos § 4•0 o 5. 0 , multa de 20$000 a
30$000, 8 dias do priso, corn o duplo xias reincidencias.

Art. 165. E' proliibidu:
§ 1.' Mustrar CIII publico as partes pudendas do pie.-

posito, quer seja por ataque ao pejo, quer por outro quai
quer iflOtivo.

§ 2.' Praticar em publico actos quo na opinio ge-P

ral sao reputados libidinosos, em meditada cifensa ao pojo.
Penn de 8•dias do priso,e multa do 10$000 a
A (lis[osiço desto Art. c onh l) rChen Ic os LeLado.s 1t
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bithaes, quo commetterem qualquer destas contravenços,
ainda quo no so prove o proposito polo estaclo do em-
briaguez.

Art. 166. E' prohibido jogar entrudo nas ruas e pra-
ças das povoacöes: Multa do 8$000, o 5 dias do prisAo,
quando o brinquedo for corn choiros, agua limpa ou la-
ranjas artificiaos; mas, quando for corn laranjas naturaes,
limes ou quaesquer outras cousas, quo possain traier pe-
rigo ou causar dor, ou corn aguas fetidas, quo deixern
inanchas indeleveis, será a multa do 20$000, o 8 dias de
priso.

Art. 167. Quande o contraventor for escravo, seth
seo senhor obrigado a pagar a multa do Art. antecedento,
em qualquer dos dous casos.

Art. 168. E' prohibido expor a venda, on vender
peas ruas e pracas das povoac5es, limes, bisnagas, o  ou-
tros quaesquer instrumentos proprios para o entrudo. Ao
infractor será imposta a inulta do 8$000, e 4 dias do prisAo.

Art. 169. E' contravencu contratar-se alguern para
qualquer service, recebendo toda, ou par to da quantia con-
vencionada, nao preenchendo os dias equivalentes a quan-
tia adiantada: Multa do 5$000, 5 dias do pristo e o dobro
nas reincidencias.

TITULO V

SOME A. ABASTANA DOS VIVERES

CAPITULO I

MOBRE A INDUSTRIA.

Art. 170. Nenhum genoro do trabaho, cultura,
comrnercio,ou industria,pode ser prohibido, urna vez quo so
no opponha aos costumes publicos e a saude dos cidados.

Art. 171. E' prohibido taxar os precos do gado e do
quaesquer outros generos, nern se irnporo outras restricöes
A ]iberdade do seus donos que as marcadas nestas po4u-
ras: Multa do 20000, e os donos dos generos os vendero
polo preco quo ajustarem corn os compradores, sem attenco
A taxa.

Art. 172. Nas povoaços do districto 6 prohibido:
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§ 1. 11 Soltar ca-bras o carneiros quo no estejarn
peados, do rnaneira quo no possarn prejudicar as planta-
cOos alheias.

§ 2.° Sultar perco, cabritos e carneiros sern pastor:
Multa do 1$000 pot , eabeça.

Quarido no conste quem seja o dono do porco, cabra,
cabrito on carneiro, apanhado a fazer damnos, será appre-
hen(lido e arrewatado na l.a audiencia do juiz do paz dos
districtos, quo o fará publica por editas.

Art. 173. Nis ruas e pracas da cidade 6 prohibido sol-
tar prcos, cabritos, carneiros e cabras, ainda coin pas-
tor: Pena do porderein os contraventores os ditos aniinaes,
quo serao aprehondidos e entregues a Santa Casa da Mi-
sericordia, para son coriuinmo. As penas deste Art. e do
antecodento toro lugar, dop&s do advortdos os contra-
ventores pelos fiscaes, on procuradir da Camara.

Art. 174. A appre1ienco das cabras, porcos, cabri-
tos e carneiroi de quo tratam os Arts. 172 e 173 destas
posturas, coinpreliendo taRto a faculdado do apanhar vi-
vos Os ditos anirnaes quo forern encoiitraos nas ruas 0

praças on bee-)s da cidade e povoaço, como do natal-os.
Esta dilgenucia so sorá effectuda por pessoas coinpeton-
ternente autorisadas.

Art. 165. E' prohibido outrar nas plantacOes aheias,
sem licenca dos donos destas, on sern inotivo urgente us-
tificado quo a ernpeca do pedir: Multa do 8$000, o o dbro
nas reiucidencias.

Art. 176. Os quo do proposito inettorein gado (10
qualquer especie, sous on alheios, dentri das plantacOes,ou
iias terras do outrein, cercadas on valladas, abriudo para
este fin as cercas, ou franquoarido quaosquer tapumes, SO-
rAo punidos coin a malta do 8$000, prisao do 4 dias e coin
o dobro dessas penas nas reiricidencias.

§ 1 0 Os gados do quo acima so trata soro appre-
liondidos e coaduzidos no curral do conceiho, apresentan-
do o conductor dos mesnios gados duas testernunhas pro-
senciaes da appreherio, as quaos asignarão o auto do iii-
fracço, lavrado polo procurador da Camara, on sons agen-
tes, ou fiscais.

Preenchdas estas formalidades poderâ o gado
apprehendido sor rotirado do curral do conociho, me-



diaut'3 0 pagainento do 8$000 por ca'la c.boci, alern das
mais ponai de,te Art.

§ 2. 0 Qu tild) o gtrl s do qatIq tot' e3pio for'n
apprehealidos, ni forma d § atitoror, em plt1tc3 , OU
terras corc:.tAas Oil v;Llla Its, ti ) se pC)V1I .) qito tali tU
sido nellas jrttr)luzi1o5 pripiita1nento, 0 infracir s5
p'tgará a multa rio 8ii)O poi' caheç to sern inc (rr)r nas in us
penaS deste Art., depots do sor o do ii s gins avis.i lu
pola priineira v z; osLo aviio sora foiL ) a) (1)110 'las plan-
tacO'3,ou torras cercalas, ni presnç i. Ic duas testoinunhas.

§ 3.° Qum'tnlo os galos nil pudireni sr C )11(IUZLLIOS
ao curral do concollio, par qiit1quer circtimstan . ia do fir-
ça major, Oil (lutnio nlo Ii )aver curral do ciuclho, am-
da assiin lavrar-so-ha o auto do iufracçlo pela inaneira e
corn as formalidades mn.'ircadas n § 1 . 0 deste Art., cx-
ponclo-se no mesmo auto a dita iinposih1id trio.

Neste caso,incorrerá o infractor, si tiver cro1u a al-
ludida imposibiliclade.nas penas di 1.0,0 si a rnesrnt un-
possibililade for I nlopenlcnf) do sua votitale, SOfli'Ot'fl 3)-
monte a niulta do 8OOJ c )rropwboutd a cala cahum,
corn exclusão das mais p e i i as mnarcala no § 1.0.

Art. 177. Nits districts utile heaver curraos do ciii-
ceiho, feitos a expeusa doi in radores dos mesrnos, e iii-
queue em quo para o futuro so construirorn asses Curraes,
a exponas do seas h'.bltarltes,a rn4ado das iiiultas dos ant-
maes alli recol I1i(los será a pp I icada a disposicto ao Art. )U

destas posturas.
Art. 178 	 Tolos os rnoradores desta cidade e sea tui-

mo, em ciijas propriedades huver forrnigueiros, são idjri-
garlos a extiiiguil-oi, priticipianbo polo ,; tuals TIOCIVOS. Che-
gando ao conliecitriento do fiscal quo alguetu negligenlo
no cumprirnorito de4o dover, o advortirà, e na) sonlo at-
tendida a advertencia, sera in ultilt 0 coutraventur eon
10$000 , e o iurinigueiro serâ extiucto a ua custa. A Ca-
mara é obrigada a tirar OS foriniguciros nos lugares do
sua sesmaria, não aforados.

Art 179. 0; possuido res do pornares na cidade e po-
voaçi5es sto obrigados a tirar a horva do passarinho das
arvores fructiferas e das que Ilies Ej1tiitnI contiguas,.soh pena
do 8OOO (10 multa.

\rt. ISO. 	 E,1utohidt1
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po ou capoeira, será obrigado a cercar, debaixo da pena
do perder o direito ao dawno.

Art. 185. A Camara tratarA do haver novos animaes
uteis, ou do meihorar as ragas dos existentes, assim como
do angariar semerites do plantas do arvores fructi-
feras, ou prestadia, para dstrbuir pelos lavradores.

Art. 186. E' prohibido:
§ 1. 0 Scm autorisaço da Camara, abrir caminhos

nas torras alheias, alargal-os, ou mudal-os a so arbitrio,
dentro dellas.

§ 2. 0 Arrazar vallos, cercas,ou quaesquer outros ta-
pumes, para passar por ellas, ou, para nellas introduzir
gado.

Multa do 20000, e priso do S dias, e o dobro nas
reincidencias.

Art. 187. Os que desflzerem,ou arruinarem obras,ou
serviços alheios, e os quo deixarem do proposito abertas as
porteiras quo vedarn a entrada das fazendas, sero mul-
tados em 8$000, e priso por 5 dias.

Sero dobradas as penas, quando a contravonçao for
commettida so por motivo provado do malfazer.

Art. 188. A disposiço dos dous Arts. antecedentos
no comprehende os factos praticados em desforco do pro-
prietario,em cujo daiino for feita qualquor das ditas obras.

Art. 189. E' prohibido na cilado e povoacies cor-
tar os matos ou arvoredos das origens das aguas, e os quo
assombrani os lugares por onde passam: Multa de 20$000, e
8 dias do prisão.

Art. 190. Os tapuines divisorios nos limites corn-
muns das terras c fazondas do cultura, OU do criaçao, so-
rAo feitos do commum accordoeritre as partes interessadas.

§ 1. 0 Aquelle quo reclamar dividir suas terras corn
tapumes, avisará, ou participarà a seu visitiho, ou visinlios
confinatites, para determinarorn a qualidado do tapuwe o
sua direcçao em attenço a localidade, oconornia, seguran-
ça, ou duraçno: Multa do 20$000 a 30$000, e o dobro nas
reincidencias.

§ 2. 0 Quando os visinhos rociprocos nfio accorda-
rem amigavelmonte sobre a qualidade do tapume, ou sua
direcçao, poderà. uma das partes citar a outra para em
audiencia do juiz do paz noniear cada urna o sou louvado
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e aml,as urn .° para, no caso do empato decidir, a urn dos
mesmos designare7n a natureza do tapume o sua direcço,
Iavrando-se do tudo urn termo.

§ 3. 0 Na falta di) cnmparcctmento da parlo recusante,
Ojuiz (to paz nomoara coin parto proserto na audiencia
os louvados ito quo frata o § antecedonte.

§ 4. 0 0 tor'm() (10 quo trata o § 2. 0 deste Art. s(,th
assignado pelo JUJZ (10 paz, poles louvados e partes into-
ressadas,o nello so determinará o tempo dentro do qua o
obrigados Os viiflhios confinantes a começar e acahai I)
tapume.

§ 5. 0 Findo o prazo marcado para começar a obra,
a parto recusante o no tiver feito a sua custa, continn-
rá a ontra parto o tapu me, formanilo uma conta correzit',
e consignaucbo separalarnente os jornacs, sustento dos tra1..
iha bores e custo dos tnateriaes, para haver da parte recu
saute a somma quo the tocar.

§ (L° A conta correrito formada e assiguada,err obt
vancia do § 5.°, faz prova no cas) vertente, e a parte cot
traria não poderáallegar sonao erro na conta,ou en gano do
so!Ilma.

§ 7. 0 0 quo recusar so, on do qualquer inodo Oppu
zer-so, será niultado em 20003 a 30$000 , alern das m:(j
penas em quo tis'er inc(rrido.

Art. 191. Quando os tapumes do quo trata o Art,
antecedente e sous § forem entre proprietarios quo pox--
suirem desigual nurnero de hectares ou alqueires do tei'-
ras, sero as despezas feitas, repartidamente em relaçio ao
numero do hectares do terras quo gozarem do beneuicio di)
tapurno, on tapumes, cuji porcio, quando na g for deterwi-
nada amigavelniente, seth conjunctamente decidida j)OlO
louvados do quo trata o § 2. 0 (10 Art. antocedonte desta
posturas, e consignada no mesmo termo.

Art. 192. Os visinlios confinantes ficam obrigado.s ;'i
conservaço dos tapumes na mesma proporco do Art,
antecedente, e debaixo das mosmas proporces do Art. 1)
o seus §S.

Art. 193. A divisâo ontre chacaras e quintaes, na;
povoaces, on dentro da sesinaria da Camara, será feiti
C(Ifl igualdade pelos meradores C(fltiflantes, Os quaes ficari
tan'bcrn ujeitoe As pelias do Ai t.. 190 c sun, 	 .
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CAPITULO 2.

DAS SERVIDE8 PtJBLIOAS E i:i IAI)AS

Art. 194. E' prohibido a qualquer pessoa cercar, ou
tomar do sou uso exciusivo, qualquor parte do urn terreno,
quo de largo tempo perteça aos moradores em coinmum:
Multa do I0$000 a 20$000, e piso do 4 dias, alern de soc
immediatamente nelle room p osada a Camara.

Art. 195. No poc1ero os proprietarios impedir
quo tias suas torras so facam estradas do coinprirnento
quo for necessario. As estradas terão largura tal, quo
por ella pssarn passar dous carros, alem do serern dos-
cortinadas na largtira do 2,50 do cada lado. Nos luga-
res em quohajarn granlos difficuldades a romper, a largu.
ra serâ, polo menos, a necessaria para a passagern do um
carro: Multa do 10$000 a 20$000, o o dobro nas roincidon-
cias, iinposta a todo e qualquer quo em suas torras impe-
dir a construço da estrada.

Art. 196 No onus do estradas e servidOos publicas,
è cnmprelieiidido o do dar osgoto as aguas e as immundi-
cies quo arruinarn, ou fazem monos corn modas as sorvi-
does publicas. Quando no so pudor conseguir o esgoto,
sem quo so dirijam ou lancern as aguas, ou irnmundicies,
para quintaes, terre iros ou plantaçOes, ou sem quo so
façam buracos em muros ou quaesquer tpurnes, o proprie-
tario, ou quoin suas vezes fizer, no torn direito a obstar,
o quando ihe incumbe conservar limpa a sua testada,
eserà o seo major cuidadu dar o dito esgoto: Multa do
8$000, e prio do 4 dias, alern do so fazer a obra.

Art. 197. No caso do Art. 196, so procederá corn a
major moderaco, n. fazeado o esgoto sobre plantacOes,
ou quaesquer beinCoitorias, seno no caso do nocessi-
dade. Neste caso, dvcr a soc avisado o proprietario,ou quern
suas vezes fizer, para designar o lugar polo qual menos o
prejudique a passagem ou lançarnento das aguas e immun-
dkcies, sem quo a servidao publica soifra corn esta escolha.

Art. 198. Quatido o proprietario, on quern suas vezes
fizer, nao quizer design ar o lugar ou lugares para o dito
firn, ou dosiguar urn quo näo dé o preciso esgoto, ou quan-
do nao apparecor o proprietario, nern pessoa quo suas y e-
zos faça, ou quamido a necesiUad e for 10 urgeiito, qu



no admiUa sern perigo a dernora do cornparecmento ou
chamamento, o fiscal mandarâ proceder ao esgoto, guar-
dando a moderaç() recommendada no Art. antecedento.

Art. 199. Esta mesma obrigaço, e debaixo das mes-
mas ponas, cabe aos possuidores do terreno da Camara.

Art. 203. Os fzendeiros, on proprietarios, quo pos-
suirem mais do 50 alqueires do t3rras do cultura, criaço,
mineraço, como at agora, so obrigados a fazor pontes ou
estivas sabre os ribeirses ou corregos, quo no tiverezn
rnais do 4111 do largura no lugar: Multa do 20$000, e 8
dias do priso, alern do fazer-se a obra a sua custa, no case
do no once tal-a e conclu il-a no tempo designado Palo fis-
cal, ou juiz do paz. Nas mesrnas penas incorroro os quo
deproposito demolirern as ditas pontes on ostivas, som con-
sentimento dos donos, ou liconça da Camara.

Art, 201, Quando o carninho for de alguns Inora-
doros, e no estradas publicas, so obrigados os morado-
res quo delle so servirom, a concertal-o, pagas as des-
pezas a proporço dos testadas do cada urn dollos. Quando
algurn, on alguns dos moradores, no cumprirorn este do-
ver, podera qualuer delles fazer o concerto, ou limpeza,
o haver a despeza dos outros quo no concorrerani,
apresentando a conta corrente, na forma do art. 190 e
seus § :, sem que possam Os outros oppr duvida algurna
A quantia quo so ihe exi ge: Multi a do Art. 195 a cad:L
urn dos moradores Esta disposço comprehende Os her-
deiros do urna fazenda ou terras quo ainla no estejam di-
vididas, ou quo, estando, a testada pertença a todos per di-
reito, ou boa razäo

Art. 202. Os concertos nas ruas dos arraiaes, assirn
como os das estradas em terrenos pertencentos aos mesrno,
ser() feitos pelos nioradore destes, conforme a circulat
do Governo Provincial de 6 do Junho de 181.5, e sempre
inspoccionados pelos juizesde paz e fiscaes : Multa de 8$03o,
o 5 dias do priso.

Art. 203. Quando as obras forem to custosas, (11 1(4
 as foras dos proprietarios, o Ii.sa1 a

cará a Camara, para ihes prestar auxilio.
Art. 201. Nonhum proprietario, nero possoa quo siia5

vezos faça, poderá estorvar o córte do madoira em sua
matas, nom o arrancarnento ou arrebontarnento do pedra
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para construcco ou concertos do pates e estralas, uma
vez quo se Ilie pague sea valor real. 0 Ljroprietario, oU

quem suas vezos fizer, será avisado pira apontar a madei-
ra, quo, sendo igualinente apta para a corjstrucço e con-
certos, Me 6 menos necessaria.

Art. 205. Aos moradores do furados logradouroi da
cidade é prohibido jôr a pastar, nos terrcnos da Camara,
gado do quaiquer especie. Os contraventores serLo inulta-
dos em 2$000 per cabeca do gado vaccum, on cavallar,
nLo excedendo a oito o numero das cabeças, 0 Si exceder,
a penhla sera do prisão por tantos dias, quantas forem as
cabeças, näo p)dcnhlo prolongar-se a inais do viTite dias.

Por cabeça do gado suino, cabrum e oveihuin, os con-
traventores seffreräo a metade das sobreditas ponas. Nas
roincidoncias, as penas serAo dobradas, em qualquer dos
casos comprehend idos noste Art.

Art. 06. Occorrendo circumstancias, quo exijam
dispensa do estatuido no Art. antecedente, podorá a Ca-
mara concedel-a,pagando os intoressados uma taxa propor-
cinal a qu1idade e quantidade do gado, e do espaco de
tempo quo tiver do dernorar-se ; pastando no torreno da
Camara.

Art 207. Cada familia, quo murar dontro dos logra.
douros da ciulade, no podrá conservar no supradito ter-
reno mais do duas vaccas do leito, outros tantos animaes,
cavul.lares OU muares v quatro caboças do -ado ovelhum,
suiflO e cabrurn sendo estas tros epecies so perinittidas
bra da ctdade, na forma das posturas.

Art. 208. E' proliibido lisurpar, tapar, mudar, es
treitar, eiitulhar, ou do qualquer modo arruinar as es-
tradas, caninhos, pontes ou quaesquur obras publicas:
Multa do 20$000, alern da obrigacAo do repor tudo a sua
custa no anti-() eStddO.

Art 209. A proliibiçao e penas do Art. antece-
dente silo compreliensivas dos caniinhos particulares, ainda
do urn sO morador.

Art. 210. E' prohibido abrir novas estradas em
teiras aheias, sern consentimento do done destas, on scm
licen(:;a da Camara, quo resolverã, come for mais convo-
niente,depois do ouvir o dono das terras: Multa do 10$000,
o Sdias do nris'o.
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OAPITULO 3°

SOBRE A VENDA DOS GENEROS

Art. 211. Nenhuma loja ou taverna,casa do hebidas,
ou armazem, on qualquer outra casa do negocio, so estabo-
lecerá no municipio, sem liconça, a qual terâ logar am to-
dos to-dos os arinos, p3la furiva declarala nos Arts. destas pos-
Lu ra S.

Art. 212. A nenliiirn ugeciant, on qilaiquer outra
pessoa será permittil) atravssar aos conductores, ou von-
dedores do generos (10 vriiuera neccssiiade, como sojam:
feijo, nuilho, fulñ, arr(z, farinlii, toucuulio, came, assu-
car e lenha. Oi coatravontores sero punidos coin a multa
do 30$000, e 15 tfias do prio, e o dt bro nas roiticidencias.
Metado desta niulta o prisTo srá imposta ao tropeiro quo
illuthr ou pretender illudir a disposico do Art. seguinto.

Art. 213. Os vndedores dos generos do Art. auto-
cedeiite deveräo trazol-os ápraca do mercado, ou aos 1ug-
res quo foram (lesignados pela Camara, na cidade, o pelos
juizes do paz,nas povoaes, o ahi V iidero a varejo ao povo
pelopreco quo livremente fixarem. Quando no seja tempo
do fotne, so conservar.o nos lugares itilicados 2 lioras, o
no tempo do fome, quo ser anuunciadu antes pela Crn:
ra em editaos, ahi so conservarão par 3 horas ; findo
prazo, em urn e outro caso, no tondo ainda veudido tu,
o podero fazer em atacado, ou a varejo, a quern Ili s
convier.

Art. 214. No caso do Art. 213, no tempo do fume,
devern comparecer Os juizos do paz nos lugares em quo so
fizer a vencla, para nelles fazor manter a ordem c prove-
nir as dissençes.

Art. 215 So considerados atravessadores.
§ 1.0 Todos aquollos quo sahirern fOra dos pontos quo

a Camara designar em editaes, para comprar generos, quo
estiverem A venda rias povoaces, sendo generos do l.a no-
cessidad o.

§ 2. 0 Aquolles quo ainda, dentro da cidade, e Ciii
casas particulares, comprarern tropas inteiras, ou mais do
utna besta para rtvendorem.

§ 3•0 Aquelles que,ainda para sou consummo,fizerem
erne1hantes conipras em occasiao quo haja tto grande fal-
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ta, quo dessa avultada compra resulto privaçes dos outros
moradores do lugai'.

Art. 216. As pessoas qua denunciareni qualquer atra-
vessador , sendo esth condomuado, recoberao a inetade da
pena pecuniaria em quo o tnosmj incorrer. Os atravessa-
dores de quo trata o Art. 25 o seus § sffrero a multa
de 30$000, e 8 dias do priso, born como aiuelle quo aeoii-
soihar ao exportador quo peca polo goner un preco oxor-
bitante, o quo tora lugar, logo quo for provado por duas
testemunhas: nas reincidencias o dobro das penas.

Art. 217. As lojas, tavernas ou armazons, so feclia-
ro ate as 9 horas da noite, quo so annunciarà polo toque
do recoiher nesta cidado no sino da niatriz: Multa do 8$000.
E' tambem considerado contraventor o sacristäo quo no
tocar 0 siflO.

Art. 218. E' prohibido:
§ 1. 0 Consentir nas tavernasou casas do bebicla ajurl-

tamento do escravos, quo no estojam couiprando. 0 von-
dedor terá o cuidado do despedir os quo ja tivorem corn-
prado, on no tiverem quo fazer alli.

§ 2. 0 Vender bobidas aos quo ja estivorein bebados
ou trouxerem armas prohibidas: Multa do 8$000, e priso
do 5 dis,e o dobro nas reincidencias.

Art. 219, Todos Os pesos e medidas e balanças dove-
ro ser aieridos antes quo so abra a casa do negocio, on so
estabeleca o taiho, e dopois se häo do aferir no principio do
cada anno,e rever,no tempo quo a Camara declarar.

§ 1. 0 Os quo no aferirem as medidas a pesos antes
do abrir 0 negocio, ou estabelecer o taiho, sero multados
em 10$000 a 20$000.

§ 2. 0 Os quo no aferirom e derem rev ista, nos tar-
mos declarados, ser.o punidos corn a metade das penas do
Art. antecedente.

Art. 220. Us pesos, medidas a balanças quo devem
aferir as casas do negocio serao as do quo so servirin na
compra a venda qua fizerem. A Camara doc1arar. em edi-
taos quaes sojarn os pesos a modidas indispensaveis.

Art. 221. Si as medidas e pesos, no aferidos, forern
Ialsos ou.falsificados, depois do aferidos, sero Os dono
das vendas, tavernas, bias e casas dc utijI cwii
0OO('O de multa, e priso or 15 di;v
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Art. 222. Na mosma piia do Art. antocodeate in-

eorrerã o aferidor quo uizer a aferiçao por monos da mar-
ca dos padres da Camara.

Art. 223. Os fazendoiros e tropoiros sero obrigados
a aferir as balaaças e medidas ama sO vez, inns tolos as
devem apresentar a revista do Art. 219. A malta serfi a
do § 2. 0 do dito Art.

Art. 221. Quando a medida, balanca ou peso for in-
furior a da Camara, e no for conliecido o culpado, será
como tal considerado e punilo o dono ou adininistrador da
casa do negooio ou taiho quo war dos ditos pesos, medi-
(las OU balancas: Malta (10 30000, e15 dias do priso.

Art. 225. Os aferidores sero obrigados a dar bi!he-
tes aos donos das cass do negocio, nos quaes attestoin a
quantidade dos pesos, balanças o modidas, quo aferirom,
coin declaraço do sua iinportancia individual e total, e
nas costas dos ifiOSiflOS bilhetes faro a nota de—revistas-
e, tanto n'uin come n'outro, a data contendo o dia, rnez o
anno.

Art. 226. Todos Os POSOS e medidas dover ao estar
1impo, sew fendas, nern quebraduras, do maneira que iuo
seja proj udicado o publico: Multa de 8$000.

I1TULO VI.

5u)i&E A EDUCAçAo

(LPITULO I

	

OIiIt1 CASAS DI 	 Xr(IIIA1)E

A Camara terA o direito do iiispecço iu casa da Mi-
sericordia, para dar conta ao Governo Provincial sobre a
fbi execuço do seus estatutos.

Art 228. A Camara,Iogo que puder,o do accordo coin
a adiiiinistraço. estabelecerà uma roda na casa da Misc-
ricordia deta cilade, onto so recebain Os expostos e (le-
pois sejani distribuidos por amas.

Art. 229. Continuar-se-ha a pagar o mesmo quo at
o presonte so tern pago pola criaçio c educaco dos expo.s-
tos ate It idado de 7 annos.

Art 2 ( )	 (ijIeU a 1] 	 1; 7 ii L 
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postos entrogues a pessoa capaz quo so oncarregno de sua
educaço, e disso d6 garantia, obrigtndo-se a sustent1-os 0
a eusinal-os a douriria christA e prim iiras Iettras, profo.
rindo as escolas publicas, undo as houvor, e a dar-flies
officio.

Os expostos no terão direito a rotribuigAo alguni.t
poles sorviços quo prestaretn ate ft idado do 17 ailnos, quo
sio obrigados a esiar na coinpanhia do sous educadoros, us
quaes aunualuience inforniario ft Camara a respeito do
tudo quanto interessar ao estadu dos mesmos. Autos do o
entregar a particulares, a Camara so ent3llderft corn o Go-
verno no empeultu do oinpregal-os nas officinas publicas.

Art. 231. Os signaes quo os exp )stos em si trouxe-
rem, poles quaes podero ser rocoittiecidos em qualqur
tempo, serüo nollos escrupulosamente conservados,o os qur
forum procurados por sells paes, quo corno taes Os ruconlie-
cereni,lhos sero eritrogues,mediano o pagainento das es-
pezas de criaco, salvo o ctso do pobrezs, quo impossibilL-
te satisfazel-as.

Art. 23L Dos expostos quo forum dados a criar on
a educar, transmLttirft a Camara utna relaçao aos fiscacs
respectivos 0 ao juiz do orphos, a din deque,por sna par-
to exerçain em favor dos mesmos a inspoccao quo flies
compete. sendo us fiscaes obrigadus a dar notcia do.'; mes-
Inos nas csmmuuicaos u ielat)ri)s fluo otas jiuturas
Pies incumbem.

CAI1TULO 2°

0i3RE INsPECcA) DAS ESCOLAS DE I'RIMEIRAS LETTRAS

Art 233. A Camara inspeccionarft as escolas do pri.
meiras letras, tanto as pagas pela fazenda publica,coino as
particulires.

Art. 234. Esta inspecco consisto no examo do inodo
polo qaal os profossores deseinpeali m sous devures, e sera
foita pela mesma Camara ou sous fLcaes, ou quaesquer on-
tras pessoas uue a mesma nomear.

Ar. 235. Nenlium professor poderft obstar a que os
desigriados no precedente Art. assistam as liçees o hajam
todos us osciarecirneutos necessarios para se formar juizo
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da ianeira pela qual A ensiitada a wocidade : Malta d0
8$030 ,o o dobro nas roincidencias.

Art. 236. Indagará tambem a Camara, ou os seus
delegados, si os profesores observam it Lei do 15 do Ou-
tubro do 1827, principalmeuto fazondo br a Constituiço do
Imperto a eninaudo Os prutcipios da re1igio do Estado.

Art. 237. Os paes ou curadores dos orphaos pubres
e os criadores dos expostos, requerero a Camara para
ihes mandar assistir corn o nocossario, nas escolas so-
mente quo nLo forezu do onsino dos dons sexes: sous ro-
querirnetitos serto iuforinados poles fiscaes a documonta-
dos corn certidIo do parocho. A Camara dará aos meninos
em taes circunistancias as soccorros compativois corn suas
forQas.

Art. 238. Os fiscaos dos districtos consignarao em
sous relatorios tudo quanto houverein observado rolativa-
mente ao ensino nos respectivos districtos, especial rneiite
o que disser respoito aos expostos orphaos desvalids.

TITULO 7°

CAP1TULO 1.'

SOBRE DENS DO EVF:NTO

Art. 239. So considerados bens do ovento todas as
especies de gado.

Art. 240. Estes bans soro apprehendidos,depositados,
avaliados, arrematados, ou distribuidos, observaado .se as
disposices dos Arts. 172 a 173 dostas posturas.

Art. 241. 0 gado vaccum, cavallar ou muar qua for
apprehendido e depositado como hens do eveuto, sera ar-
rematado em 1ei1o, peranto o presidente da Carnara, por
quem mais der, devendo annunciar-se o dia da arremata-
ç.iIo per editaos de 30 dia, procedendo-se a esta, indepen-
dente do avaIiaço.

Art. 242. Apparocendo nos (]istrictos a freguezias do
municipio bens nas circumstancias do qua trata o Art.
antecedonte, o presidento da Camara, per simples officio,
deprecarà aos juizes do paz, encarregando-os (las diligen-
cias da arrernattço, a qual devor assistir o fiscal; desta

rrectdao 1avrar( o escrivo do paz urn termo as ig
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pelo juiz de paz, fiscal ê arrernattanto, sendo o dito ternio
rernettido ao presidente da Camara. Obervar-so-ha sern-
pro o disposto no Art. antcedente, quarito ao prazo dos
editaes.

Art. 243. Do producto das arrernataç3es so deduzirá
as despezas do pubiicaces do editaes, sollos, depositos,
sustento e transporte.

Art. 244. Todo aquolle quo apprehender quaesquer
bens do evento ,serà gratificado corn o oquivalente a vigesima
parte do producto liquido da arrernataço.

Art. 215. 0 secretario da Camara perceberá os emo-
lumentos do 2$000 polo feitio, polo traslado do termo do
cada uma rernataçao.

Art. 240. Si, dentro do prazo do 6 mezos, contados
da data do deposito. apparec(w o dono do gad) apprehen-
dido,reclarnando sua propriedado, sorá obiigado a proval-o
pelos rneios compotentes, para quo posa tor lugar a en-
trega do obecto reclamado, pagas p 10 reclarnante as des-
pzas da apprehenao e deposito, on 0 liquido da arrernata-
ço, quando esta ja se tenha effectuado.

Art. 247. A Camara Municipal fornecerá dous livros,
rubricados e nurnerados pr urn dos sus rnoriibros, ao so-
cretario e iuizos do piz dos districtos do fora; urn para
Jançar-se a arreca'1aço dos objectos appreliendidos, coin
todos os esciarecimentos necessarios, o outro para o Iança-
mento dos tormos das arreinataçses.

CAPITIJLO 2.11

DAS AFERIES

Art. 248. A Camara cobrarã pelo irnpDsto do afori -
çes.

§ 1.0 Do cada casa em quo so vendor faz3nlasseccas,
drogas o ferraens, 4$000.

§ 2. 0 Do cada casa ein quo so vender moihados,
4$000

§ 3.° Do cada casa em quo so vender genorosdo paiz,
4$000.

§ 4. 0 Decada casa em quo se vender conjunctamon-
to alguns dos generos dos § antecedentes, 10$000.

5 0 Do cada Pharmacia ou droaria, 3000,
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da Mialloira p0la qual é ensinada a inocidade Multa do
8$00,o o dobro nas reincidencias.

Art. 236. liidagarã tambew a Camara, ou Os sous
delegados, St OS professores observain a Lei do 15 do Ou-
tiiljro do 1827, principalmento fazondo br a Constituiciio do
Iniperio e enioaudo os priI1cpios da re1igio (10 Estado.

Art. 237. Os paos ou curadores dos orphaos pobres
o os criadores dos oxpostos, roqueroro a Camara para
ihes mandar assistr corn o nocessario, nas escolas so-
monte quo nao forein do ensirlo dos dous sexos: seus rc
queriment)s seribo informados pelos fiscaes o docurnenta-
dos corn certidibo do parocho. A Camara dard aos meninos
em taos circumstaacias Os soccorros colupativois corn suas
forcas.

Art. 238. Os Iiscaes dos districtos consignaribo em
seas rolatorios tudo quatito houverorn observadu rolativa-
monte ao ensino nos rospoctivos districtos, especial niento
O quo disser respeito aos expostos orphibos desvalidos.

TITULO 7o

CAP1TUL0 1.0

s()1;RL DENS DO EVENTO

Art. 30. Sto considorados beni do evento todas as
especies do gado.

Art. 240. Estes bans soribo apprehendidos,depositados,
avabiados, arrematados, on distribuidos, observando-se as
disposicos dos Arts. .72 e 173 destas posturas.

Art. 241. 0 gado vaccum, cavailar ou muar quo for
apprehendido e depositado como bells do evoato, serâ ar-
rematado em leilao, porante o prosidente da Camara, por
quern mais tier, deveudo annunciar-se o dia da arremata-
ço por editaos de 30 dia, procedendo-so a esta, indepen-
dtnte tie avaliaçibo.

Art. 242. Apparecendo nos (listrictos o freguezias do
muuicipio bens nas circumstancias do quo trata o Art.
antecelonto, o presidente da Camara, por simples officio,
deprecarã aosjuizoi do paz, encarregaudo-os das diligeri-
cias da arremataQibo, a qual devorà assistir o fiscal ; desta

rrceac1aibo lavraril o escrivibo do iaz urn termo as ig



peli) j uiz de paz, tict1 o aireivattauto, senlo o di) tornm
reinettido ao presidents da Camara. Ober yar-s-1ia sern-
pro o disposto no Art. antcedente, quanto ao prazo dos
editaos.

Art. 24:3. Do producto das arremataçes so doduzirá
as despezas do publicac6es do editaes, sellos, depoitos,
sustento e transports.

Art. 244. Toclo aquelle quo apprehender quaosquer
hens do evento ,será gratificado corn o equivalente a vigesi ma
parts do producto liquido da arrematação.

Art. 215. 0 sec retario da Camara perceborá os erno-
lumentos do 2$000 polo feitio, polo traslado do termo do
cada uma rernataço.

Art. 240. Si, dentro do prazo do 6 mezos, cont'idos
da data do deposito. apparecer 0 dono do gad) apprehon-
dido,reclarnando sua propriedade, será obrigado a proval-o
pelos rneios competentes, pari quo posa icr lugar a cii-
trega do obecto reelamado, pagas p'lo reclarnante as des-
pzas da appreheno e deposito, ou 0 liquido da arremata-
ço, quando esta ja se tenha effectuado.

Art. 247. A Camara Municipal fornecerá dous lirros,
rubricalos o numerados pr urn dos sous menibros, ao so-
cretario e juizes do pz dos districtos do bra; urn para
lancar-se a arrecaIaciO dos objectos appreliendidos, coin
todos os escarecimefltos neces sarios, o outro para o lança-
mento dos termos das arreiriataç5es.

CAPITEJLO 2.'

DAS AFEiUES

Art. 248. A Camara cobrará pelo impsto do aferi-
çes.

§ 1. 0 Do cada casa em quo so vender faznlasseccas,
drogas e ferrazens, 4$000.

§ 2.° Do cada caa em quo so vender molha1o3,
4$000

§ 3 0 Do cada casa em quo so vender genorosdo paiz,
4$000.

§ 46 Decada casa em quo so venrier cDnjunctamen-
to alguns dos generos dos § anlecedentes, 10$000.

50 Do cada Pharmacia ou droaria, 3$000.
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§ 6. 11 Do cada venda on rancho nas estradas, 10$000.
§ 7. 0 Do cada acougue, 5$000.

CAPITULO 3.°

JAs LICENçAS E IMPOSTOS MIJNICIPAES

Art. 219. A Camara arrecadará annualmente o so-
guinte

§ 1 . 0 Pela licenQa para vender billietes do loteria,
50$000.

§ 2. 0 Para ter cocheira ou casa do alugar animacs,
ou so receba a trato, 20$000.

§ 3. 0 Do cada mascato do obras do prata, ouro, ou
pedras preciosas, 200$000. Etes tnascates, para oherem a
respectiva licouça para riogociar no municipio, prestarIo
urna fiança idonea da quantia do 2:000$000.

§ 4.° Do cada mascat3 do objeetos de funileiro, cal-
deireiro ou latoeiro, 200$000.

§ 5. 0 Do cada mascato de fazeudas, ou objectos do
armarinho, 200$000.

§ 6 ° Sonipro quo liouver sociodade em qualquer mas-
cateaço do qua tra tam os § 3.0, 4. 11 e 5. 11 deste Art., pa.
garâ cada socio a quantia do 200$000.

§ 7•0 Do cada cisa ou oflicina de latoeiro, funileiro,
ou caldeireiro,nas povoac3o3, 15000.

§ 8. 0 Do cada fabrica do cerveja, aguas gazozas on
qualquer outra bebida do espirito, 40$003.

9.' Do cada fabricr do sabo do reino, 10$000.
§ 10. De cada ranclio do tropas, dentro da cidade,

embra em terreno particular, 30$600.
§ 11. Do cida barril do aguardoue, 503 rêis. O pi-

potes em quo so vender aguardente devero ser aferidos o
cariinbados polo procurador ou fiscal da Camara, e niu
deverao conter menus de 40 litros do guardente.

§ 12. Oonsignaço ou agencia para receber, expedir,
comprar, ou vender goneros e inercadorias, 30$000.

§ 13. Do cada uma fabrica do cliarutos, cigarros, on
fumo picado, 15$000.

§ 14. Do cada uma casa em qua so vender especial-
monte cigarros, charutos, fumo, ou tabaco e artefactos coil.
cernentes a este gonoro do neocjo, 20$000,
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§ 15. Do cada officina do alfaiatc, sapateiro, coleiro,
marcineiro. 10$000. Se o alfaiato tivor fazendas, pagará
mais 10$000.

§ 16. Do cada hotel, casa de pasto, on hospedaria,
na cidade, 40$000. Tondo bilhar, pagara rnais 10$000.

§ 17. lie cada casa do bilhar, 30$000.
§ 18. Do cada urna casa de molhado3, sal, genoros

do palz, ou estrangeiros, ou somente do alguns destos go-
neros, na cidade, 20$000, nos districtos do tora,10$000.

§ 19. Do cada uma casa em quo so venderem fazendas
eccas, ferragens, miudezas, louca, ou qualquer outro g-

nero no comprehend ido no § anterior, Inenos jolas e dro-
gas, na cidado, 20$000, nus clistrietos do fOra, 10$000.

§ 20. lie cada uina casa em quo so vender conjuncta-
monte generus seccos o inoihados do paiz o estraugelros,
excepto joias e drogas na cidade, 40$000; nas povoacs,
ou bra da cidado, esto iiriposto será do 20$000.

§ 21. Do cada casa do negticlo a margein das estra-
das, a uma distancia maior do urn kilornetro das povoaces,
o das estaçães das linhas ferreas, 100$000. Exceptua-so
as quo estiverem a margom das ostradas reaes, quo ficain
sujeitas ao § 20.

§ 22. Do cada casa do roupa feita, 20$000.
§ 23. lie cada uina pessoa quo exercer a profisso do

dentista no municipio, 0000.
§ 24. Do cala retratista, 30$000.
§ 25. Do cada casa do barbeiro ou cabelleireiro,

10$000.
Si ahi se vender perfumarias, pagarã. mais 5$000.
§ 26. Do cada espectaculo equestre, 30$000
§ 27. Do cada dito dramatico, 12$000.
§ 28. Do cada cosinoraina, 5$000.
§ 29. Liconça para tocar harpa, realejo & nas ruas,

20$000.
§ 30. Licença para tor casa de jogos licitos, 10$000.
§ 31. Do cada fabrica do polvora, ou logos do art1i-

do, 15$000.
§ 32. Do cada uma fabrica do tocidos, 30$000.
§ 33. Licença para ter vaeca do bite no logradouro

a cidade, do cada urna, 2$000.
34. Do cada dia do leilao, 10000.
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35. Do o(lt b )toquitfl, OU barraca para vervlor li
qtii1)s OpritiIosi)S, por ccas:o do fostojos ou ospetiCU-
los publics, em oLda un1 noito, 2$000.

§ 3. Para tor botequiru.ou cafó por!nanento. 10$000.
§ 37. Lcinç t para tirav p dris ira soinaria d i cida-

do, 2JO00. Si esta p3Ira for p:tra uo proprin, 4)00.
§ 35. Dr ca la carroca, do 4 rolas, quo transitar na

cidade, 20$000.
§ 39. Do cada 1ita pequona do 2 rod,-1-3, 10033.
§ 4). Do cad  voliicalo pica c n 1ucço do pissagoi-

ros, 20.$000.
§ 41. Do c ida cavro quo 011 tram ira cida'le, SORd) (1(3

bra do muuicipto, 1$000.
42. Di cala c Lrr j do bois frra h, quo te isit tr ia

cidain, .soudo b 	 mu ricipi , 12$ )0) p ) C aiim.
§ 43. Do cala dii r d to ti') ferraL, 8900 p r aim
§ 44. Do cala pt1ara, 8$000.
§ 45. Para Or tins lograd !)uroi na cilal 3 flulnor() do

amimans superior an conceit1 ) 11:ti p ,sturas, pagará do
cada urn quo exceder, 4$000.

§ 46. Di c tin tnascate 11a seihirs, on calçado do fo'a
do muuicipio, 20$000.

§ 47. Do cada miscue do figuras do eso, podri
etc., 30$000.

§ 48 Do cada esUtbeIcimento do cortunno do cou•
ros, solas &, 2000).

§ 49. Do cala inlivilu ) quo auferir memos do dar
dunhetro a premio,di 3:00)$000 p ira ciin:i,3 )$000. Exercen in
0 mesino nInvilun outt'a to!Jsso, 10$')')).

§ 51). 	 D  CAI i escr1tri) do Ru)tiO), 00

20$000.
§ 51. 	 Di c LILt sjlicitsdor do furo, 5*)).
§ 52 D3 ca-la possoa quo exircer no irmuilf(Iipin o c r-

go do collector, tib311iao e escrivao, oxcoptua1)s OS OS-

crivftes do paz, dolegacit e SU!) iclegacia, 10$003. 0 o-
criviio I:t c)llocior!a p tgarã 5$000.

§ 53. Liceuça par venice bite na cidade, 10$000.
§ 54. Licençn par rnatar rezes, pov caheça, 2.000.
§ 55 	 1)1 t:t P ira inatar pomm, cabtitos e canacimo,

COO réis.
(itO 	 tt aiignie, 100(M).
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7. be cada casa do saudo, 40$000.
§ 58. Do cada pharmacia, na cidade, 0$003.
§ 59. Do cada dita nas povuaçes, 15$000.
§ 60. Licença para poder fazor no cemiterio goral

carnejras, on assetatneiito do pedras para sepulturas, son-
do etornas, 100$000; por 5 annos,20*000.

§ Do cada caa do relojoaria, joias e artofactos do
nietaes preciosos, 20$000.

Art. 250. As Iicenças da Camara so podorn sor 0)0-
cedidas por urn anno, e sao intranferi.veis.

Art. 251. Os donos d)s vehiculos para conducço (10
passage:ros no podero cobrar inais do 1*000 por pessia,
da etaço da estrada do forro par a cidade, e vice versa;
Para passejos, podero cobrar por hora 1$5 00, do dia, e
2$000, do noite por pessoa.

Todos os vohiculos para conducço, quer do passagei -
ros, quer do cargas, serao numerados polo procurador, on
fiscal da Camara.

Art 252. 0 infractor do qualquer dos § do Art.
249 e dos Arts. 250 a 251 será puiiido corn a multa do
30$000.

Art. 253. Revogam-se todas as disposices em con-
traro.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quoin o co-
nhiecirnento e execuço da referida Reso1uço pertencec,
quo a cumpram e façam cumprir U() intoiramonte corno
nella so contern. 0 Socretario desta Provincia a faça irn-
priinir, publicar e correr. Dada no Palacia da Prosideneja
da Provjncja do Minas Gores aos sete dias do moz do No-
vembro do Ano do Nasciwento do Nosso Sonhor Jesus
Chrjsto de mu otocentos e oitenta e dous, sexagessimo
prirneiro da Independencia e do lmperio.

TIJE0pIJILO OTTONI

Sollada e publicada neta Scretaria, aos 12 do Jiuoj-
ro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3049—DE 23 DE OU'l'tJBRO DE 1882

Transfere d6 urnas para outras freguezias diversas fazendas.

0 Doutor Theuphilo 0ttuni, Prosidonto da Pruvincia



do Minas Goraos: Faço saber a todos Os SOOS habitantes,
quo a Assemblea Lgis1ativa Provincial docretou, e on
sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Ficam pertencendo:
§ 1. 0 A' frguezia da cidade do Entre Rios, a fazenda

do cidado José Joaquirn Vieira.
§ 2. 0 A' do Santa Rita do Sapucahy: a fazonda, cha-

caras e sitios, pertencentos aos cidadaos Francisco Manoel
da Palma, Joaquim Candido Rodrigues, Joaquitn dos Santos
Vianna, Luiz da Cunha Pinto Junior e Manuel Gomes; o
Pouso do Anta, e todos us moradoies aquein do Serroto
proximo a povoação do Santa Ritta.

Art. 2 0 Ficam desmembradas.
§ 1. 0 Da freguezia da Piodado, tormo da Leopoldina, e

annexadas a do Cataguazs, as fazendas dos cidad.os Pedro
Antonio Furtado e David Alves Ferreira.

§ 2. 0 Da do Santo Antonio do Rio Acima, municiplo
do Sabará, annoxalo t do Morro Veiho, inunicipio do Oaetó.
o retire pertencento a 1). Luiza Maria do Gouvêa.

§ 3. 0 1)a do Antonio Dias Abaixo, tnunicil)io da Ita-
bira; e annexada a do Santa Maria, do m(3smo inuniciplo, a
fazenda do residencia do Antonio do Miranda Cabral.

Art. 3 0 Revogatn-se as lisposiçO s etn contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quoin o co-

nhecimento e oxecuço da referida Lei pertoneer, quo a
cumprain e façiin curnprir to intoirainente c )rn) nolla so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faç:•i irnprimir, pu.
blicar e correr. Dada no Paacio da Presidencia da Pro-
vincia (10 Minas Geraes, aos vinto e tres dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascirnorito (10 Noso Senhor Jesus
Christo do mil oltocentos e oitenta e dons, soxagesitno pri-
tneiro da Indeponloncia o do lrnperio.

TIJEopJIIro OTTON!

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 12 de Ja-
neiro do 1883.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 3050 - DE 23 DE OUT W3RO DE 1882

Transfere de umas para outras freguezias diversas fazondas, o
annexa Is Vii' a arti eajuerda da 11!5I'gOl(I do Ri-
boirão Mascatin1io.

() lion br Titcolli ilu ()ttoui , 1'rcsidcule da Provinc,i
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de Minas Geraes: Faço saber a todos Os 3005 habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei soguinte

Art. unico. Fic:im desmembradas
1. 0 Di disirico do Santa B trb tra, do ifiUflICiplo do

Musanibirtho, e anjioxarla ao do J:tciihy, a fazonda cle pro-
priedad) dos cidtd Os Jj-A Mat) Peix >to, Brnarlino Ma-
ria da Silva, BroarIino José Peixoto, Francisco Gmes
da Foasoc, Joio Frin3isco do Quoirz, MnoI Bnto Pei-
xoto, Antonio Gornos da Fonseca o Il ' Ioforis Boato Poixoto,

§ 2. 0 Da fregueza b Tres Pootis pira a da Vargi-
uha, a prtt3 OS 1U3:d Ia n roi ii) rib iro (lea (mnado
Masatinliis, C)111 as o T aiat3S livis is : Coin çanl) nas
nascentes do Rboir Mtscatinho, por est3 abaixo ate a
confluericia corn o riacho de )ntn1(lo Espra, o por esto
abaixo ate ao Rio Verde.

§ 30 Da freguezia da tVladre do Doos di) AngiX, do
terzno da Lnopoldina, para. S. Sbistio da Estrolla, do
termo do S. José do Alem Parahyha, a fzonda do Pombal,
pertencerite ao cidalo Eugeno Pedro Sigaud ; revogadas
as disposiçs em contrarie;

Mando, portanto, a todas as autoridades a quotu o co-
nhecimento o execuçao da referida Lei pertoucer, quo
acumpram e facam cuinprir tho inte ramonte como nella so
contem. 0 Socretario dota Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Gerao, as vcnto o tres dim do mez do On-
tubro do Anno do Nascirnento do Nosso Sonlior Jesus
Christo do mil oitocentos o oiteilta o dous, soxagesilno pri -
meiro cia Independencia 0 (10 Iniporio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 12 do Janei-
ro do 1883

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3051—DE 23 DE OUTUBRODE 1882

Marca as divisas da froguezia do N. S. do Rosario cia Boa Vista
do Rio Verde.

0 Dr. Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do Mi-
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nas Gorao q : Pao saber a todos os qou q habitanto g, quo a
Assombipa Lis1ativa Provincial clecreton, e eu sanccionej
a Lei qnviinto

Art. unice. As rUvkas cia frouezia do Nossa Sonho
ra do Rrnarjo cia Boa Vista do Rio Verde, terme do Prata,
foam senile as seguintos: Polo Riheiro S. Matheus ahaixo,
d(Is'ie a serra, af4 no Rio Grande: per este abaixo, até an
Ribeiro cia Cachoeira (timbern chamailo dos Barhesas);
per esfe acima, peh lade esquerclo, ate an espi g o cia fa-
zencla do finado Mannel Alves cia Costa. corn suas aguas
vertentes; d'ahi, seguin rlo o espigo, entro o espigo do
Corrego clan Pedras e o Campo, em rumo a harra do Ri1ii-
ro cia Inhurna corn o Rio Verde; peTe Inliuma acim,
aguas vertentes, ató as ulJimas cabeceiras na norm; d'ain,
em rumo. W, a barra do Corroge da Retirarla Bonita, ondo
moron Manool Martins Arruda; polo Corrego cia Rotirada
Bonita acima atA a serra, corn as aguas vertentes; pela
serra acima, agues verterites, entro on Ribeires do Aran-
to ,;, Prata e Retirarla, ate a furna do Francisco JoA Mo-
reira; per este acima, aguas vertentos, atA ao Ribeire S.
JosA, aconipanhando as agua vertenten ate no Rio Pratn,
por Psto acima, ate no Ribeiro Gran le; por este comma, atA
A cabec&ra main proxima a furn do Joo CorrAa, e per
este abaixo aIC an Rio Verde; por este abaixo, ate a barra
do corroge do Sitio do MoysCs Jose Ferreira per este cci-
ma,atC a serra, e desta, em rumo. ao  S. Matheus, principio
das divises; revogadas as dispesiçes em contrario.

Manrlo, portanto, a todas as autoridades a quern o n-
nhecimenjo 0 execuço cia referida Lei pertencer, quo
cumpram e façam cumprir fe inteiramente come nella
contern. 0 Secretario dosta Previncia a faça imprimir. pu
blicar e correr. Dada no Palacie cia Presideneja da Pr_
vincia do Minas Goraes, ann vinte o tres dias do moz do 0i-
tubre do Anne do Nascimeaf,o do Nooso Senher Jesus ()hrk-
to do mil. oitoeentos e oitonta e dous, sexagesimo prun(im'
da Independencia e do Imperio.

THEOPIIILO OTTON

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 12 do Jaeii
de 1883,

(',r,iII/,	 1	 1T
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T,E1 N. 3052—DE 20 DE OUTUBRO DE 1882

urn districto do ptz no lugar donominado Pi1o8, da Ii-
guezia do Paracat(i.

0 Dr. Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Goracs: Faço saber a todos os SOUS habitantes, quo a
Assetnblea Logislativa Provincial decrotou, e on saaccio-
fbi a Lei seguinte:

Art. unico. E' creado urn districto do paz no lugar
denominado Pili3es, freguezia do Paracati, corn as seguili-
tes divisas: Corneçando do Porto de Faustino Lernos, a es-
querda do Rio S. Marcos, e seguindo por 0110 ate a sua foz
no Paranahyba, e peio curso d'este acirna ate a barra
do Ribeirao Jacard; d'ahi as suas cabeceira.s; d'estas, em
rurno direito, as auas vertentes do Rio Paracatñ ate it

descida da serra, o seguindo por esta, em dkecçao norto,
polas rnesrna aguas vertentes do Rio Paracati, ate ao
lugar denominado Corral, em linha recta ao Rio S. Mar-
cos; revogadas as disposiçoes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nheciniento e oxecuço da referida Lei portencer, quo
a cumprarn e facam cumprir to intoiramente como nella
se contern. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir,
pubhcar e correr. Dada nn Paacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos vinte e sois dias do rnez do Oii-
tubro do Anno do Nascirnento do Nosso Senhor
Jesus Christo do tril oitocentoi e aitenta e dou, oxngo-
simo prirneiro da Independoncia e do lmporii.

'FilEopIjIro Oiio N I

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 12 ik Li-
neirode 1883.

Camillo A. M. de Brifo

LEI N. 3053—DE 28 DE OUTUBRO DE 18

Autorisa a concesso do urn anno do ljdcnça ao professor Franci
Lourcnço da Costa Gaieez.

0 lioutor Theophilo Ottoni, Prosidonte da Proviricii
do )Ili LLiu 	 ';uo alwr a :L H o Li itante.
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quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Flea o Goveriio autorisado a conceder
urn anno do licença, Corn 0 rospectivo ordenado, para
tratar de sua saude, ao professor do instrucço prirnaria,
Francisco Loureuço da Costa Garcez; rovogadas as dis-
posices em conttario.

Manilo, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimonto e exeeuço da roferida Lei pertencer, quo
a cumpram e façarn cumprir tao inteiramente como nella
so contem. 0 Secretarie desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos vinte e oito dias do rnez do On-
tubro do Anno do Nascimeiito do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocontos e oitenta e dons, sexagesimo
primeiro da Independencia e do Imperio.

TIIEOpIJILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Socretaria, aos 12 do Ja
neiro de 1883.

Camillo A M. de Brito

LEI N. 3054—DE 28 DE OUTUBRO DE 1882
Crêa urna codeira do toxicologia na escola de pharmacia

0 Doutor Theophulo Ottoni, Presidente da Pi'ovincja
de Minas Goraos: Faço saber a todos os sous habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanecionei a Lei seguinte

Art. 1.0 E' creada na escola de pharmacia d'esta
capital uma cadeira de toxicologia.

§ unico. EsEa cadeira serà anuexa as do thera-
peutica, materia medica, e pharmacia, quo constituern as
materias do 3." ano, e n'ella lerá o respectivo professor.

Art. 2." Revogain-se as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern 0 Co.

nhecirnento e execuço da referida Lei pertoncer, que a
cumpram e Iaçain curoprir ttlo inteiramente como nella se
contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Preside iicj da Pie-



viecia de Minas Goraes, aoS vnte C (Ii t) dia do mcz do
Outubro do Anne do Nascimento do Nso Seiilior Jest is

 do mil oit000ntos e oitenta e dons, sexagesimo
primeiro da Independoncia e do Imporio.

THEOPIIIL0 OT'roNl

Sellada o publicada nosta Secretaria, aos 12 do .Jani')
de 1883.

Camillo A. M. do Brio

LEI N. 3055—DE 28 DE OTJTUBRO DE 18

Autoiisa a concessao do carta do phartnaceutico a Bernac1in 1)u-
(lue Maximo da Rocha.

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidonto da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os SOOS 1iabitaiito,
quo a Assemblea Logislativa Provincial decretou, e en
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Flea o Governo autorisado a conceder cal-
ta do pharmaceutico ao cidadao Bernardino Duque Maxi-
mo cia Rocha, depois do ter sido competonternente approva-
do em todas ao materias do curse pharmaceutico, peranto
a escola do pharmacia desta capital; revogadas as chsposi-
çes em contrarin.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nhecimrito e execuçao cia referida Let perlencer, quo
a cumpram e façarn cumprir to inteirarnotito coino nella
so contour. 0 Secrotario dosta Proviacia a faça imprirnir,
publicar o correr. Dada no Palaciu da Prosidoncia da Pro-
vincia do Minas Geraes, ans vinto e oito dias do mez de On-
tubro do Atino do Nascimento do Nosso Sonhor Jesus
Christo do mil ottocentos e oitenta e dous, sexagesilno pri-
moire cIa Itidepeadencia o do Imperio.

TIIEOPJuL0 OTTONI

Sellada e publicada nasta Secrotaria, ao 12 do Ja-
neiro do 1883.

Camillo A. M. do Brilo

LEI N. 3056—DE 28 DE OUTEJBRO DE 1882

•'k utoria a coucessao do sliptoma do norma1i.ta ao professor Ben-
jamin Sovcriauo da Silva



0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Proviticia
do Minas Geraes: Faco saber a todos os sous habitantes,
que a Assomblea Legislativa Provincial, decretou, e on
sanccionei a L i seguinte

Art. unico. Fica o Governo da Provincia autorisa-
do a mandar expedir titul de norrnalista ao profoss@r do
instrucço primaria, Beiijarniin Severiano da Silva, em
vista do exarne feito perante a inspectoria gem!, a 12 do
Janeiro de 1877, no qual foi approvado; revogadas as dis-
postc(es emcontrario.

Mando, portanto, a todas as autoridacies a quern 0 C)-
hecirnento e exocuço da referida Lei pertoncer, quo
a cumpram e façarn duinprir to inteirainente como nella e
contom. 0 Secratario desta Provincia a faça irnprimir, puHi-
car e correr. Dada no PaIadi() da Presidoncia da Provinci:i.
do Minas Geraes, aos vinte oito dias do rnoz do 0utuH
do Anno do Nascirnnto do Nosso Sonhor Jesus Christo
mil oltocentos e oltenta e dons, sexagesirno primeiro dc
independencia e do Iwperio.

TIrEoP1rJro OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 12 do •Janii'u
de 1883.

Camilio A. M. de I;/(o
LEI N. 3057—DE 31 DE OUTUI3RO DE 18

Cra a freguozia do S. Joâo Baptista das Cachooiri

0 Doutor Theophilo Ottoni, L'residonte do,, Piivinc:ia
do Minas Geraes: Faço saber a todos Os seus habitanH,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e ou sanc-
cionei a Lei seguinte:

Art. unico. E' creada a freguozia do S. JOO Baptista
das Cachoeiras, desmernbracla cia dos Ouros, corn as seguin.'
tes divisas: Do Rio Sapucahy-mirim, oncie faz barrao Ri-
beiräo dos Rzondes e que passa pelos furidos das casa
dos finados Francisco José de Rezende e Ignacio José L"do
Rezende; por elle abaixo,até a potite quo so aclia em frento
A povoaçao do S. Joao Baptista das Cachoeiras; desta, pelt
estrada que vae a fazenda do alforo .mntoIILo Joaquirn Bar-
bosa; por ella ate ao Ribeirao das I'eth'as; por esteacima,at
estrada quo cIa froguezia dos Ouros segue para a eidadc
do Pouso Alegre, onde faz barra urn corrogo quo passR



polos iuino WL a b Antoino N du Auj u ; pot
este acirna,até ts suas cabeceiras; d'aln a serra, nas divisas
da fazenda do Itairn, dividindo desbe a barra do Ribeirao
dos Rezendes corn os Ouros, ate ao referido rio: pur este
abaixo, ate sua barra no Sapucahy iniritu; por osLo abaixo
W it barra do Ribeirao do Ataque, e por este acuna ate a
estrada veiha do Pouso Alegre; d'ahi, procurando o Rlb3i-
rAo dos Macacos, comprehendida a fazenda do Joaquirn
Antonio Pereira; da extrenia d'esta fazeuda, do lado do
Pouso Alegre, em rumo ao Corrego do Potreiro ; por este
abaixo ate a estrada que segue do Pouso Alegre para San-
ta Ritta, por esta ate aoRibeirod) Vintern;por esto abaxo,
W a barra do Sap ucahy-grande, subiodo-o ate froiitear o
espigao da Serra do Vintern, n'uma lage pete do Santa
Ritta. beira da estrada;pela serra acima, segaindo pelo alto,
W a estrada do Sao Joao Baptista das Cachoetras, na fa-
zenda do D. Anna; pela estrada abaixo ate ao ribetro; por
este ate ao Ribeirao dos Rezendes; pm' este abaixo,atC t sua
barra no Sapucaliy-mirirn, d'onde corneçararn; dividindo
mais corn a dos Ouros, do Rij Sapucahy-grande ate ao Sa-
pucahy-rnrirn, pertencendo esta nova treguezia ao muni-
cipio do So José do Paraiso; revogadas as disposices em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecirnento e execucao (la reforida Lei portencer, quo
a cumpram e façarn cumprir to intoii'ainento COIHO nella So
contern. 0 Secretario dosta Provinca a faça linpritnir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio 'Ia ['residencia da rovin-
cia do Minas Geraes, aos tinta e urn dias do mez do Outu-
bro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo
do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo prirneiro da
Independencia e do Imperlo.

THEOPHILO OTTONI
Sollada e publicada nesta Secretaria, aos 12 do Janeiro

de 1882.
Camillo A. M. de BrUo
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LET N. 3058—DE 28 DE OUTUBRO BE 1882
Contem medidas de estatitica.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Proviricia
de Minas Geraes: Faço saber a toos os seushabitantos,
quo a Assemblea Logislativa Provincial decretou, e on
sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1. 0 Ficam rostituidas
§ l.° An rnunicipo do Piumhy, a freguezia do S Joao

do Gloria, desmembrada do Passo.
Ao municipo da Formiga, a freguezia do Porto Real

do S. Francisco, desmernbrada do municipio de Barn buhy.
Art. 2. 0 Ficar:i pertencendo
§ 1.° A' freguezia da Conceiço do Serro, a fazenda

do cidadäo Berito Joaquim Costa, ora perteucente a do S.
Doningos do Rio do Peixe, municipio da Conceiço.

§ 2. 0 Ao districto e freguezia (10 Santo Antonio da
Grainrna, do termo da Ponto Nova,a fazenda em quo reside
o cidao Antonio Vieira de Sousa e Silva,desannexada da
freguezia do Jequiry, do mesmo rnunicipio.

§ 3. 0 A' freguezia do Nazareth, do terrno do S. Joao
d'EI-Rey, desmembrada do rnunicipio de Livras, a partr
do territorio pertencente actualinente a freguezia da Ponh
Nova e situada it margem direita do Rio Grande.

§ 4•0 Ao districto do S. Francisco do Onça, inutii
pio do S. Joao d'El-Rey, desmembradas da Piedade do thu
Grande, termo do Turvo, as fazendas dos cidados Venan-
cio Theodoro Andrade, Ivo José Monteiro e Martinianu Tei-
xeira do Nascimento.

§ 5. 0 A' freguezia do Santa Barbara das Canas,
municipio do M unhiuho, 	 IL do Inc
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Santo, termo do Jacuhy, as fazeiiIas dos eidaLios Jniias
José Barbosa, Arlino José Barbosa, Griciano Ignacio da
Costa, José Ferreira da Silva, Joao Rdrigues (1 Ftris,
Calisto Pereira da Silva, Augusto Ant uo do Oliveira,
Francisco Antonio do Faria, Manoel Ens bio do Faria,
Manoel Rodrigues Vieira, Candido do Sousa Dias, Joaquiui
Ananias do Sousa Dias, José Oustodio Dias, José .Joa(luiru
de Castro, Misael Antonio da Silva e Thorné Ferreira da
Silva.

§ 6 . 0 A' parochia do Itajub e Inunicipio do iflesno
nome, desmembrado da parochia e municipio da Christina,
o territorio coinprohendido pelas divias da fazonlu. (10
cidado J00 Rod rig ues dos Santos.

Art. 3•0 Ficam revogadas
§ 1.0 A Lei ii. 26:36 do 7 do Janoiro do 187), quo at-

Lorou as diisas entre as freguezias de Santo Antonio do
Monte e Arcos.

§ 2.° 0 da Lei n. 2306 do 11 do Juiho do 1876,
inodiuicando as divisas entre Os municipios do Santo Auto-
iiio do Monte o Tamaudut.

Art. 40 Ficam detuarcadas as seguintes divisas
§ 1.0 Entre as freguezias de Santo Antonio do uuL

o da Saude, sero: polo espigao da Laguinha, passaudo a
pertencor it ultima o districto dos Araujos.

§ 2. 0 E restabelecidas as divisas entre os districts
de S. Miguel do Cajurd e S. Francisco do Onça, derogalo
O Art. 2 0 da Lei n. 1671 do 17 de Setembro do 1870, quo
as alterou.

Art. 5•0 Ficarn denominadas
§ 1.0 A parochia (10 Carmo do Pouso Alto, perten-

cente ao rnunicipio da Christina, Carino do Rio Verde.
§ 2.° A freguozia do Nossa Senhora da Victoria do

Ferros, Nossa Senhora do Rosaijo do Ferros.
Art. 6. 0 Revogarn-se as disposiçes em contrarto.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quein 0

conhecirnento e exocuço da roferida Loi pertencor, quo
a cumprain e facam cumprir to inteirainonte cotno
nella so contem. 0 Secretario desta Provincia a faca im-
priinr,publicar 0 cr)rrer. Dada no Palacia da Prosidencia da
Provincia de Minas Geraes, aos vinto e oito dias do znez do
Outubro do Anno do Nasciniento do Nosso Sonhor Jesus



Christo do mil oitocentos o oitenta o dous, soxagesimo
prirneir) da Indepondencia e do Imperio.

THE0PuILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 16 do Janeiro
de 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3059—DE 31 DE OTJTUBRO DE 1882

Ciea unia cadeira do instrucço primaria na parochia do S. Migue'
da Ponte Nova.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidonte da Provincia
de Minas Geraes: Fag) saber a todos os sons habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei sguinte:

Art. unico. Fica creada uma cadeira do instrucçao
primaria para o sexo masculino na parochiade S. Miguel da
Poiite Nova, do municipio do Sacramento; revogadas as
disposiçies em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quem o co-
nhecirnento e execuçio da referida Lei perteucer, quo
a cumprarn e façain cumprir tio inteiramente coino nella
so contein. 0 Secretario desta Provincia a faça iinprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Prtsideucia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta e urn dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo de ml oitocentos e oitenta e dous, exagesimo
primeiro da Independencia e do Imperio.

TIrEop uhr( OTFON!

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 16 do Ja-
neiro do 1883.

Camillo A. M. de IJrilo

LEI N. 3060—DE 31 DE OUTtIBRO DE 1882
Doclara quo a fazenda de quo trata a Lei n. 2105 é propiiedade

do Antonio José Pinto do Almoida.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Fao saber a tods Os seus h a hi tanto ? 11UQ



a Asseniblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanc
cionei a Lei seguinte

Art. unico. A fazenda quo, polo Art. 1.0 § I.° da Lei n.
2103 de 5 do Novombro de 1877, passou da frguezia da
Christina para a do Lambary, é propriedade do Antonio
José Pinto do Almeida,e no do José Pinto de Almeida, como
por erro so disse na dita Lei; revogadas as disposiç5es em
contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e oxecuçao da reforida Li pertencer, quo a
cumpram e facarn cumprir to inteirarnento como nolla so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça irnprimir, pu-
blicar e correr. T)ada no Palacio da 1'residonca da Provin-
cia de Minas Geraos, aos trinta e urn dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Chris-
to do mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo primoi-
ro da Independencia o do Iniperio.

TIIE0PHILO OTTONI

Sellada e publicada nestLL Socretaria, aos 10 do Janei-
ro do 1883.

Camille A. M. de BrUo

LEI N. 3061—DE 31 DE OUTUBRO DE 1882

Autorisa a concesso do priviiegio a Manoel Martins Frau:i Ju
flier para coustrucço do uma linha de bonds.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provineja
do Minas Geraes: F'aco saber a todos Os seus habitantes, quo
• Assomblea Legislativa Provincial decretou, e on sanccionoi
• Lei seguinte

Art. 1. 0 Fica o Governo autorisado a conceder a Ma-
noel Martins Franca Junior privilegio por 30 annos,
sem onus pecuriiario para a provincia, para construcço do
uma linha de bonds, do tracçao anirriada, ou a vapor, quo,
partindoda estaço do Espirito Siuto,ua estraa do D. Pe-
dro 11,e 1)assan(Io pela freguezia da Yargern Grande, Va tor-
minar nas cabeceiras do Corrogo Fortaleza, podendo pio-
longar-se ate a freguezia do Rio do Peixe.

§ 1.0 0 concessionario dara começo aos trabaihos !IO
prazo do urn anno, da data da publicaçaodesta Lei, e con-
cluirá a linha no do tres annos (ate a Fortaleza), na di g

-tancia do 18 ! ilornetrns MonrO ihe riii concliclo 0



do dous arinos para seu prolonganiento ate a freguezia do
Dores do Rio do Peixe, sob pna do caduedado desta Lei.

Art. 2. 0 Revogain-se as disposicOes em eontrario.
Mando, portanto, a todas as auteridados a quern o co-

nhociniento e execucao da reforida Lei perteneor, quo a
cumpram e façam cuinprir tao inteirarnonte corno iie!Ia so
contem. 0 Secrotario desta Provincia a faca imprirnir, pu-
b!iear e correr. Dada no Pa!acio da p residenwa da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta e urn dias do moz do Outu-
bro do Anno do Naseirnonto do Nosso Senhor Jesus Christo
do mll oitoeontos e oltenta e dous, sexagesmo primeiro da
Indopendencia e do linperlo.

THEOPHILO OTTONi

Sollada e publicada nesta Secretaria, aos 16 do Janeirodo 153.
Camillo A. M de B2-do

LET N. 3062—DE 31 DE OUTUBRO DE 1882
Transfere para a freguezut fo S. Jos do f iauro,.3o a Lizenda de

José Manoel Fernancf.

0 Doutor Theopliilo OtLoni, Piesidento (Ia Piovincia
de Minas Geraos: Face sabir a todos Os SCOS habttantes, quo
a Assemblea Legislatva Provincial decretiu, o ou sanceto-
nei a Lei seguinte:

Art. unico. A fazenda do cidadao Jose Manoel Fer-
nandes, pertelicento a freguezia do Ca!awbáo, termo do
Piranga, flea pertencendo a freguezia do Sao José do Bar-
rose; rovogadas as disposicos em contrario.

Mando, poitanlo, a todas as autoridades a quem o co-
nheciineuto o execuçao da reforda Lei perteiicer, quo a
cumprain e facam eumprir tao inteiramente como nolla so
COMM. 0 Soeretario desta Provincia a faça iinprirflir, pU.
blicar o corror. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Goraes, aos triuta e urn dias do mez do Ou-
tubro do Anne do Nascimeuto do Nosso Soahor Jesus
Christo do mil oitocentos e oitonta e dous, sexagesirno pri-
meiro da Independencia e do Iniperio.

TIIE0PmL0 OTTONL
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Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 16 do Janeiro
do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3063—DE 31 DE OUTUI3RO DE 1882

Fleva a frouezia o districto d'Agua Boa.

0 I)outor rrheophjlo Ottoni, Presidonto cia Proviucia do
Minas (+eraes: Faço saber a todos Os SCUS habitantos, que a
Assemblea Legislativa Provincial decretou, 0 CU sanccionei
a Lei seguinte

Art. unico. 0 districto do S. José d'Agua Boa, per-
tencente ao Inunicipio do Minas Novas, fica elevado it cat(,,

-goria do freguezia, corn a mesina deiiotninaço e divisas
corn quo foi creado: revogadas as dispusices em contrario.

Mando, portanto, a todas autoridades a quern o conho-
citnento e execuço da referida Lei portoncor, quo a cum-
pram o façam cumprir to intoirarnento como nella so con-
tem. 0 Secrotarlo dosta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta o urn dias do rnez do Ou-
tubro do Anno do Nascimento da Nosso Senhor Jesus Chri-
to do mil oitocentos e oitenta e dous, soxagesimo priuloiro
da Indopendencia e do Imporio,

T1lEOI'luLo OTT(N1

Seflada e publicada nesta Secrotaria, aos 16 do Jaueirt
do 1883.

Camille A. M. de Bui(

LET N. 3064—DE 6 DE NOVEMI3RO DE 18

Transfere para a freguozia do Lurninarias a fazcucla cia 	 Joei-ii nba.

o Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia do
Minas Geraes : Faço saber a todos os sous habitntes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, 0 eu sanccio-nei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica transferiiia da freguezia do Car-
rancas, terino do Turvo, para a do Luminarias, termo do
Lavras, a fazenda da Cachoejrjnjia, pe r l o itc-nio a i\uaJIja$



- 317 -

Ferreira do Araujo Leite; rovogadas as dispostçes em con-
t ra r o.

Mindo, porttnto, a Was as autori1alos a qtiom 0 00-
nhecimento e 4xecuco da rerorida Loi pertencor, one
a cumpram e fiçsm cumprir to infeiramonto como nella
so coiitem. 0 Socrtnrio desta Provincia a faça imprimir
puhilcar e correr. Dida no Polacio da Presideucia da Pro-
vincia do Minas Geraos, aos seis iliac do mez do No.
vembro do Anno do Nascimonth do Nosso Senhor Jesu
Christo do mil oitocentos e oitenta e dons, sexagesimo ri
meiro da Independencia e do Irnperio.

Tu EOPII i L() (1) '1 10 \ I

Sellada e publicada nosta Secrotaria, aos 16 doJ;-
noiro do 1883.

Camillo A. M. de Drib

RESOLUçAON. 3065 —DE 7 DE NOVEMBRO DE l*
Contem artigos do posuras da Camara Municipal da Loopo1diiii

0 Donfor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Mitias Geraos: Façn saber a. thilos os Sons habitanto,
quo a Ass'embben Logislativa Provincial, sobro proposfa
da Camara Municipal (la Cidade da Leopobdina, decretou a
Reso1uç10 seguinte:

Art. 1 • 0 Ficam obrigados todos os negociantes deta
ciclade a feohar as portas do slias casas (10 nogoc i o, nos do-
mingoc o dias santoc, das cinco horns da farde era dianto.

Art. 2. 0 0 infractor pagará a niulta do 30$000. o
dobro na reincidoncia.

Y Art. 3.° E'icarn rovoga rlas as iiisposiçdes em contrario.
Mariclo, portantn, a todis as autoridades a quem o ro-

nhecimento e execuco da referida Recoluço pertencer, quo
a cumpr'arn e tcam crlmr)rir t() inteirarnente como noun so
contein. 0 Socrotario desta Proviricia a faoa imprirnir,pubti-
car e correr. Dada no Palaclo da Presidencia da Provin-
cia do Minas Gavaoq, ans sote dias do moz do Novembro do
Anna (10 Nasoiuianto do Nosso Sonhor Jesus Christo do mil
oitocontos o oitorita e dons, sexagosinho primeira (In Into-
poiilon:,a 0(L) Inip°rio.

p	 () r
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Sellada e publicada nesta Sec.retaia, aos 16 do Ja-neiro de 1883,
Camillo A. iLl. de Brito

RESOLUço N 3066—DE7DE NUVEMBRO DE 1882
Autoiisa a Camara Municipal da Formiga a cobrar impostos sobrecolméas.

0 Doutor The:)phulo Ottorii, Presidente da Proviticia
do Minas Geracs: Faço saber a toios os seas liabitantes,
que a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta
da Camara Municipal da Fortnig,decrotou a Reso1uçio Se-
gui nte:

Art. unico. Flea a Camara Municipal da Cidade da
Formiga autorisada a cobrar o iinposto do 1$000 annual-
monte por cada uma colmóa do abeihas dentro dos limi-
tes da cidade, ficando approvado o acto do Governo quo
mandou oxecutar provisoriarnento ete additivo; revo-
gadas as disposiçes em con trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 00-
nhecirnento e exocuço da refarida Reso1uço pertencor, quo
acumprain e façam cuinprir tio inteiramente como nella so
contem. 0 Socretario desta Provineja a faça irnprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacjo Ja Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sete dias do mez do No-
vembro do Anne do Nasejinento do Nosso Seahor Jesus
Chrjsto do mil oitocontos e oitenta e dous, sexagesimo pri-
meiro da Independencia e do lmporio.

THEOPHILO OTTONI

Selladae publicada nesta Secretaria, aos 16 do Janeiro
do 1883.

Camillo A. M. de Brito

RESOLUçAO N. 3067—DE7 DE NOVEMBRO DE 1882
Adopta as posturas da Camara Municipal do Cabo Verde para 0

rnUnicipio (10 Minas Novas.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Goraes: Faço saber a todos os SOOS habitantes,
quo a Asseinblea Logi3lativa Provincial, sobre proposta



da Camara Municipal tie Minas Novas, decreou a Reso-
Iuco seguiute:

Art. unico. Ficam adoptadas para o municipio do
Minas Novas as posturas da Camara Municipal do Cabo
Verde, constantes da Rosoluço fl. 2643 de 8 'le Janeiro
do 180, e born a-im o regimen to interno da do Rio Novo,
constante da Reso1uço ii. 2370 do 12 de Juiho do 1876;
revogadas as disposiçOes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0 GO-
nheciment.o e oxecuçao da referida Resoucao pertencer,qUe
a cumpram e façam cumprir tao inteirainerite como nella
so contern. 0 Secretario dosta Provincia a faça imprimir,
publicar o correr. Dada no Palaclo da Presirlencia da
Provincia de Minas Geraes, aos , eto dias do rnez do
Novembro do Anon do Nascmento do Nosso Senhor
Jesus Christo do mil oitncentos e oitenta e dous, sexagesi-
ma primeiro da Indopendencia 0 (10 Imperio.

'rIIEo pnILo O'r'roNI

Sellada e puhilcada nesta Secretariat aos 16 do Janeir,
de 1883.

Camillo A. M. de Brito

RESOLUCAO N. 30t8—DE7DE NOVEMBRO DE 1882.
Adopt,:t part o nmni3Opio da Carangola o codigo do posturas do

do Muriahó.

) Dtutor Fh o ph lo Ottoiii, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos OS 800$ habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta da
Camara Municipal do Carangola, decretou a Rosoluçao so-
gu inte:

Art. unico. Fica adoptado para o municipio do Ca-
rangola o codigo do posturas da Camara Municipal do
Muriahé, quo é a reso1uço n 1374 do 9 da Novembro do
1866: revogadas as disçosiçes em contrario.

Mando, porfanto, a todas as autoridades a quern 0 CO•
nhecimente e oxocuçao dareferida Resolucao pertencer,que
a cumpram e f;tçarn cutnprir tao inteiramento corno nella
e contern. 0 Secretario desta Provincia a faQa imprimir,
lublicar e correr. Dada no Palaclo da Presidencia da Pro-
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vincia de Minas Geras,aos sate dias do inez de Novembro do
Anno do Nascjmento de Nos.so S3nhor Jesus Christo do roil
ojtocentos o oitenta e dous, sexageiino primeiro da Jade-
pendencia e do Irnporio.

T1IEoP11110 OTTONI

Sellada e publicada nesa Soeretaria, aos 16 de Janeiro
do 188?.

(01,2iUo 1 . M. de Brilo



LIVRO DA LEI MINEIRA
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TON XLIX 	 PARTE FRIJvIEIRA 	 FOLHA N 21

REs0LUçA0 N. 3069—DE 7 DE NOVELBRO DE 18

Adopta para a Camara Municipal do Cataguazes as Reso1uçes n..
1335 o 1353.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidonte da Provincia
do Minas Ger'aes: Faço saber a todos os sons habitanto,
quo a Assemblea Logislativa Provincial, sobre proposla
da Camara Municipal do Cataguazes, decretou a Reso1uçi
sgu into:

Art. unico. So adoptadas para a Camara Municipal,
de Cataguazes, ate quo seja approvado seu codigo do po-
turas, as ResoIuçes ns. 1335 e 1353 do 5 do Novemhi
do 1866; revogadas as disposicdes em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quoin o co-
nhecimento e execuçoda reforidaReso1uçio portencer, qu
a cuinprarn o façatn cumprir to inteiramento como nella
so contem. 0 Secretaro dosta Provincia a faca irnprimii,
publicar 0 curt or. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraos, aos sote dias do mez de
Novembro do Anno do Nascimonto do Nosso Senhor Jesus
Ohristo do mil oitocentos e oitenta C lou, sexaLresjlflo pri-
meiro da Indepeudencia e do Iwporiu,

THEOPI I  L U F 10 : I

Sellada e publicada nesta Secretaria, aus 18 do Janeiro
do 1883.

M. (!f' 13;t/oCa;oil(o A,
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LEI N. 3070—DE 4 DE NOVEMI3RO DE 1882

Auto r ia a concesso do licenca aos omptegados Jose Agostinho
Lessa e Engraclo Joaquim da Paixo Santos Ladeira.

0 Doutor Theo philo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minos Geraes Feço saber a torlos os seus habitantes,
quo a A.sernhoa Logislativa Provincial decretou, o en
sanccionei a Lei seguinte

Art. unico 	 Fica o Governo autori.sarlo:
1 0 A conceder seis mezes do licenca, corn toclos Os

'vencirnentos, para tratar do saudo, ao 1. 0 official cia in-
spoctoria geral cia instrucço publica, Jo-4 Agostinho Lessa.

2° A. conceder urn anno de 1icona ao professor
Engraeio Joaquin cia Paixo Santos Lacleira, vencendo
o memo nos seis prinleiros mezes o ordenado por inteiro, e
nos qeiz mezs seguintos tres quartas partes do masmo or-
denado: revogaclas as disposiçes em contrario.

Mmdc, portanto, a todas as autori'lades a quem 0 co-
nheciniento e execucc da roforirla Lei pertoncer, quo
a curnpratn e façam cuinprir tc int&rainento como nella
so contern. 0 Socretarlo dota Provincia a faça imprimir,
pubUcar o correr Dada no Palacin cia Presidencia cia Pro-
vincia do Minas Geracs, aos quatro dias (In nez do Novern-
bro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil catocentos e nitenta e dons, sexagosirno pri-
meiro da Independencia e do Irnperio.

THEOPHILO OTT0NI

Sellada e publicada nesta Secretaria,aos 18 do Janeiro
do 1882.

Camillo A. M. de Brilo

LEI N. 3071—DE 31 DE OUTUBRO DE I92

Crda cadeiras do instrucço priniaria.

0 Doutor Thenohilo Ottoni, Presidente cia Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos os sons hahitantes,
quo a Assemblea Logislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Fie:nn croadas as soguintes caduiras: utna 2 . a do in-
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srucço prirnara do sexo feminino na cidacle de S. Gori.
galo do Sapucahy; uma do instrucço primaria para o
mesmo sexo na fregueia da Abbadia, mUfliCipi() do Pi-

. da Mrada Nova, municipio dotanguy; outra na fr-guozia 
Abaeté, e outra para 0 SéX() masculirio na povoacao dos
Esteios, municipio de Dores do Iudaiá; revogadas as dispo-
siçes em contraro.

Mando, portanto, a tolas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuço da referida Lei pertencer, quo
a cumpram e façain cumprir to inteiramento cow nella
so contern. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presideucia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos trinta e urn dias do mez do Ou-
tubro do Anno do Nascirnento do Nosso Senlior Jesus Chris-
to do mil ottocentos e oitenta e dous, sexagesimo primoiro
da Indopendencia e do Imperio.

THJoPimo OTT0NI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 18 do Janei-
ro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3072—DE 6 DE NOVEMBRO DE 1882

Desmembra da freguezia do Paulo Moreira a povoaço do S Bar-
tholomeo, e da da Saude a fazenda do Antonio do Carmo Bar-
cellos o outros territories.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosidente da Provincia
de Minas Geraes: Face saber a todos os seus babitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
saciccionei a Lei soguinte:

Art. 1.0 Ficâo desmembradas:
§ 1.0 Da freguezia do Paulo Morera, e incorporada

A da Saude, termo de Marianna, a povoaco denominada
S. Bartholomeu.

§ 2. 0 Da frog uezia da Saude,e incorporada a de Paulo
Moreira, a fazenda do Antonio do Carnio Barcellos, e o
Corrego do S. Thomd, ate a barra, comprehendendo a ía-
zenda do lduraco, do Vicente José da Fraga.

Art. 2.0 Revogamso as disposiçãos em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quotu o CO



hecirnento e execUçlO da roferida L
ei portencer, pie

a cumpram o façarn cumprir to intoiramerito como nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faça iniprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Prestdencia da
Provincia do Minas Geraes, aoi seis (has do rnoz do No-
vembro do Anno do Nascimento do Nosso Senlior Jesus
Christo de ni ii oitocoritoS e oitenta e dons, sexagesirnO pri-
meiro da Independeucia o do Imperio.

TIIE0PuILO OTT0NI

Seilada o publicada nesta Secretaria, aos 18 do Ja-
neiro do 1883. Camillo A. M. de Brito

Lei N. 3073-1)E 6 1)E NOVEMBRO DE 1882

Releva os juros devidos polo O x collector, Jose (Jregorio Pereira da

Silva.

0 Doutor r1he( . phiIo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitanteS, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e on sanccio-
nei a Lei seguLnte

Art unico. Na 1iquidaço do contas do ex-collector
da Bagagem, José Gregorio Pereira da Silva, ser-11ie-ho
relevados OS juros sobre o alcance do 448$171, von-
ficado no exercicio de 1864 a 1865, desde quo effectue-se
0 pagatneiltO do mesmo alcance; rovogadas as disposici3oS
em contrario.

Mando, portanto, a todas as autordades a quem o co-
nheciineiitO e exeduco da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façam cumprir tfto inteiraiflento como nella so
contem. 0 SecretariO desta Provincia a faça imprirnir,
publicar e correr. Dada no Paacio da. Presidencia da
Provincia do Minas Geracs, aos sois dias do rnez de No-
veinbro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitoeentos e oitenla e dons, sexagesinlo
primeiro da IndepeudenCia e do lmporio.

THE0PHIL0 OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 18 do Ja-
neiro de 1883. Camillo A. M. do Brito



- 32 -

LEI N. 3074—DE 6 DE NOVE'1BRO 1)E 188

Desmembra da coniarca do Rio Santo Antonio a municipio de S.
Miguel de Guanhaes.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantos,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. Fica desmembrado da cornarca do Rio
Santo Antonio, e fazendo parte da do Serro, o municipio
do S. Miguel do Guanhes; revogadas as disposiçes em
contrario.

Mande, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nhecimento e execuco da referida Lei pertencer, quo
a cumprain e façain cuniprir tao inteiraniente como
nella so contom. 0 Secretario desta Proviucia a faça im-
primir, publicar c correr. Dada no Palacio da Prestien-
cia da Provincia do Minas Goraes, aos seis dias do inez do
Novembro do Anne do Nascimonto do Nosso Seuhur Jesus
Christo de mil oitoceiitos e oitenta e dons, sexagesixuo pri-
ineiro da Independencia e do Imperio.

TIIE0PHIL0 OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 18 de Janei-
ro de 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3075—DE 6 DE NOVEMBRO DE 1882

Transfere para o municipio de Taniandu5. a faenda da Lageni a
parte da do Barreto.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Mines Geraes: F'aco saber a todos os seos habitautes,
quo a Assomblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. unico. A fazenda denominada Lagom, e par.
te da denominada Brreto, pertenceates a Felisbert
Vaz Tostes Junior, ficam transferidas do municiplo da Oli-
veira para o do Tamatidu; revogadas as disposiçôes em
contrario.
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Mando, portanto, a todas as antoridades a queni o co-
nhecimento e execucao da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e façarn cumprir tao inteirainente corno neUa
so contem. 0 Secretario desta Proviucia a faça imprirnir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Prosidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos seis dias do mez do Novembro
do Arino do Nascimerito de Nosso Senhor Jesus Ohristo do
mil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimno priineiro da In
dependencia e do Iinperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 18 do Janeiro
do 1883.

Camillo A. Maria de Brilo

LEI N. 3073—DE 0 DE NOVEMBRO DE 1882
Desmombra (Jo districto do Ouça as fazendas do D. Anna Joaquina do

Campos a outros.

0 Doutor Theophilo Ottcni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos os seos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, o eu
saneclonel a Lei seguinte:

Art. 1° Ficam desmenibradas do districto do Utica,
tormo do S. Joo d'E1Rey, e portencendo an do S. Josô
dos liheos, termo do Barhacena, as fazendas do D. Anna
Joaquina do Campos, Francisco Rodrigues Campos, Do-
miciano Ferreira do Nasirnento e Joaquim Joao do Paula,
sendo sous limites as proprias divisas ilas referidas fazondas;
revogadas as disposic6es em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nheciwento e execuçao da referida Lei pertericer, quo a
cumprarn e façam cumprir to mnteiramente corno neUa so
contorn. 0 Secretario desta Provincia a faca impritnir,
publicar e corror. Dada no Palaco da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Goraes, aos sois dias do rnez do Novembro
do Auno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Chrito do
rnil oitocentos e oitenta e dons, sexagesimo pritneiro da In-
dopendencia e do Imperio.

TJIEOPH1LO OTTONI
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Sellada o publicada nesta Secretaria, aos 18 Janeiro
do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LET N. 3077—DE 6 DE NOVEMBRO DE 1882
Crda districtos do paz.

0 Doutor Theopliilo Ottoni, Presidonte da Proviacia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os SOOS liabtautes,
que a Asseznblea Legislativa Provincial docretou, e en
sanocionei a Lei seguinte:

Art. uatco. Sao creados districtos do paz: o districto
policial do S. Pedro, do termo da cidade do Suassuhy; 0
pequeno corntnercio do Porto da Figuoira no Rio Doce,
corn a denorninaço do dtstricto do Baguary, e a povoacao
do S. Joao do Faria, no termo de S. Miguel do Guanhes;
traçadas as divisas pelas respcttvas Carnaras Muiiicipaes,
e revogadas as disposjôs era coatrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-
nhecimeuto e execuçao da referida Lei portencer, quo
a cumprani e facam cumprir to intetrarneute como nella
se cuntom. 0 Secretario dosta Provincia a faca irnprirnir,
publicar e correr. Dada no Palacro da Presidoncia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos seis dias do inez do Novern-
bro do Anno do Nascirnento do Nosso Senlior Jesus
Christo do mil oitoceatos e oitenta o dons, sexagositno pri-
meiro da ladependeacia e do Iinperio.

TIIEOpIIILO OTTONL

Sellada e publicada nosta Secretaria, aos 18 do Ja-
neiro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3078—DE 6 DE NOVEMBRO DE 1882

Desmembra da freguezia do S. Caetano do ChopotO a fazeuda do José
Oonçalvos do Gouto.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presiderite da Provincia
do Minas G-eraes; Fao saber a tods os seos habitautes,
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quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou e eu
sancCiOflOi a Lei seguinte:

Art. unico. E' dosmernbrada da froguezia de S. Oae-
tano do OhopotO, e incorporada a do Nossa S. da Piedade
da Boa Esperanca1 ambas do termo da Piranga, a fa-
zenda do José GonQalveS do Couto; revogadas as disposi-
çes em contrariO.

Mando, portanto, a todas as autoridados a quern o co-
nhecimefltO e execuco da referida Lei pertonCer, quo a
cumpram e façarn cumprir t.o interarfleRte comO nella se
contern. 0 Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos seis dias do rnez de Novembro
do Anno do Nascimonto do Nosso Senhor Jesus Christo de
inil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimO primoiro da
lndepencleflCia e do lmperio. THEOPHILO OTT0NI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 18 de Janei-

ro do 1883. Camillo A. M. de Brilo
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LEI N. 3079—DE 6 DE NOVEMBRO DE 1882

Crda a frcguczia do Monte Bello.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantos,
que Assernblea Legislativa Provincial decretou, 0 CU sanc
cionei a Lei seguinte:

Art. unico. E' elevado a categoria do freguezia o
districto do Monte Bello, termo do Cabo Verde, a que con-
tinua a pertencer, corn as seguintes dvisas: Principiam
no Ribeirao do Barba, na barra do Corrego do Bugio, e
por este acima ate a sua cabeceira; d'aqui. segue em rumo
ao alto da serra do mesmo nome, e por esta ate a Serra
Escura, tocando a sua extreinidade; d'esteponto, em rumo,
pelu espigao abaixo, ate irontear corn o Corrego Negro, e
per este ate no alto da Serra dos Lorries; d'aqui, segue atO
ao alto da Vista Alegre, e, descendo polo Espigão do
Mundo Novo, ate ao Barreiro; por este abaixo, em rumo,
A Serra do Maximiano Flausino, seguindo i esquerda pela
serra mais alta, em direcço a serrinha, em rumo ao Rio
Musamho,na barra do Corrego Santa Cruz, o per este acima
ao espigo das Loureiras, e d'este,em rumo,ao alto da serra
quo divide a fazenda da Prata corn a da Torrnenta, e per
esta abaixo ate frontear corn a fazenda do Francisco Ro-
drigues, e polo corrego dessa mesma fazenda ate onde
moron Joao Narciso, e voltando a esquerda, ate a ponte
velka do Muquem, no Musambo, e per este abaixo ate a
barra do mesmo corn o Bebedor, e por este acirna ate a
estrada quo vem da casa do capiUo Bueno e segue para
Cabo Verde e por esta ostrada at61 ao alto do Sonlut-
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ro; d'aqui, segue pelas divisas da fazenda do Monte
Christo, o por estas ate ao alto do corrego, seguiudo por
este lado ate ao espigo da Sera Todos os Santos, e por
este abaixo, em rumo, a barra do Corrego do Pantano,
o por este acirna ao alto da serra, e doscendo por este
em rutno a barra do Cori-ego do Bugio; rovogadas as dis-
posicOes em contrario.

Mando, portatito, a toda g as autoridades a quem 0 ø-
nhecimento e execuçio da refonda Lei pertencer, quo a
cumpram e facani cuinprir to inteiramento como nolla so
ccntern. 0 Secrotario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presideucia da Pro-
vincia de Minas Geraos, aos seis dias do mez do Novembro
(10 Anno do Naccirnento do Nosso Sonhor Jesus Christo de
rnil oiocentos o oitenta e dous, sexagesimo prirneiro da
Independencia e do linperio.

TIIEOPHILO OTTONI

SeUada e publicada nesta Secretaria, aos 20 de Ja-
neiro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 30S0—DE 7 DE NOVEMBRO DE 188

Reune, e separa ofilcios de justiça.

0 Doutor Thoophilo Ottoni, Presidente da Provincja
do Minas Geraes: Faco sabor a todos os seos habitanies,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sancctoflei a Lei seguinto

Art. 1. 0 Ficarn reunidos em urn sO os officios do 1.0
o 2. 0 tabe11iies do rnuuicipio de Dores do Indaiá.

Art. 2. 0 Por morto, on deistencia do actual escrivo
do orphaos do municipio do Rio Preto, ficará 0 respectivo
officio annexado ao 2. 0 officio civel do mesrno termo.

Art 3. 0 Fica desatinexado do 1.0 o 2. 0 OfficLO de ta-
bellião do municipo do Sacramento.

Art. 4. 0 Revogtrn-se as cIisposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nheimeno Q execuo da referida Lei portoncer, ue
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eumprarn a façatn cuinprir to inteiraniente como neila
so contern. 0 Secre.tario desta Provincia a faça imprimir,
publicar o correr. Dada no Palacio da Preidencia da
ProvLncia do Minas Geraes, aos sole dias do mez do No-
vemljro do Antio do Naseiinjnto do Nosso Soakor Jesus
Christo do mil oitocetos e oiteata e dons, sexagesitno
prirnoiro da Independenciae do Irnperio.

THEOPHILO OTT0NI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 20 do Ja-
neiro de 1883.

Camille A. M. de Brito

• LEI N. 3081—DE 7 DE NOVEMB[W DE 1882
Marca as divisas da freguezia do Campo Echo, o contem outras

diposicces.

o Doutor Thoophilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a thdos os sous habitantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, c en sanc-
cionei a Lei seguinte:

Art. 1. 0 As dLvisas da freguozia do Campo Bello co-
meçaro no Jacaré, polo ribeiro do Corrego do Cavallo
acima ate no quintal de Francisco Xavier do Rezende, o
largaudo o ribeiro, pat  serra acima a direita, pelas divL-
sas do S. Francisco do Paula ate ao alto do 0apo das Ta-
quiras,seguindo seinpre pitoi ospi 'gbl, i ate aoi Tres Irmnaos,
o d'ahi,etn ruino, pola Serra das OaadCas a Jacotinga,pelas
divisas das fazondas do OLLpo e José Antonio do Alvaren-
ga, a gLnhar o Ribeirao do Cunha, e per este abaixo ate 1
barra do Corrogo Furquilha, quo vein do fundo da liorta do
Francisco Alves dos Reis e Aiezxo do tal, e por este acima
A p nita da S3rra do Botico, e d'alii,eni runo,ao Rio Gran-
do, e por este ao Jacaré, wide tivorarn principio.

Art, 2.' Fica perzeaceiido ao districto do S. Sebastio
do Porto dos Men los o tercitorio e fazenias coinprehendi-
das nas seguintes divisas: Oomn3aa10 fl) Rto Grande, fniido
da hora de Antonio Poroira do Carvalho, no corrogo, por
este acima ate ao alio da serra, em snas cabeceira, e per
espi-es ate no Ermo, e volatile d'ahi a dreitt, sempro
pelos espig as principaes, a fechar no Rio Grande,oui freri
to a 1eada cto fallocido Antonio godrins Seut',
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Art. 3. 0 Revogain-se as disposicoes em contrarlo.
Mando, portanto a todas as autoridades a quoin o 00-

nhecimento e execuclo da reforida Lei perteiicer, quo a
cumpram e façam curnprir to ititoiramente como nella so
contem. 0 Secretrio desta Provincia a faça imprirnir, pu.
blicar e cotTer. Dada no Palacio cia Prosidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes, aos sate dias do mez do Novembro
do Anno do Nacimetito de Nosso Souh )r Jesus Cliristo do
mil oitocentos e oiteutao dous, soxagosimo primeiro da In-
dependencia e do Imperio.

TuEoPirIro 0TTOI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 20 do Ja-
neiro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

LEI N. 3082—DE 31 DE OUTUBRO DE 1882

Marca as divisas da freguezia da Volta Grande.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia do
Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes, quo a
Assemblea Logislativa Provincial dooretou, e ou sanccionei
a Lei seguinte:

Art. unico. As divisas da freguezia da Volta Grande
sero as seguintes: Comecam no corrogo da divisa do Joo
Francisco Rodrigues corn José Procopio do Azevodo, seguem
por este acima ate ao alto da Serra do Areado; deste, pelas
divisas da fazenda do Pedro do Alcantara Pereira, ate ao
alto do serrote do Francisco Alves, o descendo polo espigao
quo divide as fazendas do Joaquim Carnoiro do Paiva e do
Manoel Baptista do Mello, e seguindo pelo mesmo ate ao alto
do Mata-Cachorro, polo espigao, em frento a fazenda do Joa-
quim Ribeiro do Magalhaes, e descendo ruino direito, ao
(Jorrego do Mata-Cachorro. A esquorda, o por esto ate ao Sa-
pucahy, e vo terminar, descendo por esto, onde tiveram
principio; revogadas as disposiçs em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhocimento e execuco da referida Lei pertencer, quo a
cumprarn e façam cumprir to inteirarnetito cotno nella so
contain. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir, pu-
blicar o correr. Dada no Palacio da Presidoncia da Pro-
vincia do MinasGoraos,aos trinta e urn dias do mez do Ou-
ubro do Arm do 11oimento do Nosso Soiihor Jmu QI1ris-
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cumpram a façam cumpiir to inteiraine ate come aelta
so cintem. 0 Secre.tario desta Provincia a faça imprimir,
publicar o cort'er. Dada no Palacio da Proidoncia da
Provincia do Minas Geraes, aos sote dias do rnez do No-
vembro di Arnrn do Nasciminto do Nosso Senlior Jesus
Gliristo do mil oitoceritos e oitemita e dons, sexagesimno
prirneiro da ludependencia e do Imnperio.

THEOPHILO OTTONI

Sollada e publicala nosLa Secretaria, aos 20 do Ja-
neiro de 1883.

Camillo A.31. de Brito

• LEI N. 3081—DE 7 DE NOVEMBItO DE 1882
Marea as divisas da fregitezia do Campo Bello, 0 contern outras

diposicOes.

o Doutor Thoophilo Ottoni, Presidente da Peovincia
do Minas Goraes: Faço saber a tdos os seus habtantes, quo
a Assemblea Legislativa Provincial decretou, o en sane-
cionoi a Lei seguinte:

Art. 1. 0 As divisas da freguezia do Campo Bollo co-
meçaro no Jacar, polo rtbciroo do Corrego do Oavallo
acima ate ao quintal d3 Francisco Xavier (10 Rezende, e
largaudo o ribcirio, pelt serra acima a direita, polas div-
sas do S. Francisco do Paula ate ao alto do Capo das Ta-
qusras,seguiiido se:npre pdo c-ipigrboi aC aos r1ras Irmnaos,
o d'ah.i,ein rutno, pela Serra das Caiidas a Jacotiaga,pclas
divisas das fazendas do (Japo e José Antonio do Alvaren-
ga, a gLahar o Ribeirao do Cunha, e por este abaixo ate a
barra do Corrego Forquiliia, quo vein do fuiido da horta do
Francisco Alves dos Reis e Aietxo do tal, e por oste acima
ó. p )uta da Sirra do B rjticao, e d'ahi,em rutno,ao Rio Gran-
do, o por este ao Jacaré, wide tivoraw principio.

Art. 2. 0 Fioa periencorido ao districto do S. Sebastio
do Porte dos Mcii los o territorio o fazoalas comnprehendi-
das nas s3guLntcs divisas: Cotn3aaio a Rio Grande, fuiid
da Iiora do Antonio Pdreira do Carvallio, no corrego, per
est acima ate ao al.io da serra, em snas caboc3ira, e por
espigos ate ao E[-m,), e vohanie d'ahi A dreiti, sempro
poles espigCios prineipaes, a fechar no Rio Grando,ern fren-
to 4 f4nda do faliQeidto Atouio Rodrinos Svut,
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to cle inil oltocentos e oitenta e dons, sexageSi1fl 
pt1

meir) da IndepeudeIIcIa o do Ixuperlo.
r1 i iEop1IIIo OTTOI

Sellada e pubicaL1a nesta Secretaria, aos 20 do 
Ja-

neiro do 1883. Camillo A. M. do Brita

111 111 N 3OS:—)1 0 iI NOVEMBRO DE 1882

,kutorisa a construCclO do divei'saS estradas e pontos.

0 Doutor TheophilO Ottoni, presideflte da ProVifleja 
de

Minas Geraes: Faço saber a tolos os seos habitantes, quo a
Assemblea LegislatiVa Provincial decretOu, e cu saUGClOfl01
a Lei seguinte

Art 1 . 0 Fica o (3overfl() (Ia piovincia autoriSad0
§ 1 . 0 A macdat' abrir urna estrada quo, partindo das

proxirnidades da povoaçao do Santa Rita, na estrada desta
Capital a Espera, và to a cidaile do Pirauga, pasSafltlo pelas
povoacOes do ManiaLeg0a e Santo Antonio do BacalháO,
aberto para isso o necessarlo credita.

§ 
2° Aauxiliarcoifl aquantiad08000 a Camara

Municipal do Caetd, para concertos de estrada s e pontes

no respectivO mufliciplO, aberto o necoSSario credito para
esse rim

3. 0§ 
3.° A mandar abrir urna estrada quo, partindo da

cidado do Serro, passando p(,lo arraial do PoUSO Alto, no

municipiO da r)ialnantina vh ter no lugar denoifliflado
Sipo, aherto para isso 0 nocessarlo creditO.

§ 4. 0 A auxiliar corn a quantia do 3:000$000, cloduzi-
da da vorba_Obras Publicas, a co nstrUccao do u lna estra-

da quo, do Plan, municipio d. Rio Novo, và te L estacO
do Chapen d'Uvas, na Estrada do Ferro D. Pedro U.

Art. 2- o Fica tainbetil o Govorno autorisado a despen-
dor as quanlias abaixo declaradaS corn as seguintes pontes:

§ 
1 ° Ate a quantia do 20000$000, deduzida da verba

Obras Publicns, para a construccao do urna na fazenda do
PatrOCifiiO do Muriand, tnUflielpi() do S. Paulo (10 Muriahé

§ 
2.° 2:000000, para os reparoS da do Rio Pará, no

lugar denomiflado AnastaClo, na freguez ia do JapO, mU-

filciDlO Ia Olivoira.
§ 3.° 

12 000O00. para a do Jurumirilfl, no Rio Verde,
o 0:0Ui$OOO para a factura do uma outra sobre o Rio TijU
co, 

na estrada pie do S. JosC vae para o municipio do Rio
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Verde, do Goyaz, devendo ser deduzidas essas quantias da
verba—Obras Publicas.

§ 4. 0 As quantias necessarias, dejuzidas da verba-
Obras Pubflcss,com a construcço do uma sobre o Rio Guala-
xo, no lugardonominado Paracatñ, rnunicipio deMarianna,e
corn a do urna outra sobre a Rio Paraopeba, no arraial do
S. Gonçalo cia Ponte. termo do Born Fim.

Art. 30 Revegam-se as disposiç(3es em contrarlo.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

ihecimento 0 execuço da referida Lei pertencer, quo a
cumpram e facam cumprir to inteirarnente corno nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faça imprirnir. pu-
blicar e cnrrer. Dada no Palacio da Presidencia cia Provin-
cia do Minas Geraes, aos seis dias do rnez do Novombro do
Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do mu
oitocentos e oitonta e dous, sexagesirno prirneiro da Indepen
dencia 0 do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nosta Secrotaria, aos 20 do Janei-
ro de 1883.

Camillo A. M. de Brim

LEI N. 3 1)84—DE 6 DE NOVEMBRO DE 1882
Annexa a freguozia do S. Joo Baptista corta porco do territorio.

0 Doutor Theophilo Ottoni. Presidente da Provincia do
Minas Garaes: FaQo saber a todos as seas habitantes, quo a
Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei
a Lei seguinto:

Artigo unico. Fica pertencendo an districto e fre-
guezia da cidade do S. Joao Baptista o territorio que do-
mora desde a margem direita do Corrogo Motta ate a
margem esquerda do Corrego Iacaramby, a corneçar da
actual divisa corn a districto e freguezia do Nossa S. da
Penha, corn o districto a freguezia da mesma cidado, ate a
barra desses corregos no Rio Arassuahy; revogadas as dis-
posicos em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridade.s a quem o co-
nhecimonto e execnço da referida Lei perteneer, quo a
cumpram e façam cumprir to intoitarnente corno nella so
contem. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir, pu-
blicar e corror. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia do Minas Geraes, aos seis dias do mez do Novembro do

no do Nascimonto do NOSS0 Senhor Jesus Christo dc aid
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oitocentos ci oitonta ci dous, soxagesimO da Independenc i a e

do Tmperio.
TIEOPIIIL0 OTTONI

Sell-wia ci 
publica(la ne,44 Secretaria, aos 20 do Janei-

ro do 183. Camillo A. M. de BritO

LEI N. 3085—DE 6 DE NOV EMBRO DE 1882

Pe em vigor, para a legislatura de 1884 a 1885, a Lei a. 2089.

IlO Ottoni, Presideflte la Proviflcia do0 Dontor ThciOph
Minas Gera es: Faço 	

titsaber a todos os sees habitaes 	 "
AssembOa LegislatiVa Provincial clocretoU, ci en

a Lou seguinte:
Art. 1 . 0 tica em vigor, para a legislatura  1

a 1885, a Lei n 208) do 31 do Dezembl'O do 1 q74, qu

V6 sobre ci subiclio dos membros da Assernh1ea
Art. 2 0 Rev", 	 as dias 	 em contra

Manilo, portanto. a todas as autoridades a qUem
nh pcimoflto ci execuçO da referida Lei pertoncer. ci

cumpratfl ci façani cumnrir to inteirafliente come
contem 0 Secretari() (lost,' ProViflola a faça imprir

blicar ci 
correr Dada no Palacio da presidoncla da

	

cia do Minas Geracis, ans seis dias do nlciZ de NOVCnI 	
, do

Anflo do NascimentO €1 1 Nnsso Sonhor Jesus Christo Ile mu

otocento s ci oitenta ci dons, sexagesimo prilneiro da 1n
pendencia ci do lmporio. TIIE0PI11LO OTTONI

Seflada ci 
publica nesta Socrotaria, ans 20 do

ro do 1883. Camillo A. M. do Br1l

LEI N. 3086—DE 6 DE [)EZ.EMI3RC DE 1882

Créa o districto de N. S. do Rosario do Quilombo.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Preside ito da Proviflcia

de Minas Geraes: Faco saber a todos Os seus hahitafltes,

quo a Assemblea LegislatiV1 Provincial docretou,0 eu sanc-

ciofl& a Lou 	 tuinte
Art. unico 	 Fici creado ci clitricto de N S. do Rosa

rio do QnUombo, no mUuiCPI° do Tres Ponta ,;, corn as

seguintes divisus: Priuuipiaudo ha Rio Verde, nu harra do
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Rio Espera, por este acirna at6 ao corrego quo vern cia
casa de Manool Jaaquim do Oliveira, e por esto acirna at
encontrar a estrada quo (la Vargiuha segno para Dores
da Boa Esporança, passatido polo Born .Jarditn; per essa es-
trada aé onjjon(rj.r as divisas do Carmo do Campo Gran-
do, seguindo por estas ate As livisas dest' districto corn o
do Tres Pintas ate ao Ribeirao das Araras, per este acima
W ábarra do CorregodoCongnnhal;por este,atésua nascen.
te, runio direito, ao Rio Sapucahy; per oste acima ate a
barra do Rio Verde,e por este no p!'iflCipio dss divisas; re-
vogadas as disposiçcs em contrario.

Macdo, portanto, a todas as autoridailes a quoin o co-
nhecimento e oxocuçao da reorLda Lei porteucer, quo a
cumprarn e façazn cumprir tao intL'irarnente corno celia so

m. 0 Secretario de.sa Proviocit a Inca iniprirnir,
ar o correr. Dada no Pnlacio da Pcesid-ncia da Pro-
do Minas Geraes, aos sois dias do mez do Novembro

no do Nasciniento do Nosso Senlior Jesus Christo do
- — tocontos o oitonta 0 doug , seiagesirno pritneiro da

endencia o do Jinporto.
TI-rEopiliLo OTTONI

Sellarla e publicida tiesta Socretaria, aos 20 do Ja-
neiro do 1883.

Camillo A. M. de Brilo

LET N. 3087—DE 6 DENOVEMBRO DE 1882

Tranfero paia a freguezia di Ligoa Dourida a fazeeda do Sutnidor.

0 1) )utor Theophilo 00ni, Presidento da Proviccia
do Minas Geraes: Face saber a tolos os sons habitantos,
que a Assornblea Logislatv.t Provincial decretou,e On sane-
cionoi a Lei seguinte:

Art. unico E' transforida di freguezia In Lrg3 para
a da Lagoa i)ourada, tone do S. Jos6  tl'El-Rey, a fazenda
donomi nada Surnidor, pertencento a Cypriano Roinigues
Chaves; revogadas as (lisp)siç3s em contranlo.

Macdo, portanto, a todas as autoridades a quem 0 00-
nhocimento e execuçao da refonida Lei portoneer, quo a
cumprarn e façarn cumprir to inteirarnento como calla so
contem 0 Secrobario dosta Provincia a faça imprimir,
publicar o eurror. Dada no Palacio da Prosidencia da Pro-



vincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez de Novern.
bro do Aniio do Nascimento do Nosso Sonhor Jesus
Cliristo do mil oitoc9ntos e oitenta e dons, sexagesimo pri.
meiro da Independencia e do Iinperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 20 do Ja-
neiro do 1883.

Camillo A. Al. de Brito

LET N. 3088—DE 6 DE NOVEMBRO DE 1882

Eleva é. freguezia o districto do Santo Antonio dos Coqueiros.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
de Minas Geraes: Faço saber a todos os sous habitantos,que
a Assembloa Legisativa Provincial decretou, e eu sanc-
cionei a Lei seguinte.

Art. unico. E' olevado a categoria do freguozia o
actual districto do Santo Antonio dos Coquoiros, tormo do
S. Miguel do Guanhos; revogadas as disposiç$es em con-
trario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçAo da referida Lei pertoncer, quo a
cumpram e façam cumprir to inteiramonte corno nella
se contem. 0 Secretario dosta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos seis dias do mez do Novenibro
do Anno do Nasciniento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos o ottenta o dous, soxagesimo primeiro da
Indeperidencia e do Imperio.

TnEOPHIL0 OTT0NI
Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 20 do Ja-

neiro do 1883.
Camille A. M. de Brito
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LEI N. 3089—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Approva as contas de diversas Camaras Municipas.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
de Minas Geraes: Faco saber a todos Os seos habitantos,
quo a Assemblea Legislativa Provincial decretou, e eu
sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1. 0 Ficarn approvadas as contas das Camaras
Municipaes abaixo declaradas, a saber:

§ 1. 0 Camara do Alfenas:
Exorcicio de 1878 a 1879 (ató 31 do Dezembro)

Receita . . 	 .	 . . . . 	 .	 . . . . . 	 9:676$114
Despeza.............8:016$472
Saldo a favor da Camara .......1:659$642

1880
Receita.............8:638487
Despeza . . . . . . . . . . . . . 	 6:631$374
Saldo a favor da Camara .......2:007$113

§ 2. 0 Camara do Araxâ:
Exercicio do 1881

Receita . . . . . . . . . . . . . 	 3:558$574
Despeza . . . . . . . . . . . . 	 3:019$692
Saldo a favor da Camara ......, 	 538$882

§ 3•0 Camara do Barbaceiaa:
Exercicio do 1881

Receita . . . . . . . . . . . . . 24:314$010
Despeza.............24:502$980
Saldo a favor do procurador . . . . . . 	 188$970

§ 
40 Camara da Conceiço:

Exercicio do 1878 a 1879 (ate 31 do Dezombro)
RQceita . . . . . . . . . . . • e 	 4708$671



- 4() -

Despeza 	 4:327$770
Saldo a favor da Camara 	 180901

§ 5. 0 Camara do Campo 13e110
Exercicio do 1881

Rocci La.............1 :449760
Doopeza 	 ............1:349$744
Saldo a favor da Camara 	 ......	 100$016

§ 6.0 Carnarada Campanha:
Exercjcjo do 1880

Receita . . . . 	 . .	 . . 	 .	 . .	 . . 20:428$143
Despeza 	 ............19:073$511
Saldo a favor da Camara 	 ......1:354$632

1881
Receita.............16668$859
liespeza.............16:39473
Saldo a favor da Camara ...... . 270$386

§ 7•0 Camara da Christina:
Exorcicjo do 1881

Receita.............5:488$194
Despeza.............4:86 i$099
a1do a favor da Camara ...... . 624$u95

§ 8. 0 Camara do Carino do Rio Claro:
Exercicio do 1876 a 1877

Roceita.............687$000
Despeza ..............791$770
Saldo a favor do procurador .....104$770

1877 a 1878
Receita..............:072$000
Despoza.............4:262$070
Saldo a favor do procurador ......1:190$070

1878 a 1879 (ate 31 do Dozembro)
Receita................:025$300
Despeza .............4:3ö7$40
Saldo a favor do procurador ......332$150

1880
Receita. 	 . 	 . 	 ......... 	 2:715360
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Despeza• 	 1:983$180
Saldo a favor da Camara 	 732$180

1881
Receita.............2;94.1$780
lJespeza.............2:233o
Saldo a favor da Camara .......715430

§ 9° Camara do Ourveflo:
Exercicjo do 1881

Receita..............14:396$719
Despeza...............:O41067
Saldo a favor da Camara 	 2:355$652

10.§ 10 Camara da Diarnantjna:
Exerciejo do 1881

Receita . . . . . . . . . . . . . 15:289$352
Despeza.............15:49U$793
Saldo a favor do procurador ......2O1441

§ 11

	

	 Camara da Foriniga:
Exercicio do 1881

Receita.............D:739$203
Despeza.............5:751i$207
Saldo a favor da Camara ........:982$996

§ 12 Camara do Grào Mogol:
Exercjcjo do 1881

Receita.............2:033$395
Despeza.............2: 107$052
Saldo a favor da Camara .......526$343

§ 13 Camara do Juiz do Fora:
Exerciejo do 1881

Receita.............49:931$519
Despeza........... 42:395$708
Saldo a favor da Camara .......585$811

§ 14 Camara da Oliveira:
Exerejojo do 1878 a 1879 (ate 31 do Dezombro)

Receita............. 6:696$177
Despeza...............983$902
Saldo a favor da Camara .......712$27
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1880
iteceita 7:969$601
Despeza.............7:079$901
Saldo a favor da Camara .......889$700

§ 15 Camara do Ouro Fino:
Exercicio de 1881

Receita . 	 . . . . . . . 	 . . . 	 . . 	 2:412$500
Despeza . . . . . . . . . 	 . . . . 	 2:236$610
Saldo a favor da Camara .......175$890

§ 16 Camara do Piumhy:
Exercicio do 1875 a 1876

Receita . 	 .	 . 	 . 	 . 	 . 	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 1-.703$910:703$910
Despeza.............1:395$630
Saldo a favor da Camara .......308$280

1876 a 1877
Receita.............1.9O6$630
Despeza.............1:219$160
Saldo a favor da Camara .......687$470

1877 a 1878
Receita . . . . . . . . . . . . . 2:914$810
Despeza.............2:633$206
Saldo a favor da Camara .......279$604

1878 a 1879 (W 31 do Dezembro)
Receita ..............4:328$345
Despeza .. . . . . . . . . . . . . . 	 3:340$727
Saldo a favor da Camara........ 	 987$617

1880
Receita 	 .........., , • 	 5:934$037
Despeza ..............5:722$309
Saldo a favor da Camara ........211$728

1881
Receita ..............3:355$513
Despeza..............3:221$218
Saldo a favor cia Camara.........134$295

§ 17. Camara do Pará:
Exorcicio do 1881

Receita. 	 ,	 . .	 .	 . .......5;716$942
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Despeza 	 4:731$890
Salilo a favor da Camara .......985$052

§ 18 Camara do Pomba:
Exercicio do 1881

Receita . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 	 .	 .	 .	 21:827$129
Dospeza 	 ............15:305$738
Saldo a favorda Camara .......6:521*391

§ 19 Camara do Patos:
Exercicio do 1881

Receita.............2:629*316
Despeza ............2:156$932
Saldo a favor da Catnara ...... . 472$384

§ 20 Camara do Queluz:
Exercicio do 1880

Receita.............12:874$743
Des peza.............10:429*267
Saldo a favor da Camara . . . . . . . 	 2:445$476

§ 21 Camara do Rio Novo:
Exerciciode 1881

Receita.............29:771*705
Dospeza.............22:494*157
Saldo a favor da Camara .......7:2778548

§ 22 Camara do Rio Pardo:
Exercicio do 1881

Receita . 	 . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 5:180$630
Despeza 	 ............2:833$076
Saldo a favor da Camara .......2:347$554

§ 23 Camara do Sabirá:
Exercicio do 1881

Receita . 	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 11:847$178
Despaza.............10:489$489
Saldo a favor da Camara . . . . . . . 	 1:357$689:357$689

§ 24. Caniara do S. Gonalo do Sapucahy:
Dxercicio de 1881

Receita . 	 .	 .	 . 	 . 	 . 	 . 	 .	 . . . . 	 . 	 4:855$058
Despeza 	 ............4:667$674
Saldo a favor da Camara. 	 187$384



25. Camara do S!Miguel do Guanhes:
Exercicio do 1881

Recejta............• 	 4:967$166Despeza 	 ............2:759533
Saldo a favor da Camara ..........207$633

§ 26 Camara do Suassuhy:
Exercjcjo do 1881

Receita . 	 .	 . 	 .	 . 	 . . 	 .	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 938$400
Despeza . 	 . .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 . 	 . . 	 926$991
Saldo a favor da Carnara .......11$409

§ 27 Camara do S. José d'El-Rey:
Exerccio do 1881

Receita.............3:0S0$423
Despeza ............2:358$647
Saldo a favor da Camara .......721$776

§ 28 Camara do S. Joao d'El-Roy:
Exerciclo do 1880

Receita . 	 . 	 . 	 .	 . 	 . 	 .	 .	 . 	 . 	 .	 . 	 . 25.078$754
Despeza 	 ............22:213$i65
Saldo a favor cia Carnara.......2:865*589

§ 29 Camara do Santa Luzia:
Exorcicio de 1881

Receita.............530$793
Despeza 	 .............:695$ 80
Saldo a favor da Gamara .......1:606$513

§ 30 Camara do Serro:
Exercicio de 1881

Receita.............7:247$520
Despeza 	 ............7:221$64
Saldo a favor da Camara ......26$256

§ 31 Camara do SoLo Lagoas:
Exercicio do 1871 a 1872

Receita.............1 :803$400
Despeza 	 ............1:422$866
Saldo a favor da Camara ........380$534

1872 a 1873
Receita 	 ............1:922$854
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Despeza
Saldo a favor da Camara 	 .

1873 a 1874
Rece i t .............
Depeza
Saldo a favor da Camara .......

1874 a 1875
Receita . 	 .	 .	 .	 . 	 .	 .	 .	 . 	 . 	 . 	 .	 .
Despeza
Saldo a favor da Camara .......

1875 a 1876
Receita . 	 . 	 .	 .	 .	 .	 . 	 .	 .	 .	 .	 . 	 .
Despeza
Saldo a favor da Camara .......

1876 a 1877
Receita.............
Despeza
Saldo a favor da Camara .......

1877 a 1878
Recoita.............
Despeza
Saldo a favor da Camara .......

1878 a 1879 (ate 31 de Dezembro)
Recaita.............
Despeza
Saldo a favor da Camara .......

1880

1:269$628
653$226

3:67$$946
1:815$S68
1:863$078

4:134$078
2:435$274
1:698$804

4:477$774
4:266$774

211$000

5:534$045
5:103$730

430$315

4:101$115
3:862$570

238$545

(L394$1 45
6:144$100

250$045

Receita . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 	 6:009$325
Despeza 	 ...............377$635
Saldo a favor da Caniara .......631$690

1881
Receita.............8:189*310
Despeza 	 ............8:]31$122
Saldo a favor da Camara .......58$188

§ 32. Camara de Tamanduá:
Exercicio do 181

S TUO71)4

AA
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Despeza 	 •	 5:328$513
Saldo a favor da Camara . . . . . . .	 3:262$281

§ 33 Camara do Turvo:
Exercicio do 1881

Receita . . . . . . . . . . . . . . . 5:934$521
Despeza...............5:00846
Saldo a favor da Camara ........925$875

§ 34 Camara do Tres Pontas:
Exercicio do 1881

Receita...............4:282*185
Despeza...............3:0l0$999
Saldo a favor da Camara	 ....... 	 1:271$186

§ 35 Camara do Uberaba:
Exerciclo do 1881

IFteceita................10:658$361
Despeza...............8:985*713
Saldo a favor da Camara ........1:672$048

§ 36 Camara do Lavras:
Exercicio do 1881

Receita...............15:975*Oc)1
De'poza......... ... ..9:13R$919
Saldo a favor da Camara .......6:837$072

§ 37 Camara do Pitanguy:
Exercicio do 1881

Receita.............5:672*918
Depeza.............5:062*473
Saldo a favor da Camara .......610$445

§ 38. Camara da Ponte Nova:
Exercicio do 1880

Receita.............11:464*621
Despeza.............7:102*840
Sa1da a favor da Camara .......4:361$772

1881
Receita.............8:920*097
Despeza.............8:935*455
Saldo a favor do procurador ......15$358

hk	
§ 39. Camara do Paracati:
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Exorcicio do 1873 a 1874

Recoita.............
Dspeza.............
Saldo a favor da Camara .......

1874 a
Receita..............
Despeza.............
Sal€lo a favor da Camara .......

1875 (a 1876
Receita . 	 .	 .	 .	 . 	 . 	 .	 . 	 . 	 .	 . 	 . 	 .
Despeza. 	 .	 .	 .	 ..	 . 	 . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .
Saldo a favor da Camara .......

1876 a 1877
Receita . . . . . . . . . . . . .
Despeza.............
Saldo a favor do procurador ......

1877 a 1878
Receita . . . . . . . . . . . . .
Despeza.............
Saldo a favor da Camara .......

1878 a 1879
Receita . . . . . . . . . . . . .
Despeza..............
Saldo a favor da Camara .......

§ 40 Camara do Prata:
Exercicio de 1870 a 1871

Receita . 	 .	 .	 . 	 .	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .
Despeza . 	

.	 .	 . 	 .	 .	 .	 .	 . 	 .	 .	 .	 .Saldo a favor da. Oa.ma.ra . .......
1871 a 1872

Receita . . . . . . . . . . . . .
Despeza.............
S1do a favor da Camara........

1872a 1893
Receita...............
Despeza.............
Salto a favor 4a Catnara .....- ,

3:242$798
2:85.-5$913

388$885

2:738$665
2:297775

440$890

2:819$450
2:358$411

461$039

3:346$975
3:414Q67

67$092

4:000$932
3:988$451

12$511

5:311$861
4;981$021

330$840

1:521$000
1:397$091

143$909

1:632$109
1:194$040

438$369

1:478$169
1.091$255

387$61'
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1873a 1874
Receita 3:661$814
IJespeza2:86478
Saldo a favor da Carnara ...... . 835$336

1874 a 1875
Receita..............•666$336
Despeza.............2:O7t$96O
Saldo a favor da Camara .......1:5S)$S76

1875 a 1876
Receita................271$876
Despeza..............1:747$i32
Saldo a favor da Camara .......2:57$744

1870 a 1877
Receita.............4:728$244
Despeza . . . . . . . . . . . . . 3:720$564
Salda a favor da Camara ........1:007$680

1877 a 1878
Reccita.............2:895$830
Jiespeza.............1:45$337
Saldo a favor da Camara .......1:44U543

1878 a 1879
Receita.............2:196$543
Despeza.............7766O
Saldo a favor da Camara .......1:417$S83

1880
Receita..............2:936$083
Despeza . . . . . . . . . . . . . 2:090$258
Saldo a favor da Camara .......845$25

§ 41. Camara do Mar do Hespanha:
Exercicio do 1881

Receita . . . . . . . . . . . . . 33277$916
Despeza..............28:O28$I0
Saldo a favor da Camara ...... . 5:249*706

rnsposiczs GERIE

Art. 2.' As Camaras no constantos do Art. 1.



presente Reso1uço, fleam multadas na quantia do 400$000,
repirttdumente eutre OS Verea1ore, p01' nto terein apro-
seutado as suas ewitas ate no anne do 1S81.

§ 1.0 So isentas da inulta do presento Art. as Ca-
maras de Marianna, Queluz, S. Jou d'EI-Rey e Leopoldi-
na, per no ter havido tempo do seroin examinadas.

§ 2. 0 A multa entende-s ro1ativaujeiio a cada ox-
ercicio em qu3 a falta so (loo.

§ 3. 0 Nas coa!as da Caniara Municipal do Rio Nevo
C glosada a quantia do 1:851$SS, despeulida c)R1 odesaterro da esLrada cia freuto t casa do Dutir rfOJjias
por ser obra do intoresso xnetatnento individual.

Art. 3. 0 Fica salvo a Cainaras Municipaes o (lireito
do reulainarein subre qualquir ciri on iiiexactl quo
notarein na teinada das con tai C)"stauLoi do Art. J0 dcistaRose 1uco.

Art. 40 E' a Camara Miiitcptl di 13 ipwi . Ijr auLo-
risada a pordoar a viuva e Uldos d ex procuraLior, captio
Francisco Antonio do Carvallij e Millo, o aleiuco J)JV LjUO
o respousavel.

Art. 5•0 Rovogatn-so as disposiçes em conLrario.
Mando, portanto, a todus as autoridades a quern 0 cc-nhecim gnto e execuço da referida Lei pertencor, quo

a cuniprain o façam curriprir Uo into ramoote come nella so
contem. 0 Secretario dosta Provinca a faça imprimir,
publicmr e correr. Dada no Palacio da Presideucia da Pro-
vincia de Minus Goracs, aos sete dias do mez do Novein-
bro do Anne do Nascjtnento do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitoceritos o oiteata a dons, sexagesimo pri-
moire da Independencia a do Imnperio.

TIIJsOpI•rJLo OTTONI

Sollada a puhlicada nesta Soretaria, aos 23 do Janei-
ro do 1883.

Camille A. lit. de Brito

RESOLUçA0 N. 33—DE 7D NOVEMBlO DE 1832.
Contem o codigo do posturas da Camara Municipal do Prata.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Preidente da Proviacia
de Minas Uraes: Fao saber a todos os sees habitatites4
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quo a Asseinbtoa Legistativa Provincial, sobro propsta
da Camara Municipal da Cidade do Prata, decretou a Re-
oluçao seguinte:

TITULO 1.0

DISPOS1ES PRELIMINARES

Art. 1 0 Coutravono on infraco é toda a acçIo ou
oinissao voluntaria, contraria as disposic$es d'estas postu-
ras, ou do editaes quo d'ellas facarn parte.

Art. 2. 0 Contraventor ou infractor 6 a pessoa quo
commetto a aco ou omissao, quo so diz coatravenQo on
infracçto.

Art. 3. 0 Ha reincidencia, quando o corltravent)r jd
foi condeninado neste rnuriieipio, por haver commettido a
mesma infraccio, tenha ou uao cuwprtdo a pena.

Art. 4. 0 Praças sao os largos do interior das povoa-
çes o quo corn melhor dispsio ahi se acharein; o, ha-
vendo duvida si algutn como tal deva sec cotisidorado, a
Camara o decidirâ por editaes, quo ficaro fazendo partu
d'estas posturas.

Art. 5. 0 As penas sao: priso, multa, obigaco do
fazer on desfazer e advertencia.

§ 1. 0 A pena de prisao so executarâ a mandado do
juiz competente, na torma das Lois em vigor, depois quo
houver passado emjulgado a seilteaQa quo a decreta, tor-
nada irrevogavel.

§ 2. 0 A pena do malta so executa nas mesmas cir-
cumstancias, quando o infractor nto a paga plis meios
amigaveis, em vista do auto respectivo, e depois do por
elle notificado.

§ 30 A pona do fazer ou desfazor obriga, em geral,
o infractor a cuniprir esta obrigaco, dentro do prazo do
dons dias, contados para comcar tal cumpriniento,e do ra-
zoavel para ultimal-o. Estes prazis soro improrogavel-
monte determinados na respoctiva sentenca, o nao cor-
reräo contra o infractor, si dentro dellos ainla so justi-.
near nao contraventOr.

§ 40 A pona do advertoncia so executa a mandado
ainda da autordade co[npotente, para processar as infrac-

es, informaca vorba1t1QuQde que estas so fizerem por in-



diduo certo, no qual flea salvo o direito do provar,perante
a mema autoridade. a i!nprccedencia da informaco, quo,
Do caso do ser fa1a, sujeita o inforruante nu inforniantes a
soffrr a nienia pena pecuniaria, appplicavel ao informa-
do infractor, assrn ouvido, e duas testeniunhas, do piano e
sern forma, si da parte do informante estiver ma 1.

Art. 6. 0 Quando netas posturas qualquor Art, con-
tJver nlais do urna disposico, a obrigaço do fazor OU

dosfazer e no fazer, sueita o infractor a rena nelle esta-
belecida pela contravenço de cada uma das disposicOes;
excepto:

§ 1. 0 Quando o contrario esteja polo mesmo Art.
determ i a ado.

,§ 2. 0 Quando tantas foroin as disposiçöes, quo a pona
estabelecida,applicada sobre cads urna d'ellas, exeeda a 15
dias do priso e multa do 30$00 0 : nste easo, a pena so en-
tenderá applicavel somente ate a est.a importancia pecu-
niaria e Aquelles dias do priso.

Art. 7. 0 As licenQas so pedidas no presidonte da
Camara, e da concesso on denegaco deila teto recurso
as partes quo be juigarern aggravadas, par a Camara reu-
nida. 0 recurso 1e quo trata este Art. so intrue: corn a
petio dirigida no presidente, on traslado fbi della tira-
do por official publico, contendo o despacho quo negou a
licençs: na falta desta petiço o despacho, corn justifica-
ção de quo fal petiço foi dirigida an proidente, e por
elle indeferida: corn a disposço on disposiçes destas pos-
turas. quo autorisem ou no a concesso da licenQa re-
corrida.

Art 8. 0 0 recurso de quo trata o Art. anteceden-
to, será interposto ex-(fficiO polo presidente da Camara,
quando, contra a informaçäo dada pelo fiscal, nos casos
em quo esta torn lugar. conceder a iicenca requerida.
Este recurso terá effeito suspensivo.

Art. 90 Presente a Camara o recurso interposto ox-
officio, esta mandart sobre die dizer o respeetivo fiscal,
o decidirâ definitivamente.

Art. 10. Para a concesso do terrenos para edificios,
o prosidente, ouvindo por escripto o respectivo fiscal so-
bre a vacancia do terreno, e o arrendador sobre si ella
vac offender f ropriedade particular, ou si no deva ser
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feifa, porque o terreno pretendido (lava ser coisorvado Para
uso publico, attenderá ou nio, proveiidu a qua so nO
inutilisern espaço.

Art. 11. Nas (1 i tasconcesO3s so attendera mais a quo
0 augmonto da povoaQO Va do centr) para as extrumda-
dos, evitindo-so assim quo sojim os arrebaldos habitados,
autos do estar o intorior occupaio.

Art. 12. Qwiilu dous individuos pretofl(lerem o ales-
mo tarreno para elificarem casa on casas, serâ este, do
prefe tenet a, COOCOd j(1n ao qua meflio ros vantagen s offe ra-
cer, peio aformoseamentO, assent, sOIidO/i e salubridalo.
Quando Os pretendentes so obrigarein a fazer edificios
ignoas em as ditas condiçOos, so obrigarão, por tcrtno Ia-
vrado era avulso polo socretario, em presouca lu pre-
sidente, que o assignará tambem coal as partes, a lo p-9 pm!
a sorte, quo docirlirâ da igualdade das circunstancia o
quo tudo so assentarã era sogutda ao dito termo o so ar-
cluvará para con-tar.

Art. 13. Nriu so concederá para cada ediflcio mats
do quo 15 melros pira a frente e 20 para a fonda;
estes ul tilnos fieaito reduzidos, seinpre qua COUl ella va OU

pos'a o funlo do nV) eliflcio olionder proprielades par-
ticulares, on runs, praca, fontes o mats logares do uso
p u hi iCO.

Art. 14. As liceuças para oo!ltirluacao dos negOCiO
seran requeridas:

§ 1 . 0 Ate ao dia 15 do Novembro, pelos negociantes
residerites nesta cdalo.

§ 2. 0 Ate ao din 30 do mesmo mez, podos negociantes
residentes bra do 30 kilometros rlawesiiia Fora (I'OStOS
prazos, pagarao, alern do value dos impostos, mats 15 so-
bra a totalidade dos mesmos.

Art. 1 5. A. multa, u qualquer outra pena imposta
poe estas posturas, nau isonta a infractr do pagar o ro-
spectivo itupostO a qua esteja sujeito a infractor, e nern do
pagar o damno causado.

Art 16 Todas as vezes quo para a cobranca do im-
postos, niulta, licenças, productos do arreinatacOs, ou
outra qualquer renda municipal, for necessario 0 empregO
dos meios judiciarios, cffectuaiido-se penhora, o executa-
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ao pagar mais 30% sobre a quantia pela qua] soifre exe-
cuço.

Art. 17. 0 contravontor quo, tendo bens ou rneio
para pagar a multa a quo houver sido condemnado, os OC-
cultar, aihear, 00 deiks ii ispuzcr por qualquer meio, a pa-
gará da cadêa corn 15 dias do prisão, provado tudo. SeM
porem, solto, logo quo in ostrar haver pago, ou offereca o
seja aceito fiador idneo.

§ 1. 0 Aquelle contraventor quo não tiver bens para
satisfazer a ditt condernnação, provarâ essa fa1t coni
fiador, e a pagará corn sons serviços em obras muni -
cipae, contratando seus salarios corn o procurador da Ca-
mara,e duranto a prostucão receberá delle metade dos mes-
inos salarios, diariamonto on no periodo quo quizer, para
ser a outra metade creditada no sen debito.

§ 2. 0 Em falta do accordo para o contrato do quo
trata o autecedente, serão os salarios arbitrados por
dous louvados, norneados polo procurador e polo rnultado.

§ 3. 0 Tanto o accordo cot-no o arbitramento do quo
tratam o § antecedentes, serão, em termo, escriptos polo
secretano e por todos assignado.

§ 4•0 A falta do prestacão do serviço, sem causa le-
gitima e provada, para a satisfaço do debito do contra-
vontor multado, o sujeita a pagar mais 40%sobre o valor
da multa.

§ 5 ° Polo contraventor escravo pagarã a multa o
sou serihor. Sao causas legitimas para a hypothese do 4.:
a doença do contraventor on do pessoa de sua familia;
o estar 0 mesino empregado em outro servico publico.

Art. 18. 0 anno financoiro da Camara se contarã d
l.° de Janeiro ao ultimo do Dezeinbro.

T1TULO 2.

DOS EMPREGADOS MUNICIPAE$, SEIJS VENCIMENTOS E ATTRI-
130 IcOEs

CAPITULO i.e

EMPREGADOS E VENCIMENTOS

Art. 19. Os ernpreados são os seguintes, nornedo
dela Camara:
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1 Secretario.
1 Procurailor.
1 Procurador agento.
1 Porteiro.
I Ajuilante do rnesnio.
1 Fiscal ora a fi'oguezia da idade.
1 Supplente do mesmo.
1 Fiscal e repectivo suppleute para cada freguezia do

fora da cidade.
1 Caminheiro.
1 Supplento do ruesmo.
1 Alinhador.
1 Supplerite do inesnao.
1 Aferidor.
1 Depostrio geiaI para os boos do evonto.
Art. 20. 0 secr3tario voncerit a gratiIieac 	 annual

de 500$000. As partos ilie pagario mais os seguintcs
1 u lOon t

Do cada rogistro do titulo, diploma CU outro qua1
quer cscripto publico ou particu1ar,nio entraudo no nume-
ro d'aquelles quaesquer docutneutos on papois da inunici-
palidade, 500 rdis.

Do cada a ttestitdo quo passa r: sendo podido a Ca mart
reunida, 5$000; sendo pedido ao presidente, 4$000.

Dc cada alvará do licença, 4000.
Do cada auto quo escrevor, qualquor quo soja, 5$000.
Do cda termo quo escrover, qualquor quo elle seja,

3$000.
Do coda certido e todos as maiS actos quo praticar

Oil escrever, o quo thio fiaam especificados, o mesrao
quo percebeni os escrives do l.a instancia no civel,
na forma do rogilnonti d,-is custis j udietarias a quo so re-
fore o Docreto n. 5737 do 2 do Siteobto do 1874, excepto
quanto as buscas pr coivenço cent as partes, quando
o papel huscelt osrJ parado pr niais do 30 auuos; 1)01
quo, quaquer quo seja o tempo da busca, o socretario sO
cobrarà por ella 4$000.

Art. 21. 0 proeurador perceherá 20% das arreca-
daçö€s quo fizer am gavelmento, e 30/ das quo fizer poles
incios judiciaries.

§ unico. 0 procurado', quanlo exorcer suas func-



çCo em proaosu3 quo requert3r contra coatribuinte ri oil
coutravorioros, sejain cues do natureza civil ou critiie,
cobrará da parto veacida, quauclo esta nao seji a muni-
cipalida to, os tuosinos elnolulnantos taxados 110S Arts. 71
a 84 to rogiinerito ja re lamb, e et nais quo vencom os pro-
curadore, resporiab Lsindo-so, all forua dts Lois, l)01S
penas presc' ptas contra os at s'ogados.

Art. 22. 0 procumnior agotite pomcberi, palis ar
recadaçes quo fizer, a i•flesma p)rceutigeln quo o procu-
rador effeetivo, ex,.cluidos us OIfl1uuienLos do uuico do
Art. autecedente, vlsL() no tar attribuiço part taos
actos, COtno eti previsto peh Art. 35 destas posturas.

At t, 23. 0 porteto vncrt, auttualmeute, a grati-
flcaçiio do 100$000. Voneot mais Os soguintos emoluuieu-
tos. Do cada prego (to praça, 500 is. Dons par canto, do-
(lUSiJOS Cia unpurtancia das arrornatiçes do hens do even-
to,ou outras quaesquer,Iovadas lagalneiite a hasta pub1ica

Art. 24. 0 ajulanto do porleiro, quanbo o sahstitujr
em seus itupedutneutos, porcubari a mesina grut lieaçio
corresponlotite ao tempo do seas sorviços, pi'ejudicado
nestes 0 portairo effectivo. Percebord tawbam os ineamos
emoumentos paths actos quo praticar.

Art. 25. 0 fica1 da fregueza d'esta cidado vncori
annualmorito a grati1icaçu do I59000, quo revartord para
sou suppleate, duranto 0 tempo era quo o subs tituir 0111
sous unpedtmontos. Toro Os emulumexitos dos autos quo
lavrarein, ira LatIn do secretarjo.

Art. 2i. Cada urn dos liscacs das froguezias do fora
(Ia cidade voucord tOX. do producta dos hens di oventi
quo forem arrein itadus na respectiva freguozia, nos ter-
1(105 P rescriptos tor Os las posturas.

Art. 27. 0 c:tnrinhoiro vellcerá a quantia (10 sOO us.
do cada legun (5 kdometros a 555 metros) (10 caniinbio quo
flzer no serviço da municipalilado, contauclo-se-Ilie ida e
volLa. Quando 0 catuinljo (1 00 fizer for a roqueriinento da
parte, voucerá mats 2000 puma sun conducço.

Art. 28. 0 suppbento do caruinhrriro terá os ruesmos
venclineatos d'oste, quaudo o substituir em seas iiupadi-
mentos, e quando sea tat a afluenca dos s rvicos, quo
deva conjuna tame uto, eXeiCer as funcçes do etuprego.

Art. 29. 0 alinhadur orceberzr, pages pelas partos,
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do cada alinhamonto quo fizer, quando o tekipo do sea
trabaiho nao excoder a skis horas, 2$000. Excedeudo o
dito tempo, 5$000. Quando o alinhamonto for em obras
ou construcçöes publicas será paga, polo cofro da municipa-
lidade, metade d'aquelles emolurneutos.

§ uruco. 0 dono do edficio ou construcço, em quo
o alinhamento so fizer, dará pessoal necessario Para quo
o mesino so faça corn exactidao.

Art 30. 0 supplente do ainhador, quando o substi-
tuir em seus impedimentos, vencerâ os mesznos ernolumn-
tos.

Art. 31. Sero applicadas as disposiçOes do Art.
antecedente em favor dos supplentes dos fiscaes das fre-
guezias de fora d'esta cidade.

Art. 32. 0 aferidor vencerâ a porcentagem quo ihe
é marcada no Art. 193 destas pusturas, e o depositario
geral, a (10 Art...

CAPITULO 2.0

DAS ATTR1Bu19$ES

Art. 33. Ao secretario compote:
I.° Fazer a escripturaco de todo o oxpedionto da

Camara.
§ 2. 0 Passar todas as certidöos quo Ilia foram pe-

didas, independonte de despaclio.
3. 0 Ter em boa guarda e arranjo os livros da Ca-

mara e tudo quanto perteucer ao archive.
§ 4. 0 Fazer em geral toda a escripturaço official

e aquella quo for requerida pelas par tes.
Art. :34. Ao procurador compete:
§ 1.' Arrecadar e applicar as rendas e multas des-

tinadas as despezas da Camara.
§ 2.' Dernaudar, perante os jUizeS do Paz, a execu-

çao d'estas posturas, e a iinposiço das penas dos contra-
ventores d'ellas, dentro da alçada dos mesmos juizes; e
quando, versando a dernanda sobre a cobrauça do imp05-
to, e excedor esto a dita alçada, entao guardados os pro-
ceitos das Lois geraes ein vigr, ella sera feita no juizo
quo for competoute.

§ 3.' Defender os direitos da Camara perarite as jus.
tiças uidinarias, iudejenleuto do recober rueurao coai
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poderes especiacs, passada polo socretrrio e assigiiada pola
mesma Camara, visto quo, cornu oxplica o Aviso n. 513 do
5 do Outubro do 1862, tern o caracter do procurador pu_
blico, e exerce o inandado em virtude de Lei.

§ 4. 0 Dar conta da rocoita e despeza, todos os trimes-
tres, no principio da sesso.

§ 5 ° Fornecer ao secretario, ate ao dia 20 do Dezei-
bro, todos os esolarecizneutos para a coufecço dos !auça-
meritos do quo tratam Os Arts. 43 e 44, e faz1-o do novo
em re1aço ou vroporco ao augmento quo tiver 0 numero
dos contrbuintes.

Art. 35. Ao procurador-ageiito compete todas as
attribuiç33s do procurador effectvo. Exceptuarn-se as
meacionadas nos § 2. 0 e 3•0 do Art antecodonte.

Art. 36. Au porteiro e a seo ajudante, nos terinos do
Art. 24, compote:

§ 1.0 Prornptiflcar a casa da Camara para as sess3es
do jury, estando presente no dia de sua abertura, a fim do
certiticar-se ilo respectivo esctivo Si ha alguma falta.

§ 2.' No c)nseutir quo no rectritu da Camara pene-
tretn pessoas armadas, now most-no corn bengala on chapéo
do sol, e tambem pessoas embriagadas.

§ 3. a A exeeuçao das otdeiis da Camara.
§ 4. 0 0 serviço da casa, quo terd sempre em asseio,

assim como a respectiva mobilia.
§ 5. 0 Advertir cortezmento aus espectdores que no

guardarem silencio, ou fizerem rumor.
§ 6. 0 Apregoar as arreinataçôs this veudas, pracas

ou contratos da Camara.
§ 7. 0 Acudir ais chtmalos do fica1 para o deseinpe.

nho dos seos deveres, e fazer tudo o rnais ordenado por
estas posturas.

Art. 37. Au fiscal compete:
§ l.° Vigiar isa obsorvancia das posturas, prornoveu-

do a sua exeuuço pola advorteiica dos quo trem obri -
gados a ellas, ou particularmonte, ou por oditaes.

§ 2. 0 Activar o procuradur da Camara no desempe-
nho dos seus deveres.

§ 3•0 Exocutar as ordens da Camara.
§ 4 0 Dar-Ihe parte, em cada sesso: do estado do

sun drninistro, e do tudo quo jugar convenieute 1 e



Vista de inIormaços recobi1a4; do Loda.s as a(lvUrLOflcia
quo houver Leito, multas quo houver irnposto, rometten-
do copia do auto detas; do t)do. oi ziervicos quo hoover
promvido em obras o coristiueçE)os pubtiva, era relac10
a solidez das fl1sma; rudicar a noc sidado de outras
obras quo so deva fuz r, e pr)pol' Os rueos p;iia seu eiioito.

§ 5. 0 Prover ao as0io ds rua e proças, frzuau1j-as
conservar sempre Coin lrinpezi.

§ 6.0 Prurnovor a ext.rpc10 do reptis veuenosos ou
do quaesquor aauuaes ou iuectos levoradores das plaritas.

§ 7.' loipor inultas e lavear OS respectivos autos,
assignando-os corn ivas testernuiilias, quan lo, para escre-
vol-os,uio cillipareça ou nao possit enlparecer a eeretario.

§ 8 . 0 Avisar ao coutravntor, depois d3 iiIipstt a
multa o lavrado o auto, do quo,u LO havoado pagautento iii-
contineute, Sera denuricialo ii autorililo conpotente, na
forma dos Arts. 205 do Codigo do Proceso Criminal, o 16
§ 1. 0 do Regulameuto n. 484 do 22 (10 Novernbro da 1871.

§ 9.0 (Jhamar 0 secretar io 0 0 porteiro, quando dos
serviços do cada urn necossito para 0 desmpeulio (10 SOUS
deveres. Os fiscaes das fruguezias do fora deta cidade
roinetterto aos cleta cldido, trimo,tralrnerito, a r'elatorio
das infracç3es pratiCadaS nas inusinas, assirn como oi re-
spectivos autos (10 mutta quo houvorem iruposto.

Art 38. Todos os fiscaes do in unicipio, quando j ul-
garern necessario para o born desernpenlio dos seus
joderio fazar-sa acoupanhar do escrivo, precedendo re-
quisiço as autoridades perarito quom sorvein estes func..
ciona r los.

Art. 39. Ao camiuhoiro compete fazer todo o ca-
niinho em levar officios 0 ordeas do expediurite da Ca-
mara.

Art. 40. Ao aliuhador compete:
§ 1.0 Alinljar e portilar todos us edificios publicos

e particulares.
§ 2. 0 Infrmar sobre a pretençao do terreuos reque-

rides pars eiilieios, depors do liseal.
Art. 41. A> aferilor coruputern as attribuiç s dedg-

midas nas dL'poiçöes rolati vas ao Capitul) 40 quo so in
screve—Das afeiiços—no Titulo cs . 0 Art. 42.
Ao doiositario era1 corniete a ULut rda dos harts
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dos, pvendo a sua conso,vacIo: será indoinuisado da
despez is fl0cOsarits quo flzor coin as inosnias.

CAPITULO 30

D1VERSAS oBRI(AcEs E DISPOSiCEs PENAF:S

Art. 43 , Atô:jo dJ(3) 43 Dwambrn condywalo pd)
ser 3 t L r t o no trib tili > (Is osCb'I[)tU rt:IO, (> pr euraW)r E t -
rd, era a))ntn-l I t H pro Vivne to t ' )n i to as Iança-
nioritos 1e to los os c )atiln1r:itos quo lovoii pagar iIDpOt)
sobre bleg.)cios. 15'53• lauc; iru uCos cuntri ) em ciderno
especial;

I. Nowo dos Cotitriliuints.
11. Residencia.
it!. (ua1idado dos flegocios.
IT (oantitjv dos IUIPOSLOS.
V. U I ti uja data de seu pa ga in eI to.
vi. licolo (j ua lick) Oil) a traso.
vii. Obsurvaçe.
Art. 44. Ale ao dia 7 do J.nioiio.o prcucaIor, corn

a mesrna coiclj u vaçio, I iii a lauçainon to do todos us mais
C0l)tb'I hai utos j is do rerecu psgai a U tro (1 versus inpostos.
Deste lauç:imeu to coustara ta ii b a uni ctdoruo:

I. Nomo (10 catla COiitr! I) [liii to.
11. Residoncia
11, Mo U VU ila con In hu icio.

IV. Quau Li tstivr do Inposlo.
11T 	 IT I Li nia data 10 soU pa gi men to.
VI. Desdo q U i t ,.(]o Ow atiaso.
VII. 	 Ohser'vac(ss.

u 11cc). 	 A. (iii (h obt r us oscIarocirnelltc)s nocossanios
pam a confeccao !.s lançunni tas do qua tiati osto Art, 0
antecodeute, I m bo u ptociii'aloi se r coaibj U vabo p01 todos us
tiscaes do iuunicpm.

Art 15 	 Foctii ASSIIU (I lançan)clit) 0 procurador an-
flunicott'á a uobraao. Ab,,,la colic, publicanbo-a pot edi-
taes (un to:bii a lilulibciplU, 000 0 [(nazi) fatal do :30 dias, a
contat la ilat:i do, mncirbuos.

° Mo Pri.u, utietatito, nio inhibi a procuradot
de iecber, can q yakt u or tempo, a mi portaucia do I rnp')stos,

	

sot as piece11 	 Gins dos Arts. 1: a
11, (jUciraw pagal-us.
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2.' 0 i'oferido prazo nAo tern applicaQffo:
I. Em favor dos mascates, negciantes, artistas o

inais pessoas quo, näo residindo no municipio, vierem nelle
exercer sua indusiria, cjualquer quo ella sja, sujeila a
iniposto.

II. Em favor dos contribuintes que, si bem quo re-
sidentes no municiplo, tenhain delle do e mudar dentro do
prazo

111. E nem to pouco em favor dos contribuintes que
tiverem atraso corn seus paganientos do urn exercicio, polo
in ,n Os.

Art. 46. 0 pr curador e sou agente so responsaveis
pelo damno quo causarefli, por ngligencia, culpa ou igno-
rancia. Pagaro corn o deconto feito em suas porcentageus,
triniestralrncnte, aquel]cs irupostos quo pr taos deteitos
deixa rem (le cobrai, duranle deus exercicios, salvo o caso
do difliculdade insuperavel, e o diieito (10 restituiço, lcgo
quo façam a cobranca.

Art. 47. Os tiscacs e cus supplentes s5o responsavei
pelos prejuizos quo causarom jor sua ncgligencia. E si osta
for julgada grave pela Camara, (h si for continuada, so
Os responsaveis mu Itaths na quantia do IO$O CO cada urn, e
deirandados perante 0 juiz do paz, Si CCuSai( in a agar.

Art 48 As disrosicO: .'s do Art. ariicdente säo appli
cavois aos denials (mf)i(gados, em iguaes condçOes 0 cir-
cumstancias, durante o t rnço do exercicio dos SOUs em-
p regos.

T1'L'ULO 30

1)0 ASSELO DAS I'OVoAçOES

(JAPI'I'ULO 1.'
DO AFORMOSEAMENTO

Art. 49. rfO d O s os odificios sero alinhados e perfilados
polo alinhador e corn a prescnca do fiscal, sob pena do ser
cassada a licença do sua construcçlo.

Art. 50. 0 all nhaior (U0 perlilar Oil all uhar odificios,
doixando-os corn qualquer defeito proveniente deste traha-
lho, quo offenda o alinhainento cstabelecdo, ou prejudique
a particulares, serã multado em 25.$000, e restituirá ao done
do edifieio os ernolunmntos recohidos, ate quo seu trabaiho
faça, comb feito dove ser.

Art. 51. Nesta cidade e mais povoacOes do rnunicipio,
ninguerrI podcra sem licença.

1. 0 Edificar ou reedificar



§ 2. 0 Fazer concertos on obras quo proj udiqUem o all-

nharnentO.§ 3.° Fazer casas corn menOS do 18 palmOS do pé di-
reito, eceptO bra das povoacOes.

PenaS: Ao contravofltor dos § 1. 0 e 2.0—do dernolir-Se
a ediRCac0, reedifiCac0, concerto ou obra, e multa do
10t000. Ao contravento r do § 3° —do demOlir So o ediGciO,

corn obrigac 0 do fazol-O co o pé direitO adoptado, e rnultarn 
do 20$000. As despeZaS da demOlic0 so feitaS a custa dos
infraCtOres.

rnolic 	 forrnalidades
° do quo trata o Art. anteco-

Art. 52. A. do
dento so far corn as seguintos 0 fiscal,
aco inpanhado do alinhador e do porteirO exarniflarL o edi-
fob, concerto, obra on casa, e, vorificada a contraVen90
a autuarã, na forma do Art.... avisando o contraVefltor
para dar corneQO ao desfazimeflto, ntro do ptazo do 2 dias.
Findos estes, o porteiro no verso dos autos o certiflCarà; e
no tondo o contravdfltor cumprido a ohrigaQO, darã 

o

fiscal parto ao juiz do paz do occorrido, o ontregarã o
auto no procurad0r, quo tratarâ logo do requerer o corn-
petento prOCOSSO a fim do novarnente serern marcados ao in-
fractor tantos dias para o desfazirnento, quantos sejarn ra-

zoaveiS.
Art. 53. As liconcas exigidas no Art. 51 

Fero con-

ceth 	 ifldas gratuitaofl te polo presidente da Camara, sujei-
tas somente aes ernolumentos devidos aos funccioflarbos
quo nellas funccioflarem.

Art. 54. Nas fregueZias de bra sero as ditas licen-
cas concedidas polos juizes do paz,que, no 1. 0 dia dos mezes

do Janeiro, Abril, Juiho e Outubro, rernottOr o ao pro-

sidento da Camara urea relacO do Was ellas, a fim de so-
rern cobradOs Os ernolumento s do empregados que forem

devidoS.
Art. 55. 0 quo obtiver liconca

para construir caSa
ou casas, o fará dentro do urn anno, dando principi0
o mais o tempo razoavol para concluir: Pena de perder o
direito adquirido pela licenca, e do poder o terrello ser
concodido a outro.

Art. 56. Os propriotario s das casas on predios so
o brig ados a caiar as frenteS dos mesmoS,Uma vez per anno

betfl deterrnifladO por editaes do fisc
o u quando for tam 
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Malta do 5$000, e o dobro nas roincicloncias. Per frente so
entonde tories Os lados visiveis do edificio

Art. 57. A's pessoas fnanifestamento pobres a Cama-
ra dará a cal necessaria corn quo possarn cumprir a obri-
gaço do Art. antece(lonte, assirn come pagará 0 salario
do respectivo cajador, quando taos pessoas nao possarn por si
ou possoas do suas familias fazor este serviço,

Art. 58. A Camara mandará plantar arvorodos do
escoihula qualidado nas ruas o praca.

Art. 5W E' prohibid, por qualquor maneira ou
acço, so prejulicar a p1autaço ou crescimonto (las ditas
arvoros: Pena do 2 a 8 dias do priso, o multa do 5$ a 15$,
o o dobro nas roincidencias.

Art. 60. Eta cidade comprehondo as seguintos ruas
o praças : Rua J)ireita, Rua das Flores, Rua do Paysandñ,
Rua do Campo, Rua da Boa Vista, Rua dos Escrives,
Rua do Capirn, Largo da Matriz, Largo do S. Joo, Largo do
Comiterio.

Art. 61. Todas as casas soro nurneradas. A Camara
pagart a numeraçao,soinpro quo osta não altero a existonto,
scm deliberac.o sua. Nesto caso, tanto a nurnoraçao quo so
pretende fazor, come aa1toravet,soro feitas a custa do dono
do edificlo em quo aquella for nocossaria.

Art. 02. A Camara é autorisada a inandar construir
encanamontos nas praças on lugares quo meihores condiços
offerecerom part agua potavel, 0 eduficar chafarizos.

Art. 63. Todas as pessoas quo possuirem terrenos fo-
chados coin vallos, eli outro qualquor tapume, dontro dos
patrimonios das povoaç6os, 0 nellas nio tiveroin odific!os Ii-
mitados, na forma do Art. 13, pagaro o aforainento annual
do 1$000 per cada 80 litros do p1antacr) do gro quo occupa-
rem os terrei:os.

Art. 64. E' prohihido fazer-se vallos nos patri
monios da p oaços: Multa de 30$000, alem da obrigaco
do fazer o entupirnento

Art 65. B' prihibiflo, nos referidos patrimonios, fa-
zer-se tapurnes de terreijos quo oxcedain ao compute esta-
belecido polo Art. 13

Art. 66, Se reduz a disposiçio do Art. antocodento,
quando foreni, corn o referido computo, pedidas polo
nsmo inlividno diver3as !ieeaças. obrigarlo, pore in, doutro
do cada coin puto, a cons truir edficio.

Art. 67. E' pre1tib1o, nas csas das povoaçdes,abrir
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janelias e portas quo embaracem aos visinhos construirein
novos edificios a ellas unidos: Multa do 5$000 a 10$000,
e obrigac10 do fcchamento d'cllas.

CAPITULO 2.0

OBRAS PUBLICAS E DIVERSAS MEDIDAS

Art. 68. Serio feitas pela Camara os reparos dos
edificios das prises.

Art. 69. Ser.o tambm feitos pea Camara todas
as construcçes do beneficio publico, como sejam: calçadas,
pontes, tanques, fontes, matadouros e outras quaesquor
obras OU Concertos municipaes. Esta disposio nio corn-
p re lie n do

I. As caca0asdos passeios lateraos das ruas, ate urn
metro e cincoenta centirnetros nas frentes das casas, quo
soro leitas pelos respectivos proprietarios, aciministia-
dores ou inquilinos.

11. As pontes sobre Os ribeiros e corregos quo pas-
sarern pelas torras dos fazendeiros, os quaes sRo obrga-
dos a fazel-as, born corno Os precisos aterros nos caininhos
quo dentro do suas terras sorvein ao transito publico. A
disosiço d'esto nurnero obriga somento, quando o ribeirao
ou corrego tenha ate 10 metros do largura, o o aterro no
exceda a 20 metros do compoirnento a 5 do largura:

Multa de 10$000 a 30$000, e o dobro nas reinciden-
cias, e obrigaco de pagar as despezas da obra, aterro ou
concerto, quo no caso do rocusa, a Camara mandará fazer.

Art. 70, Para construcço do obras publicas so ob-
servarà 0 segu into:

I. A construcço da obra, depois do discutida e ap-
provada sua fl€CeSsi(Iado, será posta em hasta publica, para
sec arrernatada, passando-se para isto os editaes, corn o
prazo de 10 dias, urn dos qua(, será ontregue ao porteiro
para fazor preges, e outro seró. afixado no logar do cos-
tunic. Nestos editaos so dará conhecinento da natureza
da construcco o dos rnateriaes coin quo deva ser rea1iada,
con forme os meihores recursos do paiz.

II. 1)urante o prazo do 10 dias, os arrernatantes
faro suas propostas, (lLrigidas ao presidente da Camara,
quo nao as abrirà senO.o no din dsinado no a. seuinte;
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III. Finilos o3 dez dias, o pr3sidontC rrninido coal
o secretario, procurador e porteiro, procederá a abertara
do todas as propostas, o maudarã quo ote publiquo a mais
vantajosa,O quo por tres vezes coavide quem ineihores coa-
diQOes offereça, lavrando-se do tudo termo circumstanciado,
quo será assignado por todos, inclusive o proponente ac-
ceito, quo nelle so obrigarâ a fazer a obra pola maneira
indicada no edital.

IV. Feita a obra, a Camara a rnandará exarnirtar
por uma cornrnissO composta do tres membros, a qual, mu-
nida da copia do termo reforido no n.antocedetite,Pela qual
o arrernatante so obrigou e corno a fazel-a, paocederá ao
oxame ordenado, dao.do dello conta em relatorio, corn
parecer escripto e razes dolle.

V. Si o parocer for contrario ao arrernatanto da
obra, por esto no tel-a feito corno so obrigou, o mosino
no receberá a importancia do contrato, ate quo a ponha
como dove ser,

VI. Quando agurn particular so propuzor a fazer
qualquer obra municipal i. sua custa, so conforrnath corn o
piano adoptado pela Camara, sob pona do desfazor o quo
houvor feito A licenca para assirn edilicar C gratuita.

Art. 71. Quando qualquor das propostas racebidas nio
esteja no caso do ser aceita; por ser exorbitante, o prosi-
dente cornrnuflicarà aos proponenteS a rojoico (Ia proposta
o sua razo,o maudarâ fazor a obra pelo procurador, quo a
contratarà da meihor manoira o corn mais e meihoros van-
tagens quo as oflerecidas.

Art. 72. Nenhum proprietaL'iO, administrador, ou
qualquor pessoa quo o reprosente. poderâ estorvar ou pro-
hibir o corte do madeiras em suas matas, ou arrancainotito
do podras em suas torras, para a construccO on concertos
do pontes ou ostradas, desdo quo so iho pague o sou valor,
segundo a geral e commUrn ostimaçao 0 proprietario ad-
ministrador,OU quem suas vezos fizer, sorá avisado,a fbi de
designar a madetra on pedra quo, sendo apta pal'a a con-
strucçäo ou concerto, ihe C inenos necessaria: Multa
do 30$000.

Art. 73. E' prohibido:
§ 1 ° Abrir oncanamofltOS nas ruas 0 pracas, soni

sciencia do fiscal, quo inspeccionará.
§ 2. 0 Fazer excavacöeS nas mesmas, ou suas vi.

sinhanQas.30 Entulbar do qualquor rnodo as ruas 6 praças3
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salvo o caso do perigo imminento e grando necessidade
para as coastrucc63s, corn tanto quo esteja livro o logar do
transito.

§ 40 Entulhar ou offender do qualquer mode os euca-
namentos publicos on particulares.

§ 5 0 Esgaravatar on tirar terra entre as calçadas.
§ 6. 0 Tirar on arruinar os rnateriaes das pontes, fontes

ou quaesquer eJificios o construcçOes publicas, do rnaneira
quo projudique sua seguranca on duração.

§ 70 Extraviar do sou leito agua da servidão publica
on particular, ou celia IançLr immundicies.

Multa do 10$000 a 30$000, o 0 dobro na g roincidencias.
Art. 74. Os encanarnentos so conservarão seinpre

limpos o assoiados, a custa do seus donos: Multa do 8$000 a
1 6$000 , o o dobro nas reincidencias.

Art. 75. Os dorms das aguas, nascidas on encanadas
em seus quictaos, são obrigados a providenciar do sorte
quo ellas não damnifiquem as ruas e pracas,o nom as obras
o bemfeitorias dos visinhos: Multa de 5$000 a 10$000, e o
dobro nas reincidencias

Art. 76. Os donos dos terrenos on quiataes, pelos
quacs passarem dncanameritos, não tern arbitrio e corn di-
reito do obstar a quo so faça a lirnpeza dos mesmos, sendo
previamerite avisados, salvo si c1uizororn antes fazer a dita
limpeza ou qualquer concerto a propria custa os quo nAo
consentirern era sons terrenos a entrada do pessoas ox-
tranhas.

Art. 77. Não podern Os memos dorms dos terrenos,
onde nascern aguas do servidão publica ou particular, os-
caval-os ou occupal-os, (10 manoira quo ditninuain on dos-
viem as ditas aguas, fiando-1lies salvo o diroito do inde-
mnisacão pela desapropriação: Multa do 10$000 a 30$000,
alein da obrigaçao do restituir as aguas a son curso ordi-
nario, sob poria do 5 dias do prisao.

Art. 78. Ninguern podera apropriar-se das aguas pu-
blicas on particulares, cuja posse esteja reconhecida em
encanarnontos oil regos, sem autorisacao legal, consenti-
mento do sous donos, ou por rnal fazer: Multa do 20$000, e
o dobro rias reincidencias.

OAPIIULO 30

DA LIMPEZA E DIVERSAS PREVENç3ES DE PREJUIZO

Art. 79. E' prol'iibido:
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§ 1.0 Lançar iias ruas e rrcas anirnacs mortos, im-
mundicies on materias putridas, Cetidas ou corrompidas.

§ 2. 0 Lavar roupas (leutro dos regos ou fontes publi-
cas, do nianeira quo so sujein sitas aguas.

§ 30 Criat porcos dentro das povoac5es, conseutindo
quo vaguem soltos.

§ 4.' Consontir quo vaguom solto,dontro das povoa-
çes, cabritos e animaes damiiinhos.

Multa do 10$000 a 20$000.
Art. 80. Os animees do quo tratam os § 3 'o 4. 0 do

Art. 79, quando encontrados nas ruas e praças, serif) lo-
vados ao curr:tl do concoiho, clepois que sous donos, avisa-
dos polo fiscal, continuaren a cousenlir quo vaguern
soltos, e alli, sam inais formalidades, serlo venIids eta
1etlo a quetn intis der, o sous clones pagarao ainla a
multa do 1$000 por cada animal, alom da estabelocida no
Art. antecedente.

Art. 81. Os proprietaries sio obrigados a conservar
limpas as suas tostalas: Multa do 8000. Testada 6 a
motade da rua fronteira, lateral e do fundo do odficio.

§ uritco. A Camara fará, a sua custa, a linipeza do
quo trata oslo Art. em todas as ruas, pracas e suburios,
o ella outdo compreenderfL tambom os sorvlças destructivos
do arbustos inutois a prajudiciaes, nascidos em tarronos
aprovoitaveis para coiistrucçou do odiuIcios.

Art. 88. 0 fiscal ate ao ha 5 do cada mez, corrorã
as ruas o praQas, a urn do so certifjcar Si so cumpridas ou
infringidas as disposiç3s dosto Capitulo o as do Art. 73:
Multa do 5000. Sempro quo requorer o fiscal o pagarnento
do sua gratificaço, provará corn attestado do juz do paz
haver cumprido esto (lover, som o quo no iha serâ ella
paga.

Art. 83. Trimestralmonte, isto é, no din. 15 dos ma-
zes do Marco, Junho, Setembro e Dezembro, far go a visita
geral da povoaço, apontando todas as acçes o ornisses
quo eneontrareni praticadas o forornjulgadas contravençOes
nestas posturas, e impondo a autoando as multas devi:Ias.
Nesta vsita percorrerio todas as ruas o pracas, negocios,
estabolecimentos, acougues a todos Os lugares, ond quer
quo, do qualquer mode, tenhain a indagar sobre a obser-
vaucia (las posturas, Sara aeste servio acomanhad do
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socretarw, portetro, procurador e aferidor: Malta do 10
a 30O00 it eoIa uui quo doiiar do oomparocer a visita; esta
multa sci'ii mosta p la Camara.

TITULO 4°

CAPITULO UNICO

SATJ!)E PUBLICA

At.. 81. En tempo do poste. f3bres onlornicas ou
epiiiwnica, as dpusiçes dos Arts. 56 o 57 so roferoin,no
As froutes das casas s.>tnento, ma-; simu a todo 0 oditiomo:
Multa do 10$OO) a 3000 aes lufL'act)ros coin refe-
rencia to Art. 56.

Art. $5. A Camara iiomoara vacciotio, esc)lhoudo
para tsSO pesoa habdit cia, cut no o heaver n-
mealo o Gmverno.

§ unico. En quanto asim, 0 VacCi iadot' quo para
isso for nomea lo, seril gratiCica,to p mla Ctnara , quandu nao
so prete gratuitainent, 0 mirsignara per editaes os dis
dos traha1Iio. do vaccinaç 	 c o tempo delbcs.

i vaccimiaç:Io d uhrig t uia para tudas as possoas
uIo vimccini.d:ts: Multa do 4903 a $030 aos cliefes do
familiit e a cada pessoa cinomicipadim.

Art. 86. E' prmnttiiia a renba do drogas mcdi-
cinaos na 	 casas do negocios, precodomido liconça especial.

Art. 87. Os quo vonlerom romei;o.m idulteradus ou
falsiticamius, ou do qualquer mdo altciabos, a uco pro-
duzirem sous naturau e prprios effeitus. so ffierao a
inulttt (10 30.000, e 15 dias do prbo.

Art. 8$. 	 E' prohimbimim:
§ 1° \Temidoruin_so su)sialcias vonenosas a pessoas

livres on oscravas, somn lespotmsa hi elude eseripta do
pessoa couhieceia o do c )rlceito, e quo teahu conhecmmnen -
tos preekos cj ue 0 ahonemn nit materia: Multa do 30000, 10
(iia do prisâo, e o dobru nas reincc1encias.

§ 2° Comisentir quo vaguemu nas ruas efies danina-
doS: Multa to 20i000 ao iboitu (to co quo estej:t coin taos
soifrirn i 0 	 Ii ifieSmill) SigilitS rocoiiioiiidos delles, scm
quo pm iso 	 duva stmsIaçao OU niiemniiisacao alguaia.

§ 3. 1 Mo;i.r pant 0 WrISUM1110 gJ.h) quo tenha form-

LI
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das, frieiras, ou outra qualquer doenca: Multa do 10$ 000 a

20$000.
§ 4 0 Matar peixo corn v000no: Multa do 30$000.
§ 5o Estabelecer no interior das povoacöos cortumos

do couros, ou outra quahucrmanufactura quo possa
prejudicar a saudo publica assirn como chiquciroS, sum
quo estejarn calcdos do poira ou forrados do aroeira o
born arojados: Multa do 20$000.

§ 6. 0 Occasionar osagnaci3eS do aguas infectas: Muta
do 10$000 a 30$000.

Art 89. 0 presidonte da Camara, logo quo tiver Co.

uhecimento le estagnacO do aguas infectas em terreno
municipal, mandarâ logo esg tar as aguas o enxugar o
terreno, si for necessario.

Art. 90. A Camara mrcarà por editaes quaes os
lugares quo tein do servir para matadouros pubUcos
nesta cidade e mais povoacOeS, em quanto uo forern
cues construidos.

Art. 91. Os curraes e matadouros so conservarO
sempre limpos, quanto for possivel, tondo especial cu' ' aado
O 

carnic.eirO em no amontoar despojos this rezes morts do
uris para outro dias: Multa do 5$000 a 10$000.

Art. 92. E' prhibido:
§ L° Vonderein-Se alirnentos corrompidos.
§ 2.° Falsificarefllse generos aliinonticiO S ou bebi-

das,misturando-SolheS outras substancias para augmentar,
ou quo augmentern o sou volume on quatitidade.

§ 3•0 Utilisar-se, alimentando-se ou vendendo came
do rezes achacas mortas, qualquer quo soja a cauSi, corta
ou presuiniVel (10 sua mort°. Multas: Aos cofltraVeflto
ros do § 1. 0 , do 5$000 a 10$0001 o obrigaco do inutilisar
Os alimentos. Aos contrlveflt1rOs( l 0 § 2-', do 10$000 a 30$,
e obrigaco do initi1isar seus genoros on bebdas falsifi-
cadas ou rnisuradas Aos eontraventOteS do § 3 

0, do

10$ a 30$, e obrigacao do restituir a i inportaticia recebida
dos compradores.

Art. 93. E' prohibida a entrada do bexiguentOs nas
pOVOacOeS, e logo quo chegue ao conhocimeiltO do fiscal
quo eta disposicao no ioi observada, cunvuiara medico,
si hoover, e em sua falta, pessoas onteudidas, para ye-
rificar si 6 ou uo essa onfermidade; o, no caso affirma-
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tivo, participará immediatamente ao juiz do paz, quo fará
logo retirar da povoaco o bexiguonto, para ser tratado
fora,à propria custa (si o puder fazer), e a custa da Cama-
ra, Si for miseravel.

§ unico. 0 tratarnento do bexiguento miseravel con-
starà, no sO das app1icaç.os do rewedios, do visitas e au-
mentos, corno tambm do cuidados indispensaveis do en-
fermeiro, quo corn o doente estará ate quo elle so resta-
beloça, on so tome desnecessaria sua preseflca.

Art. 94. E' prohibido entorrarem-se corpos hu-
nianos; nesta cidade e nas povoaces, cm outro lugar quo
no soja o cemiterio publico. Multa do 30$000,o 15 dias do
prisao.

§ unico. So fainboin contraventores deste Art. os
parochos, sachristes, fabriqueiros, coveiros a todos os
niemb'osdas corporacOos religiosas quo marijarem, ou quo
consentirem quo so façam os onterramentos no recinto
dos templos, ou fora dos cemiterios.

Art. 95. E' permittido aos particulares formarern
carneiras ou catacumbas nos cemiterios publicos para o
jazigo dos restos mortaes das pessoas do suas familias, ob-
tendo liconça do presidents da Camara, pela qual pa-
garao 10$000.

Art. 96. So permittidos ceniiterios particulares,
nas distancias ivaiores do 30 kilomotros dos comiteriQs
publicos, precedendo licença da Camara, quo a concedera
gratuitatnente. Sous donos so obrigados a enviar ao re-
spectivo parocho nina dec1araço em duplicata, contendo
o nome, idade, ostado, condiço, profissao e causa da
morte da pessoa, cujo cadaver tiver side sepultado. Si
o morto for escravo ou fliho do muihor escrava (liberto
legal), a declaraco conterá tambem os nuineros da respec.
tiva matricula.

§ unico. Urna destas docIaraes ficará em poder do
parocho, e outra será entregue, corn a nota do assenta-
mento do obito feita polo tnesmo,ao dono do cemiterio. Mul-
tas: Ao dono do cemiterio, do 10$ a 20$000. Ao parocho quo
recusar-se aceitar o notar as ditas dec1araçes,com o assen-
tamento do obito, 15$ a 30$000, e o dobro n as reincidencias.

Art. 97. Os boticarios e negociantes que venderern
drogas medicinaes, quanclo so oppuzorem ao exam e de$tas,
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quor o façam nos tempos mencionados no Art. 83, quer so
trate do verificar as defeitos do quo trata o Art. 87, so-
ro multados em 30$000, a o exarno sert feito, indeprn-
deiite do sua vontade e pelos moios legaes.

TITULO 50

DA SEGURANA E DIVERSAS PREVENES

CAPITULO 1.0

ARTIFICIOS PREJUDICIAES

Art. 98, E prohibido peclir erno1as pra qualquor
inv'caço, sam licençi, a qual custará 10090: Multa do
20$000, a o dobro nas reiricidoticas. Eta disposico é cx-
tensiva a festoiros a pedintes. Excoptnain-se as esmolas
pedidas para os festejos dos oragos, dentro das respectivas
freguezias, sendo a pod into pessoa capaz para uo extraviar
o producto das mesmas.

Art. 99. E' prohibido proinover subscripçes, on in-
vocar a caridade publica, pediiido esmolas, sem licença da
Camara reunida, a qual somente a concoderà, quando a no-
cessidade e justica do pedido so justifique pela reconhecida
pobreza, attostada par autaridados: Multa do 10$000, e 3
dias do prHo.

Art. 100. E' prohibido:
§ 1. 0 Fingir-se alguern irispirado par potencias invi.

siveis, ou predizer cousas tristes on alegres e extraordi-
narias, corn quo cause damno ou prejuizo moral ou material
a alguem.

§ 2. 0 Inculcar-se curador do enfermidados ou moles-
tias, par inelo do feitiços, oraços, gostos ou accionados:
Malta do 30$000, a 10 dias do priso. Nas mesmas penas
incorrerao Os chfes de familia, ou quaosquer pessoas qua
derem assenso a taos einbustes, ou coadjuvarem par qual-
quer maneira para quo sons autores as dosenvolvam.

Art. 101. So prohibidos:
§ 1. 0 Os jogos do parada a azar, nas praças, ruas, ca-

sas publicas,ou particulars, do negocio, tabernas ou boto-
quins, corn tabolagetn ou sam ella.

§ 2. 0 As loterias quo no forem concedidas por au-
torid a des competente.
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3• o A venda do generos, anirnaes ou quaesquer ob-
jectos, por meio da extracço de numeros do loto on vispo-
ra, coin 	 ou scm cues

Multa de 30$000, ô o dobro nas reincidencias.
Art. 102. No se polorzt abrir casas do jogos licitos,

sem licença: Multa do 30$000.
§ unico. Nollas, ou em qualquer casa do negocio, on

outro lugar, è prohibido quo joguom escravos e rnonores do
21 annos. 0 dono da casa do negucio, ou qualquer outro
que nella coasentir quo joguein Os escravos e inenores,
pagarA a multa do 10$000 a 20$000 , e o dobro nas roinci-
dencias, alem do satisfazer a sons paes, tutores, curadores,
amos c setihores Os preluiZoS que corn tat cousentrrnento the
houver causado.

Art. 103. 0 bornorn livro quo for oncoritrado a jogar
corn oseravos ou rnenores do 21 anuos, a diuheiro OU cou.sa
equivalelite, pagarfi a multa do I0$000 a 20$ 000 , e o dobro
nas reincidencias, alein de restituir ao escravo on manor o
que the houver gauho (si the pertoncer) . Ou a seus donos,no
caso contrariO.

CAPITULO 2.0

MEDIDAS PREVENTIVAS DE i)AMNO

Art. 104. E' prolilbido montar animaes bravos, nas
ruas o praca: Multa de 10$000 a 20$000.

Art. 105. 0 fical maridará collocar divisas, mar-
cos ou guardas junto dasescavaç$es Ou precipicios quo hon-
ver nas obras, praças ou serviços publicos, provendo corn
a possivel brovidade o concerto dos mesmos: Multa do 5$000,
e o dobro, si no o fizer, mesmo depois do advertido pela
Camara.

Art. 106. As escavaçes ou precipicios, quando fei-
tos ou can ados par alguorn, serao concertados a custa do
mesmo, quo tambern sera multado em 3 0$000 , quando no
o faça, logo quo for advertido polo fiscal.

Art. 107. E' prohibido fazor fojos on laços occultos,
ainda que nas proprias torras, scm quo delles so dê espe-
cificada noticia e cunh&cimento aus visinhos e confinautes
Multa do 10$ a 20$00 , e obrigaço do desfazer.

Art 108. Sio riorosamute prohibidos Os laps cow
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rinas do fogo, flechas e outras: Multa do 30$000, o 10
dias do prisäo.

Art. 109. Os ediflios, casas e muros quo ameaçarem
ruina do quo pssa resultar damno ao publico on ao pro.
ximo, sero desfeitos ou rectificados, do manoira quo cesso
o perigo.

Art. 110. A obrigaço do desfazitnento on reedi-
caçlo do quo trata o Art. antecederite, incumbe ao pro-
priotario, seu procurador, administrador ou inquilino.
Estes, quando reedificarem, dosfizerem ou concertarem Os
odificios em quo morarerne quo estejam nas circuinstancias
do quo trata o mesmo Art., haverà a despeza do proprie-
tario, nos alugueis, quando este no a queira satisfazer.

Art. 111. Si no termo assigriado para o desfazinjea-
to ou reediflcaço do edificio quo ameaçar ruina (terrno quo
o do 2 dias), nôo for este feito, ou si o edific o nao for
habitado, ou si seu dono estiver ausente, e o desfazj-
mento ou reedificaçao nao so puder demorar, na opinio do
peritos, serâ elle desfeito ou reedificado a custa do pro-
prietario, levando-se .. Ihe em conta os rnateriaes aprovei-
taveis para as despezas.

Art. 112. E' prohibido
§ 1. 0 Fabncar polvora ou qualquer objecto infla-

mavel, susceptLvel do fazer explosao dentro (las povoaçes.
§ 2. 0 0 fogo de rouqueira, busca-pes e bombes.
§ 3. 0 0 fogo do ar e girandolas quo forcin ma! tel-

tas: Multa do 15$000, e o dobro nas reincidencias. 0 autor
do fogo do que trata o § 3. 0 , Si houver vendido, restituirá
ao comprador a ilnportancia delle.

Art. 113. Os carpinteiros, ferreiros, pedroiros e jor-
naleiros so obrigados a acudir ao inceridio, logo quo dello
tenharn noticia: Multa do 10$000.

Art. 114. 0 sachristo 0 obrigado a dar signal do
incendio, logo quo defle tenha noticia. Multa do 8$000
a 16$000.

Art. 115. E' prohibido
§ 1. 0 Lançar fogo nos campos, ainda quo proprios,

scm avisar aos visinhos confinantes, corn tempo sufficiente
para prevenir 0 aceiro.

§ 2 ° Queimar a roça, sern ter feito aceiro do 4 me-
tros (19 1arura, e scm anteodentemente participar aos



isinhos o conflnantes o dia em quo a toni do queimar.
Quando, pola contravenção deste §, passar o fogo as prompriedades dos visinhos on dos confinantes, o contraventor
pagará a multa do 30$000, e o dobro nas reincidenejas,
alem da obrigacão do pagar os prejuizos quo causar.

§ 3. 0 São cumplices na contravençao do § anteceden..
to o mandatario, criado on camarada. Estes sero punidoscorn duas terças partes somente da pena estabelocida, e
flão tern obrgaçao do indernnisar ao done.

Art. 116. Ninguem pode tor solto g nas portas, ouconsentir quo vaguem soltos nas ruas e praças animaes
bravos quo possarn offender aos traseuntes. Esta disposicão
comprehende: As vaccas do leite quo são bravas on inves.
tideiras; as cães de fila, e outros bravos, sem colleira e
guarda-dent5 on mascaras do ferro: Multa do 10$000.

Art. 117. Os proprietarios, seus procuradoros, ad-
Ininistradores ou inquilinos, quo morarem nas povoaçöes,
so obrigados a extrahir Os form igueiros quo existirern den-
tro do suas propriedades, todas as vezes quo para isto fo-
rem admoestados polo fiscal: Multa do 10$ a 30$000. Os
forrnigueiros existentes em terreno municipal serão ox-
trahjdos a custa da Camara.

Art. 118. 0 embriagado, achado nas ruas e pracas,
serà. preso nos dons soguintes casos: 1.' Estando em es-tado de fazer mal. 2. 0 Cort'endo risco sua existeticia. Logo
quo prose seja, serâ entregne a sua familia, ou será con-
servado em custodja, duraute a embr:aguez.

Art. 119. Os 1OUCOS furiosos serão presos e entre-
gues a suas famjljas, e, quando não as houver, nern casas
proprias para see recol!iirnento, serão conservados nas
prlsöos publicas, onde serao tratados corn especial cuida-do e djsvelo.

Art. 120. E' prohibid() correr a cavallo nas ruas e
praças, salvo o caso de urgonte necossidade demonstrada,
on serviço publico: Multa do 5$ a 10$000, sendo do dia, oo dobro, sendo do noite.

Art. 121. São perrnittidos os guimbates on reina-
dos quo costumam fizer os escra yos, acompanliando osj uizes-mores do Rosario, corn tanto quo não Os façatn doflOite.

Art, 122. Os jue inteaQionalmente des1zrQm o
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ruinareni obras ou serviços aihalos, soffrero a iiiulta do
10$ a 30$000 , alem da obrigaco do satisfazer o damno quo
causareni.

Art. 123. Os quo em sua passagem, propositalmente
ou por mal fazer, (leixarern abertas as porteiras quo vedam
as plantacOos e pastos das fazendas, sero multados em
10$ a 20$000, o no dobro nas reincidencias.

CAPITULO 3°

SEGUIU,NgI DOS INDIVIDUOS E PREVENES DIVRAS

Art. 124. So armas defeza: Espada, pistola,
rewolver, bacamarte, ospiagarda, clavina, clavinoto, fa-
cas de ponta, azagaa, sabres, estoques, chuços, punhaes,
canivetes grandes do mola, lanças e outros instrumentos
perfurantes. Estas arnias nao podero ser ttazidas, sern
licença, pela qual so pagarâ 25$000. Esta licenca sO serà
concedida a pessoa quo mostrar haver pago os respectivos
direitos na estaçào fiscal do terrno, para o effeito da licen-
ça quo houver pedido a. autoridade competonte.

Exceptuam-se: 1. 0 Os espadins dos magistrados 0 pes-
soas gradas. 2 0 As espadas dos officiaes da guarda nacio-
nal, quando fardaks. 3. 0 As armas dos officiaes do justica
o dos pedrestes, quando exercendo o officio. 4. 0 A faca do
carreiro e do tropeiro, nas occupaçles do sous trabaihos,
junto do carro ou tropa.

Todas as possoas no eceptuadas pagaro a multa do
30$000 . e 10 dias do priso.

Art. 125. A Camara provera. sobre a i1lurninaço das
ruas e praças d'esta cidado,nas noites quo nao foram do luar.

Art. 126. Fica por em quanto confiada a guarda
dos larnpe6es ao proprietarios ou nioradores das casas
em cujas frentes estiverem collocados. 0 sorviço do des-
peza e funcç6os dos mesmos O da exelusiva corn petencia do
procurador, quo poderá encarregar delta pessoa do sua
confiança.

Art. 127, A posoa quo quebrar qualquer 1ampeo,
salvo por casualidalo provada, atom da obrg;ic10 do repa-
rar o damno, pagara. a multa do 10$ a 20$000, e o dobro
nas reincidencias, e soffrerá 5 dias do prisäo.

Art. 128. Todo aquelle quo intencionalmente apagar,
dirniuir, ou aumentar a luz dos lampees, paara. a
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multa do 20 a 30.000, e soffcer? 5 dias do prisO, 0 o dobre
nas rciBeidoncit.

TITULO 6.°

CAPITULO TJNICO

MORAL E BONS COSTUMES

Art. 129 E' prohibida a dansa denorninada batuque,
corn algasurra ou setn ella, o tanibem divertimentos some-
ihantes, corn voserias Cu palavras quo do algum modo ofTen-
dam a moralidade publica e lAcoinmodern os visinhos: Multa
do 1 0$000 ao dono da casa Cu inquilino, e (10 2$000 a cada
pessoa quo fizer parte do ajuntamento, alern do desfazirnento
d'este.

Art. 130. E' prohibido
§ 1. 0 Offender a moral publica corn actos, palavras on

gostos reputados obscenos.
§ 2 0 Ter a1tercaç6s corn vozerias 0 empregos do pa-

lavras quo forein a honestidade.

T1'rULO 70

CAPITULO 1.0

CONTRAVENcAO CONTRA AS PESSOAS
Art. 131. E' prohibido comprar a escravo quaes-

quer objectos, scm liconça do sees senhores, tutores ou
pessoas quo sobre elles tenham autoridade; Multa do
10$000,sendo a compra feita de dia,e 20$000,sondo do noito.

Art. 132. Nenhurn negociante ou rnascate do quaos-
quor generos, e nem qualquor pessoa, p€deiá vender suas
mercadorias cu objecto, a escravos, sern a licença do Art.
13: Multa do 10$000, alem da perda do direito do indem-
nisaçAo do objecto ou mercadoria quo so tenha gasto ou dos
truido no uso do oscravo, ou por qualquer accidente cau-
sado por ste.

Art. 133. E' prohibido:
§ 1. 0 Espancar, forir, cortar, arranhar ou maltra..

tar animaes a1heio, mansos 0 uteis.
§ 2, o (kiter as crinas ou caudas dos anirnaos, por

acinte a seus iloiiOs.
§ 3. 0 Ecrever distc 	 do intorpretacäo affrontosa

ieju i I. It t p jrtis, p troJo, jaucitas (111 iflU.CJ3 las
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sas Multa do 30$000, e 10 dias de priso. A disposio do
§ 1 0 extensiva a torlo aquelle quo, deiitro do suas ro-
çs, quintaes, pastos, curraes, terrenos e proriedade, Os.
pancar, ferir, cortar, arranhar,ou por qualquer modo mal-
tratar gados do criar ou de corto, scm quo tenham fechos
altos, do maneira quo sojarn em pé ou horkintal, cotno esta
no Art. 163, e sem quo tenha avisado a sous donos.

Art. 134. E' prohihido Jar tiros dontro das povoa-
çes: Multa do 5$000 a 10$ 000, si for do dia, e do 10$000
a 20$000, si for do noite. Exceptua-se o caso do necossi-
dade do matar reptis venenosos, e OS mais em quo esteja
a existencia do con traventor em porigo, provado tud.

Art. 135. E' prohibido soltar gritos e vozcrias, do-
pois do 9 horas da noite, salvo o caso de necessidade ur-
gente do s:ccorros: Multa 3$000 a 6$000.

Art. 136. li' prohibido o brinquedo do entrudo, por
qualquer maneira quo o pi'atiquern: Multa de 5$000 a
cada iHfractor.

Art. 137. E' prohibido entrar-se em quintaes e pro-
priedades alheias, salvos os casos perruitidis por Lei, e
os do necessidade justilicada: Multa do 10.000 a ca la in-
fractor.

Art. 138. E' prohibid o cecultar escravos fugidos,
sern participar a seos senhores, dentro do 24 horas, si
estos rnorarern ate a distancia do 10 kilometros, e dcii-
tro do duas horas de ead:L 5 kilometros quo accroscorern:
Multa do 10$000 a 20$000, alein do pagar ao senhor do
escravo os )ornaes d'este, sew coinpensacäo algunia

§ unico. 0 senhor do eSCraV() a quem for fita a
participacao no tempo legal, pagarà as dospezas feitas
corn a mesma e cm 0 escravo, tantO quanto razoavel.

Art. 137. E' prohibido a estada do ciganos dentro
das povoaçOos, por mais de 3 dias, salvo o caso de molestia
flO COfltagosa. Aquelles quo negoclarefli animaes ou
escravos corn os mesinos, comprando, vendendo ou barga.
nhando, pagaro a rnulta do 10$ 000 , si 0 negocio tiver sido
de anima' s, e do 30000, i do escravos.

CAPITULO 2."

SOBRE RJXS ENTRE PESSOAS

Art. 140. Ninguem podera rotor ou occultar ma-
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chado, fouces, enxadas, on outras quaasquer ferramentas,
assim como roupas, animaes, arreios e outros objectos
pertoncetites a camaradas, trabaihadoros on jornaleiros,
sob o pretexto do kaverein os mosmos recebido adiantada
qualquer quantia, jornal on qualquer outra cousa,em tro-
ca ou per cona dos respectivos serviços, e no os terem
feito: Multa do 10$000 a 30000, e obrigaco do restituir
os objectos retidos on occultados.

Art. 141. Ninguern poderá tambern contratar-se para
fazer qualquer service, e deixar do fazel-o, tondo rocobido
adiantada a irnporancia d'elles on parto d'ella, salvo os
casos do impossiblidado por doença, on do estar empre-
gado em serviQo publico: Malta do 10$000 a 30$000, e 10
dias do priso. Esta disposico comprohende, nao so todo o
serviço, como parte d'elle, si o contraventor já houver,
por conta, prestado algum.

Art. 1421 Nas penas do Art. antecedente incorrerá
aquello quo desamparar em caminho o gado vaccurn, caval-
lar, muar, lanigero on suino, born como tropa ou objectos,
autos de leval-os ao destine ou lugares ajustados, corn as
mesmas excepces.

Art. 143. Nos casos dos Arts. 140, 1410 142,os ser-
viços ajustados e seus preços serao provados por escripto
publico on particular, on pelos depoirnentos de duas testo-
munhas contestes, qualquor quo scja a importancia dos
contratos, serviços, quactia adiantada on ajustada.

Art. 144. Ninguem poderá
§ 1. 0 Consentir nas taverns ou casas do bebidas

ajuntamento do escravos quo no estejam comprando. 0
vendedor on dono do nogocio despcdirá os quo jà houverern
comprado, on näo tiverem quo fazer alli.

§ 2. 11 Vender bebidas ospirituosas aos quo já esti-
vorern embriagados, on trouxerem armas defezas.

Malta do 10$000 a 20$000,e o duplo nas reincidencias.
Art. 145. Todo o escravo quo, depois do 9 horas,

for encontrado nas ruas desta cidade, scm bilhete do seo
senhor, ou de possoa sob cuja autorirlade ostoja, sorã reco-
ihido ao corpo da guarda das prises,o no outro dia ontregue
a seu sen1ior,uo pagar4 a muta do 5$000,
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CAPITULO 30

DA VENI)A DE GENEROS E OUTRAS PROVIDENCIAS

Art 146 A. nenhuma pesson é permittido atravs-
sar on comprar por atacado, (lefltrl) desta cidade e nas
estrada, ate it distancia de 25 kilometros, generos alimen.

ticioi ii tirid'.' s a') C)rlSUlfl'flO PtlhhC), son quo estnj tra oi-
pOst)S vncla, no ar-) In S .Joo, polo tempo d o) 3 (Ias,
em tempo do carestia, a 48 horas,em tempo de abund'ncia.
Mulia do 309O)0 an compraclor, o do 30000 ao vendedor.

Art. 147. Em tempo do carestia, o fiscal in g poccio-
narA a logar onrie devom estar expostos os generns au-
rnenticiS, fazendo convergir para alli os quo ostiverem
em outro Iogar,e nãO permittindo qua vondam por atacado.

Art. 148 Mosmo em tempo de abunriancia, so ap-
plicaveis as disposicos dos Arts. antocedentes a respeito
do qualquer genero alimenticio do l.a qualidade, do quo
haja falta.

Art. 141. E' prohihido vender-se quitanda em ta-
boleiro, sam licença 'lo presidente, e per esta so pagara
5$000: Multa do 10$000.

Art. 150. E' prohibido, dentro do municipio, sem
licença

L o Mascatear obras do ouro on prata, fazenclas ou
remedios.

,§ 2. 0 Tirar retratos por roachinas.
3,0 Abrir hirracas on botoquins temporaries.

Malta de 30$000, e 15 dias do priso. Excoptuam-se
as mascatnaçOns fitas no municipio poles nogociantes rosi-
dentes nolle, o que pagam os respectivos direitos.

CAPITULO 4.°

DAS ROAS, CAMPOS, MATAS E FAZENDAS EM COMMUM

Art. 151. Os quo de proposito mettereth gado on ou-
tra qualquer criaçEo nas p1antaçes alheias, on nas terras
cercadas, abrindo para esse fim cerca, on franqucando ta-
pumeS, sero multados em 30.000 e sujeitos a 10 dias do
priso: sendo na reincidencia, a gado al'.i encoiitrado,
sera considorado coma animaes damninhos, para o fim do
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Art. 80,e obrigado o contravontor a indotnnisacio do darn-
no causado.

Art. 152, Aquello quo, nao sendo dono do gado, mas
into ricionalineute prattcar a infcaeçào do Art antecedeuto,
soffora 15 dias do prisao, alein da satisfaçto do perdas e
interesses a an bas as partes, isto é, ao dono das plantacGos
on terras cercadas, cuj)s tapui005 houver Iranqueado, e no
dono do -ado considerado animal damniuho.

Art. 153 Eutende-se por terrono cercado, para o
fin dos Arts. 151 e 152, o que o é fixo por Lei, COWO é do-
ciarado polo Art, 163.

Art. 154. E' prohibido:
1. 0 Matar einas e serienias.
2.° Caçar perdizes nas fazendas, sent liceriça dos

sous donos.
§ 3. 0 Matar corvos.
§ 4 0 Matar codornas e perdizes no tempo de sua pro-

creaç1o, isto é, durante os inezes do Setembro, Outubro,
Novembro e Dezembro.

Multa de 1$000 do cada ave quo so matar.
Art. 55. E' prohibido a posea coin redos on tarra-

las, em rios vasant3s, on lagoas particulares, scm iiconca
do proprietario,ou dos barraiiquoiros, nos primeiros lugares.

Art. 156. E' porem, permittido a pesca em toda e
qualquer pat-to, corn linha volante, ditt larga, anzol, dita
do b ater, o por outros inoios no prejudtcaos aos proprie-
tarios, e no prohibido.

Art. 157. E' prohibido fazer roças nas terras dos pa-
trimonios, quo so todas as terras (leutro dos lirnites e di-
visas das respectivas constituiçes ou doaçses.

Art. 158. E' prohbido aos socios e coherdeiros Ie
terras em commum metterew gado nas culturas do quo
ainda no houver divisilo, urna vCz quo estojam platitadas
e cercadas, scm tine conveuha no dono da plantacio e
cerca. Multa do 5$ do eada cabeça do gado cavallar,
muar ou vaccum, e de 2$000 pelas do outros animacs,
alom da satisfaçao do damn) causado.

Art. 159. E' prohibido ao socio ou coh3rdeiro da
propriodado do cultura e campos de criar:

1. 0 Einpre'ar Inaior servi2o de. plantaçao, on core
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tes do madeira do quo ihes compete em proporço do see
quinho, contra a vontade dos socios ou do qualquer d'olles.

§ 2. 0 Metter nos campos major numero de gado do
quo ihe competir, na mesma proporco do § antecedento.

Art. 160. Havendo entre os socios ou herdeiros desa-
vencas ou rixas, por falta do observancia do disposto no
Art. antecedente, qualquer socio chamarà o socio infractor
A presenca do juiz do paz, per petiço, e, nomeados (lus
arbitros, se assignará aos soclos, quo ahi figuram c;rno liti-
gantes,a parte que cabe a cada urn desfructador no terremio
em commum, e so porto os marcos respectivOs, COrn assis-
tenca do juiz do paz e see escrivto, louvados, partes e duas
testornunhas, quo todos assignario em auto. Estes marcos
sero respeitados, at6 quo no juizo competente so faca a
diviso real do immovel.

§ unico. Na falta do cumprimento do qualquer das
partes para nomeaçLo e approvaço dos arbitros, o juiz
(10 paz norneará a revelia, e, na falta do todos, caducará a
citaço.

Art. 161. E' prohibida a qualquer soclo, sem ocon-
sentimento dos consocios, dar aggregaco para residir, on
plantar na fazonda em commum. Malta do 30$000, e o do-
bro nas reincidericias, alern da obrigaco do despejar o
aggregado, a quern pagará Os prejuizos quo causar.

Art. 162. Quando a fazenda em commum for do
criar, e quizer qualquer socio fazor plantac3es em algum
capo, será obrigado a fazer cerca ou fecho do lei, sob
pena do perder o direito da indernnisaçao do damno OU
prejuizo occasionado pelas criacOes.

Art. 163. Sompre quo nostas posturas so diz—cerca
ou fecho do lei, se intende o vallo do 2 metros e 4 deci-
metros do bocca, o 2 metros e 2 decirnetros do fundo; a
cerca em pé ou horisorital do urn metro e 8 decimetros do
altura, sendo quo esta deverá sor feita corn mnoirs fin-
cados, a distancia do I metro e 1 decimetro uns dos outros.

Art. 164. Nas matas das fazondas em commnurn, quo
no estiverom fechadas, Os socios sorio ubrigados a cor-
car suas plantaces pela maneira imidicada no Art. antece-
dento, sob as penas do Art. 162.

Art. 165. So extensivas as disposics dos Arts. 102
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163 o 164 aos socios clas fazendas quo, si beni quo dividi-
das, no estojarn cercadas.

Art. 166. E' prohibido aos quo habitaron dentro
das rntas do cultura on contiguos a ellas, na distanci
do intl e quinhentos metros para dontro, criar porcos sol-
tos, scm pastor. Os quo residiroin fOra destas distaricias
podoro crial-os; mas, Si assun mesrno elles causarem
damuo on destruiçao nts roçts e plantacos, sero obri-
ga1os a contel-os, logo quo dss sejam scietites, sob pena
de pagarern os prejuizos c:uisa.Ios pelos rnesrnos, o 30$000
do inulta, quo será dobrada nas reincidencias.

Art. 167. Entende-se por mata o terreno do cal-
tura quo contem 100 vezes a capacidade para a plantaço
do 80 litros do gro.

Art. 163. 03 quo pantarem em capo, cuja capaci-
dade para plantacao for maior do quo a do Art. 167, so-
ro obrigados a fazor corca para porcos, quaudo as plan-
taçcs estiverem a distancia do 2 kilumetros para dentro
da residencia dos inoradores, sob pona do perderern o di-
reito de inIornnisaQao do damno causado, e serem multa-
dos eiii 30$000, quo so dobraro nas meincidoncia.

§ unico. Por cerc do porcos se entende a quo
foita corn moires fincados na distaticia dta no Art. 163
o do varas sobro varas, isto é, as varas quo no esti-
vorern sibreo solo, so apoiaro efu cada extromnidade das
quo estiverern, para dopois seguirern o fecho ate a altu-
ra sulficiento e legal, apoiaudo-se a nova vara rias extro-
midados dmas duas lateraes.

Art. 169. E' prohibido fazer cercas on tapumes di-
visorioi nos lirnites communs das fazenias, sern preVia par.
ticipaco aos visinhos conriantes: Malta do 20$ a 30$000,
alem da obrigaço do desfazer, quando so verificar serom
prejudiciaos aos confinantes.

Art. 170. Quando amigavoimnente no accordemn
na factura dos fechos on tapumnes nos dito.s limnitos mit-
visorios, o aviso on participacao do quo trata o Art, an-
tecedeate serã feito por cit tço, corn dospacho do resoec-
tivojuiz do paz, quo mandará quo o confirianto recusante
comparea a audiencia ap.rasada. AM, ouvidas as partos o
oxarninados os titulos do linites, o juiz mandarâ quo a
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cerca on tapume so faça a custa dos proprictarios conil-
nantes, observando-so as segu intes regras.

1. 11 A. parto recusarito será obrigala a comparecer
na audiencia, e ahi noincara urn louvado, que, corn o no-
meado pela outra parte,e approvados amJjos, ira ao logar,
e, descripta a direccao do tapume, designarao a natureza
do mesmo tapuino quo do preforencia so deva enipregar, at
tenta a localidade, facilidade, seguranca 0 econornia.

2. a Na falta do comparecimento da parto recusante,
o juiz riomeará o louvado a rovelia, e, na falta do ambos,
serao ellas ex officio intrnadas para na L a audiencia (10 JUI-
zo fazerem as ditas norneaçes e approvaces, 0 S1 ainda no
comparecerem, 0 juiz nomeard o procedera ex officio, e as
partes respeitaro o procosado na factura dos fechos on
tapurnes.

3a Quando os louvados divirjam em suas opinies, o
juiz do paz adoptará a quo ,julgar mais razoavel on conven-
cionada ento pelas partes.

4a Quando as duvidas das partes versarem sobre a
direcço do tapume, elms sero decididas pela forma mdi-
cada nostas regras, corn louvados somente para isso no-
meados, cujas obrigacos flcain ontão restrictas ao caso.

5•a Quaiido o juiz deciihr a questao, assignará urn ter-
mo, no excederite a 30 dias, para o cmeço do fcho on
tapumo, 0 o razoavol para a sna conclusao, atteata sua na-
tureza o maim' on menor difficuldado.

6. Findo o prazo marcado para so começar a obra,
sorn quo o recusante a comece do sua parte, a outra parte
continuará corn o tapuino ate mile deva die ser, forinando
a coota corrento do toda a dopeza,com especiflcacao d'ella,
inclusive a do sua adrninistraçao, si liouver, para haver
metade da quantia desperidida do dito recusaute.

A conta corrente forinada, asignada e jurada,para
o firn da regra antecedente, faz prova contra o recusarite,
quo contra ella sO poderá allegar orro de soinma, e a par-
te,em cujo favor ella dernoustrar saldo, havará do recusan-
to o mosmo saldo, depois qee for jurada corn citaçro deste,
pelo meio executivo.

8a Q quo recusarse a quo o fecho on tapunlo so faca,
depois de ordenado e arbitrado, confurme estas regras,será
xnultado em 30$000e elle sei'A feito corn assistencia doui
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do paz, s 	 escrivo e official do justiça quo cobraro do
recusante os seus salarios inarcados pela Loi oin vigor.

Art. 171. E' prohibido ourta r-so qualquer arvor
fructifora, util ou do mudeira (10 lei, on jue sop propria
pain construeçe, seni quo se o faça par urn util, was
SOmento par so oxtrahi r ifiNi do he 1 has ou cousa seine-
ihante: Multa do 10$0 00 a 30$000, attenta a qualidado
da arvore on madeira.

Art. 172 	 E' prolilbido:
§ 1 . 0 Alirir, alargar, arruinar on mudar caininlios

em terms alleias, sejain pubbeas ou parliculares, scm ii-
ceuça do sous douos on adinitiisti tlOo e do prosidento da
Camara, on soinente d'aluI 1e, no segundo caso.

§ 2. 0 Arrasar ou destruir vallos on cerua.s to tapU-
rnes porn qualquer jim, sum icença dos ditos donos:

Multa do 20$000 a 30000, atom da obrigac.o (10 res-
tituir as cousas ciii scu estado oncwitmadas.

TITULO 8.°

DOS IMPOSTOS MTJNIOIPAES E SUA APPLIcAcAO

CAP1TULO 1.0

IMPOSTO E1'EOIAL

Art. 173. Tocla a pessoa qu habitu' neste inunicipto,
tendo por sun conta etsa a'rewiada on propria, pagnr an-
nualmento o linposto do I $000.

Art. 174. A oto iinposto Sn joito tolo aquelle quo
tiver renrla sufficiente pan sui sustentaco, segondo sun
profissto, emb ra more corn alguern.

Art. 175. 	 So isent's:
§ 1. 0 Os quo pagarern o aforamento imposto polo

Art. 63.
§ 2.° Os p bros quo vivern da caridado publica.
§ 3. 0 0 Who fitnilia.
§ 4.	 0 criado, camarada on adminitrador quo

ram c'nuneti riente corn su amo on em casa ou habitaco
separalt, 110 ( IL10 It t ineina no pague alugneis, por dopen-
der do sUn nornia en a dita casa a prestacdo do sous ser-
V 905
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§ 5° 0 soldado destacado ou quo habite tempora-
riamente para so prestar aos serviços quo Ihe so exigidos.

Art. 176. As pessoas quo, na forma do Art, anteco-
dente, so isentas do pagamento deste imposto, serãO corn
tudo lauçailas, corn tauto quo no respectivO lançarnento so
ihe observe a qualidade da ienço.

Art. 177. A Camara é autorisada a pôr em hasta
publica, para sor arrernatada a arrecadacio deste imposto.
lazendo prviamente o calculo do sou valor, em vista do
respectivO Iançamento, e poderido offer€cel-o corn rebate da
6. 1, parte em favor do arrematante, contada corn o valor
do calculo attetado polo lançarnento.

§ unico. Do producto desta arreinataco sornonte
perceberá 0 procurador a porcentagem quo seja sufil-
ciente para, corn a importancia (10 rebate, perfazer a da
porcontagem a quo tern direito o mesmo procurador.

CAP ITULO 2.0

LIOENAS

Art, 178. O negociantes quo vonderem sornente
generos do paiz, pagaru pela licenca 2$000.

Art. 179. Os quo venlerern conjunctamente zeneros
do paiz e moihados do t'ora,pagaro pela ltcença 5$000.

Art 180. Os quo veijiorern conjunctamefltt3 gone-
roi do paiz ou moihados do fora, fazendas, ferragens, lou-
ça etc., pagaro pola licenca 10$000.

Art. 181. Os quo, alew do quaesqUer generos men-
cionados nos Arts. 178, 179 e 180, tambern venderern dro-
gas uiedicinaes, pagaro. alorn da licença a quo por aquel-
les so sujeitos, mais a licença especial para as drogas, a
qual é de 30$000-

Art. 182. Os negociantes do qualquer mercadoria
quo seja, mas no especificada neste Capitulo, pagarao pela
licença 3$000.

CAPITULO 30

IMPOSTOS DETERMINATIVOS

Art. 183. 0 procurador ou sou aer4e cobrar tam-
born



- 385 -

§ 1. 0 Do cada mascate de fazendas qie no residir
no municipio, o imposto do 500$000.

2. 0 Do cada mascato do ouro, prata ou joias, no
residindo no rnunicipio, o imposto do 500$030, e seudo re-
sidento on negiciante morador no rnunicipio, 100$000. Po
dein ser vendidos sein imposto as obras do ouro ou prata
quo sao feitas no niuflicipw.

§ 3. 0 De cada dentista, 100$000.§ 40 Do cada retratista, 200$000.
§ 5. 0 Do cada funileiro, caldoireiro on follieiro, no

residente no municipio, 50$000, e residento, 5$000.
§ 6. 0 Do cada barraca ou botequim temporario,

20$000.
§ 7. 0 1)e cada casa do jogo de bilhar, 30$000.
§ 8. 0 Do cada dita do dito carteado, ou outros que

licitos sejam, 50$000.
§ 9. 0 Do cada engenho movido par agua, no qual so

fabriquo aguardente, 8$000.
§ 10. Do cada dito movido por bois, no qual so ía-

brique aguardente, 6$000.
Pagam sornonte a metade destes impostos os engenhos

quo no fabricarein aguardonte.
§ 11. Do cada litro do aguardente quo se fizer e

vender para o consurnrno do rnunicipio, 20 rdis.
s 1. Do cada urn moinho quo trabaihar para nego-

cia, 3$000.
§ 13. Do cada urn dia ou noite do espectaculo:
SnIo retribuido, 30$000.
No sendo retribuido, 15$000.
§ 14. Do cada ospectaculo do pelotiqueiro, 50$000.
§ 15. Do cada prosepe, partida do touros e outros

divertimentos iguaes, 20$000.
§ 10. Do cada pessoa quo conduzir caixas do musica

ou realejos, inarrnotas, on exliibir macacos, exigindo paga,
50$000.

§ 17. De cada uma rez morta psra so vender a car-
no aos quartos ou a retaiho, 1$500.

§ 18. Do cada carro contendo generos alirnenticios
quo so exportarem para fora do municipio,20$000,

§ 19. Do cada urna vacca panda quo so vender para
;ora do rnunicipio, 10$000.
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20. Do cacla rnna dita nova do criar, quo so von-
der para bra do inunicipio, durante 6 aunos depois
quo estas posturas estivorem em vigor, 5$000.

§ 21. Do cada rez do 3 annos para menos, quo so
vender para fora do rnunicipio,duraflte 4 annos, depois quo
estas posturas estiverem em vigor, 12$000.

§ 22. As pessoas quo possuirem carro e bois, pagaro
por cada carro 3*000.

3ero isentos deste imposto aquelles quo derem para as
obras publicas, concertos etc., tros carros do podras, quo
entrogarO ao procura(lOr.

§ 23. Do cada casa em quo so fabricarem fogos do
artifi&o ou girandolas. 5$000.

§ 24. Do cada dita em em quo so fabricar polvora,
10$000.

§ 25. Do cada titulo quo so registrar na Camara, ex-
copto Os do ernprega(IOS sem voncimentos,5$000.

§ 26. Do cada bolica on pharmacia, 5$000.
§ 27. Do cada advogado qua tenha escriptOriO, soli-

citadores e ecrives, 6$000.
Art. 184. As licencas moncionadas flo g Arts. 178 e

seguinles do Capitulo 2. 0 o os irnpostos mencionados no Art.
antecedeiite so entonclem pagas par o exerciciO das ros-
pectivas profissöes, industrias on artes, dentro do anno fi-
nanCeilO da Camara. Exceptuam-SO os impostos dos § 6.0,
13, 14 o 15, quo tantas vezos serào cobrados, quantos sejam
praticados os actos quo elles menCioflat1l.

Art. 185. As pessoas qua obstarem ou tantarem ob.
star quo se faca a arrecadacao dos impostOs muuicipaeS,Se
xo logo processados como infractores, a soffrerao a pena
do 30*000 do multa, e 15 dias do priso.

Art. 186. POe-se obstaculo a arrecadacao do im-
postos:

§ 1. 0 Arneaçando o procurador, seo agente on qual-
quer empregado municipal no exorciciO do suas funcçOes,
assLin como injuriando-os, quando no mesmo caso.

§ 2. 0 AineaçandO ou injuriando a qualquer advoga-
do, so1ctador ou procurador particular, quo allegue em
autos judiciaes, audioncia o actos do sua prollssao, pelos di
reitos da Camara, corn procuracO Walla.

§ :3. 0 Oppoudo-se em geral, directamente a por factos,
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ao livrè exercicio dos rnesrnos empregados on proflssionaes,
de maneira quo prive a arrecadaço da renda municipal,
retarda a entrada d'ella para o cofre, e no tempo em quo
deva a olle ser recolhjda.

CAPITULO 4°

DAS AFERIçSES, DISPOSIQES RELATIVAS E TAXAS

Art. 187. As mercadorias quo tiverem do ser forne-
cidas ao consumnio,sO podem sel-o por pesos e medidas me-
tricas, aferidas pelos padres publicos, os quaes so afar-
dos pela copia do metro a do kilogram ma, typo do Paris.

Art. 188. Ninguem poderà vender pesos ou medidas,
sam quo estejam cotnplotamente aferidos.

Estes sao:
I. 0 metro, sous multiplos a submultiplos, base de.

todas as medidas lineares.
II. 0 litro corn suas subdivises a multiples, medidas

de capacidade.
III. 0 kilogramma corn suas subdivisiyes e multiplos,peso legal.
Malta do 30$000, a 10 dias do priso.
Art. 189. A aforiço consiste era comparar Os pe-

sos a inedidas coin os padres respoctivos, o marcar corn
seas carimbos aquelles quo estiverern legaes.

Art. 190. 0 aferidor terá os seguintes roquisitos:
§ 1.0 Sor cidadAo brazileiro.
§ 2. 0 Ter mais do 25 anrios.
§ 3. 0 Ten feito exame do arithrnetica, polo menos

W as quatro operaços sobre os numeros intoiros, frac-
çes decirnaes e complexes, bern come sobre os elementos
do metrologia, alern da pratica do trabaiho do aferiço.

Art. 191. Os quo tiverem titulos quo comprovein as
habilitaçes do § 3.' do Art. 190, prestaro exarne perante
ama comrnisso composta do pro3idente da Camara e dous
professores publicos, e, na sua falta, duas pessoas idoneas,
nomeados polo rnesrno presidente.

Art. 192. Na falta do aferidor, fará a aferiço o
professor publico qua o referido presidente nomear.

Art. 193. 0 aforidor vencerá a porcentagorn do 20
% do jroducto das afenies; desta Feada so venoor
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tanibem a porcentagem do 10 % o procuraclor, quand
os coritribuintes pagarem-n'o por meios judiciaes.

Art. 194. Pola afericio so cobrará:
§ 1.0 Do metro, 2$000.
§ 2. 0 Do litro e suas subdivises, 8$000.
§ 3. 0 De cada multiple do litre, 1$000.
§ 4•o Do kilogramrna e suas subdivises, 8000.
§ 5. 0 Do cada multiple do mesmo, 2$000.
§ 6. 0 De cada balança, 1$000.
Art. 195. A Camara dará pesos e medidas aferi-

dos por sous patres ao fiscal, a fin de quo este v'erifi-
quo a certeza dos usados no commercio, comparando-os,
e fazendo tudo quanto Ihe incumbe, nos termos do Art.
66 § 10 da Lei de 1.0 do Outubro do 1828.

Art. 196. As pessoas quo infringirem qualquer das
disposices deste Capitulo, sobre cuja infracço no esti-
ver imposta pona especial, soffrero a multa de 30$000, e
5 dias do priso, e o dobro nas reincidencjas.

CAPITULO 5o

DESPEZAS OTJ APPLICAçES

Art. 197. Os impostos, licenças, multas, e tudo o
mais quo arrecadado for come ronda municipal, será ap-
plicado para occorrer as dospezas da Camara.

Art. 198. As despezas sao:
§ 1.0 Gratificaço aos empregados.
§ 2. 0 Expediente da Camara.
§ 3 0 Ditodojury.
§ 40 Luz, agua e asseio da cada.
§ 5•0 Qualificaçes e eleiçyos.
§ 6.°

0 Divida passiva.
§ 7 Obras publicas e extracço do formigueiros.
§ 8. 0 Oustas e despezas judiciaos.
§ 9. 0 Medicamentos a indigentes.
§ 10. lTaccinaco.
§ 11. Impostos.
§ 12. IIluminaço da cidade.
§ 13. Evontuaos.
Art. 199. Ficani consignadas as seguintes verbas:

L° Para expedioute do jury em cada sesso, 30



§ 2. 0 Para custas e despezas juliciaes, 200000.
§ 3. 0 Para qualificaço e eleiç3es, 20$000.
§ 4. 0 Para medicamentos a indigentes, 100$000.
Art. 200. As mais despezas, cujas verbas não so

mencionadas no Art. 19, sero feitas, quando determina-
das pela Camara, excepto as dos § 2. 0 , 3. 0 , 5. 0 e 12. do
mesmo Art.

Art 201. 0 imposto sobrecarros, de que trata o Art.
183 § 22, será unicamente applicado para os concertos e
calçamento das ruas.

TITULO 9.°

DOS BENS DO EVENTO

CAPITULO l.°

Art. 202. So hens do evento neste municipio o
gado vaccurn, cavallar,muar, que,com mara on sem ella,
for encontrado, sem so saber a quem pertence.

Art. 203. Os bens do eveato, salva a excepço esta-
belocida nosto titulo, serão apprehndidos, dopositados e
arrematados em 1ei10 por quetn mais dor, reco1hendose o
seu producto ao cofro municipal.

CAPITULO 2.0

Art. 204. As autoridados, os fiscaes e quaesquer
pessoas qua apprehenderem gado vaccum, cavallar on
muar, nas condiços do ser arromatado, delle logo fario
entrega ao procurador, quo, corninunicando-o ao presidente
em officio, este maudarà quo seja cdnflado a guarda do do-
positario -oral, on, na falta deste, nomeará depositario.

§ unico. Entregue o animal ou animnaes do ovento ao
depositario, em vista da communicaço do procurador ao
presidente e ordem desto, o depositario o receberá, notan-
do o recebimento no verso da mesma communicaço e or-
dem, para ser tudo entregue ao secretario, qua tomarà em
resumo tudo por termo no livro competente, assignando-o
o presidente, a passoa quo tiver apprehendido o animal a
o depositario, si houver sido nomeado.

Art, 203, Depositado assim, o presidonto mandar4
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annunciar a arrornataç.o por ethtal do 10 dias, no qual
ser doc1atdo o dia d'elIa, mencionando-se a qualidade e
2ignaes caracteristicos dos bons, e convidando-so ao mes.
mo tempo as pessoas quo a elles tiv-erern clireito, a fim do
fazerem as suas reclarnaçOes, dentro do dito prazo.

Art. 206, Findo o prazo, e presentes o presidente,
secretario o porteiro, este o certificarâ e annunciará o
leilao, è. vista do urn exemplar do edtal, e fará os preges
necessarios, chamando a quern mais d.

Art. 207. Concluida a arremataço, o arrernatanto
receberà uma guia par entrar immediatamente para o
cofre municipal corn a importancia d'ella,e recebor o com-
petent conhocimento; feito o quo, o s3cretario lavrará 0
auto de arremataço, no qual so trauscrevorá o edital,
certido do preges e o conheciinento, sondo tudo assig-
nado polo prosidente, arrernatanto e porteiro.

Art. 208. As pessoas quo so acharem corn direito
aos ditos bens, podero reclarnar a cutrega d'elles, antes
do effectuar-se a arrernataço, provando incontinente corn
tres testemunhas contostes, quo juraro do plano,ser sua o
legitima propriedade, lavrando . se termo no livro, no
caso de quo a prova dada baste para so effectuar a en-
trega, a qual todavia so fará, pagando o reclarnante, no
acto do se-ihe eutregar o bern, todas as despezas do mesmo.

Art. 209. No caso do quo a prova offerecida no seja
procedente para so fazer a ontrega do quo trata o Art.
208, isso mosmo so mencionará no termo, quo será lido
em presenca das testemunhas, quo tarnbem o assignaro.

Art. 210. Depois da arremataço, o dentro do urn
anno, o reclamanto so tern direito no producto liquido
do born do evento, deduzidas as despezas.

Findo este tempo nada so ihe entregará.
Art. 211. 0 depositario vencerá5°/ do producto

das arrernataces dos bens do evento, e ao mesmo a Ca-
mara pagarà as despezas razoaveis quo houver feito.

Elle è responsavel pela entrega dos hens no dia da
arremataçao, e, no o fazondo, seth multado em 30$000, e
soffrorá 5 dias do prisao, salvo difficuldade insuperavel
o furto ou roubo dos meszuos, ou impossibilidado por

doença.
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Art. 212. Toda a escripturaço seth feita no livro
competente. Della constará:

§ i. e A communicaçAo do procurador da Camara
o o mais quo consta do Art. 204.

§ 2. 0 Certido, como consta do Art. 200.
§ 30 Aulo, como consta do Art. 207.
§ 4.° Terno do entrega do bern a seo done ou re.

claniante.
§ 50 Dito do recurso.
Este livro, aherto, numerado, rubricado e encorrado

pelo presidente da Camara, terà urn abecedario corn o
mesmos requisitos, no qual serAo escriptos os nornes dos
arrematantes e lugares do suas residencias.

DJsP0SIcXO GEBAL

Art. 213. Toda a pessoa quo apprehender gado vac-
cum, cavallar on muar, nas condiçOes do ser arrematado
como hem do evonto, receberã do cada caboça a gratifi-
caço de 5$000.

CAPITULO 30

DAB ARREMATAES NAS FREGUEZIAS DE FORA DA CIDADE

Art. 214. A Camara fornccerá aos juizes do paz do
cada uma das freguezias do fora urn livro e abecedario
para a escripturaco das arremataçes dos hens do evento,
no qual escreverá o respectivo escrivAo.

Art. 215. Os bans do evento apprehondidos em as
ditas freguezias sero arromatados em presença do juiz
do paz, 8 o processo será o mesmo corn as seguintes a!-
teraçes:

1. Sorvirã do secretario o escrivo do juizo.
II. Receborá a importaitcia das arremataçes o

ca}, quo passará recibo, para ser transcripto no respective
termo.

III. 0 juiz do paz, quo tern as attribuiçes do pre
idento da Camara, sempre quo fizer entrega do bens aos

reclamantes, recrrerà para o presidents ox-officio, e
este recurso torá effeito susponsivo para so realisar a
dita entrega.
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Art. 216. Recebida a importancia da arrernataço
polo fiscal, este a remottorA ao procurador, a fim do Iho
ser onviado o conpeti'
ser copiado no livro-

CXIII W

REMATAcAO DO GADO VACUUM INDOMAVEL

Art. 217. Exceptua-se das disposices do Art. 203 o
gado vaccuin bravo, reputado indomavel, oxistente noste
municipio, nas matas ou proxirnidades do Rio Parana-
hyb, Rio Grande, Rio rfijuco , Rio Prata, Rio Feio,
o em quaesquer fazendas, cuja arremataço sorá feita coin
mais formalidades quo as proscriptas no Art 218.

Art. 218. Avisado o procurador do quo, em qualquer
dos logares referidos no Art. 217, existo gado bravo, corn
marca on sem ella, è cujo dono no so saiba quetn seja, so
dirigirá ao logar indicado corn pessoal sufficiente, e ahi,
conhecido o gado bravo pela indicaço do fazendeiro, seo
administrador on qualqiaer pessoa quo o dito conhecirnento
tenha, a vista do eada rez ou lote, o vendorá eta lei10 a
quetn mais der, escrevendo depois urn auto do arremataçao,
quo será assignado polo arromatante e tres testernunhas, e
d'elle constarä que foram observadas todas as formalida-
des prescriptas por este Art.

Art. 219. Este auto serâ entregue ao presdente, quo
o rnandará archivar, depois de copiado no livro.

Art. 220. A pessea quo noticiar e indicar o logar on-
de seja oncontrado o gaclo do quo trata este Capitulo, re-
ceberd de cada rez arrernatada a gratificico de 2$000.

Art. 221. Nas freguezias de fóra, na falta do procu-
rador, o fiscal tern attribuiçao para o quo ó disposto nesto
capitulo.

CAPIIULO. 50

RECURSOS

Art. 222. Des decisöes do presidente, nesta cidade, e
do juiz de paz, nas freguezias do fra, terao as partes re-
clamantes recurso para a Camara reurtida, quando jul-
garem-se aggravadas polo indeferimento do suas reclarna-
çiYes.
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Art. 23. 0 recurso 89 interpOo dentro do prazo do
chico dias, contados da arremataço. 0 recorrente dirigirá
sua petico a autoridado quo houver despachado o inde-
ferirnento, e instruirá o r&urso corn as razes quo jugar
ihe assistirem.

Art. 224. Recebida a potiço, o presideiite da Ca-
mara mandarà autoal-a pelo secretario, e dar vista ao pro-
curador, para dizer sobre a mosma, dentro do prazo do
tres a cinco dias.

Art. 225. Recebido o recurso corn as razes do pro-
curador, o presidente mandará quo seja submettido a jul-
garnento no prirneiro dia do sessão quo houver, e ahi serà
elle julgado pela Camara definitivarnento.

Art. 226. Quando o recurso for do deciso do juiz do
paz do freguezia do fóra, o presidente rnandará ouvil-o,
o no o procurador, nos terinos do Art. 224, e o prazo en-
to será do oito a dez dias.

Art. 227. Da decisao do recurso o porteiro intimarà
o recorrente e o procurador.

Art. 228. Dado on negado provimento ao recurso,
serà son processo archivado depois das intirnacöes.

CAP1TULO ULTIMO

DIVESAS DISPOSIQöES

Art. 229. 0 gado vaccum, cavallar on muar, de-
pois do arrematado, será marcado corn as iniciaes da mu-
nicipalidade, quo sno: C. M.

Art. 230. Quando os impostos municipaes no forern
pagos do prompto e nas epochas marcadas, procoder se-ha
executivamente a cob rança dos mesmos, nos juizos compe-
tentes, como se procede em taes circumstancias a respeito
dos impostos provinciaes.

Art. 231. Os editaes da Camara quo contiverem dis-
posicOes administrativas on policiaes,e comminarern penas,
corn doclaraçao de quo ficam fazendo parte d'estas postu-
ras, dependem do approvaco da Assemblea Legis-
lativa Provincial: entretanto, produzirao todos os seus
effeitos legaes, e tero intoiro vigor por urn anno, contado
da reso1uaço da Camara, sendo approvada polo Uo-
verno Provincial,
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Art. 23 2. As penas do prisao estabelecidas por estas
p'sturas podero ser commutadas em pena pecuniaria, a
requerimento da parte,calculando-se do modo quo a quantia
arbitrada por cada dia corresponda a sons renditnentos
diarios, conforme a industria, profisso, officio on arte
quo exercer. Exceptuarn-se as ponas dos Arts. 87, 88
1.°, 94, 100, 126, 128, 1,12, o 15, as quacs nao podom
ger comrnutadas.

Art. 133. A Camara organisart, corn a possivel bre-
vidade, urn regulamento, quo ficar fa7endo parto d'ostas
posturas.

Art. 234. 0 rdgularnento para a boa execuçao d'es-
tas posturas, na parto relativa i. contabulidade, escrip-
turaçao e . arroeadaço dos impostos oa reudas, depeaderã
da approvaqffo do Governo Provincial. Sua falta, eatre-
tanto, nao desvirtua o vigor das pressates posturas.

Art. 235. Ficatu revogadas e sem vigor no inuuicipio
do Prata todas as posturas e additivos as atesnias e quaes-
quer outras disposices em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quota o co-
uhecimento e eecucaoda referida Resoluçao perteaeer,que
a cumpram e façam cutuprir tao inteirarnente como
nella se contem. 0 Secretario desta Provincia a faca im-
primir, publicar e correr. Dada no Palaeio da Presiden-
cia da Provincia do Mitias Goraos, aos sete dias do mez do
Novembro do Anno do Nascimonto do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitoeeatos e oitenta e dons, sex.agesirno pri-
meiro da ladependencia e do lmperio.

TuEovlltLo OTTONL

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 23 de Janei-
ro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

RESOLUQAO N. 3091—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Contem o Uodigo do Posturas da Camara Muuicpal da Villa da Boa

Vista.

0 D3utor Theophulo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minas Geraes: Faco saber a todos Os 8605 haditarites,
que a Assemblea Legislativa Provincial $obre proposta da
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Camara Municipal da Villa cia Boa Vista, decretou a Be.
so1uço seguinte:

TITULO 1.0

DLSPOSIç)ES GERAES

Art. l.° Infracço é a inobservancia do determinado
em quaesquer posturas on editaes.

Art. 2. 6 Reincidoncia é o facto de incorrer nova-
mente em infracco qualquer pessoa jt punida no ununici-
pio, por infra-,go da mesma especie.

unico. A reincidencia será punida corn o dobro cia
multa applicada a infracço em quo reincidir.

Art. 3. 0 As licenças que nestas poturas so impie
como obrigaço, ser10 concedidas pelas Camaras, em suas
reunkes, e bra d'ellas, por seo respectivo residente, son-
do esta apresentada a Camara em suas reunkes.

Art. 4. 0 Os quo so sentirem aggravados pela con-
cesso ou denegao de licenças, podero recorrer para o
poder superior.

Art. 50 A importancia das multas e licenças serã
destinada para as despezas cia Camara Municipal.

Art. 6. 0 0 producto das arrecadaçes pertencentes
ao cofre será rcebida pelo procurador.

Art. 7. 0 Nos districtos do fora da villa, as multas
o a importancia das licenças sero recebidas por aquollas
pessoas quo o procurador da Camara nomear, debaixo do
sna responsabilidade.

Art. 8. 0 0 procurador da Camara prestarâ fiana
idonea, no valor do rendimento municipal de urn anno, em
dinheiro ou em bens do raiz, e para facilitar a arreca-
daço, poderà d'isso encarregar nas freguezias, debaixo do
sua responsabilidade e fiança, a pessoa apta, corn partici-
paco feita por elle a Camara.

Art 9. 0 A imposiço das inultas será feita por rneio
do auto lavrado polo fiscal, corn duas testernunhas, jre-
senciaes cia infracçao das posturas, corn dec1araço do Art.
iufringido, do dia em quo o foi, e da importancia da multa.
Este auto sorá ontregue ao presidente da Camara, quo o
remetterá em breve tempo ao procurador, para fazer a

cuo, 	 -
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Art. 10. Quando nestas posturas so impo a obri-
gaco do fazor ou desfazer, será asignado o termo do
vinte e quatro horas para crneçar a cuinprir a obngaco,
e o quo for razoavel para ultimar, e, quando no se obser-
var o determinado na sentença, mandarà. o fiscal fazer on
dosfazer a custa 10 quo a isto for condemnado na sentença.

Art. 11. Quando nestas posturas so manda adver-
tir alguem do cumprimento do qualqner dsposiço on
disposiçes, será a advertencia feita polo fiscal, acompa.
nhado do escrivo de paz Exceptua-se, porern, a adver-
tencia feita aos proprietarios do terras para prornptitl-
caço do estradas quo atravessam as mesmas,quo será feita
pelo fiscal somente e seos ageates.

Art. 12. Os flscaes dos districtos do fora participa-
ro aos d'esta villa as infracç5es do posturas quo so de-
rem em seus districtos. 0 fiscal d'esta villa, colligindo to-
das as informaçes quo polo sobredito rneio chegarem a
seo conhecimento, e add icionan do- lties as observaçôes ro-
lativas ao seo districto, fará urn relatorio, para ser apre-
sentado a. Camara, no primeiro dia do cada sesso ordi.
naria.

Art. 13. 0 presidente da Camara é autorisado para
mandar fazer, no intervallo do cada sesso ordinaria, dos-
pezas quo no excedam a trinta mil rèis.

Art. 14. A Oamara,quando tonha do emprogar qual-
quer dos fiscaes dos districtos em qualquer commisso ou
commisses, ihe marcari uma gratiflcaço proporcional
A importancia do serviço e a. distancia que percorrer.

Art. 15. Nos processos por infracco do posturas quo
forem intentados e concluidos ate execuço, a requeri-
mento do procurador da Camara, ou sous agontes nos dis-
trictos do fora, tero os mesmosdireitos a. tera parte da
quantia liquida quo tiver do ontrar para os cofres da
Camara.

Art. 16. Os fiscaes, sempre quo sahirem em correi-
ço, sero acompanhados por official do justica,que deverá
ser requisitado da autoridadecompetente.

Art. 17. As condiç3es estipuladas nos contratos das
rendas da Camara quo so administrarem por arrernatantes,
tern força do posturas, sendo obrigado qualquerdas partes
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a matisfazor as ditas condiçes, julgadas polo juiz cothpe-
tente as respectivas condiçes.

Art. 18. Nos casos em quo a violaço destas postu-
ras forern dentro das casas dos cidados, o fiscal ira fi casa
do denunciado e pedirá faculdade para inspeccionar; näo a
querendo,porem, o dono da casa conceder, requerera o fiscal
A autoridade competente. Esta inspecço será feita, estan-
do em casa o chefe da familia.

Art 19 Qualquer cidado habil para testemunha,
quo, tondo prosenciado urna violaço do posturas, recusar
assignar o auto corno testemunh, sendo para isto con-
vidado polo fiscal, serã multdo em metade da pena im-
posta no Art. violado; noste caso, o fiscal convocará duas
outras testemunhas, quo assigtiem o auto, e corn as mesmas
lavrará outro auto contra quem recusar sor testernunha.

Art. 20. Toda a pessoa quo so oppuzer fi execuçao
destas posturas,soffrerfi a multa do vinte mil réis, e doz dias
priso.

Art. 21. 0 procurador percoberá pela arrocadao
que ilzer vinte por cento.

Art. 22. As licenças para casas de negocios devem
ser requeridas at ao dia tres de Fevereiro: Multa do 30%
da importancia do respectivo imposto.

Art. 23. 0 anno financejro da Camara so contarã.
do primoiro do Janeiro ao ultimo do Dezembro.

TITULO 2.'
DA IREGULARIDADE E EMBELLEZAMENTO DAS POVOAQEa

CAPITULO l.°

DO ALINITAMENTO E EDIFIcAçXO

Art. 24. Fica creado nesta villa e em cada arraial
do municipio urn alinhador, quo vencera. urn mil rêis do
cada frente do edificio quo alinhar, pago polo dono da obra.

Art. 25. As ruas e travessas quo so forem formando
nesta villa e nas povoaçes do municiprn, contero a largura
do olto metros, e quer nestas, quer nas quo ja existern, no-
nhum predio serfi construido e reedificado, sem a presenca
do alinhador: Multa do 4$000, alem da obrigaço do dq-
molir a obra,
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Art. 26. Os predios edificados ou reecliticados do que
trata o Art. antecedente, devoro guardar a symetria e
regularidade quo se seguem nos § seguintes.

1. 0 Os pés direitos sero do tres metros e oitenta con-
timetros a tres metros e noventa e seis centimetrOs da so-
leira a linha do teihado, sendo sempre a soleira levantada
da terra, polo menos vinte e dois ccntiinetrOS.

2. 0 Nenhuma porta ou janella se abrirL nos oiWes das
cams, a firn de no embaracar a construccLO de novos edit!-
dos, unidos uns aos outros, excepto quando forern abertas
para as respectivoS quintaeS ou pateoS.

30 Os terrenos quo se acharern abertos entre Os edi-
uicios nos arruamentoS serAo tapadoS par seus donos corn
inuro do dais metros e vinte centirnetroS de altura,de pedra,
taipa, adobe rebocado ou do pranchdes do aroeira, igual-
mente calados, dentro do urn anno da adopçao d'estas
posturaLArt. 27. Aos infratores do Art. antecedente e seus
§ so imporl a multa de oito mil Ms.- e io dobro nas rein-
cidendias.Art. 28. 0 que der principio a construir edificio a
no acabar no decurso de urn a dois annos, perderâ o di-
reito quo tinha ao terreno, si este pertencer a muniCiPali
dade, o qual poderá pertencer a outro.

Art. 29. 0 alinhador que, mal servindo, offender o
alinhamento, par erro ou qualquer outra causa, serâ mul-
tado em 20$000.

Art. 30. Os proprietarios das casas ou predios sero
obrigados a caiar as frentos das mesmas, uma vez em
cada anna, ou quando for determinado par editaes: Mul-
ta de 4$000, e o dobro nas reincidencias.

CAPITIJLO 2.0

OBRAS pIJELICAS

Art. 31. Os reparOs dos odificios, prises, calçadas,
pontes, tanques a outras qutesquer construcci)OS, em be-
neficlo commum, serAo feitos pela Camara.

Art. 32. E' prohibido:
1. 0 Abrir encanarnentOS publicos on particulares

nas ruas ou pracas, sam participaco ao fiscal, quo assis-
tir.
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2.' 1azor alpendres on paioes nas ruas ou praças.
3 a Fazer quaesquor eseavaces na g ruas ott praça

e em suas visinhanQas.
40 Lancar mterias e quaesquer imuadieles n

ruas e pracas.
50 LanQar animaes mortos ou rnoribuudos.
Multa do 5$000 a 10$000.
Art. 33. E' igualmente prohibido:
1. 0 Esgaravatar e tirar terra on pedra nas calçadas.
2.° Tirar on arruinar Os materiaes das pontes, foti-

tes e outras quaesquer construccOos publicas ou parti-
culares, quo prejudiquern sua segurauca ou duraço.

Mu1a de 20000, e tres dias da prisO.
Art. 34. Os proprietarios dos terrenos onde nascem

ou atravessam as aguas da sorvido publica d'esta villa
no podero desvial-as ou occupal-as, do maneira quo
dimiuuam as mestuas aguas, ficando-Ihes salvo o di-
reito do indemnisacO pela desapropriaQO: Multa do
30$000, e obrigaco do restituir as aguas ao sea curso or-
dinario, sob pena do oito dias do priso.

CAPITULO 3.0
LIMPEZA

Art. 35. E' prohibido:
1 , 0 Lavar roupa, on do qualquer modo sujar as

aguas dos regos e fontes do gozo publico.
2. 0 Deixar vagar a noite, nas ruas e pracas d'esta

villa e mais povoacOosd'este municipio, prcos, carneiros,
cabritos e outras animaes damninhos:

Muita de 1$000.
Art. 36. Os aniniaes referidos quo forem encon-

trados depois do imposiço da inulta, precedida do aviso
aos donos, sero levados ao curral do conceiho, 8 arre-
cadados como boos do evento, na forma da Lei n. 2516
do 13 do Novembro do 1878, Titulo 4. 0 Art. 12, si no
forem ü proropto reclamados per sous donos, quo paga-
ro em dobro a rnulta do Art. antecedente, pagando
outrosiin as despeza cia appreiieusàO.

At. 37. Os proprietarios devero conservar limpas
as suas tostadas. A testada iias ruas comprehends a me-
tade das mosmas, e nas pracas ciacoonta o cinco decimEj-
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tros (cinco metros e meio): Multa do 5$000, e o duplo
nas reincidencias.

Art. 38. 0 fiscal o sous agente, W ao dia tres do
cada mez, correro as ruas e pracas, para veriuicarem
o curnprimento das disposiçes contidas ieste Capitulo
e no Art. 34, punindo aos conveatores: Multa do 5$000
do cada vez quo deixarom do fazel.o.

TITULO 3.

SAUDE PUBLICA

Art. 39. A Camara nomearà vaccinador, escolliendo
para isso possoa habilitada, em quanto nn 0 tiver nomea-
do o Governo.

Art. 40. E' perrnittida a venda do drogas no ye-
nenosas, nas casas do negocio, procedondo licença espe-
cial.

Art. 41. Os que venderem remedios adulterados ou
falsificados, pagaro 20$000 do multa, o soffrero 8 dias do
priso.

Art. 42. Fica expressamento prohibido:
1. 0 Vender substancias venenosas a pessoas livres on

escravas, sem responsabilidade do pessoa conhecida e do
conceito, e quo tenha conhecimento quo o abono a respeito:
Multa do 30$000, 10 dias do priso, e o duplo nas reinci-
dencas.

2.° Conentir quo vaguem nas ruas ces danados:
Multa do 20$000 ao dono do co, podendo qualquer pessoa,
sem quo posa ser exigida satisfaço alguma on indemni-
saçao, matar o cao quo encontrar coin este soifrimento,
on mesmo signaes d'elle.

3. 0 Matar gado que tenha ferida on signaes de qual-
quer doenQa: Multa do 10$000 e o duplo nas reincidencias.

4 0 Matar peixe coin voneno: Multa do 30$000.
5° Fingir-se inspirado por potencits invisiveis, pre-

dizendo casos tristes on alegres de quo pos.a resultar pro-
juizo a alguem: Multa do 10$000, e 5 dias do prisao.

6. 0 Inculcar-se curador do certa molestias on enfer-
midades, por segredo, feitico on oraços: Multa de 30$, e
8 dias do priso.

Art. 43 E' prohthido sepultar corpos deutro das
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igreas em povoaies, bra dos cemiterios publicos: Multa
do 10$000 a 30$000.

Art. 44. A Camara designarâ os camiterios das fro.
guezias e capeflas de sea municipio, quo ainda os no tive-
rem, assignando prazo razoavel, passado o qual, no será
permittido o enterrarnento sonao nesss cemiterios, sob
pena do Art. antecedente.

Art. 45. A Camara poderá prorogar o prazo do Art.
precedente, quando dentro delle nao possa se fazer 08 cemi-
torios.

Art. 46. Reputain-se cont raven tores do Art. 43:
1. 0 Os fabriquoiros.
2. 0 Os procuradores do irmandades, on os qua suas

vezes facaxn.
3. 0 Os parochos ou capelles quo mandarem fazer Os

enterramentos nos recintos dos templos.
4. 0 Os herdeiros ou testamenteiros quo mandarern fa-

zer os enterramentos nos reiritos dos templos.
5. Os quo mandarom ou consentirem quo so faam en-

terramentos nos recintos dos templos, e os quo abrirem
covas.

Art. 47. E, permittido aos particulares formarem
carneiras ou eatacumbas nos cemiterios publicos para
enterramento das pessoas de sua familia, pagando pela
licença 10000.

Art. 48. Nenhum cadaver ficará insepulto per mais
do 48 horas, salvo o caso do exigencia official: os infrac-
tores pagarAo a malta de 5$000.

Art. 49. E' prohibido estabelecer-se nas povoaç5es
cortumes do couros ou outra qualquer manufactura quo
possa preudicar a saude pubitca; Malta do 20$000, aem
da obrigaco de desfazer o cortume ou manufactura, sob
pena de 4 dias do priso.

Art. 50. E' prohibido estagnar-se agua, do maneira
quo possam, corrompendo . se, determinar o aparecimento
do epidernias: Multa do 5$000, e o duplo nas reincideucias.

Art. 51. E' prohibido fazer-se ou ter-so esterquei-
ras, cloaca ou chiqueiro nos quintaes ou pateo das ca-
sas, por forma quo projudique a saude publica. Os infrac-
tores serao multados em 10$000, o obrigados a retnoço
paraonde nao cause tal projuizo.

Art. 52. 0 fisoal, aeompauhado do •scrivo do paz
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iMtarà no dia 30 do Junho do cada anno todas as boticas
o casas do negocio do see districto.

Art. 53. E' prohibido:
§ 1. 0 Vender aimentos corrompidos.
§ 2. 6 Falsificar generos alimenticios, addicionando-

ihes substancias estranhas quo augmentetu 0 seu peso On
volume, e ihes communique propriedade nociva è. saude.

§ 3 • Utilisar, usando on vendendo, carne do re-
zes achadas mortas, qualquor quo seja a causa, certa oil
presumivel da morte:

Penas de cinco dias do priso e multa do 10$000 a
30$000.

Art. 54. Os boticarios e negociantes quo so oppuZe-
rem a visita do quo trata o Art. 52, seräo multados em
10$000,-e será ella feita independentemeute do sua von-
tade, e pelos meios legaes.

Art. 55. Fica designado o dia do sabbado para a f8i-
ra d'esta villa e povoac5es d'este municipto.

TITULO 4°

SEGURANA PUI3LICA.

CAPITULO 1.0

Art. 56. E' prohibido pedir esmohs corn bandeiras,
imagens on paineis do santos, scm licença do preidente
da Camara, pela qual pagará 5$ 000, exceptuando-se,
porem, nas freguezias, corn bandeiras do Divine Espirito
Santo, do Martyr S. Sebastio e do Padroeiro, quando os
productos do taos esmolas forem empiegados em sons los-
tejos, nao excedendo os limites do cada uma freguezia, a
corn licetiça.

Art. 57. No so poderá abrir casas do jogos licitos,
sem licença, e nella on em qualquer outra foam prohi-
bides os jogos do paradas e azar: Multa de 30$000, a o
duplo nas reincidencias.

Art. 58. No so admittiro nas casas publicas do
jogo flihos-familias e escravos a jogar: Multa do 30$000 ao
done da casa, alem de pagarem-n'a os jogadores cada urn
de per si: este5 ultimos contraventores soffrerAo a pena do
tres dias cIa priso.
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Art. 59. E' prohibida toda a espocie do jogos nas
ruas e pracas publicas: Malta do 30$000 a cada urn iridi-
viduo qua for encontrado a jogar,e nas reincidencias o du-
plo, a priso do 3 dias.

CAPITULO 2.

MED1DAS PREVENTIVAS DE DAMNO

Art. 60. E' prohibido.
1 . 0 Montar em animaes bravos nas ruas a pracas.
2. 0 Andar a galope, salvo o caso do urgonte necessi-

dade on service publico.
Multa do 5$000 a 10$000.
Art. 61. E' prohibido:
1. 0 Fabricar polvora ou outro qualquer objecto do

susceptive1 exp1oso dentro das povoaces.
2. 0 Soltar busca-pés a bomb5es.
Multa do 1$000, a o duplo nas reincidencias.
Art. 62. Sempre quo Os sinos derem signal do in-

cendio, todas as pessoas, a principalmente os officiaes do
carpinteiro, pedreiro a ferreiro, so obrigados a acudir
a contribuir pelos mobs a zoo alcance para a extincco do
logo em qualquer edifiojo publico on particular.

Art. 63. 0 sachristão é obrigado a dar signal de
incendio em qualquor edificio on obra, assim come o carce-
reiro, logo que della tiver noticia: Multa do 10$ a 20$000.

Art. 64. E' prohibido fazer fojos em terras nao cer-
cadas, ainda quo proprias, sem previamente avisar aos
visinhos confinantes a existencia d'elles, a maneira por
quo, a o sitio em quo estejam feitos: Multa do 10$000, e
desfazimento pelo contraventor.

Art. 65. Ninguem poderà tor soltos na porta,ou con-
sintir quo assim vaguern, animaes bravos qua possam offen-
der aos que passam Multa do 10$000, e o duplo nas rein-
cidencias, podendo o animal ser morto por qualquer, quan-
do por elle for acommettido on invstido.

Art. 66. E' prohibido ter dies soltos nas ruas a
pracas, on consontir quo assim vaguorn, excepto os per-
digueiros e dogues: Multa do 2$000, e o duplo nas rein-
çidencias.

Art. 67. E' prohibido cortar arvoredos d.s nscea-
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tea do fontes o aguas da servido publica: Multi do 10$000
a 30$000.Art. 68. E prohibido criar on conservar eguas
solta, vagando pelas ruas e pracas das povoaces: Multa
de 5$000 por cabeca, o as eguas sero recoihidas e consi-
deradas bens do evento, quando nLo fororn reclamadas
no prazo do 30 dias.

T1TULO 5.'

MORAL E BONS COSTUMES

Art. 69. E' expressamente prohibida a danca deno-
minada batuque, on qualquer outra, corn algazarra on
vozerias obscenas, do maneira quo offendam a moralidade
pubkica e incommodem os visinhos: Multa do 10$000
ao i donos das caas on iquilinos, ode 2$0 00 a cada urna
pessoa quo fizer parts do ajutitarnento, alem do desfa-
zimentti deste.

Art. 70. E' prohibido vagarem pelas estradas, ruas
e praças loucos furiosos e bebados quo aifroutern a mo-
ralidade e seguranca pessoal: o fiscal cotnmunicarâ a
autoridade cornpetente, a fim do quo os faça recoiher a
priso publica,no havendo estabelecirnentO proprio, on
pesoas quo doles queiram so encarrCçar.

Art. 71. E' prohibido:
I. Offender a moral corn actos, palavras on gestos.
II. Ter altercaçies e empregar palavras quo firam a

honestidade.
Mulia de 1$000, e do duplo nas reincidencias, e 5 dias

do priso.
TITULO 6.°

D1VERSAS MEDIDAS

CAPITULO l.
CONTRAVENcAO CONTRA AS PESSOAS

Art. 72. E prohibido a noito comprar a escravos
qualquer objecto, soil licença do seo senhor, on facul-
dade por escripto do pessoa quo sobro os mesmos tenha

il uoridade: Multa do 10$000.
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Art. 73. Neiihum mascate do quaesquer goneros p0-
derk vender suas mercadorias a escravos do qualquer fa-
zendeiro, sern pormisso dos respectivos donos on admi-
nistradores: Multa do 10$000.

Art. 74. W prohibido:
I. Espancar animaes mansos e uteis.
II. Cortar crinas on caudas dos animaes, por aciate

a seos donos.
III. Escrever disticos on letroiros nos poras ou pa-

redOes, em aifronta aos donos on alguein, e sujar as
mesmas paredes e portas corn immundicies.

Aos infractores do § 1.' 10$ 000; aos do 2. 0 , 20$000,
aes do 3. 0 , 20$000 a 30$000 de multa, e 8 dias do pri-
sao, e o duplo nas reincidencias.

IV. Dar tiros a qualquor hera da noite: Multa do
5$000.

V. Soltar gritos e vozertas dopois das nove horas da
noite: Multa do 2$000.

0 sachristao serà obrigado a dar no sino da matriz o
signal das nove horas, assim come o carcereiro no sino da
cada: Multa do 2$000, cada vez quo deixar do o fazer.

Art. 75. E' prohibido o uso do armas offensivas nas
povoaes: Multa do 10$000 a 20$000. Sao armas offensivas

I. Espingarda, clavmna, clavinote, garrucha, r3wol-
ver e pistola.

II. Espada, sabre, refle, espado, estoque, faca do
ponta, punhal, azagaia, lança, chucho e fouce do qualquer
tamanho; exeptuando-se os espadins dos magistrados e
pessoas gradas, espadas corn os officiaes da guarda na-
cional, quando fardados, armas corn os officiaes dejustica,
quando em servico. Perinitte-se aos carreiros e tropeiros
o uso da faca de ponta, ferro on foucinha, em quanto
andarem no exercicio do sua profissno, assim como aos
caçadores o use da espingarda.

Art. 76. Fica proliibdo o brinquedo do entrudo nas
pracas o rua, por qualquer maneira quo o pratiquern:
Multa do 2$000 a cada infractor.

Art. 77. E' prohibido arrastar páos pelas ruas e
pracas, por qualquer nianeira, excepto em carrot5es e
zorras: Malta do 5$000.

Art. 78. Fica prohibido entrar ern quintaos e plan'



- 406 -

taos alheias, salvo o caso de necessidade juatificavel:
Multa do 5$0001,

CAPITULO 2.0

DA VENDA DE GENEROS E OUTEAS PROVIDBNCIAS

Art. 79. A nenhurna pessoa é permittido atravessar
ou comprar pr atacado, dentro dosta villa, das povoaces
do sou municipio e nas estradas, ate a distancia do urn
quarto de legua, generos alimeuticios destinados ao con-
summo publico, sera quo tenham estado exp istos a venda
nos logares do costume, pelo espaco do cinco horas, tanto
no tempo de carestia, como no do abundancia: Malta do
20$000, e quatro dias do priso ao vondedor, incorrendo nas
mesmas penas Os compradoros quo atravessarern esses go-
neros, antes do decorrido o tempo acima declarado.

Art. 80. Era do carestia o fiscal inspeciona-
râ, relativamente a venda do generos, nos logares em quo
costumam estar expostos, nao consentindo quo so venda
per atacado.

Art. 81. Ainda em tempo de abundancia, guardar-
se-ho as disposic6s dos Arts atitecodentes a respeito do
qualquer genero alimentiew do prime ira necessidade, do
que haja falta.

Art. 82. A Camara, logo quo ihe for possivel, trata-
rá do fazor edificar uina cast do mercado, no logar xnais
convoniente, observando nossa eonstrucço as regras quo
a pratica tern aconselhado, no podendo ser ediiieada, a
no ser em uwa das pracas desta villa.

Art. 83. Logo quo seja construida a casa do mor-
cado, no logar designado no Art. 82, flea expressatnento
prohibido tor-so casa para o referido firn nas ruas desta
villa, ficando salvo o direito a qualquer popriotario edi-
fear casa destinada ao mosmo fim na praca do mercado.

Art. 84. E' expressame2te prohibido o uso do pesos
e medidas quo no sojam do systema metrico decimal: Mul-
ta do 10$000, e o duplo nas roincidencias.

Art. 85. 0 fiscal d'esta villa e das freguezias d'es-
to rnunicipio sorão obrigados a inspeetonar o exacto cum-
primento da disposio do Art. antecedonte, ate aus ul-
timos dias dos mezes de Junho o Dezembro do çada anno'
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impondo ao contravontor a multa comminada no referido
Art.

Art, 86. Todas as casas do negocios, armazens, bo-
ticas e tavernas so fecharo as nove boras da noite: Mul-
ta de 2$000.

Art. 87. E' prohibido, dentro do municipio, sem ii-
cença:

I. Mascatear obras do ouro, prata, fazendas e re-
medios.

11. Tirar retratos por niachinas.
111. Abrir barracas e botequins temporarios.
Malta do 20$000, alem do valor da licença, aos infra-

ctores dos § 1. 0 e 2. 0 , e do 10$000 ao do 3.0.

CAP1TULO 3.'

DM4 R0çAS, CAMPOS E MATOS

Art 88. E' prohibido:
I. Matar seriemas, emas e corvos.
II. Matar perdizes e codornas no tempo do sua pro-

creaçao, qua A do Agesto a Outubro.
Multa do 2.000, e o duplo nas reincidencias.
111. Oaçar iias fazen Its, som liconça dos proprietas

rios: Malta do 10000, o quando para este fim arronibarem
cercas, vallos, ostragarem plantacos e deixarem porteiras
ab3rtas, atom da mnulta, ptgar-se-hi ou indemnisar-se-ha
todo o proj uizo causado.

Art. 89. 0 dono do gado eacontrado nas p1antaces
alheias pagarâ l$000 do mnulta do cada cabeça do animal
cavallar, vaccum ou rnutr, e do 590 rós de quaesquer
outros animaes, tendo side avisad 1, ama vez ate duas, em
presença do duas tetemuuhas, e isto so veriIicará, cal-
bora no haja plantaç3os, mas sornente terras cercadas.
Entende-se per terreno c '3rcad) o quo tiver cerca de ma-
detra em p on deitada, do dois metros do altura, muro
de dois metros a 22 centimetros, vallos do pois metros a
vinte a dois centimetres, do largura e canto e cincoenta
ce utimetros (urn metro a meio) do profundidade, ou arbusto
o espinhos quo ve(IeIn a passagem.

Art. 90. E' prohibido a qualquer pessoa quo morar
em fazenda dividida ou cia commum, oonsorvar solta al-
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guma rez damninha, acostumada a entrar nas roas ou
plantaçoes devidamente cercadas. A rez damninha acos-
tumada a entrar nas roças 0 p1aritaces devidamente cer-
cadas, depuis do aviado o dono, serà recoihido ao curral
do conceiho, o arrematada como born do evonto, si no for
reclarnada no praz. do cirico dias.

Art. 91. E' prohibido:
I. Abrir, arruinar on mudar caminhos em terras

alheias, sem liconca de seus donos ou administradores.
Ii. Os proprios donos, sem licença da Camara.
III. Arrasar on destruir vallos, cerca, tapumes.

para qualquer fim, sern a referida licença do dono.
Mulia de 10$000, e o dobro nas reincidencias.
Art. 92. Os quo desfizerem serviços alheios, e os quo

do proposito deixarem abrtas as porteiras das fazendas e
pastos, soffrero a multa do 30$000, o W dias do priso.

Nas estradas commerciaes, os donos das fazndas e
pastos so obrigados a ter proteiras do hater, sob pena
de perder o diroito do exigir a multa e indemnisaco d'a-
queues quo a deixarem abortas.

Art. 93. E' obrigaço do cada urn concortar e con-
servar as estradas on caminhos do servidao pubilca quo
cortarn suas propriedades, tondo para esse effeito descorti-
nados 4 metros do largura e corn esgoto de 10 em 10
metro do distancia, on ondo necessario for: Multa do
10$000. No so cornpreheude noste Art. as proprietarios
nimiamente p )bres, sobre os concertos do cujas testadas
a Camara proverã

Art. 94. Para a boa execuço do disposto no Art.
antecodento, os fiscaes percorrer10 os seus ditrictos, duas
vezes por anno, sob pena do multa de 10$000 de cada voz
quo deixar de o fazer.

Art. 95. E' prohibido Iançar logo em roça on cam-
pos em commuin, sem previo avio aos socios e visinhos
canfinantos e deterininaço do dia, ho.ra e sitio em quo ti-
ver lugar o lançameir.o do fogo. As rocas devem ser
aceradas, do inodo quo evite a passagem do fogo para a
roça on capoeiras dos socios on visinhos confinantes. Os
aceiros devoro conter quatro metros do largura: Mal-
ta do 10$000, o ö dias de prio.

Sac cumplices na contra veriçao doste Art., e sero
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punidos corn a metado das ponas, o mandatario, fatnulo
Iivre, ou creado; e todos, a oxcepcäo destes, deverio a re-
paraço dos darnnos causados.

Art. 96. Esta disposiço é extensiva aos proprieta.
rios visinhos, cujas roças oU campos estiverem nas ox-
tremidades das fazondas.

TITULO 6.0

DOS IMPOSTOS MLJNICIPAES, SUA ARRECADAçAO E APPLICAç.O

CAPITULO 1.0

Art. 97. A Camara Municipal desta villa é autori-
sada a cobrar, dontro do cada anno tinanceiro municipal,
Os seuintes unpostos.

1 . 0 Do cada uma casa do negocio, quo somento ven-
der genorus do paiz, pela lic3nça, 1$000 annualmento.

2.° Os quo venderem tambom moihidos do bra da
provincia pagarão 2$000.

3•0 Os negociantes do fazeadas seccas pagarao pela
licença 2$000, C si vonderem conjuncta.inente genoros do
paiz, moihados e drogas officinaes, 3$000.

CAPITULO 2.0

Art. 98. 0 procurador cobrará tambem:
1.0 Do cada mascato do fazendas, drogas e objoctos

do armarinho, no dorniciliario no muriicipio, percorrea-
do-o todo, ou em parte, 20$000. Ficam sujeitos ao rnesino
imposto Os quo expuzor&m on venderem em quaosquer
das povoacOes do municipto.

2. 0 Do cada urn mascate do fazendas seccas ou ar-
marinho, morador no tempo quo no tiver casa aberta,
20$000.

3. 0 Do cada mascate do ouro, prata e joias, 20$000,
oxceptuando-se cs mascates do orivesaria mineira, con-
forme a Rosoluço do 1877 quo rogulou a materia, sob
n. 2448, do 14 de Novembro, Art. 3.'

4.' Do cada retratista, 20000.
5 ° De cada dontista, 20$000.
(.° Do cada tunilciro, caldeiroiro on foihoiro, nio
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domiciliario no municipio, mas quo eierca esta industria
transitoriamente, 5$000.

7.° Do cada funileiro, caldeireiro ou foiheiro resi-
dente no municipio, 3$000.

8. 0 Do cada jogo de bilhar ou jogo licito, 20$000.
9. 0 Do cada engenho movido por bois em quo se ía-

bricar aguardente, 10$000.
10. Do cada dito em quo so fabricar assucar ou rapa-

duras, 2$000.
11. Do cada urn dia ou noite de espectaculo, do thea-

tro on cavallinhos, retribuidos, 10$000.
12. De cada espectaculo do polotiqueiro, 5$000
13. Do cada presepe ou divertimento igual, 5$000.
14. De cada dia on tarde do volantim, 2$000. E-

ceptuam-so os espoetacu]s concedidos a beneficio do qual-
quer estabelecimento publico.

15. Do cada pessoa quo conduzir caixa do musica,
realejos, exigindo rotribuiçao ou paga, 1$000.

16. Do cada rez morta para so vender a came aos
quartos, taihos ou secca, 1$000.

17. Do cada casa em quo so fabricarem logos do ar-
tificio on polvora, 2$000.

18. Do cada casa, loja on tenda do alfaiate, sapateiro,
ferroiro, sefloiro, marcineiro, carpinteiro ou outra qual-
quer officina, no comprehendidas nestas posturas, 2$000.

19 Do cada casa do capita1ita, escripforiO do ad-
vogado, consultorio medico ou cirurgico, 5$300.

20. De cada cartorio do orphaos, 5$000
21. Do cada cartorio de tabollio, 3$000.
22 Do cada açougue em quo so vendor came, 2000.
23. Do cada pessoa quo tiver pasto do aluguel, ou

vender capim, 2$000. Comprehende-se isto na distancia
do dois kilometros em circumferencia d'esta villa e p0-
voaçes do rnunicipio.

24. Do cada rez on egua que exportar-se para bra
do municipio, sendo pago em primeiro logar polo compra-
dor, e em segundo peio vendedor, 100 réis.

25. Do cada attestado quo a Camara passar a pedido,
exceptuando-se, poreni, os do percepço do vencimentos,
5$000.
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26. Do caa Desta on burro quo exportar-se para fora
do nunicipio, 200 réis.

27. Do cada baile ou qualquer espectaculo, dado no
paco da Camara, cobrar-se .ha pela licença concedida polo
presidente, corn o onus do indemnisar qualquer damno quo
occasionar so, 1$000.

28. Do cada titulo quo se registrar na Camara, do
empregado som vencimento, 1$000.

29. Do cada botica ou negocio em quo so venderorn
drogas med icinaos, 1$000.

30. Do cada carorio do paz, 2$000.
Art. 99. Sao sujeitos aos impostos do aferiço todos

os negociantes, fazendeiros, tropeiros e lavradoros quo
Tenderem ou comprarem mantimontos, sendo os tres ulti-
mos do 4 em 4 annos, e os nogociantes annualmente:

1.' Do cada metro, 2$000.
2.' Do itiedida do seccos do 50 litros abaixo, 2$000.
3. 0 Do medida para liquido, do 10 litros abaixo, 1$.
4. 0 Do balanca para botica, retroz etc., 1$000.
5, 0 De balanca deim kilogramrna acima, 2$560.
6. 0 Do revista annualmente feita polo procurador,

'$000.
Art. 100. Ao secretarlo so pagarà:
1.' Do cada registro do titulo ou diploma, 2$000.
2.' Do cada attestado quo passar, 2$000.
3. 6 Do cada alvarà de liconça, 1$000.
Art. 101. Fica marcado para o secretario d'esta Ca-

mara o ordenado do 250$000 annuaes.
1.' Para o porteirO ou continuo, 30$000 annuaes.
2.' Para o fiscal Testa villa, 6 0$000 annualmente.
3.' Para o fiscal do disiricto do Lençóes, 40$000.
40 Para o do Matto Verde, 20$000.
Os fiscaes so poderao receber os seus ordenados, mos-

trando corn attestado do juz do paz do districto quo corn-
prirarn sees deveres.

Art. 102. Revogam-se as disposices ern contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecirnento e execuço da referida Reso1uco pertencer,
que a cumpram e facam curnpdr to intoiramente como
nella so contem. 0 Secrotario desta Provincia a faQa im-
prirnir, publicar e corrr. Dada no Palacio da Pcosden.
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da da Provincia do Minas Geraes, aos sete dias do mez do
Nov embro do Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus
Christo do niil oitf:contos e oitenta e dons, sexagsimo pri-
meiro da Iridopendencia o do Imperio.

TuEopIllLo O'rToNI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 23 do Ja-
neiro do 1883.

Canillo A. M. de Brito

RESOLUOAO N, 309—DE 19 DE SETEMBRO DE 1882

Contern as posturas da Carnara Municipal do Caldas

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidento da Provincia
do Minus Geraos: Faco saber a todos OS SCOS habitantes,
quo a Asemb1ea Legislativa Provincial, sobre proposta da
Camara Municipal da Cidade do Caldas, decretou a Reso-
1uço seguinte:

TITULO 1.

DISPOS1çOES UERAES

Art. 1.' Infracço é a inobsorvancia do dotormi-
nado em quaesquer posturas e eclitaes.

Art. 2.° Reincidencia é ø facto do incorrer nova-
monte em iufracçao qualquer pessoa já punida no muni-
Ciplo por falta da inesma especie.

§ unico. A reincidencia serâ punida corn o dobro da
multa applicada a infracço em que reincidir.

Ar 3. 0 Quando o infractor multado no tiver meio
do pagtr a multa, ou,sendo escravo, seu senhor no o qui-
zer pagar por cue, será esta cnnvertida em serviços nas
ohms inunicipaos, a mazAo de 500 rdis diarios comprohonde-
so nesta disposico o pagarnento das despezas e custas dos
processos da infcacço.

Art. 4 ' Quando nestac posturas so estabelece a no-
cessidade do liceriça,e no so declara a quorn se dove pedir,
entende-se quo nesta cidade a concedora o presidente da
Camara, e nos districtos do* municipio os rospoctivos fig.
cues ; o nonhurna licença pole ser concedida, som previa
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exhibiço do documontos quo iovern haverem side pago
os devidos impostos.

Art. 5.° Os quo so julgarem aggravados pela coil-
cesso on denegaço do liconças dadas pelo presdeute cc
pelos fiscaes, nos cases para quo sao compoteutes, podero
recorrer a Camara, expondo em petico os motivos do ag-
gravo ou queixa.

Art. 6 . 0 A irnportancia (la g multas e licenças farfl
parte da receita municipal.

Art. 7. 0 Quaesquer quantias pertoncentes ao cofre
da Camara serao rocebidas polo procurador da iriosma, na
forma prescripta pela Resoluçao do extineto Consellio Co-
ral, do Janeiro (10 1832.

Art. 8. 0 0 procurador da Camara prostarâ flanca
idonea,no valor do rendirnento municipal do urn sewestre
e,para facilitar a arrecadaco,podera disso encarregar, nas
frguezas, debaLxo do sua responsabilidade o flança,a peS-
soa apta, corn participaçao feita par die a Camara.

Art. 9•0 Airnposiçaoda multa serâ feta por meio do
auto lavrado Polo fiscal, corn duas teternuuhas presonciaes
da irifracçao das posturas, corn declaraço do Ai t. itifrin-
gido, do dia em quo o f o da irnportaacia da multa. Este
auto serâ entrogue ao procurador da Camara, para fazer
a execuço.

Art. 10. Quando nostas posturas so iinp3e a obriga-
ço do fazer ou dosfuzor,sorã assignado o termo do 24 horas
para cotnuçar a cumprir a ohrigaçio, e o quo for sutliciente
para ultirnar; no seudo observado o determinado iia or-
dem assignada, mandará o fiscal fazr ou desfazei t custa
do quo houvor irifringido qualquor disposicao da postura.

Art. 11. Quaiido nestas posturas so irnpöe a obri-
gaco do fazer qualquor serviço ou obra, e o obrigado nao
cumprir no termo que ihe for assignado, na farina do Art.
antocedonte, seta posto em praca a service on obra, e ar-
rematado por quem so proponlia fazel-o em melliores con-
diçes. No apparecendo Iicitaute, e no excedendo a sua
importancia a 100$000, o procurador, dontro da cidade, e
os seus respectivos agonies, nos districtos, o mandarà fazer,
o so procoderfl contra o infractor, para a cobrança da ho-
portancia da obra o do todas as despezas feitas, executi.
v amente.
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Art. 12. Quando nestas posturas se manda adertir
a determinadas pessoas o cumprimento de qualquer das
suas disposiçes, serA tal advertencia feita polo fiscal.

Art. 13. Os flcaes dos districtos do municiplo par.
ticiparüo ao da cidade as infracçes do posturas quo so
derem em sous districtos. 0 fiscal da cidade, colligindo
todas as iuformaces quo pelo sohredito meio chegarem
ao seo conhecimento, e addicionando-ihes as observaços
relativas ao seo districto, fará urn relatorio para ser apre-
sentado a Camara no primeiro dia do sesso ordinaria.

Art. 14. 0 presidente da Camara ê autorisado a
ordenar, no intervallo do cada sessao ordinaria, despezas
quo no excedam a 100$000.

Art. 15. A Camara, quando tenha do empregar
qualquer dos fiscaes dos disrictos em commisses quo ox-
cedam do tres dias, ihe abonará uma gratificacao propor-
cional a importancia do serviço.

Art. 16. Nos processos do infracço do posturas quo
forom intentados a concluidos ate a execuçiLo, a requeri-
mento do procurador da Camara, terâ o rnesmo direito
metade da quantia liquida.

Art. 17. Na concessAo do terrenos, quando dons on
mais individuos requererem simultaneameute o mesmo in-
gar, sera preferido aquelle quo obrigar-se a edificar casa
do sobrado a em menos prazo: em igualdade do circuinstan-
cia8 decidir. a sorte.

Art. 18. Os fiscaes, sempre quo sahirom em correi-
ço, seräo acompanhados por official do justica, quo re-
quisitaro da a utoridado competente.

Art. 19. As condiços estipuladas nos contratos das
obras da Camara quo so administrarem pelos proprios ar-
rematantes, on por encarregados seus, teem força do pos-
turas, sendo o contratante ou arrematante obrigado a
satisfazel-as, desde quo sejam competontemente julgadas
as infraccOes quo so derem na execuço do serviço on obra.

Art. 20. Nos casos em quo a vio1aço destas pos-
turas so der deritro da casa do qualquor cidadAo, o fiscal
no procedorá sem denuncia assignada.

Neste caso, ira a casa do denunciado, a quem pedirá
'acu1dade para proceder a necessaria inspecço; no a
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querndo o dono da casa concothw, requeror. o fiscal
autoridade competente.

Esta inspecco será foita, estaurlo em csa o chefe da
farnilia.

Art. 21. Qualquer cidado, habil para testemunha,
quo, tendo presenciado urna violaco do posturas, recusar
assiguar o auto como testemunha, sendo para isso con-
vidado polo fiscal, serâ multado em metade cia pena un-
posta no Art violado.

Neste caso,o fiscal convocarâ duas on tres testemunhas
quo assignern o auto, e corn as mesmas lavrará outi'o auto
contra quem recusar ser testemunha.

Art. 22. Toda a pessoa quo so oppuzer a execuo
destas posturas, soffrerá a multa de 30$000, e 10 dias do
priso.

TITULO 2.°

DO ASSEIO, REGULARIDADE E EMBELLEZAMENTO DAS P0-
V0AES

CAPITULO 1.•

DO ALINHAMENTO E EDIP1CAO

Art. 23. A Camara farâ lovantar pianos, quo fica-
ro archivados na sua se.retaria, e,segundo Os quaes,serio
formadas as ruas, pracas e odificios da ctdade e povoaces
do municipio.

Em quanto no s g levantarem os pianos, os alinha-
mentos sero fitos como ate ao presente, ou segundo as
instrucçes quo forern dadas pela Camara.

Art. 24. Haverâ os alinhadores neessarios para esta
cidade e povoaces do municipio. Os alinhadoros sero
nomeados pela Camara, e vencerao o salario do 2$000 por
alinhamento e 1$000 por cada estoio do freale quo apru-
marem, sendo sou dover assistir ao levantamento d'elles.
Nas casas do adobes ou taipas, sO percebero 2$ 000 do au-
nhamento; tudo pago polo dono da obra.

Art. 25. Compete aos alinhadores alinliar e nive-
lar as ruas, edificios e calçadas, conforme o piano das p0-

voaç6es, Si o houver, ou conforme o alinhainento do lugar
e instrucç i es da Camara. Os aiinhadores ijue, por Qrro ou.
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por outra qualquer causa, infringirem as disposices desto
Art., serao multados em 10$000.

Art. 26. Ninguem poderâ edificar ou reedificar, nem
fazer qualquer obra nas ruas, largos, estrádas ou traves-
sas, dentro da cidade oudas povoaQOes desto municipio, sern
previa licença do presidente da Carnara, nesta cidde, e
dos fiscaes, nos districtos: os infractores sero multados em
30$0000. Si alterarem o arruarnento e nivelamento. paga-
ro a malta do 50$000, alem do ser a obra toda ou parte
della quo offender a regularidade do piano, demolida pelo
done ou a sua custa, mesmo estando completamente aca-
bada.

Art. 27. 0 alinhador quo, sem a lcença do quo tra-
ta o Art. antocedente, alinhar on nivelar qualquer edtficio
quo so trate do construir ou reformar, incorrerá na multa
do 4$000.

Art. 28. Ordenado o desfazimento do edificio, concer-
to ou obra, será notificado o proprietario ou su procura-
dor, e na falta deste o seu inquilino, e o alinhador, na for-
ma dos Arts. 25 e 26, para prineipiar a execuço dentro
do 24 horas, contadas da intmaco, assignando-se-ihe
urn prazo razuavel para a conclusao, sob pena de swem
executadas estas disposices a custa do proprietario, a quern
no ficará o direito a reclamaçao on indemnisacao alguma.
0 inquilino nao pode ser obrigado ao desfazimento, mas
quando o faca podert exigir do proprietario a importancia
das despezas quo houver feito. Si, nos termos assignados,
nao for principiada on concluida a execuçao, a autoridade
competente mandará proceder ao desfazimento.

Art. 29. As licenças do quo trata esto Capitulo serAo
gratuitamento conceclidos por despacho do presidonte da
Camara, OuViao 0 respectivo fiscal.

Art. 30. E' prohibido edificar ou fazer qualquer obra
particular em terreno publico, sem licenca da Camara, ou
arrendamento: Multa do 5$000 a 15$000.

Art. 31. 0 arrendatario ou o quo obtiver licença
para construcço do predio, ó obrigado a principiar a obra
dentro do urn anno o a terminal a dontro do outro anno,
contados da data da concesào ou liconça, quo deverá ser
registrada na secretaria em livro especial. Os prazos para
is reedificaO3s serLo fixados jelos resecti yos fiscaes, corn



recurso para a Camara. Quando no for cumpik1a a obri-
gacao imposta neste Art.,quanto ao corneco da obra, consi-
derar-se-haa liceriça cahida em coinmtsso, co concssiona-
rio perderá ipso facto o diroito ao terreno, quo poderá ser
concedido a outro, ou voltará ao uso e logradouro publico.
0 qua liouver comecado a obra, e nao coiicluil-a no prazo
assignado, seth obrigado a pagar antivalmente o direito do
aforainento do 1$000 por metro de frente. Havendo, po
rem, circurnstancias atteridiveis, a Camara poclerá proro-
gar os sobroditos prazos por mais urn anEw.

Art. 32. Os edificios que actualineute so acham fOra
do alinhamento, a elle so subordinaro, quando forein roe-
dificados, sendo os proprietarios obrgados para tal fin a
fazel-os avançar, caso ostejam recuados, on a rocual-os,
si estiverem deinasiadam en to sahidos.

Art. 33. Nto so poder't edificar on reedificar fora
do alinhamento, sob qualquer pretexto, salvo do o pro-
prietario fechar a freiito do inuro.

Art. 34. Nenhum predio será edificado, scm ter polo
monos quatro metros do altura, contados do baidrame on
soleira a linha do teihado; serido sobrado, doverà medir
polo menos quatro metros ate ao paviinento do primeiro
andar, e no segundo andar 3,50 metros ate a linha do
teihado. Os predios devorxi ter a base do pedra on taipa.

Art. 35. E' prohibido collocarem-se, no pavimerito
terreo das casas, portas, janellas, rotulas e enipanadas quo
abram para fora en' fronte as ruas o pracas: o infractor
seth multado em 30$000, 0, Si dentro do prazo quo ihe
for marcado polo fiscal, nao mudar taes objectos, sorá con-
siderado em reincidencia. Serio, porem, permittidos nas
casas, cujas janellas iiquem, pelo menos, dons metros
acima do nivel do passeio.

Art. 36. Todos os terrenos quo estiverem abertos
entre os predios, nas ruas e pracas, serao por sous donos
tapados no prazo do urn anno, on par rneio do edificaçs
ou por muro do dons metros do altura: Multa do 10$000
aos infactores.

CAPITULO 2.0

1)0 ASSEIO E EM13aLLEZAMENTO DAS POVOAçiYES

Art. 37. E' prohibido nas praas, ruas e travessas;
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$ l. Lanar linmundicies e fazer estrutneiras: Mul.
ta do 2$ a 6$000.

§ 2. Laucar animaes mortos ou moribundos: Malta
do 10$, e obrigacao do removel-os incoiltitioUte. 03

maes serAo euteriados fora das povoaçes e a custa dos
seus donos, ou da Camara, quando so ignorar a quern per-
tencem. Os infractores, alem da multa, sao obrigados a
fazer ou pagar a limpeza.

Art. 38. Os proprietarios so obrigados a coaservar
limpas as frentei e testadas do suas casas e dos ter-
renos quo possuirem nas povn*cs: Multa do 2$00() a
6$000, si nao atteaderem deatro do 24 horas ao aviso
do fiscal, alem da obrigacAo do fazorem promptaineilte
* limpeza. A testada conpre1ieude a inetado das ruas, e
*as pracas cinco metros.

Art. 39. E' prohibido, sern licenca, empachar as
praas, ruas a travessas corn in teria6s ou outro qualquer
genero do entuiho: Multa do 4 a 8$000,aletn da obrigaco
do desontuihar inconttnonte. Ex.ceptuaiu-so dous casos:

1. 0 Necessidade, do maneira qua nLo so possa, sern p0-

rigo on grave prejuizo, podir a licenca, quo entao p der&
ser solicitadi no prazo do 24 horas, nesta cidade, e no do
3 dias, uas povoaci3es.

2.° Do utilidado publica ou particular, obtendo autos
a licoaca.

Art. 40. Em qualquer dos casos do Art. antecedente,
nunca sore. embaracado 0 ltvre tranito das ruas e pra-
ças, e Os qua tiverem obtido licenca, sero obrigados a
collocar luzes, nas noites escuras, divisas ou grades,
como ihes for determinado polo fiscal, para quo nenhuin
damno aconteça ao pubhco: aos infractres multa do 5$000.

Art. 41. Os proprittarios, nas povoacOes,so obriga-
dos a rebocar e caiar ou pintar as parades externas do
suas casas e muros e a renovar o reboco, caiadura ou pin-
tura sempre quo for necossario o determinado pr ad ties,
sob multa de 10$000, alern da obrigacao do cumprir o
disposto no presetite Art.

Art. 42. Si cahir algum muro, paredo on parte
d'eUe, no tempo chuvoso, poderè. o mesmo ser substituido
por cerca do madotra, corn faculdade da Camara ou do sea
reWQute, assin49-8 aç rorietario do terrsu, Q in
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prazo coivenicnte para a roconstrucço do muro ou pare.
duo: Multa do 1 2$000, alern da obrigaço de Lazer a obra.

Art. 43. Os donos de quintaes a terrenos quo fazern
frente para as praças a ruas, e qua ao presente so acharorn
tapados eom cerca do madeira, sero ad yertido polo fis-
cal, qua ihes marcartt o prazo do urn auno para as substi-
tuirem por muros do pedra on taipa, na forma do Art. 36,
sob multa do 1 2$000, alem da obrigaçao do procedorem
no prazo assiguado a substituiço.

CAPITULO 3..
DAS OBRAS PUBLICAS

Art. 44. A. conservaçao e reparo das muraihas, pa-
redOos a outras quaesquer obras feitas para seguranca do
edificios publicos, calcadas, pontes. chafarizes, regos,
aqueductos, pocos, tanques e todas as construcçes em be-
neficio commurn ou para decóro das povoaçes, serao fei.
tos pela Camara.

Art. 45. Quando urn on mais particulares so propu-
zerem,a expensas suas,fazer quaesquer das referidas obras,
devorAo conformar-so corn os pianos e plantas que a Ca-
mara para Ial fim organisar, a para as levarern a effeito
doverio solicitar licença, quo Ihes será gratuitamento con-
cedida; aos infractores malta do 10$000 a 20$000, alern
da obrigaçao do desfazerern a obra.

Art, 48. A Camara, quando tenha de fazer chafari-
zos para o abastecimento d'agua nas povoaçes, poderã
distribuir corn igualdade em anneii pelos particulares as
sobras ou o total da agua, depois do passada poles chafa-
rizes.

Art. 47. A distribuiç@ dos aniieis d'agua deverá ser
sempre feita sern prejuizo da servido publica, a do modo
que, quando por qualquer causa a agua diininua, os cia..
farizes estej am sempre abastecidos.

Art. 48. No titulo do coiiceso do annel d'agua so
obrigará o concessionario a abrir m&o da servidAo, quando
a Camara tenha do construjr outros chafarize, indemni -
sando-o da importancia do eneanamento, a qual será esti-
mada por arbitros.

.rt. 49. 0 Concessionario do annel d'agua quo a 4aQ
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encanar conveniontemente, e quo por isso ella prejudique
as ruas e pracas, seiá obi igado a assigiiar termo do fazer
o encanamento, como ihe cumpre, dentro do urn prazo
razoavel, quo no referido termu ficarâ consignado; recu -
sando-se, porem, a assignar o termo, ou no cumprindo a
obrigaçao quo coatrair, porderá o direjto ao annol d'agua
quo tiver, e incorroré. na multa do 10$000.

Art. 50. Qualquer arrematante de obras publicas
de quo trata o Art. 45, qua pela Camara forem mandadas
fazer, serâ obrigado, alem d'aqu110 a quo o obrigar 0 res-
pectivo contrato, a responsabihsar-so pela integridade
da obra durante urn anno, con tado do dia da entrega; esta
circumstauca ou condiçao serâ subentendida em t000s Os
contratos do obras da Camara, ainda mosmo quando nao so
tenha feito d'ella especial mensu nos referidos contratos.

Art. 51. Si, no decurso do anno, do qua trata o Art.
antocedente, verificar-so quo algurnas das condiçes do
contrato, relativa a solidez e elegancia da obra, dixou
do ser convenientemento cumprida, o arrematame incor-
rerá na mesma multa do contra to, si uàO refizer a ob, a no
prazo qua lho for marcado pela Camara. Exceptua-se so-
monte o caso do detetioraaAento, quo ado proveuha da ma.
fe on dólo do arromatante, mas sim de força major, on do
uma causa superior e improvista.

Art. 52. E' prohibido:
§ L° Arruinar ou desmanchar qualquer das ditas

obras ou parto dellas, ainda qua minima seja.
§ 2. 0 Abrir encanamentos publicos ou particulares,

nas tuas e pracas, sern par tici 1iaço au fiscal, quo assis-
tiri a taes services.

§ 3. 0 Fazer qualquer excavacao nas pracas e ruas
ou em suas visinhanças.

§ 4 ° Fazer alpendres, terracos, escadas, collocar
frades ou postes nas pracas e ruas, devendo ser demolidos
o rornovidos os quo actualmente existem.

§ 5.' Lançar mater ias e quaesquer entuihos, ou en-
tupir encanameutus publicos:

Multa do 10$000 a 30000, alem da obrigaço do re-
pr tudo no antigo estado.

Art. 53. E' igualmente prohibido:
1.' Esaravatar e tirar terra entre as calçadas.
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§ 2 	 Tirar dos encanamentos publicos agua para 0
proprio uso, sem autorisaço competnte.

Malta do 20$000.
Art. 54. A Camara poderá conceder licença para

qualquer dos fins dos § 1 . 0 e 3. 0 do Art. 52, quando no
resulte damno a terceiro.

Art. 55. Os ilonos das aguas nascidas ou encanadas
em seus quintaes ou pateos so obrigados a dar esgotos
e as encanarem, do sorto quo näo damnifiquem as ruas,
nem as obras e bernfeitorias publicas: Multa do 10$000 a
20$000.

Art. 56. Os encanamentos so conservaro sempre
limpos e em born estado,á custa de sons donos: Multa do
10$000, e obrigaço do o fazer.

Art. 57. Nas penas do Art. antecedonte incorrerá o
done do torrono pete qual passar o encanamento, a quem,
tendo sido feito o avio do dia e hera em quo so prebender
fazer a limpeza Cu concerto do encanamento, o impodir.

Exceptua-so o caso em quo o dono do terreno preferir
fazor a limpeza ou obra a sua custa, a admittir nelle pes-
soas estranhas.

TITULO 3e

DA SAUDE PUBLICA

CAPITULO 1.0

SALIJBRIDA1)E DO AR, AQUA E ALIMENTOS

Art. 58. Todo o cadaver humano serà sepultado nos
cemiterios publicos do municipio,ou nos particulares, corn-
petentemente autorisados, e nestes corn assistencia dores-
pectivo inspector do quarteirio.

Art. 59. E' prohibdo o enterrarnento de cadaveros
humanos, rias cidades e povoaçes do municipto, fora dos
cemiterios publicos, salvo o cao do Art. antecedente:
Multa (he 30$000.

Art. (30. So reputados infractores dos Arts. prece-
dentes os parochos on cape1Ies, Os fabriqueiros, Os pro-
curadores do irinatidades on quem suas vezes fizer, a os
herdeiros, testamente ros CU qualquer pessoa que mandar

on C )Qeritr em ties )trt tile ios.
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Art. 61. As jrmandades, para enterrarein sees irmOS
em lugares distinctos concorrero para a factura dos ce-
mitertos na proporcO do numero do irmOs e fundos do
que pudorem dispor.

Art. 62. E' permittido aos particuareS a construe
ço de carneiras e catacumbas no cemiterie geral para o
enterramento do pessoas da familia, pagando pela licenca
5$000 por metro quadrado.

Art. 63. Nenhum corpo ficará insepulto por mais do
24 horas, salvo si per attestado medico se declarar quo se
dove e se pode proceder ao enterramento autos desse prazO.

Art. 64. SAc prohibidos dentro das povoaceS Os cor-
tumes e quaesquer outras tnanufacturas ou fabricas quo
possam prejudicar a saucle publica. Taes fabricas nAo p0-

derAo estabelecer-se sorn licenca da Camara e em lugar ap-
provado per ella: Multa de 30$000.

Art. 65. E' prohibido ter cloacas, chiqueirOS ou es-
terqueiras nos quintaes ou pateos das casas, do forma quo
prejudiquem a saude publica: Mult,a do 30$000, alem da
obrigacAo do removal-08 para onde nAo cause tal prejuizo.

Art. 66. Os fiscaes nAo consentirAO em sous respecti-
yes districtos estagnacOes de aguas infectas. A Camara
mandará esgotar nos tei'renos municipaes as quo houver.

Art. 67. Os donos de terrenos quo ti verern aguas es-
tagnadas, as mandarAo esgotar dentro do prazo marcado
polo fiscal, salvo somente o case do reconhecida falta do
mews, sendo entAo o serviço feito por conta da Oamara
Aos infractores multa do 10$000 a 30$000, e obrigacAO
de proceder ao esgoto.Art. 68. Os proprietarioS por cujos torrenos correrern
as aguas rndispensavois a servidAo dos SeUS visinhOs, nAo
poderAo impedir quo so façam no respective encaflaiflento
Os roparos e melhorarnefltos precisos: Multa de 10$ 000 a
30$000, alem da cbrigacAo do fazerem o service obstado.
Esta disposicAo extensiva aos proprietariOs per cujos
terrenos for mister passar Os esgotos quo tendam a doss-
car as estagnacOes.

Art. 69. Quando houver duvida si as estagnaceS do
aguas podem prejudicar a saude publica, poder-se ha recor-
rer a Camara ou ao son presidente nAo otado ella reu
o ida.
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Art. 70. So nos matadouros publicos, on nos parti-
culares, corn licença, se abaterAo rezes para o consummo da
cidae e povoaçes. A came será vendida em lugares pa-
tentes,ondo so pssa fiscalisar o seu estado, limpeza e fide.
lidade de peso: Multa de 5$000 a 10$000.

Art. 71. As rezes não sero abatidas, sern qtle te.
nham passado 12 horas depois pie tiverem chegado ao ma-
tadouro: Multa do 5$000 a 10$000.

Art. 72. Os curracs on matadouros so conservarAc
limpos quanto for possivel, tendt) 0 carniceiro especial
cuidado em no arnontoar do uns para outros dias os des-
pojos de rezes mortas.

Quando no for obervada a disposico deste Art., 0
fiscal advertirá o earn iceiro, e, no sendo attend ida a ad.
vertencia, soffrerâ este a multa de 5$000 a 10$000.

Art. 73. E' prohibido lançar iinmundicies, lavar rou-
pas e quaesquer outras cousas nas fontes, chafarizes on
canos pie conduzam agua para a servido publica, on
mesmo nos lugares quo estejam superiores ao encanamen-
to: Multa de 4$000 a 8$003.

Art. 74 E' prohibida a criaço do porcos dentro !as
povoacöes, on tel-os soltos pelas ruas: Multa do 5$000 a
10$000 por cada urn.

CAPITULO 2.°

DOS MEWS PREVENTIVOS DE ENFERMIDADES

Art. 75. A Camara pedirá ao Governo da Provincia
on ao commissario vaccinador a vaccina. A Camara no-
mará urn vaccinador, e este fará constar por oditaes o
dia, hora e lugar em que vaccnarâ.

Art. 76. Todo o chefe do familia, preceptor on tu-
tor, feito o annuncio de pie trata o Art. antecedente,
será obrigado por si, seos farnulos e subordinados, a corn-
parecer para tal 11w, sob pea da multa do 1$000 de
cada pessoa quo se veriflcar no haver sido vaccinada.

Art. 77. Otto dias depois do vaccinados, compare-
cerão do novo para serern exarninados pelo vaccinador e
tambem para so tirar puz vaccinico para a propagaco
Multa do 1$000 por pessoa quo faltar.

Art. 78. HaverA para este Om urn Iivro, numerado
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o rubricado polo vaccinador, em o qual deverA ser feita a
inscripcto do todos os vaccinados, para dest'artc regula-
risar-se o disposto nos Arts. antecedentes.

Art. 79. Ninguem poderá exercer a profisso do curar,
scm apresentar tttulo legal a Camara, no qual porà o
presidente o seu—visto. 0 infractor incorrer1 na multa do
30$000.

Art. 80. E' prohibido abrir botica, scm licença,e scm
que so apresente a Camara titulo legal do Iiabi[itaço:
Multa do 10000, alem do pagar a liconça.

Art. 81. 0 boticario quo vender, ou na composicio
dos remedios ernpregar drogas corroinpidas, e os negocian-
tes que as venderem neste estado, incorrerO na multa do
30$000, e na perda do taos drogas, que sero inutilisadas.

Art. 82. Todo o boticario on negociante que vender
drogas venenosas a escravos on pessias desconhecidas e
suspeitas e que nao necessitem dellas no exereici() do suas
profissOes, soffrero a inulta do 30$OO.), alem das penas em
quo incorrerem crirninalmente.

Art. 83. 0 boticario quo, a qualquer hora do dia ou
da noite, deixar do abrir, scm motivo muito justo, a sua
porta para vendor remedio a quern levar recetta do medi-
co, incorrerà iia multa do 10000 a 30$000.

Art. 84. Os fiscaes visitaro, ao menos urna vez por
cada sernestre, em companhia do urn medico ou cirurgio
do partido, onde o houver, as boticas e casas onde so
venderem drogas.

Em falta do medico ou cirurgio, a Camara, em caso
do necessidade, iiomoarã para tal firn nina pessoa habili-
tada. 0 boticario ou negociante do drogas que so oppuzer
A rev ista e exame, incorrerá na multa de 5 0$000, e sero
inutilisadas todas as drogas quo estivorern em mao estado
no estabelecirnento.

Art. 85. No poderào exercor a profisso de nego-
ciantes pessoas affectadas do rnolestias, cujo contagio seja
nocivo e perigoso: Multa do 15$ 000 a 30$000.

E'tarnbem infractor o que consentir ou rnandar quo
es pessoas so ompreguem na venda do goneros.
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T1TULO 4.

DA SEGURANcA PTJBLICA

CAPITULO 1.0

SOBRE ARTIFICIOS PREJUDJCIAES

Art. 86. E' prohibido pedir esmolas para quaesquer
invoca es: Multa do 10$000.

Exceptuarn-se as irrnandadez do rnunicipio qua ti-
verern coinprornisso legairnento approvados, a as irinan-
dades a devoçes do qua trata o Art. seguinte.

Art. 87. As devoçes OU irmatidades do muuicipio qua
uao tiverein cornprornissos approvados, nao podero pu-
blicarneute tirar esrnolas, nern abrir subcripçes para
festas, sern licenga do juiz da provedora a approvaço do
parocho da respectiva freguezia; e, faita a festa, prestaro
contas perante o juiz do capallas.

Os infractores sero multados em 30$000 do cada
fal ta.

Art. 88. E' prohibido tot casas publicas do jogos per-
mittidos, sam licença da Camara: Multa do 50$000, corn
obrigaço do pagar a liconça a o imposto.

Art. 89. E' prohibido:
§ i.e Os jogos do parada, quor nas casas publicas

do jogos perraittidos, qur nas tavernas, botoquins, bar-
racas e quaesquer casas de negocio.

§ 2.° As loterias qua no forern coucedidas poles po-
dares competentes.

§ 3•0 As rifas de quaesquerobjectos.
Malta de 30$000.
Art. 90. E' prohibido aos escravos, aos menores do

21 annos a aos fihlios familias to1a a qua[idade do jogo,
ainda mesmo em casas licericiadas. 0 dono da casa on lo-
gar quo cousentir on admittir jogo corn ascravos, merioras,
on flihos familias, sari punido corn oito dias do priso a a
multa do 50$00. Nas inesmas ponas incorrerã o hornern
livre quo jogar corn macores a escravos.

Art. 91. E'prohibido:
§ I.' Fingir-se inspirado por potencias inyisivejs
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prerlizer SUCCOSSOS Cu acontecimentos, podenclo d'ahi re-
sultar damno ou Irejuizo a alguem.

§ 2 ° Inculrnr-se curador de enfermidados ou moles-
tins, por meio (10 feitiço, gestos ou accionados, raizos, ora-
çOes etc.

Multa de 30$000, e oito dies de priso.
Art 9. Os donos do tavernas on do quaosquer casas

do negocio em quo so vendarn bebidas aichoolicas, no
a podero vender, para serern ahi bebidas, a escraves e
crianas, on a p e gs as corn priucipio do ombriaguez: Multa
do 5$000 a 10$000.

Art. 93. E' prohihido o ajuatamento de escravos,me
nores e do pesoas embriagarlas em qualquer casa de no-
gocie, do-do quo no estejam fazendo compras. Os donos
das casas ou pessoas quo estiveroin encarregaclas do fa-
zer suns VCZ(,S, quo consontirem taos aJUntarnefltO sero
mu! tarlos do 5$00() a 10000.

Art, 94 	 E' prohibid') atirar-se nas pracas o ruas
rouquciras, buscaps, bernbas o outros fogos qu o possarn of-
bond p.r á pes'o e prejudicar as propriedades: Mul.ta
do 10$0')O a 30$0)0 . alem do tres dias do priso, si, depois
de jntirriados,continuarorn ainda corn o nocivo divertimento.

CAPITULO 2.0

DAS MEDIDAS PREVENTI VAS DE DAMNO

Art. 95. Os fiscaes rnandarO pôr guardas e divisas
junto AQ ecavaQes e precipicios quo houver nas obras
on servides publicas, e provero corn a possivol brevi-
(lade ao seu concerto entendondo-se corn o presidonte da
Camara, quando esta no esteja reunida para autorisar a
despeza.

Art. 96. Si as escavaçOes do quo trata o Art. ante-
cedente forom feitas per qualquer pessoa, essa serã obri-
gada no concerto e repoiç() Ic tudo no antigo estado, a
pagará a multa de 15$001 a 30$000, fazendo-se o concerto
A sua custa, quando, avisado,se recuse.

Art. 97. Si as escavaces a precipios nas proximida-
des de obras rnunicipaos ou servid$os publicas forem em
te'rrenos particularos,os donos sero obrigados ao concerto,



dentro do prazo marcado 1)010 fiscal, sob a inulta do Art.
antecedente, caso so recusem.

Art. 98. Os fojos 0 laços occultos nunca so faro
nas divisas no fochadas das fazeadas, chicaras e quin-
taos, sorn provio aviso aos visirihos coritinautes: Mu1ia do
20$000, e obrigaçto do entupir e dosfazer taos artiticios.

Art. 99. Qualquor ediflcio, muro on taputno quo
ameaçar ruina, oflensa on prejuizo aos visinhos o trans-
euiites, serà demolido polo proprieario, desdo quo o fiscal
corn poritos tenharn procediclo ao oiame, e declarado no
respectivo auto quo a obra em ruinas iito adinitte reparo;
do quo será 0 proprietario avisado polo fiscal, a thu do
quo procoda imrndiatamento a demo1iço.

Nesta intimaçao o fiscal ma rcará an proprietario o tem-
po quo julgar necossario para a conclusao do reparo ou do-
moliço. No caso do opposiçao on recusa por parto do pro-
priotario, o fiscal rnandarã fazor o servico, e depois Ihe
exigiri a importancia, segundo a conta documentada quo
apresentar-Ihe.

Art. 100. A obrigaço do demolir, reparar ou reedifi -
car incumbe ao propriotario, Sons inquilinos on procurado-
res, e quando o proprietarlo osteja ausente, sew procurador
no logar, nern possoa autorisada para 0 serviço, tOdS as
dospezas quo o mao ostado do predlo exigir ser10 feitas it
sua custa polo fiscal do respectivo districto.

Art 101 Tido o Inestro on director do obras quo fizor
on consentir, por iguorancia,orro on falta desolidez do base,
quo so faça qualquor edificio ou obra quo arneaco ruina,
seado tal porigo reconhecido polo exarne do fiscal e peritos,
incorrerá na inulta do 30$000.

Art. 102. E' prohibido
§ l.° Fabricar polvoru e fogos artiilciaes no interior

das povoacies.
§ 2. 0 0 fogo on tiro do rouquoira e buscapAs.
§ 3•0 Lançar fogos o giraudolas no ar, do modo quo

venharn cahir no mew do povoado. o em sua queda offender
a qualquer possoa on prodio: Malta do 20.$000,

Os foguotes e girandolas doverdo ser lançados corn a in-
c1inaco sufliciente para evitar aquelles inconvenientes.

Art. 103. Os sachristdes o carcereiros sdo obrigados a
tocar a fogo, logo quo rocobarn aviso do so havor die atoado
em qualquer edificio on praca: Multa do 5$000.

Art, 104. E' prohibido Iançar fogo ao campo ou inato
allieio: Malta do 30000, e 8 dis do prisdo.
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Art. 1105. E' igualmente prohibido:
§ 1.' Lançar fogo aos campos proprios on do quo so

dispe, sem previo a viso aos visinhos confinantes.
§ 2. 0 Queimar a propria roca, sem haver feito 0 aceiro

do 30 palmos, polo menos, e sem previo aviso aos visinhos
confinantes do dia em quo so pretende queimal-a. Multa do
10$000.

Quando, por infracço deste Art., o fogo so communi-
car aos campos, mats cultivados e propriedades dos visi-
nhos, o infractor, alem da indemnisaçao do damno causaflo,
pagará a multa do 30$000.

Art. 100. E' prohibido correr a cavallo nas pracas e
ruas, sem quo uma necessidade justifleavel a isso obrigue:
Multa do 5$ a 10$000.

Art. 107. E' prohibido:
§ 1 Soltar ou conservar-se soltos, nas ruas e pracas

das povoaçes e nas estradas publicas, animaes bravos, quo
possam offender aos transeuntes : Multa do 5$000.

§ 2, 0 Ter-se cues soltos pelas ruas, exceptuando-se as
perdigueiros qua forem reconhecidarnonte mansos, e os quo
estiverem matriculados.

§ 3. 0 Sol tar nas povoaçes ou estradas publicas caes on
quaesquer anirnaes damnados.

Multa do 15$ a 30$000.
Art. 108. No haverà espectaculo algum, sern licença

da Camara e respectivo pagamento della: Multa do 20$000 a
30$000.

Art. 109. E' prohibo a dança do batuque corn algazarra
quo incommode ao publico : Multa do 2$000 do cada pessoa
quo nelle tornar parte.

Os escravos e os pretos em geral podom tocar, cantar
o dansar nas povoaçes, bern como fazer as renados corn
quo costumo acompanhar aos juizos da irmandado do Ro-
sarlo, desde quo tenharn previarnente obtido a licenca da
autoridade competente.

Art. 110. Quando em alguma rua houver ajunta-
mento, desordem, ocu1taço do criminosos ou incendio,
as moradores visinhos serAo obrigados a illurninar as
frentes do suas casas, por aviso do fiscal, inspector do quar.
teiro, ou do qualquer autoridade quo o oxija; Multa do
2$000 a 6$000.

Art. 111. E' prohibido o uso do armas offtnsivas,
ospecificadas no Art. 3. 0 da Lei de 28 do Outubro do 1831.
Ezceptuarn-se, porern, do conformidade corn o Art. ?89 do
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'Cod. Crim. e seus §, os ifllciaes do Justila ô toog auxiliad
res em diligoncias o uso do espadas, espingardas. pistolas
o cactos; os officiaes do officio, em dias de trabalho . e no
trajecto para a officina, o transporte do ferraineutas do
officio; Os officiaes mtlitares, policiaes e guardas nacionaoz,
em service, o uso das armas dos sous unifornies; os car-
reiros o tropeiros, no exwrcicio do suas protIsses, o use
das armas proprias, come a faca e a guilhada, e final.
monte os quo tiverem licenca da autotidade eoznpatente
para ti'azerem as arias quo forem espocificadas no alvará
de licena. Todas as mais pessoas quo forern encontra-
das corn arias offensivas, serAo condemnadas na perda
das mesmas e multadas em 5$000 a 10$000.

Art. 112. E' prohibtdo o passeiu do oscravos, depois
do toque do recoihida, as 9 horas da noite, excopto si
transitarom corn ordern oscripta do see senhor, on do pes.
sea do sua famulia, declarando quo vo a service: Prisao
W ao dia seguinte.

Art. 113. E' prohibido nas povoacies amarrar-se
animaes junto as casas: Multa do 2$000.

Art. 114. Nenhum maseate podera vender quas
quer objectos on artigos do seu negocio nas fazendas, sem
licença do done, adrninistrador on loiter: Multa do 10$000.

CAPITULO 3.'

DAS IN1'RACçöES CONTRA PESSOAS

Art. 115. N' prohibido occultar escravos ongajados,
lugidos do poder o services do sons senhores o patres,
on consentil-os em casa, sem participar incontinoute aos
interessados senhoros e patres, on a autoridado compo-
tente na localidade, dentro do 24 horas: Multa do 50$000,
o priso -por 8 dias. Si o apparecimento so der fora das
povoaces, o dono da casa participará ao inspector do
quartirao, a o auxiltarâ na captura a conducço i soda
do res 1 octtvo ditricto, undo o prose sera ontregue a. an-
toridade coinpetente.

Art. 116. E' prohibido comprar a escravos e a me-
nores, a mesmo a po^soas desconhecidas e suspeitas, objee-
tos 1e qualquer valor qua sejam, sabendo-so on dscou-
1ardQ-so ue brain obtidos por metes criminosos; aos -



fractores inulta do 10$000 a 30$000, o obrigaço do res'
tituirorn os objectos aos legitirnos donos. Si o coniprador
for negocianto, incorrerá na multa do 100$000.

Art. 117. E' prohibido.
§ 1. 0 Os tiros do armas (10 fogo nas ruas e pracas

das povoacos, especialmento a noite: Multa do 5$000.
§ 2 ° As vozerias, gritos e alaridos, sorn causa jus-

tificavol: Multa do 5$000.
Art. 118. E' prohibido escrever disticos e figuras

deshonestas on pala'vras obcenas nas portas, paredes ou
muro dos edificios CU casas, on sujar as paredes, portas 0
janellas corn qualquer immundicie: Multa de 20$000 a
50$000, e 8 dias do prisao.

TITULO 5.°
b
	 1.

CAPITULO 1.' 	 h ,r

DA INDTJSTRIA EM GERAL

Art. 119. Toclo aquelle quo tiver do abater rezes
para o consummo nas povoaces, 6 ubngado a entrogar
ao fiscal urn billiete, coiitndo a marca da rez quo vae
matar, a cor e procedencia: Multa do 4$000 a 8$000
do cada rez, cujos osciarecimentos n10 forern apresentados

Art. 120. Os carniceiros sao obrigados a conseiitir 0
livre exame dos couros das rzes quo matarern, áquelles
quo proteriderern: Multa do 2$000 a 4$000 do cada couro
occulto.

•	 Art. 121. E' prohibido:
§ 1.' Entrar nos quntaes, p1aritaces e potroiros fe-

chados, sem previa autorisacao dos respectivos donos pro-
prietarios, salvo nos cases do absoluta necessidade.

§ 2. 0 .Doixar abertas as porteiras das fazendas e
pastos.

§ 3 ° Matas soriernas e corvos.
4. 0 Cacar perdzt:s e codornas desdo o mez do

Ages to ate ao do M rç).
Multa do 5$ 00 a 10$000.
Art. 122. E' prohibido motter gado e quaesquer

oitros animaQs em terrçros aIheios 8em permissao dQ seu
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donos: Multa do 2$ a 4$ do cada animal, alein de ser o in-
fractor obrigado ao pagamento do damno causado.

Art. 123. Todos os fazendeiros, criadores e pro prie-
tarios quo tivorem animaes em terras do cultura, sao
obrigados a tel-os em pastagens tapadas corn vallos ou
corcas fortes, do rnnoira quo n possarn passar as pro -
priedades confinantos e prejudicar as p1antaes alheias:
o infractor pagara 2$000 do cada animal, alem do damno
causado. E' terreno cercado o quo tiver corca do madei-
ra, em pé ou deitada, medindo 2 metros do altura, on
niuro do pedra on taipa, medindo 2 metros do altura, ou
vallo medindo 2,22 metros do bocca on largura; nas mes-
mas condiçes deve-so considorar os terrenos cercados corn
espinhos, do modo a vedar a passagem.

Art. 124. 0 propriotario quo em suas culturas,
pastagons ou cidtivados oncontrar criaços alhoias, as
mandará outregar a sons donos, on ihes avisarâ, por meio
segurO e insuspeito, para quo as procurom promptarneute.

Art. 125. Si, depois da entrega ou do aviso de quo
trata o Art. antecedente, as criaçes ainda apparecerem,
inemmodando e prejudicando ao proprietario em suas
culturas, pastageus ou plantaçOes, testeinunharã elle o
facto corn o inspector do quarteiro ou corn duas teste-
munbas insuspitas, podendo cm acto continuo conduzir
taos criaçes para o curral do conceiho, ou para o in-
gar quo o juiz do paz do respectivo districto designar,
declarando no acto da ontrega quem seja o done dollas.

Art. 126. 0 juiz do paz, igo quo estoja do posse
das criaçes aprehendidas, mandarà por official ide JUS-
tiça intimar o d no das criaçes para quo, dentro do
prazo improrogavel do tres dias, as venha receber o pa-
gar ao done das pastagens e plantaces destruida8 o
damnio causado e todas as despezas do aprehenso, con-
ducço e deposito.

Art. 127. Si, findo o prazo do tres dias, o dono das
criaçes aprehendidas no so apresentar para resgatal-
a. satisfazendo as disposiçes do Art. antecedente e mais a
rnulta do Art. 123 e 128 destas posturas, o juiz do paz
as mandará 16r ernpraca pubilca, por ode presidida, Corn
assistencia do secretario da Camara e do fiscal; entregando-
as a.quem maior.Iança pfforecer;.do quo so lavr&râ auto
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flhinuioso. Sedo nas freguezias, o juiz do paz respectiv
presidirã a praca, auxiliado polo sou escrivo e fiscal do
districto.

Art. 128. Alem das ilnposi8 do Art. 126, o dono
das criaçes aprehendidas pagarà mais a multa do Art.
123, alom do todas as despezas do aprelienso, conducçao,
deposito e praça.

Art. 19. Satisfeitas t•das as imposiçes dos Arts.
antecedentes, o excesso liquido do producto da praça seri
polo juiz do paz entregue ao lorio das criaçes arrerna-
tadas, dovendo tudo isto constar do respectivo ante.

Art. 130. Quanlo o prolucto das criaçes arrerna-
tadas for insutficiente para a solucç4o integral do quo as-
tabelecem os Arts. antecedentes, o dorm d'ellas flea
ainda obrigado ao pagarnerito do quo do custas e despezai
accrescer sobre o valor obtido na praca.

Art. 131. A importancia do damrio causado pelas
criaQes aprehendidas sera estipulada por accordo mu-
tao das partes interessadas, on por arbitramonto judicial.
Si o done das criaQes so recusar a nomear o sea arbitro,
o juiz do paz nomeará urn a sua revelia, sendo neste case
escolbido ainda urn terceiro arbitro para desempate,
quando haja divergencia nos respectivos laudos, e a im-
portanciade tal arbitrarnento sera a base da exigencia
para a pane iriteressada.

Art. 132. Os proprietarios a agricultores con-
firiantes quo no tiverern suas divisas tapadas, no po-
deräo pôr criaçOes nos pastos e capoeiras limitrophes, seni
provio accordo corn sea visinho confinaute, e aquolle quo
o fizer incorrera na multa a pena do Art. 123.

Art M. 0 consoeio on herdeiro no poderã
matter criaçes em terra do cultura on lavoura—pro in-
diviso—sem consentimento dos majs socios a herdeiros, on
sam quo proceda aos indispensaveis tapumes: Multa do
2$000 do cada animal, alern de pagar o damno causado.

Art. 134. Os tapumes divisorios sero feitos a
custa dos propriotarios conuinantes, observando-se as re-
gras 8eguintes:

§ 1. Si os interessados no accordarem sobro a no-
cesidade e qualidade do tapume, nomearAo arbitros, pa-
-rante o juiz do paz, pjo, lode ao lugar, resolvain sobre a
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necessidacle a qualiclade do tapume, attendendo a beau-
dade, facilidade, economia, segurança e duraco do mes-
mc); no caso do revelia do uma das partes, a nomeaço do
arbitro respectivo compete ao juiz de paz, 0 será desd
logo noinoado urn terceiro para o deseinpate.

§ 2. 0 Offerocenclo os arbitros Os sons laudos,assigaar-
se-ha urn termo, nunca major do oito dias, para o começo
do trabaiho, e urn prazo razoavel para a sua conc1uso,

§ 3. 0 Si urna das partos nAo corneçar, on no Con-
cluir o fecho nos prazos mnarcados, a outra poderá fazer
toda a obra e forrnart urna conta corten'o documentada
para haver da parte recusante metade do preco. A osta
conta corrente so podera a parte contraria oppor erro on
engano.

§ 4. 0 A parte quo do qualquer modo so oppuzer ao
pagamento, será multada em 15$000 a 30$000, alem da
obrigaco do pagar, na parte quo Me competir, as despezas
do service, conforme a conta apresentada.

Art. 135. E' prohibido aos socios, na propriedade do
cultura ou campos do criar, ompregar maior serviço,
destruio on cOrte do matos, assim como major numo-
ro de craçes do quo ihes possa competir: polo quo, a re-
querirnento do qualquer dos interessados a autoridade corn-
petente, nomear-se-hão arbitros quo declarem o numero
do criaçOes quo cada urn pode ter nos campos o pastagens,
som ruLna ou dostruiço destes, a a porção do terreno quo
cada urn poderâ cultivar annualmento, sern aniquilamento
das matas,attendendo-se sempre a devida proporcao em re-
1aço a parte quo cada intoressado tver na propriedade:
0 infractor serà multalo em 30$000, o obrigade ainda a
retirar a criaço quo do mais matter nos cainpos on pastos.

Art. 136. Nos casos do Art. antecedente, nao compa-
recondo a parte on panes citadas, a autonidde competen-
to procedera segundo o (lisposto no Art. 131, 2.a parto.

Art. 137. Quando as terras em commurn fororn do criar,
a algum dos socios quizer plantar em capiies, sorà obriga-
do a cereal-os, sob pena do porder o direito a indemnisaço
do damno causado a do pedir a imposiço do multas. Esta
disposiço comprehonde todo aquelle quo plantar na distan-
eia manor do meia legua dos logradouros das fazendas, quer
djvididas, quer em commum.

Art. 138. Todos os moradQrs desa oidado a povoaç5es
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do municiplo, em c u.i os predios a terrenos houvor formi-
gueiros,serdo obrigados a tiral-os a extinguil-os, principiafl-.
do pelos mais nocivos: Multa do 5$000 a 10$000, a o formi-
gueiro sera extincto a sua custa. A Camara mandará ti-
rar todos os formigueiros qua existirem nos logares pu-
bI I cos,

Art. 139. Os proprietariOs do pomares nas povoaços
so obrigados a tirar a herva do passarinho das arvo-
res: Multa do 6$000.

Art. 140. E' prohibido cortar os matos das nascentes
das Contes do aguas publicas a os quo Ihes sombriarem, no
so percurso. na largura do doas braças: Malta do 10$000.

Art. 141. A Camara permitte a qualquer pessoa
plantar nas praças a lugares publicos arvores do ornamento
o abrigo, uma vez quo so sujeitern ao alinhamento a
ospaço quo forem estabelecidos.

Art. 142. Todo o individuo quo arrancar, ou por qual-
quer forma offender a damnifIcar algumas das arvores
plantadas, a quo do futuro so plantarem. por ordem o con-
sentirnento da Camara, ou mesmo desfizer as grades
quo as cercarem, será multado em 10000 a 20$000 Si o in-
fractor for escravo, menor on fllho-familia, sera 0 SOU

senhor, tutor ou pai obrigado ao pagamento da multa 0

indemnisação.
Art. 143 E' prohibido aos proprietarios a concessO,

para usotructo, do sua terras, a titulo do aggragaço:
Multa do 5$000 a 30000 do cada conceso. Excootuam-Se
au ' lles quo tiverem contratos do locaço do serviços, le-
galmento passa(l0S.

Art. 144 Os contratos do. quo trata o Art. ante-
cedente clevero ser rgistralos na socrotaria da Camara,
dentro dos seis mazes quo lecorrorem da sua as.signatura,
pagando a parto quo Os apresentar a quantia do 500 rdis do
emolurnentos ao secretario. Os infractores locatarios ficam
sujeitos a multa do Art. 143.

Art. 145. Para os effeitos do quo tratam Os Arts.
aflteCe(lefltes, so teem vigor os contratos passados do har-
monia corn a Lei quo regula taos contratos.

Art. 146. 0 secretario da Camara deverâ ter urn Ii-
vro para os registros do quo tratam Os Arts. antecedon-
tes. Dos registros constarâo especialmento Os nomes do lo-
cador a locatario, lugar da residoncia, data, duraçao a
natureza do serviço.
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OAPITULO 2.

DAS SERV1D6ES E ESTRADAS

Art. 147. No podero os proprietarios impedir quo
por suas terras so abram estradas da extensão e largura
quo forem necossarias. As estradas devein ter a largura
sufficiento para que por ellas possarn transitar livre-
monte dois carros, e terão descortinamento do dois metros
do cada lado, salvo em logaros onde a natureza e acci-
deaths do terreno não permittam quo so d6 a convoniento
largura: Os infractores sorão multados do 10$000 a 30$000.

Art. 148. Os proprietarios são obrigados a dar
esgotos as immundicies e aguas quo damnificarem, arruina-
rem ou se tornarem incommodas as servids publicas;
Multa do 10$000 a 30$000.

Art. 149. Nos casos do Art. antecedente, os esgotos
so farAo sobre plantacOes e bemfeitorias, so havendo in-
declinavel necessidade, acceitando-se o lugar designado
pelo proprietario, sempre quo for possivel, scm prejuizo
o offensa da servida poblica.

Art. 150. Ficam sujeitos as disposices dos Arts.
aritecedentes os arrendatarios dos terrenos municipaes.

Art. 151. Os propriotarios são obrigados a concertar
o a trazer limpas e desentuihadas as estradas quo
passarem por suas terras e fazendas, daudo egoto as aguas
desassombrando os caminhos, quanto for necessario, na 1r-
ma estabelecida no Art. 147, e fazendo as estivas e at .

-terros onde forem indispensaveis, quando não excodam a
10 metros de extenso.

0 quo a islo so recusar, depois de advertido polo fis-
cal, quo lhe marcart urn prazo razoavel para concertar
on limpar a estrada em suas testadas, serit multad3 em
20$000 a 30$000, si não cumprir a obrigaco dentro do
prazo assignado.

Art. 152. Os proprietarios sio obrigados a fazor so-
bre os rios, riboir(es e corregos as pontes quo não deaiaii-
darem esteios: Multa do 10$000 a 20$000, alern do sot'
feita a obra a sua custa.

Art. 153. Quando a estrada on caminho for do
1auns moradores, são obrigados os quo delle so servi.
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rein aos concertos que a sua conservaço em born estado
reclamar.

Si nenhum dos releridos mdradoros quizer fazer o
trabaiho, qualquer dos que forem nelle interessado pode-
rit requerer au fiscal, quo mandara. fazer a. custa dos ro-
calcitratites 0 ervico.

Art. 154. As disposiçes do Art. antecedente so
applicaveis aos consocios ou coherdeiros do uma fazeuda
ou terras quo no estejam divididas, ou rnesnio quo
estando, a estrada pertenca a tolos pr direito e boa razo.

Art. 155. E' prohibido tapar, mudar, estreitar, en-
tuihar e dainnificar de qualquer forma as estradas, ca-
minhos e pontes, ou quaesquer outras obras publicas:
Multa de 20$000 a 30$000, alem da obrigaço do repor
tudo no antigo estado.

Art. 156. A prohibico e penas do Art. antece-
dente cornprehendern tambem o camiaho particular, amnda
quo delle se sirva urn sO morador.

Art. 157. E' prohibido abrir novas estradas em tor-
ras alheias, sern o consentrneuto do dono, e sem licenca
da Camara, quo resolvera. convenientemento, depois de
ouvir o dono das terras: Multa de 10$000 a 20$000.

Art. 158. E' prohibido conduzir madeiras do rastos
pelas pontes, estragando-as: Multa do 10$0 00 para
aquello quo, havendo estragado a ponte, nao a deixar
no antigo estado.

Art. 159. Para a boa execuço do disposto no pro-
sente Capitulo, Os fiscaes percorrot'o os SOOS respectivos
districtos, urna vez em cada sernestre.

CAPITULO 30
DI VENDA DE GENEROS, AFEaIc5ES E OUTRAS PROVIDENC1A.S

Art. 160. Nenhuma loja on taverna, qualquer easa
do negocio ou officina etc. so estabelecera. neste munici-
pio, sem licença, a qual tera. lugar todos Os annos,pela for-
ma declarada no Art. 172, e sob a multa nelle estipulada.

Art. 161. E' prohibido, dentro do perimotro do meia
legua, atravessar nas estradas os generos alimenticios des-
tinados ao abastecimento das povoaces, quer sejam taos
gerioros do municipio, quer importados do bra: Multa do
30000 aos contrawritores, coinprador o veidcdo,
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Art. 12. So considerados atra,esadores, e como
taos incursos na multa do Art. antecedente, todos aquelies
quo sahiram alem dos limites das poVOacoS, on so servi-
rem de outros quaesquer ineios, para corn prarem generos a
tropeiros ou conductores.

So tambem atravessadores aquelles quo, a titulo do
encommendas, receberom generos, mormente em opocas
de carestia, salvo si os genoros vierorn, desde sua proce-
dencia, directamente conduzidos em transportes seus.

Art. 163. No caso do carestia dos generos alirnenticios,
dever& comparecer sempre o fiscal no mercado publico, ou
nos lugares onde so eftectuar a venda dos generos. para fazer
manter a ordem na proporcional distribuico delles, e pro-
venir dissenses.

Art. 164. Todos os quo venderem generos quo devam
ser posados on medidos, terao os necessarlos pesos, balancas
e medidas, aferidos annualmente, na forma das presentes
posturas.

Nesta disposiço esto incluidos os rancheiros quo yen-
derem nas estradas. Os infractores sero multados em 10$.

Art. 165. Os quo recusarem-se a aferir seas pesos e
inedidas sero multados em 10$000.

Na inesma malta incorrero Os quo recusarem aproson-
tal-os ao fiscal, quando proceder a correicao delles.

Art. 166. Os pesos, medidas e balanças serAo aferidos
annualmento no principio do cada anno.

Os aferidores darAobilhetes on tales, datados e assigna-
dos, declarando a natureza o quantidade dos pesos o medidas
quo aferirem.

O aferidor que fizer a ateriço bra da marca dos pa-
dres da Camara, serà multado em 20$000.

Art. 167. Si as medidas, balancas e pesos forem falsi-
ficados, depois do aferidos, OU si o negociante so servir nag
compras ou vendas de medidas falsas e no aferidas, pagarà
a malta de 30$000, e 8 dias do prisao.

Art. 168. Todos os pesos e medidas devero achar-se
sempre em perfeito estado do limpeza ij asselo, sem fendas
nem quebraduras, do modo quo o publico nao seja prejudi-
cado: Multa do 2$ a 6$000.

Art. 169. A nenhum escravo so concederè. licença para
ter casa de negocio, e quando, para obtenco da licena, so
occultar esta circumstancia, será o infractor multado em
20$000, e a casa immediatamente fechada.

Art. 170. 4s taverias, armazen s, boteuis
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quer outras casas ondo so vendam bebidas espirituosas, fe-
charfto suas portas ao toque do recoihida, quo serà as 9 ho-
ras da noite: Multa do 10$ aos infractores. Nesta cidade a
toque do recoihitla sara dada no sino da Camara polo carce-
reiro. on por outro a son mandado.

Art. 171. 0 procurador da Camara, acompanhado do
fiscal, visitarâ uma vez por anno as casas do negocio, e re-
vistarâ as pesos, balanças e medidas, procedendo como do-
termina a § 45 do Art. 176 destas posturas.

TITULO yr.
CAPITULO I.

DOS 1MPOSTOS MUNIC1PAS

Art. 172. 0 pagamento dos impostos municipaes terá
logar nos mezes de Janeiro, Fovereiro e Marco do cada anno.
Findo este prazo, os critribuintes incorrerAo em multa,
o pagarAo par isso mais 20 % sabre a importancia da licença,
exceptuados somente as mascates do qualquer natureza, su
jeitos ao imposto do § 17 do Art. 176 destas posturas.

Art. 173. Quando Os impostos inunicipaes nao forem
pagos no devido tempo, proceder-se-ha executivamente a sua
cobranca, da mesma forma estabelecida para a arrecadaco
dos impostos provinciaes.

Art. 174. A aferiç.o sorá feita nos mazes do Janeiro,
Fevereiro e Marco, a sao obrigados a ella, do accordo corn as
disposicas dos Arts. 164, 165, 106, 167 e 168 destas posturas,
todas as pessoas quo venderem por grosso e a retaiho, corn-
prehendendo-so tambern as proprietarioS do fazendas, sitios
o fabricas, cujos productos frem vendidos dentro dellas.

Art. 175. Todos aquolles quo tiverom do estabelecer
casas do negocio fora das povoaçOes, a margem das estradas
on lugaros isolados, so obrigados, para obterern as respec-
tivas licenças, a apresentar attestados assignados por dous
on mais fazondeiros da visinhança, afllrniando a sua mora-
lidade.

CAPITULO II.
Art. 176. A Camara Municipal da Cidade do Caldas è

aütorisada a cobrar annualmente:
§ 1. 11 De cada casa do negocio do fazenda, armarinho,

calçado etc., 40$000.
§ 2. 0 Do cada casa do negocio do fazonda em quo so

Ten4eem droas permittidas, mais 6$000.
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§ 3.' De cada casa de negociO do moihados, geflerOS all-
menticiOs o aguardente. 40$000.

§ 40 Do cada casa em quo so vender café ou generOs
aUrnenticiOS, 10$000.

§ 5° 1)0 cada botica, 40000.
Ainda quo n'um sO ba1co so venda moihados, fazendas

e drogas, d o negocianto obrigado as liconcas rosl)eCtiVaS.
§ 6.° Do cada urn hotel ou hospedaria, 20$000.
Sendo nos Poços do Caldas, 50$000.
§ 7.° Do cada casa do bilhar ou jogos permit tidos1 40$.
§ 8.° Do cada offleina de alfaiate. sapateirO, selleiro,

marcineirO, ferroiro, ou qualquor outra casa ou officina
no cornprehefldida nestas posturaS, 8$000

§ 90 Do cada casa do fogos artificiaes, 10$000.
§ 10.

Do cada casa do capitalista, consultOrio medico
ou do advogadO, 20$000.

§ 11.
Do cada cartoriO do escrivO ou tabelliAo, 5$000.

§ 12. De cada dentista on retratista, 30$000.
§ 13. Do cada casa do padaria, 1,4000
§ 14. Pela venda do quitandas nas ruas, 2$000.
§ 15.

Do cada casa on olllcina do latoeirO, funileiro
etc., 8$000.As mesmas ofilcinas, fora das povoacOes, 12$000.

§ 16 Do cada casa do ngociO. qualquer quo seja, bra
das povoacfieS, atom dos impostOS dos § 1 a4, mais 500$000.

§ 17.
Do cada urn mascate do ouro, joias, fazendas e

armarinho, 2:000$000.As licAncas para os nogociantes on mascates do que
trata o § antocedente, sO serviraO para o individUO que a
houvor pago, nAo aproveitando a outro, desde quo este no
possa provar a sua qualidade do soclo do contribuiflte, por
moio do contrato devidarneute registrado e legatisado polo
Tribunal do CommerelO.

§ 18.
Do cada inascate do objectoS do funiloiro, latoeiro

on catdeireirO,50$000.
§ 19.

Do cada mascate do tintas, drogas especificas
etc., 20$000.

Os mascates quo negociarem nosto municiPiO,SOm a corn-
petente licenQa, pagarao, atom dos impostos a quo so obri-
gados, mais a terça parte da totalidade dos mesinos irn-
postos.

§ 20. Do cada negociante do escravo quo comprar ou
vender no mu nicipiO, 00$000.

§ 21. Do cada espectacUlO publico, 20$000.
Exceptualil-SO os theatros particnlares.
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2. be cada botequim ou barraca para a venda do
bebidas alcoolicas a comestiveiS, em quaosquer festejos OU

reuniôs publicas, 10$000.
§ 23.

Do cada portador do realojo ou outro qial-
quer divertimento do quo recobam paga, 10$000.

§ 24. Do cada açouguo em quo so vender cam1,
alem do imposto do § precedente, 6$000.

§ 25. Do cada caboca do gado vacuum quo so aba-
ter para consummo no muuicipio, 2$000.

§ 26. Do cada porco quo so matar para vender,
2$000. Sendo vendido no mercado, 500 réls.

§ 27. Do cada vacca do bite, nas povoace 4$000.

§ 28.
Do caa licença para tar animaes muares on

cavallares, nos logradouro3 publicos, 2$000.
§ 29. Do cada tnatricula d co, 2$000.
§ 30.

Do cada carro quo conduzir,para vender,lenha,
pedra, madoiras on materiaos para constrUGc8S, pela ii-
conga annual. 5$000.

§ 31.
De cada carro quo exportar generos do mu-

niciplo, por viagem, 2$000.
§ 32.

Do cada carro quo importar genoros para o
municipio, por viagem, 2$000. So sujottOs aos impos-
tos dos § antecedentes os carros quo transitarem por este
munidpio, embora nAo porteuca in a elle.

§ 33. Do cada rancho do tropa, 5$000.

§ 34. Do cada engenho do serra, 5$000.

§ 35.
Do cada vendedor do obras de ferro, corno

facas. freios, esporas &. &. 10$000.
§ 36.

Do cada vendedor de imagenS, obras de tome:
somo apparehos, botOes &. &. 6$000.

§ 37.
Do cada vendedor do arr&os, rodes, tecidos

de algod$.o, chicotos e outras tranças do couro, 20$000.
§ 38. Do cada cambista ou bUheteiro, 30$000.

§ 39. Do cada veudedor do bichas, 5$000.
§ 40.

Do cada vendedor ou mtscato do drogas espe-
cificas, tintas, sinetos, cariinbos e quaesquer outros ar-
tigos aqul nao comprohendidos. 5$000.

§ 41.
Do cada conceSsLO de prazo para ediflcacao,

10$000.
§ 42. Do cada cargueiro do aguardento importado

no iutulicipio, 1$000.
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§ 43. Do cada registro do titulo ou patente quo
deva ser foito nos livros da Camara, 2$000.

§ 41. Do cada aferico do pesos, 1$000.
§ 45. Do cada aferiçao do medidas do capacidade,

is000
§ 46. Do cada aferiQo do medidas lineares, 1$000
§ 47. Do cada revista feita polo procurador, an-

nualinento, come detorrnina o Art. 171, 3$000.
§ 48. Do cada mascato ou negociante do ouro. prata,

brilhante e côco, fabricados nesta proviticia, 50$000.
Art. 177. Para a effctiva execuco do quo estabe-

boom estas posturas nos § 17, 18 o 19 do Art. anteco-
dente, os inspectores do quarLeiro so obrigados a exigir.
do todo o masoato quo apparocer a) territorio do sua
jurisdicço a apresontco da licença ou ta10 munici-
pal; e, case no apresentern, acompanharo o infractor on
infractores a séle do municipio, para quo paguorn o im-
posto e a multa, metade da qual pertencerá ao inspector
do quarteiro, que, para major seguranca, deverá fazer
aprehensAo do toda a bagagem do mascate.

TITULO 7..

DOS EMPR1GADOS DA CAMARA

Art. 178. A Camara terfi:
1 secretario.
1 procurador.
1 fiscal na cidade e cm cada uma das povoaes do

tnunicipio.
1 porteiro e cosinheiro.
1 aferidor.
1 alinhador.
Estes empregados sero norneados pela Camara, e por

ella conservados, em quanto bern servirem.
Art. 179. Ao secretario compete
§ 1.' Fazer a escripturacAo do todo o expediente da

Camara, tendo em boa guarda e ordem toclos os livros
e o que pertencer ao archivo.

§ 2. 0 Passar corn promptidâo e fidelidade tods as
certides quo ihe forem ordenads ou pedidas.

S .° Registrar os diplomas, titulos oq patotltQs que
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em virtude do dispOsiç3ss do leis e ordens superores, do-
yam constar do registro municipal.

§ 4,0 Fazer nos livros competenfes o lançarnonto dos
orçamentos, balanços e contas da receita e despeza muni-
cipal.

§ 5 0 Pormanecer junto a mesa nos dias do sessao, para
tomar d'olla os mais minuciosos apontarnentos, corn quo do-
vera confeccionar as actas das sess3es da Camara no ljvro
proprio. lavrando-as corn a rnais escrunulosa fidofldade.

§ 6 0 Fazer por escripto os avisos on convocaçOes aos
veroadores para as sesses oxtraordinarias, on das trans-
feroncias dos dias designados anteriormente para as sesssas,
desde quo recoba para tal fim oriem do presidente da Ca-
mara.

§ 7•0 Lavrar Os termos e contratos quo forem feces-
sarjos.

§ 8 0 Acompanhar ao fiscal nas visitas ou correiçes
quo houver do fazer testa cidado.

Art. 180. 0 secretarlo no poderã ausentar-se da ci-
dade, sern flcença do presidonte da Camara.

Art. 181. 0 secret.ariopercoberão ordenado do 700$000
annuaes, pagos trimestralmente, em quanto a Camara no
deliberar diminuir on augmentar o respectivo ordenado:
alem disso, perceberá no oxercicio do suas funcçes os omo-
lumentos do quo tratam estas posturas, cobrando, pelas cer-
tidöes, informaçes e mais actos on serviços do son empre-
go, os mesmos em)Iumentos dos notarios publicos.

Art. 182. Ao procurador da Camara compete:
§1. 0 Arrecadar as rendas da Camara, procedendo con-

tra os contribuintes remissos, do harmonia corn as leis e
o disposto nestas posturas.

§ 2.° Tor ta1s do todos os impostos municipaes, Os
quaes sero numerados a rubricados polo presidente da Ca-
mara.

§ 30 Passar conhecirnentos ou recibos aos contribuin-
to g, cortados os tales a numerados successivarnente ate
ao ultimo quo passar no tim do anno financeiro.

§ 4,0 Roceber dos contraventoros dostas posturas a
importancia das multas em quo incorrorem, dando-Ihes
sempro tales, de recihos cortados do Iivro d,'elles.

§ 5 0 Defender perante os tribunaes e autoridades con-
tituidas os direitos da Camara, e demandar pela execuço
fbi do quo dispöem estas posturas, devendo, quandojulgar
necessario, consultar a advogados, dando parto a Camara
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Au ao seu presidente, nos intervallos (las sessos, para r-
ceber ordens e instrucçöes a respeito.

§ 6. 0 Satisfazer, em vista do ordem da Carnara, aos
einpregados a outros quaesquer qua forern seus crelores.

§ 7. 0 Fazer, nos intervallos das sessc$es ordinarias a
corn a devida autorisaço do presidente, as dospezas qua
ella houver julgado indispensaveis, do conformidade corn
o disposto no Art. 14 do Titulo 1.0.

§ 8. 0 Executar as ordens a instrucç3es qua pela Ca-
mara Ihes forern Was em negocios do sua competoncia.

§ 9. 0 Dar corita trimestralmenta da receitae despeza
da Camara, apresentando-a no prirneiro dia do cala sesso
ordinaria, a devendo sempre tal conta ser acompanhada do
documentos qua a legalisem, e de mappas dernonstrativos
das verbas orQarnefltaes a das despezas realisadas por con-
ta de cada urna deltas.

§ 10. Apresentar a Camara antivalmente, corn o ha-
lancotedG 4.°tritnestre do exercicio municipal, urn lança-
mento minucioso e tiel, polo modelo quo a Canara the
dará, do todas as casas de ugocio, offloinas, hoteis ou hos-
pedarias, ranchos a fabricas, de qua trata 0 Art. 176 dstas
posturas, a do todos a quaesquer outros artigos trihutados,
ficando responsavel pelacobranca do taos impostos, do har-
monia coin referido lançamento.

Art. 183. 0 procurador deverá prestar fiariça ido-
nea, cuja iLnportancia serã calculada pela renda municipal
do urn sernestre, ou cons iderar-so-ha afiançado sob a ros-
ponsabildado collectiva da Camara.

Art. 184. 0 procurador podera tar agentes sans em
todas as parochias do rnunlcipio, os quaes, ernbora titu-
lados a approvados pela Camara, serviro sob a exciusiva
responsabilidade do procurador.

Art. 185. 0 procurador terá vinte por canto, do-
duzidos da iniportancia total da arrecadaço qua fizer dos
impostos muuicipaes, sendo, porern, responsavel pela irn-
portancia das multas e rendas muuicipaes, cuja cobranca
deixar do promover,por ornissno voluntaria ou nogligencia.

Art. 186. Ao fiscal do districto da cidade, cuja ju-
risdicção seri exrcida em todo o municipio, compete

§ 1. 0 Oumprir e fazer cumprir tudo o quo dispiem
as presentes posturas na parte quo ihe for relativa.

2. 0 Fazer corroiço geral no municipio urna vez
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etn cada aiiuo, danlo della parte '2L Camara o ralatorie
minucioso.

§ 3. Eiigir e receber dos fiscaes dos distrietos os
relat)rios quo so obrigados a apresentar-ihe sobre as
occurrencias o necessidades dos respoctvOs districtos, in-
fraccOesde posturas e nogligencias dos empregados muni-
cipaes.

§ 4° Activar o procurador no desempenho de sous
doveres, do niodo a acautelar os interossos da Camara.

§ 5•0 1mpr inultas aos infractores das posturas mu-
nicipaes, intinando do sou acto a paro interessada, o fa-
zendo em seguida ao procurador participaco da irnposiçiO
da multa,para quo elle proceda a respectwa c )brança.

§ 6. 0 Exercer as funcces do alinhador, na falta ou
impedirnento deste.

Art. 187. 0 fiscal do districto da cidade terá o or-
denado do 400$000, pagos tri most ralmento.

Art. 188. Aos fiscaes dos districtos, quo n.o o da
cidade, incuinbe a fie] observancia do disposto nestas p05-
tiaras, corn as mesmas obrigaces do fiscal da cidado, na
parte relativa aos seus districtos.

Art. 181. Os fiscaes dos districtos tero o ordenado
annual do 60$000, pagos trunestralmente.

Art. 190. Ao porteiro compete
§ 1. 0 Executar as ordens da Camara, do presidento,

dos vereadores, secretario, fiscal e do procurador, no quo
for concernente ao serviço da Camara.

§ 2. 0 A ter em boa guarda e conservar no major as-
sern os rnoveis o todos os objectos pertericentes li. Camara
os quaes iho sero entregues pr invoutariO, ficando ros-
ponsavel por todos elles, assiin cotno polo ostado do per-
feito asseic do todo o edificio.

§ 3.0 Abrir as portas do ediaclo, nos dias e horas
mareados para as sessies da Camara, dos tribuuaes,audieti
cias publicas o vaceivacöes.

§ 4•0 Ter sempre cheias do agua vasilbas para tal
urn destinadas, e os compoteutes copos.

§ 5•0 Estar presente a todas as sesses, para apregoar
na porta da Camara os bens ou renclas della quo forem
pos(os em hasta publica, e bern assim a praca do quaesquor
obras. para cua rea1isao s Q chamar coucurreit6S 4in4
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parte A Camara dos tangos quo forem efferecidos,ccnn dc1a
raço dos nomes dos licitantes.

§ 6. 0 Athxar o editaes da Camara.
§ 7.0 Tocar no sino da cada o signal do rotniao da

Camara.
§ 8.6 Fazer tolo o servio na casa da Camara, no-

cossario para a prornptiflcao do edificio, quando se han-
ver do reumr o jury ou do s3 proceder a e1eiçes.

§ 9.' Dar parte par escripto ao presidente das faltis
dos objectos do uso o necessidade da Camara.

Art. 191. Ao porteiro e caminheiro da Camara
compete eatrogar aos vereadores Oda a correspoa(iea-
cia do presideute e secretario,e avisar aos voreadores para
as reunies eitraordinarias e ãcerca do outras quaesquer
ordeus e serviços da Camara, desde quo seja deritro do mu-
nicipio.

Art. 192. 0 portoiro . caminheiro vencerá annua1.
monte o ordenado do 240$000, pags trimostralmente.

Art. 193. An allnhad)r compete:
§ 1. 0 Alinhar, nivelar e porlilar as ruas, pracas 0

edifictos das povoaces, conforine o piano d'ellas, si o
houver, on onforme o altuhameuto e nivelamento das
localidades, e instrucç3es da Camara.

§ 2.' Verificar o alinhamonto, nivelamento a per-
filameato das ruas, pracas e ediacios da cidade e povoa-
cOos, sempre quo nellas so abrrem ruas e construirem-se
edithios, lavrando terino disso no verso da licença quo a Ca-
mara houver concedido.

§ 3.' Estar presnte, smpre quo so houver do liii-
ciar qualquor coustruccao on roconstrucço do ediacio,afim
do evitar quo sejam despresados Os preceitos estabelecidos
nestas posturas em reIaco a ordem, regularidade e afor-
mosamento das povoacoes.

Art. 194. Ao aferidor compete:
§ 1. 0 Aferir, pelos padroes da Camara, todos as pe-

sos e medidas, usados e einpregados no commercio desto
municipio fazendo nos mesmos a competento carimbo.

Nestas visitas sari acorn panhado polo fiscal a pro-
curador da Camara, corno determinara a Art. 171 destas
posturas, dando Os reconhecimentos recommendados polo
At. 166.
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§ 2.' '1et sob saa garda e tesponsab1idads a con
servco no meihor estado do toios os pesos e medidas
pertencente a Camara.

§ 3•0 Denuacar ao fiscal, para a consequente impo-
siao do multa, todo aquelli quo viciar pesos e mtdidas, on
os quo, abusando da boa f6 dos consuuiidjres, empregarorn
nas vendas pesos o medidas diversos dos quo usarem nas
suas compras.

Art. 195. Oaferidor venceri. annualmente a quantia
de 360$000, pagos trimestralmento.

Art. 196. Ficam revogadas todas as disposices em
contra rio.

Mando, portauto. a toclas as autoridades a quern o co-
nhecimento e oxecucno da referida Reso1uco pertericer,
quo a cumpram e façani cuinprir to iuteu'amerite come
nella se content. 0 Secretarlo desta Provincia a faça im-
primir, publicar o correr. Dada no Palacio da Presidencia
da Provincia do Minas Geracs, aos dezeiiove dias do mez
do Setembro do Anno do Nascimonto do Nosso Senhor Jesus
Christo do mil uitocentos e oitenta e dons, sexagesirno pri-
meiro da Independoncia e do Itnperio.

TL-IEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 23 do Ja-
neiro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

RESOLUcAO N. 3093—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Contem o regimento interno da Camara Municipal do Pouso Alegre

0 Doutor Theophilo Ottoni, Presidente da Provincia
de Minas Geraos: Faco saber a todos os seos habitantes,
quo a Assemblea Leg islativa Provincial, sobre proposta da
Camara Municipal da Cidade do Pouso Alegre, decretou a
Reso1uco seguinte:

TITULO L'
DOS FUNCC1ONARIOS E EMPREGADOS DA CAMARA MUNICIPAL

CAPITULO 1.0

DO paEsLDENT

Art. 1, 0 0 prQsidegto daçamraMunicipal, na torm
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da Lei n. 3029 do 9 do Janeiro do 1881, A eleito todos og
annos d'entre os vereadores. Em seu impedimento, A sub-
stituido polo vice-presidente, tambem eleito na forma da
mesma Lei.

Art. 2 11 Ao presidente compete:
§ 1.° Abrir e encerrar as sesses, dirigir os traba-

Ihos, nianter a ordern, como está determinado nos Arts.
77 a 85, obervando e fazondo observar a Constituico
Politica do Imperio e mais Lois, assirn corno 0 presente Re-
gimento.

§ 2.' Nornear as corn misses quo so devem encarro-
gar dos diversos rarnos do serviço municipal, na forma do
Capitulo 3. 0 deste Titulo.

§ 3. 0 Defirir jurarnonto aos nov08 vereadores, as
autoridadi4s e empregados quo o devem prestar perante a
Camara, e corn efles o corn a Camara assignar o respec-
tivo termo.

§ 4. 0 Inspeccionar o archivo da Camara e todos os
livros do sua escripturaco, provndo a que so con-
servem em boa ordem, e a escripturaco so faia em dia
o na dovida forma.

§ 5.0 Abrir, numerar, rubricar e encerrar os livros
da Camara, e os mais, cuja abertura, numoraçAo, rubri-
caco e encerramento por Lei iho competern.

§ 6.° Compellir os empregados da Camara ao born
desempenho do suas obrigaces, admoestando os negli-
gentes, suspeiidendo-os na reincidencia, provendo interi-
namente Os empregos duranto o intervallo das sesses,
e dando do tudo par to a Camara, na sua primoira reuniAo,
para quo ella delibere a respeito.

§ 7. 0 Resolver, iia sua primeira rounio, sobre as
faltas quo occorrerern ácerca do servico municipal, e as
quo tiverern os empregados no oxercicio do seus empregos,
cornmuncando a Camara as suas resoluçes e submetton-
do-as sua approvacao.

§ 8. 0 Conceder at6 30 dies do licença aos emprega-
dos quo precisa rem, quando a Camara no esteja reunida.

§ 9.' Mnter corre.spondencia corn as autoridades e
corn os empregados da Camara sobre negocios quo nao do-
pendem de immediata deIiberaço dells, e srripro quo se
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tratar do ordenar o cumprimento do posturas,e o das Lois,
øuja eiecuçAo esteja a sou cargo.

§ 10. Assignar os alvaràs do licença para casas do
negocios. officinas e divertimentos publicos.

§ 11. Autorisar as necessarias despezas par o ex-
pediente da Camara, reunio do jury, e1eiE5os e qualifica-
ç$es, aposentadoria do juiz do direito e promotor, e as
eventuaes, dentro do prazo das respectivas verbas do or-
çamento municipal, dando conta it Camara, na sua
reunio.

12. Convocar extraordinariameflte a Camara,
quando 08 negocios assim 0 exigirem,comrnunicando por es-
cripto ao secretario o dia designado, para quo este, em
nome delle, faça as communicaçOes aos vereadores, por
officios, em quo declararâ o motivo da reunio.

§ 13. Convocar os supplentes, quando, faltando os
vereadores, o impedimento passar do 15 dias, ou a urgen-
cia dos negocios exigir o nurnero ctmpleto de vereadores.

§ 14. Inspeccionar os livros da Camara, provendo
sobre o asseio e conservaçao dos mesmos, niandando enca-
brochuras quo mereçam ser conservadas, propondo a Ca-
mara a acquisiçao do obras que interessem o municipio.
o dando conta do que tiver despendido, quo nunca excederá
A verba io orçamento municipal.

CAPITULO2.'

DOS VEREADORS

Art. 3. Os vereadores comparecero, nos Was do
sesso, no Paço da Camara Municipal, antes da hora do-
terminada para principiar os trabaihos.

Art. 4.' Nâo so poderão eximir de trabaiho algum
de quo pela Camara forom encarregados, salvo tondo mo-
tivos justos, quo seräo sujeitos a consideracao da Camara.

Art 5.' Daro, no mais curto ospaço do tempo, as in-
formaçOes do quo forern incumbidos.

Art. 6.' Proporao a Carnara todas as medidas quo
julgarom convenientes ao augmento e prosperidado do mu-
nicipio, e àseguranca e bern estar do sons habitantes, sendo
as propostas escri ptas, datadas e assignadas.

Art. 7.' Offlciaro ao prosidente da Camara, sempro
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quo tiverein motivo justo para deixarein do comparecer
As sessijes, sob pena do multa (Art.20 da Lei do 1.' do Ou-
tubro do 1828), si faltarem sern motivo justilicado.

CAPITULO 3•o

DAS COMMISSOES

Art. 8. 0 Na sesso da posse da Camara, ou na 1.
ordinaria quo se iho seguir, o presidente nomeará as
commisses, pelas quaes sero distribuidos os serviços da
administraçao municipal, a fin de os estudarein, e sobre
elles darern parecor.

Art. 90 Cada commissâo serà composta do dous ou
tres membros.

Art. 10. Haverà. as seguintes commisses
L& Commissao do redacçao o posturas.
2. 11 Coinmisso de orçamento e coutas.3a Coznmisso do obras publicas.
4& Commissäo do saude.
§ 1.' A' cornmisso do redacço a posturas compete

orgariisar Os relatorios, representaçes a toda a correspon.
dericia quo tiver do ser dirigida a Assemblea Provincial,
ácerca das necessidades rnunicipaes, a velar pela execu-
ço das posturas municipaes, a propor as reformas quo
forem necossarias nas mosmas posturas.

§ 2. 0 A' comniissào do orQamento a contas compete
a organisaço das tabellas dos impostos, balaaços, orça-
mentos da receita a despeza, a o exama do3 balaricetes do
procurador a mais contas da Camara, a da arrecadaço das
rendas.

§ 3. 0 A' cornmissäo do obras publicas compete os
caminhos, calçadas, pontes, correios, chafarizes, arrun-
mentos, ediacios p ublicos, limites municipaes, estatistica,
agricultura, cornrnercio a industria, e exame dos relatorios
dos fiscaes.

§ 4. 0 A' commisso do saudo a instrucçe publica
compete as prises, corniterios, escolas, bibliothecas,
saude publica, casas de caridado e culto divino.

§ 5 0 A policia intorna e externa incumbo privatj
vamente ao presideuto, quo so regularA polo quo vae dis
doso no Gapitulo i.e.
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Art. 11. As commisses sero nomeadas por urn an-
no, no primeiro dia das sesses do mez do Janeiro:

CAPITULO 40

DO SECRETARIO

Art. 12. Ao secretarlo compete:
11.° Ler o expediente nas sessies, lançar os des-

pachos das deliheraç$es da Camara e lavrar a acta do
seos trebaihos, no Iivro para isso destinado.

§ 2. 0 Escripturar toclos os livros pertencentes aos
negocios da administraço municipal , observanclo o
inethodo estabeleciclo por Lei, ou, na falta, o quo for mais
corrente e claro, e tendo sempre em dia a ecripturaço.

3•0 Archivar e ter em boa guarla e arranjo todos
os papeis, documentos e livros pertencentes ao serviçO
municipal e expediente da Camara, emmassando-os dis-
tincta e separadamente por ordem das materias, corn os
rotulos precisos para facilitar a buca do qualquer papel.

§ 4•0 Passar as certidOes quo ]he forem pedidas, in-
dependente de despacho,e lavrar Os alvaràs do licença da
Camara, cobrando os emolumentos quo por Lei The forem
deviilos

§ 5 0 Organisar, no firn do cada trimestre,a foiha dos
empregados da Camara que vencem ordenado, corn as al-
t.raçe xtrahidas dos assentamentos, para ser presente
A Camara na 1 a sesso ordinaria do novo trirnestre.

§ 6 0 Fazer prompta e effectiva a corrospondencia da
Cmara e do presidente, lavrar e fazer affixar os precisos
edi aes, oscrever e expedir os avisos aos vereadores e sup-
plentes, requisitando, a tempo, do presidente o que for
ne(-,esariO para o cumpriment) d'estes deveres.

§ 7•0 Reprosentar ao presidente àcerca da necessi-
dade do cumprimento das deliberaçes da Camara, quando
sejo omissO Os outros emprogados, lembrar-ihe as ma-
terias adiadas quo devem entrar em discusso, quando so
marcar a ordem do dia, e em geral prestar-lhe
todas as informacöes e esciarecinientos precisos ao born
desempenho das attribuiçes do presidente.

§ 8.° Acompanhar a Camara, todas as vezes quo ella
sahir em corporaçäO.
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Art. 13. 0 secretario será o bibliothecario da Ca-
mara, e nessa qualidade compete-lho:
c § 1 . 0 Orgauisar a livraria da Camara, arrumando

os livros em estautes, classificando-os mothodtcatneflte,
IimpaLldo•os e tendo-os em boa guarda, asseio o arranjo.

§ 2. 0 Fazer acquiscao do obras, cuja coinpra a Ca-
mara houver deliberado, e mandar encadernar as bro-
churas que o presidente ordenar, apresetitando a conta
de despeza.

§ 3•0 Organisar o catalogo dos livros por algurn
dos methodos bibliographices usuaes.

Art. 14. 0 secretario será substituido, durante a
sessao, por quern a Camara nornear, e si ella no estiver
reuriida, por urn dos vereadores quo o prosideate
nomear, submettendo esta norneacao a approvacio da
Camara na sua primeira reuaiao.

CAPITULO 5.°
DO PROCURADOR

Art. 15. 0 procurador darâ fiança idonea, corres-
pondeute a urn semestre da renda orada para o exer-
cicio vigonte ao tempo da nomeaco, e dontro do 3 dias
depois desta, ou 3 dias depois quo assirn o requeror qua!-
quer vereador, quando ello esteja servindo sob a repon-
sabilidade da Camara. Dentro do 30 dias depois do pro-
stada a fiança, registrará a hypotheca legal do seu fia-
dor, sob pena do the ser cassada a norneacao.

Art. 16 Ao procurador compote:
§ 1. 0 Arrecadar as rendas e multas dostinadas as

despezas da Camara.
§ 2. 0 Demandar perante as autoridades comp3tentes

a execucLo das posturas e a imposicào das penas aos
contraventores.

§ 30 Defender os direitos da Camara perante as
justicas ordinarias.

§ 4. 0 Fazer os pagarnentos ordenados pela Camara,
ou polo presidente, nos casos do Art. 2. 0 § 11.

§ 5•0 Dar conta da receita e despeza, todos Os tn-
mestres, no 1.0 dia do sesäo, por meio de relatorio, acorn-

anbado do balancete instruido corn tudos Os documen'
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os coniprobatorios da despeza,e do utiia tabelta da dlv ida
activa e passiva, contoudo Os nomes, profisses e mora-
das dos devedores e credores e a origem das dividas.

§ 6.' Os saldos verificados nos balancetes trimen-
mensaes sero couservados era seu poder, ate ulterior
de1iberaco da Camara.

§ 7.0 Apresentar o necossariO para 0 serviço do jury,
eeiçdes, qualificaçOes o consoihos municipaeS e do revista,
assim corno para aposentadorias do juiz do direito, e do qua
houver mister nos referidos servicos.

Art. 17. 0 procurador exercerá as attribuicöes defi-
nidas nos § 2.' a3.' do Art. antecedente, corn procuracao
da Camara, passada polo secretario e assignada pelo presi-
dento, e poderâ substabol000l-a em advogados ou solicita-
dores, corn previa approvacao da Camara, sempre quo esta
se achar reunida, ou do presidente, no caso contrariO.

Art. 18. Em todas as sessos, o procurador informará
a Camara, por escripto, àcerca do estado das demandas em
quo ella figurar come autora ou como ré.

Art. 19. 0 procurador quo, sern motivo justillcado e
aceito pola Camara, deixar do aprosentar o balancote tn-
inensal (Art. 16 § 5. 0), serA multado em 30$, e no dobro, si
reincidir. Esta multa serâ deduzida da sua porceutageni.

CAPITULO 6.'
DOS FISCAES

Art. 20. Aos fiscaes incumbe
1.' Vigiar na obsorvancia das posttiras da Camara,

promovendo a sua execuco pola advertencia aos quo foroin
a ellas sujeitos, particularmeflte ou por rnoio do editaes.

§ 2. 0 Sahir em corroiQO, ao menos do 6 em 6 mazes.
§ 30 Activar o procurador no dosempenho do seus do-

veres, dando a Camara conta do suas omissl3es, sob pena do
ficar solidariameflto responsaVol polo quo dellas so seguirem.

§ 40 Communicar a Camara, em cada sosäo ordina-
na, as infracçOes da CoflstitUlcao, e as prevanicacOoS ou ou-
tros crimes do rosponsabilidade do todos os empregados pu-
blicos do municiplo, e bern assim os màos tratamentos o
actos do cruoldade quo so praticarem corn escravos, mdi-
cando os nieios do prevenil-os.

§ 5 0 Dar conta a Camara, tri mensal monto, do estado
do sua adrninistracaO, das necossidades dos sous districtos,
das providenciaS quo hajarn dado o das quo julguem necossa-
ias a respeito dos diversos rainos do servi2o municipal.
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$ 6.0 Inspeccionar as obras quo so fizerem por admi-

nistraço on por arremataço, para obervar si sAo feitas
de conformidade corn o que foi ordenado, e St OS arroma-
tantes cumprem corn os sous ajustes, dando parto a
Camara de todas as a1teraçes quo nellas haja, on da
falta do cumprimento de sous contratos.

§ 7.' Dernarcar corn o armador os procisos orria-
mentos para todos os edilicios, quer publicos, quer par-
ticulares, observando o disposto nas posturas.

Art. 21. As correicOes soro feitas pela forma pre-
scripta nas posturas. Os autos do infracçao serLo pelos
fiscaes escriptos e assignados, corn as testemunhas pro-
senciaes.

Art. 22. 0 fiscal quo, sew motivo justicado e acoi-
to pela Camara, deixar do fazer correiçes no tempo de-
vido, on do apresentar o relatorio prey sto no Art, 20 §5•0, será multado em 20$000. Por qualquer outra falta
quo for julgada grave pela Camara, srà multado na
quantia do 10$000 a 30$000, quo doscontar-se-ha do seos
ordenados.

CAPITULO 70

DO PORTEIRO

Art. 23. Ao porteiro compete:
§ 1.0 Ter a seo cargo a guarda do Paço da Camara,

trazel-o sempre varrido e arejado, e seos moveis limpos
0 asseiados.

§ 2.' Abrir as portas e janellas da Casa da Camara
do 3 em 3 dias, das 8 horas da manha as 4 da tarde.

§ 3.' Servir do guarua na sala das sesses, no con-
sentindo quo os espectadores perturbem a ordem o o si-
lencio quo devem roinar nas galerias, e admoestando poli-.
darneute os transgressores: quando no seja prompta-
mente obedecido, participarà ao presidento, para que esto
providencie, iia forma do regimento.

§ 4. 0 Jr diariamente a casa do presidente, si este
residir dentro da cidade, e, no caso contrario, a casa do
cretario, para receber as ordens quo houver, expediente,
avisos e editaes, a 11w do Ihes dar o devido destino.

§ 5. 0 Aflixar os editaes da Camara nos logares do
esty10 e iicumbir-se da entrea dos ofticios aQs voroado.
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res, empregados da Camara e quaesquer autoridades, con-
forme as ordens do presidonte ou secretario.

§ 6. 0 Servir de pregoeiro nas arremataçes, obser-
vando as formulas e os estylos usados em taos caos.

Art. 24. 0 porteiro deixaudo do cumprir as suas
obrigaces, serà multado em 10$000, o no duplo na reinci-
dencia.

CAPITULO 8.

DOS ARRUADORES

Art. 25. Os arruadores sero mestres carpiateiros
architectos.

Compete-ihes:
§ 1. 0 Fazer,corn assistencia do fiscal e do porteiro, a

vista do alvarâ do liconça da Camara, Os arruamentos
dos edificios publicos quo so edificarem on reedificurem,
dentro das povoaces on seos limitos, segundo o piano das
posturas a planta da cidado e mais povoacOes.

§ 2.' Avisar os fiscaes sobre c jualquer edificio quo
so esteja edificando on roedticando, sern arruarnento e
corn infracçao das posturas e d'este regimonto.

§ 3. 0 Participar igualrnente aos fiscaos quaes os edi-
ficios quo, por ignorancta dos rnestres ou mao estado dos
materiaes, possam atneaçar irnLnineato ruina, diirante a
construccao ou logo depois d'ella.

§ 40 Examinar qualquer obra do carpintoiro archi-
tecto, quo pela Camara Ihe for maudado exarninar, e dar
0 seo parecer pot' escripto.

CAPITULO 90

DO MEDICO DE PARTIDO

Art. 26. 0 medico quo aceitar o partido da Camara,
assignará perante ella urn tormo do contrato, polo qual so
obrigará a:

§ 1. 0 Rosidir dentro da cidado.
§ 2. 0 Curar os presos, visitandoos nas prisoes pu-

blicas.
§ 30 Receitar gratuitarnento para as pessoas mdi-

entes quo para osse tim o 2rocurar eat sua csa 1 judo
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d'aquelles quo no o puderern procurar, urna vez quo mo-
rem dentro dos limites da cidade.

4o Dar todas as informaçOes relativas a sauda
publica quo estiverem a seo alcance, quando pela Camara
for consultado.

Art. 27. Incumbe-The mais:
§ 1. 0 Apresentar trimensalmente, na l. & sesso do

eada trimestre, urn mappa dos curativos feitos, doentes
em tratamento, suas molostias o os fallecimentos quo so
derern durante o trimestre.

§ 2.0 Pboceder a vaccinaço na Can da Camara, em
dia e hora detorminadas por edital, ]avrado pelo Secreta-
tarie o por elle assignado, e oito dias depois reconhocer 0
estado da vaccinaco, extrahindo o pus, na forma das pos-
turas.

CAPITULO 10
D!SPoSIçoS COMMUNS AOS EMPREGADOS DA CAMARA

Art. 28. So considerados funccionarios da Camara
o presidente, vereadores a o medico de partido, o empre-
gados Os dernais. Os empregados da Camara so dimissi-
veis ad nutum.

0 contrato do medico do partido ó reincidido it von-
4ade sua, ou da Camara

Art. 29. Os ompregados da Camara sào obrigados a
comparecer its sessöes ordinarias; o secretario e o por-
teiro a todas ellas.

Art. 30. Os empregadoi so obrigados a prestar it
Camara, its commissOes, ao presidente, e uns aos outros,
todas as informacoes quo forem exigidas, independento do
ordem, para o born a regular andarnento dos negocios.

Art. 31. Quando ihes occorrerem duvidas, no curn-
primento do suas obrigaçes, consultarao a respeito, por
meio do officio, ao presidente, ou it Camara, si estiver reu-
n ida.

Art. 3. So responsaveis pelos damnos e prejuizos
occasionados por sua ignorancia, culpa e negligencia.

Art. 33. Nenhuin empregado entrant em exercicio,
gem quo quo, teuhu prestado jurarnento, tirado o titulu e
prestado a fiaaca ordenada pelas posturas e pot' este . regi-
mento,
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Art. 34. Para os actuaes empregados quo no esto
legalmente em exercicio, na forma do Art. antecedente, a
Camara marcar& urn prazo para o fazer.

TITULO 2.'
DAS SESSES

CAPITULO 1.0

DAS SESOES DE POSSE DA CAMARA

Art. 35. No dia 7 de Janeiro do cada quatriennio,
as 10 horas da manh, reunir-se-ho os vereadores para
dar posse a nova Camara eleita.

Apresentando-se OS flOVOS vereadores, sero recebidos
por dous niembros da Camara, a porta da sala, e acompa-
nhados W Li mesa, ao lado direito do presidente.

Este, pondo-se do pé corn todos os vereadores e espe.
ctadores, ao entrar d'aquelles, os fará prestar o juramento
do estylo: prestado o jurarnento pelos novos vereadores,
o presidente os fará assentar Li sua direita.

0 secretario lavrarã o termo do juramento para isso
destinado,e o apresentará ao presidente e mais vereadores,
antigos e novos, para assignarern.

Art, 36. Findo o acto do jrarnento o presidoute
da Camara antigalera urn relatorio do sua administra-
ço, e dirá < A nova Camara Municipal da Cidade do
Pouso Alegre está na posse do suas funccOe.

Art. 37. Os [JOVOS vereadores, sob a prosidencia do
mais veiho, procedero Li eleicao do presidente e vice pro-
sidente, na forma da Lei n. 3029 do 9 do Janeiro do
1881, Art. 22 § 5.

Art. 38. 0 presidente dará para ordem do dia so-
guinte a e1eiço dos ernpregados da Camara e a nomeaço
das commissOes, e levantará. a sosso.

CAPITULO 2.'
DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS

Art 39. No dia marcado para as sess, As 10 ho-
ras da manh, no Paço da Camara Municipal, reunidos os
vereadores a em numoro do 5 ou mais, o presidente, on,
na falta, o vice-prosidento, eritado no tOpo da mesa, ten-
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do, em uma mesa, a esquerda, o socretario, e do ambos Os
lados os vereadores, sentados sem distincço, nom prece-
dencia, abrirá a sessao, (bznIdo << Abre-se a sesso.

Art. 40. Si, porern, passada I hora, no comparece-
rem vereadores em numoro sufficiente, para deliberarem, o
presidente dirá: << Nao ha sosso, por falta de numero, >> e
d'isso mandará lavrar termo no livro das actas, e assig-
nará corn os vereadores preentes c corn dies so retirarã.

Art. 41. Aberta a seso, o secretario 1ert a acta
da antecedente, lavrada no livro, a qual seth approvada,
corn as declaraçdos quo so offerecerem, on so considerará
approvada, si nenhuma rec1amaço houver. Approvada a
acta, será logo assignada pela Camara.

Art. 42. Seguir-se-ha a leitura do expeclionte, co-
meçando pelos officios dos vereadores ausorites quo man-
darem-se escusas.

Os quo faltarom sem motivo justiflcado sero logo mul-
tados, na forma da Lei, e o secretario carregarà as multas
em receita, communicando ao procurador.

Art. 43. Em seguida,sero lidas as portarias do Gover-
no, otlIcios das autoridados, requerimentos e represontaces,
e, a medida quo foram lidas, o presidento ira dando o dostino
convenien to.

Si algum vereador irjdicar outro destino, e o presidente
so no conformar. consultarà a Camara.

Finalmente, sero lidos os projoctos, indicaçOos, roque-
rirnantos e pareceres do cornmisses, quo so acharem sobre a
mesa ; e, t medida quo foram lidos, sero logo discutidos e
votados os qua devom ser, ou flcaro sobre a mesa para en-
trar na ordem do dia seguinte.

Art. 44. lJrna hora depois do começada a sesso, so en
trarà na materia da ordom do dia, dizendo o prosidente
<< Tendo dado a hora do expedionto,, passa-se a ordem do
dia, ou antes dessa hora, si so achar esgotado o oxpediente.

Art. 45. As indicaçdes, requerimontos e pareceres quo
so no puderem expedir ate essa hora, ficaro para serem
lidos na sesso do dia seguinto,salvo Si ) esgotada a ordem do
dia, algum vereador propuzer, e a Camara annuir, sem dis-
cusso, quo se continue na leitura do expediente, ate preen-
cheram as 4 horas do sesso.

Comtudo, a hora do expediente poderá ser prorogada,
Si este contiver peças,cuja leitura o presidente julgue indis-
pensavel, annuindo a Camara, independente do discussAo

Art. 46. Na primeira sesso 4eposda posse, fldaaa.cta.
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proceder-se-ha, antes do tudo. A e1eiço ou nomoaço dos
empregados da Camara e nomeaço das eommissöes.

Art. 47. Fará parto da orthm do dia, o preterirà
qualquer outra materia, a arremataço das rendas da Ca-
mara, Cu oualquor outra praça a quo so tenha do procecler.

Art. 48. A ordain do dia So pole ser interrompida
ou alterada por causa do urgencia, do adiamonto on do
preferencia, a requerimonto do algum vereador.

Art. 49. Urgonte, para interromper a ordem do dia,
so so dove considerar 0 negoco, cu l a deciso so tornaria
inefficaz, si so doixasse de tratar dello imtnediatamente, ou
que,por so deixar do tratar, resultasse disso inconveniente.

0 vereador quo q uizer requerer urgencia, dirá : Te-
nho negocio urgouto e apresentará, per escripto, a sua
moço, quo sera justificada brevemento e decidida pela
Camara: si for approvada, ira 0 negoclo a coinmissao re-
spectiva, salva a 1imitaço do Art. 52, suspendendo o pro-
sidmte a sessao, ate quo a commisso tenha redigido o sou
parecer.

Si, poreni, a comrnisso nio o puder dar nessa sesso,
o communicará ao presidente, ficando o negocio athado para
a sesão seguinte.

Art 50. 0 adiaineuto poderá scr proposto, soja qual
for o estado em quo so acliar a discussao, e no C licito in-
terromperso,para o propor,o veroador quo estiver fallando.

No podo sor indefluido; a tnoçao quo o propuzer tour-
cará prai'.o do adiamentu.

Discutida, e sendo approvada, o negocio será adiado,
para sor de novo posto em discusso, logo quo findar o prazo
do adiamento.

Art 51. A inoco do preferencia s tera lugar autos
do começada a dicusso da materia quo so quor pretorir.

Será justificacia brevemerito e decilida em discusso.
Art. 5. Fora dos casos do urgencia, nenhuma ma-

teria podorã ser posta em diseusso, scm quo tenha sido
dada para ordem do dia, e scm quo preceda parecer sobro
ella, dade pela respectiva commisso, salvo dispensanclo a
Camara, quando 0 negocio for do natureza a dispensar o
pareCor.

Exceptuarn-se d'este caso as propostas, requeri-
mentos on indicaçses relativas as materias pertencentes
As coinmisses do orçamouto, contas, posturas e obras
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publicas, ou quo teriharn per tim a a1teraçio do ordenado
dos ernpregados, pagaaieuto de qualquor despeza on aut-
risaçao para ella, coustiuccao do qualquer obra a custa do
cofro municipal, creaco e diwinuico do irnpostos inuni-
cipaes quo tenhain do ser propostos aos poderes compo-
tentes.

Art. 53. Os negocios soro encaininhados zis commis-
sues pelo prosidoiite: no caso do duvicla qual d'ellas dara
parecer, a Camara decidira, sobro coasulta do prosidoato
00 indicaço de al-um vereador.

Art. 54. Nos casos do urgelicia, si ni) ostivoi' pro-
sente a colnmLssa() a quern iticucibo dar parceer sohre a
materia considerada urgente, irLL a cornnussao qua Os-
tvor menos atrefada na occaso.

Art. 55. Qualquor dos voreadores ou o presidenle
pode propor e discutir o quo ho parecor conveniento ao
deseinpeaho do suas attrlbulQOos.

As propostas, e em geral qualquer mocao, sero feitas
por escripto, datadas e assignadas por sees autores, e per
elles lidas, quando nao quizerern apresentar t Mesa, para o
serem polo secretario.

Art. 56. As emondas, Os additivos ou substituiç5es
sero postos era discussao, jurltarnente corn 0 projecto
principal.

Art. 57. Nenliurn vereador poIerá fallar, scm ter
obtido a palavra. Esta serâ dada pela ordain das inscri-
pces dos oradores, quando mais de urn tenha a pedido, e
alternadaneute, do inodo quo coinece a fallar urn contra a
outro a favor, e assirn per diaute.

Para quo isto so observe, o vereador quo so inscrover
declarara si preteado fallar contra ou a favor. 0 pedido
da palavra para responder dá preferencia ao veroador quo
tiver fallado prirneiro sobre 0 quo so ihe seguir na ordain
da inscripço.

Art. 58. A tudo o vereador é permittido explicar
alguma expresso quo no tivesse sido tomada no seo vor-
dadeiro sentido, on produzir' algum facto desconhocido ii
Camara, o qual venha ao caso da discusso; corntudo, no
poderà oxceder os limites da exphcacao on produccao do
facto, a arbitrio do presiddnte,corn recurso para a Camara

Art. 59. No principio de qualquer discussao rode-se
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podir a palavra pela ordem para propor o rn1hor metho-
do do dirigil-a. 0 mesino ó permittido no fim d'ella, para
propor o meihor methodo do votaço.

Art. 60. Cada vereador nao poderá fallar mas do
duas vezes sobre a mesma inateria em 1tscusso, neil mats
do urna para explicacao on pela ordem, ou sobre atha-
mento ou preferencia.

Art. 61. Serupre quo so apresentar mats de unia
proposta sobre o mesino objecto, haverè. de1iberao preli-
minar sobro qual deva ser proferida para regular a dis-
cussio. Entender-se-ho rejeitadas todas as propostas prete-
ridas. Sobre esta preferencia no sorá admittida discusso
quo exceda a urn discurso a favor do cada proposta em
questo

Art. 62. Os voreadores fa11aro sentado, quereado.
0 presidente, quando quizer discutir, deixará a cadeira
ao vico-presidente, e, terininado o seo discurso, voltará
a occupar a sua cadeira.

Art. 63. Finda a discussio, OU si nonhum vereadr
quizor fallar prO on contra, serà a materia posta a votos,
dizendo o presidente no primeiro caso: < Nao htveado mats
quem falle, you pôr a votos, x. suprimindo o alvorbio, no
segundocaso. Nao pedindo algum vereador a palavra, o
presidente dirà : Os senhores quo do a matoria por
discutida, queirarn conservar-se assentados. Si a deci-
sao for affirmativa, ficarâ a discusso encerrada, e ninguern
mats pode obtor a palavra, e o presidente porjL a votos
dizendo: Os senhores que sao de parecer quo..., queiram
conservar-se assentados, OU os senhores quo approvam,
queirarn conservar-se assentados.

Art. 64 Em todas as votacOcs symbolicas, votaro
todos os vereadores presentes, votatido pur ultimo o p rest-
dente, que corn o seu voto de qualithtde decidirà o ompate,
caso haja.

Art. 65. Nenhum voreador podord votar em uegocio
do sen particular interesse, nom de sou asceadente ou des-
cedente, sogro e genro, irmao ou cunhado, ernquanto du-
rar o curihadio, on jurando suspoico.

Art. 66. Quando a materia sobre quo dove rocahir a
votaço se compuzer do duas on mais proposicYes disUn-
çtas,e de tal modo indejondentes, QUO, si foretu convørtid
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on reso1uco,possam vigrar o ser executadas iada unia do
por si, votar-se-haseparadamente sobro cada urna dellas.

Art. 67. Para pOr a votos urn prOjectf) ernendado,
o presidonte declarari quo vae pOr a votos,salvas as omen-
das: si passar o projecto tal qual, ficarn estas prejudica-
das. Na votaco das emeadas tero prioridade as suppros-
sivas, e quando so tratar do despezas, prirneiro se porà a
votos as mais restrictivas.

Art. 63. Os substitutivos sero yotados primeiro que
os projectos primitives, o os additivos depots em separado.

Art. 69. Quando, pela diversdade das emendas e
additivos, so offerceor difflu1thtdo em dirigir a votacao,
come tica estabelecido nos antecodontos Arts., o presideato
podorà reduzir a quesUo simples toda a materia sobre quo
so teaha de votar, e o farâ sempre quo algum vereador o
requerer o a Camara convier. Contra a redacço do cada
uma dessas quoswos poderà qualquer vereador reclamar,
0, si o prossdente nao concordar, a Camara decidirá.

Art. 70. As rosoluçOes da Camara quo forem corn-
plexas, sero afirial redigtdas pela cornmissao do redacçao
o subinottidas a approvaço da Camara.

Art. 71. A nenhurn vereador é licito fallar contra
O vencido, nom protestar contra as de1Lbraços da majo-
r, podeado sornento fazer inserir na acta da inesma sos-
so on da seguinte a dectaraçato do scu voto, mas sem mo-
tival-o.

Art. 72. Nenhuma prpesta rejoitala poderá sr
reproduzida, seno passadas 4 sesses orthnarias dopois da-
quella em quo se der a rojeicao.

Art. 73. As sess5ei no durario mais do quatro ho-
ras; comtudo a hora no interroinperá a votaço das ma-
terias, cuja discusso ulcar eucerrtda.

Art. 74. Fjndos ôs trabaihos, o secretario lavrará a
acta em urn caderno, quo sorá transcripta no livro respe-
ctivo, para ser lid na sessao seguinte.

CAPITULO 30

DA POLIOIAE DAS SESSES

Art. 75. Daranto a sesso, nenhum vereador cha-
uiar4 4 riesa fessoa algutua sara trtar do noocios fern
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mesmo algt.irn empregado, 0, Si tiver necessidado de algtrm
d'estes, pedtrã a) presidente quo o faça chamar.

Art. 76. 0 vereador quo na sesso no guardar at-
tençao e o decoro devido, será advertido polo presidente
corn a formula '< ALtenço. 7, Si esta advertencia no
bastar, o presidento o nornearâ, dizendo << Senhor F..., at-
tenço. >

Si no for obedecido, fará saliir da sala o desobedien-
to, consultando previamento os outros vereadores, sern
discusso, e dizendo: < 0 Seuhor F..... dove retirar-se.
Si o vereador nao quizer sujeitar-se, o presidente levantarã
a sessio.

Art. 77. Nenhum vereador sort iriterronipido quan.
do ostiver fallando. So comtudo permittidos os apartes,
sendo breves, mnderados e tenderites a esolarecer a discus-
sio, a arbttrio do presidente.

Fora d'este caso, o presidente advirtirà o interruptor
corn a formula Ordem > simplesrneiite, ou nomina1rnen
to 	 Ordern, Serihor F.....>, na reincidenc:a.

Na terceira vez, o presidente o mandará calar ,di-
zendo: . 0 Senhor F.....nao pode interroinper o orador. >
Si, no abstante, continuar, o presidente proedert corno
no Art. antecedente.

Art. 78. Si algurn vereador quizer fallar, sam tar
pedido a palavra, o presidento o charnarâ A ordern sirnples-
rnente,ou norninaltuente, si insistir; e nao sendo obedecido,
dirá: << 0 Senhor F.....n.o tern a palavra. * Si, no ob-
stante, continuar, sorá obrigado a sahir da sal.

Art. 79. Do mesmo modo o presidente retirar. a
palavra ao orador quo, divagando iia quesUo on tornando
para ella materia nova 0 estranlia, nao quizer sujeitar-se
ao presidente, depois d'este iho apontar o objecto quo so
diseute.

Art. 80. Si o presidente deixar de cumprir os Arts.
antecedentes, qualquor vereador poderá requerer quo o
faça, e haveudo duvida sabre a deciso do presidente, a
Camara decidirà.

Art. 81. Si o presidente for o perturbador da ordem,
qualquer vereador o observará, dizndo: < 0 Sr. presi-
dente parece estar fora da ordern. > Si corn esta advert3a-
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cia so no contiver, o vereador podorá appellar para a
Carnara, a fim de qua decida a rec1amaço, scm quo proce-
da discussao.

Eutdo deixari 0 presidente a cadeira,quo será occupa-
da polo vice-presidoiite, e a Camara decidirá. Si o prai-
dante so fla quizer sujeitar a dociso da Camara, ao dei-
xar a cadeira, haver-se-lia pm' linda a sessao, e o secreta-
rio rnencionará o occorrido na acta.

Art;. 82. As sessOos sorao publicas. Haverá na a1a
assento para as ospentadoros quo so aprosentarem docen-
tes e desarmados. Estes guardaro silencio, e näo daro
o mais love signal do approvacao ou desapprovaco. Si
o coritrario fizerem, Sara) admoestados polo porteiro; no
obodeOQado a a1rnoest;açio, a porteiro coinuunicará ao
presidonte, qua waiiilarã. icr oste Art. e admoestará 0 i1-
fractor, 0 si 0 infractor no quizer rotirar-se, sera preso
o rornottilo ft autoridade conpeterite, corn o auto do deso-
bediencia quo o secrettrio lavrarft.

Art 83. 0 prosidonte poderft requisitar fora ar-
mada, e d'ella fazer usa, corn annuencia da Camara, o em-
pregar todos as inoios para manter a liberdade da tn-
buna, a segtrança dos vereadores, e a ordorn das sos-
sOos nfto sO deutru da sala respectiva, corno nas outras
da Casa da Camara e suas immcdiaçöes.

TITULO 3°

DO ARCHLVO E BIBLIOTHECARTO DA CAMARA

CAP1TULO 1.0

DO ARCIIIVO DA CAMARA

Art. 84. 0 archivo da Camara comprelienderfi:
§ 1. 0 Os papeis officiaes dirigidos ft Camara par pes-

soas do fora d'ella.
§ 2 0 Os papeis feitos pelt Camara, ror seos funccic

narios e empregados, tendeutos ft adrninitraçao municipal.
§ 3 0 Os livros da es,ripturaçfto da Camara e os quo

par dsposçao do Lei on regulatnentos geraos OU provin-
ciaes devaru ser guardados no sea archivo.

Art 85. 0 archivo sera conservado em estantes fe-
chadas, oude o secrotaria guaidarft os papeis, distribuii.
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do-os em classes e em sub-classes, separando as portarias
dos officzos, representaces, memoriacs, folicitaçes etc.
parecores das commisses, relatorios, officws do funcc(o-
narios o ompregados, 0 Os livros, pela ordem do suas ma-
terias.

Art. 86. Os livi'os da escripturaço da Camara
sero os seguinte:

L° Livros do assentamento dos empregados quo von-
cerern ordenado.

2.° Livro do registro c posturas e regiiuento intorno.
3. 0 Livro de registro da Lei do l.° de Outubro do

1828 i do todos os artigos das Lois que so forem publican-
do, que disserem respeito a Camara.

4. 0 Livro de registro do portarias, oflicios o mais
corresporidencia official expedida pela Camara.

5 0 Lvro de registro do cartas de naturalisaco.
6.' Livros do registro do titulos de empregados.
7. 8 Livro do registro geral.
8.' Livro do registro dos juramentos da Camara o

de seos funccionarios o empregados.
9. 0 Livro do juramento das autoridades quo o pro-

starern perante a Camara.
10. Livro do juramento dos naturauisados.
11. Livro das declaraçOes feitas pelos estrangeirOS

que quizerem naturalisar-se.
12. Livro da receita e despeza da Camara.
13. Livro do contas oorrentes e caixa.
14. Livro dos proprios inunicipaes e do registro

das rendas municipaes.
15. Livro do tombo dos bens da Camara.
16. Livro do rogistro dos tales.
17. Livro do cemiterio.
18. Livro do protocollo da entrada e sahida dos pa-

peis, que, sendo recebidos pela Camara, sejarn por ella des-
pachados, para serein entregues as partes.

19. Livro dos contratos celebrados pela Camara.
20. Livro do indice geral.
21. Livro das actas.
Art. 87. Em todos estes livros o secretario escre-

vera nos estylos ate aqui adoptados, e gs oonservarAna
ecretaria sob sua guarda.
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CAP1TULO 2.0

DA BIBLIOTHECA MUNICIPAL

Art 88. A bibliotheca serâ estabelecida em sala
propria da Camara Municipal. Compor-so-ha dos livros do
sciencias, lettras e artes e da legislaco actualmente exis-
tente; dos quo forem remettidos a Camara polo Governo
ou outras autoridades; dos que the forem doados e dos quo
a Camara comprar, quando para isso haja verba no seo or-
çamento.Art. 89. A bibliotheca seth franqueada ao publico
nas quarta-feiraS e sabbados de cada semana, das 10 ho-
ras da manh g, as 3 d tarde. Fora d'estos dias e horas,
poderá ser admittido quern so apresentar munido do or-
dem do presidento da Camara, e sem ella, si o secretario
annuir, sem prejuizO do servico da secretaria, exceptua-
dos os nacionaes e estrangeirOs quo morarem fora do mu-
nicipio e so acharem do passagein nesta cidade, os quaes
sero admittidos em qualquer dia.

Art. 90. Quando as sesses da Camara recahirein
em quarta-feira on sabbado, a bibliotheca nLo será Ire-
quentada seno dopois do finda a sesso.

Art. 91 No centro da sala da bibliotheca haverá
uma mesa corn cadeiras em roda. Sobre a mesa estará
urn exemplar do catalogo e objectos para escrever,
assim como os jornaes quo a Camara receber.

Art. 92. Neuhum consultartte tirará da estante livro
algum, mas pedil-o-ha ao secretario, the restituindo, do
poii do finda a leitura.

TITULO 4.

DA CORRESPONDENCIA OFFICIAL

Art. 93. As daliberacOes da Camara quo so dirigi-
rem a Assemblea Legislativa Provincial, on sejam propos-
tas, creaço, revogacO ou alteraçao do uma Lei peculiar,
estabelecimento do uma nova obrigaco para o muni-
cipio corn o nome do postura, ou qualquer objecto do
sua competencia, sero assignados por todos os vereadores
presentes em seso e durante ella, e dirigidos cm officio
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ao Presidente da Provincia, para ihes dar o conveulente
destino.

Art. 94. A correspodencia corn o Presidente da Pro-
vincia e corn as auoridades judiciarias do termo e da
comarca, de ubdelegado para dma, seth assignada por
iodos os vereadores presenfes em sesso, e bern assim as
felicifaçOes que a Camara deliberar dirigir.

Art. 95 A corespondencia corn as autoridades info-
riores, as declaradas no Art. antecedente, as delibe-
raç5es da Camara quo tiverem por objecto ordenar o
cumprirnento das posturas e das Lois, cuja execucäo es-
teja a seu cargo e as ordens do presidente, sero ox-
pedidas pm' portarias assignadas polo presidento e secre-
tario, si forern dirigidas aos empregados da Camara, e
por officios, si forem dirigidos a outras pessoas.

Art. 96. Nenhurn officio quo tenha do ser as&gnado
pela Camara seth experlido, sern quo tenha sido redi-
gido pela cornmissão do redacçAo, para ser discutido e
votado.

Art. 97. As tahe has demonstrativas e rnais peças quo
acompanharem os balaiiços e orçamentos da receita e
daspeza da Camara, sero assignados sornente pelo pro-
sidente e secretarlo.

Art. 98. Não é permittido a vereador algum assi-
gnar-se—vencido—na correspondencia da Camara, nem
fazer outra qualqu or declaraçao, antes on em seguida a
sua assignatura, devendo reservar para a acta a dec1araço
de seo voto, na forma do Art. 71.

T[TULO 5°

DISP0SIcOES GERAES

Art. 99. Os vereadores no polen ausentar-se do
rnunicipio por mais do 15 dias, sem licença da Camara, e
quando esta nào esteja reunida, on seja urgente a par.
ii Ia. on neces°aria a demora fora do municipio por mais
daquelle tempo, o cornrnunicarão ao presidente, para quo
chame supplentos em nurnero bastanto para haver sesso.

Art. 100. A Camara concederâ a hicena,sernpre que
o permittirem o numoro 'dos vereadores existentes, o es-
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tado dos negocio g public ,) 0 a urgencia dos motives al-
legados.

Art. 101. Faltan(lo voreadoros para haver sess o
extraordinaria quo tenita side convocada por rnt Va ur-
gente, o prestdente cam o secretario convocar. Os irn-
modiatos eat votos, e juramentará Os quo comparecerem,
W completar-se 0 numero preciso.

Art. 102. E' prohibido aos furiccionarios o cmprega-
dos cia Camara coristituirem-se procuradores de partes em
negocios quo tenliatn do ser tratados porante ella ou per
ella decididas.

Art. 103. Deste regiinento será dada a cada func-
cioaario e empregado da Camara urn exemplar ilnprossso.

Urn outro será eacadernado corn foihas em branco
interinediadas, par nellas s Iançarem as a1teraçs e
modithaçees que do futuro so fizerem, e será guardado
no archive.

Outro finairnente será encadernado juntamente corn
as posturas e a Lei do 1. 0 do Outubro do 1828, para estar
sobre a mesa nos dias de seises da Camara.

Art. 104. Revogam-so as disposices em contrario.
Marido, portanto, a todas as autoridades a quern a co-

nhecimento e execuç10 da referida ResoIuço pertencor,
quo a cumprarn o fag-am cutnprir Uo inteiramente como
nella se contotn. 0 Secretario desta Provincia a faça irn-
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da Presidencta
da Proviricia do Minas Geracs, aus sete dias do mez
do Novetnbro do Anno do Nascimento do Nosse Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos e oiteuta e dous, sexagesimo pri-
moire da Independencia e do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sollada e publicada nesta Secretaria, aos 23 de Ja-
neiro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

RES0LUçA0 N. 3094—DE 19 DE SETEMBRO DE 182
Contem as posturas da Camara Municipal do Ptrocinio.

0 Doutor Theophilo Ottoni, Prosidento cia Provincia



do Minas eraes: Faço saber a todos os soos habitantes,
quo a Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta da
Camara Municipal da Ctdade do Patrocinio, decrotou a
Reso1uço seguinte:

CAPIT[JLO 1.0

DISPOsIçiEs PRELIMINARES

Art. 1.0 Toda a acçio ou oruissao voluntaria con-
traria as disposices clestas posturas, ou de editaes quo
deltas façam parte, é contravenço.

Art. 2.° Ha reincidencia, quindo o contraventor ja
foi condernnado no muaicipio por ter commettido a mes-
ma contravencao.I

Art. 3. 0 Praças SO os largos quo corn meihor dis-
posicao so acharem no interior das povoaçese; comtudo,
havendo duvida, si algum como tat dove ser considrado,
a Camara o decidirá por editaes, quo ficarao fazendo par-
to destas posturas.

Art. 4. 0 Polas palavras—priso, multa ou obriga-
ção do fazor on des faze r—entende_ ge ficar o contraven-
tor obrigado a cada nina dessas penas.

Art. 5•0 Quando a pena for do multa, e o multado
for tao pobre quo nao posa pagal-a, serl ella reduzida
A prisao, contado-se cada dia a urn mil rdis. Si a rnulta
for manor de urn mil réis, soffrerá, nao ob3tante, urn dia
do prisao.

Art. 6. 0 Quanclo o multado for escravo, o sea so-
nhor nao quiz3r pagar a malta, será o multado eunpre-
gado nas obras municipaes ou em limpeza das ruts ou
praças quo o fiscal doterniivar, por tanto tempo quanto
baste para satisfaçao da tnulta, crntando-so a 600 róis par
cada dia.

Art. 7. 0 As licenças do quo tratarn estas posturas
serao concodi 'ias nesta villa polo presidoate da Camara, e
nos arraiaes pelos subdelegados respectivos, salvo quan-
do a postura ou edital desiguar diversa aatori lade para
concedel -as.

Art. 8.° Os quo so sentirem aggravados pelas con-
cesses on denegaçes do licenças pelo presideElte da Ca-
mara ou subdeegados, poderao recorrer j)ara a Camara
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por via do petiço em quo exporfto os thotivos do suas
quo ixas.

Art. 9. 0 Para comeco do obrigaço do fazer ou des-
fazer, irnposta por estas posturas ou por qualquer outra
Lei ou contrato, so assignarA ao contraventor urn prazo
razoavol, e o rnesrno so fará para concluil-a, e quando,
depois do findo o prazo, a obrigaco no so achar satisfeita,
mandará a Camara fazer ou desfazer a custa do contra-
venter, contra o qual so procedera executivarnente.

Art. 10. 0 processo por infracço do posturas é
determinado pela Lei do 3 de Dezembro de 1841 e see
respectivo regulamento. A execuço do sentonça do pena
do malta será feita sobre urn simples mandado, contendo
a integra da sentença, pela qual será o muitado inti-
made para pagar em 24 horas, ou noniear bens a penhora,
findas as quaes, procedero Os ofticiaes a penhora, na for-
ma do direito. Na falta do bens, certificada poles officiaes
da diligencia, so juntarà ao mandado urna certido dos
autos, e a multa soró. red uzida a priso,na forma do Art. 5..

Art. 11. Nos processos por contravonço instaura-
dos peios flscaes ou encarregados da arrecadaclo das ron-
das municipaes, tero os mosmos direito a vigesirna par.
to da quantia liquida quo entrar para o cofre.

Art. 12. A imposiço de penas estabelecidas per
( stas posturas nIo isonta aos contraventores do satisfa-
zerem o dam no causado.

Art. 13. Os flscaos dos districtos do fora da villa
participar10 ao da villa as infracces do Lei e prevarica-
çes dos einprogados jublicos do seos districtos, born come
as contravençes quo nos mosinos tiverem lugar. 0 fis-
cal da villa, colligindo todas as informtçöes quo houve-
rem chegado ao seo conhecirnento, farâ urn relatorio, quo
será apresentado a Camara.

Art. 14. Igual procedimento tero a respeito do mao
tratamonto e actos do crueldade praticados pelos senhores
contra os escravos. No caso d'este Art., a Camara procedorà
na forma dos Arts. 58e59da Leide 1. 0 do Outubrode 1828.

Art. 15. Corn qua rito aos flscaos e as autoridades p0-
liciaes fique encarregada a boa execuço das presentes
posturas, flea corutu10 salvo o cUreito a qualluer Vessoa
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do povo denunciav nos mesmos casos, requoreiido contra
Os contraventores o quo for do direito.

Art. 16. Os fiscaes,quando sahirem em liligencia do
sea cargo, podero ser acurnpanhados do escrivo do paz
ou subdelegacia e do qualquer official do justica, requisi-
tados da autoridado compotente.

Art. 17. A Camara marcará em sons orçamentos
annuaes uma quota destinada a gratificaco dos fiscaes
dos districtos de fora da villa quo meihores serviços pro-
starcm, o quo srá discutido em sesso.

Art. 18. Quan10 nestas posturas so manda advertir
a determinadas pessoas o cumprimento do qualquer ou
quaesquer Arts. do posturas, serà a advertencia feita per
ordem do subdelegados ou juizes do paz, quo passarAo cer-
tidao das advertencias.

Art. 19. A ninguem é permittido desobedecer aos
fiscaes no exercicio do sua juridiç1o.sob pena do 1 a 4 dias
do priso, e multa de 5$000 a 10$000.

Art. 20. 0 procurador da Camara é autorisado a
fazer despezas, no intervallo do cada sesso, quo nao ox-
cedam do 50$000.

Art. 21 No é permittido extraviar-so on procurar-
so extraviar qutiquer das rendas municipaes, sob pena
do repOsic1O da renda oxtraviada, e inulta da metade
do valor da mosma renda.

Art. 22. Os trabaihadores livres acstumados a tra-
balhar a jornal, sendo notifleados por ordem do antoridade
competente para algum dos sorviços ou obras determi-
nadas nestas posturas, obodecero promptamente, sob pona
do desobediencia, uina vez quo sejam chamados para tra-
baiho do sua profisso, ou em quo do ordinario so occupam,
e tertu direito ao jornal qne costumam voncer, o qual
ihes serã pagos polo procurador da Camara, a requisicao
da autoridade quo o tivor mandado notificar. Os jorna-
leiros livres, pela desobediencia, incorrerio na pena do
5 dias do priso, e Os senhores quo costumam ter eseravos
ao ganho on jornal, e quo, sendo notificados para os pre-
starem, no obedecerem, incorrero na multade 10000.

Art. 33. Nas coneessas do terronos para construcco,
a Camara terá muito em vista quo dos povoados crescarn
do çentro para Os lados, evitando-se por osse iiodo juq



- 471 -

,"jam habilados os arrebaldes, antes do esiar o centro oc-
cupado, do sorte quo, nas ruas, do urn a outro niorador,
no hajam largos espacos.

Art. 24. Si dons ou mais individuos simuFtanea-
uente pretenderern o mesmo terreno, seth preferido aquello
quo offerecer a construcco meihoros condiçOos de asseio,
elegancia e solidez, do quo, para cons tar so lavrarà urn ter-
MO, e neste so mencionará as condiçOes sobre que versou a
preferencia.

Art. 25. As rendas municipaes se comporo das ii-
cenças ou impostos, das multas impostas por estas posturas
e de outras que a Lei ihes concede, e dos bens do event'),
as quaes serAo applicadas para as despezas e obras muni-
cipacs.

Art. 26. Sempre quo para a cobranca das licenças
ou multas, quo façam parte dasrendas nlunicipaes,em vista
dostas posturas ou do qua]quer outra Lei, for preciso 0
emprego des meios judiciarios, pagari o executado mais
15 % sobre a quantia pea qual foi executado.

Art. 27. Para a arrecadaço do suas rendas,adoptará a
Camara 0 meio 0 processo quo mais vantagern ofierecer, seja
por administraço ou arrecadacão, podendo mesmo dividir
tan to a administraço, corno a arrecadaço, por mais do urn
agente.

Art. 28. Nos districtos do fora da villa, os fiscaes res-
pectivos poderao accumular o cargo do agento arrecadador.

Art. 29. 0 anno financeiro municipal se contará do
1. 0 de Janeiro no ultimo do Dezembro.

Art. 30. Incumbe aos ispectores do quarteirAo do
fora da villa e arraiaes zelarern para quo em seus quartei-
rOes pessoa alguma exerça industria on profisso, sujeita aos
impostos creados por estas posturas, scm quo tenha pago a
respectiva licenQa, denuciando a autoridade coiupetente.

CAPITULO 2.0

Do ALINHAMENTO DAS povoAcOEs, coNsTRucçOEs, ESTRADAS E
AGUAS DA SERVENTIA PUBLICA

Art. 31. Nesta villa e arraiaes do municipio haverá o
alinhadores sufficientos, nomeados pela Camara; e, em quan
to não houver pIanos, cingir-se-ho pelas instrucçOes
quo a Camara Ihes mninistrar, e vencero o salario do dons

in ii réis do cada casa OU editicio quo alinharem, e simples_
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monte urn mil réis por qualquor outro quo nio soja easa OU

edificio.
Art. 32. Compete ao alinhador, em prosença do fiscal,

alinhar e perfilar o edificio, segundo o piano da povoacO,
assim como qualquer outra obra quo so pretonda fazer, quo
dê para ruas, praças ou becos, observando que, nos logares
ondo houver edificios já levantados, seja o alinhamento so-
guido polo edificio do meihor o mais docento construcco,
salvo si a Camara deterininar o contrario.

Art. 33. Nonhurna casa será construida nesta villa e
arraiaos, corn menos do 15 palmos do pd direito.

Art. 34. Nesta villa, som licença da Camara, e nos
arraiaes,soin a do subdelegado, no so poderà edificar on roe-
diuicar, concortar ou fazer qualquer obra quo possa offender
o alinhamonto Multa do dobro do salario quo venceria 0
alinhador; o, si o edificio on obra prejudicar o alinharnento,
serã dernolido no todo on na parte quo prejudicou, a custa do
son dono.

Art 35. Si o proprio alinhador contravier a disposic.O
do Art. antecedento, pagará do multa quatro 1-nil rdis, o a
demoliçm sorâ foita a sua custa, coin obrigaco do repol-a no
ponto em que ostava antes (là demo1iç.o.

Art. 36. Ordenada a demoliçao do ediflcio obra on
concerto, será notiticado o proprietario, sou procurador, e,na
falta desto,o inquilinoon alinliador, nos casos do Art. 35,para
procoderern a ella, cumprindo-SO em tudo o marcado no Art.
9°. 0 inquilino, porem, poderá oxigir do proprietarlo as
despozas quo fizer, ou descontará no aluguel.

Art. 7. As iicenças coucedidas para o effeito do
disposto no Art. 31 serao gratuitas.

Art. 38. 0 arrendatarto, on o quo obtivor licença
para levafltameflt() do qualquor obra, é obrigado a princi-
pial-a dentro de seis mezes, o a terminal-a dentro do urn
annO, contado da data da Ecença, e, no o fazendo, enten-
de-se quo tern renuaciado o diroito, e o terreno voltarâ ao
uso publico.

A Camara pode, por motivos attondiveis, prorogar por
mais urn anO o sobrodito prazo, o nesse caso pagará o
arrendatario, on o que obtiver mais prazo, quatro mil rdis
pela prorogacão.

Art. 39. As disposic6es do Art. antecodeiite sero
app1icaVos aos antigos arrenlatarws, e o prazo para es-
tes so contari do dia da publicaço das preseu.tes pos-
turas.
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Art. 40. Para edificaço do qualquer casa, a Camara
cencedrá as braas do terreno que julgar convenientes
nunca excedendo do oito bracas do frente sobre dezesei*
do fundo.

Art. 41. A Camara, na villa, e os subdelegados, nos
districtos, näo podoro conceder on denegar licenças para
O effeito do disposto no Art. 34, sern informaço do fiscal.

Art. 42. As ruas quo so houverem do abrir, tero
60 palmos de largura, e os beccos de 20 a 30 palmos do
largura. Pena de 5 a 10 dias de priso pata os alinha-
dores e fiscaes.

Art. 143. E' prohibido fazer-se cercas do madeira
nas frontes das casas, ruas e pracas das povoacöos: Pena
do um mil réis por braça annualmente, ate serem demo-
lidas. Esta disposico so extende as cercas actualmente
existentes, findo o prazo de urn anno quo so concede para
serem dernolidas, o qual so contarâ na forma do Art. 39.

Art 44. Os quintaes ou terrenos quo no tiverem
casa nas frentesdas ruas e praças serão tapadas corn muros
do adobes, pedras ou taipas rebocadas, caiadas ou cober-
tas, corn altura nunca monor do oito palmos; si acaso
porem cahir algum muro, paredo ou parto d'olle, em
tempo chuvoso. poderá ser substituido, em quanto durar
o mesmo tempo, por cerca do madeira: Multa do Art. 43.

Art. 45. A conservação e reparo das muraihas, pa.
redoes ou outras obras feitas para seguança dos edifi-
cios ou prises publicas, calçadas, pontes, regos, poços,
tanques e quaesquer outras construcçOes do beneficio pu
blico on commum, ou para decoro, serio feitos pela Ca-
mara: exceptuarn-se:

§ 1. 0 As obras cuja factura no ero da obrigaço
da Camara, salvo quando forem do urgente necessidade, e
os obrigados a ellas não tivorein meios para satisfazer.

§ 2. 0 As quo a Camara fizer arrernatar, impondo
certas prestaces para indemnisaçAo dos emprehendedo-
res, na forma da Lei de 29 do Agosto do 1828 e da de i.e
do Outubro do mesmo anno.

Art. 46. Quando alguern so propuzer a fazer qual-
quer das ditas obras a sua propria custa, deverâ confor-
mar-se corn o piano da Camara, da qual é indispeusa-
vol a liença, que sera concedida gratuitamente.
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Art. 41. E' prohibido:
§ 1.° Arruinar on desmanchar qualquer das ditas

obras on parte (lollas.
§ 2. 0 Abrir encanamentos nas ruas e pracas, som

particpacãO ao fiscal, quo assistirá.
§ 3. 0	 Fazer quaosquor escavaç$es nas ruas e pr-

ças e suas visirthancas, born CO:fl0 alpendros e paioes.
§ 

40 Lançar materias, quaosquer entuihos on en-
tupir os encanarnentos publicos on particulares.

Multa do 4$000 a 8$000, e ohrigaco do pôr tudo no
antgO estado.

Art. 48. A Camara, todos os annos, mandará
limpar os regos d'agua do srvido publica, fazer p )nteS
sobre os regos, eucanar a agua nas ruas ou beccos e
collocar bicas em distancias convenientes para desvio
das euxurradas e para coaservaco dos mesmos regos.

Art. 49. E' prohibido tirar dos regos de que trata 0

Art. antec dente anneis d'agua para o USO particular, sem
liçeiicu da Camara: Multa de 4$000 a 5$000, e ao dobro nas
reincideucias.

Art. 50. Pela concesso da licença quo exige o Art.
autocedetito so pagará a quantia do 2$000 anuualrneite.

Art. 51. Os moradores das casas, em cujos quintaes
correrem os "egos , pagarão annua1mnte a quantia do
1$000: si, porem, (Jos regos quizor tirar alguin arinel
d'agua, sumente para servir em certas occasies, pagaro

'$000.
§ 52. Os qua so recusarem a pagar o imposto do Art.

50 perdero o direitodo anne1 d'agua. quo sera ontupido por
ordem do subdelegado oá fiscal. Daquelles do quo trata
o Art. 51 serä feita a cobrança annualmente amigavel
on pelos meios executivos, si tarnbom so oppuzorem ao
pagamento, e nesse cast) pagarfi mais 1$000.

Art. 53. Os donos dos aunis das aguas nascidas ou
(las quo correm em seus pateos on quintaes sero obri-
gados a dar esgotos e encanarern, do sorte que nao pre-
judiquem as ruas, nem as obras e bemfeitorias dos visi-
nhos: Multa do 4$000 a 8$000.

Art. 54. No dobro das penas do Art. antecodente
ineorrerá o donó do terreno polo qual passar o rego
d'agua do servidao publica, si, sendo-ihe feita a par-
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ticipaço dodia a hora em quo pretende-se fazer a limpeza
do rego, o impedir. Exceptua-se o caso em quo o pro.
prietario on morador queira fazer a limpeza a sua pro-
pria custa, do quo admittir no interior do sua proprie-
dade _pessoas extrauhas.

Art. 55. E' prohibido entuihar on levantar andai..
mes nas suas a pracas do tranit() habitual, sore quo se
os illumine a noite: Multa do 4$000 a 8$000.

Art. 56. Os edifictos. casas, muros on obras qua
ameaçarem ruina do quo possa resultar damrio ao Pu.
blico on a particulares. serao desfeitos a reediftados por
quern de direito for, do manoira quo cosse o perigo. Si
so uma parte do edificio, casa, rnuro on obra arneaçar
ruina, so essa parte flea comprehendida na disposiço
supra.

Art. 57. E' prohibido corcar on tornar do son use
exciusivo qualquer terreno quo do longo trnpo perten-
ça aos moradoros em comrnum: Multa do 4$000 a 8$000.

Art. 58. E' igualmente prohibido tapar, estroitar
on mudar, sam licença da Camara, as estradas, eaminhos
on beccos Quanto a estradas on caminhos, esta disposi-
çãø ê extensiva aos viccinaes quo cortaru as fazeridas a pro-
priedados. sendo tambem prohibido vedar-se a abertura de
novos quo a Camara autorisar: Multa de 10$000a 20$000.

Art. 59. E' obrigaco de cada urn concertar a con-
servar asestradas ecarninhos viccinaes quo cortamsuas pro-
pried ades,tenlo para esse effeito doscortinados oito palmos
de cada lado, corn esgotos do distancia em distancia conve-
niente: Multa do 5$000 a 10$000. No comprehende este
Art. Os proprietarios nimiarnente pobres.

Art. 60. E' obrigacao dos fazendeiros on proprie-
tarios fazerem a consorvarem as pontes quo ligam as as-
tradas e caminhos vicinaes dentro do suas proprieda-
des, no tendo as mesrnas pontes mais do 40 palmos do
extensto: Multa do 10$000 a 20$000, a pena do serem
coinpellidos a fazol-as a conserval-as. Nas mesmas ponas
a mais na do 5 a 10 dias do priso inoorrerao os quo
do proposito domolirem on arruinarem as ditas pontes a
as do serventia particular do fazendeiros.

Art. 61. Quando as astradas on caminhos viccinaes
jassarern por fazeidas em comnium ou pre$trem SO.
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mente serventia a seus moradores, a obrigaço dos con-
certos e conservaQO portence proporCiOflalmente aos me-
radores em commuin.

Art. 62. E' permittido, para a conservaOO on con-
strucco das pontes, o córte do madeiras ou extracço do
pedras nos matos ou propriedades particulares, corn in-
demnisaco nos proprietarioS, feita pela estirnac() corn-
mum do logar e aviso do fiscal on subdelegado. Aos quo
recusarem multa de 5$ a 10$000, alem da perda das ma-
deiras, quo em todo caso serAo empregadas.

Art. 63. As estradas on caminhos quo a Camara
mandar abrir ou autorisar, tero polo menos 10 palrnos
de largura e 8 do descortinamento do cada lade, corn os-
gotos do distancia em distancia conveniente.

CAPITULO 3°

PA LIMPEZA E SAUDE PUBLICA

Art. 64. E' prohibido nas ruas e pracas desta villa
e arraiaes lançar immundicies, 'ainda quo seja per enca-
narnento quo as c',ncluzarn, assirn como animaes mortos
ou moribundos: Multa do 4$000 a 8$000.

Art. 65. Os fiscaes removerâo todas as immundi-
des para logaros distantes das povoaçOes, e enterraro
nos quintaes nu logares proprios os anirnaes mortos, tudo
a custa dos infractores ans quaes apreentarO a conta,
e quanclo a não qnoiram pagar, procedero a cobranca ju-
dicutimento , e nos-,e caso pagarâo em dobro.

Art 66. Os moradores desta villa e arraiass so
obrigados a conservar limpas e capinadas astestarlas do
suas casas e quintaes. A testada cornpre1endo metade
da rua nu praca: Multa do 4$000 a 8$000.

Art. 67. Os mesmos moradores so igualmonte obri-
gados, sob aQ mesmas penas do Art. antecedente, a re-
b car e caiar as paredes externas do suas casas e a
rbncar somento os muros do seus quntaes quo façam
f,'ente para as runs ou praças, quo a Camara designa-
rá pnr editaL obrigando estas dispoiçes aos proprietarios,
inquUinos e agregados quo habita rem as propriedades.

Art. 65. E' prohibiio Pmpachar corn materiaes ou
quaesquer generos do etu1bo as ruas e praças; Multa do
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4$000 a 8$000, alem da obrigaco do dosentuihar immedia-
tamente. Exceptua-se:

§ 1. 6 Nocossidado tal, quo no so possa, sein perigo on
grave prejuizo, esperar a licenca do § seguinte: neste caso
serâ ella pedida deutro do 21 horas,nesta villa,e nos arraiaes,
dentro de quatro dias.

§ 2. 0 Utilidade publica on particular, obtendo a compe-
tente licenca.

Art. 09. Em qualquer dos casos do Art. antecedente,
nunca será embaracado o livre uso das ruas on pracas. e
terà lugar a pena do desontuihar, logo que seja intimado, e
nao obedeça.

Os quo tiverern obtido liconça sero obrigados a pôr
luzes, divisas on guardas, como lhos for determinado: Mul-
la de 4$000 a 8$000.

Art. 70. A Lei Provincial n. 258 flea regulando quan-
to aos enterrainentos, e reputar-se-ho contraventores do
suas disposiçes:

1. 0 Os fabriqueiros, Os procuradores do irmandades
on quem suas vezes fizor, e Os parochos.

2.' Os herdeiros, testamenteiros on donos dos defun-
tos quo concorrerem para o entorramonto.

Art. 71. E' prohibido estabolecor nas povoaçOes cor-
tumes do couros, fabricas do sabao e em geral qualquer
outra manufactura quo possa viciar o ar, e assim prejudi-
car a saude publica: Multa do 4$000 a 8$000.

Art, 72. Os fiscaes cuidarao quo nos sons districtos
no hajam estagnaçi5es do aguas fetidas, ou quo possam pro-
judicar a saude publica e do:3envolver qualquer epidomia:
si estas forem em terrenos perteucentes a Camara, Ihes dara
ella todos os meios do dessecal-as.

Art. 73. Os donos dos torrenos em quo so estagna-
rem as aguas Ie quo trata 0 Art. antecedente, serao obri-
gados a cumprir o quo fica disposto, salvo quando ihes fal-
tarem os mobs e forom naturaes as estagnaçOos.

0 quo fizer a estagnaçao, on para ella concorrer, cum-
prirâ o disposto no mosmo Art.: Multa do 4$000 a 8$000,
quando nao attenda it advertencia do fiscal on qualquer
autoridade policial, quo iho marcará prazo razoavel.

Art. 74. E' prohibido:
§ 1. 0 Matar peixo corn veneno.

2. 0 Vender alimentos corrompidos on damnificados.
§ 3. 0 Falsi ficar quaesquer gene ros,accrescentando-lhes

outras substancias quo ihos auginonte o peso on volume,
pu subt1lciQ-11s pr i ncipios que devau water,
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neros inutilisados polo fiscal.

Art. 75. E' prohibido Iancar immundicies on lavar
roupas ou quaesquer cousas nos regos publicos ou nos lo-
gares quo Ihos ficam superiores: Multa do 4$ a 8$000, e o
duplo na reincidencia.

A Camara, nesta villa, e os fiscaes, nos arraiaes,declara-
rAo por editaes quaes sejam os logares on bates em quo
sejarn permittidas taes lavagens.

Art. 76. Em quanto no houvor matadouro publico,
seth concedida licença para quo em casas particulares so
mate e esquarteje gado, corn tanto quo os curraes so con-
servem limpos, quanto for possivel, e quo o dono do açougue
ou carniceiro tenha o especial cuidado em no amontoar
despojos do rezes mortas do uns dias para outros: Multa do
4$000 a 8$000.

Art. 77 Para a fbi observaçao das condiç(3es do
Art. antecedente, os fiscaes devero visitar regular-
Monte os cOrtes on acougucs em quo se mate e esquar-
teje rezes para negoclo e comsummos da povoacao, ou para
exportaco para outros logares.

Art. 78. Nenhuma roz so matará nesta villa on arai-
aes,sem quo tenham decorridos 24 horas depois do sua che-
gada aos curraos e pastos quo ha nas immediaçOes das po-
voaces Multa do 4$000 a 8$000.

Art. 79, A Camara poderá, quando julgar conveni-
onto a bern da abastança e regularidado no supprirnonto
deste genero, contratar corn qualquer particular ou empre-
za, sob as condiçYes mais favoraveis ao publico, 0 cOrte e
supprimento do gado as povoaces, taxando o maximo do
preco da came, quer verde, quer secca, e vedando ento
quo outros cortem deritro de certas demarcaçoos. Ainda
quo o contrato so possa renovar corn a mesma pessoa ou
empreza, no serà jarnais celebrado poe mais de urn anno,
o nem renovado, sem quo por editaes so haja convidado
concurrentes.

Art. 80. Não serà admittido a exercer a profisso
rnedica pessoa alguma, sern quo apresento a Camara o seu
titulo e della obtenha licença: Multa do 15$ a 30$000, e o
duplo na retneidencia.

Art. 81. Nas casas do negocio em quo so vender dro-
gas medicinaes naG d permittida amanipulacao das mesmas:
^Iulta do 10$ a 20$0O0 e odujdo aa reiUiicii,
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Art. 82. Os fiscaes visitaro, ao menos uma vez pot
anno, corn o subdelegado e o medico do partido da Camara,
havendo-o, e em sua falta por urn outro por ella nomeado,
as boticas e casas de negocios quo tiverein a venda drogas
ou rernedios.

Art. 83. Os boticaros e as donos das casas do nego-
cios, quo tiverem a venda drogas on remedios adulterados,
sero multados na quantia do 10$ a 20$000, o no duplo na
reincidencia, alum de serum inutilisadas as drogas e re-
medios adulterados.

Art. 84. Os ditos boticaros e donos dos negocios
comproheudidos no Art antecdente, quo so oppuzerom fi
entrada era suns estabelecinientos e ao exame sobro as re-
medios a drogas, soro multados na quaritia de 10$ a 20$,
o proceder-so-ha ao exame, indepondente de sua vontado,
lavrando•se do tudo auto.

Art. 85. E' prohibido curar,sern estar habilitado,con-
formo o regulamento da hygiene publica: Multa do 15$ a,
30$000.

Art. 86. No sera admittido a exercer a profisso d
boticario pessoa algurna,sern quo apresente seus ttu1os a Ca-
mara: Multa do 10$ a 20$000.

Art. 87. Os titulos quo foram apresentados a Cama-
ra, na forma dos Arts. 80 a 86, sero registrados no livro
competeate, 0 pagario do registro 2$000, alem do impost
da Lcença quo vae indicado no Art. 164, § 28, qua será do
10$000.

Art. 88. No poderio ser empregados nas boticas a
casas de nogocio,na venda do remedios 0 outros generos, pus-
soas quo tenham molostias ascorosas ou contagiosas, qua
possam passar aos corn pradores: Multa do 10$ a 20$000.

Art. 89 E' prohibido soltar animal damnado quo
so possa coriservar preso ou inatar: Multa do 5$000 a
10$000.

Art. 90 Quando apparocerom ces damnados, on nas
quadras em quo csstumam ser aornmettidos d'esse mal,po-
dora a Camara prohibir por editaes quo so as tenha soltos
polas ruas e' outros logares por onide transita o publico,
sob as penas do Art. antecodonte.

Art.. 91 E' prohibido obtar quo so dA esgotos á
aguas ou imnundiQies jelos prorios 3uintcs, juandg
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seja negosgarjo 1 ainda mesmo quo para isS necessito-se do
abrir os muros on tapurnes, quo serao logo reparados:
Multa de 6$000 a 12$000.

CAPITULO 4.•

SOBRE ARTIFICIOS PREJUDICIAES, MEDIDAS PREVENTIVAS
DE DAMNO E CONTRA AS PESSOAS

Art. 92 So prohibidos osjogos do parar nas taver-
nas, botequins, casas do pastos on hoteis: Pena de priso
por dous a quatro dias, e multa do 10000 a20$000.

Art. 93. E' absolutamenie prohtbido, nas casas pu-
blicas de jogo, escravos e menores do 21 annos, jogarem
quaosquor jogos ou siniplesmente assistir aos jogos: Multa
e 10$000 a 20$000 para o dono da casa.

Art. 94 E' prohibido rifar-se quaesquer objectos on
valores: Multa do 10$000 a 20$000.

Art. 95 E' prohibido fiagtr-se inspirado por poten-
cias invisaveis on presidir caso alegres on tristes, born
como inculcar-se curador do molostias por rneio do feiti-
ços, oraces, accionados ou gestos: Pena do piiso por
quatro a otto dias, e multa do 10$000 a 20$000.

Art. 96. E' prohibido fazer fojos, laços occultos on
armadilhas corn arma do fogo, on corn outras quaesquer
offensivas, ainda qua sejarn em terras propras, sern quo
so publique e noticie aos visinhos confinantes: Malta do

$OOO a 10$000, o obrigaço do entupir e desfazer. Os sc-
breditos fojos, laços on aruadi1has nao serno em caso
algum perinittidos rias divisas das fazondas nao valladas
ou cercadas: Multa—a mesma.

Art. 97. E' prohibido:
§ 1. 0 Fabricar polvora on logos do artificio no in -

terior das povoaces ou bra dos logares perrnittidos
pela Camara.

§ 2. 0 Os fogos do rouqueira e busca-pés.
Multa do 5$ a 10$000.
Art. 98. Os sachristes e carcereiros so obrigados

a dar signal de logo, logo quo tenham noticia do uicea-
dio n'algurna casa on edificio: Multa do 4$ a 8$000.

Art, 99. E' prohibido:
1. 0 Lan9ar foo flog eampos e matos &heios.
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§ 2.' Lançal-os nos campos, aitida ciesmo proprio3
ou do qua so possua parte em eomrnum, sam qus so to-
nha feito aviso aos visinhos contiriantes.

§ 3•0 Quoiinar a prpria roca, sem quo so tenha avi-
sado aos vistnhos confloantes das mosmas sobre o dia a
hera da quoima.

Multa do 6$ a 12$000.
Art. 100. E' prohibido o córte a tirada do madeiras

do qualquer especie, scm Iicena do done das matas: Mul-
ta do 2$ a 4$000 do cada carro.

Art. 101. 0 ebrio quo for eneontrado nas ruas e ou-
tros logares, a fazer desordens, desatteuder as pessoas a
offender a moralidade publica, sari couduzido A cada,
onde sera conservado, cinquanto durar a embriaguez, o
sO serà solto, pagaudo a multa do 4$ a 8$000, ou soifrendo
2 a 4 dias do prisao.

Art. 102. Os loucos de qualquer genero,ou idiotas, quo
forem encontrados a offender o pudor a moralidade, on quo
ameacom commotter qualquer offensa ao publico, serAo pre-
sos e postos a disposiçao do juiz municipal, para proceder a
respeito come for de Lei, no caso do nao serom reclamados
per suas familias,dentro do oito dias,

Art. 103. E' prohibibo
§ 1. 0 Amansar animaes bravos dentro das povoaces.
§ 2. 0 Corror a cavallo disparadamonte pelas ruas e pra-

cas, salvo o caso do urgonte necessidade on serviço publico.
§ 3 ° Fazor passar gado pelas ruts a pracas das povoa-

çes, acceleradamento tcados, em numero major do 20 razes.
Multa do 4$ a 8$000, ou pena do priso por 2 a 4 dias.
Art. 104. E' prohibido a divagaçao livre do porcos e

cabritos, som pastor, p.slas ruas e pracas das povoaces: Mul-
ta do 500 rOis do cada cabrito ou porco.

Exceptuam-so os cabritos castrados, quo estiverem con-
venientemente peiados, ficando comtudo sous donos sujeitos
a satisfazer os damnos por ellos causados.

Art. 105. E' prohibido ter-se solto nas portas das ca-
as, nas ruas, praças e estradas publicas, caes bravos a fero-

zes, on outros quaesquer animaos quo possam offender aos
transeuntes: Multa do 4$ a 8$000, podendo o animal ser
morto per aquelle a quern accommetter.

Art. lOG. Conduzir-so-ha sempre presos pelas ruas.
pracas e polos mais logares. Os aniLnaes bravos quo por asses
logaros tiverem do transitar.

Qundo nao seja possivel Qonduzil-os pros os sezio o-
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duzidos por conductores, quo advertirâo ao publico, corn as
vozes do costume: Multa do 5$ a 10$000.

Art. 107. E' prohibido conduzir polas ruas e ragas das
povoacos carros tirados por animaos sem guia: Multa do
4$ a 8$000.

Art. 108 E' prohibido dar-se espectaculo algum pu-
blico, sem licerica Malta do 10$ a 208000,

Exceptuam-se os espectaculos ou representaçes drama-
ticas qua so clerern gratis, on em benelicio do qualquer obra
pia.

Art. 109. E' prohibida a dansa do batuques ou qual-
quer outra Coin a1gLzarra: Pena do dispersao do ajunta-
mento. e multa do 5$000 sobre o moralor on dono da casa
quo tiver consentido o ajuntamento, e, na sua falta, sobre
qualquer do ajuntamento.

Art. 110. Quando em qualquer rua, praça ou becco,
houver ajuntamentis desusados, desordmis, occu1taço do
crtminosos, on incendio a note, os visinhos so obrigados,
sob aviso do fiscal on subclelegado, ou do qualquer autori-
dade, a illuminar promptameute as.frcntes do suas casas:
Multa do 5$ a 10$000.

Art. ill. E' prohibilo o uso do armas offonsivas,
taos c 'mo : espingarda, pistda, garrucha, clavinote, re-
wolver, faca de ponta, canivetes do mola e em geral
todos os mais instrumentos perfurantes.

A Camara pderá porein conceder licença para o use
d'essas armas, a qual cust rá 20$000.

Art. 112. Nao ê prohibido o uso do armas de caca,
quando so evidencie quo para isso sao conduzidas, e isso se
prove.

Art. 113. E' permittido o uso do armas, sum licença:
§ 1, 0 Aos cidadaos probes e reconhecidamnto paci-

ficos, aos cobradores, boiadeiros, vaqueiros e mascates,
quando em viagem, o uso do pistolas, espingardas e facas
do ponta.

§ 2. 0 Aos carreirs, tropeiros e porqueiros,o de facas
do ponta, quando em viagem, ou oacupados nessas pro-
fisses.

§ 30 Aos officiaes dejutiça e guardas, quando no-
tificadas por ordeni do autoridades policiaes, as armas quo
ss 4etermtuzgi1
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• § 4. 0 As autoridades policiaes quaiido em exorcicio,
as armas qua hem quizerem trazer.

Art. 114. So permittidos oA quimbetes a einados
quo os pretos costurnam fazor por occasi.o do festejarem
N. S. du Rosario, quando no excedam das oito horas
da noite, quo ero aritiuncialas polo sino da cada: Pena
do priso pr 24 horas aos contraventores.

Art, 115. E' prohibido tornar, rater ou occultar as
ferraineatas, roupas, anirnaes on quaesquer valoros dos
carnaradas, trabaihadores on otficiaes, sob pretexto de
havorern Os mesruos recebido jornal, salario on quaes-
quor valores adiantados per conta do sans serviços, e o
no havorem feito: Multa do 5$000, alorn da repoico.

Art. 110. E' prohibido ao ajustador do qualquor
sorviço on obra, tondo recebido toda ou parto da ptga on
salario contratado, desamparar o sorviço ou abndoaar
a obra: Malta do 10$0O a 20$000, a obrigaco do vir
curnprir o qua tiver contratado.

Art. 117. Sao ,justos motivos para isentar das penas,
nos casos dos dous Arts. antecoentes, a doença qua im-
possibilite do trabaiho, a mutua dispensa, seguida on não
da reposico da quaritia adiantada, a tlnalcnente o s3rviço
p ublico.

Art. 118. So comprehendidos nas disposiçes d'esses
Arts. antececloutes Os arrioiros, carreiros, camaradas on
tocadores.

Art. 119. E' prohibido coinprar ou vender cousas de
qualquer. valor a escravos, sem ordem esripta on verbal
do seas senhores on adninistradoros: Malta do 5000.

Art. 120. E' proliibido acoutar escravos fugidos, ou.
simplosmonte tel-os em suas casas, sern quo immediata-
monte so avise a seas sonhore, sondo conheci1o, on a an-
toridade policial, quando o no forein; Multa do 10$000
a 20$000. Nio flczL sujeito as penas deste Art. o qua,
dentra do oito dias, retntter a cadh o oscravo fugido,
cujo senhor for conhecido.

Art. 121. E' prohbido negociar escravos on ani-
maes corn ciganos on pessoas suspeitas e desconhecidas:
Malta de ]5$000a20$000.

Art. 122. As autoridades policiaes vedaro quo am
scus districtQs se dernorem os cipuos por mais de 2
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boras, fludas as quae, Os expe11iro, salvo o caso d
molestia quo etnpida a coattnuaçao da viagom.

Art. 123. 	 ' prohtbtdo atiLar nas ru.s e pracas on
8oltar a noite altos grtt)s: Malta do 4$000 a $JJO.

Art. 121. E' pruhtbidi rotor feuhados por mats tempo
quo 0 preciso para avisar a's donos ou visuihos, on eta-
pregar nos serviços proprios, os animaes alheios, sem o
consentimento do dono: Pena do prisao por 2 a 4 dias, e
multa de 5$000 a 10*000.

Art. 125. E' prohibido:
§ 1. 0 Praticar act iS ou gestos quo na cornmum opi-

nio sao cons derados OLIOtISLYOs OU IUjUViOSOS.

§ 2. 0 Escrever nas parades, portas Cu jariellas das
casas, qualquer cousa on sLgnaes injurious, dtrigidos
aos donos, moradores ou quem quer quo seja.

Multa do 3$000 a 6$000.
Art. 126. prohioitto mostrar em publico as partes

pudendas on praticar autos pr palavras, gestos ou signaes
offensivos a religião, moral e bons costumes.

Multa de 4$000 a 8$000.
Art. 127. E' prohibto:
§ 1. 0 0 ajutltainento o demora do eseravos nas ta-

yernas e casas do bobtt.as, por mats tempo quo o necessa-
rio para effoctuarom ,uas cumpras: Multa para o dono do
estabeleoimetttO do 3$000 a 6$000.

§ 2. 0 A presuuca dessus inthvtduos em casas do mu-
iheres prostitutda, salvo so ahi estiverem por ordem do
seus senhores ou adtninisiradores: l-'eaa do prlsao por 24
boras, e muta do 2$000.

Art. 123. E' prohibido vender bbidas espirituosas
aos ja embriagados e aus quo so acharom arinados, couhe-
cidos por desurdeiros, quando em estado do etnbriaguez:
.Multa no 4*000 a 8000.

Art. 129. E' prohibido, nas povoaces:
§ 1. 0 0 passeio do ecravos, moradores das mesmas

povoacOes, depois do toque do recoiher.
§ 2. 0 0 passeio do escravos, moradores das fazendas

ou ruças, depuis das Ave, Maria, salvo si esses escravos
andarem em serviço do seos senhoros on adminislradores,

nesse caso andarao munidos do bilhotes dos inesmos.
I?vua do prisao por 4 hQras e iuulta dQ 3$000,
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Art. 130. E' prohibido entrar, sem 1icena dos do.
flog . nos quintaes, roças ou p1antac9s alheias: Multa do
5$000 a 10$000. Os escravos quo forem encontrados ties-
ses logares, sero presos e conservados na prisAO, W quo
seus senhoros venharn pagar a multa.

Art. 131. Os quo de proposito metterem quaesquer
animaes nas plantaçes, terras tapadas, pastos fechados,
abrindo para esse fim cercas, porteiras, tapumes, serAo
punidos corn priso de 2 a 4 dias,e multade 5$000 a 10$000,
alern da indernnisaço do g prejuizos causados.

Art. 132. Os fazendeiros, socios ou hercleiros, quan-
do fizerem roças para dentro do 2 kilometros do distan-
cia do seus visinhos quo costumarn criar porcos, as cerca-
ro do marteira, quo esses anirnaes nu possarn nellas pe-
netrar: Pena do nao ter direito a cobrança dos prejuizos
causados.

Art. 133. E' prohibido aos rocoiros plantar, sem
cercar suas roças corn cercas do madeira on vallos quo
obstem a entrada do anirnaes, sob pena do no poderern
haver o damno causado por esses anirnaes, e, quando a
elles offendam, sero punidos corn as penas do Codigo Cri-
minal, Art. 266.

Art. 134. E' obrigaco dos fazendeiros, ou do qual-
qner pessoa quo possua algum animal darnntnho, contel.o,
do maneira quo no và offender as plan taçes alheias: si
no Ihe for possivel contel-o, deverá matal-o, e, si o no
fizer e consentir quo essse animal continue a dar prejuizos,
pagará a rnulta do 10$000 a 20$000, edo duplonas rein-
cidencias.

Art. 135. As hortas, quintaes ou pornaros devem
ser tapadas corn muros ou cercas quo obstem a entrada
dos gados miudos, quando forern feitas ao redor ou vi-
sinhs do quaesquer predios, sob pena do no terern di-
reito aos damnos cusados.

Ait. 136. E' obrigaco do proprwtario ou morador,
em cujo predio ou quil tal huver formigueiros, proceder
A sua extincçäo; e a tudo aquelle que, sendo advertido pelo
fi'cal para fazel-o, o UO cumprir no espaço marcado,
comecando polos trials n civos—multa do 4$000 a 8$000,
sendo extinctos a sua custa. Os formigueiros existeates
nos logares e 1oradouros publicos sero extiuctos polo
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fiscal, a ciista da Camara, que Iho rnandará pagar o qin
despender e for razoavel.

Art. 137. E' prolitbido caçarso nas fazeudas on
pastos alheios quo estojam fechados, sern licença do sans
donos: Multa do 5$)03 a 10$003.

Art. 138. Nao 4 perrnittido em qualqner tempo matar-
so urubs on seriemas : Multa do 18030 do cada cbeça.

Art. 139. E' prohibido aos socios e cohordeiros met-
ter gados em terms do cultura, sorn quo todos consintam,
ama vez quo estejam tapalase hajam nellas plantaçOes:
Multa do 1$003 do cada animal vaccum, cavallar ou muar,
o 500 réis do cala urn doA outros animaes.

Art. 140. E' prohibido aos socios, nas fazendas de cut-
tura a decriar, empregar malor serviço on dostruiçao, on
fazer rnaior cOrte do matos do quo Ilia compete em propor-
çao do suas quotas a contra a voritale manifosta dos socios,
on tom tics catnpcs do criar major nuinoro do criaço do quo
nas mesmas Ihes compote : Multa do 58000 a 10$0 00 do
cala alqucire do pltn'a do rnilho quo desfructar, alorn do
2$000 do cida animal vaccum, cavallar on muar quo tiver
acima do numero quo a proporçLio the pormitto.

Art. 141. Atom las forças do proporço do cada soclo,
no 4 pormittil) C )flO• br facullade a pessoa aiguma para
cultivar on tar anutnacs nas culturas a cimpos em corn-
mum, sem assotitimento do mais do tros sociosassim tambam
as r)ç t ,, dos c uo sior1trio dvern scm c rntguas on
proximas das dos socios do qiiom obtiveratu faculdade
para cultivar, do £ rrn (ju s ) pHsa do urn so golpa do vista
on corn £tcilidale verificar so oxcodem on naoá proporcao.

Art. 142 A conta do pmoporçio la quo tmatam us Arts.
antocedentes sorá feita polo j uiz do paz do districto, a re-
quorimento do qualquer socio, corn citaço das partes fl
toressadas, qua sedlo obrigtdas a exibir sans titulos le-
galisados, para. em vista delta ,,,, so procoder a conta, qne
serà regniarisada pelas seguintos bases

1 ° A nenhum sorâ permittido cultivar annual-
monte inais do duas decirnas partes do sua quota, nas cut-
turas das fazondas, do sorto quo no quo possuir dez aiqueires
do terms do cultura nao seja permitith) plantar rnais do
dous alqueires.

§ 2. 0 Quanto aos campos on prados naturaes, no
será permittido aos socios tar nelles mais do urn animal
vaccum, cavallar on muar em cada urn alqueire, por forma
qua, o quo tiver menos (10 urn alqueire decarupos no poder4
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ter noflo animal algurn, sem quo obtenha faculdado do al-
gum socio quo ]he possa dar.

Art. 143. E' prohibido fazer comas ou quaosquer ta-
purnesdivisorios nos Iimites communs das fazendas do cul-
tura o criação, scm previo aviso aos visinhos confinantes
Mult. do 5$ a 10$000.

Art. 144. As cercas e tapumos, nos limites dos predios
on fazendas. sorao feitos a custa dos proprietaries confinan-
tes, e é permittido aos quo os quizerem estabolecor, con-
stranger OS confinantes para concorrerem corn uma quota
parte do serviço ou obra.

Art. 145. No caso do discordia dos confinantes, a na-
turoza e qualidade dos tapumos serà detorminada per ar-
bitros nomeados, a aprazimento das partes, on a revelia del-
los, em audiencia do juiz do paz,que Ihes for marcada Os ar-
bitros determinarAo igualmente o prazo dentro do qual dove
a obra ser começada, e o em quo dove terminar: esse arbi-
tramento.hornologa'lo polo juizdo paz,terá forçade sentonça.

Art. 146. Findo 0 prazo marcado para corneço da
obra, as quotas partes dos confloantes quo no quizerom
fazel-as, podero ser feitas p&1os confinantes quo a isso
so prestarem, Os quaes apresentaro a final a conta da
despeza quo fizerein, coin as decIaraçes especificadas
dos jornaes, sustento, ferrameatas e todas as mais, quo
ser10 pagas pelos confinantes quo so tiverorn recusado,
Os quaes pagar10 igualmente uma multa de 6$000 a
12$000, quando so negarem ao pagarnento amigavel.

Art. 147. E' prohibilo do . fazor, arruinar obras
on serviços alheios, e deixar do proposito abertas as por-
teiras ou feixos das fazendas on logares cercados, corn
o firn de causar darnno: Multa do 4$000 a 8$000.

Art. 148. E' prohibido transitar a cavalici OU

corn carro, ainda quo vasio, pelos carninhos ou etradas
do uso exclusivain€nte particular, os quaes cortem Os

pastes fechado, scm licença do seos donos: Multa do
4$000 a 8$000.

Art. 149 E' prohibido a criaçu do eguas livre-
mento soltas, quo posarn vir as povoaçes e offender as
paredes das casas ou muros das mosmas, born como
causar damn) aes fazendeiro-: Multa do 5$000 a 10$000.

Os criadoro; do eguas devero conte1as dentro do
pastos fechados

Art. 150. Neta villa o arraiaes 6 prohihido per
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fogtietes ou girandolas, scm licença da autoridado poll-
cial: Multa do 5$000 a 10$000, e pena do prisAo por 24
h ras.

Exceptuam-se os que so postos por motivo do fes-
tejos religiosos.

CAPITULO 5 o

VENDA DOS GENEROS, INDUSTRIA OU PROFISSAI0

Art. 151. Nos tempos do fome ou escassez,os condu-
ctores dos generos do primeira necessidado, desiguados por
editaes da Camara, sero obrigados a conduzil-os aos loga-
res quo a Camara designar, e ahi conserval-os polo prazo
que ihes fixar, quo no excederá do 24 horas, e von-
del-os ao povo pelo preco quo livremente contratarem.

Findo o prazo, poderao conduzil-os e vendel-os a
quem Ihes convier: Malta do 8$000 a 16$000.

Art. 152. Nas vendas do mantimontos em tempo de
fomo ou escassez, devem comparecer os subdelegados nos
logares em quo so fizerem as venlas, a fim do manter a
ordem e evitar dissonçOes.

Art. 153. Ninguem poderá exercer qualquor indus-
tria on profissäo, sujeita a obngaçao de hcença, sem quo
a obtenha da autoridade competonte para concedel-a:
Malta do 10$000 a 20$000.

Art. 154. Neuhuma loja, taverna, arwazem ou
qualquer outra casa em que so tonha oxposto a venda
quaquer genero, se poderâ no municipio abrir on con-
servar aberta, som quo obtenha licença: Malta do dobro
do imposto a quo estavam obrigados.

Art. 155. As licenças concedidas para as casas de
negocio ja estabelecidas o abertas sero tiradas annual-
inento do 1. 0 W ao ultimo do Janeiro: Malta de 10$000 a
20$000.

Art. 156. E' prohibido mascatear-se fazendas e ou-
tros objectos no municipio, sem provia licença, quo será
renovada pela mesma forma das do Art. antecedente:
Multa—o valor da importancia da Iicença a que estava
obrigado. alérn do pagamento da mesma.

Art. 157. Os negociatites quo abrirern seas negocios
od 1. 0 de Juiho 6m diante, somente pagarAo polo resto
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do anno motado das imposicos estabelecidas por estas
posturaS.

Art. 158. A pesoa aguma d pormittido vender go-
bros do qualquer especie, pot , pesos e meLiLdaS quo n.o
estiverern aferidos pels aferidores da Camaro, pela forma
o maneira estabelecida s, pelas insti ucçOos prOvisorias quo,
por Decreto n. 50 (10 18 do Seternbro do 1872, forarn
approvadas para eXoCUçO da Lei ii. 1157 do 26 do Ju-
nflo do 1862, quo substituio em todo o linperlo 0 actual
systema do pesos e medidas polo systerna metrico franceZ,
as quaes devero sar eserupulosarnente obsorvadas.

Art. 159 Na forma das instrucQds supracitadas,
a Camara nomeara urn aforidor, e ihe marca a comrnissO
do 15%, quo o aferidor dednzith a seu favor, da impor-
tancia das aferiçes, quo cobrar, couforme flea estabelo
cido no Art. 166 e seus

Art. 160. 04 pesos e modidas sero aferidos per urna
so vez, porem fleam sujeitos a revista annual, pola qual
so pagarà a quantia do 2$000.

Art. 161. B' obrigaço dos fiscaos, acompanhados
dos subiolegados, visitar periodica e soparadamente as
casas do negocio, a firn do veritlear si lOom as balan-
ças, medi(las indispensaveis e pesos, e si achainse devida-
monte aferidos: Multa do 4$000 a 8$000. 0 procurador
da Camara on sou agente acornpanharâ os fiseaus, a fim do
receberotil a importailcia da revista marcada no Art. 160.

Art. 162. Os fazendeiros, tropeiros e carreiros,
sen10 igualmonte obrigados a aferir sons pesos on medi-
das, no, forma do Art. 158, podero soifrer a rovista do
Art. 160, si os flseaes ou subdelegados o exigirem, pela
qual pagar() os mesmos emolurnontos.

Art. 163. E' prohibido usar do pesos do argolas quo
so possarn tirar e tornar a pôr facilmento nos ganehos
das balancas, e outrositu usar do pesos, inedidas ou ba-
lanças sujas, quebradas ou corn fendas, do forma quo
possa o publico tor prejuizo: Multa do 4$000 a 8$000.

CP1TULO 6.'

IMpOSTOS, SUA ARRECADAcAO E APpLICAQAO

Art. 164. Soro arrocadados dentro do municipio,
em proveito do cofre municipal, os impostos seguintes
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§ 1. 9 3$000 do cada licença para abertura on cOn-
tinuaço de casa do negocio do qualquer natureza, em quo
so venda Uffi SO genero, quer seja do fóra da provincia,
quer do sua producço.

§ 2. 0 Alem dos 3$000 marcados no § antecedente,
mais 5$000, si na mesma casa se vender mais do urn go-
nero, a saber: fazendas, ferragens, chapéos, louça e mo-
ihados.

§ 3•0 Alem dos 3$000 e dos 5$000 marcados
§ 1., 2. 0 , mais 2$000, si conjunctamente so vender dro-
gas rnedicinaes.

§ 4 0 Ainda mais 2$000, alem dos marcados nos
1. 0 , 2. 0 e 3. 0 ,si na mes ma casa se vender generos da terra.

§ 5•0 4$000 sobre cada casa do negocio em quo so
vendarn generos da terra.

§ 6. 0 8$000, nesta villa e arraiaes, e 2$, nas estradas e
outros logares, sobrecada casa de negocio em quo se venda
a varejo aguardente do canna, ainda mesmo conjunctarnen-
te corn os genoros mencionados nos § l.' a 5.0

§ 70 208000 sobre cada botica.
§ 8. 0 1008000 sobre cada mascate do fazendas que não

for habitante do municipio.
§ 9,0 30$000 sobre cada mascate de fazendas quo for

morador no municiplo, cujo sortimento for corn prado a no-
gociantes estabelecidos no municipio; e,si tiver sido compra-
do a negociant.s do fora do municipio, mais 30$.

§ 10. 15$000 sobre cada negociante habitante do mu-
nicipio, quo estiver estabelecido e quizer sahir em masca-
teaço do generos, do sou negocio, como: fazendas, ferra-
gens, chapéos e drogas rnedicinas.

§ 11. 20$000 do cada retratista.
§ 12. 20$000 do cada dentista que puzer den tes arti-

ficiaes.
§ 13. 10$000 do cada casa em quo so venderern generos

da terra, por conta propria on por commisso, não sendo ne-
gociante estabelecido.

§ 14. 10000 de cada caldeireiro ambulante.
§ 15. 408000 de cada mascate do obras do ouro, prata.

pedras preciosas e outros objectos do joalheiro.
§ 16. 10$000 sobre cada capangueiro ou pedrista quo

negociar em pedras do diamantes no municipio.
17. 508000 a 100$000 sobre cada casa dejogo.

§ 18. 208000 do licença para uso do armas.
19. 15$000 do imposto sobre oada ennho quo (a-
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bricar aguardente de canna, si o engenho possuir escravos,
10000, si no as possuir.

Este imposto substitue o quo pagavam por barris,e dove
ser cobrado por lançamento, que o procurador da Camara
procederá no mez do Julho do cada anno.

A cobranca deste imposto serâ feita a bocca do cofre, nos
mezes do Agosto a Dezeinbro, salvo si o dono do engenho a
quizer pagar antes A falta do pagamonto ate ao ultimo do
Dezernbro será punida corn a multa do 20 %.

§ 20. 30$000 do cada espectaculo de curro on
touros.

§ 21. 5$000 do cada tarde do cavalliadas.
§ 22. 20$600 do cada tarde ou noite do espectaculo

publico de quo so aufira lucro, excepto es quo se acharern
comprehendidos na segunda parte do Art 108.

§ 23. 5$000 do cada barraca, tolda ou botequirn
quo so ar1uar nesta villa e arraiaos, em dias ou noites do
espectaculo publico ou do qualquer festa,em que sevendam
licores, doces, refrescos, moihados do fora da provincia,
quitandas do forno, carnes já preparadas etc. Si conjun-
otamente se vender aguardente do canna a verejo, mais
5$000.

§ 24. 5$000 do cada presepe.
§ 25. 30$000 do licenca para matar gado, ficando-

se isento do imposto quo so cobrava por cabeça.
Esta licença devo ser pdida antes do começar-so a

matar as rezes, e sendo pedida do Juiho em diante, por
ella sO so cobrará a quantia de 15$00 0. So isentos do
pagatnento desta liconça Os quo matarern rezes para sea
propriO consummO, e no para negocio.

§ 26. 10$000 do cada licenca aos comprehendidos no
Art. 80, e 5$000 aos comprehendidos no Art. 86.

§ 27. 4$000 do cada attestado quo a Camara pas-
oar a pedido, excepto para percepco do vencimentos.

§ 28. Do registro do titulos, na forma do Art. 37, so
cobrarà a quantia do 2$000, alem da licenca a quo esti-
ver obrigado.

Art. 165. Ficam isentos do pagamento do impostos
os carreiros quo vierom vender nas pJvovoaces generos
da terra, excepto aguardente, si nao for fabricada em
eueithos do inuniciio, e si o for, nada pagarao.



Art. 166. Para a cobrança do atoricOeS, o Jorido'
rogular-se-ha pela tabella seguinte:

1. Por urn metro, 500 réis.
II. Pela africo do pesos e balancas do botica, 3()00.
III Por pesos do 1 a 500 grainmas, 1$500.
1Y. Por pesos do I a 20 k i logrammas, I$500.
V. Por pesos do 20 kilogramm as Para cirna, 2$U0O.

VI. Pelas medidasde 1 a 40 litros(para seCC,S), 2$000.

VII. Polas medidas do 1 centilitro a 10 litres (para 1i

quidos). 1$500.
VIII. Pesos o balancas de pesar diarnantes, 2$000.
Art. 1.67. A arrecaclacao dos impostoS e a cobranQa

das multas ser.o feitas e prornovidas polo procurador da
Camara, 0 qual torA ageateSnos districtOS, notueados pela
Camara, sob proposta C responsabilidade do mesmO pro-
curador.Art. 169. 0 procuradOl' darà fiança idonea, e fará

trimestralmente a entrada das arreeadaceS que houver
effeetuado.Art. 169. 0 dito procurador é obrigado a apresen-
tar, no ultimo trimestre do cada anno, urn lanQarnefltO es-
pecificado das pessoas obrigadas ao p gaineuto dos impOs-
tos municipaeS, no quai Se leClarE3 quacS os quo pagarain
o quaes Os quo deixararn do pagar, a firn do quo a Camara
delibere sobre sua cobranca.

CP1TULO 7°

NoMEcAo, CONSRVAQAO E VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS

Art. 170. Todos Os empregades da Camara sero por
ella notneados e conservados,e fll quanto bern servirern.

Art. 171. 0 secretarit) terà do veneirneriti annual
a quantia de 300$000, alom das gratificaços quo tiver me-
recido, quo no excederá de 30$000, a qual será arbitra-
da pela CamaraArt. 172. 0 fiscal da villa vencerà annualmente a

quantia do 80$000.Art. 173. 0 continuo ou porteiro vencerá annual-
monte a quantia do 60000.

Art. 174; 0 aferidor vencerá pelas aferie quoIi.
zer,a commiss9 do 15V.
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Art. 175. 0 procurLldor da Camara vencerá:
§ 1. 0 Da arrecadacO das licenças e cobranca da

multas deduzira a sou favor a porceutagem do 13%.
§ 2. 0 Do producto da arreinataco dos bens do oven-

to, para indemnisacao das despezas quo fizer,a do 25 %. Do
ptoducto this aferiçOes nada tern quo deduzir a seu favor.

Art. 176. Ficam revogadas as disposices em con-
trario.

Mando, portanto, a tolas autoridades a quern o conlia-
cimonO e execuçao da referida Rosoluçao pertencer, quo a
cuinpram e façarn cumprir t10 intoiratnente como nella so
contem. 0 Secretario desta PL'Oviflcia a faça imprilnir, pa-
blicar e correr. Dada no Palac o da Presidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos dezenove dias do mez Setom-
bra do Anno do Nascimeuto do Nosso Serilior Jesus Christo
de mil oitocetitos e oitenta e do us, sexagesimO primeiro da
Independencia e do lmporio.

TIIEOPIIILO OTT0NI

Sellada e publicada nesta Secretaria aos 23 do Janeiro
do 1883.

Camillo A. M. de Brito

R1SoLucA0 N. 3095—DE 7 DE NOVEMBRO DE 1882
Contem as posturas da Camara Municipal de S. José do Paraio.

0 Doutor TheopIlilo Ottoni, Presidente da Provincia
do Minas Geracs: F saber a todos os seos habitantes,
quo a Assembea Legislativa, Provincial sobre proposta
da Camara Municipal da Cidade do S. José do Paraiso, de-
cre toc a Reso1uçto seguiiite:

T1TULO 1.0

rnsposlc(3Es GERAES

Art. 1. 0 Infracço é a inobsorvancia do determinado
em quaesquor poturas e editacs.

Art. 2. 0 Reincidencia é o factode incorrer novarnente
em infracço qualquer pessoa ja punida no municipio por
ip frac.o da mesma esjecie.
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A recdejica sera punida corn o dobro da multa ape
plicada a. infracço em quo reincidir.

Art. 3. 0 Quatido o infractor multado nao tiver meios
de pagar a multa, on, sendo escravo, son senhor no a qui-
zer pagar por elle, será esta convertida am servicos nas
obras municipaes, a. razao do 500 réts diarios : comprehea-
do-se nesta disposico o pagamento das custas judiciarias.

Art. 4. 0 Quando nestas posturas so iinpe a necossi-
dade do licença, e no so declara a quom dove ser pedida,
entende-se quo, nesta cidade, a concedera. o presidente da
camara, e nos disLrictos do fora,os respectivo flscaes, e ne-
nhuma licença pode ser concedida,sern previa exhibico do
documentos quo provem haverern sido pagos as devidos im-
postos.

Art. 5.' Os que so julgarem aggravados pela conces-
so on denegaAo do licenças dadas polo presidente, on p0-
los fiscaes, nos casos em quo so autorisados, podero re-
correr a. Camara, expondo em requerimento as motivos do
aggravo on queixa.

Art. 6 . 0 A importincia das multas e licencas sera.
destinada para as despezas da Camara Municipal.

Art. 7.' Quaesquer quantias pertencentes ao cofre
cia Camara sero recobidas pelo procurador da rnesrna, na
forma prescrita pela Resoluço do extincto Conseiho Geral,
do Janeiro do 1832.

Art. 8.° 0 procurador da Camara prestar6, flança ido-
nea, no valor do rendimento municipal do urn anno; e,para
facilitar a arrecadacäo, podera. disso encarregar, nas fro-
guezias, debaixo do sua responsabilidado e fiança, a pessoa
apta, corn particpacO feita por elle a. Camara.

Art. 9•0 A imposiço da multas sera. foita par meio
de auto lavrado polo fiscal, corn duas testemunhas presen-
ciaes da infraco das posturas, corn declaracao do Art. in-
fringido, do dia em que o foi, a da importancia da multa.

Este auto sera. entregue ao procurador daCamara,para
fazer a execuco.

Art. 10. Quando nestas posturas so impe a obriga-
ço do fazer on desfazer, sera. assignado o tertno do 24
boras para comecar a cumprir a obrigaçao,e 0 quo for ra-

oayol pars ultirnar ; o, juand g ro so observar 9 iieter-
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minado na sentonça, mandarà o fiscal fazer ou desfazer &
custa do quo a isso for condomnado na sentença.

Art. 11. Quando estas posturas impem a obrigacAo
do fazer quaqur servço ou obra, e o obrigado nAo o
cumprir no termo quo ihe for assignado, na forma do Art.
antecedeilte, será posto em praca 0 serviço on obra, e ar-
rernatado por quern o fizer corn meihores condiçes.

Nao apparecendo lançador,e no excedendo a sua liii-
portancia a 100$000, o procurador, dentro da cdade, e os
agentes, nos districtro, o mandar10 tazer, 0 so proce-
dora contra o infractor para a cobrança das despezas qua
forern feitas executivamente.

Art 12 Quando nostas posturas se manda advertir
• determinadas pessoas o cumprirnento de posturas, sera
• adivertencia feita polo fiscal.

Art. 13. Os fiscaes dos districtos de fora participa-
ro aos da cidade as infracçes do posturas qua so derem
em seos districtos.

0 fiscal da cidade, colligindo todas as informaçes qua
polo sobredito meio chegarem a seo conhecimento, a ad-
dicionando-iheS as observaçEios relativas ao seo districto,
fará urn relatorio para ser apresentado a Camara, no pri-
meiro dia do cada sesso 'jrdinaria.

Art. 14 0 presidente da Camara é autorisado para
fazer, no intervallo do cada sesso ordinaria, despezas qua
no excedam a 100$000.

Art. 15. A Camara,quando tenha do empregar qual-
quer dos fiscaes dos districtos em cornnaisso qua oxceda
do 3 dias, ilie rnarcará urna gratflcaço, proporcional
A importancia do serviço e a distancia quo percorrer.

Art. 16. Nos processos do infracçes do posturas,
quo forern intentados e concluidos ate fi execucAo, a re-
quorimonto do procurador da Camara, on seos agentes
nos districtos do fora, ter-ão Os mesmos direito a metade
da quantia liquida quo tiver do ontrar para os cofres da
Camara.

Art. 17. Na conces fto do terrenos, quando 2 on niais
I ndividuos req nororem sam u ita neamente urn memo logar,
sera preferido aquellé quo por torino obrigar-se a editicar
casa de sobrado e em menor prazo. Hin igualdade de cir-
cunstancias decidirA a sorte.
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Art. 18. Os fiscaes,sempro que sahiremem correiço,
seräo acompanhados per official de justica do districto,
que devera ser requisitado a autoridade competento.

Art. 19. As condiç6es estipuladas nos ccntratos das
rendas da Camara, quo so adininitrarem por arrema-
tantcs, tern força de posturas, sendo obrigada qualquer
das partes a satisfazer as d tas coridicOes, julgadas pelo
juiz competente as respecti vas infracç6es.

Art. 20. Nos casos em quo a violaço destas postu-
ras forem den tro (las casas dos cidadaos, o fiscal nao pro-
cederà som urna denuncia assignada polo dennciante.

Neste caso, ira it casa do denunciado, e pedirã fa-
culdade para inspeccionar; iiLo a querendo o ulorio da casa
conceder, requerert a autoridade competente.

Esta inspocçao serà feita, estaiiio em casa o chefe
da farnilia.

Art. 21. Qualquer cidado habil para testemunha,
quo, tendo presenciado rnna viulaçO de posturas, recusar
assignar o auto como testernunlia, sendo para isso coflVi-

dade polo fiscal, serà multado em metade da pena imposta
no Art. violado: neste caso, o fiscal convocarâ duas outras
testeinunhas quo assgnem o auto, e corn as inesmas lavra-
râ outro auto contra quem recusar ser testemuriha.

Art. 22. Toda a pessoa quo so oppuzer a execuçiO
destas posturas, soffrerá a multa do 3 0$000 , e 10 &lias do
prisaO.

TITULO 2.°

ASSEIO, REGULARIDADE E EMBELLEZAMENTO DAS povoAcoEs

CAPITUL() 1.0

DO ALINHAMENTO E EDIFICAcAO

Art. 23. A Camara fará levantar pianos, quo tica-
räo archivados na sua secretaria, segundo os quaes serao
forniadas as ruas, praas e edilicios da cdade e povoacoes.
Em qiianto nao SO levantarelu Os pianos, OS aliiihameutos
seräO fetos come ate ac presente, ou segundo as instruc-
ç6es que forern dadas pela Camaia..

Art. 24. Haverâ Os alinhadores necessarios para esta
cjdade e arraiaes do municiplo. Os alinhadores serao no-
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rneados pola tJamara,e vencero o sa]ario do 2$000 do au-
nhamento e 1$000 do cada esteio do fronte quo aprumarem,
sendo sua obrigac90 assistir ao levantamento delles. Nas
casas do adobes on taipa, so percebero 2$ 000 do alinha-
mento; tudo pago polo dono da obra.

Art. 25. Compete aos alinhadores nivelar e alinhar
as ruas, edificios e calçadas, conforme o piano das povoa-
çes, si o houver, ou conforme o alinhamento do logar, ou
instrucçes da Camara. Os alinhadores quo, per orro ou
per outra qualquer causa, infringirem a disposiço deste
Art, serAo multados em 10$000.

Art. 26. Ninguem poderá edificar ou reedificar, ou
fazer qualquer obra nas ruas, estradas ou travessas
dentro da cidade e povoaces do inunicipio, sem pedir
liconca a Camara, assim como para o alinhamento e nive-
iamento : Os infractores serAo multados em 30$ 000. Si
aiterarem 0 arruamento e nivelamento, pagaro a muita
de 50$000, e serâ demolida a parte da obra quo estiver
bra do piano, ainda quo so ache de todo acabada.

Art. 27. 0 alinhador quo, sem a licença do quo
trata o Art. antecedente, alinhar on nivelar o edificio,
concerto ou obra, incorrarà na multa do 4$000.

Art. 28. Ordenado o desfazimento do edificio, con-
certo ou obra, sora notificado o proprietario on seu pro.
curador, e nasua falta o inquilino, e o alinhador, na forma
dos Arts. 25 e 6, para principiar .se a oxecuço, dentro do
24 horas, e findar em prazo razoavel, sob pena do ser exe-
cuta€lo a custa da propriedade, e no poder o notificado
pedir indeinnisaço alguma.

0 inquiliho nAo pode scr obrigado ao desfazimento, a
quando o faça, podorá exigir do proprietario as despezas
que fizer. Si, nos termos assignados, näo for principiada on
finda a execuco, a autoridade coinpetente mandari pro.
ceder ao desfazimento.

Art. 29. As licenQas exigidas nesto Capitulo sero
gratuitamente concedidas per despacho do presidente da
Camara, ouvindo o respectivo ficai.

Art. 30. E' prohibido edificar on fazer qualquer
obra particular em terreno publico, sam iicença da Ca-
mara ou arrendamento: Multa do 5$000 a 20$000

Art. 31. 0 arrondatario, ou o quo obtivor licenca
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para levantamento do casas, 4 obrigado a principiar a
obra dentro do urn anno, 0 a terminal-a dentrode outro
anno, a contar-se da data da licença, a qual deverà set'
registrada em livro competonto. 03 prazos para roidifl-
caço sero fixados pelos respectivo fiscal, corn recurso
par a Camara. 0 quo no cumprir a prinleira obrigaco
deste Art., quanto ao começar, entondor-so-ha cahida a
licença em comrnisso, o perder o direito ao terrono, o
qual podort ser concedido a outro, on declaraclo pola
Camara para o uso e logradouro publico. 0 quo tiver co-
meçado a obra e no coricluir, na forma da segunda obri-
gaco, serà obrigado a pagat' Urn aforamonto do 1$000
por metro do frente, annualmente. A Camara podert pro-
rogar os prazos sobroditos pot' mais urn anno, haverido
circumstancias attendiveis.

Art. 32 01 edificios quo actualmonte esto bra do
alinhamento soro recuados, quando foroin reedificados,
assim como avançaro par a frorito, Si estiverem recuados.

Art. 33. No so poderit edificar on reedificar born do
alinharnento, sob qualquer pretexto, salvo si fechar-se a
frente de muro.

Art. 34 Nenhum predio sotá odificado on reodifica-
do, sem tot' po l o mourn quatra metros do pé direito, con-
tados da soleira a linha do toihado e sobre bases do pedra
on taipa, 0, Sr'dO do sobado, quatro motros ate ao pavi-
merito do prirnoiro anclar, e no se-undo audar 3,m50 ate
A linha do teihado.

Art. 35. E' prolaibido, no andar do baixo das casas
ou pavimonto terroo,collocar portas,janellas, rotulas e em-
pariadas, que abram para fora, em frente de ruas ou pra-
ças. 0 infractor sera inuitado em 30$000, 0, si dentro do
prazo que ihe for marcado polo fiscal no mudar taes
obectos, fazondo-os abrir para dentro do casa, serã consi-
deNdo em reincidoncia. So pororn permittidos nas casas.
cujas janellas fiquom polo menos 2 metros acima do nivl
do passeio.

Art. 36. Todos os terrenos quo estiverem abertos
entre predios na rua e pracas sero por sons donos tapa-
dos no prazo de urn anno,ou soja corn a frente da casa quo
nelles so houvor do edificar, ou corn muro do 2 metros do
altura. Os muros sero rebocados, caiados on pintados,
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logo depis do feitos, e as frerites das casas depois do aca-
bada a obra: Multa de 10$000.

CAPITULO 2.0

DO ASSEIO E EMBELLEZAMENTO

Art. 37. E' prohibido, nas ruas, becos e praças:
§ 1.0 Lançar irnundicies e fazer estrumeiras: Multa

de 2$000 a 6$000.
§ 2. 0 Lançar animaes mortos ou moribundos: Multa

do 10$000. Os animaes sero interrados bra (las povoa-
çes, a. custa de seas donos ou da Camara, quando no so
saiba a quem pertencem. Os infractores, alem da multa,
sAo obrigados a fazer on pagar a limpeza.

Art. 38. A Camara, quandojulgar necessario, pode.
rá declarar por editaes, quo ficaro fazendo parte das pos-
turas, quaes Os logares em quo so podero p6r Os despe-
jos, corn comminaço da pena, multa e obrigacto do fazer
a limpeza.

Art. 39. Os proprietarios so obrigados a conservar
limpas as tostadas do suas casas e dos terrenos quo possui-
rem nas povoaços: Multa do 2$ a 8$000, si flO attendorem
dentro do 24 horas ao aviso do fiscal, alem da obrigaco
de fazer a lirnpoza. A testada comprehende metade da rua,
o nas pracas 5 metros.

Art. 40. E' prohibido, sem licenca,empachar as ruas,
becos e pracas corn inateriaes ou outro qualquer genoro do
entuiho: Multa do 4$ a 8$000, alem da obrigaco de desen-
tuihar incontinente. Exceptua-se 2 casos:

1.0 Do necessidade, do maneira que so no possa. sem
perigo ou grave prejuizo, pedir a licença. Neste caso dover-
se-ha pedil-a dentro do 24 horas, nesta cidade, e do 3 dias,
nos arraiaes.

2. 0 Do utilidade publica ou particular, obtendo autos
a licença.

Art. 41 Em qualquer dos casos do Art.antecedente,
nunca serd embaraçado a livre uso das ruas ou pracas; e
os quo tiverem obticlo licença seräo obrigados a pôr luzes
nas noites de escuro, divisas on guardas, como ihe for de-
terminado polo fiscal, para quo nenhurn damno aconteca ao
publico: Multa de 5$000.

Art. 42. Os proprietaaios, nas povoaQdes,sao obiga-
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dos a rebocar, calar ou pintar as parades eteraas do
sua casa e muros, o a renovár os rebocos, caiaço ou pin-
tura,sempro quo for necessarlo e determinado por editaes,
sob multa de 10$000, alem do fazer-se o reparo a sua
custa.

Art. 43. Si cahir algum muro, paredo ou parte
delle, no tempo chuvoso, poderà ser o mesmo substituido
por cerca do madeira, corn faculdade da Camara, ou do
seu presidente, assiguando o dono do terreno urn prazo
conveniente, como flea determinado: Malta do 12$000,
alern do fazer o muro.

Art. 44. Os donos dos quintaes e trrenos quo fa-
zem frente para as ru&s ou pracas, e quo ao presente so
acharem tapados corn cercas do madeira, sero advertidos
polo fiscal, quo ihes marcará e prazo do urn anno para
demollirem a cerca e fazerern o tapume, na forma da
Art. 36, sob multa do 12$000, alem da obrigaco do faze-
rem o muro.

Art. 45. Todos os proprietarios do predios e ter-
renos nosta cidado so obrigados a fazer na frento delles
passoio do pedra lavrada, ou lagos, corn a largura do 5
palmos, e o nivelamento quo for dado pela Camara. 0
fiscal intimarâ a taes proprietarios, dando-Ihes o prazo
do urn anno para cumprimento desta postura. Findo este
prazo, sero inultados Os infractores em 30$000, e obri-
gados a pagar, alern da multa, a despeza quo por ordem
da Camara for feita corn o passeio, quo nesse caso ser
corn pedra lavrada ou lagos.

Art. 46. E' expressamento prohibido ter-se solto e
vagando pelas ruas e pracas das povoaces gado do qual-
quer especie, a excepçäo das vacas sugeitas as disposiços
do § 34 do Art. 180. 0 quo for eneentrado solto, sendo
roclamado por seo dono, ser-ihe-ha entregue, pagando a
multa de 5$000 do cada animal. Os quo no forern recla-
mados dentro do tres dias, on o dono no quizor pagar a
multa, seräo postos em pracas e arrematados por quem
mais der, e o producto da arremataço, tleduzidas as des-
pezas e multas, será entregue ao dono do animal.

CAPITULO 30

DAS OBRAS PUBL1CAS

Art. 47 	 \. coaservaço e reparos das muraihas,



5O1-i

ared5es ou otitras obras feitas para seguranQa de edi
1-bios ou prises publicas, calçidas, pontes, chafarizes,
regos, aquoductos, poços, tanques e quaesquer outras
construccos em beneflcio' commum ou para docoro das
povoaces, sero feitos pela Camara.

Art. 48. Quando os particulares so propuzerem a fa-
zer qualquer das reforidas obras a sua custa, deverao con-
formar-se corn o piano di Camara, e obtoro licença,
quo gratuitarnente ihe sera concedida Multa do 5$000
a 20$000 , alem do desfazer a obra.

Art. 49. A Camara, quando tanha do fazer chafa-
rizes para o abastecimento do aguas nas povoac5es, poder
distribuir corn igualdade em anneis pelos particulares as
sobras oti total da agua, depois de passada polos chafa-
rizes.

Art. 50. Adis1ribuico dos anneis devorá ser feita,
sem prejuizo da servidao publica, e do modo quo, quando
por qualquer causa a agua diminua, o chafariz esteja sern-
pro abastecido.

Art. 51. No titulo do concesso so obrigarã o con-
cessionario a abrir mLo da servido do annel on annei,
quando a Camara tenha de construir outros chafarizes,
indemnisando-o do seo custo e da importaucia do encana-
mento, avaltado por louvados.

Art. 52. 0 dono do annel d'agua quo a no encanar
born, de maneira quo ella prejudique as ruas e pracas,
sera obrigado a assiguar torino do fazer o encanamento,
como ihe cumpre, dentro do certo tempo; no querendo
assignar o dito termo, ou no cumprindo a obrigaco qua
contrahio, perelerâ o direito ao anne1 d'agua quo tiver, a
incorrerá na multa do 10$000.

Art. 53. Qualquer arrematante das obras publicas
do que trata o Art. 47, quo polo Govorno ou a Camara fo-
rem mandadas fazor, sera obrigado, alom daquillo a quo
so comprometter no contrato, a rosporisabilisar-se pela in-
tegridade da obra durante urn anno, contado do dia da
entrega, condico esta que sera subentendida, ainda mes-
mo quo no seja exarada no contrato.

Art. 54. Si, no decurso do anno, so verificar por
exame, mandado proceder pela Camara, ou per denuncia
do (iseal ou particulares, quo alguma das condiç3es ctq
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solidez e belleza da obra, consignadas no contrato, deixou
do ser competeriternente cumprida, o arremataute moor-
rerá na mesina inulta do coutrato, si fl') reiizer a obra
no prazo quo ihe for marcado pola Camara.

Exceptua-se 0 caso (10 doterioramento quo no pro-
venha de malicia ou dolo (10 arretnatante, inas sitn do
força major, ou do outra qualquor causa imprevista.

Art. 55. E' prohibido:
§ l.° Arruinar ou desmanchar qualquer das ditas

obras on pat-to dellas, ainda quo minima seja.
§ 2. 0 Abrir encamiamehtos publicos ou particulares,

nas ruas e pracas, sem participaco ao fiscal, quo assisti-
rà, podendo.

§ 3. 0 Fazer qualquer escavaco nas ruas, pracas on
suas visinhanças.

§ 40 Fazer alpendres, terracos, escadas, frades ou
postes, nas ruas ou praQas. Os alpondres, terraços e esca-
das quo existem actualrnonte sero demollidos, quando So
puzerem em execucao as disposic3es do Art. 45, e os fra-
des ou pastes o seräo desde j.

§ 5•0 Lançar materiaes e quaesquer entuihos on on-
tupir encanarnentos publicos. Multa do 10$000 a 30$000,
alem da obrigaco do repor tudo no sou autigo estado.

Art. 56. E' igualmetite prohibido.
§ 1. 0 Esgaravatar 0 tirar aterro entro as calcaclas.

• § 2. 0 Tirar dos encanamentos aguas publicas para
o proprio uso, scm autorisaço compotente.

Multa do 10$000.
Art. 57. A Camara pocier comicedor licença para

qualquer dos fins dos § 1. 0 e 3. 0 do Art. 65, quaado
no resulte danino a terceiro.

Art. 53. Os donos das agua3 nascidas ou enoanailas
em seas quiutaes on pateos so obrigados a dar esgotos,
e as encanaremu, do sorto quo nIo daniriiquomn as ruas,
nem as obras e bemfeitorias publicas: Multa do 10$ 000 a
20$000.

Ait. 59. Os encanameritos so coaservaro sempre
limpos e em born estado, a custa do sous donos: Multa do
10$000 , e obrigaco do o fazer.

Art. 60. Nas pennas do Art. atitecedeuto incorrerá
•9 dono do terreno polo qual passar o eacanarnento,a quem,
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tondo sido feita participaco do dia e hora em quo so pre-
tender fazer a limpeza ou concerto do encanamento, 0 im-
pedir. Exceptua-se o case em quo o (lone do terreno an-
tes querer fazer a limpeza ou obra a sua custa, do quo
adrnittir nelle pessoa estranhia.

TITULO 3.°
DA SAUDE PIJBLICA

CAPITULO 1.0

SALUBRIDADE DO AR, AGUA E ALIMENTOS

Art. 61. Todo o cadaver será sepultado nos cornite-
rios pubIicos do rnunicipio, Ou nos particulares competon-
temente autorisados, o nestes, corn assistoncia do res-
pectivo inspector do quarteiro.

Art. 62. E' prohibido enterrar corpos humanos iia
cidade e povoaçOes do muuicipio ,fora dos corniterios PU
blicos: Multa de 30$000.

Art. 63. So reputados infractores dos Arts. pro-
cedentes os parochos nu capelies, os fabriqueiros, Os
procuradores this irmandades, ou quem suas vezes fizor,
e Os herdeiros, testarnenteiros on pessoas quo mandarern ou
corisentirem enterrarnentos fora dos cerniterios.

Art. 64. As irmandades, para enterrar sons ir-
mos em lugares distinctos, co000rrerao para a factura
dos cemiterios em proporco do numero do irmos e fundos
do quo puder dispor.

Art. 65 E' permittilo aos particulares a construcço
de carneiras cu catacumbas no cemiterio geral, para 0
enterrarnento (10 possoas da farnilia, pagando pela licenca
5$000 per metro quad rado de terreno occupado.

Art. Oti. Neuhum corpo ficará insepulto per mais
do 24 horas, salvo corn attestado do medico, quo declare
quo so pode enterrar depois desse espico: Multa do
8$000.

Art. 67. So prohibidos deritro das povoaçes Os cor-
tumes e quaesquer outras fabricas ou manufacturas quo
possam prejubcar a saude publica. rilacs fabricas no p0-
clero estabelecer-se sern licença da Camara, e em logar
approvado per ella: Multa do 30$000.



- 504 -

Art. 68. E' prohibido fazer cloaca, ter esterqueira
ou chiqueiro nos quintaes ou pateos das casas, por forma
quo prejudique a saude publica. Os infractores sero mul-
tados em 30$000 , e obrigados a remoQão para ondo no
cause tal prejuizo.Art. 69. Os fiscaes nto consentiro em scus respecti-
vos districtos estagnacO do aguas infectas. A Camara
inandarà esgotar e enchugar os terrenos municipacs.

Art. 70. Os donos do terrenos quo tiverem aguas es-
tagnadas, as rnandaräO esgotar e enchugar, salvo não
tendo meios, ou sendo as estagnacOeS naturaes ou acci-
dentaes, no prazo marcado peso fiscal: Multa do 10$ 000 a
30$000, alem do fazer 0 serViQ') a custa defles.

Art. 71. Todos aquefles, per cujos quintaos corre-
rem aguas do vizinho para irern ter as ruas on valles
para seu esgoto destinados, no o podero embaraçar:
Multa do 10$000, alern da obrigaco do fazer o esgoto.

Art. 72. Quando houver duvida si as estagnaces
do aguas podern prejudicar a saude publica, poder se-ha
recorrer It Camara, cu ao presidente, no estando ella reu-
nida.Art. 73. So nos matadouros publicos, on nos parti-
culares corn licenca, so matarO rezes para 0 consummO da
cidade e povoaceS. A came serà vendida em logaros
patentes, onde se possa fiscalisar sua salubridado, limpeza
e fidelidade dos pesos: Multa de 20$000.

Art. 74. 0 gado n.o sorá morto, scm quo tenham
passado 24 horas, depois quo tiver chogado ao matadouro.
Os curraes tero cochos corn agua limpa para o gado beber:
Multa do 5$000 a 10$000.

Art 75. Os curraes e matadouros se conservar.o
limpos, quanto for possivel, tendo especial cuidado o car-
niceiro, em no amontoar do uns dias para outros os des-
pojos de rezes mortas. Quatido no for observada a dispo-
içao deste Art., o fiscal advertirIt ao carniceiro, e, no

sendo attendido, u adivertido soifrerIt esto a multa do
5$000 a 10$000.

Art. 76. E' prohibido:
§ L° Matar peixo corn veneno.

§ 2. 0 Vender viveres, alimentos e bebidas derran-
cados on corrompidos.
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§ 3•0 Falsificar quaesquer generos alimenticios e
bebidas, misturando-ihes outras substancias quo augmen.
tern o sou peso, volume ou quantidade.

Multa do 20$000 a 30$000.
Art. 77. Os qua incorrorom na disposiço do Art.

antecedente, alem da multa, sero obrigados a inutilisar a
sua cu5ta as generos 0 bebidas derrancados, corrompidos
O falsificados.

Art. 78. E' prohibido lancar immundiies on lavar
roupas o quaesquer outras cousas nas fontes. chafarizes
ou canos quo conduzein agua para bebidas, on nos loga-
res suporiores: Multa do 2$ a 10$000.

Art. 79. E' prohibido a criaço do porcos dontro das
povoac.es o curraes do outros aniinae: Multa de 20$000,
alom da obrigacao do retirar o gado e dosfazer Os cur-
raes.

OAP1TUL0 2.°

MEIOS PREVENTIVOS DE ENFERMIDADES

Art. 80. A Camara pedir. ao  G-overno da Provincia
a vaccina, on ao comrnissario vaccinador. Nosta cidade, o
facultativo do partido, havendo, vaccinard, e fora della,
as pessoas quo forern norneadas, o, tanto aquollo come
estas, far go constar por editaes o logar, dia o hora em
qua so vaccinará.

Art. 81. Todo o chofe dQ familia, preceptor, tutor
ou qualquer possoa do povo, feito o annuncio pot' editaes,
convidando a vaccinar em din corto, horn o logar, ser
obrigado por si, suns familias o subordinados a compare-
cor para tal fim, sob peiva do malta do 1 $00 () do cade,
pessoa quo so verificar no tot' side vaccinada.

Art. 82. Oitj dias dopois do vaccinadas, compare-
cerIo do novo, para serern examinadas polo vaccinador,
e born assim par so tirar puz vaccinico para a propaga-
ço da vaccina: Multa do 1$000 do cada pessoa quo faltar.

Art. 83. Haverá par este fim urn livro, numerado
O rubricado polo vaccinador, em 0 qual so fará o maca-
mento das pessoas quo so vaccinaram, par desta arto r-
gular-so o disposCo no Art. antecodente,
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Art. 84. Ninguem podorA exercer a profisso do

curar, sem apreseniar titulo legal Camaro, no qual
porá o presidenle o seu—visto. 0 infractor incorrerá na
multa do 30$000.

Art. 85. E' prohibido abrir botica, sem Ucença e
scm quo se apresente ?t Camara titulo legal do habi-
litaçäo: Multa de 10$000.

Art. 86. 0 boticario quo vender on empregar dro-
gas corrompidas na composiQO dos rcmodios,o os nogocian-
tes quo as venderem neste estado, incorrerO na multa do
30$000 e na portia do taos drogas, quo sero innutilisadas.

Art. 87. Os vendedores de drogas quo, sem sorem
bolicarios approvados venderem remedios e substancias
venenosas o suspeitas, sem receita do medico, assim como
os individuos quo venderem as ditas substancias. ainda
quo boticarios sejam, a escravos e possoas desconhecidas
on suspoitas e quo no precisem dellas no exerciclO do
uas profisseS, soffrero o multa do 30$000, aem das

penas em quo incorrerem criminalmente.
Art. 88. 0 boticarin quo, a qualquer hora do dia

on da noite, deixar do abrir a porta para vender rome-
dio a quem trouxer receita do medico, incorrerá na
multa do I0$000 a 30$000, salvo provando impossili-
dade.

Art. 89. 01 fiscaes .visitaro, no menos uma vez em
cada semestre, em companhia do medico on cirurgio.de
partid. as botica z o casas em quo se vendorem drogas;
em fafla do medico on cirurgio, nomeará a Camara
pessoa habilitada. 0 boticario on droguista quo so op-
puzer a revista e exame, incorrerá na multa do 50$000,
e RerTLo inutilisados os remedios on drogas que estiverein
em mao estado.

Art. 90. No sero empregados nas vendas tie go-
neros possess quo tenhom molestias ascorosas on conta-
giosas: Multa do 20$0 00. E' tambem infractor quem
mandar essas pesoas praticar taes actos.

Art. 91. As doceiras quo pintarem os doces corn
oxydos metallicos e outras quaesquor substancias noçi-
civas, sero multadas em 20$OQQ.



TITULO. 4°

DA sEGuRANçA PUBLICA

CAPITULO L°

ARTIFICIOS PREJUDICIAES

Art. 92. E' prohihido pour esinolas par quae-
quer iitvocaçios: Malta do 10$000. Exceptuam-se as irinan-
dades do rnunicipio quo tiverom coinpromissos, e as irman-
dades e devoçes do quo trata o Art. seguinte.

Art. 93. As devoces on irinandades do municipio
quo nao tiverem comprornissos approvados, no podero
publicarnonte tirar esmo1a, iiem abrir subscripc6os para
festas, sern liconça do juiz da provedoria, e approvaco
do parocho da freguezia; e, foita a festa, prestaro cutas
peranto o juiz do eapellas. Os infractores sero inultados
em 30$000 do cada ía Eta.

Art. 94. A. nenhum indigente desta cidado e seas
suburbios ó permittido ostaccionar nas ruas e pracas
para pedir esinolas. Os infractores ser.o punidos coin
24 horas do prisao.

Art. 95. Os indigontes quo vierern de fora da fro
guezia ou municipio, nao pDdero esmolar, sern quo apre.
sontorn a autoridade policial guia da autoridade do lo-
gar d'oude vierem, quo justifique o estado do indigencia
o born comportamento. Os infractores sero coridemnados
a 24 horas de prisno.

Art. 96. E' prohibido ter casas publicas do jogos
permittidos, seni ltcença da Camara: Malta do 50000.

Art. 97. E' prohibido:
§ 1.0 Jogos do paradas nas casas publicas do jogos

permittidos, tavernas, botequins, barracas e quaesquer
casas do negoeio.

§ 2. 0 As loterias quo no forem concedidas polo p0-
der competente.

§ 30 As rifas do quaesquer objectos on pianos.
Multa do 30$000.
Art. 98. E' prohibido ao3 escravos e menores do

21 annos C flihos-tarnilias toda a qualidade do jogos, aiud
inesmo em casa dojogos licoriciada,
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o dono da casa ou logar quo consentir on admiUir
jogo corn escravos, menores ou flihos-farnilias, será pa-
nido corn 8 dias do priso e 50000 do multa.

o escravo quo jogar soffrerá 5 dias do priso.
Art. 99. 0 homem livre quo jogar corn escravos e

menores, será multado em 50$000, e soffrerá 8 dias do
priso.

Art. 100, E' prohibido:
§ 1. 0 Fingir-se inspirado por potencias invisiveis

e presidir casos, dos quaes resulte damno ou prejuizo a
alguern.

§ 2. 0 Inculcar-se curador do enfermidades ou mo-
lestias, por meio do feitiços, oraços, gestos ou accionados.

Multa do 100$000, e 8 dias do priso.
Art. 101. Os dorios do tavernas e do quaosquer casas

do nogocio, em quo so venderorn por quantidade miuda be-
bidas alcoolicas, no as podero vender para ser ahi be-
bidas a escravos, crianças ou pessoas corn principio do
enbriaguez.

Os infractores soráo multados em 10$000.
Art. 102. E' prohibido ajuntamento do escravos e

crianças nas casas do negoclo, scm estarem comprando,
on em servico das pessoas quo as governam.

Os donos das casas ou pessoas quo as governam, quo
consentirem em taes ajuntamentos, sero multsdos em
10$000.

Art. 103. E' prohibido lançar nas ruas o pracas
rouqueiras, buscapés, bombas e outros fogos quo pos.
sam ser offeiisivos as possuas ou proprieilades.

Os infractores sero multidos do 10000 a 30$000
o soffrero 3 dias do prisa, Si ) depois do intirnados, con-
tinuarem.

CAPITULO 2.0

DS MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO

Art. 104. Os flscaes inandaro pOr guardas e divi-
sas junto a escavaçes e precipicios quo houver nas obras
ou servides publicas on nas suas visirihançs, e prove-
rão corn possivel brovidade ao soo concerto, entenden-
do-se corn 0 presidente da Camara, si esta no estiver

euuido para autorisar a despeza.
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Art. 105. Si as escavaçies e precipicios do quo
trata o Art. antecedente forem causados por alguom,
esto será obrigado ao concerto e reposiço do tudo no
antigo estado, e multado em 10$000 a 20$000 fazendo-se
a obra a sua custa, quardo o avisado no fizer..

Art. 106. Si as escavaçOes e precipicios nas proximi-
dades das obras pub licas 0 servdOes forom em terrenos par-
ticulares, os donos sero nbrigados as concerto, no prazo
rnarcado, e, quando no o façtm, multados em 10$000 a
20$000, ale in do fazer-se o servico a sua custa.

Art. 107. Os fojos e laces occultos nunca se farilo
nas divisas no fochadas das fzondas, chacaras ou quin-
taes, sem aviso aos visinhos confinantes: Multa do 20$000,
alem da obrigaço de os desfazer e entupir.

Art. 108. Qualquer edificio, muro ou tapume quo
estiver arruinado, ameaçando perigo aos viandantes on aos
visiahos, serâ demolido a custa do prop rietario,precedendo
exame per peritos e auto feito pelo fiscal, corn declaraçao
de, qua näo admitte reparo; feito o auto de exame. o fiscal
intiniarà ao proprietario ou quem suas vezes fizer para
immediatarnente proceder a demoliçao, visto näo sor re-
paravel a ruina, on iho inarcará tempo para o concerto, si
esto for admissivel, a juizo do peritos.

No caso do infracçao, sorá a demoliço feita por or-
dem do fiscal, a custa do proprietario, segundo a conta do-
cumentada quo der o fiscal.

Art. 109. A obrigaao do desfazer e reedificar,
incumbe aos proprietarios on aos sous procuradores, e,
quando o proprietario estiver ausente, sem ter deixado pro..
curador, far-se-ha a sua custa pelo fiscal.

Art. 110. Todo o mestre do obra quo, per ignoran-
cia, erro, falta do alicerces ou do rnateriaes, fizer uma
ebra quo ameace ruina, sendo assirn doclarado por peritos
em exame feito perante o fiscal, incorrerã na multa do
30$000.

Art. 111. E' prohibido:
§ 1.0 Fabricar polvora e fogos artificiaes no interior

das povoaçOes.
§ 2. 0 Lancar fogos do ar, tiro do rouqueira ou bus-

capes.
3. 0 Lancar fogos do ar em direcço as casas do
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oiitr ds pOvo.Qo, Os quao3 devrto sor senipre din-
gidos para fora.

Multa do 20$000.
Art. 112. Os sachristes so obrigalos a tocar

fogo,Iogo quo ihes seja noticiado quo está pegando fogo em
algum edilicio. A mesma obnigaco tern o carcereiro:
Multa do 5$000.

Art. 113. E' prohibido 1anr fogo no campo ou ma-
to alheio: Multa do 30$00,e oito dias de prisio.

Art. 114. E' proliibido:
§ 1. 0 Lançar fogo nos campos proprios ou do quo so

tonha disposiço, scm previo aviso aos visinhos conil-
nantes.

§ 2. 0 Queimar a propria roça, scm ter feito aceiro
do 30 palmos, polo menos, e sem participar aos visinhos
confinantes o dia em quo so preteude queirnar.

Multa do 10$000.
Quando, por infracço de3te Art., passar fogo aos cam-

pos, matos e p1antaces dos visinhos, o infractor sore. mul-
tado em 30$000, alem da obrigaço do indemnisar o damno
causado.

Art. 115. E' prohibido corror a cavallo r1as ruas o
pracas, sem haver para isso nocessidade: Multa do 10$.

Art. 116. E' prohibi1
1. 0 Terem-so soltos, nas ruas e pracas das povoaçies

o nas eatradas publicas, animaos bravos, quo possam offen-
der aos passageiros: Multa do 5$000.

§ 2. 0 Caes, excptos os perdiguoiros, os quo estivo-
rem niatriculados e quo forern roconhecidamerite mansos.
Os do fihla no podem andar soltos.

§ 3. 0 Soltar-so animaes damnados.
M ulta do 30$000.
Art. 117. E' prohibiclo nas povoacies conduzin

carros puxtdos por animacs, sem candioiro ou guia:
Multa do 5$000.

Art. 118. No havere. espectaculo algum publico,
sem licença da Camara, e pola licenca pagar-se-ha o quo so
acha determinado no Art. 180 § 28 destas postaras: Multa
do 20$000 a 30$000.

Art. 110. E' prohibido a dança do batuque corn al-
azarra uo incommode ao pub1ico nas cass das povoa.,
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çes Multa do 2$000 do cada pessoa quo so achAr no
batuque.

Art. 120. E' permittido aos escravos bear, cantar e
dançar dentro das povoacöes, nos logares designados pela
autoridade competente, born corno fazer os reinados corn
que costumam acompanhar a's juizes da irmandade do Ro-
sario.

Art. 121. Quando em alguma rua houver ajunta-
mento, desordem, occultacao de criminosos ou iiicendio, OS

visinhos sero obrigados a illurninar as frentes do suas
casas por aviso do fiscal, inspector do quarteiro on sub
delegado : Multa do 6$000.

Art. 122. E' prohibido o uso de armas offensivas e-
pecificadas no Art. 3 ° da Lei do 26 do Outubro do 1831.
Exceptua-se porem, do conforniidade corn o Art. 289 do
Codigo Criminal a seus paragraphos: quanto aos officiacs do
justiça e sous auxiliares em diligencia, o uso do espadas,
pistolas, espingardas e cacetos; quanto aos officiaes do of-
ficios, nos dias do trabaihos, e no trajeoto para a offici-
na on logar do trabaiho, e vice-versa, os transportos das
ferramentas do officio; quanto aos carcoreiros e tropeiroS,
no exercicio do sous empregos, o uso das armas propriaS,
como sejam: faca e aguilliada, e os quo tiverom licença
da competente autoridade para trazerem as armas quo fo.
rem especificadas no alvarã do licença.

Todas as mais pessoas quo forcm encontradas corn ar-
mas offensivas, so condemnadas na perda das armas e na
multa de 30$000.

Art. 123. E'pertnitlido aos lavradores o uso do espin-
garda e faca do mato: exceptua-se desta permisso os me-
nores e escravos fora da presença (10 seus pais e senhores.

Art. 124. E' prohibido o passeio de escravos, depois
do toque do recoihida, Ai 9 horas, excepto coin
de sous senhores on do pessoas do sua familia, delaran-
do quo vo em serviço: Prisao ate ao dia seguinte.

Art. 125. E' prohihido nas povoaçoes arnarrar-se
animaes junto As casas: Multa do 2$000

Art. 126. E' prohibido intter gado e outros au-
maes em terr3nos alheios, scm pormissao do seus donos.
Os infractore, alern de pagarein o damno eausado, soro
multados em 20$000.
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Art. 127. 0 dono da criaço achada em p1antaçes
alheia ou terras tapadas, ainda quo no plantadas, pa-
gart a multa do 1$000 do cada animal. Ests animacs so-
rào recoihidos ao curral do conceiho, d'onde nio sahiro.
sem quo o dono pague a multa e despezas corn as mesmas
fei tas.

Art. 128. E' terreno corcado o quo tiver cerca
do madeira em pé on deitada. de 2 metros de altura,
muro de 2.'22 valla de 2,a44 do boca, ou arbustros e es-
pinhos quo vedem a passagem.

Art. 129. A ninguem d permittido fazer reparos quo
alaguem Os terrenos alheios, estradas e servides. O
infractores serào mulado em 30$000, obrigados a pagar
O damno causado, e a desfazer on ver desfazer a sua custa
Os reprezas quo tiveram feito.

Art. 130. E' prohibido nas povoacOes a conducçao
do madeira a rasto: Multa do 10000 a 20$000.

Art. 131. Nonhum mascate ou quitandeiro poderá
vender nas lazendas, scm licença do dono, administrador
on feitor: Multa de 10$000.

CAPITULO 3°

DAS 1NFRACES CONTRA PESSOAS

Art. 132. E' prohibido occultar escravos fugidos on
consentil-os em nasa, scm participar a seus sonhores ou
autoridade competente,dentro de 24 horas, sendo morador
em logar ou em distancia do duas leguas, e o tempo neces-
sario, sendo em major distancia: Multa de 50$000, e oito
dias de prisão.

Art. 133. E' prohibido comrar a escravos e a me-
nores objectos de qualquer valor quo seja, sabendo-se ou
desconflando-se quo foram obtidos por meios criminosos. Os
inrractores sero multados em 20$,e obrigados a restituir o
objecto a son dono. Si o comprador for negocianto, moor-
rerá na multa de 20$000 a 100.000, aletu da obrigaço
do a restituir.

Art. 134. E' prohihido:
§ 1.0 Os tires do qualquer arma do fogo, nas ruas

o pracas das povoacOes: Multa do 10$000.
§ 2. 0 As vozcrias, g ritos e allariclos, som quo dlsso



possa resu1tir utilidado alguina, ou scm quc a issu uirigue
a nocossidado ou modo.

Multa do 5$000.
Art. 135. E' prultibido:
§ 1.0 Escrever distico e figuras (lesli000stas ou

vras obcenas nas portas, paredes ou muros dos edificios on
casas,ou sujar as paredes ou portas,com qualquer immum-
dicie: Multa do 15$ a 50$000.

§ 2. 0 Jogar entrudo iias ruas e pracas: si o brinque-
do for corn cheiro,agua limpa ou laranjas artificiaes—rnul-
a do 40000: si for coin quo possa cousar Mr ou coin
agua fetida—multa do 10$ a 30$000.A multarocahirá sobre
cada uma pessoa quo so achar no brinquedo, c as laranjas
ero inutilisadas.

TITI 1 L0 5°

CAPITULO 1.0

DA INDUSTRIA EM GERM,

Art. 136. Todo aquelle quo tiver carte do gado nas
povoaces serà obrigado a entregar ao fiscal urn blihete,
conterido a marca das rezos quo ha do matar: Multa do 4$
a 8$000 do cada rez, cuja marca no for aprosentada.

Art. 137. Os carniceiros sero obrigados a conser-
var por 3 dias nos matadouros ou logares mais proxirnos a
ello, nunca em ruas, os couros das rezos quo matarem, e
a ninguem 'estorvaro o exame dos couros: Multa do 1$000
do cada couro quo occultarem.

Art. 138. E' prohibido:
§ 1. 0 Entrar nos quintaes e plantaçOes, sem licença

de seus donos, salvo no caso do necessidado.
§ 2. 0 Deixar abertas as portoiras das fazeudas ou

portas.
§ 3•0 Matar seriemas e corvos.
§ 4•0 Oaçar perdizes e codornas desIc o iuez do Agos-

to ate ao do Marco.
Multa de 5$ a 10$000.
Art. 139. Todos os fazendeiros ou proprietarios quo

tiverem animaes em terras do culturas, sero obrigados a
tel-os em pastagens tapadas coin vallus ou cercas fortes
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e mafleira quo no possam passar aos predios confinantes e
nem prejudicar as p1antaceS alhelas. 0 infractor incor-
rerã na multa do 500 rdis do cada animal, alorn do pagar
o damno causado.Art. 140. Os proprietariOs e lavradores confinantes
quo no tiverein suas divisas tapadas,n0 podero pôr cria-
coos nos pastos on capoeiraS limitropheS, sem previo ac-
cordo corn son vizinho on confrontaflte,s0b as penasdo Art.
antecedente.

Art. 141. 0 COflSOC jO on hordeiro no poderà metter
gado on qualquoranima1 quo seja, em terras do culturas
on lavoura, pro in,dj visO, sem consentimellto dos dernais

SOC.1OS OU 
herdeirOs, on sern fazer os tapumeS necessariOS:

Multa do 1$000 por cabeca, alem do par o darnno can-
sado.Art. 142. Os tapumes divisOrios sero feitos a custa
dos proprietariOs confinantes, observafldoso as regras so-
guintes.

§ 1. 0 Si Os vizinhOS no accordarem sobre a neces-
sidade on qualkiade do tapume, nornearO arbitroS perante
o juiz do paz quo, judo ao 1ogar,reSOlVer.0 sobre a necessi-
dade e qualidade do tapume, attendendo a localidade, ía-
cjlidado e eonomia, seguranca o duracO do mesmo no
caso do revelia, a norneacao do arbjtrio compete ao juiz
do paz, e serâ nomeado desde logo urn terceiro para o
desempate.§ 2.' Dando os arbitros seo parecer, assignar_seha
urn termo, nunca major do oito dias. para o corneQO dos
trabaihoS, e urn prazo razoavel para a sua ultimacO.

§ 30 Si uma das partes no comeQar on no con-
cluir nos prazos marcados, a outra poderã fazer a obra,
e forrnarà urna conta corrente docurnentada para haver
do recusante metade do preQo. A' conta corrente so p0-

dera a parte contraria oppor erro on engane.
§ 40 A parte recusante quo do qualquor modo so

oppuzer, será multada em 20$000, alem de pagar a parte
respectiva da conta.

Art. 143. E' prohibido aos SOCIOS iia propriedade do
cultura on campos do criar, empregar major service on
destruict0 dos matos.

Art. 144. Quafld() as torras em commuin forern do
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criar, o algurn dossocios quizer plantar em alguni capo
on capoeira, ser obrigado a cereal-o-

Art. 145. Todos os moradores dosta cidade e povoa-
ç5es deste municipio em cujos predios ou terrerios houvor
formigueiros, soro obrtgados a tiral-os, principiando pelos
mais noci yos: Malta de 10$000, e o formigueiro será ex-
tincto a sua custa. A Camara mandarâ tirar os fermi-
gueiros nosogares publicos.

Art. 146. Os proprietarios do pomareS nas povoa-
çes so obrigados a tirar a herva do passariaho (Las ar-
vores, sib pona do 6.00() do multa.

Art. 147. E' prohibido cortar Os mates das nascail-
tes das fontes e aguas publics: Malta do 10$000.

Arti 148. A Camara permnitte a qualquer pessoa
plantar nas pracas e logares pablicos arvores do orna-
mento, corn tanto quo seja no alinhamento e espaco quo
for marcado.

Art. 149. Toda a possoa quo arraucar on por qual-
quer forma damnificar algumas das arvores plantadas,
sera multado em 20$000.

CAPITULO 2.0

SERVID5)1S E ESTRADAS

Art. 150. No poiero os proprietarios impedir quo
nas suas terras so facam estradas do comprimento o lar-
gura quo for necessario.

As estradas teram largura tal,que por ellas possam atra-
vessar dons carros livremente, e será descortinada do tre-
metros, salvo nos togares onde haja grande difficuldade do
so ihe dar essa largura. Ao infractor—multa do 50$ a 100$.

Art. 151. Os proprietarios sfto obrigados a dar es-
gotos as immundicies e aguas quo damnificarem: Multa do
iO$000.Art. 15. No caso do Art. antecedente, Os esgotos sO so
faro sobre plantaceies on bemfeitorias, havendo fleceSsi-
dade.Art. 153. Ficam sujeitos as disposicöes dos Arts. an-
tecedentes os arrendatarios dos proprios municipaes,

Art. 154. Os propriotarios seraj obrigados a fazer
todos Os annos, nos mazes de Abril e Mato, as estradas quo
passamn por sua fazoadas e terras, roçando, cavando,
v eutuiudo os buraQs e trilhoi fundos das enohur-
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radas, faendo pontes nos corregos e ribeir13s, dando
esgostos as aguas,desembaraçando Os caminhos, quanto r
necessario, iia forma ordenada no Art. 150, e fazendo as
estivas e aterros quo sejam precisos, quando no exceda do
10 metros. Isto urna vez dentro do cada anno, e nos re-
feridos mezes do Abril e Maio.

Art. 55. Os propriet.arios,corno ate agora,serio obri-
gados a fazer sobre Os rios, ribeires e corregos, as pontes
quo no domandarern estejos: Multa do 30$000, alem do
fazer-so a obra A sua custa.

Art. 156. Quando o caminho for do alguns morado..
res, so obrigados os quo dello so sorvirorn a concertal-os
cada urn na sua respectiva estrada. Si notihum dos mora-
dores quizer fazor o trabaiho, recorrer-se-ha ao fiscal quo
mandarA fazer A custa dos rnoradores ou donos, sob pena do
multa do Art. 154. Esta disposico comprohendo os her-
deiros do uma fazenda ou terras quo no estejam devididas
on que, ostando, a testada pertencam a todos per direito on
boa razo.

Art. 157. E' prohibido tapar, rnudar,estroitar, entu-
Ihar ou do qualquer modo arruitiarou darnnifiar as estra-
das, caminhos e poatos on quaesquer outras obras publi-
cas: Multa do 20$ a 50$000, alem da obrigaco do pôr
tudo A sua custa no antigo estado.

Art. 158. A prohibicao do Art. antecedonto é corn-
prehenswa do caminho particular, ainda de utn so me-
rador.

Art. 159. E' prohibido abrir novas estradas em ter-
ras alhéas, sorn conseritimento do done e sem licença da
Camara, quo resolvorA convenient rnonto, depois do ouvir o
done das terms: Multa do 20$000.

Art. 160. E' prohibido conduzir-so madeiras a rasto
nas pontes de madeira: Multa do 10$000 para aquolle
que,estraganrlo a ponte,no a deixar em sen antigo ostado.

Art. 161. Para a ba execuço do dispsto no pro-
ento Capitulo, es fisaes percorrero os respectivos dis-

trictos, urna voz em cada, trimestre: Multa de 20$000.
CAP1TULO 30

VEND DE GENEROS, AFERIcöES E OUTRAS PROVIDENCIAS

Art: 162. Nenhutna loja, taverna, qua4uar casa
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do negoclo, officnas & so estabelecerâ no municipio, 8or
licenca, a qual terá logar todos os annes, pela forma decla-
rada ne Art. 180 o sous §.: Malta do dobro do imposto da
licença, alem da malta em quo possa incorrer o infractor.

Art. 163. E' prohibido, dentro do perimetro do urn
quarto de legua, atravossar nas ostradas Os generos do
primeira necesidade, destinados ao abastecimento das po-
voaçes, quer sejam elles do rnunicipio, quer importalos
do fora, quando houver falta ou cares ha: Malta do 20$000
a50$000, por qualqueratravessador ou veudedor.

Art. 164, Sao considerados atravessadores, e como
taes incursos nas penas do Art. antecedeute, todos aquelles
quo sahirom alern dos limites das povoaces ou so servirern
do outro qaalquer meio para contratar generos corn Os
tropeiros ou conductores, reali.sando por qualquer ma-
neira a sua compra em grosso. So tainbein atravessa-
dores aquelles que, a titulo (10 encommondas, ficarem corn
os generos, salvo si vierem directamente conduzidos em
transporte seo.

Art. 165. No caso do carestia, dove comparecer a
autoridade coinpetento e flscaes,nos logares em quo so fizer
a venda do generos alimenticios, para fazer manter a boa
ordem e prevenir as dissençes.

Art. 166. Todos os quo venderem generos quo devani
ser pesados ou medidos, tero os necessarios pesos, medidas
e balança, aferidas annualmento na forma das posturas.
Nestas disposicos esto comprehendidos os rancheiros qua
vendem generos nos rancitis e estradas. Os infractores
sero multados em 10$000.

Art. 167. Os que recusarern aferir seus pesos C me-
didas serao multados em 20$000, e nas mesmas penas
incorrero os quo recusarem apresontal-os ao fiscal para
examinal-os em correico.

Art. 168. Os pesos, medidas e balanças serio aferi-
dos annualmente no principio do cada anno.

Os aferidores daro tal3es, assignados, declarando a
qual:dade e quantidade dos pesos e medidas quo aferi-
rem. 0 aferidor quo fizer a aferiço fora das marcas dos
padroes da Camara, será multado em 50$.

Art. 160 Si as medidas, balanças e pesos forem fal-
sificados deojs do afeidos 1 OU sj o neocianto g utrdr



aferidos o eoinprar e vender por medidas falsas, soffrer a
Pena do oito dias de priso, e a inulta de 50$.

Art. 170 Todos os pesos e medidas dever1O estar
limpos, gem fonda nom quobraduras, do nianeira que nO
seja prejudicado o publico: Malta do 6$.

Art. 171 A nonhurn eseravo Be concedorà licenca
Para ter casa do nogoeo e, quando for concedida, por so
occultar esta qualidade, será tirado do fuado dos negociO a
mn!ta do 20000, e a casa do negoclo irnrnediatarnelt0 fe-
chada.Art. 172 As tavornas, armazens e qualquer outra
casa em quo se vetidam bobidas espirituoSas so fechar0
ao toque do nove boras, quo sera o do recoihida: Malta do
8$000.Nesta cidade, a recolhida sari tocada no sino da
cada polo carcereiro, ou outra qualquer pessoa sern
mandado.Art. 173. 0 procurador da Camara, acompanhado do
fiscal. visitará urna vez per anne as casas do nogocio e
revistará os pesos, balancas e medidas, procedend0 como
detormina o Art. 187.

TITULO 6.°
IMPOSTOS MUNICIPAES

CAPITULO i.°
Art. 174 0 pagamonto dos impostos tero logar

flog mezos do Janeiro e Fevereiro; findo este praZo, Os in-
fractores iucorrerO na multa do mais a torça parto do
imposto quo tiverern do pagar.

Art. 175. Quando os impostos municipaes no forem
pagos no ospaco marcado, proceler-se-ha exocutivaflleflte
A sua cobranca, como so precede a rospeito dos impostoS
provinCiaeS.Art. 176. A aferico sera feita duranto os mezes do
Janeiro a Fevereiro, e so obrigados a aferiQO, do acor-
do corn as disposicaS dos Arts. 165, 166, 167, 163 e 169,
odas as pessoas quo venderem per grosso ou a rotaiho,
iomprehendendose nessa classe os propriotarios do fa-
coridas, sitios e fabricas cujos productos frern vendido
dzent'Q dallas,
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Art. 177 Todo aquelle quo tivr d estabelecer casa
do nogocio fora das povoaces, a margern da estrada on
em logares isolados, do conformidado corn os § 22 e 23 do
Art. 180, s3râ obrigado, pra obter as referidas licenQas, a
apresentar attestado assignado por dous on mais fazendei-
ros, on proprietarioi da visinhanca, certificando sua mora-
lidade.

Art. 478. Os mascates de ouro, joias etc, de qua tra-
ta o § 26 do Art. 180, para obterem liconca, prestarO if-
ança do 2:000$00) , quo so será bevantada 2 mazes depois
quo cessarem do vender no municipio.

Art. 179. Ao procurador da Camara compete a par-
centagem quo Ihe for marcada pola arecadaco quo fizer;
assim cmo ao secretario, fiscaes e mais en ipregados da
Camara, o ordenado o gratificacaa quo ihes foram iflarca-
dos em regulamento.

OAP1TLO 2.'
Art. 180. A Camara Municipal da cidade do S. José

do Paraiso fica autorisada para cobrar os seguintes im-
po3tos:

§ 1 . 0 Do uma casa do nogocio em quo so venderom
fazendas seccas e objectos do armartnho, perfumarias for-
ragens, chapéos, ca1çados, tintas, louça, vidros, crystaes,
porcelanas e armas, 20$000.

§ 2 0 Do cada uma das ditas casas em quo tarnbem se
vernderem arreio, solla, couro,sal e qualquer genero do
paiz, a excpço do bebidas espirituosas, mais 4$000.

§ 30 Do cada casa em quo vonderem moihados mm-
pertados e generos do paiz inclusive, 10$000.

§ 5,0 Em cada casa que so vender aguardende a res-
tub, 15$000.

§ 6.' Do cada casa quo so so veoder genero alimon-
ticio, 5000.

§ 7.' Do cada botica legal menta aberta, 20$000
§ 8. 0 Do cada urn hotel oil hospedaria, 5$000.

9.' Do cada ama casa do jogos permittidos, 6$000.
10. Do cada urna casa do bilhar, 40$000.

§ 11. Do cadauma fabricade charutosecigarrOs,lO$.
§ 12. Do cada uma loja on tonda de alfaiate,sapatei.

ro e mais officina, 10$000.



- 520 -

13. Do cada urna casa on fabrica do vender fogos
artificiaes, 10$000.

14. Do cada casa do capitalista,escriptorio do advo-
gado e consultorio medico, 10$000.

§ 15. Do cartorlo do orphaos, 10$000.
§ 16. Dc cada cartorio de tabe11io, 5$000.
§ 17. Do cada dentista, 20$000
§ 18. De cada retratrista, 30,,000
§ 19 Do cada casa de padaria, poclendo vender na

rua, 5$000.
§ 20. Pela venda de quitanda na rua, 2$000.
§ 21. Do cada uma officina on casa do latoeiro,funi-

leiro, caideireiro, dentro da cidade, 20$000.
§ 22. Do eada officina fora das povoaces, 20$000.
§ 23. De cada casa denegocio,qualquer quo seja,fora

das povoacoes, a margem de estradas on logares vallados,
alem dos impostos dos § 1.° a 6 o, 500$000.

§ 24. De cada mascate quo vender fazendas de arma-
rinho, 150$000.

§ 25. Do cala mascate (10 obectos do funileiro, lato-
eiro o caldeireiro, 50$000.

§ 26. Do cada mascate quo vender objectos de euro,
prata, pedras preciosas etc., excepco feita do artefactos
mineiros, alem da fiança do Art. 178, 100$000

Para effectiva execuço dos § antocedeutos, so obri-
gados Os inspectores de quartorao a exigir dos mascates
quo apparecer no seu quarteiräo, a respectiva Ucença, p0-
dendo cobral-a quando fl() apresente: Multa de 10$000 ao
infractor que nio cuniprir este dover.

§ 27. Dc cada negociante do escravos quo corn-
prar on vender no municipio, 100$000.

§ 28. De cada espectcu10 publico, a excepco do
theatre particular, 20$000.

§ 29. Do cada botequim on barraca para vender he-
bidas alcoolicas em festojos on outras reun3os, 10$000.

§ 30. Do cada portador do realejo on outros do-
vertimentos do que recebam paga, 10$000.

§ 31. lie caclaaçougue em queso vendercarne,5000.
32. Do cada cabeça do gado vaccum que so matar

para vender, 1$200.
§ 33. Decada porcoque so rntarpara vondr 1 500 rs.
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§ 34. De caa vacca do 1eit, dentro das povoaçes,
alem do uma para cada casa, 5$000.

§ 35. Do cada matricula do co, 2$000.
§ 36. De cada olaria do tijollos ou teihas, 10000.
§ 37. Do cada carro do aluguel dentro do muriici-

plo, 6$000.
§ 38. Do cada rancho do tropa em quo so yonder

milhci, 10$000.
§ 39. Pala venda do obras do ferro, comb: freios, es

poras, facas, arreios, rdes, tecidos do a1goda. chicotes e
mais trançados do couro, obras do chiCre etc., 6$000,

§ 40. D3 cada lavrador quo plantar por coata pro-
pria,porcebendo para si todo o resultado da colhoita,2$000,

§ 41. De cada cargueiro do aguardeate vindo do
bra do municipio, 2$000.

§ 42. Do cada registro do titulo nos livros da Ca-
mara, 2000.

§ 43. Da a[eriço do pesos, 2$000.
§ 44. Da aferiço do medidas do capacidade, 2$000.
§ 45. Da aferiço das medidas lineares, 28000.
§ 46. Do cada revista foita annualrnonte polo procu-

rador, 2$000.
Art. 181. Revogam-se as disposiçes em contrarlo.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quern o co-

nhecimerito e eecugo da referida ResoIuço pertencer,
quo a cumprarn e façamn cumprir to intetrameate come
nella se contem. 0 Secretario desta Provincia a faça irn-
primir, publicar e correr. D.da no Palacio da Presidencia
da Proviucia do Muias Geraes, aos sate dim do mez
do Novombro do Anne do Nascimeato do Nosse Soahor Jesus
Christo do mil oitoceatos e oiteata o dous, sexagosimo pri-
moire da Indopendencia e do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secrotaria, aos 23 do Ja-
neiro do 1883.

Camillo A. M. de Brito

RESOLUcA0 N. 3096—DE 7 DE NOVELBRO DE 1882
Contem as posturas da Camara Municipal do Pará.

0 Doutor Tlioophilo Ottoni, Prosidente da Provjucj
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do Minas Geraes : Faço saber a todos os sou 
habitafl(05,

quo a Assembea Legislativa provincial, sobre proposta da
Camara Minicip1 do Parã, decretou a ResolU0 seguinte

TITULO 1.°

DISPOSIcOES GERAES

Art 1. 0 OontraV0flQ0, ou infraccO é toda a acçO
ou omisso contraria ao determiflado em qualquer dos Arts.,
ou § destas poturaS.

Art. 2.° E' reincidente o contraventor quo j lieu-
ver sido condemflado neste municiplO, por nello haver
commetttd o a mesma jnfracco.

Art. 3.0 Praças so OS largoS. quo corn meihores

disposiOes so acharern no interior das povoaceS e en-
trall3o 0^ duvida si alguns devetn como taes ser con-
siderados, a Camara o decidirã per editaes, quo ficaro
fazendo parte destas posturas.Art 4.° QuandO qualquer Art. destas posturas conti-
ver mais do ufflà diSpoSiQ0. o empregO das palavraSmut

tas, pri0, 
on obrigac0 do fazer on destiZer sujeita o

contraVt0t' a Pena pela infracçO do cada uma do suas
dispoiQ60S, salvo si no mesmo Art. o contrariO for deter-
minado . uma postura

Art. 5.° NO havorã contraVeflQ0 sem 
anterior quo o qualitiqUe. nom serà imposta Pena alguma,
quo no ostoja ostabeeCjda nestas posturaS, on em editaes
quo (lellas façam parte.

Art. 6 0 QuaflhlO 
o multado for escraVo, serà see

senhor obrigado pela multa.Art. 7° Quafldo nestas posturas se impOe a neceSSl

m quo so declare a ququerndove ser podida,
dade do licenQa. seentfldO-50 quo nesta cidade o respectivO districtO d ao pro-
sidente da Camara, e nos mais distr oil

iCtoS do muniCiPlO d aos
juizes do Paz. salvo quanlo a postura o eal designar di-
versa autoridad e Para concedel-a . Da decisO do presidente
e juizes do paz podem os quo so sentirem aggravados, re-expondO em sua petico Os motiVos do
correr a Camara, 
aggravo.

Art. 8. 0 As quantias pertencontes ao cofre municipal
serO rocebidas polo procurador da Camara.

Art. 9.0 Do todas as quantias quo receber o procurador
Br 	 lle de por ceflto, exceptuafldose

da Oamar4, p0reb 
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aquellas quo forem prestadas pelos cofres publlcos,para d-
pezas rnunioipaes, ou obras publicas, e as provenientes 00
doaçöes e donativos.

Art. 10, As rendas da Camara seräo conferidas em
praça a quem melhores condiç6es offerecer, garantida a ar-
remataço corn flanca idonea, e, na falta do licitantes, sorao
arrecadadas por adininistracao, coinpotindO osta ao procu-
rador da Camara, quo debaixo, do sua responsabilidade, p0-
dora para esse fin nomear urn agente em cada districto.

Art. 11. A Camara fica autorisada a arbitrar a sou
procurador urna porcontagorn razoavel. quo no excederá
do quinze por canto, quando estiver encarregadO por adrn-
nistraco da arrecadaco das rendas rnunicipaeS.

Art. 12. Quando nestas posturas so irnpOe a obriga-
çös do fazor ou dosfazer, sero assignadas vinto e quatro
horas, para dar-se principio a seo cumprimento, o urn prasO
razoavel para sua ultiwacao, e, no sondo cumprida a do-
terrninacao, ojuiz do paz rnaadarâ fazer ou desfazer a
custa do obrigado, no excedendo sua importancia a corn
mil rdis. A Camara habilitarâ ao procurador para pagar a
despeza ejornaos em tempo 0 segundo o costume local.

Art. 13. As advertencias a pessoas dotermifladaS, para
cumpritnento do alguma postura ou posturas, soro foitas
por oidern do juiz 10 paz, polo escrivLo respectivo, on qual-
quor offlial doju;tica, quo passara certidao.

Art' 14. 01 fiscaes dos districtos do fora participa-
ro ao fiscal desta cidade o estado do sua administracao,
as infraccOos de Li, as prevaricacOS on negligencias dos
empregados, as cofltraV0ac33 quo so derem em soos respo-
ctivos districtos, ou rntos tratos o actos do crueldade quo
os serihoros prat icarorn corn sous escravoS. 0 fiscal da ci-
dade, colligindo todas essas iri forinacies e athlicionando-LheS
as observaQ3s relativas ao seu districto, farâ u u relato-
rio,quo apresentará a Camara, no primeirO dia do sessao or-
dinaria. 0 fiscal quo for negligento no cumprimentO desto
Art., soffrerá a multa do cinco a quinze mil rdis.

Art. 15. 0 presidente da Camara ilca autorisado
a despender urna quaritia quo nLo exceda a 100$000 , no
intervallo do cada sessao urdinaria.

Art. 16 Quando nestas posturas so estabelece o
maxitno o o minimo das perlas, o medio seth tornado eutre
os dons termos dados, sommando-se as duas quantidac1e
e appUcanlo-so a metade.

Art. 17. As penas estab3leQidas nestas posturas io



isenta o contra venter da obrigaçio do satisfazer o damno
quo da contravenço resultar.

Art. 18. Si urn individuo houver commettido niais
do uma infracco na mesma Occasiao, poderà ser condem-
nado no mosmo processo om todas as penas em quo hou-
ver incorrido.

Art. 19. 0 infractor quo no tiver bens nern mneios
para pagar a multa e custa em quo for condemnado, 0G.
cultar, aihear on dispuzer dos boos quo possuir, soffrerá a
pena do prisäo por quinze dias, e o duplo na reincidencia;
será, porem, logo solto, mostrando haver pago.

Art. 20. Os fiscaes, quando sahirem em correiço, o
faro em companhia do juiz do paz do districto, escri-
vâo e urn official do justica, officiando para osse tim ao
juiz do paz, quo mnarcarà dia o hora. Si a natureza das
correiçes o exigir, sero charnados profissionaes.

Art. 21. 0 fiscal, tendo conhecirento do qualquer
infracco, lavrarm della auto circumstanciado, corn as-
signatura do duas testemunhas, o remetterá ao procu-
rador da Camara, quo procederá como determina a nova
reforma judiciaria o o respectivø. Regularnento.

Art. 22. Nos processos por infraccao de posturas
denuncia e proseguimento aè final do procurador da
Camara, on dos fiscaes, corn procuracao sua, o quo as
prornover haverá para si a metade so das mnultas; rnas,
si decahir por injustica da imposico do multa, pagara
as custas do sua algibeira, pagaudo a Camara, e descon-
tando em seu ordenado, caso 0 no faça.

Art. 23. As pessoas charnadas polos fiscaes quo so
recusarem servir do testemunhas on peritos, sofirero a
multa do 5$ a 12$000.

Art. 24. Quando as infracces forem dentro dos casos
ou propriedades do cidadao, os fiscaos sO procederäo em
vista do denuucia assignada polo denunciante, e pedirao
faculdade ao dono da casa para verificar a denuncia, e o
quo a negar incorrerà na multa do 10$000 e 5 dias do
prisao

Art. 25. A Camara flea autorisada a niarcar uma
gratifieaco ao fiscal desta cidade, em remuneraço do
eu trabalbo no cumrirnento t.os deveres do son cargo,



0 pela administraço das obras e concertos do quo for in-
cumbido.

Art. 26. Para a arrecadaco do suas rendas, adop-
tará a Camara o meio 0 processo quo inais vantagem offe-
recer, ou por via do administraçAo, ou da arremata-
ço por urn ou mais agentes, si assim ihe parecer.

Art. 27. 0 procurador, sondo omisso na arrecadaço
das rendas, e no cumprimento do outros seus doveres,
serâ multado pela Camara em 15$ a 30$000, e no duplo
na reincidencia, no ficando isento do outra qualquer pena
em quo incorrer.

Art. 28. 0 anno financeiro municipal se contará do
primeiro do Janeiro ao ultimo do Dezembro.

TITULO 2.°
OAPITEJLO 1.0

1)0 ASSMO DAS PovoAçiES, ALINHAMENTO E . 0I3RAS PUI3LICAS

Art. 29. Em quanto no houver pianos, Os alinha-
dores seguiro as instrucçes quo a Camara ihes ministrar.

Art. 30. Nesta cidade e em cada arratal do muni-
cipio, haverá dons alinhadores, nomoados pela Camara, e
vencero 0 salarie marcado no respectivo regulatnento.

Art. 31. Compote ao ainhador alinhar e perfilar o
edificio, conforme o piano da povoacL10 si o houver, ou se-
gundo as instruccOes quo ihe furem apresentadas pelos
fiscaes. Fica desde ja estabolecido quo, nesta cidade no-
uhuma casa so edificarâ corn pé direito inferior a tres
metros e sessenta centimetros, contados do nivel da ma, e
enhum muro corn merits de dous metros, sob pena, para

os infractores, do desfazimento da obra, preenchimento
da altura a multa do 10$000 20$000.

Art. 132. 0 alinhador quo coiitravier o Art. ante-
cedente, por erro ou per qualquer outra causa, serã mul-
tado em 5$000, e quando o edificio ou obra offenda 0

alinhamento, serâ desfeito it sua custa, e tornado a le-
vantar ate ao ponto em quo estava quando foi desfeito.

Art. 33. Nesta cidade e nos arraiaes no se poderá,
scm Iiceuça:

§ 2. 6 Edificar, ou reedificar.
2° Fazer concerto ou oua1quer obra que gossa
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offender o alinhamentot Multa de tres dobrosda importan-
cia do salario quo havia do veneer o alinhador, e quando
o editicio, concerto ou obra offender o alinhamanto, sari
desfeito tudo, ou na parte quo offender.

Art. 34. 0 alinhador quo, sam licença, alinhar e
perfilar o edificio, concerto ou obra, incorrerâ na inulta
do Art. antecedente.

Art. 33. Ordonado o desfazimento do edificio, con-
certo ou obra, será notificado o proprietario on seu pro-
curador, e em sua falta o inquiliiio e o alinhador, nos
casos do Art. 34, para principiar a execucao dentro do
vinte quatro horas, e findar em urn prazo razoav&., as-
signado o termo, sob pena do ser executado a costa da
propriedade, e no poder o notificado podir indemuisaco
alguma, 0 inquilino nAo pode ser obrigado ao desfazi-
mento. Si, nos termos assignados, no for principiado, on
nao for finda a execuco, o juiz do paz mandará proce-
der ao desfazimento.

Art. 36 As licenças exigidas neste Capitulo sero
concedidas por despacho, ouvido o respectivo fiscal, e cus-
tará 20$000.

Art. 37. E' prohihido edificar, ou fazer qualquer
obra em terrenos publicos, sam hcença, na forma dos Art.
34, 35 e 36: Multa do 4$000 a It,$000 e perda do edificio
on obra para a Camara. So terrenos publicos osjâ. como
taes reconhecidos, us quo estiverom abertos por espaco
do urn atmo, contado da publicaco deste Art., per edital
da Camara.

Art. 38. Nas concossles de terrenos para construe-
ç€es do casas, a Camara terâ muito em vista quo os povoa-
dos crescam do centro para os lados, evitando por esso
modo quo sejam habitados os arrebaldes antes do estar o
centro oceupado, a firn do quo nas ruas, do urn a outro
morador, no haja grande espaco.

Art. 59. Si dous on mais individuos pretonderem
o mesmo terreno, será preferido aquelle quo off3rocer a
construccaO rnelhores condicöes do aseio, olegancia, soli-
dez e salubridade.

Art. 40. 0 quo obtivor ltcença para levantamento
do casas, é olsrigado a prinelpiar a obra dentro de seis me-

s e a erminat-a no krazo de um v.nno 1 a contar-SO do,
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data da licença, a qual deverà ser registrada em livro
competente. 0 1 prazos Para as reedificac0s ser0 fixados
polo respectivo fiscal, corn recurso Para a Camara . 0 quo
no cumprir a primoira obrigaco deste Art., qua!ltO ao
comecar a obra, entendorseh a cahido em commisso,O per-

dora 0 direito do terrenO, o qual poderä ser concethd o a

outro, ou declarado pola Camara Para use 0 logradout'O
publico. 0 quo comeQar a obra e no concluila na forma
da seguada obrigacO, sera obrigado a pagar 0 aforam0t0

do 500 ris per metro aur ivalmente, at6 conclui" a dita
obra. A Camara poderá prorogar 0 prazO por mais do
urn arno, havendo circumstallCtas attenthvetS.

CAPITULO 2.0

1)0 ASsEIO DAS povoAcOEs

Act. 41. E' prohibido nas ruas, beccos e praaS
§ l. G Eutuihar as ruas, beccos, praaS a encafla

mentos publicos on particulareS.
§ 2. 	 Fazer estrulneiras.
§ 30 Lancar imrnuiidices ainda qua seja por enca-

naLileutoS qua a despejeni.
§ 4. Lançar animaeS mortos OU moribundos.
Muta de 4$.)00 a 12$00. Os aTltrnaes inortos ser0 en-

terrados nos quiutaes, ou convenientemente fora das p0-

voac6aS.Art. 42. O moradores so obrigados a conservar
limpas as testadas dos quiritaes o casas ern quo moraroin.
A testada cornprehende metade da ma a nas pracaS qua-
tro a meio metros: Multa do 5$000 a 10$000, eo duplo
na reincidencia.Art. 43. Os proprietarios do casas dentro desta ci-
dade, nas ruas quo forein designadas por editaes da Ca-
mara, so obrigados a calçar a conservar limpaS. na  dis-
tancia do urn metro, dontro do prazo quo for marcado
per editaas. De.ta obrigac0 foam isontoS os reconhect-
dos pobres. a juizo da Camara, qua maridarã fazer a
caicada a sua custa: Multa do 5$000 a 10$000, além
do scm feita a ca1ada a custa do contraVentor.

Art. 44. E' prohibido entuihar as ruas e praças
corn inaterlacs ou qualquer genero do ontuiho: Mutta

e 4$000 a 10$000, an da obrigaçQ do desontulilar,



logo quo ihe seja intimado. Exceptua-s3 o caso do sorem
os materiaes destinados para construcço on reedificaço
dos predios, ou concertos das ruas, quo mesmo assim so
p3dero occupar metade da largura destas.

Art. 45. E' prohibido nesta cidade ter os porcos
soltos nas ruas, nos domingos e dias santo: Multa
do 800 réis do cada cbeça. Os porcos quo forern apa-
nhados nas ruas desta cidade nas condiçes do pro-
sente Art., sero recoihidos ao curral do conceiho, e no
fim do tres dias vendidos em praca por quern rnais der,
como hens do evento, precedendo a esta edital, e si apa-
recer o dono reclamando o animal dentro dos tres dias,
ihe será entregue, depois de paga a respectiva multa,
sendo desta 1$000 para o pegador, e si a reclamaço
for depois do vendido em praça, ser-ihe-ha entregue o
restante do producto, deduzida a multa e mais despezas.

Art. 46. Os quo criarem pores soltos nas ruas desta
cidade,debaixo das eondiç(Jes do Art. antecedende, pagaro
annualmente o imposto do 200 rés do cada cabeca, no se
coritando Os 1eit6es menores do 4 mezes de idade.

Art 47. Os moradores desta cidado e povoacOes do
municipio que possuirem cabritos e cabras soltos nas ruas
e pracas, pagaro semestralmente 500 réis de cada cabeça,
seja grande ou pequeno; pertoncendo us cabritos e cabras
a meninos on escravos, por estes pagaro secs pais ou
senhores.

Art. 48 E' prohibido fazer corcas do madoiras do
qualquer especie nas frentes das ru as, beccos epraças nesta
cidado: Pena de 10$000 de inulta e deser dernolida a cerca.

Art. 49. As casas cujos quintaes on pateos fizerem
fronte para as ruas, beccos on praQas, sorào tapados corn
muros do adobes, taipa, pedra on parede, rebocados o
caiados, cobertos do teihas, tendo do altura 2 metros. Si
acaso porom cahir algum muro, pareda), on parte d 11e
cm o tempo chuvoso, Po4ora o mes no ser substituido por
cerca do madeira do Lei, corn licenca da Camara ou do
seo presidente, no estando ella reunida, assignando ao
dono do terreno urn prazo razoavel para fazer o muro,
como flea determinado: Multa do 8$000 a 16$000.

Art. 50. Os donoi do quintaes e terrenos quo fize-
rem uiente para s ruas, beQeos ) ot pras desta cidade,
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o q ue presentemenfe so acham tapados por cercas do
in ad eira, serao adverlidos peo fiscal, do ordem da Camara
o ihe será niarcado urn prazo razoavel para demolirem
as care as e fazerem o lapume, na forma do Art. aritece.
dente: Multa de 12$000, quando no seja attendida a
advert e ncia,e obrigaco de fazer a obra. A Camara poderá
proroga A o mesmo prazo, quando haja circunstancias
attendiva'

Art. 1 .A Camara declarará por oditas quaes as
ruas, hc0s5 e praças desta cidade em quo so obrigados os
proprietarios a demo1ico das corcas do madeira, e sua
substituic° por muros, na forma do Art. 49.

Art. 52. Os moradoros dosta cidade e arraiaes do
municipiO so obrigados a rebcr e caiar as parades ox-
ternas do suas casas, obiigando esta disposico aos pro-
prietariOS inquitinos 0 aggregalos quo hbtarem as
priedades: Multa do 5$000 a 10$000.

Art. 53. E' pormittido, nas ruas, largos e pracas
desta cidade, os propriotarios arborisarom as frentes do
suas casas e propriedades, observatido-se o alinharnen
geral, e n10 excecterido do 2 metros e 20 contimetros
distaucia do a1iiharnento das casas.

CAPIT(JLO 30

DAS OBRAS PULICAS

Art. 54. A conservaço e reparos das murr
paredöes, ou outras obras feitas para segurança dos cdi-
fi dos, ou prisOes publicas, calçadas, pontes, chafarizes,
regos e aqueduetos, pocos, tanques e quaesquer outras
coustruccöos em beaoflcio commum, ou para deedro, sero
feitas pela Camara. Exceptuam-se:

§ 1. 0 As obras cujas facturas no erâo da obrigaço
da Camara, salvo quando for:u do urgente necessidade,
e os obrigados a ella flO tiverem meios para satisfazer:
Multa do 4$000 a 8$000, e o duplo na reincidencia.

§ 2.° As obras quo a Camara fizer arreinatar, im-
pondo certas prestaces para indeinnisaço dos emprehen-
dedores, na forma da Lei do 29 do Agostode 1828, Art.
27, do 1.0 do Outubro do mesino anno.

Art. 55. Quawto alue:u so propzer a fazr quL.



quer das ohra g rofot ida, A costa propria, dcveva coflf)r-
mar-SO corn o piano da Camara, e obter licenço, quo ISo
serã gratuitamento conced Ida.

Art. 56. E' prohibido:
§ 1 , 0 Arruinar ou desiuincliar qU:tosquer dt di-

tas obras, on parte deltas.
§ 2.° Abrir encamentos publicos on particuhres

nas ruas e pracis, scm participac0 ao fiscal pita assistir.

§ 3 • 0 Fazer quaesquer escavaceS nas ruas 0 pracas
o suas visinhancaS.

4.° Fazor apeadra e ptioes nas ruas e pracas.
§ 5,0 La 	 tnçir 	 ttriaeS, on quaasquer eataihos, ou

oritupir encanarnofltoS publicos, on particulares
Malta do 4$000 a 1201J, e obrigaço (to pôr tudo em o

antigo estado.
Art. 57. E' prohihido:
§ 1. 0 Esgaravatar e tirar terra ontre as calçadas.

§ 3. 0 Tirar dos encatiamentos aguas publicas, ou
particulares para o proprio uso, scm autoriSaQO corn-
petente.

Multa do 8000 a 16$000 , e a dobro na reincidencia.
Art. 58. A Camara poderá conceder licença para

quaiqucr dos fins dos J .° o 2.° do Art. 57 quanclo, ott-
use algueni e nio resulto dainno a terceiro.

Art. 59. Os dotios das aguas nascidas ou encana-
da, ou quo corrorrem em SOOS quiiitaes ou pateos so
obrigados a dar esgostos e oticannarem as sobras, do s)rte
quo 11.o prejtilliqUOtfl as ru:ts, oem as obras e bomfeito
rias do souA visirihos: Malta do 10$000 a 20000.

Art. 6). Nas peiias do Art. aritocederito incorrert a
doao do torrorl') p10 qual passar 0 ericana000tO, ao qual,
setl(io fotta a particip tço do dia e hora em quo so pro-
tondo fazer a limp za cm c)riCertO do encariamonto, 0 urn-
podir. Exceptua-se 0 CaSt) 010 quo 0 proprietarlo autos
queira razor a limpeza OU concerto a sua cLista, do quo
admittir no interior do sua propr(Odade pessoas etranhas.

Art. 61. Nas povoaces onde so nO tiver feit') am-
da os encanarnontOs e chafarizes d'agua do servido pa-
Shea, e quo esta corra em fontes, seriO Os logares d'ehla
designados come publicos, o marcados nesta cidade pela
Cimara, o nos arrais do bra, poles juizes do paz, corno,e 
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assisteiicia do fiscal respectivo, attetideaclo a conirnolija-
do publica. Nos casos dote Art., depois do mareadas as
fontes ou construidas, é prohibido:

§ 1. 0 Tirar da mosma agua Para outra foiite, ou
ruinal-a antes de passar pela fonte inarcada.

§ 2. 0 Tirar d'elIa prt servir em pateos ou quintaes
particulares.

Multa (10 4$000 a 12$000, o o duplo da reincidoncia.
Art. 62. Nesta cidade Os aqueduct s publicos sero

limpos, conservados, r0C,)nstruidos, ou rnudados per auto-
risaco da Camara, ficando obrigados proporciorialinente
aos mesmos serviços os proprietarios do anriel ou anneis
d'agua, sob pena do perdorem o direito aos mesmos, si
näo concorrerein ao convito official do fiscal; mas a
perda deste direito sO sera deterzninada p)la Cariix'a,
depois do ouvida a parte intoressada. Nos arraiaes e p0-
voaçes deste termo, esta autoridade da cawara serà
dada aos juizes do Paz, havendo appellaço do suas
decisöes para a Camara, quo decidirá, dopois do ouvir ao
fiscal, o ptrto interessada, ou do examinar ocularmento
per uma commisso de sua conIiança. Nas rnesrnas penas
incorrerâ o done do annel quo o alargar em prejuizo dos
seus consocios, cabondo..lhe o direito da appeIlaço_jt
referida.

Art. 63. E' prohibidovendo rein .50a,100j5 d'ag ua para
traz do logar onde actualinente esto collocados os ices-
nios, sob Pena do so tornaroin o annel ou anneis pro-
priedade dos chafarizos publicos.

Art. 64. Ficam declarados publicos nesta cidade Os
encanamentos d'agua virida do logar denorninado Ta-batinga, e garantida em toda a sua plenitude a posse do
annel ou aniieis da niesnia agua repartidos desdo o tempo
da antiga almotaco na, cujos proprieta rios concorrerain
Para Os encanainentos existentes.

Art. 65. Os eucanamentos nesta cidade e arraines
do rnUniCpio SO Ccnservaro sorupre limp08 e em born Os.tado a custa do seos dories.

Art. 66. Os annels d'agua sero revestidos, an-
nualniente, 0, quanlo for con venionte, Palos fiscaes, quo
ccniferiro OS IfleSmQs corn a bitola, quo para esta cidad
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será a do chal'ariz existento, denunciando inmediata-
monte as infracçOes quo acharem, a fim do quo tonha logar
a pena estabelecida no Art. 62.

TITULO 30

DA SAUDE PUBLICA

OAPITULO 1.0

SALUBRIDADE DO AR, AGTJA E ALIMENTOS

Art. 67. E' expressamente prohibido enterrar cor-
pos em qualquer outro logar que no seja no cemiterio pu-
blico ou particular.

Malta de 20000 a 30$000.
Art. 68. A Camara designará os cemiterios das fre-

guezias e capellas fOra dosta cidade, assigriando prazos
razoaveis, passados os quaes, no sorá permittido o enter-
ramento senao nos cemiterios, sob pena do Art. antece-
dente.

Art. 69. A Camara poderà prorogar o prazo do Art.
antecedento, quando dentro delle no so possa fundar o
cemiterio.

Art. 70. Reputar-se-ho contraventores dos Arts.
antecedentes:

§ 1. 0 Os frabriqueiros.
§ 2. 0 Os procuradores das irmandades, confraria

e ordens terceiras, ou quetu suas vezos fizer.
§ 3•0 Os parochos que mandarem fazer enterramen-

tos nos recintos dos templos.
§ 4 0 Os herdeiros ou testamenteiros quo mandarem

enterrar nos recintos dos templos.
§ 5. 0 Todos os que mandarem ou consentirem quo

so façam entorramentos noi rocintos dos templos e os quo
abrirem covas.

Art. 71. Fica permittida aconcesso do terrenos den-
tro dos cemiterios publicos, aos particulares, ou irinanda-
des que o quizerern adquirir, para fundarem sua propria
sepultura, on do sua propria farnilia e descendentes, ou
para do seus irmos, por urn numeto do annos determinado,
mediante os donativos abaixo declarados, podendo os COfl-
cessioj1aros lovautar sobre os terrono$ eonedidos car-



neiras e mausoI4OS, ou collocar lapides, cuja conCesso
será concedida nosta cidade polo presidente da Carnara, e
nos arraiaes do municiPiO pelos juizes do paz.

Art. 72. A taxa dos donativOs será:
§ 1e Para uma sepultura por prazo do 5 annO,

sobre urn espaço do dous metros do extenso sobre urn do
largura, 10$000.

§ 2. 0 0 mesmO espaco do terreno, por 10 annos,
15$000.§ 3o idern por 15 annos, 25$000.

§ 4. 0 Idem por 20 atinos, 35$000.
§ 5•0 Idem por 25 airnos, 70$000.
§ 6.0 Idem por 50 annos, 200$000.
Art. 73. A Camara applicará corn preferericia o pro-

ducto dos donativoS supra ao acabameflto, reparoS e con-
servacO dos cemiteriOs publicos

Art. 74. Os fiscaes terto cuidado quo em sous dis-
trictos no hajm estagriacOeS dagua infecta, quo possam
prejudicar a saude publica, e a Camara, logo quo tiver
disso conhecimontø, ihe mandarâ dar curso e enchugar os
terrenos, sendo necessariO, quando ihe pertoncerem.

Art. 75. Os donos dos terrenos em quo so estag-
narem as aguas do quo trata o Art. antecedente, so
obrigados a eumprir o disposto no mesmO Art , salvo
quando faltarem-IheS as necessariO mews, ou foram na-
turaes ou accidentaes taos estagnacOos.

0 contraventOr soffrerâ a multa do 10$0 00 a 20$000,
quando no observar a advertancia do fiscal, quo lhe as-
signará praZo razoavel.

Art. 76. Quando houver duvidas Si as as tagnace
d'agua podorn prejudicar a saude publica, poder-se-lia
recorrer a Camara, ou ao presidente, no estando ella
reunida.

Art. 77. So nos matadouros publicOs corn Iicenca,
so poderá matar o esquartejar rezes para serem cortadas e
vendidas ao publico. Depois do esquarteiar a rez, ê per-
mittido ao sen dono conduzil-a e vender pelo preco quo
quizer, e onde bern ihe convier, corn tanto quo a venda
seja feita publicarnente em casas abertaS, em quo so possa

Ur a limeza o saubridade da came e fidelida4p,
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dos pesos: Malta do 5$000 a 10$000, e  duplo nas rein-
cidencias.

Art. 78. 0 gado no será morto, sem quo tenha
passado 24 horas depois do ter chegado ao matadouro, e
sem que o fiscal examine a rez, seado para isso avisado
pelo dono, ou pessoa incumbida de matar.

Os curraes tero cochos corn agua limpa para o -ado
beber, a costa da Camara,quando nio liouver arrematante,
e, no caso contrario, a custa do dono: Malta do 5$000 a
10$000 e o duplo nas reineidencias.

Art. 79. 03 curraes e matadouros so conservaro
limpos, quatito for pos5ivel, ten 10 0 carriiceiro ospcia
cuidado em no amontoar Os despójs das razes mortas,
de urn para outro dia, e, quando nio for obsorvada a
disposico deste Art., o fiscal advertirá ao carniceiro; nio
sendo attendida a adverteucia, soffrerá a inulta do 5$000
a 10$000. e o duplo tins reincidoncias.

Art. 80. E' prohibido expor nas ruas os couros das
rezos para seccar: Multa do 5$000, e o duplo nas reinci-
dencias.

Art. 81. 0 carniceiro 6 obrigado a reposar a came,
quando assim exigir o comprador: Malta do 2$ a 5$000.

Art. 82. Os carniceiros quo tivorem do cortar car-
ne, nesta cidade e arraiaes do municipio, serc) obrigados
a entregar ao juiz de paz urn blihete, contendo o ferro (10
niarca das rezes, qu3 so houver do matar: Malta do 5$000
a 10$00 do cada rez, cuji ferro no for apresentado.

Art. 83. E' proliihido:
§ 1. 0 Matar peixes corn veneno, ou dynamite.
§ 2. 0 Vender alimentos corrompidos.
§ 30 Fabricar quaesquer genoros, misturando-Ihes

outras substancias, quo augmentetu sou peso, quantidade,
qualidade e volume: Multa do 20$000 a 30$000, e o do-
plo nas reincidencia.

Art. 84. E' prohibido, nosta cidade e arraiaes do
naunicipio, 1ançrein-se immundicios, lavar roupas, factos
o outras cousas nas fonts e chafarizos d'agua potavel, on
nos logares a ellas suporiores, quo possam offender a sua
pureza: Multa do 4$000 a 8$000, e o duplo nas reinci-
dencias.

Art. 85. Pica prohibido aos habitantos desta cidade
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o arraaes do municipio criar ou cevar porcos, em chi-
queiros quo estejam no alinliamento das frentos das ruas,
travessas e pracas e nas margens do ribeires e corregos
do serventia publica: Malta do 10$00 o obrigico do
desfazer o chiqueiro, ou soya.

Art 86. Fica igualmonte prohibido, nos quintaos
d'esta cidado o arraiaes:

§ 1.0 Ter cortumes do couros e outras maiiufactu-
ras prejudiciaes it saude publica, conforme o juizo dos fa-
cultativos, quo devoro ser ouvidos, nos casos duvidosos:
Malta do 30$000, o o duplo nas reincidoticias.

§ 2. 0 Ficam prohibidos, os corturnes, inosmo fora da
cidade o arraiaoi, deido quo doscarroguein sobro a aguada
quo tenha do sorvir, oU quo osteja servindo ao visinho in-
ferior em utna distancia de 300 metros: Malta do § an-
tocedente.

Art. 87. E' prohibido a entrada do qualquer pes-
soa nesta cidade, e sea municipio, corn boxigas, on qual-
quer riiolestia contagiost. Quando aconteça entrar al-
guom noste ostado, so fará logo sahir da povoaco, 0 flO
Ihe será permittido roidir, on demorar-so nas ostradas
publicas. Para a pontual exocuço d'este Art., os flscaos
so corrospondoro corn vs do outras Camaras. Os contra-
ventores soffrero a inulta do 10000 o priso por 4 dias.
A prisio ilurica recahiri no onferino. E' tambem contra-
ventor o quo conduzir on cecultar o enfermo.

Art. 88. Si o oufermo for desvalido, no liavenlo
quern d'olle so 000arregue, 0 nern tondo mobs para tra-
tar-so, a Camira maudLml ti'.ttir d custa do cofro muni-
cipal.

Art. 89. No serio eaterrados nas povaços Os quo
vierern do fora dellas atacados do boxigas: as possoas
miseraveis aconnuettidas desst eritorrnidado dentro das
p voaçOes sorio tratisporta los part fora, postos em
logar cunveniento, o ahi tratido a custa da Camara,
sendo Os inortos sepultailos em cemitorios, OU logar es-
pecial designado pela Camara.

Art. 90 E' prolubido abandonar, inesmo conceden-
do Iibe;iado, a escravos affectados do morphéa, ou doeiiça
incuravel, vu invabdos, 0 conseutir quo andorn estuolando
pi4as povoaços (i estradas : Multa do 15$000.
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CAPITULO 2.°
DA VACCINA

Art. 91. Todas as pessoas residentes no municipio,
quo no tive rem ainda sido vaccinadas, sero obrigadas a
comparecer no logar, dia e hora que forem marcados
pela Camara, a thu do serom yaccinadas, sob multa do
5$000.

§ 1. 0 Findos oito dias depois do operada a vaccina-
çào, Os vaccinados coinparecero novamente, para 0 vac-
cinador examinar as nustulas, extrahir o puz necessario,
ou revaccinal-os, sob a multa do 5$000.

§ 2. 0 As penas deste Art. so tero logar, si a Ca-
mara annunciar por editaes, con antecedencia do quitize
dias, o logar, dia e hora da vaccinaco.

§ 30 No terâ logar tambern nenhuma destas perias,
Si perarite a Camara provar-se justo motivo.

Art. 92. 0 vaccinador será obrigado a comparcer
nosta cidade e logares quo a Camara designar, nos dias e
horas por ella marcados, polendo encarregar a qualquer
facultativo, ou pessoa itittl1igente, quanilo tenha do va-
cinar fóra da cidade ; oxigindo, porern, os necesarios ox-
clarecimontos, para reinetter irnmediatamente ao fiscal
uma re1aço nominal das pessoas jnnoculadas, quo doi-
xaram do comparecer no oitavo dia, corn a declaraço da
idade, soxo, côr, coiidicao e born assirn dos nomes dos
pais, sendo mnenores, e dos snhoros, seiiJo escravos, e
igualmente do suas irioradas, sob a multa do 10$000.

Art. 93. 0 c'nnmnissario vaccirla(lOr quo deixar do
comnparecr nos logares e dias mnarcados para a vaccina-
ço, será multado em 10$ 000 , salvo si houverjusto motivo
do impedimento, previarr.eute participado ao presidente da
Camara.

Art. 94. A Camara pedirá ao Gverno a vaccina
necessaria.

TITULO 40

SEGURANcA PUBL1CA

CAPITULO 1.0

MEDIDAS PREVENTIVAS DE DAMNO

Art. 9. Qs proprietarios quo morarern em casas ar-



rendadas, a os qua possuirern predios dentro das povoa-
coos, sao obrigados.a extrahir us formiguoiros quo existi-
rem dentro do suas propriedades, quintaos, ou pateos, to-
das as vezes quo forern para isso adinoestados polo fiscal
Multa de 10$000.

Art. 96. Nas ruas, praças e logares publicos, soro
os formigneiros extrahidos a custa do cofre municipal.

Art 97. E' tambern obrigado o proprietario ou mo.
rador de dentro das povoacOes do municipio, em cujo predio
existirem hervas do passariuho,a procedor a sua extincço,
o todo aquelle que, ondo advertido polo fiscal para fazel-o,
o no cuinprir no prazo inarcado, pagarã a multa do 5$000
o o duplo na reiucidencia.

Art. 98. Fica proltibido o brinuedo do entrudo nas
ruas e pracas, por qualquer maneira quo 0 pratiquem:
Multa do 5$000 de cada infractor.

Art. 99. Depois das dez horas da noite é prohibido
todo o ajuntamento tumultuario corn algazarras a vozerias,
pelas ruas, casas publicas ou particularos, sob penn do ser
disporsado, e multado o dono da casa, inquilino, ou aggro-
gado em 12$000 a 20$000.

Art. 100. E' prohibido:
§1. 0 Queimar a propria roça,sem participar o dia em

qua se preteude fazor aos visinhos o cunfinantes do logar,
o sera o dono da roça obrigado a fazer aceiro nos logares
do capim, macega, ou sap. Soffrerà o contraveiitor a mul-
ta de 1 5$000 a 30$000, a o duplo nas roiucdeucias, alem
do pagar o damno causado.

§ 2. 0 Lançar fogo nos campos proprios ou do quo so
tenlia usofructo, sam previo aviso aos visinhos continan-
tes: Multa—a msrna do § antecedente. Exceptuam-se
as queimas para aceiros, feitas nos mezes do Marco a
Abri 1.

Art. 101. Qualquor quo comprar a escravos, ou a
pessoas quo no tiverem adrninistracO de seus bans, ou
cousa quo nno costumem ter, sem quo seja autorisado por
pessoa competente, ou acreditada, pagará a multa igual

ao objecto comprado, corn tauto quo quo nao exceda do
valor do 30$000, a oito dias do priso.

0 que uouar oscraYOS fugidos, scm o participar
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aos sons senhores, on a autoridade policial, doiitro cm 24
dias soffrerá a multa do 10$000 e oito dias do priso.

Art. 10. Os agricultores quo acharein era silas
trras do culturas, on plantaçes, on nos quintaes dos pro-
d os ur j )a!1os, e das chacaras dos suburbios, animal ca-
vallar, inuar, on vaccum, poderao approhendel-as perante
duas testemuohas, e ontregal-os ao fiscal, para seroin at'-
rornatados. A disposiço desto Art. teri vigor somente no
caso do serein as terras valladas on corcadas, o tor sido o
dono dos aiimaes avisado per tres vezes.

Art 103 Feita a apprehenso doterminada no Art.
procedente, proeder-se-ha da maneira seguinte:

§ 1. 0 Si o dono do animal on animaes apprehen-
didos, dentro de quaronta e oito hora, requerer a sua en-
trega, ser-lhe-hi dotirida, pagando a multa do 4$000,
o exhibiiido mais 10$000 para satisfaço das despezas e
indernnisaço d' damno quo so liquidar.

§ 2.' liepois do fiudo o terino do § 1 . 0 , procoder-se-
ha a avaliaço dos aniinaes, o a sua arromataço, em
praca publica, aniruirciada por edital, do quo so lavrará
auto, beni cotno da entrega do animal, ou ariimaes au
arrematante.§ 30 A multa o a cauço da indemnisaço do quo
trata 0 § 1 . 0 , sorâ entreguo ao done dos animaes, contra
quoni poderá o damnifleado usar do acço civil pela in-
demnisaçäo do damnu e despezas.

Art. 104. Os edilicios, casas on muros, qua anieaça-
rem ruina do qua poder resultar dainno ao publico e aos
particulares, serão desfoitos e reidificados do maireira quo
cosso 0 poi igo. Quando tolo o editicio, muro on obra no
ameaçar ruinas, inas somente parte d'elle, sO esta flea corn-
prehendida na parto Waste Art.

Art. 105. Si, nos terinos assignados, não for o cdi-
ficio muro ou obra desfeito, on o edificio no for ha-
bitado, on no so souber quern seja o dono, e, na opiniao do
perits, no se puder detnorar-se o defazimento, serà este
immediatatnente verificado a custa da propriodade.

Art 106. Sac obrigados o porteiro da Camara, o car-
cereiro e o sichrisUo a tocar fogo, logo quo Ihos for noti-
ciado quo esta pegando fogo em algutna casa Qu udificiu:
Multa (113 10$00() a 0$00O.
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Art. 107. Sâo igualmente obrigados a acudir ao
fogo mencionado no Art. atitecedente os carpinteiros,
pedreiros,ferreiIO S e jornaleiroS: Multa de 10$000 a 20$000.

Art. 108. E' prohibido correr a c.avallo do dia, ou
do noite, nas ruas e pracas clas povoacOeS, salvo em caso
do nocessidado por servico publico: Multa do 5$000 a
10$000 e o duplo nas reincideucias:

Art. 109. E' prohibido tor soltos, rias ruas e pracas
das povoacOes, e estradas,anirflae bravos clue possarn ofTen-
dor aos passageiros: Multa do 10$000 e do duplo nas rein-
cidencias. 0 animal poderã sor morto por qualquer pes-
soa, quando seja por cue aconirnottido, nlo cstando preso.

Art. 110. Conduzir-SO-hO sempre presos, pelas ruas
e pracas das povoacoes e etradas, os animaos bravos, quo
possarn offender as pessoas corn quem so encontrarern.
Quando no possaul ser coriduzidos prosos scm grande diffi-
culdade, os precederà urn dos conductoros, advertindo ao
publico corn as vozes do custume: Multa do 6$000 do
cada animal.

Art. 111. E' proiiibido soltar animaos damnados
quo so puder conservar presus, on matar: Multa do
1 0$000 a 20$000. Sorá . perrntttido a qnalquer pessoa
matar esses animaeS.

Art. 112. E' prohibido andar em arirnaes bravos
do qualquor natureza, pelas ruas e pracaS (las povoaçes
Multa do 4$000, e do duplo nas reincidencias.

Art. 113. N'o haverã espectaculo algurn publico,
sem licença da Camara, ou de seu presidorrte, pola qual
so pagarâ a quautia estipulada nos § do Art. 161, a
elles relativos. Exceptua-so 0 espectaculo quo for sour ro-
tribuiçLo, ou em bonoficio das obras publicas 0 piaS.

Art. 114. E' prohibido a dansa do batuque nas po-
voaçOes, corn agazarras, do dia ou do noito, do maneira
quo incommode a visinharica. Pena do desfazimento o
multa do 2$000 do cada pessoa quo for eucontrada no
batuque corn algazarras, e o dono da casa ou inqui-
lino incorrerâ na multa de 20000 e priso por quatro
dias, e o duplo nas reincidencias.

Art. 115. E' permittido aos oscravos cautar e dan.
sac nas ruas e praas das poVOaçOCS, porétu 0juizdo
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paz deveth deterininar a este respeito o quo convern ao
publico.

Art. 116. So permittidos Os quimbeles ou ,'einados
que costumam fazer us escravos, acompaithando aos juizes
mores da irmandade do Rosario, corn tanto quo no seja a.
noite.

Art. 117. So armas prohibidas: pistola, bacarnarte,
clavina, clavinote, zagaia, faca do ponta, punhal, sove1âo,
on qualquerinstrurnento perfurante. Exceptuam-se as ar-
inas do qua usain Os officiaes das guardas nacionaes, quaiido
fardados on em serviço,e Os officiaes dejustiça, juizes e Os
policiaes e pedrestres, em exercicio do seu officio. Permit.
to-se aos correios, tropeiros, boiadeiros o uso do faca do
ponta e foucinha, em quanto estiverern em exercicio so-
monte.

Art. 118. }favendo dois lavradores limitrophes, on
consocios, e querendo urn delles converter suas torras do
plantas em pastos do criar, sera. este &irigado a fchar sous
pastos, para nelles conter a sua criaço, Existindo retiros
do criar em terrenos quo extremern corn terras do cultura,
on cujos proprietario vivam da lavoura, sero os donos do
retiro obrigados a fechar seusterrenos; e, quando por falta
de fechos convenentomente seguros, o gado ou anirnaos pre-
judicarern as p1antaces, pagara. o dono a multa do 30$000
o o dobro na reincidoacia, alern do prejuizo causado ao in-
vrador, e, quando for sornento em torras do culturas con-
venientomento tapadas, ainda quo no plantadas, pagara. a
multa do 15$000, e dobro na reincidencia.

Art. 119. 1' prohibido aos socios na propriedade de
culturas, ou do campos, empregar major serviQo, on des-
truiçao o cártes do matos do qua ihe c unpete a respeito do
sen dominio e contra a vuntade dos socios; igualmente a
respeito dos anirnaes lançados nas fazondas e campos de
criar pelo quo, a requerimento dos socios quo não convie-
rem, concorrero todos a. presença do juiz de paz,e nomea-
rao arbitros quo declarern o numero do animaes quo
podem pastar nos campos, sum destruiçao destes, e o nu-
mero d alqueires do matos o capoeiras qua pode ser
annualmente plantados, sem destruiço das terras; a
juiz do paz designara. a cada urn dos socios a parte ou
nuniero do ahjueires quo the toca plantar auuiaineute
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o o numero do animaes qua doveri p 110 catilpO; ao
contravefltOra multa do 30$000, na reincidencia o
dobro a 8 dias do priso.

§ 1. 0 Nas fazendas exclusivamoflte do cultura e que
estejam pro indeviso,fica prohibido criar on invernar gado
vaccum, muar on suino, quo no seja em pastos fecliados,
feios a costa do consocto criador ou inverna(IOr.

§ 2. 0 Nas fazondas inixtas, isto e, compostas (10 coo-

pos a terras do culturas, no estado do cominunhaO, OS

tapurnes, a obrigaco de o fazer, sna conservacilo lica-
ro a cargo a corno obrigac.o do condomino quo dell
so utilisar. Para os infcactoros destes dous paregt'apliOS e,
a multa serâ mesma deste Art.

Art 120. Quando as terras em comrnuln forem do
criacao, a alguns dos socios quizerelil plantar em algum
capao ou capoeira, seri obrigado a cercar, sob pena 1
perder o direito ao damno.

Art. 121. E' prohibido fazer cjuaesquer tapumes d
visorios nos limites das terras do culturas a criac
chacaras on quintaes, sam proceller avis aos vlsinh
confinantes : Multa do 10$ a 30$000.

Art. 122. Aos tapumes do quo trata o Art. ante-
cedento sero obrigados os proprietarioS continantes, a
cuja cuta serLo feitas a observadas as ren t-as seguintes:

§ 1 . 0 Quando os proprietariOs conlinauteS nLO
concordarein sobre a qualidade do tapumo, a tempo eta
que deva ser feito, serà deterrninado por arbitros 110-

meados a aprazimento das partes, OU a sua revelta, em
auliencta do juiz do paz, para a qual seräO citadoS a
requerirnentO da parte interessada.

§ 2.° Em caso (le divergencia dos dous arbitros, de-
cidiri urn terc3iro arbitro, que sorá tambem nomeado
na mesma audiencia: o tercoiro arbitro adoptara a opi-
nio de urn dos dons divergerttes.

§ 3•0 Quando a duvida ou opposiçO da pane I'e-
cusante verar sobre a forma do vallo, muro ou cerca,
procedar-se-ha ao arbitramerito na forma do 2. 0 , no
qua for applicavel.

§ 40 Feito o arbitrarnento, seth fixado 0 prazo do
15 thas polo menos, para ambas as partes comecarein

obra a outro razoavel para a sua conclu,40.
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§ 5.° Findo o prazo marcado para coinea o ta-

pume, si a parte recusarite no 0 tiver principiado, a ou-
tra parte continuarà o tapuine at6 onde deva sur, for-
mando conta corrente do todas as despezas e coitsignan-
do separadamente os joraaes, sustento e custo dos mate-
riaes, si for muro, parede, ou cerca, para haver da par-
to recusanto metade da somma em quo impor tar toda e
execuçiO on parte que bear.

§ 6 . 0 A conta corrente, assim formada e assignada,
faz prova no caso vertente, e a parte contraria nao p0-
derà allegar seno erro ou etigano na somma.

§ 70 0 quo recusar, on do qualquer modo oppor-
se, serã multado em 2 0$000 a 30000, aleni da obrigacao
do pagar a parte da conta quo dever.

§ 8.° Os tapunies, para darem direito A cobranca por
esiragos e por invaso do criaç3s nos terrenos do cultura,
devero ser feitos nas coudiçOes seguintes: quando for
por meio de cerca, devero ter estas urn metro e oitenta
centimetros do altura; si for por meio do vallos, ter) estes
dons metros e quarenta ceatiinetrs do bocea e do profundi-
dade urn metro e oltenta centimetros.

Art. 123. E' prohibdo:
§ 1.° Sern autorisacO do Governo on da Camara,

abrir caminhos nas terras alheias, alargal-Os ou mudal-os,
a seu arbitrio.

§ 2. 0 Arrazar vailos, corcas ou quaesquer tapumes,
para passar por elles, ou para introciuzir gados em algum
terreirO.

Multa de 6$000, e priso por dous dias.
Art. 124. 0 quo desfizer ou arruinar obras ou ser-

viços alheios, e que deixar do proposito abertas as portei-
ras quo vodarn a entrada das fazeadas, pastos e p1antaces,
soffrerà a peua do niulta do 8$ 000 e priso por dous dias.

Art. 125. As penas dos Arts. 123 e 124 serio do-
bradas, quando a contravencO for comrnettida so pelo
motivo do fazer mal.

Art. 126. As disposisöes dos Arts. 123 e 124 no
comprohendern os factos praticados em desforco do pro-
prietario, por cujo dono for feita qualquar das obras.

Art. 127. E' prohibido cortar os matos das QriOns
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das aguas e Os quo assotnhrarn os logares por oiide passarn,
ainda iios proprios prodios: Malta do 10$000.

Art. 128. E' prohibido risoar, esgaravatar, escre-
ver on sujar parades, as muros caiados, damniiicsr grades
do ampari nas plantas, curtar arvorodis do aformosea-
mento nas ruas, praçis on lograduros publicos, sob a
pena do 24 horas do priso c rreccioaal, sendo major o
infractor; sendo menor, ser polo fiscal avisado o pie,
sonhor ou tutor do menor, o nas reinci(tencias pagarã
polo mnerior on escrav() a malta do I0$0)0, COlil )

do infracço. Si o major escrever disticos on letreiro na
portas, parades e muros, em aifromita aos donos, on al-
guern, ou sujar as mesnias portas, prodos e muros
corn immundicies—Multa do 20$000 a 30$000, e oito dias
do priso, e o duplo nas reincidencus

Art. 129. E' prohibido fazer foJos em terras nao
corcadas, ainla quo prOprias, soai previarnemito avisar aos
visinhos confinamites a existenda doles, a maneira por
quo, e o estylo em quo estejmn feito5: Malta do 10$000,
o o desfazimento polo contravontor.

Art. 130. E' prohilido vagarem pelas ruas, pracas
o estradas, loucos furiosos on paciulcos o bebados, quo
aifrontern a mnoralidade e segurariQa pessoal; o fiscal
communicarà. a autoridade cotnptente, a fin do que as
faça rocolliet' a prisao publica, no havendo estj.beleci-
mento proprio, on pessea quo dellesquoira soencarregar.

Art. 131. E' prohibido:
§ 1. 0 Offender a moral corn autos, palavras ou

gestos obeenos.
§ 2. 0 Tor altorcaces e empregir palavras quo firarn

a lionestidade: Malta do 15$000, o duplo nas reinci-
dencias, e cinco dias do priso.

Art. 132. Ficam expressamento prohibidos os jogos
illicitos, considerados corno '.aes, para o effeito do serem
punidos os infractores corn as perias do Art. 281 do
Codigo Criminal.

Art. 133. So permittidas as casas de jogos licitos,
considerados coin) taos, modiante licenQi da Camara.

Art. 134 No admittir-se-ho nas casas publicas
do jogos, ou em outros quaesquer logares, filhs fami-
Las e escravos a oarem, sob a multa de 30000 ao
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dono da casa e a cada um dos individuos quo corn elles
lorern encontrados a jogar: alern do pagar cada urn por si,
estes ultitnos contraventores soffrero oito dias do priso.

Art. 135. Todo aquelle quo tiver pasto de aluguel
seth obrigado a tel.o seguro corn vallos, ou cerca do
madeira de lei: Pena de ser responsavel polo animal quo
sumir,e multa de 5$000, provando-se que sahio porfalta
de segurança.

Art. 130. E' prohibido:
§ 1.0 Espancar anirnaes mansos e uteis.
§ 2, 0 Cortar as crinas on caudas dos animaos, por

acinto a sous donos. Aos infractores do § 1. 0—multa de
10$000, e aos do § 2. 0 , do 20$000.

CAPITULO 2.0

SOBRE AS SERVIDJES PUBLICAS E ESTRADAS

Art, 137. E' probibido cercar ou tornar do uso ox -
clusivo qualquor parte do urn terrono, quo do longo
tempo pertença aos moradores em commum: Malta do
8$000, e prisao por quatrc dias, alern do sor restituido ao
publico a servido.

Art 138. No podero Os propriotarios impodir quo
em suas terras se facarn as ostradas que forom necessarias.
Estas terao largura tal, que pr ellas possam passar dons
carros, salvo nos logares em quo haja grando difficul-
dade : Malta do 15$000, e prisao por oito dias ao quo
embaraçar.

Art. 139. No onus de estradas e servidOes publicas,
comprehendido o do dar esgoto as aguas e as irnmundi-

des quo asarruinam,ou as tornam menos colthnodas. Quan-
do so no puder conseguir os esgotos,som que se dirijam, ou
lancem as aguas de immundices para quintaes, terrenus ou
plantaçOes, on sern quo so facatn buracos em muros, ou
quaesquer tapumos, o proprleLario, ou quern suas vezes
fizor, nao tern direito de obstar: Malta do 5$000, e priso
por 3 das, alern do fazer-se a obra.

Art. 140. No caso do Art. antecodento so procederá
corn a major rnoderaço, no so fazondo o esgoto sobre
plan taces, on quaesquer beinfeitorias, si no no caso do
riecessidade. Neste caso deverá ser ouvido o J?rorieta
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rio, ott queln suas vezes fizer, para designar a logar pelo
qual menos o proj udique a passagem, ou lancarnento das
aguas e iinmundicies, sem que a servido publica soifra
corn esta escolka.

Art. 141. Quando o proprietario, ou quem suas ye-
zes fizer nao quizer designar o logar on logares, ou do-
signar urn quo . U o preciso esgoto, ou quandó nao appa-
recer o proprietario, nern pessoas quo suas vezes facarn,
ou quando a necessidade for tao urgente, quo nào admitta
sem perigo o demora do chamamento, o fiscal rnandará
proceder ao esgoto, guardando a rnoderaço recommen-
dada no Art. antecedento.

Art. 142. E' obrigaco do cada urn, no mez do Abril,
concertar e conserwar as estradas, ou caminhos vicinaes,
quo cortarn suas propriedades, tendo para esse effeito ca-
pinados e descortinados urn metro e vinte ceritimetros do
cada ]ado e corn . esgotos nos logares necossarios: Multa
do 20$000. Nao so coruprehende neste Art. o proprietario
nirniarnente pobre, sobre o concerto do cujas testadas a
Camara proverfl.

Art. 143. Quarido o caminho for do alguns mora-
doros, e nao estrada publica, sAo obrigados os moradores
quo d'elles so sorvirern a chncertal-os, paas as despezas,
A propdrco das testadas do cada urn d'elles. Quando al-
guru ou alguns dos moradores no cuinprirern este' dover,
poderâ qualquer d'elles fazer o concrto óu limpezas, e
haver a despeza dos outros.

Art. 144. 0 quo arruinar ou obstruir as ostradas,
será punido corn a multa do 30$000, e condom nado a repor
tudo no antigo estado, no prazo quo ihe for marcado. 0
fiscal ou o juiz do paz mandará fazer , o concerto, ou
desobstruçao a custa do contraventor, quo nao podorá
oppor duvida a importancia e pagamento da despeza.

Art. 145, O proprietarios do terras do cultura e
criaçao continuarao a fazer oreparar I as pontes e pon-
ti1hes em suas terras, quo no custarom mais do 30$000:
Multa do 10$000 a 20$000,alem de pagarorn a importaricia
da obra,queserá feita pelo fiscal.

Art. 146. Nas mesmas penas e mais 10 dias do pri-
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molireni as ditas pones, scm consontimeto dos donos,
ou 1icencada'Camara.'

rt147Y Quandca.obr2eXCOder do 30$0 00 , o fig..
da1 it isar afOamra Para auxiliar o proprietario corn
o excedente.

•	 Art. !148 7 A disposico do Art. 145 ê extensiva as
pontes e caminhos dos lavradores.

Art. 149 Nenhum proprietario, nem pessoas quo
suas vozes façam,poderá estorvar o corte do madeiras em
suas rnatas,nem o arrancamento do pedras Para a construe
ço ôuconcertos do pontes e estradas, uma vez quo so Ihe
pagUe1SeO valor.-: 0 proprietario, ou quem suas vezes
fizer, sorá avisado Para indicar a madeira que, sendo igual-
monte apta .,Para a conEtruCço e concertos, é menos no-
cessaria.1

Art;:150. E' prohibido usurpar, tapar, estreitar e
mudar asestradas, eaminhos e pontes, sem licenca da Oa-
mara'Mu1ta—a doArt. 144.

Art. 151. A prohibico e penas do Art. antece-
dente so coinprehensivas ao carninho particular, ainda
do urn so morador.

Art. 152. E' prohibido abrkr novas estradas em ter-.
ras alheias, sern consentimento do seos donos, 'ou scm pro-
esso dedesapropriaco: Malta de 10$000.

Art. 13. F'icam prohibidas .nas estrada as por-
teiras deras,.ou outras quo naosejam do bater, e corn a
largura necossäria, para darem passagem aos carros:
Multa do 6$000.' 	 .	 . 	 .

CAPITULO 3. 0 	.	 ., 	 ..
....... 	 •. 	 .
SO1RE A VENDA DOS GENEROS

Art1 154. Em tempo do carestia,soro o1iigados os
conductores de generos do quo se faz menço no Art. se-
guinte a conduzil-os aos logare ,s quo forern . designados
em ethtaes , da Camara, 0 ahivendèro a retálho ao povo,
Polo preco que livremente flxaréni Quando no appare-
am compradoros, podero ento vendel-os fOra dos lo-

gares rnarcados: Multa do' 10$000. .
Art. 155. Ha carestia quaado a producço Tor mingua-
ou haa fala do efl0I'QS nas povoaçes e elQvarem-so-	 . 	 .



.- 54/ -

og preos dos seguintes : I milho', feijo, touciaho, farinha
do milho e de mandioca, sal, arroz, caf& assucar e ra-
padüras, as quaes saG considerados deprimoirä necesidade.

Art. 156. No caso do Art. 154, ninguem pöderá atra-
vessar, ou cornprar em 'grosso as generos inencionados
no Art. antecedente, scm quo sejam conuzidoolo-
gare em qua se fizer a venda: Pena d' isb pbr 5
dias, e 20$000 do multa ao atravessador.

Art. 157. Sao considerados atravessadores, e como
taos 'incursos nas penas do Art. antecedenté:

§ 1 . 0 Todos aquelles quo sahirern 'aaeiii dos litñites
da cidade e arraiaes, on quo so servirem cle outrosquos-
quer meios para contratar generos corn ös tropoirus on
conductores dos mosmos generos, rëalisarido or qualquer
maneira a sua compra em grosso.

§ 2 0 Sao tambem coo side radosatravesadores aquel-
los quo, a titulo do encommendas, ficarem coin sds geneos
constautes do Art. 155, utna ez quo naovenhdi

 Ps

dos directamente era tranporte seo
Art 158 No caso do Art 154, dove comparecor a

autoridade policial e fiscaes noslogaros em quo so fizer a
venda, para nelles fazer manter. a ordem e prevenirem
as decises. 	 -

Art. 159. As casas de negocio,, a excepcao das be .
-ticas, fechar-so-hao as dez horas da noita e- abrir-se-hao

depois do amanhecer, sob a multa do 10$000, e o duplo
'nas reincidencias.

Art. 160. Para a boa execuçao deste Capitulo edo
antecedente, as fiscaes visitarao as casas de nogocio, uma
vez por mez, e as estradas, do tres em tres mazes, em
seus respectivos districtos, sob pena de 20$ 000 1e multa.

TITULO 5°

JMPOSTOS ANNOAES E EVENTUAES

Art. 161. F'icain. estabelecidos Os seguintes ithpostos,
quo sera o arrecadados em proveito do . cofre municipal.

§ 1.0 8$000 de cada lieenca para abertura ou conti-
nuaçao de casa do negocio ou do fazendas seccas, d&iendo
dar mais 4000 Si '

 no mosmo edificio ou searc1
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metite venda-ad ferragom, moihado g, gonoros da terra ousal.
§ 2. 0 4$000 do licença, para abrtura, on conti-

nuaçao do casa de armazem, em que so veuda sal,ferragous,
molhados ou ger1ero da terra, do propria cona, Ott corn-missAo, tenha on nao porta aberta.

§ 3. 0 1 $900 na cidade, 12$000, nos arraiaes,
8$000, nas estradas e outros logares, sobro cada
casa em quo so venda aguardente de, canna, memo as
comprehendidas nos dous § antecedontes.§ 40 12$000 sobre cada hotica, quer para abrir on
continuar.

§ 5 0 12$000 do cada mascate do fazeadas seccas, for-
ragens, OU drogas para mascatear os ditos generos jun-
to ou separadatnente no termo, on em parte d'elle,
dovendo somonte cobrar.se 5$000, quando os mas-
cates houverern comprado a negociantes do municipio,
e sendo estes os mascatos nada pagaro.

§ 6.° 20$000 do cada' retratista quo exercer sua
proflssäo dentro do rnunicipio.

7. 0 10$000 do cada caldejrejro ambülante.
§ 8.° 5$000 de cada presepe.
§ 90 10$000 do cada urn ospectaculo publico, 0th

qua so cobra qualquer quantia dos assistentes, nao es-
tando comprehendidos nas excepçes do Art. 113.

§ JO. 20$000 do cada dentista quo exercer a sua
profisso, seja on no domiciliado no municiplo.

§ 11. 4$000 sobre qualquer casa do negocio que
vender, armas do caça ou defezas, taos como, espin-
gardas a pistolas do qualq nor systeina.

§ 12. 5$000 de cada barraca, tolda ott botequim
que so armar nas ruas,e praças desta cidade e arraiaeg,
em dias do espectaculo publico, ott qualquer festa.

§ 13. 10$000 do cada mascate do calçados nacionaes.
§ 14. 100$000 do cada mascate do obras do euro,

prata o joias, corn excopco dos.artefactos do ourivorsaria
minoira.

§ 15. Do cada urn portador do realejo, marmo-
ta, macacos a qualquor outro divertimento do quo ti -rar lucro, 10$000.

16. Do çada mascate de selins, 10000.
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17. Be cadaunia das licençàs para fins häo.esp•
cificados nestas posturas. 4$000.

18. Do jeada attostado quo passar a Camara Mu-
ñicipal, excepto para recebirnonto do ordenados e saa-
rios, 4$000.

§ 19. Do cada pary collocado no Rio do S. Joo,
lOI000.

§ 20. Do cada outro em qualquer outro ribeiro,
5$000.

§ 21. Da cada engenho do serrar madeira, 12$000.
22. Do cada carro, carreto on carroça, que tran-

sitar pelas ruas dosta cidade, 4$000.
§ 23. Do cada carro on carretao. empregado no

forneciinnto do lenha, madeira, ou pedras, por uma
so vez durante cada anno, 8$000.

§ 24. Do cada serviço do mineraço, que no tO-
nha eñgenho, 8$000.

§ 25. Do cada besta brava que so vendor no mu-
nicipto pàgará o conductor 1$000.

§ 26. Be cada hotel ourancho do tropas em todo
o municipio, cujo doro auferir 'lucro,-po'r . ; . ,v,endaI1 do
milho on aluguel do pasto, 5$000.

§ 27. Do cada utna rez quo so matardetro do
municipio, para so vender 'came dentmo on fóra do
murllcipio, a talho, 2$000, sendo no côrtedeta cidade; e
1$000 nos demais districtos do termo

§ 28. De cada moinho ou engenho 'd piles, Si-
tuado ( (leutro ou na distancia do irn kiloMbtro' de cada
povoaco, e quo auferir 1uro par inaquia, on feitie de
farinha on fubá, pagar. annualrnente, 3$000.
•§ 29. Do cada barca on canO no Rio do Pará

on Paraopeba, cobrando o dono algurna. taxa, 10$000
annualmento.

' 30. De cada engenho em quo so fabrique aguar-
donte, 5$000.

§ 31. Do caia barril do aguardente quo so vender
no municipio, fabricada fOra do mesmo, 300 réis.

§32. Da calL liconça para abrir casas do jogos
licitos, cobrará 4 Cairara a quantia do 100$000 por
aBJiQ,
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• § 33. Pela aferiço de halanças. e. pesos, 2$000, e

pela aferiço do' medidas,2$000.
TArt. 	 kfeita a Laferico e revista, Os aeridores

daro aos donos do's pesos, o medidas urn bilheto corn
a data e irnportanoia da aferico, e a dec1pracf/) ill-

.dividuada da re.v,ista.q 	 fizeram.
Art. 163. As Iicencas para as casas do negpciO ja

iestab61ecjdas,e abertas set to tiradas do l.° ataO ulti-
mo do Janeiro, epara os quo do novo abrirem ate 15

.'di 	 d'opois'd abrtura Malta de 10 a 20$000.
Ait.. 164 E' permittido aos 	 negocianteS tirar

suas licenças somente ate, 30 do Junho, corntanto
quas etormern para o restante do anno, Si eofltL-

t.inuarem a nogqciar..
Art 165. Os negociantos quo abrirem sus nego-

CiOS do 1. 0 do JulIio em diante, son'iente pagarao, polo
resto do anu', Luetade das impos çs ostabelecidas nestas
posturas.

Art. 166. 0 procurador da Camara dará fiança
idonea, -e fará trirnestralme .nto a entrada das arreca-
daçes quo houver •effectuado.

Art. 167. 0 procurador . da Camara apresetitar,
no ultimo trirnetre do cada auno, urn lançamentO es-
pecificado das pessoas obrigadas ao pagatnentO dos irn-
postos municipaes, no quat so declare quaes os quo pa-
garao e quaes Os quo na') pagar.o', a am do .quo a Ca-
mara delibere sob suacohranca.

Art. 168. 0 'procCrahr da' Camara, em todos os
in do Janeiro e 'Juiho farã o IançamontOs rela-
tivos aos imp )stos do quo tratàin os Arts. 40,, 46 e 47, os
quaes sero presentes a Camara na 1 a sess.o quo so-
guir; Pena do 20$000 do inulta, si o no fizer.'

' Art. 169. Ao secretat'io da Camara so pagará
§ 1 . 0 Do cada rogistro do titulo ou diploma 2$000.

2. 0 : . De'cada attostado quo passar, Sefl1() pedido a

Camara, 1$500.
• § .3.. Do. cada alvará do licenca, 1$000.
Art 170, As possoas quo qu 

I zorem obstar ou do
qualquor modo obstareirt a cobranca dos impost)S esta-

lecidos' neslas postiiras, soro, multadas em 30$000, e
soffrero a pona do quinzo djas do prisao

Fw
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TITULO 6.0

CAP1TULO 1.0

DOS BES 1)0 EVENTO. DO UADO VACUUM, CAVALLAR E MULE

Art. 171. Os bons do ovento sero aprehel1didoS,
depositados, avaliados e arrematados iteste municiptO,
conforme as disposicc$es deste Tit,, recoihendo-se o seu
producto ao cofre municipal.

Art. 172. So considerados bens do evento 0 gadO
Vaccurn, cavallar ou muar quo, corn marca on sern ella,
apparecer, em qualquer parte do municipio. p dentro do
prazo do urn airio no so ver flar a quoin pertonCor.

Art. 173. 0 gado vaccurn, cavallar on muar quo
for appr4houdido corno bees do evento, serâ entregue•
ao deposit trio geral, si a Carntra houver iiorneado, e na
falta deste ao procurador da Camara, on a quetfl 0 presi-
den to nornear, e sua arretnataco será feita em. leilao, PC-

rante o presidente, por quern mais der, inlependentemente
do ava1iaço.

Art. 174. A arromatação destes bens serâannunciada
espor edita, doz dias antes, e nelles so fixarà odia, liora e

logar Walla; e mais a qualidade e:signaes dos mesmps
bens alli mencionados, convidando-se ao mesmo tempo as
peasoas quo a elms tenham direito para reclamar.

Art. 175. Concluida a arrematao, o arrematante
receberã urna guia, para érttrr immedatamontepara 0
cofre municipal corn o prod ucto da arrernatacao, lavrando-
so logo no Ily ro urn auto da rn3sna, quo sari assigtiado
polo presidente. porteiro e arrernatarite.

Art. 176. As possoas quo so achrern corn direto a
estes bens, podero rec1ainar a entrega d'elles antes do
effectuar-se a arremataço, provaudo jncontinente,con1 tres
testeziuhas, ser sua ligitima propriedade, lavrando-se
apenas urn termo. do juramento no processo, no caso do
effectuar-se a entrega, a qual sè terá logar, pagando 0
reciamanto, ao entregar-se-lho o born, todas as despezas
do Inesmo. Depois da arramataço, .oreclamantesó terá di-
reito ao producto, Ii1uido, si reclamal-o dantro do urn
auuo; depois do quo, a3d tt so the Cntregará.
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CAPITULO 2.0

DOS RECURSOS

Art. 177. Das deci5es do presidente da Camara e
dos juizos de jaz do fora da cidade, indeferindo recla-
maces, as pártes quo so julgarem prejudicadas, tero re-
curso para a mesma Camara.

Art. 178. Em caso algurn os recürsos tero effeito
'suspensivo. Sero interpostes dentrodecinco dias do dos-
pacho da autoridade quo liver I despresado a reciamaço,
sendo sufficiento urn simples termo' lavrado polo escrivao
on secretarlo na propria reclamaço

Art 179 Nos' districtos, o jui dl- paz recorrera,
ox-officiO par! a Càrnara, do tdd's as decises quo proferir,
defirindo qualquer reclamço, o fiscal tawbem usara
deste direito, dentro do dez dia

CAPITULO 30

•	 DISPOSIçES DIVERAS

Art. 180. Nos districtos do fora da cidado as ar-
rernàtaçOes do gado va'ccurn, cavallar on uivar, sero fei-
ts perante o JU17 do paz corn seo escrivão, quo formara
O'plocesso, quo a final será ontregue äo fiscal, para re-
mêttel-o ao presidente da Camara, corn o producto da ar-
remataçao. 0 fiscal assistirãa' toclos Os actos, promovendo
o assignando tormos doproceso da arremataço.

Art. 181. Na arrriiätaço, depositoe arrecadaço,
nos districtos, se obsorvàrá oque flea disposto na Cap. 1.0,
dmn tudo o quo for applicaveL A guia do quo trata o Art.
175 serã tlirigida ao fiscal, como competente para recoiher
o producto da arremataçao e dar-Ihe o destino recom-
mendado no Art. antecedente.
• Art: 182. Das arrecadaçes feitas nos districtos

sobre bens do evento, depois de leita a arremataçao, sO
a Camara compete tomar conhecirnento. A arrematacao
so entonderà3 feita coin a entrega do rarno ao arroma-
tante.

Art. 183 	 Todas as despezas da arrematacaosero
pagas polo arrpfDtante. $o COIOQ taos consideraclas as
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quo so fizerom posteriormente a entrega do ramo, inclusive
os ernolumentos do porteiro.

Art. 184. Nesta cidade, toda a escripturaQo re-
commendada noste Tit. seri feita polo secretario da
Camara, quo por ella sornonte terá direito do cobrar do
cada termo do arrematacAo dos bens do evento ou da en-
trega a seus donos, si reclamados forem, 2$000.

Art. 185. 0 continuo da Camara, nas arremataçes
nesta cidade, servirá do porteiro, o percoberâ o soguintes
ernolumentos:

1. 0 Urn e meio % sobre o preco do qualquer arre-
mataço.

2. 0 Si os hens forein entrogues a seus donos, dapois
do apregoados, mas antes do serem arrematados, perce-
hera do cada lote d'elles quo forem entregues, 500 rs.

Art. 186. Das arremataçes que so fizerem nos
trictos tero direito aos seguintes emolunientos:

1. 0 0 juiz do paz, polo auto do arremataço do cada
loth on da entrega d'elles, 1$000.

2. 0 0 escrivo, idorn idam, 2000.
3.° 0 official do justiQa quo servir de porteiro, o

mesmo marcado par o continuo no Art. 185.
40 0 fiscal, 5 Y. do producto das arromataçes so-

monte.
Art. 187. A Camara terá urn livro,em quo sero1an-

çados os termos do arromataco do todos os bens do evento
apprehondidos, corn todas as declaraces do identidade
mencionados no Art. 174. Destes termos so ajuntarâ copia
ao processo. Fornecerá a Camara aos juizes do paz urn ii-,
vro para a mesma escripturaco, Estes livros sero aber-
tos, numerados, rubricados e encerrados polo presidente
da Camara ou qualquer vereador. Dos remettidos aos
juizes do paz fargo estes passar recibos por seus escri-
vAes.

Art 188. Dos processos da arrecadaço a arrema
taco dos bens do ovento dovem essencialmente constar

1. 0 Tormo do apprehenso.
2. 0 Auto do arrernataco.
3.' A conta do toda a despeza, si tiver liavido, a

provas em quo se fundar a roolamaco, tendo sido deferida.
Art. 189. Si as roclarnaçestivorOn1 sido desprezadas,



apenag so farà. menço d'ellas no proeso, ontregando-se
ao reclamante.

Art. 190. 0 gado vaccum, cavallar on muar quo for
arrematado, na forma das disposiçses deste Tit,, ao entro-
gar-se ramo ao arrematanto, seth marcado corn as iniciaos
—G. M.—no quarto direito.

Art. 191. Revogam-se as disposlcöes em contrario.
Mando, por tauto, as todas autoridades a queern o co-

nhecimento e execuço da referida Reso1uço pertoncer, quo
' cumpram e facam cumprir to inteiramente como nella

e contom. 0 Secretario desta Provincia a faca imprimir,
ubIicar e correr. Dada no Palacjo du Presidencia da Pro-

vjncia do Minas Geraes, aos sete dias do mez de Novembro
anno do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do

rnil oitocentos e oitenta e dous, sexagesimo primeiro da
Jidependencia e do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada e publicada nesta Secretaria, aos 23 do Janei-
ro de 1883.

Camillo A. M. de Brito

RESOLUQAO N. 3097—DE7DE NOVEMBRO DE 1882
tontom o codigo do posturas da Camara Municipal da Cidade dc

Theophilo Ottoni.

0 Doutor Thooplilo Ottoni, Presidente da Provincia
h Minas Geraes: Faco saber a todos os sous habitantes,

t
ea Assemblea Legislativa Provincial, sobre proposta
Camara Municipal da Cidade do Thoophilo Oltoni, do-
tou a Resoluço seguinte:

TITULO 1.°

DISPOSIES GERAES

Art. 1.' Infracço on contravenço 6 a inobservan
do determinado em quaesquor posturas e editaos.
cidencia è o facto do incorrer novamonte em infrac-
ia1quer possoa ja punida no municipio, por infracçao

ma ospecie.
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§ unico. A reincidencia será punida corn o dobro
da multa applicada a infraço em quo reincidir.

Art. 2. 0 Quando o infractor multado no tiver meios
do pagar a multa, on, seudo escravo, seo senhor nao qui-
zer pagar por elle, sari esta convertida em servicos nas
obras municipaes, a razao do seiscentos e quarenta rèis
diarios. Compreheude-so nesta disposicao o pagamento das
custas judiciarias.

Art. 3. 0 As licencas sero pedidas ao presidento da
Camara, e da concesso on denogaço d'ellas podero as
partes quo so sentirem aggravadas, recorror a Camara
reunida, instruindo sna queixa ou aggravo.

Art. 4. 8 Para a concessao de terrenos para ediftcios
attenderá a Camara quo entre os torrenos concedidos ufto
se inutilisern espaços.

Art. 5. 0 Quando dons ou mais individuos requere-
rem simultanearnente urn mesmo logar, terá preforencia
aquelle quo so obrigar a construir on fazer a casa corn
meihores condiçes, asseio e solidez para aformoseamento
das povoaces; e si ambos so obrigarem nas mesmas con-
diçes, decidirà a sorte.

Art. 6. 0 0 producto das arrocadaçes pertencentes
ao cofre sari recebido polo procuradoi,e a importancia das
multas e licenças será destinada para as despezas da Ca-
mara Municipal.

Art. 7. 0 A Camara autorisarâ ao procurador a des-
pender,por intervallo do cada sesso ordinaria, ate a quan-
tia do 30$, sendo estas o todas as despezas quo fizer docu-
mentadas e apresentadas em relatorio a Camara, no pri-
meiro dia do sosso, para serem examinadas.

Art. 8. 0 0 fiscal, no prirneiro dia de sesso ordi-.
naria, apresentará a Camara urn rolatorio em quo, corn
as informaQes qua tivor obtido, darâ parte circumstan-
ciada do seguinte:

l.° Da todas as contravençes quo so houver dado no
muniopio, e das multas quo houver imposto, acompanhan-
do a estas o respectivo auto, quo serã remettido ao pro-
curador, para promover a cobrança amigavel a judicial.

2. 0 Dos serviços quo houver feito e dos quo houver
do fazer nas construcçes publicas, asseio das ruas e pra-
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calculando suas nocessidades o propondo Os meios

para 800 effeito.
Art. 96 Para o restricto cumprimentG do Art.

ntecedonte, sorâ em cada districto nomoado pela Caina-
aa urn ajudante fiscal, quo relatará ao fiscal desta ci-
dade toda8 as infracçes e coatravence3, eaviando este à
Camara o rolatorio e os autos das multas quo houver im-
posto ate ao dia 30 de Maio, Junho, Setembro e Dezem-
bro, para quo sejam enviados pela Camara ao procurador,
a firn do cumprir o disposto no Art. 12.

§ unico. 0 fiscal e seus agentes quo so mostrarern
negligentos no cumprimertto do Art. 8. 0 , sero multados
em 20$000, e no dobro na reincidencia.

Art. 10. Aos fiscaes e seus agentes compete vigiar
quo sejam estas posturas obsorvadas, promovendo sua boa
execucao, dentro dos lirnites da jurisdiccao de seo cargo.

Art. 11. 0 fiscal, tendo coahecimeflto do qualquor
contraveflc.O, depois do intirnar , o contrayentOr, dando-
ihe sciencia das penas era quo liver incorrido, lavrari
auto, quo assignarà corn duas testernunhas.

Art. 12. Corn este auto avisarâ o contraventor,
quo, no pagando incontineate a multa quo houver sido
imposta, será denunciado a autoridado competeate, na
forma do Art. 205 do Cod. do Processo, acompanhando
denuncia o respectivO auto.

Art. 13. Nos processoS do infraccO instaurados
pelos flscaes, on pelos encarregados das arrecadaces das
•rendas do rnunicipiO, torLo estes direito a recebor 40 %,
deduzidoS da quantia liquida quo so recoiher aos cofres.

Art. 14. 0 fiscal e seus agentes, quando julgarem
necessari0, para qualquer diligoncia, podero ser acompa-
inhados dos escrives do juiz do paz, dos officiaes do jus-
tiça do qualquer juizo, precedendo sciencia on requori-
Imento autoridade competente. Estes empregados -vence-
ro o que por diroito ihes couber pelos actos quo prati-
carem.

Art. 15. 0 procurador pereeborá, pela arrocadaco
quo fizer, 20 y do que receber, excepto das do quo trata o
Art. 13. 0, e das quantias prestadas pelos cofres publicos
como auxilio as depezas do municipiO, born corno as pro-
-nieflteS do doaço a donativos.
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Art. 16. A multa ou qualquer peni estabelecida
nostas posturas no isonta o infractor do pagar o respo-
ctivo imposto a quo esteja sujeito, nem do satisfazer os
damnos causados.

Art. 17. A Camara, quando tenha do emprogar
quálquer dos agentes fiscaes em comrnissao quo exceda do
tres dias, ihes rnarcará urna gratiflcaco proporcional a
importancia do servico o a distancia quo percorrer.

Art. 18. Nas concesses do terrenos ou logaros para
construcçöes do casas, a Camara deverá regular-so do
sorte quo as povoaces cornecom do centro para os lados,
ovitando quo sejam habitados os arrebaldes, autos do es-
tar o interior occupado, para quo nas ruas, entre urn e
outro morador, no so inutilisom espaços.

Art. 19. As liconças para a contLnuaço das casas do
uegocio devern ser requeridas ate ao dia 3 do Maio: Mul-
ta do 40 % da importancia do respectivo imposto.

Art. 20. 0 anno financeiro da Camara so contará do
1. 0 do Janeiro ao ultimo do Dezembro.

§ unico. 0 procurador da Camara prestará fiança ido-
noa, no valor do rondimento municipal do urn sernestre.
Para facilitar a arrecadaco, podera disso encarregar nas
freguezias, debaixo do sua responsabilidado e fianca, a
possoa apta, corn participaco feita por elle a Camara.

Art. 21. Nas pracas deta cidade e nas ruas quo a
Camara designar por edital, no serâ permittido lovan-
tar cercas do madoira. Os proprietarios quo houverem
do fechar sous terrenos, o farAo sempre corn muros caia-
dos, quo tenham a altura do dous metros pelo menos: Pena
do serem demolidos a sua custa, e multa do 10$000
a 30$000.

Art. 22. Os proprietarios do casas ou terrenos den
tro desta cidade, nas ruas quo forern designadas por edi -
taos da Camara,serao obrigados a fazer calçada do dois me-
tros,deutro dos prazos quo forern marcados nos mesrnos edi-
taos. Deste onus serao isentas as pessoas reconhecidarnente
pobres,a juizo da Camara,a qual mandar4 fazer a sua custa
a calçada. 0 contravontor pagarà a multa do 10$ a 30$000
a so fará o calçamento a sua custa.

Art. 23. Nonhurna pessoa poderi fazor calçadas do
mode tal quo altere o nive lamento convoniente da rua.



Os quo houvorem do fazer taos obras participalo-ho ao
fiscal, e este designarâ o nivelamento da calçada. 0 con-
traventor serà multado ern 4$000, e a obra serà demolida
A sua custa.

Art. 24. As pessoas quo possuirem carros ou carro-
ças, e residirern ate a distancia do urna iegua da cidade,
seräo obrigadas a prostar annualmente, para as obras mu-
nicipaes, 4 carretos, quando possuam urn sO carro on car-
roca, e oito, quando possuam mais do urn, no excedendo o
carreto a rneia legoa: os quo so recusarern a esta pro-
staco serao considerados contraventores, e incorrero uas
penas do 2$000 do malta do cada carreto quo deixaroru
do fazer.

Art. 25. Os carreiros on carroceiros obrigados a dis-
.posco do Art. antecedente, sero designados em edital
quo a Camara fará publicar na primoira rounio de cada
ianno aquelles quo sojulgarem indevidamente comprehen-
didos no referido edital, podero reclamar na primeira sos-
säo ordinaria.

Art. 26. Quando a Camara no tenha carrotos a
exigir, as sobreditas prestaçes sero pagas a dinhoiro,con-
forme Os precos correntes.

TITULO II

DO AL1NIIIMENTO, EDIFICiQo, LIMPEZA, SERVIDE5
E ESTRADAS

CAPITULO I

DO ALINHAMENTO E EDIF1cAçXO

Art. 27. Emquanto nAo so levantarem os pianos pe-
los quaes sero dispostas as ruas, pracas e edificios dosta
cidade e dos arraiaes do municipio, Os pOs direitos das
easas que so edificarom ou reodilicarem sero polo menos
do 3,m95, levantados da terra polo menos 0,22, e sendo
obrado 3,m96 ate ao pavimento do 1. 0 andar, e no 2. 0 an-
ar 3,50 ate a liuha do teihado.

Nenhuma porta oa janella so abrirà nos outes das ca-
sas,a firn do no embaraçarem a construcço do novos edi-
cios unidos uns aos outros, excepto quando forem abertas
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para Os respectivos quintaes ou pateos. Fica desde ja aboli-"
do o actual systerna gothico introduzido polos Allenies:
o infractor será multado e'

Art. 28. llaverà nesta cidado o ow e 4dt froguezia do
termo dous alinhadores, aos quacs cornpetirá alinhar o
perfilar os ediücios, conforme o alinhamento do logar, 0

corn assistoncia do fiscal.
Quando, por erro do alinhador on qualquer outro me-

tivo por ella dado, o edifleio on obra offenda ao alirtha-
mento,sorà desfeito a reconstruido a sua custa, ate ao pontO
em qua so achava.

Ai t. 29. Offender-se-ha o alinhamentO,semPre quo o
edificio construido estiver para dentro on para bra da ii-
nha qua servir do balisa.

Art. 30. Os alinhadores sero obrigados a aceitaço
deste emprego, uma vez qua näo apresentem escusa justa,
a no caso contrario sero multados em 25$000.

Art. 31. Nesta cidade e fora delta •vencoro os all-
nhadores, de cada alinhamento, 2$000, pagos palo dono da
obra,e metado destes salarios,quando a obra no for de edi
ficaçao ou reedificacio, em qua seja necessario o alinha-
mento, na forma do Art. seguinte.

§ 2. 0 0 aliuhador que, sem causa justificada, laltar
a sans deveres, sera multado na perda do salario qua tinha
do veneer.

Art. 32. Nesta cidade e nos arraiaes do termo não
so poderâ, sam licenQa

1. 0 Edificar nem reedificar.
§ 2. 0 Fazer concerto ou qualquer obra qua offenda

o alinhamento.
Multa do 25$ e domoliço do ediilcio, concerto ou

obra, na parte offensiva do alinhamento.
Art. 33. 0 alinhador quo, sem licença,alinhar e per-

filar o edificio, concerto ou obra, incorrerã na multa do
Art. antecedente, a ficarà sujeito a obrigao do Art. 28.

Art. 34. Ordenado o desfazimento do edificie, con-
certo on obra, será notificado o proprietario ou sea procu-
rador, e na sua falta o inquilino e o alinhador, nos casos
dos Arts. 28 a 33, para priuciptareri a execuç10 dentro do
24 horas, a findarem am um termorazoavel, quo the sera
assigriado, sob pona do ser executado a custa do proprieta-



e de no poder o notificado pedir indemnisaço algu-
o inquilino no poderá sor obrig ado ao desfazirnento,

0, quando o faça, pdorá pagar-se, na forma deste Art.
Si,nos termos assignados,nIo forprincipiada ou no for

finda a execuço, o subdelegado mandará. procoder ao des-
iazirnento.

Art. 35. As licencas exigidas nas Arts. 32 e 33, so-
ro concodidas por despacho do presideute, acompanhan-
do ao requerimento o docurnento quo prove ter pago o
respectivo imposto.

Art. 36. Os edificios quo actualmonte esto sahi-
dos do alinhamento, sero recuados, quando forem reodi-
ficados, assim como avancaro, si estiverern recuados.

Art. 37. Nôo se poderâ edificar e reedificar fora do
• alinhamento, sob qualquer pretexto: Multa do 30$000 a
50$000.

Art. 38. 0 quo obtiver licença para construir cdi-
flciô começarà dontro do urn anno, a concluirâ dentro de
outro, e no concluindo no prazo marcado perde o direito
quo tinha ao terreno, o qual podeià ser coneodido a outro.

Art. 3. Todos os terrenos quo estiveroin abertos
entre predios nas ruas e pracas, serAo por seas donos ta-
pados no prazo do urn anno, ou seja corn frente da casa
quo nolle so houver do edificar, on corn urn muro do 2,m20
do altura. Os muros sero rebocados a caiados, logo depois
do feitos, a as frentes das casas, depois do acabada a obra:
Multa do 20$000.

CAPITULO 2.'

DA L1MPEZA B CONSER.VAQAO

Art. 40. E' prohibido:
1. 0 Lançar nas ruas a praças immundicies de qual-

quer especie, e fazer estrumeiras.
2.' Lavar roupa, ou do qualquer modo sujar as

aguas a fontes do gozo publico.
3. 0 Criar porcos nas povoaçes, consentindo quo va-

guam soltos, a lançar nas ruas aniziaes mortos ou mori-
bundos. Os animaes sero enterrados fora das povoaces,
custa do seas donos, ou da Camara, quando no so saiba

quemperteneem.Osinfractores, alemdamuItaso J
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obrgados a fazor ou pagar a limpeza: Multa do 10$000,
o o duplo nas reincidencias.

Art. 41. E' prihibido deixar quo vagem cabras som
quo stejam peadas. Pula quo assim forem encontradas
dentro desta cidade, pagarao os repectvos dorios a multa
de 2$000, e si etes, den tro do 24 horas, contadas do acto
da apprehon . o das mesmas, nao so apresontarern, reila.
mando-as, soro ellas arrernatadas a beni6cio do cofre mu-
nicipal.

Art. 42. Os proprietarios so obrigados a conser-
var limpai as testadas do seus predios; nas ruas corn-
prehndern a metsdo das mesmas, e nas pracas 5 metros:
Multa do 5$000, e o duplo nas reincidencias.

Art. 43. Os proprietarios das casas on predios so
obrigados a caiar as frontes, uma vez em cada anna, on
quando for determinado por editaes: Multa do 10$000, e o
duplo nas reincidencias. A's pessoas do manifesta pobreza
a Camara dará a cal nacesaria coin possam cumprir
as disposiçes do Art. antecedente.

Art. 44. Os donos dos quintaes e terronos quo fazorn
fronto para as ruas ou praQas, e quo ao presonte so acha.
rem tapados coin do madeiras, sero advortidos polo
fiscal, quo ihes marcarã o prazo do urn anno para demo-
lirem a cerca e fazerem o tapume, na forma do Art. 39,
sob mu!ta do 20$000, alem da obrigacao do fazerem o
muro.

Art. 45. 0 fiscal o sous agentos, atd ao dia 3 do
cada mez corrorAo as ruas e pracas, para verificarern o
curnprimento das disposices contidas neste Capitulo, e
puniren Os contraventores: Multa do 5$000, cada vez
quo doixarern do tazel-o.

Art. 46. A Camara, quando julgtr necessario, p0-
derâ declarar pr editaes, quo ficaro fazendo parto das
posturas, quaes os logaros em quo so podorao fazar Os
espejos, corn cornmiflaQao da pena: Multa e obrigao do

fazer a limpeza.
Art. 47. Todos os moradores desta cidade e oo

termo, em cujos prodios houvor formiguoiros, sao obri-
gados a extinguil-os, principiando pelos mais nocivos:
Malta do 10$000, e o formigueiro será otincto a. sua
ens ta.



	

Art. 48. 	 ando o predio estiver abandonado ou
fecharlo, será frmigueiro extincto polo fiscal, a custa
da Camara, e titverá depois do propretario a imp r
tancia do serviç fito: Pena do Art. antecedente No
caso quo p()r pobreza os proprietarios não posam extin-
guir os formigueiros, e nos logares publicos, a Camara
o rnandarà fazer a sua custa.

Art. 49. E' prohibdo cortar matos das origens das
aguas a as quo assombram os logares por onde passam:
Multa do 20$000.

CAPITULO 3.

DAS SERVIDSES, ESTRADAS E PONTES

Art. 50. Não podero os proprietarios impedir quo
nas suas terras so facam estradas d comprirnento a lar-
gura que frem necessarias. As estradas terão largura tal
que por ellas possam traaitar livrernente dons carros, e
terao o descortivatnento lateral do tres metros, salvo UOS
logares onde haja grande difficnldade do so Ihes dar essa
largura: 0 infractor será multado do 50$ a 1QQ$ilQO.._.

Art 51. Os proprietarios silo iiados a dar es-
gotos as immundicias a agua quo damnificarom, arruina-
rem ou tornarem incommodas as servides publicas: Mul-
ta do 10$000.

Art. 52. Os proprietarios serão obrigados a concer-
tar a trazer limpas e desempachadas as estrath.s quo pas-
sam por suas terras a fazendas, dando esgoto as agut, des.
'assombrando Os cam nhs, quanto for necessario, na for-
ma do Art. 51, a fazendo as estivas a atorros onde for-em
indispensaveis, a quarido nAo excedam do 10 metros: 0 quo
a isto so recusar, depois do advertilo pelo fl-cal, serão in-
timados pr ordem da Camara, quo Ihes marcará. um pra-
zo para concertar ou alimpar a sua testala, do ciuformi-
dade corn este Art . a findo o prr.zo, não tondo cumprido
o determinado, FerA multado en 30$000, alem de fazer-se
a obra a sua custa.

Art, 53. Os proprietarios sero obrigados a fazer so-
bra os rios, ribeires a corregos as ptos que não tiverem
mais do seis metros a sesseuta contimotros do1argura:
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Malta do 20* a 30$, alern do fazer-so a obra A sua cusa,
uao a fazendo no termo qua pela Camara ihe fur marcado.

Art. 54. Quand000amEnhO for dediversos moradores,
so obrigados os quo dallas so servirein a coacertal-o, cada
urn na sua respectkva to4ada.

Art. 55. Sinenhurn dos moradoros quizer fazer a
trabaiho, recorror-se-ha ao fiscal, quo os mandará fazer (
custa dos moradores ou donos, sob pena do multa dos Arts.
52e 53.Esta dipsico comprehende os hordeiros de urna fa-
zenda ou terras qua no estojam divididas, ou qua, estando,
a testada pertenca a todos pr direito on boa razo.

Art. 56. E' prohibido tapar, mudar,estreitar a entu-
Ihar c .i.tniuhos, pontes on quaequer outras obras pubii-
cas: Malta do 30$ a 50$OJO, aletn da obrigacao do pôr
tudo a d ua custa no autigo estado.

Art. 57. A prohib ç.o a pena do Art. antecedente
so exteusivas ao caminho particular, e ainda do urn so
morador.

Art. 58. E' prohihilo abrir novas estraulas em tar-
renos alheius, sam cousentirnento do dono, e sam lizença
da Camara, quo resolverá convenientemeflte, depois do on-
-ir o dana das terras: Multa do 20$ a 50$00).

Art. 59. A cobranca da despezi do todos e quaes-
quer serv1c 's quo a Camara mind4r fazer a custa das pes-
soas qu3 p.r otnissO as no flLorern, sendo a alias obri-
gados, sera par via executiva, em YLta da despeza apre-
sentada pblos flscaes dos respeetivos ditrictos.

Art. 60. Para a boa execuco do disposto no pr"
sento Capitulo, os fiscaes percorrerO as respectivos dis-
irictos urna vez par semana: Multa do 50$000

TITULO3.'
DAS OBRA.S PUBL1C!S F SATJDE PUBLIOA

CAPITULO 40

DAS OBRAS PV13LICAS

Art. 61. Sera feitos pela Camara osreparosdos
ediftcios, prises, calçadas, pontes, tanqueS a outras quaes-
quer, coastrucces em beneficio commum e para decoro
das p6m9des.

F
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Art. 62. Quando urn particular on particulares s
ropuzerom a fazer qualquer das referidas obras è. sua
usta, devero conformar-so corn o piano da Camara, e

Obtero ljcnca, quA gratuitamente ihe sore. concodida:
Multa do 1 0$000 a 30$000.

Art. 83. A Camara, quando tenha do tirar agua o
fazer chafarizes para o abatecirnento nosta cidade o nas
povoaces poderi ditribuir corn igualdade em anneis pelos
particulares as sobras on total d'agua, depois do passada
'polos chafarizes.

Art. 64. A distribuico dos anneis devere. ser feita
sem prejuizo da servidao publica, do modo quo, quando
por qualquer causa a agua dminua, o chafariz osteja
sempre abastecido.

Art. 65. No titulo da concesso so obrigari o con-
cessionario a abrir mo da servidAo do annel on anneis,
quando a Camara tenha do coustruir outros chafarizes,

• indemrnsafldOo do seu custo a da importancia do enca-
narnento, avaliado por louvados.

Art. 66. 0 dono do annel d'agua, quo a no eneanar
bern, do maneira quo ella prejudique as ruas a pracas, sor&
obrigado a assignar termo defazer o ditoencanamento, como
ihe cumpre, dentro do carte tempo: no querendo assignar
o dito termo, on nao cumprindo a obrigacao quo contrahio,
!perderà o direito ao annel d'agua quo tiver, e incorrerâ na
mu1ta de 20$000.

Art. 67. Qualquer arrernatante das obras publicas
do quo trata o Art. 61, quo polo Governo e a Camara forern
maudadas fazer, sore. obrigado, alem daquillo a quo so
comprometter no contrato, a responsabilidade pela into-
gridade da obra duraute urn anno, contado do dia em quo
receber o contrato, condiQo esta quo serà subententhda,
ainda mesmo quo no seja exarada no contrato.

Art. 68. Si no decurso do anno so verificar,, por exa-
me mandado proceder pela Camara, on por denuncia do
fiscal on particulares, que algumas das condices do SOiL-

dez e belleza da obra, consignadas no contrato, deiou de
ser compotentemOnte cumprida, o arrematante incorreri na
multa do contrato, no fazendo a obra no prazo quo ihe for
marcado pela Camara.

gx,ceptua-se 0 caso dedeterioramonto, quo nao pro-



yenha do malicia on dolo do arrematante, was sim do força
major on do qualquer outra causa impvista.

Art. 69. E' prohibido
§ 1. 0 Abrir encanameiitos publics on particulares,

nas ruas e pr ças, setn participacO ao fiscal, que assistirà.
§ 2 0 Fazer qualquer oxcavacao nas ruas e praças

o suas viinhanQas.
§ 3.' Lançar materias e quaesquer entuihos ou en-

tupir encanarnentos publicos.
§ 4•0 Tirar dos encanamentoi aguas publicas para o

proprio uso, sem autorisacO compttene.
Multa do 10$ a 26$000, alom da obrigaco do pr tudo

no sea antigo etado.
Art. 70. A Camara pnderá conceder licenQa para

quaesquer dos this do § 2. 0 do Art. 69, quando nao re-
suite damno a terceiro.

Art. 71. Os donos das aguas emanadas em seus quin..
taos e pates, so obrigados a dar esgotos e as eucanarem,
Jo sorte que no dammfiquem as ruas, nm as obras e born-
feitorias publicas: Multa de 10$ a 20$000.

Art 72. Os eucanamentus so c'nservaro sempro
iirnpos e era boin estado, a cuta de seus donus: Malta do
10$, e obrigaco do o faer.

Art. 73. Nas ponas do Art antecedente incorrerà. o
dono do terrono polo qual passar o encanamonto, a quem,
tendo sido feita participaco do din a hora em quo so pre-
tender fazer a limpeza on concerto do encanarnento, o ha-
pedir.

Exceptua-se o caso em quo o dono do terreno, antes
queira fazer a limpeza on obra a sua custa, do quo admittir
nelle pessoas estrauhas.

CAPITULO 2.'

BA SATJDE PtJBLIOA

Art. 74. E' prohibido enterrar corpos humanos, na
cidade on nosarraaes, em outros logares quo no seja o
cmtorio publico. 0 contraventor será multado em 20$ a
30$, e no duplo nas reincidencias.

Art. 75. A Camara designará os cerniterios das fro-
guezias e eapellas do son municipio, que ainda os nao ti.



/ erem, assignando prazos razoaveis, passados Os quae, no
" serà permitido o eLlterrarnentu,s n) usses t.owLtorLo, sob

as peus di Art. antecednte.
Art. 76. A Camara poclerá prorogr o prazo do Art.

procedente, quando dentro de,lj uao e possa fdzee 0 COLfli-
terio ou cemiterios.

Art. 77. E' permittido aos particulares formarem
carneiras on catacumbas no cemiterio gerri, para eutcrra-
meuto do pes oas do sua familia, pagando pela licunga a
quantia do 10$000.

Art. 78. Feitos Os cemiterios, disso sefará aviso a
autoridade ecciesiastica, para a coinpeteute btnçao, 0. quarl.
do esta seja recuada, iIlterFo L'-so hao recursos pra juem
do direito for.

Art. 79. So permittidos os ceniiterios particulares,
nas disttncias macotes do 4 liguas dos ceiniterlos public .s,

I precedendo licença, quo aCauiara cuncelerA gratuttauiente.
Seus donos serào obi'igados a caviar aos juizes do paz

dos respectivos districtos urna uota,eontoudo us UOIUCS. Coil-
dkçes, idade e estado das pes 'as, cujus corpus foram -e-
pultados: Multa de 10$ a 200JO, e o d uplo nas reiucl-
dencias.

Art. 80. Os flscaes terao cuidado ein qae nos seos
districtos nao haja estagmaçco de agu4s irtfeetas,qime po..sain
prejudicar a saude pub.iea, e a (Lmara, logo quo Liver
disso cunhecimnelit), Ihes mandarA dar eur,u, e euxugar us
terrenos, sendu eeesrto, qucindo forem pertoacuutai A
Camara.

Art. 81. Os donos do terrenos quo tiverem aguas s-
tagnadas, as mandarao esgotar o eaxugar, salvo nao
tendo meios, ou sendo as estagnacOes naturaes ou ac-
cidentaes, no prazo warcado polo fical: Malta do 10$01)O
a 30000, alemn do so fazer o servigo a custa delles.

Art. 82. 0 matadouro do,ta cilade semA foito A
custa da Camara, e o niais breve pOSLvel, setido anun-
ciado por editaos; us das povoaçes do bra far sehao da
mesma forma.

Art. 83. Quando estiverein coricluidus os mattdou-
ros publicos desta cidade o das povo	 uugutn couti-
uarA a matar rezes para o coflsulnmuo, seao nk1es, cumn

LV,s*jstoue.ivj do fiscal ou do arrewatante 4asrudas,o qa1 -
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fará logo effectiva a cobrança do iinposto denominado -
do eabça.

Art. 84. Os ficaes so incumbidos da fisca1isaço do
quo trata o Art. antecdente.

Art. 85 0 gado no serà morto, sem quo tenharn
ilecorrido 24 horas dpois quo Liver chegado ans mata-
douros. Os curraos terao côch)s corn agua limpa para
uso do gado, conservaudo-se, tanto us curracs como OS
matadouror, limpos, quantu for possivel, tendo o carut-
ceiro especial cuidado em nAo amontuar us despojos this
rzes mortas do uns dias para outrUs Quan 0 no for
obsrvada a disposiço de-to Art., o fiscal advertirã ao
cam ceiro, e, no sendo attenlida a advertencia, sofrerá
este a multa do 5$000.

Art. 86. 0 fiscal, sempre que Ihe for possivel, vi-
sitarA os córtos, e nlles haverá urna cadeira pra seo uso.

Art. 87. 0 crruiceiru 6 obrigado a repesar a came,
quando o corn prador lh'o requerer: Multa do 2$000.

Art. 88 	 E' pruhibiclo:
§ 1. 0 Estabolecer rias povoçoes cortumes do couros,

ou qu1qu4r uutraivauufactura quo possa prejudicar a
san to publica.

§ 2. 0 Fazer estrqueiras ou chiqueiros nos quinLae
on patcos da casas, do forma quo prejudiquem a saude pu-
bl.ca.

§ 3 ° Voider vivores, rernedios, alirnentos e bebi-
da$ deirancadas oU corrompi las.

4.° Fasficar os g€rieros, msturando-lhes outras
substancias quo augmeutem seu peso, volume on quanti-
dade.

0 infractor seri ruoltado em 20$000, Jern da perda
los gdneros.

I'ITULO 4o

DOS ME10 PRliVENT.IVOS DE ENFERMIDADES, ARTIFICIOS
PR EJUDICIAES E DAMNO

GAPITtJLO 1.0

MEO- F'REvENrlv, s DE ENFE1MIDADE

Art. 8 19. A Can-jara pailirã au Govcruo da Proviuia
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fl vacoina ou ao eommissario yaccintUlor. Nesta cidado a
bra della, vaccinarâ Os quo foren nome ,,iolog p1a Camara,
escoihAndo-se para isso pesoa habiltada.

Art. 90. Nngu 4m polerá exercor a proflss) de cu-
rar, som apreentar titulo legil a Camara, no qual p iri
a prPsidentO a sou—ViStO. 0 infractor incorrera na multa
do 200$0(0.Art. 91. E' prohibido abrir botica, sam licenQa, e
sern quA so aprsefltB a Camara titulos legaes do habili-
taço: Malta do 25$000, alem do Dagar a licença.

Art 9. 0 boticario quo vender ou empregar dro-
gas corompidas na compsicO dos remedios, e as nego-
cianta pie as vendorem neste estado, i iicorrorO na multa

do 30$000, e na perdadetae S dr0ga9 quo seraOiflUt
Art. 93. Os vendedores do drogas quo, sam serern

boticarios approvados, venderem substanciaS veneflOSas 0

sam receita do pro-suspeitas ou romedios activos, quer
tlssional. quer corn ella, assim coma Os individuos quo von
derem as dita substancias, ainda quo boticariOs sejam, a
esravOS e pessoas desconhecidas ou suspeitaS a qua no
preci6m d'ollas no exereiclo do suas pro11s-6s. soffrer0
a malta do 30$000, alem das despezas om quo incorrorom
criminalm'flteArt. 94. 0 boticario qua, a qualquer hnra do dia on
da noito, deixar do abrir a porta para vender remedio a
quom trouxor raceita do medico, incorrera na malta do
10$030 a 30$000, salvo provando impossibilidado.

Art 95. Os fiscaeS visitarO, ao menOs uma VOZ em
cada somestra, are companhia do medico do partido as
boticas e ca-,as em quo so vonderem drogas: em fafta do
medico, nomearà a Camara pessoa habilitada. 0 boticario

guista quo e opprne, incorreráon dro 	 uzer a revi ta a exa
na multa do 50$000, a sero inutilisados os remedios ou I

drogas quo estiverem em mao estado.Art. 96. Nao serao empregadO na venda do gene-
oaS quo tel3ham molestia ascorosa on contagiosaros pess o 20$000. E' tambeni infractor quefli maudar taosMulta d 

possoaS praticarem essOS actos.
CAP1TULO 2.

DOS -k!tTIFICIOS PRIJUD1C1AI

Art. 97. E' prbibldo 



§ 1. 0 Os jogos do parada e azar, nas pracas, casas,!
tavernas o botequins, ainda mesmo som tavolagein.

§ 2. 0 As loterias quo no forem concedidas por an-
toridade compotente.

§ 3 1 Ter casa publica do jogos permittidos, sem h-
cença da Camara

Malta do 5000 11. e o dbro nas roincidendencias.
Art. 98. E pri'hibido aos escravs. menores e fillios,

familias, t da a qualidade de jogos, ainda mesmo em casa
do jogo licenciada 0 dono da casa on homem livro que
jogar corn ecravos e mnores, on flihos familias, serb.,
inultado em 50$000.

Art. 99. Us donos do tavernas e do quaesquor casas
do negocio em que so vendam por quantidade zuinda bebi-
das alcoolicas, no as podorAo vendor, para serom ahi be-
bidas,a escravos e crianças, on pessoas já corn principio do
embriaguez Os infractnres sero multados em 20$000.

Art. 100. E' prohibido:
§ 1.0 Ajuntarnento do escravos e crianças nas casas

do negocio, sem estarem comprando, on a serviço das
pessoas quo os governam.

§ 2. 0 Lançar, nas ruas e pracas, rouqueiras, bus-
ca-pés, bombes e outros fogos quo possam ser offensivos
As pessoas ou propridades.

Os infractores sero multados em 50$000, si, depois do
intimados, continuarem.

CAPITULO 3.

DOS MEIOS PREVENT1VOS DE DAbINO

Art. 101. Os fiscaes mandaro pr guardas on dii.
sas junto as excavaçöes o precipicios quo houver nas
obras e serviJes publicas, on nas suas visinhanQas, e pro-
vero corn a possivel brevidade sobre o son concerto, quan-
do seja necessario, e nao haja outro melo xnais facil do
evitar damnos e perigos.

Art. 102. Quando as excavaçes on precipicios do
quo trata o Art. antecedente forem feit€s on causados por
alguem, ficarã este sujeito ao concerto e reposico do tudo
no son antetior ostado, c a multa do 10$000, si nAo att.n-,
der àavrtenadt*a1...
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Art. 103. Si as oxcavaçes e procipicios nas vlsi-
nhancas das srvides e obras publioas forem devidas ao
acaO,prOVerO a respeito os dOfloS dos lerrenos om quo es-
tiverein. quando flO sjam piiblicos. 0 fiscal advrtirã
an obrigado ac concerto a quo o fa. P. I1O se10 att ' n-
dida a advettenca. sorà multado em 10$000,e condernnado
ao concerto.

Art. 104. A Camara concoderà liconça para at ox-
cava'Oe de quo trata o Art. 10, quando d'ellas netihurn
prP]uizo pnsa resultar, impnn4o sem p re a obrigaçao do
ihes scram post4S guardas, divisas e luzes, quando foreru
n 'cossarias. 0 quo, tondo nbti 'lo a dita IioenQt, nao satk-
fizor as condiçes nella declaradas, soffreri a pena do.
Art 10?..

Art. 105 E' prohibido, scm liconça:
§ I ° Fazer on vender polvora e todos os generos

susceptiviS do Aip10.fl.
Piz 2. 0 Fabricar f gos do artificins.
Nas 1icenas so deignará o logar para sen fabrico. o

qual nnnease deverá achir dentro das povoaces: Multa
do 6$000.

Art. 106 E' prohibido lançar logo ao campo on
mato albein: Mulia de 20$0.10.

Art. 107. E' prnhbi'10 queiniar a propria roça, scm
ter declarado aos visinhos do logar o dia em quo so o pro-
tenda fazer.e som qua o respective acoiro tenha 3 metros e
50 centimetros do largura, quando assim tonha sjdo requi-
sitado pelos confiriantes. Quando, em virtude do infracço
do diposto nste Art., pasar o fogo nos matos visinhos,
pagari o contraventor a multa do 30$000.

Art. 109. E' pre hihido:
§ 1.0 Correr a cavallo uas ruas e pragp das povoa-

çes.
§ 2 0 Ter soltos, nas portas das cssas, ruas e praças

das povoacs e nsa estradas pub1cas, ani,naes bravos
qua posam offender aos psageiros: Multa do 10$.

§ 3 	 S 'ltar animal damnido quo so possa conser-
var proso on matar: Multa do 10$ a 20$.

Art. 109. E' prohibido a dansa deuominad' batu-
qua, Cu qualquer ourra deshone-ta, dontro das povoaçoS,
co. ajgjZprrp, do din on -lei Urit; Multa ãé ?$ ao duo
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cia casa era quo ellas so dorom; 5$ aos pie as oecuta-
rem, e 2$ aosuo a ellas assistiram, alern da disperso do
todos Cs concurrentes.

Art. 110. Tlo aqu11e quo tiver pasto feuhido do
aluguol, será obrigado a tel . o soguro corn vallOS ou ce Cas
(10 lei, sob pena do ser rosponsavol polo preco do animal
quo . L'ahi desapparecer por falta do segurarlça: Malta do
5$000.

Art. 111. E' prohibido nas povoaçGeseonduzirom-3O
carros ou carroçs puehados por animaes yaceuns, sea1
guia: Malta do 5$000.

Art. 11. No haverâ espectaculo algurn publico,
em 1iceua da Camara, e pela 1icenç pagar-se-ha o quo

determina o Art. 145 destas posturas: Mu Eta do 20$ a 30$.
Art. 113. E' prh.bido 0 USO do armas offensivas es-

ifhaIas no Art. 3•0 da Lei do 26 do Outubro do 1831.
Eecoptuam-se, porom, do coriformidade corn o Art. 296 do
Cod. Crimitnal e seas paragraphos, quanto aos ofllciaos do
justiQa e seus auxiliares em diligencia.

Art. 114. A ninguem 6 permittido fazor reprezas
qua alaguem os terrenos alJieios, estradas o servidOes. Os
infractoros sero inultados em 30$, obrigados a pagar
o damno causado, e a desfazer ou ver desfazer A sua custa
as roprezas quo tiverem foito.

Art. 115. E' prohibdo lavar-so o corpo do dia em
logares pub1cos faltandu o devido respeito As funilras:
Malta de 10$ contra a pessoa.

Art. 116, E' prohibido occuitar escravos fugidos,
on coasentil-os em caa,sem participar a seas seuhores, on
A auturidado competento, deritro di 24 hors, senlo mu-
radoros no logar, ou em dLstauch do luas leguas, e o
tempo necessartu,sendo em major distancia: Malta do 50$.

Art 117. E' prohibilo corn prar a escravos e a me-
n rs 'bjoet.os do qualquer valor quo s . ja,sabendo-se uu
de.uonfiaudu-se quo foram obtidus por rneios criminosis.
Os iufraetores seráo multados em 2 0$, e obrigtlos a
retitUir o objecto a sea duno. Si e compradr for negoci-
ante, iucorrerA na multa do 25$ a 100$, alem da obria-

o do restituir.
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Art. 118. E' prohibido:
§ 1.0 Os tiros do qualquor arma do togo, uas ruaS

e praças das povoaçes: Malta do 10$.
§ 2. 1 As vozorias e gritos,depos do 9 horasda noite:

Malta do 5$000
§ 3.0 Espancar animaes mansos e uteis: Multa do 5$.
§ 4. 0 Cortar a crias ou ctudas (LOS antim6s, por

acintoa seu dunos: Multu de I0$000.
§ 5.0 Escrever disticos uu letreiros nas portas

pared5es, em aftronta aoit donos ou alguein. 0 sujar as
inesinas portas e paredos corn imLnulicios: Malta do
:30$000.

§ 6. 0 0 uso do arnias offdnsivas nas povoaces: Mal-
tade 20$000.

Art. 119. Flea prohibido o brinquedo do entrudo
nas ruas e pracas, por qualquer maneira quo 0 prati-
quem: Multa do 5$000 do cada infractor.

Art. 120. Fica prohibido eutrar em quintaes o plan.
taçöes alheias, salvo a caso do necessidade justicavol:
Multa de 5$000.

TITULO 5°

!DA, INDUSTRLA, EM QERAL, VENDA, DE GENEROS E OUTRAS
PROVIDENCIAS

CAPITULO 1.0
DL INDUSTRLA, EM GERAL

Art. 121. Todos os fazendoiros on proprietarios quo
tivorem animaes em terras do cultura, sero obrigados
a tel-os coin on em pastagem tapadas corn vallos
on cercas fortes, do maneira quo nAo pussam pasar aos
predios confinaates, e nem prejudicar as plantaces alheias:

0 infractor incorrerã no malta do 500 réis do cada
animal, alem do pagar o damno causado

Art. 122. Os proprietarios e lavradres confinantes
quo no tiverem suas divtsas tapuIas, nAo podeiAo pr
criaço nos pastos mi capoeiras limitrophes, scm previo
'accordo coin 	 visinho on confinante, sob as penas do

rt. antecodente
Art. M. 0 consocioouherdeironopodej
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gado, on qualquer animal quo seja., em terras do cultü
ra on lavoura pro in,diviSO, sam consentirnentO dos do-
mais sociOs on herdetros, on sein fazer os taputnes no-
cessarios: Multa do 1$000, pr cab,-ca, alum do pagar
o damno causad°.Art. 124. Os tapumes divisoriOs sero fotos a cus-
ta do4 proprietaflOs coufluantes. observaudo-SO as regras
sag uintes§ 1.' Si os visinhos n.o accordarein sobre a neces-
idado on qualidade do taputne, nomearAo arbitros peran.

to o jtuz do paz, os quaes, judo ao logar, resolverAo sobre
a necessidade a qualidade do tapume, attendendo a loca-
lidade, facilidade, econornia, seguranca a duraço do
mesmo: no caso do revelia, a nomeacai do arbitro com-
pete ao juiz do paz, a sari nomeado desdo logo urn tar-
cairo para o deempate.

§ 2. 0 Da.ido Os arbitros seU parecer, assignar-se-ha
urn termo, nirnca major de 8 dias, para o começo dos
trabaihos, a urn prazo razoavol para sua ultirnaçao.

§ 3.' Si uma da partes no comecar on nao con-
cluir nos prazos marcados, a outra poderi fazer a obra,
o formari uma corna corrente docuinontada. para ha-
ver do recusanto metado do preco. A' conta corren-
to sO poderi a parte contraria oppor erro on en-
ganO.

§ 4 0 A parte recusante quo do qualquer modo so
oppuzer, sar& multada em 20000, aloin do pagar a
parte respectiva da conta.

Art. 125. A Camara permitte a qualquer pessoa
quo queira, plantar nas pracas a logares publicos ar-
vores do ornamento a abrigo, corn tatito quo so sujeite
ao alinhamentO a espaco quo for astabelecido

Art. 126. Toda a pessoa qua arrancar, on por qua1
quer forma damnificar algurna das arvores plantadas on
qua do futuio so plantarern por ordain ou consonti
mento da Camara, on dainnificar as grales quo as car-
cam, sorit multado em 20000.

Si o infractor for escravo ou menino, seth seo se
nhor, pac on tutor obrigado ao pagamento da multa
indernnisacO.



—.574--

CAPITULO 2.6

VENDA DE &ENPROS, AFFERIgOE3 E OUTRAS P&OVLDiNC1s

Art. 127. Nenhwn loja ou taverna, qualquer casa
do nogocio, ffi3Inas &. so esttbIecoro no munctpo, sm
licença, a qual trà1gar tor1u o aniio, nela forma de-
clarada no Art 145 e seas § 	 1u1ta do 10$00.

Art. 128. E' prohibilo, deutro do perimotro de 3
ki1oinitros, atravessar nas estradas Os gorieros do prme'ia
ueeessidtide destinados a' abastecineuto das povo 'ce,
quer sejarn elles do muiiicipo, quul impotadus do I ira,

i sam quo estejarn expotos 4 veuda no igar (10 COSIUiflP,
por espaço de 12 h rag, o 24 no tempo de fome: Multa
de 30$ a 50$000, quer para os atravessadores, quer para
os vendedores.

Art. 129. So considerados atravessadores, e como
taes incursos nas penas do Art. antecederito, todos aquel.
los quo sahirem alorn dos limites das povoacies, ou se
servirern do outros quaesquer moos Para coatratar gene-
ros corn Os tropeiros ou ciinductores, realisando por qual-
quel' maneira a sua compra em grosso. Sao tanibern
atravessadores aquelles quo, a titulodo encommenda, fica-
rem coin os generos, salvo si vierem directajuente condu.
zidos em tra sporte seo.

Art. 130. E' expressamente prohibido o uso do
pesos e medidasque no sejam os do systma metrico: Malta
do 50$ a 1008000

Art. 131. 0 fiscal 4 obrigado, nesta cidado, e Os
agentes, nos districtos do muthcpio, a inspecionar o exacto
cuinprimento da dispos'gau do Art. aittecedeute: Multa
de 20$000.

Art. 132. Tolos us que venderem gneros quo do.
yam ser medidos on pe4ados, toráo us necessarius pesos,
medidas e ba1aiça afi'ridos anriva1mnte, na forma das
pusturas. Nestas dsposiçes estu co uu eh,uc1idos Os ran-
cheiros quo venhirein gin ros 110 i auch,. e osiradas

Art. 133. Os quo e lfCU an-ui affenir seos pesus e
medida., serão multados em 208000: na mnesmas penas in.
correrao Os quo so recusarem apresontal-os ao empregado
Para exarninaleos em correiçao.

Art. 134. Os pesos nedidase balauças serao age.
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ridos annualmente no principie do cada anno. Os aferi
dors daro hithetes. datados e asigia1os, declarartdo a
quaii1de i, quntidade dts pisos e medtdas que afferireni,
o o affri"or quo fizir a aff.tiç.o fira da marca dos padres
da Camai a, erá muitado . m 5(:k00.

Art 1:15 Si as inidida-, baiauças e posos forotn
falsfltaios depois do affriis. OU si a negocianto guardar
os afferid. 8 e curs prar U vonIr por pesos e medidas faI
sas, s if, orá a muta do 50$000.

Art. 136 Tdos is pso o metlidas deverAo o4ar
limps, sem feridas, nt'm qu'braduras, do manoira quo nao
seja prejuIic;tdo o publico: Muita do 6000.

Art. 137. As tavej'ia, arrnazens e qualquer outra
cs-Isa em quo so votidam bebidas espirituosa, so fecharAo
ao toque d r c.lhita, quo serà as wive horas da noite:
Multa do 8$0.)0. Nosta c d do, a recoihicLa seri tocda
no slim da Camara pelo carcereiro, ou outra qualquor
pessoa a son niandado.

Art. 138 0 procurador da Camara, acompanhado
do fiscal. visitarã, do tres era tres mews, at casas de nego-
cia, e revistará oS pesos, baIanas .c medidas, procedendo
coma determina estas poturas.

TITULO 6.°

DOS I!1POSTOS

CAPITULO 1.0

DSS IMP)STOS NUN ICIPAES E DAS AFFER!Q5ES

Art. 19. 0 pagament- dos impotos terá logar nos
twizes de Abril a Junhu Findo esto prazo, as infractores
ijenrrero na inulta de 10 °/ sobre o imposto quo tiverem
do pagar.

Art. 140. Quando Os impnstos municipaes no forem
pagos no espaco ma rcado. p roceder-so-ha oxecu tivamenta
A sos cobra nça, coito so pr cede a respeito dos impostos
proyLnciae.

Art 141. A afferiçao sorá f ita durauto os mews do
Abrsl a Juoho, e so obrigados a aiferiçto, do accordo Oo

	as di-posiçe	 es preseittes posturas, todas sis pesoas (1U$
g.T- gt.ti "u '



' A.rt . 142. 03 proprietarios do fazendas. sitios e fa-.
ricns, cujos productos forem vendidos dentro deUa,serO

obrigados a afforirem as baanQas, pesos a medidas, uma 86E
'Paz,flcando. porem, obrigados a revista, a sujoitos a multa
do Art. 132.

Art. 143. Ao procurador do Camara compete a pnr
can tagm marcada no Art. 15 pola arrca4aco quo fizer:
Ao søcretario, flcaes e mak emprogados da Camara o or-
denado e gratiflcaço quo ihos fororn marcados em rgU
lament", a terfto direito a aposentadtria, observando-Se
O seguinte:

Sara. aposentado corn a ordenad 	 por ittfir0 0
coatar 30 anuos ou mais do serviQ 1, 0 CUll orInadO

'proparcinual aos annos, a quo, chando-se impossibilttado
por idade avançada nu molestia, tiver menos do 30, a mais'
del 10 annos. Nenhuin empregado será apoentado, tondo me-
nos do dAz annos do servico, no so contando o tempo das
Ilcencas quo forern concedidas.

CAPITULO 2.0

M?0ST0 ESPECIAL

Art. 144. Toda a pessoa quo hahitar nete munici-
plo, tondo por sua conta casa arrendada ou propria, paga-
ra. annualnionte 1$000.

So isentos:
1.' Ospobres quo vivarn da caridado publica.
2 • As pequenas casas no cobertas do toihas, e ran-

chos do roça. Este imposto sara applicado para so tirar
agna para o abastecimento desta cidade e das povOa0S,

o podendo portanto a Camara etnpregal-o em despezas
da municipalidade.

Art. 145. A Camara Municipal da Cidade do Theo-
philo Ottoni flea autorisada a cobrar Os impostos so-
guintes

LICENVAS

§ 1.0 Do casa do Tlegocio em quo so venderem fazen-
das sccas, objectos do armarinho, perfumarias, ferragens,

I cbapos, ca1ados, tint, 1oua. vidros, crystae, porceia-
ua 'rn1a e m1bac, s*boO. 	 ______
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§ 2.0 Do cada uma dessas casas em quo tambeni so
venderem drogas permittidas, alem do imposto do § ante-
cedente, 6$000.

§ 3•0 Do cada uma das ditas casas em quo tambem
so venderom arreios, solla, couros e quaesquer generos do
paiz, a excepco do bebidas espirituosas, mais 4$000.

§ 4. 0 Do cada uma casa em quo so venderem forra-
gens, moihados e generos do paiz inclusive, 6$000.

§ 5.0 Do cada casa em quo so vonderem aguardento
o rostillo a varejo, 5$000.

§ 6. 0 Do cada uma casa em quo so venclerem aguar-
dente e restillo por atacado, do 12 litros para acima, alom

• do imposto do § 5. 0 , 20$000.
§ 7•0 Do cada casa em que so so venderem gonoros

alimenticios, 3$000.
§ 8. 0 Do cada botica logalmente aberta, 12$000.
§ 9. 0 De cada casa do hotel on hospedaria, 20$000.
§ 10. Do cada casa dejogos permittidos, 60$000.

• 	 § 11. Do cada casa do bilhar, 40$000.
§ 12. Para edificar on reedificar nas povoaes,

2$000.
§ 13. Do cada casa, fabrica do charutos, cigarros,

fumo picado, eu do uma casa especial do vender estes ge-
'neros, 10$000.

§ 14. De cada fabrica do tijolos, teihas ou adobes,
4$000.

§ 15. Do cada casa di soirée on dansa,de quo os donos
aufiram lucros, cobrando entradas ou vendendo generos,
pornoite, 5$000.

• § 16. Do cada casa, loja on tenda do alfaiate, sa-
pateiro, solleiro, marcineiro, ferroiro on do qualquer ou-
tra officina, 5$000.

§ 17. Do cada casa em quo so fabricar polvora ou -
logos artificiaes, 5$000.

§ 18. De cada casa do capitalista, escriptorio, ad-
vogado, consultorio medico on cirurgio, 10$000.

§ 19. Do cada escriptorio do solicitador, cartorio do
orphos oü tabelliao, 5$000.

§ 20. De cada escriptorio do contador, distribuidor,
partidor, curador do orphaos, promotor do capellas e re-
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siduos e escrivo do paz, 2$000. Exceptuarn-so os quo ji
estiverem comprendidos nos 	 18 e 19.

§ 21. De cada fabrica do cerveja, 10$000.
§ 22. Do cada padaria, 5$000.
§ 23. Do cada açougue ou casa em quo so vender

came, 5$000.
§ 24. Do cada casa do officina do latoeiro, funileiro

ou caldeiro, 6$000.
§ 25. Do cada fabrica do pilar cafó, a excepco das

quo empregarem-se em custeio proprio, 10$000.
§ 26. Do cada cabeça do gado vaccum quo so matar

para vender, 1$200.
§ 27. Do cada dentista ou retratista, 30$000.
§ 28. Do cada córte do jacarandá ou madeiras do lei,

para serem exportadas, ainda mesmo per outrem, 10$000.
Exceptuam-so as quo applicarem a madeira, dentro do mu-
nicipio, em obras.

§ 29. Do cada negociante de escravos quo os compra-
rem ou venderem no municipio, 100$000.

§ 30. Do cada espetaculo publico, theatre, cavalli-
nhos e magicas, per noite, 30$OQO.

§ 31. Do cada botequim ou barraca para vender
bedidas alcoolicas em festejos on reurnes, 5$000.

§ 32. Do cada portador do realejos ou outros diver-
timentos do quo recebam paga, 5$000.

§ 33. Do cada rancho do tropa ou intendoncia par-
ticular nesta cidade, 50$000.

§ 34. Do cada engenho do serra movido per agua,
10$000.

§ 35. Be cada cargueiro do aguardente vindo do fora
do municipio, 1$000.

§ 36. Be cada 15 kilos do furno fabricado no mmii-
cipio pagarâ o conductor 100 rêis, o sondo para fora do
municipio, 200 ris.

§ 37. Do cada urn moio do solla pagará o cancluc-
tar 100 rtMs.

§ 38. Do cada uma besta brava quo so vendor
dentro do municipio, 1$000.

§ 39. Do cada carro on carroça do aluguel quo trans-
itar dentro do municipio, a excopçao dos comprendidos
no Art. 24, 6$000.
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§ 40. Da afferio do pesos, por todos, 1$ObO.
§ 41. Do cada medida linear, 1$000.
§ 42. Do cada medida do capacidade para soccos,

'$000.
§ 43. Do cada medida para liquidos, 1$000
§ 44. Do cada revista feita annual peio procurador,

2$000.
§ 45. Do qualquer liconça nao especificada, 2$000.
§ 46. Do cada engenho do ferro ou do madeira

vido por agua, em quo so fabricar aguardonto, 10$000.
§ 47. Do cada engenho do madeira movido por bois

em que so fabricar aguardente, 5$000.
§ 48, Do cada titulo, diploma ou carta do natura-

1isaco quo so registrar na Camara, 2$000.
§ 49. Do cada mascate do fazendas, armarinho e

outros no ospecificados, 10$000.
§ 50. Do cada mascate do ouro, prata, joias, pedras

preciosas, 100$000. Exceptuam-se os mascates do arte-
factos do ourivesaria mineira, conformo o Art. 30 da Res.
n. 2448 do 14 do Novembro do 1877.

Art. 146. Ao Secretario da Camara so pagará:
§ I.° Do cada registro do titulo, diploma, carta do

natura1isaço ou qualquer outro papel, 2$000.
§ 2. 11 Do cada alvará do licença, 1$000.
§ 3.' Do cada attestado quo passar, sendo requerido

A Camara, 1$000. Exceptuam-se os attestados aos empro-
gados para receber o ordenado.

Art. 147. As pessoas quo quizerem obstar, on do
qualquer modo obstarom a cobranca dos impostos estabo-
Jecidos nestas posturas, sero multados em 50$000, alem
das penas do Codigo Criminal.

TITULO 7.'

BENS DO EVENTO

Art. 148. Os bens do evento sero apprehendidos,
depositados e arrematados nesta cidade, conforme as dis-
posicos desto Titulo, recolhendo-se o seo producto ao co-
Ire municipal.

Art. 149. So considerados bens do ovento o gado
vaccum, cavallar ou muar quo, corn marca ou sem ella,
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apparecer em qualquor parte do municipio, e dentro do
prazo do urn anno no so verificar a quom pertence.

Art. 150. 0 gado vaccum, cavallar ou muar quo
for apprehendido corno bens do evento, serà entregue ao
depositario goral, si a Camara o houver nomeado; e na
falta cleste, o procurador da Camara, e sua arremataço
serà feita em 1eilo, peranto o presidente, por quem mais
der, independentemente do ava1iaço.

Art. 151. A arremataco destes hens será annun-
dada por editaos dez dias antes, e nello so fixará o dia,
hora e logar d'e!la: a qualidade e signaes dos rnesrnos
bans sero alli moncionaIos, convidando-se ao mesmo
tempo as pessoas quo a elles tenharn direito para reclamar.

Art. 152. Concluida a arremataço, o arrematante
receberá uma guia, para entrar immediatamonte para o
cofre municipal corn o producto cia arremataço, lavran-
do-se logo no livro urn auto da mesma, quo serâ assigna-
do polo presidento, porteiro e arrematante.

Art. 153. As pessoas quo so acharern corn diroito a
estes hens, poderao reclamar a eatrega, antes do effectuar-
so a arremataco, provando incontinente corn tres taste-
munhas ser sua e legitima' propriodade, lavrando-se ape-
nas urn torrno do jurarnento no processo, no caso do
effectuar-se a ontrega, a qual so terá logar, pagando o
reclamante, ao entregar-so-ihe o bern, todas as despezas do
mosrno. Depois da arromataço, o reclamante sO terã di-
roito ao producto liquido, si reclamal-o dentro do urn
anno; depois do quo, nada mais so ihe entregarà.

Art. 154. 0 secretario, pela escripturaco terã di-
reito aos ernolumentos taxados nos Arts. 114, 125, 126,
e 127 do Decroto n. 5737 de 2 do Setembro do 1874.

Art. 155. 0 portoiro, on official do justica quo fizor
suas vezes, terà os ernolurnentos do 500 rOis do cada
objecto arrematado, c mais 1/2 % sobro o valor da arre-
mataco.

Art 156. 0 procurador, 5 % do prod ucto cia arro-
xnataço sornento.

Art. 157. Todas as despezas cia arremataço sero
pagas polo arrernatante, ou pola pessoa quo reclarnar e
provar ser o dono,—do bern do ovento.

Art. 158, A Camara terA urn livro, em quo sero



lançados os tormos da arremataçao do todos os bans do
evento apprehendidos, corn todas as dec1araçes de identi-
dade, $ 05 terinos de arremataçao on do entrega.

Art. 159. 0 gado vaccum, cavallar ou muar quo
for arrematado na forma das disposices deste Titulo, ao
entregar-se o ramo ao arrematante, sera marcado coin as
iniciaes—O M—no quarto esquerdo.

Art. 160. Revogam-se as disposiçes em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento a execucao da referida Rasolaçao pertencer, quo
a cumpram a façam cumprir tao inteiramente corno nella
so contem. 0 Secretario desta Provincia a faa imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio da Prasidencia da Pro-
vincia do Minas Geraes, aos sate dias do mez do Novembro
do Anne do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo do
mil oitocentos a oitenta e dous, sexagesimo primeiro da
Independencia a do Imperio.

THEOPHILO OTTONI

Sellada a publicada nesta Secretaria, aos 23 do Janei-
ro do 1883.

Camillo A. M. de Brto

S?-L

TYPORAPHIA jm CARLOS GABnIEL ANrnADE
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