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A

Abandono de offlcio de justiça d&-se pela cessação
exercicio por mais de tres mezeR, sem licença ou motivo devida,
mente justificado; pag. 138, art. 142.

- de escolta, guarda, patrulha, ronda ou, por 24 horas,
algum outro serviço permanente de que esteja fazendo parte qu
quer praça do corpo da policia, é transgressão pasaivel de pena e
reccional ; pag. 335, na. 13 o 14.

Abertura da sessão ordinaria da Assemblea legislati
provincial occorre aunualmente no 1.0 do agosto ; lei 2727 de 18

dezembro do 1880.
- de propostas para execução de obras é feita na secretaria

governo, em dia e hora previamente annunciados e em presença
proponentes, por uma junta composta do secretario da presiden,
director geral e procurador fiscal; reg. n. 87 de 22 de outubro
1879, arte. 46 e

Abuso de posição, para o effoito do auferir lucros
licites ou extorquir dinheiro a particulares é transgressão qua
cada, sujeita a processo, a julgamento e ás penas do prisão
ser expulso das fileiras do corpo policial; pag. 339, art. 146.

...ecesSO d.-se nas seguintes classes de funccioflftricU
2.' a l.' official da secretaria da presidoncia, inspectoria da in
ção e directoria de obras publicas; de 3. 0 a 2.°' e de 2. 0' a
repartição de fazenda provincial; pag. 260, art. 12; pag. 5
215; reg. n. 87 de 22 de outubro de 1879, art. 80; pag. 277

—Como tal considera-se no magisterio a declaração de
cieclado e a concessão de gratificações extraordinarias
art. 115.

Acções do banco do Brasil ou de companhias de e
de ferro garantidas pela provincia admittem-se como cau
parte dos exactores e quaesquer outros responsaveis ; pag
ar t. 315,
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Ace uanulaçâo das funcçes de administrador e escrivo
de rcebedoria pode admittir-se por parte de qualquer d'estes fun-
cionarios, devidamente atiançado, no caso de falta repentina, li-
cença ou vacancia ; salva a hypothese de idoneidade do comman
dan*e da guarnição para o exercicio da escrivania ; pag. 189, art. 204.

ia.çougue paga de imposto 12$ nas cidades e vilias e a me-
de em outras povoações, ainda que seja periodico o abatimento

d ezes; pag. 72, art. 38, n. 10; pag. 73, art. 39 pag. 459.

Actas dos exames que se processão perante a inspectoria
ral da instrucção publica são lavradas pelo respectivo secretario;
. 579, art. 206 § 4o

dos que se prestão na escola de pharmacia são 3, correspon-
tes ás provas_oral_escrjpta.....e pratica—, e feitas pelo presi-
t ou por qualquer dos membros da mesa examinadora, subscrip..
relo secretario e lançadas em livro especial ; pag. 474, art. 45.
.i.cto de cobardia sujeita o oflicial, inferior ou soldado ás
is de prisão e de ser expulso das fileiras do corpo policial; pag.

art. 148.
--relativo á desapropriação por conta do Estado, provincia ou

-, 'ipio é isento de novos e velhos direitos; pag. 129, n. 4.
religioso da installaço da a8semblea, pela l.a vez expressa-

s contemplado na lei do orçamento do ex. de 68-69; consigna-
;.ual para a respectiva despeza; pag. 246 e 240, art. 317, n. 7.

Ldiantamento de quantias necessarias a 15 ou 20 ompre-
nnualmente para instituirem no monte-pio geral ou no dos

ares do estado penses iguaes ou inferiores a seos vencimen-
r. 376 n. 1.

3ferencia dos mais antigos e dos de maior familia; caução
a; 'espacho de admissão; desconto de 5por cento até ao com-
emolso da fazenda; it., ns. 2, 3 o 5.
nii'e-se Que, pa75h essa amortização, continue a fazer entra-
gol val' o beneficiado que é suspenso do exercicio ou
e. prego antes de estar quite; it. n. 3, §.
c:: -o do faliecimenfo, passa o mesmo onus á familia ou ao

i. 4,

imples soldo, nunca excedente de 3 mezes, pode ser feito
do corpo policial expedidos em destacamento ou dili-

316, art. 30.
etapas o forragens faz-se a inferiores e praças que
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Attribuiçes, funcçes e responsabilidalo; pag. 198, art. 229;
201, art. 235.

Em seus impedimentos é substituido pelo seu ajudante, e na
falta d'este aecumula as respectivas funcçes; pag. 198. art. 227.

Encargos relativos d correspondencia official, eseripturaço
e prestaço de contas, impostos administração de todas as rece-
bedorias; pag. 381 a 397, arts. 327 a 343; 438 a 449, arts. 406 a 421.

Juros ; perdas de porcentagem ; prisão administrativa ; pag.
20 a 436, arts. 384 a 401.

Adoptivos são sujeitos ás regras geraes do pagamento do
imposto de heranças e legados; pag. 88, art. 64, n. 1.

Advogado, provido temporariamente, contribue com 30
'le cada anuo ou fracção de anuo; por titulo vitalicio, paga 1:000$;
pag. 123 e 124, art. 120, § 1.'

Afinador o concertador de piano paga de imposto 6$. nas
cidades e villas e a metade em outras povoações; pag. 73, art. 38
n. 25, e art. 39.

Agentes de coilectoria são tantos quantos os necessarios em
cada municipio, propostos pelo respectivo coliector e nomeados pela
directoria da fazenda; pag. 279, art. 39.

Occorrendo simultansamente o impedimento do coilector e do
escrivão, sob a responsabilidade do primeiro o substituo; pag.
205, art. 248.

- Tem um agente a recebedoria de Juiz de Fora, outro a da
Serraria e tres a do Porto Novo do Cunha, nomeados pela directoria
a fazenda sobre proposta do ajudante da recebedoria ; pag. 196 e

197, arts. 223 e 225.
So os substitutos e auxiliares dos ajudantes em tudo quanto

concerne ao respectivo serviço; pag. 198, art. 227, o200, art. 231.

Agoardente, em 1839 eliminada e em 1882 incluida na
pauta de 3 por conto de exportação, paga 4 rs. por litro; pag. 23,
not. ao art. 2.'; pag. 24, art. 3., n. 1.

V. Casas de negocio. Engenhos.

Ajuda de custo aos membros da assemblea legislativa
provincial é calculada na rasco de 800 rs. por kil.; pag. 241

- ao inspector geral eu a qualquer empregado da instrucç3
publica, quando sahe da capital em serviço, é arbitrada pelo presi.s
dente da provincial pa. 584, art. 222.
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- a engenheiro de distrioto á de 1$. no miaimq . no maxi-
me, relativamente a cada percurso de 6 kil. ; reg. L. / de 22 de
outubro de 1879 art. 77.

Judante de escrivão do collectoria é propo. oor este e

	

nomeado pela directoria da fazenda; cabendo-Lhe, co	oponsabi-

	

lidada do mesmo escrivão, de quem é auxiliar, .ubatit.	em soes
impedimentos; pag. 205, art. 248, e 206, art. 252.

	

—de administrador de cada uma das recebedoria	Juiz do

	

Fora, Porto Novo do Cunha e Serraria, serve de thesc	ro ff é de

	

livre nomeação e demissão do presidente da previne	;ag. 196,
art. 223, e 197, art. 224.

Dá cango ou fiança idonea para garantia da propria responsa-
bilidade, da dos agentes O vigias; pag. 197, art. 226.

Deveres relativos á arrecadação, escripturaço e fisca1isaço a
soo cargo; pag. 199, art. 230.

- do corpo policial pertence ao estado milor, tem o posto do
tenente, accurnula as fuacçes de secretario o percebe mensa1meut
99$000; pag. 311, art. 1.0, e pag. 365.

Ajustada pode considerar-se a conta, cujo alcance re-
presenta quantia inferior a 1000; pag. 447, art. 416.

.,justc de contas do fardamanto das praças dê, corpo
policial 86 se faz quando toem elias preenchido o tempo do respec-
tivo alistamento; pag. 351, art. 211.

Alcance de exactor, qualquer empregado ou individuo, a
cujo cargo estejam dinheiros publicos, é sujeito ao juro de 9 por
Cento ao auno; pag. 430, art. 394.

Instrueç6es a este respeito; pag. 430, art. 395 e seguintes.
V. Juros. Moratoria. Prisao administrativa.

*Itajate. V. Officina.

Alferes da companhia de urbanos são 4, percebendo cada
m I:056$000 annuaos; pag. 367, art. 1.0, e 372.

No corpo policial, alem do que é quartelmestre, ha um em
cada uma das seis companhias, este com o vencimento mensal de
88$000, aquelie com o de 99$000; pag. 312, § 3. o e 4o , o 365.

Alforria de escravo, a titulo gratuito ou oneroso, qual-
quer que seja a forma da acquisiço de liberdade, é isenta de im-
posto; pag. 154, art. 146, § 1,0
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seguem am diligencia ou destacados ou que de qualquer ponto
regresso A capital; pag. 317, art. 37.

V. Supprimento.
— ao administrador de obras da capital e de qnantia arbitrada

pela respectiva directoria, nunca excedente de 1:000$000, para sa-
tisfação das respectivas despezas, descontando-se mensalmente do
pagamento das ferias, sem cuja apresentação não se repete o
adiantamento ; reg. n. 87 de 22 de outubro de 1879 art. 78.

Adjudicação de escravo é acto sujeito ao imposto de 5
por cento do respectivo valor; pag. 152, art. 145, § 5•0

Não assim a que nos inventarios é feita entre herdeirQS e lega-
tarios ; pag. 154, art. 146, § 3.

Adjunta A professora da aula pratica anoexa a cada urna
dis escolas normaes haverá uma outra, nomeada pelo presidente da
provincia de entre as professoras normalistas, com o encargo de au-
xilial-a e de exercer as funcç6es de inspectora das alumnas-mes-
tras, percebendo o mesmo vencimento que é fixado aos professores
normalistas de 2.° grao; pag. 572, art. 171.

— Adjunto, que funccione sob sua direcção e o auxilie no des-
mpeuho dos trabalhos escolares, com a categoria e o vencimento

l, professor de 1.' grao, pode ser dado ao que em sua escola apre-
senta, durante um semestre, a frequencia efl'eetiva de 60 alumnos;
pag. 543, art. 49.

Na referida hypothese, servirá de adjunto, dentro da mesma
circumscripção, o professor de escola suspensa por falta de frequen-
eia legal pag. 559, art. 132.

Administração, arrecadação e distribuição, eontabili.
dado, escripturação e fiscalisação das rendas da provincia estão a
cargo da repartição central que se denomlna—direooria da fa
enda provincial—; pag. 269, arto. 1.' e 2.o

V. esta ultimo titulo.
— fiacalisação e inspecção do ensino primario e socundario

publico e particular, pertencem ao presidente da provincia, por
meio de diversas autoridades ; pag. 525, art. l.°

— disciplinar o economica das escolas normaes, dos externatos e
do lyceo mineiro é exercida pelos directores dos mesmos estabe-
lecimentos; pag. 536, art. 29 § 1.'

—das caixas de fardamento, forragens e rancho do corpo policiai
pertence à directoria da fazenda; pag. 351, art. 210 e seguintes.

— de obras provinciaes na capital, quando no feitas por eiø
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preitada ou empreza, está a cargo do respectivo a	idor
reg. 87 de 22 de outubro de 1879 art. 13.

	

- das de fora da capital, no mesmo caso, incumi	age-

	

nheiro do respectivo distrieto, ás camaras, commiss6es	ula-
res; it., art. 32.

	

Administrador de obras da capital, imm	uite

	

subordinado á respectiva directoria, percebe por anuo o	into
de 1;400$;pag. 598.

- de recebedoria é nomeado pelo presidente da provincia so-
bre proposta do director da fazenda ; pag. 182, art. 194, e 273, art. 19
§7.'

Attribuiçdes e funcçes; pag. 63 a 65, arts. 17 a 22; 183 a
187, arts. 197 e 198; 442, art. 406; 455, arts. 8.° e seguintes.

Deveres concernentes á escripturaço; pag. 381 a 397, arts.
327 e seguintes.

Em seus impedimentos é substituido pelo escrivão; nos d'este ou
na vaciucia do cargo accumula as respectivas funcç6es, se o com-
mandante do destacamento não é idoneo para exercel-as; pag. 189
e 190, art. 204.

Não entra em exercicio sem prestar caução ou fiança ; pag
183, art. 196.

Percebe ordenado, gratificação e porcentagem, mas não tem
direito á aposentadoria; pg. 283 e 293, art. 3. 0 § 3•0

- das recebedorias de Juiz de Fora, Porto Novo do Cunha o
Serraria, arrecadadoras de impostos sobre cargas, generos e merca-
dorias que transitão por estradas de ferro, é de livre nomeação e
demissão do presidente da provincia e tira-se de entre os funccio-.
narios da directoria da fazenda, onde conserva o respectivo lugar;
pag. 195 e 197, arts. 23 e 224; 202, art. 241.

Admoestação a empregados da secretaria da presidenci
pode ser feia por o secretario e os chefes de secção; pag. 254 e 257,

7.o_ aos das directorias de fazenda e de obras publicas pelos reli
epeetivos directores; pag. 273, art. 19 § 9°; reg. n. 87 de 22 de
tubro de 1879 art. 6.' § 17.

- aos da inspectoria geral da instrucção publica por o director
ó scretario pag. 528, art. 2.° § 3; pag. 580, art. 206 § 13.

—aos professores publicos de instrucção primaria por o inspec-
tor geral e os inspectores municipaes; pag. 532, art. 19 § 18; pag.
565, art. 154.

—aos mesmos e aos subvencionados (reservadamente) pelos re.'
epecttos delegados; pag, 534 art. 22 § 9.'
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Algebra lecciona-se no lyceo mineiro; pag. 575 e 576, art
188.

V. Mathematicas elementares.

Algodão com caroço o em rama excluio-se da pauta d
exportação em 1882; pag. 23, not. ao  art. 2.°

Alheação de escravos, um dos artigos da receita
provincial; pag. 10, art. 2. § 8. • ; pag. 150, secção 7.

Contribuição de 5 %, deduzidos do preço de cada um até ao
valor maximo de 1:500$; pag. 154 e 155, art. 147.

Casos espeeiaes sujeitos ao imposto; pag. 152 e 153, art. 145,
•	exceptuados; pag. 155, art. 148.
•	isentos; pag. 154. art. 146.

Contribuintes; psg. 157. 158, art. 154.
Fiscalização; pag. 158 e 159, art. 155 a 158.
Multas; pag. 160 e 161, art. 163 a 165.
Percepção; pag. 159 e 160, art. 159 a 162.
Restituição; pag. 161 e 16, art, 166.
Valores da arrecadação do imposto nos exeroicios de 40-41,

60-61, 80-81 e do respectivo orçamento nos de 81-84; pag. 165.
V. A nnotaçdo. Commercio. Escravos. Registro.

Alho. em 1875 forão excluidos da pauta de exportação; pag.
23, not. ao art. 2.•

Alistamento de praças para a guarda urbana é da exclu-
siva competencia do chefe de policia; pag. 368, art. 5•0

- para o corpo policial á feito na sede do governo e fora
d'alia somente quando e por quem o presidente da provincia deter-
mina ; pag. 314, art. 13.

—quatriennal e voluntario, comprehende nacionaes • estrangei-
ros, maiores de 17 e menores de 45 annos, moralisados e robustos;
pag. 313, art. 12.

- de paisanos para supprir-.e a deficieneia da força policial;
consignação para a respectiva despeza; pag. 298. a. 9.

Aliemão ensina-se no lyceu mineiro; pag. 575, art. 186.

Alta, passada praça que sabe da enfermaria do corpo poli-
cial, deve conter a data e a declaração da hora em que é entregue;
pag. 322, art. 67.

Altraeoe, que importão augmento, diminuição ou por-
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da de soldo, são notadas no livro-mestre do corpo	ai e no f or.
anulario da respectiva companhia; pag. 327, art. lO

As que se contêm nos mappas diarios são lanç	pelo aju-
dante em outros formularios existentes na casa	ordens; it.,
art. 102.

Alugueis de casas para instrucção publica; pag. 462, na.
10, 110 12.

- para recebedorias; pag. 265, art. 319, n.4.
V. Casas.

Alumnos das escolas de instrucço primaria no podem ser
—os no vaccinados—os affectados de moleatia contagiosa-_os me-
nores de 5 e os maiores de 14 annos—os escravos; pag. 5t3, art. 51

- do lyceo mineiro e dos externatos no o podem ser dos annos
adiantados (lo curso os que no provam habilitação em todas as ma-
terias dos annos precedentes; pag. 577, art. 196.

- da escola de pharmacia são obrigados a prestar exame do
todas as materias do respectivo anno lectivo, exhibindo, antes desse
acto, certo numoro de preparaços mencionadas no art. 98 do reg.
pag. 483, art. cit.

Ficam sujeitos a fazer exame vago os que durante o anno lec-
tivo contam mais de 20 faltas não justificadas ; pag. 483, art. 97.

Os que sujeitam-se a novo exame de uma ou mais materias, em
que tenham sido reprovados, pagam a taxa de inscripço proporcio-
nal á totalidade desta dividida pelo numero de materias do anno
pag. 474, art. 49.

Os graduados pela escola podem usar de um annel symbolico e
exercer a respectiva profisso em todo o imperio; pag. 485, art. 115;
doo. 8950 da 9 de junho de 1883.

- das escolas normaes ao o podem ser os individuos maiores de
14 annos do sexo masculino e de 12 do feminino, que, alem disso,
provam ser de bons costumes, isentos de molestia que inhabilite
para o magisterio, vaccinados ou que tenham soffrido de variola e
instruidos nas materias que se ensinam em l.° grao ; pag. 573, art.
175.

As alumnas das mesmas escolas têm o direito do ausencia por
tres dias consecutivos em cada mez, sem obrigação de justifical-a;
mas os alumnos-mestres que completam o numero de 10 falhas des-
abonadas ou 40 justificadas perdem o anno, podendo todavia prestar
exame vago das respetivas materias; pag. 574, art. 177 e 178.

Aos alumnos e alumnas-mestras que concluem o curso normal
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- do amprestimo de 590:090$000, em que foi convertida a di-
vida fluetuanto, é de 98:333$333 annuaas, afim de ficar extincto
esse onus ao cabo de 6 annos, contados de i de julho de 1883;
lei 2892 de 6 de novembro de 1882 art. 4•0 l.o

- de adiantamentos a empregados para instituição de pen-
sões em monte-pio é de 5% do respectivo vencimento, continuando
na mesma proporção dado o caso de suspensão de exercieio perda
do emprego ou morte do devedor; pag. 376, n. 3 e 4.

Anil excluio-e da pauta de exportação em 1882; pag. 23,
not. ao art. 2.

XnImaes para o corpo policial so comprados ort hasta
publica perante & directoria de fazenda, í vista de pedidos do com-
mandante, autorisados pelo presidente da provincia; pag. 32, art. 80.

Disposições sobre a mesma compra, matricula, sustento e tra-
tamento; pag. 322, arts. 72 e seguintes.

- Os que tirão carros tributados são isentos de imposto ; pag.
67. § 9.•

V. Taxas itinerarias.

Annoflnanceiro municipal decorre de 1 de janeiro a
31 de dezembro; rei. 2638 de 8 de janeiro de 1880 art. 14.

—provincial é o tempo a que são affeetos os creditos ordinarios
abertos por uma lei de orçamento, e conta-se do 1 de julho a 30 de
junho do anuo seguinte; pag. 397, art. 345.

T. Exerci cio financeiro.

Anuo lectivo na escola de pharmacia começa no 1.* dia
titil de outubro a termina a 15 de junho; pag. 472, art. 29.

- no lyceu de artes e officios do Serro principia a 15 do julho e
finda a 15 de maio pag. 516, art. 12.

V. Ferias.

Annotação de escravos que venhão residir em qual-
er municipio, que d'ello saião ou ssjão alheados, ou que entrem
outra provincia ou do municipio neutro, cru virtude de locação
mais de um anuo, é feita em livro ou registro a esse fim cape-
mente destinado; pag. 162, art. 167 e 168

e Deveres a este respeito impostos ao coilector geral, ao pro-
'' ial, ao detentor, possuidor ou senhor do escravo ; pg. 162 e
1	art. 169 a 171.

o-igencia das respectivas taxas; pag. 164, art. 172.
Multas; pag. 163a 165, are. 171, 172 § 1. 9 e L', 173 a 175
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com approvação confere-se um diploma, que aos primeiros ao é ex-
pedido quando têm completado a idade de 18 annos e lhes dá di-
reito ás immunidades e vantagens do reg.; pag. 574, art. 180.

- das escolas agricolas são gratuitos ou pensionistas, uns e
outros maiores de 15 e menores de 25 annos, de boa conducta moral
e civil, vaceinados, em satisfactorias condições do saude e appro:
vados nas materias comprehendidas em 2.0 grao; pag. 520, art. 3•0

Os gratuitos recebem, a expensas da provincia, alimentação,
tratamento o vestuario ; aos mesmos e aos pensionistas ministro-se
os instrumentos necessarios para os trabalhos praticos; pag. 520,
art. 4•0

Os pensionistas pagam trimestralmente nas respectivas coileo-
torias as annuidades taxadas no regimento interno, em o qual tam-
bem se determina o uniforme para todos; pag. 520 e 521, art. 5. 0 e 8.°

Alvarás de 17 junho de 1809 e de 2 de outubro de 1811,
relativos ao sello de heranças o legados; pag. 77 a 80.

—de supprimento de consentimento de pae ou tutor para casa-
mento, pagão 20$000; pag. 127, § 6.0

—de venha para fazer citar, excepto o concedido a escravo ou
pupilio; 5000; it., § 17.

Alviões so isentos da quaesquor direitos provineiaea; pag.
50, § 2.'

Amanuense para o serviço do expediente do lyceo mi-
neiro e de cada um dos externatos e escolas normaes annexas é
nomeado sobro proposta do respectivo director d'entro os alumnos
que mais se distinguem por sua conducta e app1icaço; pag. 570,
art. 193.

Ameaça a superior no corpo policial é transgressão qualifi-
cada, sujeita a processo, julgamento o pena de priso; pag. 339.
art. 142.

Amendoins foro eliminados da pauta de exportação e
1875; pag. 23, not. ao art. 2.0

Amolador ambulante paga de imposto 6$000 nas cida
e vilias e a metade em outras povoações; pag. 73, art. 38, a. 2
art. 39.

Amortização da divida passiva da provincia no	e
exceder a 2%; lei 2815 d 22 de outubro de 1881 art. 30
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desde que é interposta no praso de 8 dias, contado da intimação;
pag. 347, art. 187.

ppro1 TaÇãO em todas as materias leccionadas no lyceo
, e nos externatos (excepto desenho e musica), regulamente com-
provada, é titulo de preferencia para o provimento de empregos
provinciaes; pag. 578, art. 199.

.A.prendiz do lyceo de artes e officios do Serro é o desvalido,
maior de 10 e menor de 14 annos, de boa conducta e vaccinado,
bastando attestação do parocho ou do juiz de orphãos para prova
dos dous II. Os requisitos; pag. 516, att. 10.

Disposições concernentes á admissão, matricula e frcqueucia;
it., arts. 11, 14, 15 e 16.

..quarte1amentOS do corpo policial; concertos de in-
strumentos ; gastos de luzes; consignação para as respectivas despe-
zas; pag. 298, n 6.

.rados são isentos de quaesquer direitos provinciaes;
pag. 56, § 2.0

raruta em 1882 excluio-se da pauta de exportação; pag.
23, not. ao art. 2.0

rb1trar, ouvindo previamente a contadoria e o procura-
dor fiscal, o valor das cauções e fianças dos exactores, é attribui-
çes do director da fazenda, que deve submetter o respectivo laudo
á deliberação do presidente; pag. 274, § 14.

4rboricu1tura comprehende-se no ensino pratico das
escolas agricolas; pag. 521, art. 12, n. 4.

.rehivog pubHcos, ainda os mais privilegiados, não
podem eximir-se de prestar gratuitamente á fazenda as informa-
ções e os documentos necessarios a seus interesses; pag. 213,
art. 265.

Os das repartições e estabelecimentos provinciaes estão a
cargo

—da 4.asecção o da secretaria da presidencia ; pag. 258, art.6.°
§ 40

- do respectivo archivista o da directoria de fazenda ; pag.
72, art. 8.°

- de um dos seus segundos officiaes os das directorias da in-
strucção e de obras publicas pag. 582. art. 211; reg. n. 87 de
22 outubro de 1879 ar. 1,ó	 1
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Apoflees da divida nacional e seus juros são isentos do
selio de heranças e legados devido ás provincias; pag. 82, art. 59'

- geraes ou provinciaes admittem-se como caução perante a
directoria de fazenda; pag. 237, art. 315.

- mineiras ; sua emissão no periodo de 35-48 ; pag. 1 a 3
373 e 374.

—emíttidas em diversas datas e ainda em circulação; pag. 374.

Aposentadoria pode-se conceder ao empregado provin-
cial que conta 30 annos liquidos de bons serviços e que, physica ou
moralmente, se acha impossibilitado de continuar; abonando-se-
lhe, nestas circumstancias, o ordenado por inteiro; pag. 293,
art. 1.0

Outrosim ao que, rio mesmo caso de impossibilidade, conta
mais de 20 annos; percebendo então ordenado proporcional; it.,
art. 2.°

O maximo e o minimo são de 25 e de 15 annos relativamente
á jubilação de professores; pag. 295, art. 12 § 1.0 e2. 0 ; pag. 557, art.
121 a 123.

A concessão não se estende a todos os empregrados e quaes os
que incorrem na perda do direito que a elia possão ter; pag. 293,
art. 3.°, e 296, art. 7•0

Totalidade do vencimento ao que liquida 40 amos de serviços;
pag. 295, art. 12.

Quaes os serviços computaveis, quaes não; pag. 294, art. 40
3 annos de classe e divisão do vencimento; pag. 295, art. 10.
Normas do respectivo processo, extensivas á jubilação e re-

forma; pag. 294 e 295.
Renuncia da aposentadoria, jubilação ou reforma por parte do

que aceita e exerce funcçes publicas retribuidas e quaes os ex-
ceptuados d'esta comminação; pag. 295, art. 8.°, e pag. 558, art. 123•

—Aposentados e reformados existentes e os que o forem durante
o exercício de 83-84; consignação da respectiva despeza; pag.
290, art. 323.

V. Gratifica ço addicional. .Tubilaço. Reforma.

Appellação ex officio para o presidente da provincia ha
toda a vez que em julgamento no corpo policial se profere sentença
absidutoria ou condemnatoria em relação a official ou a delicto a
que esteja comminada pena de prisão cujo maximo exceda a 6 me-
zes; pag. 348, art. 188.

—volunearia admtte-se de toda a sentença condemnatoria,
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..&rrendamento de serviços de escravo por mais de 5
annos é acto sujeito ao mesmo imposto de alheação; pag. 153, § 1.'

,rroz, com casca e pilado, excluio-se da pauta de expor-
tação em 1882; pag. 23, not. ao art. 2.°

...rtes e officios, profissões e varios estabelecimentos, tri-
butados com a imposição de diversas taxas; pag. 72, art. 38.

Lançamento e, no mesmo acto, percepção do imposto adminis-
:trava ou, depois, judicialmente feita; pag 73 a 76, art. 41 a 56.

O imposto não é onus real e, por isso, dada a translação de
dominio do estabelecimento sobro que recaho, não affecta o adqui-
rente e só deve ser exigido d'aquelie em cujo nome foi lançado;
pag. 77. art. 57.

V. Lyceu de artes e officios.

.A$cendentes e descendentes são isentos do selio
de heranças nas successões abertas antes de entrar em vigor a dis-
posição permanente do art. 26 da lei 2892 de 6 de novembro de
1882; das posteriorei pagão um decimo por cento, se o inventario
é feito judicialmente ou ha sentença sobre partilha amigavel;
pag. 83 e 84, art. 63; pag. 10, art. 90.

V. Filhos illegitimos e naturaes.

Assentamento de todos os empregados provinciaes é
serviço a cargo da 1.a secção da contadoria da fazenda; pag. 270,
art. 50 § 1.0 n. 2.

—em folha só o têm os inactivos e os que percebem venci-
mento fixo, mensal ou mensalmente marcado por lei; reg. n. 18
de 1 de junho de 1844 arts. 25 a 26, inpart.

.A.sslstencia a 2 alumnos na escola de minas (720$ a cada
um) e de 840$ a outro em aulas de beilas artes na côrte; pag.
464, n. 19.

....ssucar excluio-se da pauta de exportação em 1879;
pag. 23, not. ao art. 2.0

.A.ttestação de frequencia dos empregados das repartições
provinciaes é passada pelos respectivos chefes; pag. 255, § 23; 274,
§ 21; reg. n. 87 de 22 de outubro de 1879 art. 6.° § 16; pag. 527,
art. 2.° § 21.

—dos directores do Iyceu, dos externatos, das escolas normaes
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- dos respectivos secretaries os do corpo policial e da escola
de pharmacia ; pag. 354, art. 228 ; 482, art. 94 § 5. o 6.

- dos respectivos professores os das escolas primarias ; pag.564,
art. 152. n. 9.

- dos respectivos empregados os das estações fiscaes; pag. 187,
§ 8.°, e art. 199; pag. 386, art. 330, not.

Armação (ou paos) de cangalha excluirão-se da pauta
de exportação em 1882; pag. 23, not. ao art. 2.0

Armamento para o corpo policial é comprado em hasta
publica, quando o governo não julga mais conveniente mandal-o
vir directamente da côrt.; pag. 320, art. 58.

Tabelia das peças de que se compõe e consignação para a
respectiva despeza; pag. 357 e 298, n. 7.

..rranchados no corpo policial são cabos, clarins, cor-
netas, ferradores o soldados ice não têm a -seu cargo legitima
familia; pag. 315, art. 44.

..&ríthmetiea ensina-se nas escolas normaes, nas
grao, nas das cadeas contraes e no lyceo mineiro; pag. 569,
166; pag. 542, art. 4; pag. 497, art. 0.0; pag. 575, art. 186.
44. —elementar lecciona-se nas escolas de 1.0 grao; pag. 542, art.

V. Applicações—Mathematicas elementares—Operações.

.Arrecadaç.ao de impostos sobre passagens nas
estradas de ferro; pag. 105, arts. 221 e seguintes.

V. Recebedorias.

- Em geral, a arrecadação de impostos realiss-se:—na directo-
ria da fazenda, unicamente a de 5 por cento sobre o vencimento
dos empregados pagos pela respectiva thesouraria; nas coliectorias,
a de todos—excepto direitos de exportação e taxas itinerarias—;nas
rececedorias—e— em estações de estradas de ferro—a destes ul-
times; pag. 130, inst.; reg. n. 19 de 30 de junho de 1844 art. 8.0;
pag. 181, art. 189: pag. 195, art. 221 e seguintes.

....rrematação da divida activa provincial é autorisada
pela lei de orçamento vigente; pag. 176

—de escravos é sujeita ao imposto do 5 por cento do preço;
cobrando-se, porem, só metade quando a arrematação é do bens
executados pela fazenda; pag. 152, art. 145 § 2. 0 ; paz. 155 § 2,0
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e do bibliotheeario da capital pelo inspector geral da instrucço
publica; pag. 527, art. 2. § 21.

—dos empregados e lentes da escola de pharmaeia pelo re-
spectivo director; pag. 480, § 12.

—dos ofllciaes do corpo policial pelo respectivo conimandante;
pag. 315, art. 24.

—dos administradores de recebedorias pelo director da rfazenda;
pag. 189, 203.

—dos escrives de recebedorias e vigias pelo respectivo admi-
nistrador; it.

Auditor dos conselhos de julgamento do corpo policial
é o respectivo cirurgião-mor; pag. 345, art. 175.

.&ugmento do valor de bens sujeitos ao imposto de heran-
ças e legados, desde a morte de quem os deixa até ao tempo do pa-
gamento, é sujeito á respectiva taxa; pag. 120, art. 114 e 115.

u1a nocturna da capital; sua creaço em 1872; verba
para a respectiva despeza; pag. 498 e 462 n. 9.

Aulas—. V. Cadeiras. Ensino. Escolas

..uxilios consignados a diversas camaras, igrejas e obras
municipaes; pag. 591, art. 20, ii. 4.

—a casas de educandas, coilegios e seminarios; pag. 463, ris.
15 e 17; pag. 512.

—do Estado à manutenço da força policial, incluidos pela
1. vez na lei mineira ri. 2181 de 25 de novembro de 1875; pag.
172 3°

.&Taliação do bens nos invontarios é feita por louvados
nomeados a aprazimento das partes, do procurador fiscal ou dos
coileetores; podendo servir o proprio escrivão da collectoria OU seo
ajudante; pag. 108, art. 106, o pag. 109.

_&zeite, em 1875, oxcluio-se da pauta de exportação; pag.
23, nota ao art. 2.°

Bacharel ou doutor em direito deve-o ser o procurador
fiscal da directoria da fazenda; pag. 277, art. 28 § l.°

—em humanidades, dada identidade de circumstancias, é prefe-
rido para o provimento de escolas primarias; pag. 556, art. 111, ii. 3.
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Bagagem de passageiro, não passando de 80 kil., é isenta
de taxa itineraria; excedendo, paga em relação a totalidade do
peso; pag. 56, § 4o

Baixa, para descer á enfermaria a praça do corpo policial,
é passada por ordem do commandanto da respectiva companhia e
rubricada peio cirurgião-mor; contendo a data e a declaração da
hora em que é entregue; pag. 321 e 322, arts. 66 e 67.

—de posto, temporaria ou indefinita, é urna das penas cornmi-
nadas ás transgressões de disciplina, qualificadas ou simples, com-
mettidas por inferiores, forrieis e cabos do corpo policial; pag. 335,
art. 132, a. 2; 336, § l., n. 1.

—do serviço só é concedida ou determinada pelo presidente da
provincia; pag. 314, art. 16.

Diversos casos em que afio a pode obter nem mesmo o que tem
preenchido o tempo de serviço; it.

—na guarda urbana só é concedida ou determinada pelo chefe
de policia; pag. 368, art. 5•0

Balancete semanal da receita e despeza da directoria
da fazenda, com indicação dos saldos existentes em cofre, deve
ser apresentado ao presidente da proviacia; pag. 274, § 15.

- mensal do arrecadado e gasto nas collectorias e recebedorias
deve ser pontualmente rernettido á directoria de fazenda, acompa-
nhado de todos os conhecimentos da receita e documentos da des-
peza; pag. 442, art. 406.

Devem igualmente apresentai-o ao respectivo exactor as di-
rectorias das companhias sujeitas ao imposto do passagens nas
estradas de ferro; pag. 61, art. 13, § l.°

-semestral da receita e despeza do fundo escolar em cada
municipio deve ser enviado pelo respectivo coliector á directoria de
fazenda, ao inspector geral da instrucção publica e ao inspector mu-
nicipal; pag. 549, art. 78.

Balanço pro'wisorio da receita e despeza na directo-
ria da fazenda ao fim do anno financeiro; pag. 398, arts. 348 o 349.

- definitivo ao encerrar-se o exercicio; it., art. 350.

Banda de musica, classificada no estado menor do cor-
po policial, compõe-se de um mestre, com o posto de sargento-aju-
dante, um 2. 0 sargento contra-mestre, 6 musicos de l.a classe, 9
de 2.5 e 9 de 3a , percebendo o l.° a mensalidade de 80$000; o 2.°
a diaria de 1$540; cada musico de La classe a do 1$430: de 2. 11 a de
120; de 3.a a de 1210; paz. 311 art. 1.° â 2 0; pag. 365,
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Bani	Éle porco, pela pauta de 3 por cento de expor-

	

tação, é su	á contribuição de 13 rs. por kil; pag. 24, n. 20.

	

HarL	'o ou cabeileirciro com estallecimento

	

paga de in	.-	12$000 nas cidades e villas e a metade era outras
povoações; pag. 72, art. 38, a. 20, e 73, art. 39.

Barqueiros; consignação para a respectiva despeza; pag.
65, art. 319, a. 3.

Barranqueiro é o habitante de beira-rio, isento do pa-
gamento de pedagio sé e exclusivamente quanto ao transito de pes-
soas da propria familia em barca e canoas suas ou em pontes coa-
atruidas por empreza; pag. 49, § 50, not.

Batatas forão excluidas da pauta de exportação em 1882;
pag. 23, not. ao art. 2.0

Bens sobre que recahe o sello de heranças e legados; quaes
os exceptuados; pag. 82 e 83, arts. 59 e 60.

Besta de bagagem presta-se no corpo policial ao of-.
flcial ou inferior expedido em destacamento ou diligencia, abo-
nando-se-lhe o valor de meias forragens durante a viagem; pag.
350, art. 207.

Bestas novas. V. Taxas itinerarias.

Bibliothecas; pag. 506.
Auxilies a diversas; gratificações aos empregados da de Ouro

Preto; ficando a cargo das respectivas camaras as da Campanha,
Diamantina e de S. João d'El-Rei: pag. 506.

Esta e a da capital desde 1836; it.
Disposições regulamentares sobre uma e outra; pag. 506 a 512.
—Em cada escola normal haverá uma, destinada ao estudo dos

alumnos; pag. 571, art. 169.

Ilibliothecario da capital vence annualmente a grati-
ficação de 500$; pag. 463, n. 14.

Deveres da cargo; pag. 509 a 51.

Bilhetes, de boas notas, em escolas prirnaria, são recom-
pensas de bom proceder e aproveitamento nos estudos; pag. 544,
art. 53 n. 2.

- de credito, emittidos no periodo de 35_48; pag. 1 a 3, not
o art. L°
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do thesouro, adtnittem-se como cauço perante a directoria
de fazenda; pag. 237, art. 315.

e	V. Venda de bilhetes de loteria.

Botanica lecciona-se no 2.0 atino da escola de pharxnacia;
pag. 469, art. 2.0

]Botequim, em que se vende comida, paga de imposto
18$000 n cidades a villas e a metade em outras povoações; pag.
73, art. 38, ti. 6, e 73, art. 39.

—em que só se vende café feito, paga 12000; it., a 7; it., it.

flotica. V. Casas de negocio.

flulha, gritaria, qualquer ruido em acto de serviço, em
forma ou em prisão, é transgressão da disciplina, passivel de pena

'correccional comminada a praças do corpo da policia; pag. 335, ti. 12.

Busca para certidão obriga ao pagamento de 1$000, se no
exede a 3annos, e d'ahi para cima ao de mais 500 de cada atino; pag.
149, § 13.

Este emolumento, porem, so 6 exigivel quando a busca no se
limita ao periodo indicado 'pela parte em soo requerimento ; pag,
461, art. 18.

a

Cabeileireiro ou barbeiro com estabelecimento paga
de imposto 12$ nas cidades o villas e a metade em outras povoa-
ções. pag. 72, art. 38, a. 20, e 73, art. 39.

Cabos, no corpo policial, são 34, !a na companhia de caval-.
lana e 6 em cada uma das 5 da infantaria, vencendo a diaria de
1$320, & que accresce, em relação aos l.°', a de 20 re. para conser-
vação de arreios; pag. 312, § 30 e 4.0; pag. 365.

Cadeas; consignações a diversas obras; pag. 91, art. 20.
—Da prestação de edificios para ellas, bem como para as aos-

iôes da camara e do jury, apresentados pelos respectivos habi-
tantes, depende a installaço de novas villas e cidades; lei 1977
de 10 de novembro da 1873, ant. l.°

—centraes.— V. Escolas,
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Cadeiras dos externatos; pag. 576, art. 191.
—do lyceu mineiro; pag. 575, art. 186.
--do l.°, 2.° e 3.° anuo de pharmacia; pag. 469, art, 2.

V. Escolas.

Cadernetas da qualquer das caixas economicas admitt-e-
se como caução perante a directoria de fazenda; pag. 237, art. 315.

Cadernos. V. Livros

Café,comprehendido na pauta de exportação de 18S9; pag. 26.
Alternativas annuaes da producço; pag. 47, ult. not.
Alterações de preço e de direitos; pag. 26.
Historia do fatal convebio de 17 de junho de 1851, felizmente

extincto a 31 de outubro de 1860, e do que seguiu-se á sua resci-
são; pag. 26 a 46.

Nova pauta trimensal, de aceorcio com o preço medio e com a
da alfandega da crte, excluido d'elia o café- denominado—escolha
—; pag. 26, art. 4•0

Producto do imposto durante o convenio o posteriormente até
ao exercicio de 83-84: pag. 47.

Caixas na directoria da fazenda, relativas ao corpo policial,
ao tres:—de fardamento—rancho—e forragens—; pag. 351, art.
210 e seguintes.

Cai, branca e preta, exeluio-se da pauta do exportação em
1882; pag. 23, not. ao art. 2.0

Cailigrapiiia. V. Exercicior diarios e praticos.

Cainaunia assacada a superior no corpo policial é trans-
gressão qualiticada, sujeita a conselho, processo e julgamento; pag.
339, art. 142.

Cainaras municipaes, na ausencia, falta ou impedi-
mento dos engenheiros de clistricto, os 'substituem na factura d6
orçamentes e vistoria de obras pendentes de approvação; pa g . 91,
art. 20 § 2.°

São competentes para receber, sem outra exigencia ou forma..
lidado alem da requisição, as quotas votadas em auxilio à matri-
zes e para obras locaes, passando-as, quando as obras não se fazem sob
sua immediata responsabilidade, ás commisses nomeadas pelq
governo; paz. 591, art. 20 § l.°
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Em suas sessões ordinarias levarão ao conhecimento da presi-
dencia o que tiverem observado sobre a aptidão e conducta official
do magisterio, aproveitamento de alumnos e o que mais convenha
A instrucção publica o particular do municipio; pag. 584, art. 220.

Canoas de madeira excluirão-se da pauta de exportação em
1882; pag. 25, not, ao art. 2.'

Canos de barro, de chumbo ou de ferro são isentos de quaca-
quer direitos provinciaes; p&g. 56, § 2.'

Capim de cangalha excluia-se dx pauta do exporta-
ção era 1882; pag. 23, not. ao art. 2.°

V. Forragem.

Capitães do corpo policial são 6, aos quaes pertence o
eommando das respectivas companhias, cabendo ao mais antigo
&s funcç6es de fiscal ou mandante; pag. 312, § 3.° e 4.0; 313,
art. 8.0; 353, art. 223.

Percebe cada um a mensalidade de 126$500, & que accresce,
em relação ao fiscal, o pagamento de forragens relativas a uma
cavalgadura; pag. 365 o 350, art. 206.

Capitão crrurgito-mor, ás anais incumbencias no mencionado
corpo accumula a do tratamento das praças enfermas da guarda
urbana recolhidas á mesma enfermaria; percebendo a mensali-
dade de 121$, à que accresce o pagamento de forragens, relativas
a uma cavalgadura; pag. 321, art. 66; 353, art. 223; 371, art. 31

6.0; 365 e 350, art. 206.
Capitão commandante da guarda urbana é de livre nomeação e

demissão do chefe de policia, sendo-lho concedido o uso dos mes-
moa distinetivos do posto ou de maior, se o tiver, e o vencimento
arinual de 1:518$, sem direito á reforma; pag. 367, arta. 1. 0 e 2.0;
312 o 293, art. 3•0 § 1.0; lei 2718 de 18 de dezembro de 1880, art.

.° § 1.0
Suas attribuiçes e funcçes; pag. 369, art. 17.

Carás excluirão-se da pauta de exportação em 1882 ; pag.
23, iota ao art. 2.°

Carga de equipamento em ordem de marcha é uma das
panas disciplinares comminadas ás praças do corpo policial ; pag.
136, art. 132, n. 7.

Carne de porco, pela pauta de 3 por cento de exporta-
è sujeita àcontribuição de 13 reis por kil. ; pag. 2, n. 20,
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- secca, excluio-se da mesma pauta em 1882; pag. 23, nota ao
art. 2.°

Carro, cada um, pela pauta de 3 por cento de exportação,
paga 3$600 ; pag. 24, n. 2.

Carta de adopção, legitimação e perfilhaço paga, do novos
e velhos direitos, 5$; pag. 127, § 18.

—de emancipação, 2$000, pag. 128, § 24.
—supplementar idade, it , 20$; pag. 127, § 7•0
—de confirmação de compromisso, creaço de confraria, irman-

dade e outras, paga o emolumento de 5$; pag. 149, § 7..
—de matricula na escola de pharmacia, o de 80$; pag. 147, § 4•6
—de serventia vitalicia de officio de justiça, guarciamor e seu

escrivão, proporciona-se o emolumento ao valor lotado; it,, § 30
—de consciencia, em relação a legados secretamente commet-

tidos e ao pagamento do respectivo imposto; pag. 90, not. ao art. 68.

Cartorio de oflicio forense paga 12$ nas cidades e vilias
e a metade em outras povoações; pag. 458 e 459.

—ecelesiastico paga 12$; 456, art. 13.
Nenhum cartorio ou achivo publico, por mais privilegiado

que seja, pode eximir-se de prestar gratuitamente á fazenda as
informações e os documentos necessarios a seus interesses; pag.
213, art. 265.

Cartuame embaledo, regulada a quantidade pelo com-
mandante, com approvação do presidente da provincia, deposita-
se no corpo policial, sob a guarda e responsabilidade do quartel-
mestre, que, salvo caso de urgencia, não o pode ministrar, sem ordem
escripta do mesmo commandante em pedido rubricado pelo fiscal; p.
34, art. 82 e 84

—sem bala, tambem alli depositado, emprega-se em honras
funebres de officiaes e praças: pag. 324, art. 82.

—E' feita em hasta publica a compra de materiaes para esses
objectos; it., art. 83.

Casas de bilhar e outros jogos permittidos não pagão im-
posto de industrias e profissões, sendo, por tanto. insubsistont
o n. 1 do art. 38; pag. 453, art. 2.°

—de dar dinheiro sobre penhores pagão 20$ nas cidades e vilias
e a metade em outras povoações: pag. 72, art. 38, n. 2, e 731

39.
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- de negocio, comprehend endo_boticas ......e_deposjtos de joias
para commercio—, pagão imposto proporcional aos lugares em que
são estabelecidas e àqualidade da mercancia; pag. 69, arts. 33 a 36.

V. Lançamento.

Rendimento d'esta contribuição nos exercicios de 40-41, 60-
61 e 80-84; pag. 70, not.

- casas escolares. V. Fundo escolar.
- casas para prisões, sessões de camaras e jury. V. Cadeas.
Casos omissos regem-se por disposições de leis, regu-

lamentos e ordens geraes no que toca á fazenda, força policial e
instrucção publica; pag. 282, art. 59; 353, art. 223; 585, art. 225.

Catechese e eivilisaç gio de indios incluirão-se
pela ultima vez no § 12 do art. 2. 0 da lei 2438 de 24 de novembro
de 1877; pag. 237.

Caução, de opere demoliendo, fideijussoria, de rato, promis-
soria, civel de qualquer natureza, paga de direitos 5$; pag. 127, § 19.

Exactores provinciaes e quacsquer outros responsaveis são ad-
inittidos a prestal-a, por si ou seus fiadores e por algum dos se-
guiutes meios:—acções do banco do Brasil ou de companhias de es-
tradas de ferro garantidas pela provincia_apoljces da divida pu-
blica geral ou provincialcsdernetas de alguma das caixas eco-
nomicas da capital—di nheiro_joias......yaIes ou bilhetes do the-
souro—; pag. 237, art. 315.

—Observações acerca de cada um d'esses meios; pag. 238.

Causas da fazenda provincial correm no juizo privativo dos
feitos d'elia ; podendo tambem correr no foro commurn, se nisso não
]a inconveniente, o executivo contra devedores de impostos creados
por leis mineiras ; pag. 175, § 8. 0 ; 176 a 181.

Cautelas de penhor ou qualquer acto relativo àad-
xninistração das caixas economicas, monte-pios, montes de pieda-
de ou de soccorro e sociedades de soccorros, não pagão novos e ve-
lhos direitos ; pag. 129, n. 2.

Cavadeiras são isentas de quaesquer direitos provinciaes
pag. 56, 2.0

Cavalgaduras e o vencimento das respectivas ferragens
e ferragens, no corpo policial, só competem ao major commandan.
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te, ao capitão fiscal, ao capitão cirurgião-mor e ao tenente aju-
dante; cabendo duas, de sua escolha, ao 1.0 e uma a cada um dos
outros; pag. 350, art. 206.

Consignação para esta despeza; pag. 297, art. 324, n. 3.

Cavaliaria. V. Companhias.
CavaHos. V. Animaes.
Cebolas excluirão-se da pauta de exportação em 1875; pag,

23, not. ao art. 2.°

Cera excluio-se da pauta de exportação em 1875; pag. 23,
not. art. 2.°

Cerveja, pela pauta de 3 por cento de exportação, paga
9 rs. por litro; pag. 24 art. 3•0, a. 3. V. Fabrica.

Cevada, pela pauta de 6 por conto de exportação, paga
30 rs. por kil; pag. 25 n. 1.

Chá eliminou-se da pauta de exportação desde 1839; pag. 23.

Chapeos de palha, inferiores e superiores, excluirão-se
da pauta de exportação em 1882; pag. 23, not. ao art. 2.'

—de peilo de lebre ou de seda eliminarão-se em 1875; it.

cheres de secções da secretaria do governo são de
livre nomeação e demissão do presidente da provincia, salvo o di-
reito de aposentadoria, vencendo cada um 3:000$ aanuaes; pag. 252
e 260, art. 11.

Na ausencja do secretario, exerce a substituição aqueile que
o presidente prefere; nos proprios impedimentos cada um é sub-
stituido pelo 10 official da respecti'a secção ou, em falta d'este,
pelo 2. que o secretario designa; pag 256, § 30; 257, § 12.

Suas attribuiç5es e funcções; pag. 256, art. 4.'
—da directoria da fazenda são 3, de livre nomeação e dmis-

são do presidente da provincia, salvo o direito de aposentadoria,
vencendo cada um 2:600$ annuaes; pag. 277 art. 28 e 30: pag. 268.

Nos impedimentos occasionaes do director, é seu substituto o
chefe da secção central em ausencia do contador; nos d'este,
substitue o chefe da f•a ou, em sua falta, o da 2.; pag. 278, art. 31.

Attribuiços e funcçes dos proprios cargos; pag. 276, art. 21.

Chicotes compridos ordinarios, pequenos e com anfleis de
prata, excluirão-se da pauta de exportação em 1875 e em 1882; pag.
23, not. ao art. 2.0
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Chimica mineral lecciona-se no l.° anuo da escola de phar..
macia; pag. 469, art. 2.o

- organica no 2.° anuo; it.

Cigarros, pela pauta de 3 por cento de exportação. pago
150 rs. por milheiro; pag. 24, art. 3•0 a. 4.

Cimento no é sujeito a direito algum provincial; pag. 56,
art. 7.0 § 2.•

Cinco por cento, a titulo de novos e velhos direitos,
deduzem-se mensalmente do vencimento dos empregados provin-
ciaes durante o l.° anuo; pag. 129, § 5•0

Casos comprehendidos na mesma obrigação; it., as. 1 a 5.
isentos d'esse onus; pag. 130, as. 1 e 2.

A equivalente desconto, até completa indernnisaço, esta su-
jeito o vencimento do que recebo emprostimo para instituir pensão
em montepio; pag. 376, n. 3.

Circo equestre paga de imposto 20$000 nas cidades e
villas e a metade ora povoaçes; pag. 72, art. 38, ri. 4, e 73,
art. 39.

Circumscripção de collectoria provincial é a mesma do
respectivo municipio; podendo, todavia, ampliar-se ou restringir-
se; pag. 204, art. 245.

—circumscr,pções littorarias são tantas quantas as escolas nor-
maes da provincia, só afim de fazerem-se nelias o concurso e os
exames de capacidade profissional para o provimento do magiste-
rio publico primario; pag, 554, art. 100.

Circumstancias aggravantes das deserções e
transgrossos de disciplina imputaveis a officiaos, inferiores e
praças do corpo policial, p. 331, art. 122.

—ateenuantes; pag. 332, art. 123.

Cirurgião-mor do corpo policial deve ser doutor em
medicina por alguma das faculdades do imperio; pag. 313, art. 4.0

V. Capites.

Clarins da companhia de-eavallaria do corpo policial são 2,
vencendo cada um 1$230 diarios, sendo 20 rs. para conservação de
arreios; pag. 312, § 3. 0 ; pag. 365.
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Clausulas geraes dos contractos de obras publicas; reg.

n. 101 de 1873, art. 90.

clerigo, em identidade de circumstancias, é preferido para
o provimento de escolas primarias; pag. 556, art. 111, a. 4.

Cobrança. V. Arrecadaço.

Cofres das recebedorios têm duas chaves, uma em poder do
administrador, outra do escrivão, concorrendo ambos em todos os
actos de entrada e sabida de dinheiro; pag. 188, art. 200 § 30

Devem ser franqueados á inspecção de quem para isso é com.
missionado pela directoria da fazenda; pag. 187, § 8.°

Ao mesmo director cabo inspeccionar os da thesouraria pro-
vincial, semostralmente e ainda toda a vez que seja isso con-
veniente; pag. 275, § 25.

Igual exame devem fazër, semanalmente e sempre que o jul-
guem necessario, os administradores das recebedorias do Juiz d0
Fora, Porto Novo e Serraria nos das estações a seu eargo; pag.
199, § 8.°

V. Caixas.

Colchas de algodão excluirão-se da pauta de direitos em
1875; pag. 23, not. ao art. 2.°.

Coliector, em sua circumscripço legitimo representante
da fazenda para promover todos os seos interesses e, pelos meios
competentes, a cobrança executiva das dividas de impostos e a
judicial do selio de heranças e legados, é nomeado e demittido pela
respectiva directoria; presta caução ou fiança; accumula as func-
çes de escrivão na vacancia do caro; por este substitua-se em
seos impedimentos e, em falta do mesmo escrivão, por um dos
agentes, assumiudo então a responsabilidade; pag. 211, art, 260; 206,
art. 252; 210, art. 259; 205. art. 248 e 249.

Accumulação de outros cargos; incompatibilidades; pag. 207 a
210, arts. 253 a 258.

Attrihuiçes e funcçes em geral, atem das que dizem respeito
a cada uma das diversas coilectas; pag. 211 a 218, arts. 260 a 270.

Deveres ospeciaes, quanto ao fundo escolar do municipio; pag.
59, arts. 77 e seguintes.

Presciipções relativas á correspondencia oficial, escripturaço
e pi estação de contas; pag. 381 a 394, arts. 327 a 342; pag. 438 a
449, arts. 406 a 421.
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Clausuls geraes dos contractos de obras publicas; reg.
ri. 101 de 1873, art. 90,

CIcrio, em identidade de cireumstancias, é preferido para
o provimento de escolas primarias; pag. 556, art. 111, a. 4.

Cobrança. V. Arreeadaço.

Cofres das recebedorios trn duas chaves, uma em poder do
administrador, outra do escrivão, concorrendo ambos em todos os
actos de entrada e sahida de dinheiro; pag. 188, art. 200 § 3.°

Devem ser franqueados á inspecção de quem para isso é com-
missionado pela directoria da fazenda; pag. 187, § 8.°

Ao mesmo director cabo inspeccionar os da thesouraria pro-
vincial, semostralmente e ainda toda a vez que seja isso con-
veniente; pag. 275, § 25.

Igual exame devem fazr, semanalmente e sempre que o jul-
guem necessario, os administradores das recebedorias do Juiz d6
Fora, Porto Novo e Serraria nos das estações a seu eargo; pag.
199, § 8.°

V. Caixas.

Colchas de algodão excluirão-se da pauta da direitos em
1875; pag. 23, not. ao art. 2.°.

Coilector, em sua circumscripção legitimo representante
da fazenda para promover todos os soes interesses e, pelos meios
competentes, a cobrança executiva das dividas de impostos e a
judicial do selio de heranças e legados, é nomeado e demittido pela
respectiva directoria ; presta caução ou fiança; accumula as func-
çées de escrivão na vacancia do caro; por este substitue-se em
soes impedimentos e, em falta do mesmo escrivão, por um dos
agentes, assumiudo então a responsabilidade; pag. 211, art, 260; 206,
art. 252; 210, art. 259; 205. art. 248 e 249.

Accnmulaço de outros cargos; incompatibilidades; pag. 207 a
210, arte. 253 a 258.

Attrihuições e funcçées em geral, alem das qize dizem respeito
a cada uma das diversas coliectas; pag. 211 a 218, arte. 260 a 270.

Deveres ospeciaes, quanto ao fundo escolar do municipio; pag.
50, arts. 77 e seguintes.

Prescripços relativas á correspondencia oficial, escripturação
e pi estação de contas; pag. 381 a 394, arte. 327 a 342; pag. 438 a
449, arte. 406 a 421.
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moiro sargento, 2 segundos, 1 forriel, 4 cabos, 1 ferrador,
rins, 80 praças; cada urna das outras igual numero do oíliei'
de inferiores, 6 cabos, 1 corneta, 160 praças; pag. 312, § 3° o 4•11

A companhia de cavailaria pertence ao estado maior e á 4. , de
infantaria o estado menor; it.

A's de infantaria cabe a designação de 1.°, 2,, 3 • a , 4a e 5.a;
it.,	5.o

Companhia de urbanos, sob a imrnediata direcção do chefe do
policia, compile-se de 1 capitão commandante, (omittido o posto de
tenente á fs. 367), 4 alferes, 1 primeiro sargento, 2 segundos, 1 for-
riel, 8 cabos, 150 praças; pag. 367, art. 1.0

—Companhias ou sociedades anonymas pagão pela sua creação
10$.; pela confirmação de seos estatutos ou compromissos 10$.; pag.
127, § 11.

Competencia exclusiva é a do poder administrativo para
conhecer e decidir do tudo quanto concerne ao lançamento, appli-
cação, isenção, arrecadação e restituição de impostos e outras
rendas; materia cru que nenhuma ingerencia cabe ao poder judi-
cial; pag. 214 a 216, arts. 267 e 268.

Restricta e unica excepção a esta regra geral; pag. 216,
art. 269.

Composição chimica, geologica e physica dos terrenos
araveis é materia incluida no ensino pratico das escolas agricolas;
pag. 521, art. 12.

Compra e venda V. Alheaçclo.

Compromisso. V. Carta. Con/lrniaçuio.

Concertador e afinador de piano paga o imposto de 6$
nas cidades e villas e a metade em outras povoações; pag. 73, art.
38, n. 25, e art. 39.

Concursos. V. Reuisitos.

Concussão; pag. 411, art. 359. V. Crime.

Conducção de fundos publicos; consignação a este servi-
ço no ex. de 83-84; pag. 265, art. 319, § 7•0 V. Saldos.

—de presos. V. Sustento.

Conferencias pedagoicas na capital. entre pro-
fessores do ensino primario, a convocar-se pela inspectoria geral
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da instrucção publica, logo que em lei se consignem os neces-
ios fundos; pag. 551, art. 85 e seguintes.

Assumptos que devem ser ahi tratados; it,, art. 86.
Funcçes e pessoas que, convidadas, podem assistir a essas

conferencias; it., art. 93.

Conferente, na estação central da estrada de ferro de d.
Pedro 2. 0, tem o encargo de fiscalisar a cobrança dos impostos
relativos aos generos despachados da côrte para a provincia e
vice-versa, bem como o de arrecadar os que não tiverem sido
pagas nas estações; pag. 197, § 30

E de livre nomeação e demissão do presidente da provincia
o presta caução ou fiança idonea para garantia da propria res-
ponsabilidade, da dos agentes o vigias; pag. 197, arts. 224 e 226.

Seus deveres; pag. 200, art. 233.

Confirmação de compromisso ou estatuto paga 10$. do
novos e velhos direitos; pag. 17, § 11.

Confraria paga de direitos pela sua creaço, 10$000; pela
confirmação de seos estatutos ou compromissos, 10$000; pag. 17,
§ 11.

Congonha oxcluio-se da pauta de exportação em 1840;
pag. 23, not. ao art 2.°

congregação de professores, em exercicio em
cada um d'estes estabelecimentos:—escolas normaos—externatos-
lyceo mineiro—, incluidos os das aulas praticas d'essas escolas; pag.
538, art. 34.

Suas attribuiçes e funcçes: it. e art. 35.

conjugo paga solio de heranças e legados e em que propor-
ção; pag. 97 a 100,arts. 84 a 89.

Bem assim quando, nao sendo sujeito ao regimen da commu-
nhão, recebe herança ou legado de ascendente ou descendente por
affinidade; pag. 88, art. 64, n. 2.

Conselho director compe-se de 9 funccionarios:—o in-
spector geral da instrucção publica, que o presido;—os 3 directo-
res da escola normal, da escola de pharmacia e do lyceo;—'sendo mem-
bros natos estes 4;—e cinco professores d'entre os do ensino
primario e secundario, propostos pelo inspector geral e nomeados
pelo presidente da provincia; pag. 528, art. &.

Suas attribuiçes e funeçes; it.
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—parochial é uma junta do respectivo delegado e dous ci-
dadãos esclarecidos e de influencia na localidade, nomeados pelo
inspector geral da instrucção publica, sendo preferiveis para estes
cargos o parocho e o 1.0 juiz de paz; pag. 535, art. 25.

Reunião e seos fins; it., arts. 26 e 27.
—de investigação no corpo policial forma-se de 3 membros:—

o capitão-fiscal, como presidente,—e-2 offlciaes—, nomeados pelo
commandante, que d'entre estes designa o secretario; pag. 342, art,
164.

Casos que podem occorrer na formação d'este conselho; it..
§5 1.0, 2.° e 30

Suas attribuiçes e funcçes; pag. 343 e seguintes, arts.
165, 169 a 174.

—de julgamento no mesmo corpo é constituido pelo com-
mandante, que o preside, o capitão cirurgião-mor, que func-
ciona de auditor, sem voto, e 2 officiaes, nomeados pelo presidente
da provincia, servindo de secretario um d'estes; pag. 345, art. 175.

Casos que podem occorrer na formação d'este conselho; it.,
§5 L°, 2. 0 e 3.°.

Suas attribuiçes e fnncçes; it., art. 176 e seguintes.
- especial de investigação o julgamento, ainda no mesmo cor-

po, quando o accusado é o proprio commandante, compõe-se
de 5 membros de patente igual ou superior, da guarda nacional
ou do exercito, nomeados pelo presidente da provincia; pag. 348,
art. 192.

- /iscai das escolas agricolas compe-se de 5 membros, no-
meados pelo presidente da provincia d'entre os cidadãos que mais
interesse mostrão pelo desenvolvimento do ensino da agricultura;
pag. 523, art. 21.

Suas attribuiçbes e funcçes; it., art. 22.
- do lyceo do artes e officios do Serro compe-se de 3 mem-

bros nomeados pelo governo; pag. 515, art. 9.0
Suas attribuiçes e funcçes; it.

Conservação de estradas e pontes. V. Obras publicas.

Consignações que, do respectivo vencimento e em be-
neficio de suas familias, podem fazer, na capital e onde ha coilecto-
ria ou recebedoria, os officiaes, inferiores e praças do corpo poli-
cial; pag. 317 e 318, art. 43,

Construcção. V. Obras publicas.



Xxxvi	 INDICE ALPUABETICO.

Consultorio medico ou cirurgico paga de imposto 12$000
nas cidades e vilias e a metade em outras povoações; pag, 72, art
38, n. 11, e 73, art. 39,

Contabilidade. V. Escripturaçao.

Contador, na directoria da fazenda, é o chefe da respecti-
va contadoria, de livre nomeação e demissão do presidente da pro-
vincia, salvo o direito de aposentadoria, e vence annualmonte
3300$000; pag. 269, art. 3. 0 ; 277, arts. 28 e 30; pag. 268.

Nos impedimentos do director é o soo substituto e nos proprios
é substituido pelo chefe da 1,0 secço ou, em falta d'este, pelo da
2. 0; pag. 278, art. 31.

Suas attribuiçes e funcç6es; pag. 275, art. 20.

Contadoria provincial divide-se em duas secções,
pelas quaes, sob a immediata direcção do contador, correm todos
os serviços de escripturaço e coritabilidâde; pag. 270, art. 5.0; 275,
art. 20.

Contas das estações arrecadadoras são mensalmente exa-
minadas e liquidadas pela 2.a secção da contadoria provincial, em
vista dos conhecimentos da receita e dos documentos da despeza
incluidos nos respectivos balancetes; pag. 271, art. 5. 0 § 2. 0 , n. 4.

V. Tomada de contas.

—de fardamento ministrado ás praças do corpo policial.

V. Ajuste de contas.
—correntes de todos os responsaveis acho-se a cargo da refe-

rida 2.a secção; pag. 271, art. 50 § 2 0 , ns. 3 e 4.
—em que ha alcance inferior a 1$ ra. podem dar-se por ajusta-

das; pag. 447, art. 416.

Contencioso provincial é a secção por onde correm
os negocies a cargo do procurador dos feitos da fazenda; pag. 271,
art 6.0

Seus trabalhos; fnnccionarios; vencimentos; it., pag. 276, art.
22; pag. 288.

Contifluos das secretarias da assewblea e da presidencia
são 2 em cada uma; pag. 2s5 e 252.

—da directoria da fazenda 3; pag. 268.
—da de obras publicas 1; pag. 598.
—da inspectoria geral da instrucção publica 1; pag. 579.
—do lyceo mineiro 1; pau, 577, art. 193 2.0
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E cada um d'elios percebe: na 1. 11 d'aqueilas repartiçes o ven-
cimento annual de 800$; na 2.a e na 3a o de 720$; na t, na
e no lyeeo o de 600; pag. cit. e 587.

Contrabando ou extravio; iprovidencias fiscaes; pag. 63
a 66, art. 16 a 23; 192. art. 213 a 215.

Contracto ante-nupcial entro conjuges, se contem decla-
ração de valor, paga um por conto; não contendo, a contribuição é
do 200; pag. 124, § 2.o

—de concessão de garantia de juros ou subvenção kil. é tam-
bem sujeito ao pagamento de 200$; it, § 3•0

—de fornecimentos para o corpo policial é escrito pelo chefe
da secção central e assignado polo director de fazenda; pag. 274, §
13; 318, art. 45; 320, cap. 7. 0 ; 322, cap. 9. 0; 324, cap. 10.

—de obras publicas é escrito pelo secretario da repartição o
assignado por o respectivo director, o arrematante e seos fiadores;
reg. n. 101 do 1883, art. 83.

Cm-netas das companhias de infantaria do corpo policial
são 5, vencendo cada um 1$210 diarios; pag. 312, § 4.0; pag. 365.

CorpD policial; mudanças operadas desde 1835; con-
fronto das organisaços da força em 1872 e ultimamente; pag,
299 a 31!'

Consignação proporcionada à fixação actual; pag. 297, art. 34.
Nova organisação e disposições vigentes; pag. 311 a 355.

Correanie para o corpo policial á comprado em hasta
publica quando o gaverno não julga mais conveniente mandai-o
vir directamente da côrte; pag. 320, art. 58.

Tabolia das peças de qne •se compõe e consignação para a
respectiva despeza; pag. 357 e 298, n. 7

Correios-serventes da secretaria da assembloa e da di-
rectoria geral de obras publicas vencem annualmento 500$.; pag.
245 e 598.

Correspondencia offleiat de exactores e prescrip
ções que a regulão; pag. 381 a 380.

Cosinheiros para o rancho do corpo policial são esco-
lhidos d'entre os soldados que por suas circumstancias não podoni
fazer guarda e outros serviços; pag. 319, art.	3.
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Couceiras de jacarandá ou outras madeiras, pela pauta
de 3 por cento de exportação, pagão 1$920 por duzia; pag. 24,
art. 30, n. 5•

Couros excluirão-se da pauta de exportação em 1875; pag.
23, nota ao art. 2.°

Cravos para ferraduras, pela pauta de 3 por cento de
exportação, pagão 24 rs. de cada cento; pag. 2, art. 30, n. 6,

creação de—companhia ou sociedade anonyma—confraria
—irmandade—ordem 3. &_e—confirmação de seos estatutos ou com-
promissos—, cada um d'estes actos paga de direitos 10$; pag. 127,
§ 11.

croditos; disposiçes ampliativas, ja revogadas; pag. 602,
secção 9&

—constantes da lei de orçamento; pag. 603, art. 22.
- de leis ospeciaes; pag. 605, art. 24.
—supplemeatares, por actos administrativos e por subsequen-

tes dispo8iç5es de lei; pag. 604, art. 23.
V. Despeza. Disposições permaucntes. Obrgatoriedade. Opera çôes

de credito,
kd 

criação e engorda de gado é materia incluida no en-
sino pratico das escolas agricolas; pag. 521, art. 12.

Crime, no corpo policial, é toda a acção ou omissão
contraria ás disposições disciplinares e ponaes do respectivo reg.;
pag. 329, art. 110. V. Deserção. Transgressão.

--de adulterio--concussão--esteilionato--estupro--falta de exac-
ção no cumprimento de devero--furto--irregularidade de cosi-
ducta—peculato—peita—prevaricação - polygamia—rapto--roubo-
suborno—e qualquer que sujeita a pena de galé ou prisão com
trabalho—, priva do direito de aposentadoria o funecionario que
por tal soifre condemnação, desde que a sentença passa em jul-
gado; pag. 296, art. 7•o

Criminosos, como autores, no corpo policial, se consi-
derão os offlciaes, inferiores ou praças que commetem, constrangem
ou mandão alguem commetter as transgressdes de disciplina pre-
vistas peio respectivo reg.; pag. 329, art. 111.

- Cumplices são os que directamente concorrem para o mesmo
fim; it. art. 112.
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Não se comprehende em nenhuma destas qualificaçes o que
assim procede casualmente, no exercicio de algum acto licito, por
loucura ou violentado; it., art. 113.

Crystal, branco ou de outra qualidade, pela pauta de 6 por
cento de exportação, paga 30 rs. por kil.; pag. 25, n. 2.

Cultura de terras em regiões frias, quentes e tempera-
das; especial das plantas sacharinas, oleoginosas. de tinturaria,
filamoutosas, viniferas, gommosas e medicinaes; incluem-se no en-
sino pratico das escolas agricolas; pag. 521, art. 12, ns. 3 e 6.

Cumplicidade em delicto, no corpo policial, é punida
com a mesma pena da tentativa; pag. 330, art. 118.

—de tentativa o é cota duas terças partes da pena desta; it.

Curadoria e successão provisoria é caso em que se exi-
ge o pagamento do seilo de heranças e legados, salvo o direito de
restituição, apparecendo o ausente; pag. 89, art. 65.

Curativo de praças policiaes enfermas é pago pelo cofre
provincial, perdendo elias neste caso o respectivo vencimento;
pag. 322, art. 68 e 70.

Disposições a tal respeito; pa. 321 e 322, arts. 66 a 71.
—da guarda urbana esta a cargo das mesmas enfermarias e do

cirurgião-mor do corpo policial, salvo caso de permissão para trata-
rem-se fora; pag. 371, art. 31, n. 6.

—de presos. V. Sustento.

Custas judiciarias; consignação, disposição e in-
strucçes sobre o seu pagamento; pag. 265, art. 319, n. 10; pag.
600, art. 21, not.

»ação in solutum paga o imposto de alheação de escravo;
pag. 152, art. 145, § 3.°

Decadencia financeira nos exercicios de 58-60 e
72-74; pag. 3 a 12, not. ao art. 1.0

Decisões. V. Recursos.

»eftcit nos exercicios de 57-61, 62-64, 67-68-71-72-
77-78—e 80-81; pag. 3 a 17.
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—do de 83-84, se houver, será supprido por operaçio do cre-
dito; pag. 606, art. 25, n. 2.

Deixa, secretamente commettida em carta de consciencia,
paga imposto, cobrado na forma da res. de 26 de julho de 1813; pag.
90, art. 68.

—testamentaria, renunciada em beneficio de h3rdoiro ou casa
do caridade, paga-o na forma ordinaria; pag. 89, art. 64, n. 5.

Deixar, sem legitima licença, alguma praça do corpo poli-
cial, ainda que momentaneamente, o soo posto de sentinelia ou ser
encontrada ahi a dormir;

—deixar o serviço em que se acha, ausentando-se d'elIe por
mais tempo do que é permittido;

—deixar de recolher-se á capital quando lhe ô ordenado, sem
que se justifique por motivo de força maior;

—deixar, por falta do zelo, destruir ou perder-se qualquer
objecto do serviço;

—são transgress5es de disciplina, passiveis de pena correccio-
nal, nos 3j.os casos, sujeita no ultimo a conselho, processo, julga-
mento e indemnisação; pag. 334, art. 131, n. 2. 0; 335, n. 4. 1 o 5.;
340, § 1.0

Delegado, em cada fregnezia, districto ou povoação, onde
existe escola publica ou livre subvencionada, é proposto pelo in-
spector do municipio e nomeado pelo inspector geral da instrucção
publica; pag. 533, art. 21.

Suas attribniç6es e funcçes; it., art. 22.
—do procurador fiscal é o collector de cada um dos municipios

(excipto o da sede da administração), e nesta qualidade, como le-
gitimo representante da fazenda, tem competeucia para requerer
judicialmente quanto convenha á cobrança executiva de dividas
de impostos o á do seilo de heranças e legados; pag. 211, art. 260;
pag. 177 e seguintes.

Delinquentes. V. Criminosos.

Demissão e exclusão do corpo policial são penas mdi-
visiveis e applicaveis qualquer que soja a graduação de outras a
que andem aunexas; pag. 342, art. 163.

- determinada pelo presidente da provincia, não o sendo
por condemuação em algum dos crimes que privão do direito
de aposentadoria, não a impede; pag. 296, art. 7,0 § unico. V. Crime.
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Dentista paga de imposto 12 nas cidades e vilias e a me-
tale em outras povoações; pag. 73, art. 38, n. 21, e art. 39.

Denuncia, parte ou queixa falsa, sobre objecto de disci-
plina ou de serviço, no corpo policial, é transgressão qualificada,
sujeita a conselho, processo e julgamento; pag. 339, art. 147.

Perante as estações e repartições da fazenda provincial admit-
te-se e é retribuida a denuncia que occasiona imposição de multas
a devedores de impostos; pag. 65, art. 21; 121, art. 118.

Deposito de valores como cauções perante a directoria da
fazenda; pag. 237, art. 315.

- de joias V. Casas de negocio. Cauções.

Desapropriação, por conta do Estado, provincia ou mu-
nicipio, não paga novos e velhos direitos em relação a nenhum dos
seus actos; pag. 129, n. 4.

—por utilidade municipal ou provincial; lei n. 480 de 49
de junho de 1850.

Descendentes e ascendentes so isentos do seilo de heran-
ças e legados em suscessões abertas antes de entrar em vigor a dis-
posição permanente do art. 26 da lei 289 de 6 de novembro de 1882;
das posteriores pagão um decimo por cento, se o inventario é feito
judicialmente ou ha sentença sobre partilha amigavel; pag. 83,
art. 63, pag. 101, art. 90.

V. Filhos—illegitinios—naturaes.

Desconto em vencimentos de inferiores e praças do corpo
policial para satisfação de dividas particulares é absolutamente
prohibido, sob comminação de pena a quem o faz; pag. 316, art. 32.

Desenhador da directoria geral de obras publicas per-
cebe aunualmente 2:400$.; pag. 598.

Seos encargos; reg. n. 101 de 1883, art. 13.

Desenho Iínear entra no programma do curso litterario
do lyceo de artes e oflicios do Serro ; pag. 513, art. 2. 0, n. 3. 0. V.
Noções.

flesequilibrio orçamental até ao anno de 64-65;
pag. 1 a 17, not. ao art. l.°

Deserção no corpo policial é a ausencia do ofIcial que,
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por espaço de 30 dias seguidos, excede qualquer licença ou falta
ao quartel; do inferior ou praça que, sem licença o por 8 dias con-
secutivos, deixa do concorrer és revistas o ao serviço, pag. 340 e
341, arts. 151 a 150.

—aggravada, em relação a inferiores e praças; it., arts. 154 e
seguintes.

Demissão do official que no se justifica; pag. 341, art. 159, § 1.0.
Penas em que incorre o inferior ou praça; pag. 341, art. 156.
Roducço d'elias no caso de comparecimento voluntario autos

de qualificada a deserção ou 30 dias depois; it., arts. 157 o 158.
Conselhos de investigação o julgamento; pag. 32 a 350, art.

164 a 205.

Desistencia do officios de justiça regula-se por decretos
do governo imperial e quaes são estes; pag. 138, art. 141; pag.
139 e seguintes.

Desobediencia a superior no corpo policial é transgres-
ao qualificada, sujeita a conselho, processo e julgamento; pag.
339, art. 142.

Despacho de admissão ao monte-pio geral ou dos servi-
dores de Estado é um dos requisitos para obter-se do cofre provin-
cial o respectivo adiantamento; pag. 376, n. 2.

Destacamentos e diligencias da força policial;
disposições por que se regem; pag. 316 a 318,arts. 34 a 43; 337, arts.
133 §3.0, 134 e 135.

Devedores da fazenda, por alcance, nunca obtém morato-
ria; pag. 436, art. 403.

Casos em que incorrem nas penas de pagamento de juros,
perda de porcentagens, prisão administrativa e nas de pecu-
lato; pag. 428 a 436, arts. 3% a 401; 420, arta. 384 o seguintes; 419,
art. 382 o 383.

Difundir na proviucia os conhecimentos da sciencia agrico-
la é um dos fins da instituição das respectivas escolas; pag. 519,
art. 2.0 § 1.0

Diligencias. V. Destacamentos.

Dinheiro admitte-se como caução perante a directoria da
fazenda; pag. 237, art. 31.
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]Director da escola de pharmacia é um dos lentes eathe-
draticos, nomeado pelo presidente da provincia ; pag. 468, art. 1.0.

Suas attribuiçes e funcçes, em geral ; pag. 479, art. 82.
—de externato é um dos respectivos professores, nomeado pelo

presidente da provincia, e exerce cumulativamente a direcção da
escola normal, onde ha este estabelecimento, sem accrescimo da
respectiva gratificação; pag. 536, art. 2; 538, art. 31.

Suas attribuiçes e funcçes; pag. 536, art. 29.
- do lyceo mineiro é de livre nomeação do presidente da pro-

vincia e escolhido d'entre os respectivos professores; pag. 536,
art. 29.

Suas attribuiçes e funcçes; it.
- da fazenda provincial, de livre nomeação e demissão do pre-

sidente da provincia, salvo o direito de aposentadoria, tem sob sua
direcção não só as secçes em que se subdivide a repartição cen-
tral, como todas as estações por onde correm os negocies fiscaes;
pag. 273, art. 19; 277, art. 28 e 30.

Suas attribuiçes e funcçes, em geral; pag. 273, art. 19.
Percebe annualmento o vencimento de 4:400$; pag, 268.
—de obras publicas é de livre nomeação e demissão do presidente

da provincia e escolhido d'entre os engenheiros civis ou militares,
titulados no paiz ou em escola estrangeira; reg. ii. 87 de 22 de ou-
tubro de 1879, arts. 79 e 80.

Suas attribuiçes e funcçes; it., art. 6.°
Percebe o vencimento aunual de 5:000$000; lei 2716 de 18 de

dezembro de 1880, art. 6.0.
:Direitos, de entrada, extinctos pelo doe. 11. 3!7 de 24

de maio de 1845, revogatorio do § 16 do art. 2. da lei mineira
n. 275 de 15 de abril de 183; pag. 53.

—de 3 por cento sobre a exportação do varies generos; pag,
19, art. 2. § 1.'; pag 24.

Valores da arrecadação nos exorcieiosde4O-41, 60-61, 80-81,
o dos respectivos orçamentes nos de 81-84; pag. 24.

—de por cento sobre a exportação do café; pag. 19, art. 2.
2.' V. Café.

—do 6 por cento sobre a de outros generos; pag. 19., art. 2.'
§ 3.; pag. 25.

Valores da arrecadação nos exercicios de 40-41, 60-61 e 81-
81, dos respectivos orçamentes nos de 81-84; pag. 25.

V. Novos e velhos direitos.
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Discriminação, minuciosa e completa, das quotas de
cada uma das rubricas orçanientaes só começou na lei 1184 de
25 de junho de 1864; pag. 240, not. ao art. 316.

Dispensa de impedimentos matrimoniaes ou de proclamas
(não sendo pobres os nubentos) paga 5$; pag. 128, § 20.

—do serviço aos alistados na companhia de urbanos é da ex-
clusiva competencia do chefe de policia; pag. 368, art. 5.

iDistrahir-se a praça do corpo policial, entregar-se á
inacção ou repouso, durante o tempo em que estiver de patrulha
ou ronda; são transgrosses de disciplina, passiveis de pena cor-
reccional; pag. 335, a. 3.

Districtos de engenharia. V. Obras publicas.
Divida activa e suas diversas procedencias, pag. 175,

§ 8.0; pag. 176.
Arrecadação nos ex. de 79-82; liquidação do cobravel e do

insoluvel até esse tempo; it.
Arrematação por municipios, a 5, 25, 50 prr cento, ou cobran-

ça por pessoas estranhas aos devedores, com retribuição não ex-
cedente de 30 por cento do arrecadado; it.

Prescripção de PsO annos e disposiçes que a regulão; it. e
pag. seguinte.

Procedimento executivo perante o juizo municipal ou o pri-
vativo dos feitos da fazenda; pag. 178 a 181.

—de heranças, reputando-se incobravel ou de difficil solução,
arremata-se em hasta publica ou, renunciada pelos herdeiros, re-
colhem-se os respectivos titulos á thesouraria; pag. 104, art.
94 e95,

—de exercicio findo se diz a que é relativa a anuo financeiro
após o qual decorrerão 6 mezes e cujas coatas se achão defini-
tivamente encerradas para todos os pagamentos, os quaes então
comoção a correr pela verba especial a esse fim annualniente vo-
tada; pag. 37&; 398, arts. 349 e 350; pag. 399 e seguintes.

passiva, conforme a discriminação que fazem as leis an-
nuas, é só a que provem de operaçes de credito, sendo classifi-
cadas todas as outras na rubrica geral—exercicios findos--; pag.
373, art. 325.

O que foi essa divida em outros tempos, a partir de 1838; it.
—Estado actual da divida moderna; pag. 37.

V. 4mortiaçcio.
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DRrião de distrícLos para os serviços technicos das
obras publicas; reg. ri. 101 de 1883, art. 3.'

Doação, inter vivos, paga 2 por cento do soo valor; se,
porem, é entre ascendentes ou descendentes e affins nos mesmos
graos, cobra-se então um decimo por cento do valor doado; pag. 129,
§ 40

—causa mortis, entre os mesmos consaguineos e affins, paga
tamberu uru decimo por cento; fora d'esse caso, equipara-se a lega-
do e é sujeita ao respectivo imposto ao tempo de verificar-se, se
ainda subsiste; pag. 90, art. 67; lei 2892 de 6 de novembro de 1882,
art. 26.

Dobro de serviço é uma das penas correccionaes com-
minadas ás praças do corpo policial; pag. 335 e 335, art. 132, ri. 3.0

Doces, de qualquer qualidade, forão excluidos da pauta de
exportação em 1875; pag. 23, not. ao art. 2.'

Donatízos em favor do ensino publico do municipio ou da
provincia entrão no respectivo fundo escolar; pag. 548 e 549, arts.
70 e 76.

DOnO ou conductor de bestas novas sujeitas á taxa
de 5$ é isento de qualquel outra por si e sua bagagem; pag. 57, § 10.

Dotação, instituida em 1861, a beneficio das orphãas edu-
candas do coilegio das irmans da caridade em Marianna, tornan-
do-se extensiva, desde 1871, ás de igual estabelecimento em Dia-
mantina; pag. 375.

Dote de paes a filhos não paga novos e velhos direitos; pag,
129, n 3o

Drainageni é materia comprehendida no estudo pratico
das escolas agricolas, pag. 521, art. 11.

Drogas medicinaes. V. Casas de negocio.

:EJ
Economia rural e contabilidade são materias de ensino

comprehendidas no 1,0 anuo das escolas agricolas, paz'. 521,
art. 11.
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Ediflelos para o estabelecimento de escolas agricolas, con-
dições e acquisição, pag. 523, art. 23.

Elementos de chimica applicada 
à

agricultura e de phy-.
sea experimental são materias de ensino comprehendidas no
2.° anuo das escolas agricolas, pag. 221, art. II.

Embriaguez, no corpo policial, é circumstancia aggra-
vante de transgressão de disciplina e por si mesma a constitue
em acto de comparecimento ou de serviço; pag. 332. n. l; 335
nu. 4 o 11.

—na companhia de urbanos determina a demissão imme-
diata; pag. 369, art. 16.

Emendar, entrelinhar, extrahir folha do livro, raspar
ou riscar em qualquer ponto a eseripturação a cargo da direc-
toria da fazenda, são faltas graves; o empregado que as pratica
sujeita-se ás penas de suspensão e multa, alem de outras, em
que possa incorrer, pag. 282, art. 58.

Eniígeantes e suas familias, contractados pelos directo-
res das escolas agricolas; pag. 524, art. 25.

Emissão. V. Apolices. Bilhetes de credito.

Emolumento é uma rásoavel retribuição compensativa
do tempo que ernpregão os funccionarios publicos em serviço de
puro interesse particular; pag. 461, not, ao art. 18.

Contribuições devidas pelos seguintes actos:
—Cartas—de confirmação de compromissos—; de empregos de

guardamoria—; de matricula na escola de pharmacia—; de officio
de justiça—; pag. 147 a 149, § 3, 0 , 4,0 e 7.°

Certidões de exame deanno na escola de pharmacia; pag. 149, §12.
- « de livros ou papeis; it., § 13.
—Concessões de licença; it., § 8.°
—Contractos para exercicio de fuacç6es publicas provinciaes

pag. 146, § 1.°, n. 4.
—Diplomas de empregados geraes, cuja nomeação compita

ao presidente da provincia; e de quaesquer funccionarios provia
oiaes, it., n. 2.

—Dispensas, graças, ordens a favor de partes; pag. 149, § 9•0,
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—Portarias de nomeação conferida polo governo imperial,
unicamente assignadas pelo respectivo ministro; pag. l49, 6.°

—Provisões do parochos; it.
—Quaesquer diplomas, provisões ou titulos expedidos pela

administração provincial; pag. 146, § 1.0
—Registro de actos do governo imperial concedendo distinc-

çes, graças, honra& mercez; patentes do exercito e da guarda
nacional; pag. 148, § 6.0

—Termos de juramento do empregados estipendiados; pag. 149,
§ 11.

—Verbas de registro nas secretarias da provincia; pag, 149,
§ 10.

Valores da contribuição nos ex. de 40-41, 60-61 e 80-84;
pag. 150.

Passa a pertencer ao fundo escolar o producto da arrecadação
que provier de actos relativos a alumnos dos estabelecimentos lit-
terarios da provincia, empregados da instrucção publica e profes-
sores; pag. 5t7, art. 70, n. 3.

Empenhar, jogar ou vender qualquer objecto do serviço
do corpo policial ó transgressão qualificada de disciplina, sujeita a
conselho, processo e julgamento, alem da indernnisação; pag. 339,
art. 149.

Empregos municipaes e provinciaes são todos os existen-
tes em municipios e provincias; excepto os de bispo; presidente de
provinci; commandante superior da guarda nacional; os que dizem
respeito às adrninistraçes do correio, da fazenda nacional, da guer-
ra e marinha; ás academias, cursos juridicos, faculdades de medi-
cina; ás relações e tribunaes superiores; act. add , art. 10 § 7..

Emprestar as proprias armas ou servir-se das de outro é
transgressão de disciplina, passivel de pena correccional commina-
da a praças do corpo da policia; pag. 335, n. 6.°

Emprestimo de 500:000$., a juro maximo de 6 por cento,
amortizavel em 6 annos, contados de 1 de julho de 1883, para con-
versão da divida fluctuanto da provincia; pag. 606, not. ao  art. 25.

—contrahido para satisfação de despezas ordinarias nos exor-
cicios de 53-61; pag. 3 a 5, not. ao art. 1.0

- mineiro, tomado em 1838 o ainda depois para os gastos do
construcção da estrada do Parahybuna, enorme sorvedouro da
rendas da provi ucia em mais de 30 annos ; pag. 2 o 373.
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Empreza. V. Obras publicas.

Enfermarias para o curativo das praças do corpo policial;
podem ser estabelecidas pelo governo quando esta providencia seja
preferivel àde contractar o serviço com qualquer estabelecimento;
pag. 322, art. 71.

E tambem ahi serão tratados os doentes da guarda urbana; pag.
371, art. 31, ri. 6.

Engenheiros de districtos são 6, parcebendo cada um
annualmente 4:000$. e, a titulo do conducção, mais 300 rs. por kil.
de percurso em serviço, com tanto que não passe de 5:000$. a to-
talidade do vencimento de cada um; lei 2716 de 18 de dezembro de
1880, art. 6.° ; e 591, art. 20, ri. 5.

Seus encargos; reg. n. 101 de 1883, art. 70

Engenhos do aguardente, assucar ou rapadura, tributados
com diversas taxas proporcionaes á qualidade do motor e do fa-
brico; pag. 69, art. 32.

—isençes; pag. 68, art. 31, n. 1 e 2.
—lançamento e, no mesmo acto, percepção do imposto admi-

nistrativa ou depois judicialmente feita; pag. 73 a 77, arts. 41 a 57.
—producto da contribuição nos exa. de 40-....41, 60-61 e 80-

84; pag. 69, not.

Ensino obrigatorio, instituido na provincia em 1835; alter-
nativas por que ha passado; pag. 409 e seguintes.

Soo regimen actual; pag. 545, art. 63 e seguintes.
—particular; suas condições desde 1835; pag. 499 e seguintes.
—actualmente livre a nacionaes e estrangeiros, a associações

civis e religiosas, todos os quaes podem fundar estabelecimentos
de educação e de instrucção, sem dependencia de titulo ou prova
de capacidade profissional; pag 540, art. 38.

Deveres impostos aos fundadores, sob comminação de multa
caso unico, em que pode ser suspenso o ensino; it. e art. 39.

—Ensino nas escolas normaes, desde 1835; reformas por que
ha passado; pag. 492 e seguintes.

Soo regimen actual; pag. 569, arts. 165 e seguintes.
—nas escolas primarias, desde 1835; reformas por que ha pas-

sado; pag. 499 e seguintes.
• Soo regimen actual, em cidades e vilias, freguezias e distri-

etos; pag. 542, arte. 44 e seguintes.



INDIOB ÁLPEfABWrICO.	 XLIX

—na escola de pharmacia, desde 1839; reformas por que ha pas-
sado; pág. 46 e seguintes.

Soo regimen actual; pag. 468 e seguintes.
—nas escolas agricolas; pag. 519.
—nos externatos, desde 1859; reformas por que lia passado; pag..

489 e seguintes.
Soo regiinen actual; pag. 576, art. 191.
—no lyeeo mineiro, desde 1854; reformas por que ha passado;

?R 486.

Soo regimen actual; pag. 575, art. 185 e seguintes.
—no ly000 de artes e officios do Serro, desde 4879; pag. 512.
Soo regimen actual; pag. 514 e seguintes.

Enterro. V. Funeral.

Entrelinhar. V. Emendar.

Enxadas são isentas de direitos provinciaes; pag. 56, §2.

Equações de 1.* grao entrão no programma dos exames
a que são submettidos os csndidatos aos lugares de 3.°' officiaes da
directoria da fazenda; pag. 277, art. 28 § 3•0•

Equipamento necessario ao corpo policial é com-
prado em hasta publica, quando o governo não julga mais con-
veniente mandai-o vir directamente da côrte; pag. 320, art. 58.

Tabefla das peças de que se compõe e consignação para a
respectiva despeza; pag. 359 e 298, n. 4 e 7.

V. Remonta,

Escola do pharmacia, ultimamente reorganisada pelo reg.
ii. 97 de 9 de abril de 1883; pag. 468.

- escolas agricolas nos valles dos rios das Velhas, Piracicaba e
Verde; pag. 519.

—domiriicaes e nocturnas para o ensino de adultos na capital
e nas cidades mais populosas; pag. 462, n. 9; 498; 543, art. 50.

- em cadeas centraes; pag. 496 a 498.
- normaes na sede do governo e em mais 7 cidades, continuan-

do 4 annexas aos respectivos externatos; pag. 569, arts. 165 e se-
guintes.

- primarias em cidades e villas, freguezias e districtos ; pag.
541, art. 43 e seguintes.
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Caixas economicas nas escolas publicas, croadas sobre proposta
dos respectivos professores e approvaço da inspectoria geral, para
o fim de despertar nos alumnos o amor do trabalho e da pieviden-
eia, iniciando-os nas verdadeiras noções da vida economica; pag.
650, art. .82 a 84

V. Ensino.

Escravo, que directa ou indirectamente emprega-se em
serviço de mineração de ouro de qualquer companhia, associação
ou individuo, que na mesma occupação tem mais de 5 escravos, é
annualmente sujeito ao imposto de 2000; pag. 166, art. 177.

Valores da contribuição nos exercicios de 74-75 e 80-84; it.

Escripto. V. Escriptura.

Escriptorio - de advogacia—agrimensura—engenharia;
de solicitador—; qualquer outro—não especificado—; paga de im-
posto, cada um, 12$000 nas cidades e vilias e a metade em outras
povoações ; pag. 72, art. 38, us. 12 a 15, e 73, art. 39.

Escriptura e escripto de contracto de empreitada ou lo-
cação de serviços, em quo o empreiteiro ou locador ministra o pro-
prio trabalho ou industria, não estão sujeitos a novos e velhos di-
reitos; pag. 129, § 1.0 n. 1.

- publica ou particular, de contracto, distracto, ratificação
ou rescisão, de qualquer especie, paga direitos proporcionaes a
soe 'valor; pag. 128, § 1.0

Nesta obrigação se comprehendem os oseriptos particulares o
as escripturas publicas de alheação, de que se cobrão os mesmos
direitos, alem do imposto de translação de dominio; not. ao cit. §.
• Escriptura publica é da substancia de todo e qualquer contracto
de alheação de escravo, cujo preço ou valor passa de 200$000; pag.
155, art. 149 e seguintes.

:Escriptur açãO e contabilidade financeiras na directoria
da fazenda e nas estações fiscaes; pag. 270 e 271, art. 5.-;282, art
59; 386 a 1408, arts. 331 a 355.

- do corpo policial; pag. 324 a 326, art. 85 a 92.
- mercantil entra no programma dos exames a que são submet-

tidos os candidatos aos lu -ares de 3 os officiaes da directoria da fa-
senda; pag. 277, art. 28 § 3.0•

Escrivão de collectoria, substituto legal do coilector,
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cujas funcçes igualmente exerce na vacancia do cargo é nomeado,
pelo director da fazenda; pag. 204 e 205, arts. 246 a 249; pag
273, art. 19 § 6.0

Em seus impedimentos é substituido pelo respectivo ajudante;
pag. 205, art. 248.

Habilitação para o exercido do cargo; caução ou fiança e seu
arbitramento; pag. 210, art. 259; pag. 284 e seguintes.

Obrigações relalivas à escriptração; pag. 381 a 391, art. 327
a 338.

- privativo dos feitos da fazenda, empregado da secção do con-
tencioso, proposto pelo procurador fiscal e nomeado pelo presiden-
te da provincia, vence aunualmente 400$., alem das respectivas
custas; pag. 277, art. 28 § 2.0; pag. 288 e 600 a 602, art. 21.

—de recebedoria, substituto legal do administrador, cujas
funcçes igualmente exerce na vacancia do cargo, é proposto pelo
director da fazenda e nomeado pelo presidente da provincia; pag.
182, art. 192; pag. 189, art. 204; pag. 273, art. 19 § 70

Attribuiçes e funcçdes; pag. 187, arta. 199 e 200.
Deveres concernentes á escripturaço; pag. 381 a 397, art. 327

& 343.
Em seus impedimentos é substituido pelo proprio adminis-

trador ou pelo cornmandante do destacamento; pag. 189 e 190,
arts. 204.

E' claviculario do cofre e como tal concorre com o adminis-
trador em todos os actos de entrada e sahida de dinheiro; pag.
188, art. 200 § 30

Não entra em exercicio sem prestar caução ou fiança; pag. 183,
art. (96.

Percebe ordenado, gratificação e porcentagem, mas não tem
direito á aposentadoria; pag. 283 e 293, art. 3. § 3;

Jsuio1as para serem distribuidas aos pobres são isentas
de selio do heranças e legados; pag. 84, n, k.

Especia1isao de hypothecas, que á fazen1a
provincial competem sobre os bens de seus administradores, collec-
tores, contratadores, escrivães, exactores, fiadores, propostos, ren-
deiros, thesoureiros e quaesquer outros semelhantes; pag. 229, art.
289 e seguinto€.

—Prenotação; especialisação e inscripção; instrucções relativas;
pag. 230 a 236, arts. 292 a 31.
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Espolio inferior a 500$ não é sujeito ao acHo de heranças
e legados; nem por parte da fazenda se promove o inventarió
desde que é notoriamente conhecido o valor do acervo; pag 85, a.

Estabelecimento e conservação dos pastos eompr,
bende-se no ensino pratico das escolas agricolas; pag. 521, art. 1

Estabelecimentos, artes, officios e proâsses, tribu¥
tadoL com a imposição de diversas taxas; pag. 72, art. 38.

Lançamento e. no mesmo acto, percepção do imposto adminis-
trativa ou depois judicialmente feita; pag. 73 a 76, arta. Fl a 57.

Estações de vigias em lugares de extravios, subordi-
nadas ás recebedorias a que pertencem, tm o encargo de vedar,
os contrabandos e de perceber o que deva ser pago em 'virtude
de lei; pag. 182, art. 193; e 197, § 2. 0 e 4.0.

Estado maior do corpo policial pertence £ companhia de
ca,allaria e cdmprehende o major commandante, o capitão fiscal,
o capitão cirurgião-mor, o tenente ajudante e secretario e o al-
feres quartelmestre; pag. 311; art. 1. § 1. 0 ; 312, § 3•0

—menor pertence à l. a companhia de infantaria e comprem
hendo o sargento ajudante, o mestre e o contra-mestre da musica
e 24 instrumentistas; it., § 2. 0; 312, § 4.0

Estatutos. V. Con/irmaço.

Estradas, V. Obras publicas.

Estranhos, obrigados ao pagamento do sello de heranças
e legados e em que proporção; pag. 97 a 100, art. 84 a 89.

Estribos excluirão-se da pauta de exportação em 1840;
pag. 23, not. ao art. 2.

Exceder em marcha o tempo marcado para fazel-a é
transgressão de disciplina passivel de pena correccional, commi-
nada a praças do corpo da policia; pag. 335, n. 5.

]Excesso orçamentai da despeza sobre a receita até
ao anno de 75-76; pag. 1 a 12, not. ao art. 1.0.

—real da despeza sobre o producto da renda desde 1858, ex-
cepto nos annos de 61-62, 64-67, 68--71; pag, 17, not. ao art. l.°,

Eactor. V. Administrador. CoUector. Escrivão.
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Exames na escola de pharmacia; pag. 473, arts. 36 e se-
guintes.

—nas escolas agricolas; pag. 524, art. 29.
-	«	normaes; pag. 574, art. 179.
- «	primarias, inclusivo as das cadeas centraes; pag.

544, arts. 55 e 57; 498, art, 19.
—nos externatos e no lyceo mineiro; pag. 578, art. 198; 574'

art. 179.
—no lyceo de artes e officios do Serro; pag. 516, art. 12.

V. Matricula. Requisitos.

Execução de obras publicas; reg. n. 101 de 1883, art. 38.

Excrcicio de manobras e manejo d'armas no corpo poli-
cial, sempre que o pormittir o serviço, com previa participação ao
presidente da proviacia quando o mesmo corpo para esse fim hou-
ver de reunir-se fora do quartel; pag. 354, art. 231.

—diario de calligraphia e orthographia entra no programma
dos estudos de 1.0 anno e de redacção no 2.0 das escolas normaes;
pag. 569, art. 166.

—escolar no curso de pharmacia começa a 27 de setembro e
termina a 15 de julho ou antes, se estiverem concluidos os actos ou
exames do anno; pag. 472, art. 28.

—financeiro se diz o periodo de 21 mezes, que decorre sempre
do 1.0 de julho e termina a 31 de março do anno subsequente ao
immediato. Nas l.°' 12 mezes occorrem todos os factos de que é
derivada a receita; executo-se todos os serviços legalmente de-
cretados ; no seguinte fl•me completa-se a recepção de todas as ren-
das e o pagamento de todas as despezas; no 3•u posterior tudo en-
tra em ultima liquidação, procedendo-se aos devidos lançamentos
e ao definitivo encerramento das contas. O que resta por arreca-
dar passa a ser divida activa e passiva o que fica por pagar; pag.
397 a 408, arts. 314 a 355. V. Anno financeiro. Dividas activa;
passiva.

Expediente. O material comprado para o das repartiçes
provinciaes é pago pela directoria da fazenda, desde que a despe-
za se contem nos limites da lei do orçamento e é autorisada pelos
respectivos chefes; pag. 274, § 12.

Para o da secretaria do governo pode a presidencia abrir cre-
dito supplenieatar no ex. de 83-84; pag. 604, art. 23.
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Explorações mineralogicas; auxilio do 1:500$. ás respe-
ctivas dospezas no ex. de 83-84; pag. 591, art. 20, n. 4.

Exportação. V. Direitos.

Externatos; pag. 576, art. 191 e seguintes.

V. Ensino.

Extracto de quina excluio-se da pauta de exportação em
1882; pag. 23, not. ao art. L-

--do lançamoato dos impostos de industrias e profissões devo
ser enviado á directoria da fazenda até ao fim de setembro de
todos os annos; pag. 74, art. 44.

Extrahlr folhas de livros. V. Emendar.

xtravio. V. Contrabando.

F
Fabrica de cerveja paga de imposto 20$. nas cidades e vilias

e a metade em outras povoações; pag. 72, art. 38, n. 3; 73, art. 39.
- de charutos, 12$., it.; it. n. 16, it.
- de cigarros, l.; it.; it., it.
-de fogos. artificiaes, 12$.;it.; it., n. 17, it.
- de velas de cera não paga imposto de industrias o profissões;

pag. 459.

Fachina, em linguagem militar, consisto na limpeza do
quartel e suas dependencias; na das armas e mais petrechos em
arrecadação; nos serviços de conducção de agua e lenha e outros
semelhantes. E é uma das penas disciplinarás comminadas ás praças
do corpo policial; pag. 335 e 336, art. 132, n. 8. 0, e § 1.0 n. 7.'

Facilitar a fuga de algum criminoso é transgressão qua-
lificada de disciplina e no corpo policial sujeita a conselho, pro-
cesso e julgamento; pag. 339, art. 144.

Falta do comparecimento nas respectivas' repartições sujeita
os empregados da secretaria da presidencia, das directorias da fa-
zenda e de obras publicas e da inspectoria geral da instrucção a
desconto total do vencimento dos dias de ausencia, se é jnjustifi-
da, e somente da gratificação no caso contrario; pag. 261, art. 16;
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278, art. 33; reg. n. 87 de 22 de outubro de 1879 art. 8.0; pag 583,
art. 215.

—dos professores nas respectivas aulas é sujeita a iguaes des-
contos; pag. 561, art.	1&l.

Causas justificativas de faltas na mencionada 2.a hypothese;
pag. 262, art. 17; 278, art. 33; reg. e art. cit; pag. 583, art. 215;
561, art. 142.

—de respeito ao presidente da provincia, a superiores e a au-
toridades á cuja disposição se acha official, inferior ou praça de
policia, é transgressão qualificada de disciplina, sujeita a con-
selho, processo o julgamento; pag. 338, art. A.I.

—Faltas imputaveis aos alumnos da escola de pharmacia; pag.
483, art. 97.

—das escolas agricolas; pag. 521, art. 7•0
- «	c	norrnaes,. pag. 574, art. 177.
—dos externatos e lyceu mineiro; pag-. 577, art. 197.
—do lyceu de artes e officios do Serro; pag. 516, art. 15.

Faltar,  ao quartel por tempo que não chegue a constituir
deserção é transgressão simples da disciplina, passivel de pena
correccional,comminada a praças do corpo da policia; pag 335, n. 15.

No mesmo caso, se a falta é de official, sujeita-o á prisão pelo
dobro do tempo de ausencia ; pag. 341, art. 159 § 2.0.

Farinhas, do mandioca, de milho, de tapioca, de trigo, ex-
cluirão-se da pauta de exportação em 1882; pag, 23, not. ao  art. 2.°

Feijão eliminou-se no mesmo anno; it.

Feriados na escola de pharmacia; Ipag. 472 art. 28 e 29.
- nas agricolas.
- nas das cadeas centraes e nas primarias; pag. 498, art. 19;

545, art. 58.
- nas normaes pag. 574, art, 181.
- nos externatos e no lyceo mineiro; pag. 578, art. 198.
- no lyceo de artes e offlcios do Serro ; pag. 516, art. 12.

Ferrador da companhia de cavaliaria do corpo policial
vence diariamente 1$910, á que accrescem 20 rs. para conserva-
ção do arreios; pag. 312, § 30, o pag. 365.

Ferraduras, pela pauta do 3 por cento de exportação,
pagão 600 de cada cento; pag. 24, art. 3 • o n. 7.
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Ferro em barra oc1uio-se da pauta de exportação em
1882; pag. 23, not. ao art. 2.0.

pertifisadores ou estrumes; maneira do proparal-os;
suas applicaçes; materias de estudo pratico nas escolas agrico-
las; pag. 521, art. 12.

Festejos naciOnaes, pela La vez expressamente con-
templados na lei n. 1184 de 25 de junho do I854; pag. 290, art. 322.

Fiança provisoria, cuja maima duração é de 4 me-
zes, admissivel somente para que possa entrar em exercicio o eia-
dor nomeado, a quem marca-se um praso improrogavel para ga-
rantir-se definitivamente; pag. 218, art. 271.

A assignal-a admitte-se só quem é reconhecidamente abonado;
it.,l.°

Prescripçes acerca do soo summarissilno processo; it., § 2.°
- definitiva nos termos e com as formalidades da lei geral n.

1237 de 24 de setembro de 186'i, e dec. ri. 353 de 26 do abril de
186; pag. 219, art. 272 e segnintes.

Em seu processo é rostricta a intervenção da autoridade fis-
cal, a quem, todavia, cabe a faculdade de aceitar ou não os fiadores
offerecidos; pag. 219, arts. 273 e seguintes.

Formalidadas essenciaes no respectivo termo; mandato ex-
presso; pag. 222 e 223, arts. 277 a 279.

—Fianças de limitado valor; pag. 223 e seguintes, art. 280 a 283.

V. Espeeialisaço. Hypotheccr. Cauço.

Fideicomisso, obrigado ao selio de heranças e legados e
em que proporção; pag. 89, art. 66.

—em que differe do usofructo; pag. 103, not. ao art. 93.

Fiel do thesoureiro da fazenda provincial serve e substitue
o mesmo funecionario sob a responsabilidade d'este, por quem é
proposto e nomeado pelo respectivo director, sendo de 1:200$ o
seu vencimento amua!; pag. 268 e 277, art. 27, 278, art. 31.

Filho de l.° matrimonio, que succede a irmo germano fal-
lecido ai' intestato, tendo-se devolvido o usofructo da herança á
mãe ou pao binubos, paga o respectivo imposto, mas só quando
se abre a succossão; pag. 88, art. 64, n. 3, e pag. 459, art. 14.

—illegitimo de qualquer especie, nos termos do dec. do 11 de
agosto de 1831, se com a dec1araço d'essa qualidade foi institriido
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herdeiro em testamento aberto antes do reg. n. 74 do 28 de dezembro
de 1875, fica isento do imposto, mostrando-se legitimado na forma
da lei ou competentemeato habilitado antes da sentença do par-
tilha; pag. 93 a 96, arts. 70 a 83.

--natural, reconhecido conforme a lei de 2 de setembro de
se judicialmente lhe é contestada a qualidade de herdeiro

forçado, paga o imposto, que se restituo desde que o reconhe-
cimento é confirmado por sentença irrevogavel; pag. 92, art. 69.

V. Descendentes.

Fiscalisaço da renda provincial, fora dos meios ordi-
narios é serviço anuualniente contemplado nas leis do orçamento;
pag. 265, art. 319, n. 41.

Folha para pagamento dos officiaes do corpo policial; pag.
315, art. 2& o 25. V. Assentamento.

-- corrida paga 5$000 de direitos; pag. 128, § 21. V. Requisitos.

Forjas de ferro. E o governo autorisado a transformar
algumas das existentes na provincia, afim de adaptal-as ao systs-
ma catalão, e a contratar para este flui os mestres nocessarios, den-
tro ou fora do paiz, no excedendo do 10:000$. a maxima despeza;
lei 2892 de 6 do novembro de 1882, art. 4•0 § 1.0

pormularlos das companhias do corpo policial; pag. 327,
art. 100 o 102.

T,orneelmentom ao mesmo corpo; pag. 318, cap. 6. 0, 320,
cap. 7•0; 322, cap. 9 0; 324, cap. 10.

porriel da guarda urbana vence por anno 521950; pag. 37.
No corpo policial ha em cada companhia 1, que percebe diaria-

mente 1$1. 30, accrescendo 20 rs. ao de cavailaria para conservação
do arreios; pag. 312, § 3.° e 4.0, e pag. 365.

Fouces são isentas de quaosquer direitos provinciaes; pag.
56, § 2.°

Francez ensina-se em cada um dos externatos e no lyeeo
mineiro; pag. 575 e 576, arts. 186 e 191.

- por meio de documento deve provar que o sabe o que pel
vez pretende matricular-se na escola de pharmacia ou prest

exame das niatorias que nelia se lecciono; pag. 469, art. 
471, art. 12; 472, art, 22.
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preguezias. Nenhuma disposição creando-as é exequivel,
sem que os habitantes offereção edificios proprios para o estabe-
lecimento das escolas publicas; lei 1977 de 10 de novembro de
1873, art. 2.0; 2892 de 6 de novembro de 1882, art. 21 § 2.0

Em todas, que ainda as não tenhão, são creadas nma esco-
la primaria para o sexo masculino e outra para o feminino, as
qnaes irão sendo providas d proporção dos fundos annualmerite
consignados nas leis do orçamento provincial; lei 2892, art. cit. § 1.'

prelos foro excluidos da pauta de exportação em 1840 pag
23, not. ao art. 2.0

Frequencia legal das cadeiras dos externatos; pag. 576,
art. 192.

*	- das escolas em cadeas centraes; pag. 497, art. 15.
- das de ensino primario; pag 52 a 543, art. 45 a 49.
- das dominicaes e nocturnas; pag. 543, art. 50.
- das officinas do lyceo de artes e ofilcios do Serro; pag. 514

art. 3.0
- obrigatoria para os alumnos matriculados no curso do phar

macia, nos externatos e no lyceo mineiro; pag. 482, art. 96, 577,
art. 197.

- simultanecs do alumnos-mestres de ambos os sexos nos cur-
sos normaes, havendo nas respectiva salas as convenientes divisSes;
pag. 571, art. 168.

Fructa, de qualquer qualidade, eliminou-se em 1882; pag.
23, not. ao art. 2.0

Fubá, em 1875, pag. 23, not. ao art. 2.9.

Fumo, pela pauta de 3 por cento de exportação, paga 12 rs.
por kil. ; pag. 24, art. 3., n. 8.

- em folha, pela de 6 por cento, paga 30 is.; pag. 25, n. 3.
- picado, pela de 3 por cento, paga 60 rs.; pag. 24, n. 9.

Fundo escolar, provincial e municipal, instituido para
construcção e melhoramento das respectivas casas, acquisição do
mobilia, de material technico e de livros de leitura para meninos

Ç

bres, bom como para soccorrel-os com objectos de escripta, cal-
do e roupa; pag. 547 a 550, arts. 69, 76 a 81.

Origens de que é derivado; arrecadação a cargo das estaçes
scaes; pags. 547 a 550; arts. 70, 71, 72, 75 76, a 78.



1NDICE ALPHABETJCO.	 LiZ

Distribuição do fundo provincial, por ordem do presidente da
provincia sobre proposta do inspector ger8l; pag. 547, arts. 72 a 75.

- do fundo municipal pelo respectivo inspector, de accord.
com o presidente da camara e o coilector; pag. 549, arts. 79 e 80.

Fundos publicos. V. Saldos.

Funeral de praças do corpo policial; consignação de 20$. a
cada uni, pagos pelas estações competentes, em vista de documentos
comprobatorios da despeza; pag. 351, art. 209.

Furto ou roubo feito a camarada, inferior, official ou paisano,
é trangresso qualificada de disciplina, sujeita no corpo policial a
conselho, processo e julgamento; pag. 339, art. 145.

ki
Gabinetes ou laboratorios correspondentes a cada uma das

materias da i.a e 2.a secções do curso de pharmacia; pag. 469s
art. 3•0

Gado, cabrum, pela pauta de 6 por cento de exportação, paga
100 rs. por cabeça; pag. 25, n. 4.

- cavallar, 3$.; it. n. 5.
- lanigero, 100 rs.; it. n. 6.
- muar, 4$.; it. ii. 7.
- sumo, 900 rs.; it. n. S.
-- vaccum, 2$160; it. n. 9.

«	de outras provincias, excepto do Goyaz, é sujeito á
diferença das respectivas taxas itinerarias; pag. 60, art. 12.

Gailinha, pela pauta de 6 por cento de exportação, paga
20 rs. por cabeça; pag. 25, n. 10.

- d'Angola, 20 rs.; it. n. 11.

GameHas excluiram-se da pauta de exportação em 1875
pag. 23, not. ao art. 2.

Gansos no mesmo anno; it.

Generos sujeitos ás imposições de 3, 4 o 6 por cento de ex-
portaço; pag. 24 a 26.
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Gengibre, pela pauta de 6 por cento, paga 18 rs. por kil.;
pag. 25, n. 12.

Geographia lecciona-so nos externatos e no lyceo mi-
neiro; pag. 575 a 576, art. 186 e 191. V. Noções.

Geologia. V. Noções.

Geometría lecciona-se no lyceo mineiro; pag. 576, art.
186

V. Matlzcmaticas elementares. Noções praticas.

Graduações dos postos inferiores do corpo policial podem
ser dadas pelo respectivo commandante ás praças de melhor pro-
cedimento e, d'entre estas, ás mais antigas, no excedendo, porem,
o numero dos effectivos de cada classe; pag. 313, art. 6.0.

Grammatica portugueza entra no programma dos
exames a que são submettidos os candidatos aos lugares de 3.°' offi-
ciaos da directoria da fazenda, de 2." da de obras publicas, da
inspectoria geral da instrucço e secretaria da presidencia; pag.
261, art. 13 § 5. 0 ; 277, art. 28 § 3.'; 583 art. 215; reg. n. 87 de 22
de outubro de 1879, art. 80.

Gratificação é a 4. a parte do vencimento dos empregados
secretarias da assemblea o da presidencia, das directorias da

fazenda e de obras provinciaes, da inspectoria da instrucção e dos
professores publicos; pag. 245; lei 2892 de 6 de novembro de 1882,
art. 12.

- é a terça parte do vencimento de todos os outros funcciona-
rios, inclusive os lentes da escola de pharmacia; pag. 295, art. 10
481, art. 88.

- addicional e de exercicio, não guardam nenhuma dessas pro-
porções as dos officiaes do corpo policial ; pag. 365.

- não excedente da 5•a parte do respectivo ordenado pode con-
ceder-se ao professor que, habilitado na forma do reg. n. 100 de
1883, tenha se distinguido no ensino por mais de 15 annos; suspen-
dendo-se, porem, se a desmerecer por seu procedimento posterior,
pag. 557, art. 120.

- correspondente á 6.a parte do respectivo vencimento é ga-
rantida ao empregado que, depois de 30 anuos liquides de serviço,
achando-se ainda apto, continua em exercicio, pag. 297, art. 13.
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Como se substituem ; nomaaçdo interina no caso de vacancia ou
mpedimento por mais do 30 dias pag 480, art. 85.

Leitras para pagamento do imposto sobre bestas novas;
pag. 455, arts. 40 e seguinte,;.

-para solução d repnsabi1ic1ado proveaieate de alcance n
caso de coaceder-so inoratoria ao fiador; pag. 436 e seguintes, arts.
402 a 405.

Lieena aos empregados da secretaria da presiden&ia; pag.
261, art. 14.

- aos da directoria da fazenda; pag. 278, art. 33.
- da de obras publicas; reg. n. 87 de 22 de outubro de 1879,

art. 80.
- da inspectoria geral cl instrucço publica; pag. 583, art. 215.
- aos lentes do curso do pharmacia; pag. 481, art. 87.
- aos officiaes, inferiores e praças da guarda urbana; pag. 368,

arts. 9 e 10.
- do corpo policial; pag. 38 e 320, arts. 107 a 109.
- aos professores das escolas agricolas, das de cadeas, das

normaes e das primarias, dos externatos, do lyceu mineiro e do
de artes e officios do Serro; pag. 523, art. 18; 498, art. 17; 560 o
561, arts. 133 a 139; 518, art. 25.

- aunualmente a 2 professores de cada uma das ciscumscrip..
çes litterarias para habilitarem-se nas materirs do curso normal;
pag. 575, art. 183.

- para o exorcicio de industria ou profissão não pode ser con-
cedida pelas camaras municipaes, sem que o pretendente exhiba
conhecimento do imposto pago ou documento da estação fiscal,
com que mostre ser isento d'elie; pag. 76, art. 55.

Lingoa feanceza entra no programma do curso litta-
rario do lyceu de artes e officios do Serro; pag. 513, art. 2. 0 , u. 2.

Liteira, cada urna, pela pauta de 3 por cento de exportação
paga 4$800 ; pag. 24, art. 3. 0 , n. 10.

Litteratttrn nacional ensina-se no lyceo mineiro;
pag. 575, art. 186. V. Nocõcs.

Livros excluirão-se da pauta de exportação em 1840 o em
1875; pag. 23, not ao art. 2.0.
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Aequisiço dos que se destin a alumnos pobres; verba con-
signada á respectiva despeza; pg, 462, n. 10.

Os adquiridos pela previacia para essa distribuição gratuita
serão enviados, metade aos inspectores inunicipaes, metade ás
respectivas camaras, çtc os repartirão; guardando-se na remessa
a proporção reIaiv ao numero do aluinnos fregueutes das escolas
de cada municipio; lei 2892 de 6 de novembro do 1882, art. 20.

- de conhecimentos de talão de um só typo o impressos—, do
inscripção de testamentos—do lançamento de impostos que o ad-
mitteui—do receita e despeza—, abortos, encerrados, numerados e
rubLicados em todas as suas folhas por fuaccionarios das classes de
Lo, 2. os e 3°' officiaes da directoria da fazenda, são amnualrnente
remettidos ás collectorias e escripterados de conformidade com os
modelos em vigor; pag. 280, art. 46; 386 a 301, art. 331 a 338.

—do conhecimentos impressos o revestidos das mestrias for-
malidades, em porção bastante pala o expediente de todo o anuo
e mais 12 measaes para a escripturação diaria da receita e despoza
a cargo das recebedorias, são-lhes annual mente enviados; pag. 391,
art. 339 e seguintes.

Lotação de officios de justiça é feita administrativamente
nas coliectorias dos respectivos inunicipios ; pag. 132, art. 123.

Como se processa ; pag. 132 a 134, arts. 123 a 132.
- do rendimento das coilectorias para o calculo do valor das

fianças e das porceutaens ; pag. 284 a 286

Luzes para os quarteis do corpo policial ; determinação do
numero dellas pelo respectivo commaudante ; verba para a respec-
tiva despeza ; pag. 350, art. 208; 298, ri. 6.

Lyeeo mineiro; sua creação em 1854; mudanças por que ha
passado ; pag. 486.

Seu regimon actual ; pag. 575, art. 186 e seguintes.
- de artes e officios do Serro ; soa instituição em 1879 e o qua

desde então tem occorrido ; pag. 512.
Seu actual regimen ; pag. 514.

Machados são isentos do quaesquer direitos provinciaes;
pag. 56, § 2.0
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Machinas destinadas á lavoura ou á construcção e custeio
de estradas de ferro são isentas de quaesquer direitos provinciaes;
pag. 56, § 2.° e 6.°

MaIsterio publico; provimento, requisitos de idoneidade
e vantagens dos professores; pag. 553, art. 95 e seguintes.

Major. V. Gommandante.

Mailogeo de diligencia, propositalmente occasionado por
official, inferior o'] praça do corpo da policia, é transgressão qua-
lificada de disciplina e sujeita a conselho, processo e julgamento;
pag. 338, art. 139.

Mamona excluio-se da pauta de exportação em 1875; pag.
23, not. ao art. 2.o

Mantas de algodão no mesmo atino; it.

Marmelada ordinanaria em 1882; it.

Marrecos forão eliminados em 1875; it.

Material destinado á construcção e custeio de estradas de
ferro, ou a obras municipies, provado previamente perante o go-
verno este destino, é isento de taxa itineraria ; pag. 56 e 57, §
5. o e 6.°

Materias de ensino na escola de pharmacia; pag. 469,
arts. 2. e 3

- nas agricolas ; pag. 521 e 522, arts. li, 12 e 13,
-- nas de cadeas ; pag. 497, art. 9.
— nas normaes ; pag. 569 e 571, arts. 167 e seguintes.
-- nas primarias; pag. 542, art. 44.
-- nos externatos; pag. 576, art. 191.
-- no lyceo mineiro; pag. 575 e 576, art. 186 e 187.
-- no de artes e officios do Serro; pag. 514. art. 3.
-- de exame para provimento dos lugares de 3•8 officiaos da

secretaria da presidencia, directoria de obras o inspectoria geral da
instrucção publica; pag. 261, art. 13 § 5.

-- da directoria da fazenda; pag. 277, art. 28 § 3.
-- de officios de justiça; pag. 137 e 138, arts. 139 e 140.
-- medica lecciona-se no 3, 0 anuo da escola do pharmacia;

pag. 469, art. ?.°



LXX	 INDICE ALPHABETICO.

Mathematicas elementares lecciono-se em cada um dos
externatos; pag. 576, art. 191, n. 4

Matricula na escola de pharmacia; pag. 469 o 470, art.
t&.° o seguintes.

—nas escolas agricolas; pag. 520, cap. 2.o.
—nas de cadeas centraes; pag. 497, art. 10 o 11.
—nas normaes; pag. 573 o 574, art. 175 e 176.
—nas primarias; pag. 543, art. 51 e 52.
—nos externatos e no Iyceo mineiro; pag. 577, art. 196.o
—no lyseo de artes e officios do Serro; pg. 516, art. 10.

Mecanica agricola é materia comprehenclida no en-
sino pratico das respectivas escolas, pag. 521, art. 12.

Meirinho paga 10$. de direitos pelo respectivo titulo, pag.
427, § 14.

Mel de abelha excluio.so da pauta de exportação em 1882;
pag. 23, not. ao art. 2.o

—de fumo, pela de 3 por cento, paga 50 ra. por kil.; pag. 24,
art. 3. 0 , n. 11.

Melado excluio-se da pauta de exportação em 1882; pag.
23, not. ao art. 2.°

Milho no mesmo anuo; it.

Modos pelos quaes pode chegar ao conhecimento do com-
mandante do corpo policial a perpetração de qualquer delicto pu-
uivei no mesmo corpo; pag. 343, art. 166.

Moratoria a fiador de exactor alcançado ou a qualquer
outro paga 2 por cento de soo volor; pag. 129, § 3.

- em que condições se concede, pag. 436 o 437, art. 402, 404
e405.

No a obteria o proprio alcançado, nem mesmo em caso de for-
ça maior, pag. 436, art. 403.

Multas por infracções de leis, regulamentos e contratos
pag. 172, § 5.

- por infracções de contractos, se são relevadas, soffrem o
desconto de 10 por cento, a titulo de novos e velhos direitos ; pag.
131, § 6..
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Gritaría ou bulha, qualquer ruido, em acto de serviço, em
forma ou em prisão, á transgressão de disciplina, passivo1 de pena
correccional, commiaada a praças do corpo da policia, pag. 335,
li. 1.

Guarda-mor, de nomeação provincial e provido trien-
nalmente, contribuo com 25 por cento da lotação do rendimento de
uru auno. por titulo vitalicio, paga 60 por co nto , pag. 131 e 132,
art. 122, § 1. e 3.

Guarda urbana, creada pelo art. 5. da lei a. 27 ,18 de
18 de dezembro de 1880 para ficar á disposição immediata do chefe
de policia, a quem compete regular o serviço, fazer o alistamento
das praças, nomear e demittir os officiaes, pag. 367.

Consignação para a respectiva despeza, disposições por que se
rege e actual fixação da força, pag. 298, a, 8, pag. 367 e seguintes.

Guias para introducção de bestas novas, cujos direitos tenho
de ser pagos por via de lettra ; pag. 455, art. 4.0.

—para pagamento de selio de heranças e legados; pag. 118,
art. 108.

II
Habilitação de herdeiros para isenção do respectivo

imposto, pag. 93, arts. 70 a 83.

Herança ou legado não se entrega, nem mesmo de usu-
fructo, sem previo pagamento do imposto, pag. 119, art. 111.

- testamentaria ou ab intestato (excepto de ascendentes ou
descendentes), desde que tem do pagar imposto, á arrecadada, in-
ventariada e partilhada com audioncia do procurador da fazenda na
capital e dos coilectores nos outros municipios, pag. 106, art. 100.

- superior a 3:000$., recahindo em pessoa residente fora do
imperio, alem do imposto, paga mais O por cento, pag. 101, art. 91.

- consistente era escravos e renunciada em beneficio da liber-
tação fica sujeita a imposto; pag. 89, art. 64, n. 7.

V. Legado.

fleria mate. V. Congonha.
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Historia do Brasil lecciona-se no 3.° anuo das escolas nor-
maes; pag. 570.

—sagrada, no 2. 0 anuo; it.
—universal, no Iyceo mineiro; pag. 576, art. 186.

Mwas de ensino na escola de pharmacia; pag. 473, art. 30.
—nas escolas agricolas; pag. 524, art. 31.
—nas de cadeas centraes; pag. 497, art. 13.
—nas normaes; pag. 575, art. 184.
—nas primarias; pag. 544, art, 54.
- nos externatos e no lyceo mineiro; pag. 578, art. 202.
—no lyceo de artes e officios do Serro; pag. 516, art. 13.
—do serviço diario das repartições provinciaes decorrem das 9

da manhan ás 3 da tarde, podando prolongar-se sempre que seja
necessario e urgente; pag. 283, art. 27; 282, art. 55; reg. a. 87
de 22 de outubro de 1879, art. 80 pag. 583, art. 215.

horticultura e ajardinagem so materias de estudo pra-
tico nas escolas agricolas; pag. 521, art. 12, n. 7.

hotel paga de imposto 20$. nas cidades e villas e a metade
em outras povoações, pag. 72, art. 38, a. 5, e 73, art. 39.

IlypOthecas da fazenda provincial, anteriores A lei a.
1237 de 24 de setembro de 1864, sua validade ainda quando no se
houvessem lavrado termos de fiança ou escripturas publicas, pag.

27, arts. 284 e seguintes.

Especialisaço.

1
Idades requeridas para matricula nos seguintes estabele-

cimentos:-
- escola de pharmacia; pag. 469, ari. 5.°, n, 1.
- escolas agricolas; pag. 520, art. 30, n. 1.
-	normaes; pag. 573, art. 175, n. 1.

c	primarias; pag. 543, art. 46, 48, 51, n. 2.
- no lyeeo de artes e officios do Serro; pag. 516, art. 10. a. 1.

liluminação publica em varias cidades, pag. 2891
rt, 321,
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Disposições sobre hasta publica, luz electrica ou outro systema,
relativamente á da capital, it.. § 1. 0 e 2.0

Seu dispendio em um passado de 40 anuos, it., not.

Imagens e vasos sagrados são isentos do selio de heranças
e legados; pag. 85, n. 9.

Indemnisação de despozas de viagem aos membros da
assernblea legislativa provincial. V. Subsidio.

Industrias e profissões, comprehendendo—casas de
negocio—engenhos —negocios ambulantes ou volumes portateis -
artes, officios, profissões e varios estabelecimentos—, são sujeitas £
contribuição de diversas taxas, pag. 68 a 77, arts. 30 a 57, 456 a
459, art. 13. V. cada uma destas rubricas.

Insubsistencia do n. 1 do art. 38 (pag. 72) e do art. 40 (pag. 73);
pag. 453 a 454, arts. 2.' e 3.'

Obrigação de pagar o contribuinte todos os impostos relativos
ás diversas industrias ou profissões que exerce, pag. 454, art. 3.0.

Inferiores da guarda urbana e seus vencimentos; pag. 367,
art 1., e pag. 372.

- do corpo policial, it.; pag. 311, 312 0365.
Estes e os respectivos cabos, por effeito de sentença, passada era

julgado, que imponha pena de 30 ou mais dias de prisão, perdem
os postos e no os podem readquirir den.ro de um auno depois que
a tiverem cumprido; pag . 313, art. 7. V. araduaço

Inglez ensina-se em cada um dos externatos e no lycoo mi-
neiro, pag. 575 e 576, arts. 186 e 191.

Injuria a superior no corpo policial é transgressão qualifi
cada de disciplina, sujeita a cone1ho, processo e julgamento, pag.
339, art. 142.

Inscripçuo de hypotheca. V. EspeciaZisrzçao.
- de testamentos, na capital é feita pela secção do contencioso,

em outros municipios pelos agentes fiscaes. pag. 105, art. 96.
Disposições regulamentares sobre este objecto, pag. 105 e 106,

arte. 96 a 99.

inspecção do corpo policial quando o governo julga-a coli-
veniente ou é mudado o com mandante, pag. 353, art. 225.

- otraordivaria da instrucço publica; pag. 539, eec. 8.
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Inspector geral da instrucço publica é a primeira auto-
ridade neste ramo de serviço, sondo-lhe subordinados todos os esta-
belecimentos do ensino official e privado; pag. 525, art. 2.°

Suas attribuiçdes e funcçdes, em geral, it.
Vence aunualmente 4:000, pag. 587.
- municipal da mesma ias trucçro, em cada um dos termos

da provincia, é proposto pelo inspector geral e nomeado pelo pre-
sidente da provincia, d'entre os cidadãos mais distinctos por soo ci-
vismo e dedicação a este ramo de serviço; pag. 530, art. 18.

Suas attribuiços e fnncçes; it.
-da fazenda assistia ás discussões do orçamento nos conse-

lhos geraes de provincia ; pag. La, not. ao  art. 1.°

Instrucção publica, comprehenden ' lo todos os seus
estabelecimentos, objecto de uma das rubricas orçamentaes da pro-
vincia; pag. 461, art. 19,

Noticia historica de todas as reformas por que ha passado
desde 4835; pag. 464 a 525,

--a cargo de--escolas uormaes--escolas primarias, publicas e
particulares--externatos-- lycou--; ultimamente reorganisada pelo
reg. n. 100 de 19 de junho de 1883; pag. 525 e seguintes.

V. estes titulo c--Ensino--Escola de pharmcscia.—Ma-

terias de ensino.

Instrumentos aratorios são isentos de quaesquer
direitos puvinciaes; pag. 56 §, 2.

Insubordinação para corri o presidente da provincia,
-superior ou autoridade ri. cuja disposição se acha official, infe-
rior ou praça do corpo da policia, é transgressão qualificada de
disciplina, sujeita a consolh, processo e julgamento; pag. 338,
art. 141.

lutroducção do bebidas em corpos de guarda, prisões ou
quarteis é tranugresso de discipha-t, passivel de poria correcioaal

..omminada a praças do corpo da policia; pag. 335, n. 7°
-- do bestas novas é tributada corri a taxa de 5$. sobro cada

uma; pag. 62, art. 14.
Contribuição do imposto por moio de letras a praso do 1 anuo.

precedendo caução ou fiança; pag. 63, art. 15; pag; 455, arts. 4•0
12,
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Multa aos oxtraviadores o aos funccioriarios conniventos; pro-
videncias flscie 3 sobre o contrabindo; pag. 63 a 66, arts. 16 a 23.

Ronda do imposto nos auno3 do 43 --- Tst, 60---61 e 80---81;
pag. 66.

nntaro	são feitos pelos juizes municipaes, d
orphéos ou da provedoria, coa formo a legislação existente:
107, art. 101.

O que a este respeito incumbo aos agentes fiscaos, ao pro-
curador dos feitos, aos juizes, escrivãos e o1icitadore; pag.
107 a 117, arts 102 a 107.

Ipecacuanha excluio-se da pauta de exportação em
1875, pag. 23, not, ao art. 2.o

Irmaadade paga, pela sua creação, 10; pela confirma-
ção de seos estatutos ou compromissos, 10$.; pag. 127, § li.

Irmão em reI ação ao pagamento do wollo de heranças
e legados; pag. 97 a 100, arts. 84 a 88.

Irrigação é mataria comprehendida no ensino pratico das
escolas agricolas; pag. 521, art. 12.

Italiano ensina-se no Iyceo mineiro; pag. 575, art. 186.

3-

Jardim botanico, oxtincto por effoito do art. 7. o da
lei 1184 de 25 de junho de 1864; pag. 230.

Jogar em corpos de guirda, prisões ou quarteis é trans-
gressão de disciplina, passivel de pena correcciunal, comminada
a praças do corpo da policia pag, 335, n. 8.

V. Empenhar.

Joias admittom-mo como caução perante a directoria da
fazenda; pag, 237, art. 315.

Jornaes o livros do agricultura constituem a bibliotheca
de cada urna das escolas agr í colas; pag. 524, art. 26.

Juizes do direito e rnunicipaes têm o encargo de levar
ao conhecimento da pr'esidencia, sempre que o julgarem ne.



LXVI	 INDICE ALPHABETICO.

cessario, as infracções do reg. da instrucção publica por parte dos
respectivos professores; pag. 58i, art. 221.

Juros de apolices da divida publica sào isentos do soilo
e heranças e legados devido às provincias; pag. 82, art. 59.

—de 4, doadas á provincia pelo conselheiro Josá do Rezende
esta a 31 de julho de 1840, em beneficio da parochia do N.
da Penha de França do arraial da Lago; pag. 172 § 7•0 ; pag.

73 e seguintes.

Justificação le genere e de serviço paga 12$; pag. 127,
§ 10.

Ti
Laboratorios. V. Gabinetes.
Lan excluio-se da pauta de exportação em 1882 ; pag. 23,

not. ao art. 2.0
- manufacturada, it. em 1839; it.

Latim ensina-se em cada um dos externatos e no lycoo mi-
neiro; pag. 575 e 576, art. 186 e 191.

Legado ou herança no se entrega, nem mesmo do usu-
fructo, sem que consto o pagamento do devido imposto ; pag. 119,
art. 111.

— que se renuncia em beneficio de herdeiro ou casa de cari-
dade paga o respectivo imposto ; pag. 89, art. 64, a. 5.

— consistente em escravos e renunciado em beneficio da liber-
taço é sujeito ao mesmo imposto ; pag. 89, art. 64, n. 7.

— pio, que, por no cumprido, se devolvo á alguma casa do ca-
ridade, é obrigado ao mesmo onus; pag. 89, art. 64, n. 4.

- secretamente commettido em carta de conscwncia incorre no
pagamento da respectiva taxa, cobrada na forma da res. de 26 de
julho de 1813; pag. 90, art. 68.

V. Carta de consciencia. Heranças.

Leite de mangabeíra excluio-so da pauta de exporta-
ção em 1875; pag. 23, not. ao art. 2.°

Lentes catheslraticos da escola do pharmacia são
providos por concurso, vencendo cada um 3:000$. aanuaes, cujo terço
considera-se como gratificação ; pag. 480, art. 84; 481, art. 88.
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- relativas ao imposto de alheação de escravos, pag. 160 e 161,
arts. 163 a 165.

- ao de annotaço de escravos, pag. 163, art. 171, 164, art. 172
§ 1.0, 165, arts. 174 e 175.

- ao de commorcio de escravos, pag. 165, art. 176 § L-
- ao de introducço de bestas novas, pag. 63, art. 16.
- ao do ouro, pag. 170, art. 186.
- ao do acuo da heranças e legados, impostas pelos alvarás do

17 de junho do 1800 § 13 e de 2 do outubro de 1811, pag. 77 a 80 e
121, art. 118.

-- aos amos, educadores, paes, protectores e tutores, relati-
vamente ao ensino obrigatorio; pag. 546, art. 66 e seguintes.

Musica lecciona-se no lyceo mineiro, em aula regida pelo
mesmo professor da escola normal, sem accrescimo de vencimento;
pag. 576, art. 187.

- em todos os tres atines do respectivo curso, nas escolas nor-
maes, accrescendo ahi a pratica do violino para os alumnos e do har-
monium ou do piano para as alumnas, pag. 570, § 1. e 2.

Não comparecer para o serviço, á hora designada, á
transgressão de disciplina, passivel de pena correccional commi-
nada a praças do corpo da policia, pag. 335, n. 4.

No conservar limpos o armamento, os arreios, correa-
mes, equipamentos, nem bem tratados os cavailos do corpo policial,
são transgresses de disciplina, passiveis de pena correccional, com-
minada ás respectivas praças, pag. 335, n. 10.

1hio guardar silencio em forma é transgressão da disci-
plina, passivel de pena correccional, eommivada a praças do corpo
policial, pag. 335, n. 1.

Negocios ambulantes. V. Volumes portateis.

Noções de botanica, geologia a zoologia do-se no 2. anno
das escolas agricolas; pag. 521, art. 11.

- de geographia entram no programnia dos exames a que são
subinettidos os candidatos aos lugares de 3.°' officiaes da directoria
da fazenda, de 2.00 da do obras publicas, da inspectoria geral
da instrucção o secretaria dapresidencia, pag. 261, art. 13 § 5.,

o
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277, art. 28 § 3., 583, art. 215, reg. n. 87 de 22 de outubro de 1879,
art. 80.

- de geographia geral, geographia especial e historia do Bra-
sil comprehendern-se no 3. anuo das escolas normaes e no 2. grao
das primarias; pag. 570 e 542, art. 44.

— de litteratura nacional no 2. anuo das norrnaes, pag. 570.
- geraes de veterinaria e theoricas dos systemas agricolas, no

3. anuo das respectivas escolas, pag. 521, art. 11.
- praticas de desenho linear e de geometria, nas escolas de ca

deas centraes e nas primarias de 2. grao; pag. 497, art. 9., n. 7.*;
542, art. 44, n. 7.

do mesmo desenho, do de imitação e de geometria, no 3.
anno das escolas normaes, pag. 570.

-- theuricas essenciaes e pratica de partidas dobradas e sim-
ples, inclusive contas correntes, no 2. anuo das mesmas escolas, it.

Novelos de linha de algodão excluiram-se da pauta de di-
reitos em 1882; pag. 23, not. ao art. 2.0

Noivos e velhos direitos, estes estabelecidos pelo
regimento de 16 de janeiro de 1598 o aqueiles pelo de 11 de abril de
1661, provindo d'ahi a deuominaço, sempre mantida nas sue-
cessivas reformas por que tem passado o imposto, pag. 123.

Contribuições fixas, pag. 123 a 128, art. 120, e pag. 460, art. W.
•	proporcionaes, pag. 128 a 131, art. 121, e pag.

460, arts. 15 e 17,
•	relativas á lotação, pag. 131 a 132, art. 122.

Renda do imposto nos exercicios de 40-41, 60-61, 80-84,
pag. 145, ult. not.

o

Objectos que entram na provincia para a escola do minas
são isentos de taxa itineraria; pag. 57, § 70

Obras publicas e dotação da respectiva rubrica no ex.
de 83-84; applicações diversas; pag. 591, art. 20.

Administração especial d'este ramo de serviço, a partir de
1835; vicissitudes por que ha passado; pag. 591 a 600.

Lei dita—das ernprezas—, sobre construcção de estradas por
companhias ou individuos, nacionses ou estrangeiros, concedendo-
se-lhes—juros—percepção de taxas itiuerarias—privilegie por 50 au-
aos—; n. 68 de 2 de junho de 1853,
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Disposições porque tem-se regido a execução de obras; pag.
593 a 599.

Ultima reorganisação, autorisada pelo § 2.0 do art, 4. da lei
2892 de 6 novembro de 1882; reg. ti. 101 de 1883 (ainda no prelo).

Divisão de districtos para os serviços techuicos; reg. cit.,
cap. 3.

Encargos da directoria; it. cap. 2.
•	do director; it. cap. 4.
•	dos engenheiros; it., cap. 5.
•	do secretario; it., cap. 6.
•	dos officiaes e mais empregados; it., cap. 7.

Execução de obras; it., art. 28 o seguintes.
Ordem do serviço na repartição; it., cap. 8. e 9.
Organisação de projectos; it., a.t. 25 o seguintes.
Pagamentos; art. 6. e seguintes.
Pessoal da repartição e seus vencimentos, havendo-se re-

duzido o do director e o dos engenheiros e elevado o do desenha-
dor, o do porteiro e o dos continuos; pag. 598 ; lei 2716 de 18 de
dezembro de 1880, art. 6.; reg. cit., cap. l.

Obras (lo ferro ou de outro metal excluiram-se da pauta do ex-
portação em 1840, pag. 23, not. ao  art. 2.0

Occultar algum criminoso é transgressão qualificada de
disciplina, que sujeita a conselho, processo e julgamento o ofilcial,
inferior ou praça do corpo da policia pag. 339, art. 144.

OlFenia a superior no corpo policial é transgressão qualifi-
cada, sujeita a conselho, processo e julgamento, pag. 339, art. 142.

Otflciaes da directoria da fazenda; provimento dos 3.
por concurso, dos .°' e 1.' por accesso; pag. 268 e 277, art. 28
§ 3. e art. 29.

-- da de obras publicas ; provimento dos 2.. 8 por concurso
e dos 1. 0 ' por accesso; reg. ti. 87 de 22 de outubro de 1879, art. 80

-- da inspectoria geral da instrucção publica; it.; pag. 579 e
583, art. 215.

-- da secretaria da assemblea, livremente nomeados e demjt..
tidos pela respectiva mesa; res. ti. 15 de 30 de março de 1835,
art. 267; pag. 245.

-- da do governo, provimento dos 2"' por concurso e dos Los
por aceesso; pag. 252 a 260, art. 12,
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-- da guarda urbana, livremente nomeados e dimittidos pelo
chefe de policia; pag 367 art. 1. e pag. 372.

-- de justiça do contencioso provincial; pag. 265, art. 319, n. 9,
e pag. 288.

- do corpo policial, livremente nomeados e dernittidos pelo
presidente da provincia ; pag. 311, 312 0365.

OfDcial de estado maior, na ausencia do comman-
dante e do fiscal do corpo da policia, é quorn responde pela disci-
plina e execução de ordem no serviço; pag. 35, art. 233.

- de gabinete creação do respectivo lugar em 1844, o que
desde então lia occorrido, vencimento actual de 1:20)$. por
anuo, pag. 2&s a 265.

—maior da secretaria da assemblea percebe o vencimento au-
nual de 3:000$; pag. 245.

Nomeação pela mesa, substituição, encargos ; comp. do reg
pag. 191 a 192, art. 253 a 255.

Offlcinas de alfaiate, marceneiro, sapateiro e outras não
pagam imposto de industrias e profissões; pag. 459.

Offlcios, artes, estibelecimentos e profiss5es, tributados
com a imposição de diversas taxas; pag. 72, art. 38 e 39.

Lançamento e, no mesmo acto, percepção do imposto adminis-
trativa ou depois judicialmente feita; pag. 73 a 77, arts. 41 a 57.

Operações de credito, nos exercicios de 35-48, pag.
3, not. ao art. 1.0

- nos de 58-61, pag. ! a 5, not. ao art. l.°
- nos de 74-77, pag. 12 e 13, not. ao art. 1.0

- nos de 79-81, pag. 14 a 16, not. ao art. 1.0

- praticas de arithmetica entrão no programina dos exames
a que são submettidos os candidatos aos lugares de 3.' ofllciaes
da directoria da fazenda, de 2:' da de obras publicas e da
inspectoria geral da instrucção e secretaria da presideucia ; pag.
61, art. 13 § 5; 277. art. 28 § 3:; 533, art. 215; reg. n. 87 de 22

de outubro de 1879, art. 80.

Orçamentos da receita e despeza, ainda antes do acto
addicional; pag. 4a, not. ao art. 1.0

Ordenado é o valor de 3/4 do vencimento dos empregados
das secretarias da asseinblea o cia presidencia, das directorias da
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"anuo de algodão, pela pauta de direitos de 3 por cen-
to, paga 5 ra. por metro; pag. 24, art. 3. 0 , n. 12.

—riscado, it., it., it.

"aos para dormentes, até 1m22 de dimensão, pela pauta de
6 por cento, pagão 720 rs. por duzia; pag. 25,, o. 14.

—de maior dimensão, 1$440; it., n. 14.

papel para cadernos e livros do serviço das estações fiscaes
compra-se por conta da fazenda; pag. 265, art. 319, n. 5.

—A compra do que se destina á impressão de actos expedidos
pela secretaria do governo é feita pela verba do respectivo expe-
diente; pag. 247, art. 318, n. 2.

V. E< xpediente.

parentes obrigados ao pagamento do sello de heranças e
legados e em que proporção; pag. 97 a 100, arts. 84 a 88.

parte ou queixa falsa. V. Denuncia.

partilha alguma se julgar por sentença, sem previo paga-
mento do imposto; pag. 119, art. 111.

—de bens sujeitos ao mesmo onus pode fazer-se de modo arni-
gavel, mas depois d3 satisfeita a contribuiçao; pag. 106, art. 100.

:pãs são isentas de quaesquer direitos provinciaes; pag. 56,
§ 2.°

passagens em estradas de ferro, construidas na provincia
por emprezas particulares, são sujeitas ao pagamento de 10 por
cento do seu valor; pag. 61, cap. 6.°

Este imposto é directamente cobrado das companhias, que na
mesma proporção podem elevar suas tarifas de passageiros; it.,
art. 13.

Instrucções e providencias fiscaes sobre esta exacção; it., §
I.° e 2.°.

A despeza de transito nas vias ferreas, em serviço da provincia,
faz-se por conta do respectivo cofre; pag. 265, art. 319, n. 8.

Passagens de rios, contribuição lançada em 1710; pag. 48.
Producto annual da do Rio das Mortes, a de todas mais

rendosa, no decurso de 1711 a 1716; it.

V. Peclagio.
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fazenda e de obras provinciaes, da inspectoria da instrucção e do
magisterio publico ; pag. 245; lei 2892 do 6 de novembro de 1882,
art. 12; pag. 561, art. 140.

- é o valor de 2/3 do vencimento de todos os outros funeciona-.
rios; pag. 295, art. 10.

Ordens expedidas a favor do partes são sujeitas, cada uma,
ao emolumento de 5$.; pag. 149, § 90

Ourives paga de imposto 12$. nas cidades e villas e a me-
tade em outras povoações; pag. 73, art. 38, n. 12, e art. 39.

Ouro excluio-se da pauta de exportação em 1839; pag. 23,
not. ao art. 2.°

O que das minas se extrahe em estabelecimentos servidos por
mais de 25 trabalhadores, é sujeito ao imposto de 1 por cento do
preço de 1$. por grarnma, pag. 168, art. 178.

O que sobre esta imposição tem occorrido desde 1835, pag. 166.
Lotação no caso de não cifectuar-se a cobrança trimensalmente;

pag. 169, art. 182 e seguintes.
Valores do imposto nos oxercicios de 78-84, pag. 170.

Ovos excluiram-se da pauta do exportação em 1882, pag. 23,
not. ao art. 2.0

Padaria paga do imposto 124 nas cidades e villas e a me-
tade em outras povoações; pag. 72, art. 38, a. 18, e 73 art. 39.

Pagamentos; quaes os que podem ser determinados pelo
director da fazenda; quaes os que dependem do ordem da presiden-
eia; pag. 607 o 608, art. 27.

-- quaes os que incorrem na prescripção quinquonflaria; pag.
608 a 611, art. 28 a 38.

-- quando não se apresentão para recebei-os os proprios credo-
res; pag. 611 a 614, art. 39 a 53.

-- retardados por deficiencia de meios em os ex. do 59-61 e
73--75; pag. 4 o 5 e 10 a 12, not. ao art. 1.0

Panelias de pedra excluirão-se da pauta de expor-
tação em 1875; pag. 23, not, ao art. 2.'
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~to de alugual (excepto o destinado £ invernada do gado
vacum) paga de imposto 12$. nas cidades e vilias e a metade em
outras povoações; pag. 72, art. 38, ri. 9 ; 73, art. 39.

Latos excluiram-se da pauta de exportação era 1875; pag.
23, not. ao art. 2.0

Pauta de direitos de exportação, decretada em 1839 e 1842;
pag. 20 e seguintes, not. ao art. 2.°

Ampla autorisaço ao governo para reorganisal-a, desde 1851;
pag. 20 a 22.

Cessaço dessa faculdade em 1867; pag. 22.
Novamente concedida em 1870 e 1871; it.
Vigente, legalmente decretada; pags. 24, 25 e 26.

Pedagio, contribuição imposta ao transito em barcas, ca-
noas e pontes; pag. 48, art. 5•o

Funecionarios publicos, militares e parochos desobrigados de
contribuir; o que são—barranqueiros—; limites da isenção legal;
pag. 49 a 53, art. 6.°

Municipa1isaço da renda em todos os portos; pag. 48, not. ao
tit. j.0

Pedras, de amothista, pela pauta do 6 por cento de expor-
tação, pagam 300 rs. por kil.; pag. 25, n. 15.

- preciosas, excepto o diamante, 600 rs.; it. ri. 16.

penas comminadas aos empregados da secretaria da presi-
dencia; pag. 254, art. 3•0 § 7. 0 e 8. 0 ; 263, art. 27 e 28.

- aos da directoria da fazenda; pag. 273, art. 17 e 19 § 9•0
- aos da do obras publicas; reg. a. 87 de 22 do outubro de

de 1879, art. G.° § 17.
- aos da inspectoria geral da instrucção publica; pag. 580,

art 206 § 13.
- aos exactores; pag. 420 a 436, art. 384 a 401.
- aos officiaes, inferiores e praças da guarda urbana; pag.

368, cap. 4°
- aos do corpo policial; pag. 334 a 342, art. 131 a 163.
- aos alumnos, empregados e professores das escolas agricolas;

pag. 522. art. 15 § 5.0; 523, art. 18.
- aos professores de cadeas centraos; pag. 498, art. 18
- aos alumnos e professores das escolas normaes; pag. 574

575, art. 177, 178 A 183.
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-- aos professores dos externatos e do lyceu mineiro; pag. 578,
art. 201.

- aos alumnos e aos professores de instrucção primaria; pag.
51s's, art. 53, 55, art. 91, 558 e 559, art. 115, 128 o 131; 565 e
seguintes, secc. 6.a

- aos do lyceu de artes e offlcios do Serro; pag. 516, art. 15;
515, § 8.e; 518, art. 25.

-- a todos os funceionarios publicos; pag. 409 a 420, art. 356
a 383.

perda de porcentagem por parte dos exactores que se ai-
canção ou não recolhem opportuuamente os saldos e imposição de
juros sobre o valor d'alia; pag. 430, art. 394 e seguintes.

—de soldo é uma das penas commivadas pelos rega. da guarda
urbana e do corpo policial; pag. 369, art. 14 n. 3; 335 e 336, art.
132, n. 9.

- de valor de bens sujeitos ao imposto de heranças o legados,
desde a morte de quem os deixa até á liquidação provisoria, é
attendida em favor do contribuinte; pag. 120, arts. 114 e 115.

-- de vencimentos. V. Falta de comparecimento.

permuta de officios de justiça so é admissivel entre os da
mesma natureza e som prejuizo do serviço publico; pag. 137, art.
138.

-- de cadeiras entre professores do mesmo grao; pag. 558,
art 126.

1ernoitar fora do quartel, sem licença do commandanto
do corpo, destacamento ou diligencia, é transgressão de disciplina,
passivel de pena correccioflal, comminada a praças do corpo da po-
licia; pag. 335, n. 9.

Jerús excluiram-se da pauta do exportação em 1875; pag.
23, not. ao art. 2.

Ë'esSoaI da secretaria da assemblea; pag. 245.
da secretaria da presidencia; pag. 253.

-- da directoria de fazenda; pag. 269.
da de obras publicas; pag. 598.

-- da secretaria da inspectoria geral da instrucção publica;
pag. 579.

-- do corpo policial e da guarda urbana, omittido o posto de te-
nente, que uesta não eiste; pag. 311, 312 e 367.
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-- do curso do pharmacia; pag. 468, art. 1.0; 480, art. 83 e
seguintes; 482, art. 94 e 95; 483, art. 102 o seguintes; 48, art. 106.

-- das escolas agricolas; pag. 522.
-- do lyceu de artes e officios do Serro; pag. 514, cap. 2.0.
-- do magisterio publico; pag. 587.

Pharinaeeuticos pague pela respectiva carta, diplo-
ma ou provisão, 55$.; pag. 127, § 5.

- pela escola da capital; disposiç6es concernentes aos respecti-
vos diplomas; pag. 484, art. 109 e seguintes.

Soo exercicio em todo o imperio; pag. 485, doe. 8950.
-titulados por instituiçdes estrangeiras; pag. 477, art. 74o

seguintes.

pharmacología lecciona-se no 3.° anuo da escola de
pharmacia; pag. 469, art. 2.'

philosophía ensina-se no lyceo mineiro; pag. 576, art.
186.

pJiyica lecciona-se no 1.0 anuo da escola de pharmaeia;
pag. 469, art. 2.°

:piearetas so isentas de quaescjuor direitos provinciaes;
pag. 56, §2.

pinhõos excluiram-se da pauta de exportação em 1882; pag.
23, not. ao art. 2.

pintor com estabelecimento paga de imposto 12$. nas cida-
des e vilias o a metade em outras povoaç5os; pag. 73, art. 38, n. 13,
e art. 39.	 -

plantas e sementes so isentas de taxa itineraria;
pag. 56, § 3.

polvilho excluio-se da pauta de exportação em 1882; pag.
23, not. ao art. 2.

polvora, pela pauta do 3 por cento do eportaço, pag.
26 rs. por kil.; pag. 24, art. 3., n. 14.

Porcentagens a exactores e soe arbitramento; pai. 283
a 286.
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uma das verbas em que o governo podo abrir credito sup:
plemontar no ex. do 83-84; pag. 604, art. 23.

porteiros das repartições o de varios estabelecimentos
publicos; seus encargos, vencimentos e substituições, a saber

-- da secretaria da assemblea; pag. 244, n. 6 e 7, e 245.
-- da do governo; pag. 258, art. 7.° e 8.0, e 252.
-- da directoria da fazenda; pag. 276, art. 25, 268o 278, art. 3!.
-- da de obras publicas; reg. a. 87 de 12 de outubro de 1879,

art.15; pag. 598.
-- da inspectoria geral da instrucção publica; pag. 582, art. 212;

583, art. 214; e 587.
-- das escolas normaes; psg. 573, art. 174; 575. art. 18', e 587.
- do lyceu mineiro; pag. 577, art. 193 § 2 0 ; 578, art. 202, e 587.
-- continuo da escola de pharmacia; pag. 484, art. 106 e 107.
-- dos externatos; pag. 577, art. 193 § 2. 0 ; 578, art. 202 e 587
-- serventes das escolas agricolas; pag. 522, art. 14; 524, art.

31, n. 3.
- do lyceu de artes e officios do Serro; pag. 515, art. 5. 11	6.0

e art. 7. 0, e pag. 519.

portuguez ensina-se em cada um dos externatos e no
lyceo mineiro; pag. 575 e 576, arts. 186 e 191.

—por meio de documento, deve provar que o sabe o que pre-
tender matricular-se pela primeira vez na eso1a de pharmacia ou
prestar exame das materias que neila se lecciono; pag. 470, art.
6., n. 2; 471, art. 12; 472, art. 22.

V. Grammczticci portuguesa.

2oturas municipaes. As camaras codificarão em
um se voluiLàvA todas as disposições de suas posturas, propondo d
assemblea i1teraçes que julgarem necessarias no sentido de
uniformisal-as o mais possivel em toda a provincia ; res. 2639 de 7
de janeiro de lil80, art. 13.

:praça policial que para o serviço se apresenta com des-
aeoio, embriagada ou mal uniformisada, incorre em pena discipli-
nar; pag. 33.5, a. 4.

rata excluio-se da pauta de eportaço em 1839; pag. 23,
not. ao art. 2.'

t.
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prenotação. V. Espcialisaço.

preparadores-conservadores na escola de phar.
macia são 2, alumuos do mesmo estabelecimento, nomeados pelo
presidente da provincia, mediante concurso, percebendo cada uni
o vencimento annual de 360$.; pag. 483, art. 103.

Seus encargos ; it., arts. 104 e 105.

:Prescripção das dividas activas e passivas; pags. 176 a
177 0608 a 611, arts. 28 a 38.

presidente de província é pago pelo cofre geral;
pag. 239.

presos pobres; consignação para as despezas de—sus-
tento—vestuario—eurativo---e conducção; pag. 375.

Instrucções e prescripçes a este respeito; pag. 377 a 380

prestação de contas por parte dos exactores pro-
vinciaes; pag. 438 a 451, arts. 406 a 422.

primos obrigados ao pagamento do seilo de heranças e le-
gados e em que proporção; pag. 97 a 100, arts. 84 a 88.

prisão é uma das penas impostas á deserção, ás tranagres-
sãos de disciplina, simples e qualificadas, dos officiaes, inferiores e
praças do corpo policial; pag. 335, art. 13; pag. 338 e seguintes.

A's praças da guarda urbana que faltam ao serviço é commi-
uada a mesma pena; pag. 370, art. 19.

V. Rec1u8d0.

privação de vicios tolerados é uma das penas disciplina-
res comminadas ás praças do corpo da policia; pag. 335 e 336, art.
132, o. 6.

processo disciplinar para imposição das penas coniminadas
aos professores publicos; pag. 565, art. 154.

- de irivestigaçao no corpo policial; pag. 3&	arta. 16. e se
gui ntes.

- do ju l gamento; pag. 345, arts. 175 e seguintes.

procuração, por instrumento publico ou particular,
para venda de escravo, esteja ou não nomeado o comprador, paga
75$., cobrados tantas vezes quantos os escrayos mencionados, a, dadp
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o caso que a procuração uo surta effeito, nem por isso se restitue
o imposto; pag. 124, § 4:; 125 e 126.

--para recebimentos pecuniarios; pag. 611 a 614, art. 39 a 53.

procurador fiscal da directoria da fazenda, da classe
dos bachareis ou doutores em direito, nomeado pelo presidente da
provincia, é o representante do fisco nos juizos e tribunaes e vence
annualmente 3:000$. ; pag, 277, art. 28; 276, art. 22; 268.

Seus encargos, em geral, pag. 276, art. 22.
- especiaes sobre tudo quanto respeita ao seilo de heranças e

legados ; pag. 105, tit. 8.°	106 o seguintes, tit. 90 ; 118, tit. 10.
E' um dos membros da junta encarregada de proceder á aber-

tura e ao exame das propostas relativas á execução de obras pu-
blicas ; reg. n. 87 de 22 de outubro do 1879, art. 46,

Perante o presidente da provincia é o relator dos processos do
corpo policial, depois do proferidas as sentenças de julgamento
pag. 348, art. 193.

Em seus impedimentos não excedentes de 15 dias é substituido
pelo chefe de secção que o director designa ; passando, porem, desse
tempo, á presidencia cabe prover como convier ; pag. 278, art. 31.

professores publicos ; condições de hhbi1itaço
provimentos; vantagens; pag. 553 e seguintes, arts. 05 a 139.

Descontos, justificações de faltas; vencimentos; pag. 561 e 562,
arts. 140 a 1'tG, e pag. 587.

Deveres e incompatibilidades ; pag. 563 e seguintes, arts, 151 a
153.

Faltas, penas e processo disciplinar; pag. 565 e seguintes, art.
154 a 164.	 -

- da escola de pharmacia; pag. P180 e 481, arts. 83 a 88.
- das escolas agricolas ; pag. 523, arts. 18 e 19.
- das de cadoas centraes; pag. 496 a 498, arts. 2.° a 8.° e 16 a 19.
- das normaes; pag. 571 e seguintes, arts. 170 a 173 ; 574 e

575, arts. 182 a
- dos externatos e do lyceo mineiro; pag. 577, art. 194 e 195;

578, arts. 201 e 202.
- do lyceo de artes e ofilcios do Serro ; pag. 515, arts. 6.° o

8. 0 , e pag. 519.
- interinos e substitutos ; pag. 562 e 563, arts. 147 a 150.

V. Lentes.
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profissões, artes, offlcios e varies estabelecimentos, tri-
butados com a imposição de diversas taxas; pag. 72, art. 38.

Lançamento e, no mesmo acto, percepção do imposto, adminis-
trativa ou depois judicialmente feita; pag. 73 a77, arts. 41 a 57.

promotores publicos têm o encargo de levar ao conheci-
monto da presidencia, sempre que o julguem necessario, as infrac-
çes do reg. da instrucção publica por parte dos respectivos profes-
sores; pag. 584, art. 221.

Prorogação de administração paga de cada anno 5$ pag.
128, § 22.

- de prasos estipulados em contrato com a administração pro-
vincial paga do direitos 20$. ; si, porem, o contrato é de obras pu-
blicas, nesse caso o imposto é de 1 por conto do valor da arrema-
tação, relativamente a cada mez; pag. 127 § 9., e 460, art. 15.

provimento de officio3 de justiça, a cargo da presidencia
da provincia; pag. 134, art. 133.

Edital de concurso, logo que occorre a vaga, it.
Juiz competente para expedil-o; pag. 135, art. 134.
Petição do candidato e documentos que a instruam; it. art. 135.
Quaes e a quem podem ser dispensados alguns desses documen-

tos; it. § l.

Remessa do requerimento á presidencia, com informação do
juiz, findo o praso do 60 dias e ainda depois, si no seu decurso ti-
ver sido prestado o exame de suificiencia; it., §3 2; e 3;

Novo concurso, si o primeiro incorreu em nullidade, si não appa-
receu candidato ou si nem um se habilitou regularmente; it., § 4..
e pag. 136, art. 136.

Publicação do nome dos candidatos, por espaço de 8 dias; it.
Processo de exame e certificado do de portug-uez e arithmotica,

dispensados estes deus requisites aos que pretenderem o officio de
porteiro dos auditorio; pag. 137 e 138, arts. 139 e 140.

Não depende de edital a habilitação para provimento de officios
novame ate creados, mas deve publicar-se o nome dos pretendentes;
pag. 136, art. 137.

Praso para solicitação do titulo, juramento o posse; pag. 139'
art. 143.

V. Abandono. Deistencia. Permuta. Serventuerio. Substituição.
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Provimento para administração de capelias paga 10$.; pag. 127,

13.

Provisão temperaria de solicitador do causas paga 10$000
de cada anno ou fracção de anno ; pag. 127, 15.

—de tutela paga 2$000, em relação a cada um tutelado ; pag.
128, § 25; pag. 460, art. 16.

provocar palestras em acto de serviço ou em prisão é
transgressão de disciplina, passivel de pena correccional, commi-
nada a praças do corpo da policia; pag. 335, n, 12.

publícação de actos officiaos, desde 1873; pag. 377.
—de debates e impressão de anaaes desde 1876; pag. 246.
-de nomes de concurrentes a officios de justiça ; pag. 136.

rat. 136.

Quadro da divisão civil, ecciesiastica e judiciaria da pro-
vincia é um dos serviços ordinarios a cargo da 4a secção da secre-
taria da presidencia; pag. 258, § 4 °

Qarenta annos liquidos de serviço dão direito àapo-
sentadoria ou reforma com todos os vencimentos; pag. 295, art. 12.

Quarta parte do respectivo vencimento addiciona-so ao
do professor publico conservado no magisterio depois de 25 annos
de serviço; pag. 558, art. 124.

Quatro por cento do preço do café. V. Café.

Queijos, pela pauta de 6 por cento do exportação, pagão 30
rs. por kil.; pag. 25, n. 17.

Queixa ou parte falsa. V. Denuncia.

Quina excluio-se da pauta de exportação em 1882; pag. 23,
not. art. 2.0

Quinze annos liquidos do exercicio magistral são re-
queridos no minimo para poder jubilar-se o professor publico que
se torna invalido; pag. 558, art. 123.

Quitação de herdeiro ou 1egataro não se aceita em juizo,
sem que deita conste o pagamento do devido imposto; pag. 77, secc,
4. a$ § 8.°.
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Passai-a aos que tenho solvido a sua responsabilidade é uma
das incumbeijejas da 2.a secção da contadoria provincial; pag. 271,
§ 2.° a. 5.

Rancho de praças do corpo policial, que não tenho a seu
cargo legitima familia; fornecimento em hasta publica e prescrip-
çes a este respeito; pag. 318 e seguintes, cap. 6.

- de tropa é sujeito á contribuição de 12$ nas cidades evilla8
e de metade nas outras povoações; pag. 72 e 73, art. 38, a. 8, e
art. 39.

Rapadura, cada uma, pela pauta de 3 por cento de ex-
portação; pag. 3 rs.; pag. 24, art. 3. 0 , a. 15.

Raspar. V. Emendar.

Recebedorias são estações encarregadas da cobrança
de—direitos de exportação—e—taxas itinerarias—sob qualquer ti-
tulo; pag. 181, art. 189.

Autorisada sua co1locaço pelo art. 4.° da lei a. 154 de 9
de abril de 1839; estabelecidas pelo reg. n. 15 de 31 de maio do
mesmo anno, reorganisadas pelo de 20 de maio de 1868, n. 58;
pag. 181 a 192.

Creaço, classificação, denominação, loca1isaço, supresso o
transferencia; it., art. 190 e 191.

Condições de provimento; caução ou fiança; pag. 183, art. 196.
Nomeação, posse, suspenso e remoção dos respectivos fune-

cionarios; pag. 182 e 183, arts. 194 e 195.
Substituiçes; pag. 189 e 190, arts. 204 e 205,
—Recebedorias organisadas pelo reg. n. 92 de 7 de fevereiro

de 1881, especialmente para a arrecadação de impostos sobre cargas,
generos e mercadorias, em estradas de ferro; pag. 195 e seguintes.

V. Administrador. Agente. Ajudante. Escrivo. Vigia.

Receita provincial, orçada em 3,048:940$. no ex. de 83-
84; pag. 1.a, art. 1.0.

Fontes de que é derivada; pag. 19 a 20, art. 2.0.
Seo orçamento pelo presidente da provincia, ainda antes do act.

add.; pag. l.a, not. ao art. 1.
De 35-84; pag. 1 a 17, not. ao art. 1.
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Reclusão solitarla é uma das penas impostas á deserção
e ás transgressões de disciplina, simples e qualificadas, das praças do
corpo da policia; pag, 335 e 336, art. 132, n. 5:; 338, art. 139 e
seguintes; 341, art. 156.

Redacção official entra no programma dos exames a
que são submettidos os candidatos aos lugares de 3.°' officiaes da di-
rectoria da fazenda e de 2. 0 ' da de obras publicas, da inspocto-.
ria geral da instrucção e secretaria da presidencia; pag. 261, art.
13 § 5.0; 277, art. 28 § 3. 0; 583, art. 215; reg. n. 87 de 22 de outubro
de 1879, art. 80.

Rede, cada uma, pela pauta de 3 por cento de exportação;
Paga 150 rs.; pag. 24, art. 3., n. 16.o

Regístro, transmissao e venda de escravas é um dos artigos
da receita provincial; pag. 19, art. 2: § 8.

V. Alheaç7o. Annotaçáo. Conzmercio. Escravos.

Relojoeiro concertador paga de imposto 12$. nas cidades
e vilias e a metade em outras povoações; pag. 73, art. 38, ri. 24, e
art. 39.

Remissão, passado o tempo do remir, fica sujeita ao pa-
gamento do respectivo imposto; pag. 152, art. 145, § 6..

Remoção de professores, á solicitação sua ou a bem do
serviço publico; pag. 558, art, 126.

Remonta e curativo de animaes do corpo policial, conser-
vação de arreios, ferragens e forragens; consignação para a respec-
tiva despeza; pag. 298, n. 4.

Renda extraordinaria; pag. 172, §

Renuncia de qualquer legado ou deixa testamentaria, em
beneficio de herdeiro ou casa de caridade, não isenta do respectivo
imposto; pag 89, art. 64, n. 5.

Renuncia, ipso facto, a aposentaria ou reforma o que, depois
de a haver obtido, aceita e exerce definitiva ou interinamente em-
prego publico estipendiado, geral, municipal ou provincial; pag.
295, art. 8.° e 11.

TJnica excepção d'esta regra geral ; it.

Reposições a restituições; pag. 172, §
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Representação provincial, uma das rubricas do
despeza, fixada em 105:350$. no exercicio do 83-84; pag. 240,
art. 317.

Resistencla àprisão no corpo policial é transgressão qua-
lificada de disciplina, sujeita a conselho, processo e julgamento;
pag. 339, art. 143.

Restituição a herdeiro, deixada em testamento, é sujeita
ao pagamento do respectivo imposto; pag. 89, art. 64, n. 6.

Rhetorlca ensina-se no lyceo mineiro; pag. 575, art. 186.

RetratMta, de qualquer genero, paga do imposto 12$.
nas cidades o villas o a metade em outras povoações; pag. 72, art.
38, n. 19, e 73, art. 39.

Requisitos para matricula na escola de pharmacia; pag.
469, art. 5o e seguintes.

-	 «	«	em escolas agricolas; pag. 520,
art. 30

-	 «	«	nas de cadeas; pag. 497,art. 11.
-	 «	«	nas de 1.0 e 2. grao; pag. 5V3,

art. 51 e seguintes.
-	 «	«	nas normaes; pag. 573 e 57P,

art. 175 e seguintes.
- « « nos externatos e no lyceu mi-

neiro; pag. 577 e 578, art. 196
e seguintes.

-	 «	«	no lyceu de artes e officios do
Serro; pag. 516, art. 10 e li.

—para provimento de empregos da secretaria da presidencia,
directoria de obras e inspectoria geral da
instrucção publica; pag. 260, art. 12.

- «	«	da directoria da fazenda; pag 277, art. 27
e seguintes.

- « « dos lugares de exacção; pag. 182 a 183,
arts. 194 a 196; 197, art 226; 206 a 211,
arts. 252 a 259.

--para ter praça no corpo policial; pag. 313, art. 12.
-- «	«	«	na guarda urbana; pag. 367, art. 3.

Retrospecto financeiro desde 1835; pag. 1  17,
not. ao art. l..
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Revista de armamento no quartel central o nos destaca-
mentos policiaes, sempre que o permittir o respectivo serviço; pag.
354, art. 231.

--de mostra foi abolida por deliberação da presidencia de 31
de agosto de 1880, n, 52.

Riscar. V. Emendar.

Rondas e patrulhas a cargo da companhia do urbanos
ou do corpo policial; pag. 372, art. 35; 828, cap. 4•0•

s

Sabão exeluio-se da pauta de direitos em 1875; pag. 23, not.
ao art. 2.°

Sal, onerado com taxas proporeionaes ao peso das respectivas
saccas; pag. 66, art.	; 453, art. 1.0

lnsubsistencia dos arts. 25, 26 e respectiva nota á pag. 66 e 67;
pag. 453, not. ao art. 1.0

Renda do imposto em 79-80, 80-84; pag. 68.

V. Vendas de sal,

Salitre eliminou-se da pauta de exportação cm 1839; pag.
23, not. aoart. 2.'

Saneamento de terrenos é materia comprehendida no
ensino pratico das escolas agricolas; pag. 521, art. 12, n. 9.

Sargentos da companhia de urbunos são 3, um l.° e dons
2. 01, aquelle vencendo annualmente 602,5250, cada um d'estes
562$; pag. 367 e 372.

- do corpo policial são os seguintes:-- sargento ajudante, com a
diaria de 1$914, dito mestre de musica, com a mensalidade do
80$, 2.0, contra-mestre, com a diaria de 1$50, todos os tres clas-
sificados no estado menor; 6 primeiros e 12 segundos, cada um
d'aquolles com a diaria de 1$650 e d'estes com a de 1$540, accres-
cendo aos da companhia de cavaliaria a de mais 20 is. para con-
servação de arreios; pag. 311, 312 e 365.

Sebo em rama excluio-se da pauta de exportação em
1882; pag. 23. not. ao art. 2.°
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ecçõès da secretaria da presidencia; pag. 253 1 art. 1.0
Encargos especiaes da 1.; pag. 257, art. 6. 0 , § 1.0
- da 2.a; pag. 258, it., § 2.°
- da 3.&; it., § 3o
- da 4 • a it., § 40

Secções da directoria da fazenda; pag. 269, art. 2.0; 270, art. S.
Encargos ospeciaes da secção central; pag. 269, art. 4o
- da ja secção da contadoria; pag. 270, art. 5•0 § 1.°.
- da 2.a; pag. 271, it., § 2.°.

Secretaria da assomblea legislativa provincial; pag. 243
a 245.

- do governo, 9 vezes reorganisada desde 1837; pag. 247 a
265.

- da directoria da fazenda (secção central); pag. 269, art. k.°
- da de obras publicas; reg. n. 100 de 1883, tit. 3•o
- da inspectoria geral da instrucção publica; pag. 578 a 582,

cap. 10.
- da escola de pharmacia; pag. 482, cap. 9•0
- do corpo policial; pag. 324 e 325, art. 85 e 86.

Secretario do governo, suas attribuiçes; substituição e
gratificação pelo cofre provincial ; pag. 253 a 256, art. 3. • pag. 252.

- assistia às discussões do orçamento no antigo conselho ge-
ral da provincia; pag. {a, nota ao art. l,

- da directoria geral de obras publicas; reg. n. 100 de 1883,
cap. 3.; pag. 598.

- da inspectoria geral da instrucço publica; pag. 579 e 580,
art. 206, e pag. 587.

- da escola de pharmacia; pag. 482, art. 94.
- do corpo policial; pag. 324 e 325, art. 85 e 86, e pag. 353,

art. 223.

Seila, pela pauta de 3 por cento de exportação, paga 600 ra.;
pag. 24, art. 3., n. 17.

Seilím, it., it., it.

SeHo de heranças e legados, creado em 1809
pag. 77.

Acto fiscal de 1811 opposto á malversação de inventariantes e
testamenteiros; pag. 78 a 80.
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Isençes, habilitação para provai-as, casos eEpeciaes não com-
prehendidos nelias; pag. 83 a 96, arts. 63 a 83.

Objecto do imposto; pag. 81, art. 58.
Quotas respectivas, conforme as leis vigentes ao tempo da sue-

cessão e as relaçes entre herdeiros ou legatarios e os intestados
ou testadores; pag. 97 a 101, arts. 84 a 91.

Usufructo; pag. 102 a 104, arts. 92 e 93.
Inscripção de testamentos; pag. 105 e 106, arts. 96 a 99.
Inventarios; pag. 106 a 117, arts. 100 a 107.
A fazenda representada nesses actos pelo procurador dos feitos

na capital e os collectores nos municipios, e o que ahi lhes incumbe
indagar e promover; pag. lii a 117, arts. 106 a 116.

Dividas activas; pag. 104, arts. 94 e 95.
Competencia exclusiva da administração sobre todas as ques-

tes que em juizo ou fora delle se levantem a respeito da applica-
çãO, arrecadação, isenção ou restituição do imposto; pag. 121, art.
119.

Disposições comminativas; pag. 10, arts. 117 e 118.
Cobrança; pag. 118 a 120, arts. 108 a 116.
Renda do imposto nos exercicios de 40-41, 60-61 e 80-84;

pag. 123, not.
Seilos e emolumentos da guarda nacional são ar-

recadados e escripturados pelas thesourarias de fazenda, por conta
das administrações provinciaes, ex vi do art. 2. da lei geral ri. 2395
de 10 de setembro de 1873; pag. 171, §

Seliotes de Hteiia, excluidos da pauta de exportação
em 1875; pag. 23, not. ao art. 2.'

Sementes e plantas destinadas àlavoura são isentas
de taxa itineraria; pag. 56, § 3.

Ser'I.TentuariO de officio de justiça, de nomeação pro-
vincial, a titulo vitalicio, pag. 60 por cento da respectiva lota-
ção, bem como do excesso d'esta em caso de permuta; pag. 132,
art. 122, § 3

V. Abandono. Desistencia. Permuta. SubstituiØo.

Serviços a contractar ou contractados ja, mediante privi-
legio, com garantia de juro ou subvenção kilometrica; leis pro-
vinciaes e actos do governo concernentes a este objecto; comp. de
1883, tomo 1.0.
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—inattondiveis para aposentadoria, jubilaço ou roforma do
funecionarios provinciaes; pag. 294, art. 4•0, § 1.0

- com que tenho sido ou forem gravadas alforrias em testa-
mento aberto depois que entrou a vigorar a disposição permanente
do art. 7.° da lei 2545 de 31 de dezembro de 1879, são sujeitos ao
pagamento do respectivo imposto; pag. 89, art. 64, ii. 8.

Servir-se das proprias armas offlcial, inferior ou praça do
corpo policial, para auxiliar ou para comxnetter algum delicto, é
transgressão qualificada de disciplina e sujeita a conselho, processo e
julgamento ; pag. 338, art. 140

Sessenta por cento da lotação do rendimento do um
auno pagão os empregos de guardamoria e judiciarios, de nomea-
ção provincial, a titulo vitalicio; pag. 132, § 3,o,

Sobrinhos obrigados ao pagamento do selio do heranças
e legados e em que proporção; pag. 97 a 100, arts. 84 a 88.

Sociedade ou companhia anonyma paga, pela sua croa-
ção, 10$, pela confirmação de seus estatutos ou compromissos 10.
pag. 127, § 11.

Sola, pela pauta de 3 por cento de exportação, paga de
cada meio 150 rs.; pag. 24, art. 3.', n. 18.

Subsídio e ajuda de custo aos membros da assem-
blea legislativa provincial, aquelle fixado em 48:000$000, esta em
22:000$000, no exercicio de 83--84; pag. 240, art. 317.

Alterações de fixação desde o anuo de 1834; it.. not. ao  mes-
mo art.

E' actualmente de 20$. diarios o subsidio e de 800 rs. por kil. a
indemnisação; it.

Substituição de serventuario de officios de justiça, por
impedimento temporario ou impossibilidade absoluta, regula-se
por decretos do goveruo imperial e quaes são elies; pag. 138, art.
141; pag. 139 e seguintes.

Snbstituto de serventuario de officio de justiça, de que
tratu o art. 1.° do dec. n. 1294 de 16 de dezembro de 1853, contribua
com 30 por cento da respectiva lotação; pag. 132, art. 122. § 2.0

- de professor. V. Professor.
Suppriinentos pelos cofres geraos nos ex. de 35-48; pag.

1 a 3, nota ao art. 1. V. Creditos.
Sustento. V. Presos pobres,
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T
Tabaco, pela pauta de 3 por cento de exportaço, paga 22 ra.

por hil.; pag. 24, art. 3•0, n. 19.

Taboa, cada uma, pela pauta de 6 por cento, paga 60 rs.;
pag. 25, n. 48.

Tachygraphla e o que a esse respeito tem occorrido
desde 1838; pag. 245e 246.

Consignação fi respectiva despeza; ag. 240, art. 317, n, 4.

Taxas itinerarias, impostas á-
Introducçao de bestas novas; pag. 62 a 66, arte. 14 a 23; pag.

455 e 456.
Passagem de rios; pag. 48 a 53, arte. 5.° e 6.0
Transito de animaes e carros; pag. 53 a 62, arte. 7 a 13.

V. cada uma destas rubricas.

Tecidos de lan excluirão-se da pauta de exportado em
1850; pag. 23, not. art. 2.0

Telegrammas officiaes, expedidos no interesse da pro-
vincia, o são por conta do respectivo cofre; pag. 265, art. 319, n. 8.

Telegrapho. Corre por conta da rubrica—obras publicas
a despeza da conservação da linha entre a capital e a cidade de
Queluz; lei 2892 de 6 de novembro de 1882, art. 90

Telhas e tijolos excluirão-se da pauta do exportação
em 1882; pag. 23, not. ao art. 2.°

- fabricadas na provincia, ainda que tenho transitado em
territorio de outras, são isentas de taxas itinerarias; pag. 57, § 8.°

Terça de herança, renunciada em beneficio de her-
deiro ou casa de caridade, è sujeita ao pagamento do rospectivo im-
posto; pag. 89. art. 64, n. 5.

Termo de contracto, distracto, ratificação ou rescisão, paga
direitos proporcionaes ao soo valor; pag. 128, § 1.0

Testamentos, abortos na capital, são inscriptos na sec-
ção do contencioso; em outros municipios, nas respectivas col-
lectorias; pag. 105, arts. 96 e seguintes.
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Tios, obrigados ao pagamento do sello de heranças e legados
e em que proporção; pag. 97 a 100, arts. 84 a 88.

Titulo de habilitação de herdeiro paga 5$.; pag. 18, § 23.
- de official de justiça( meirinho ), 10$.; pag. 127, § 14.
- de porteiro de auditorio, 6$.; it., § 16.

Toalhas de mesa excluirão-se da pauta de exportação em
1882; pag. 23, not. ao art. 2.'

Tomada de contas e disposiços que regulão este im-
portante trabalho, a cargo da 2. 11 secção da contadoria da fazenda
provincial; pag. 271, art. 5. § 4.; 438 a 451, arts. 406 a 422.

Topasio, pela pauta do 6 por cento de exportação, paga
324 rs. por kil.; pag. 25, n. 19.

Toucinho pela de 3 por cento, paga 13 rs. por kil.; paga
4, art. 3., n. 20.

Toxicologia lecciona-se no 3. anuo da escola dó phar.
macia; pag. 469, art.

Traducção das linguas franceza e ingleza entra no pro.
gramma dos exames a que são submettidos os candidatos aos lu-
gares de 3. 0 ' officiaes da directoria da fazenda, e de 2.°' da de
obras publicas, da inspectoria geral da instrucção e da secretaria
da presidencia; pag. 261, art. 13 § 5.; 277, art. 28 § 3.'; 583, art.
215; reg. Ii. 87 de 22 de outubro de 1878, art. 80.

Trançadôs finos de algodão riscado e de xadrez exclui-
rão-se da pauta de exportação em 1850; pag. 23, not. ao art. 2.0

Transacção qualquer, que importe translação de dominio
sobre escravos, é sujeita ao imposto de 5 por conto; pag. 152, art.
145, § 7.•

Transferencia de dominio util do escravo por mais
de 5 anuos é sujeita ao imposto do alheação; pag. 153, § 2,'

Não assim nos inventarios, quando é feita a favor da fazenda
geral ou provincial; pag. 154, art. 146, § 2°

Transmissões em linha recta V. Ascendentes e Descen-
dentes.



Xciv	 1lD10E ALPHABETICO.

Transgressões de disciplina no corpo policial são
simples ou qualificadas; as l.as passiveis de penas correcionaes; as
ultimas puniveis por meio de investigação, processo e julgamento;
pag. 334, cap. 1.; 338, cap. 2. V. Deserçõo.

Transito de animaes em estradas de ferro, onerado com
taxas fixas; pag, 59, art. 10.

- de carros nas mesmas estradas, tributado com taxas propor-
cionaos á qualidade e ao peso das cargas; pag. 57 a 59, arts. 8.0,

e 10.
- de animaos e carros com ou sem carga em outras estradas;

pag. 60, art. 11.
Isenções; pag. 56, art. 7.0.
- de objectos que vêm destinados á escola de minas

no é obrigado a pagamento de direitos provinciaes; lei 2892 de 6
de novembro de 1882, art. 19.

Renda do imposto em 40-41, 60-61, 80-84; pag. 60 a 61, not

Tratamento de praças enfermas do corpo policial e en-
terramentos; consignação pira a respectiva despeza; pag. 321 e 322,
cap. 8. 0; 298 n. 5.

—de guardas urbanos; pag. 371, art. 31, n. 6.

Trinta annos liquidos de bons serviços conferem ao fune-
cionario provincial, impossibilitado de continuar em exercicio, o
direito de aposentar-se com a totalidade do respectivo ordenado;
pag. 293, art. 1.0

—por cento da lotação do respectivo emprego pagão os ser-
,ventuarios de officios de justiça, de que trata o art. 1.0 do doo. n.
1249 de 16 de dezembro de 1853; pag. 132, § 2.°

Troca de escravos é sujeita ao imposto de 5 por cento so-
bre a diferença de valores; pag. 152, art. 145, § 4 • 0 • V Permuta.

Typographia não paga imposto de industrias e profissões;
pag. 459.

U

Unif'ornile da companhia de urbanos; pag. 372.
- do corpo policial; pag. 320, art. 56, e pag. 363.

tTsufructo, obrigado ao pagamento do seilo de heranças e
legados; pag. 102 a 104, arts. 92 e 93.

Em quedifere do fideicomisso; pag. 103, not. ao art. 93.
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lJtensls para as escolas normaes e as primarias, para os ex-
ternatos e lyceu mineiro; pag. 585, art. 224.

- para as estações flscaes; pag. 265, art. 319, n. 5.
- para o quartel do corpo policial; pag. 361.

Vales ou bilhetes do thesouro admittem-se como caução
perante a directoria da fazenda; pag. 237, art. 315.

Vapor Saldanha Marinho. E o governo autorisado a o alie-
nar ou empregar de qualquer modo, mas sorri onus para a provia-
eia; lei 2815 do 22 de outubro do 1881, art. ts.° § 9.0

Vasos de pedra excluirão-se da pauta de exportação em
1875; pag. 23, not. ao art. 2.° V. Imagens.

Velas de cera, pela pauta de 3 por cento de exportação,
pago 72 ra. por kil.; pag. 24, art. 3.°, a. 21.

Vencímentos dos empregados da secretaria da assemblea;
pag. 2&5.

- dos da secretaria do governo; pag. 252.
- dos da directoria da fazenda; pag. 268.
- dos da do obras publicas, reduzidos a 5:000$ o do director e

a 4:000$ o de cada engenheiro; pag. 598; lei 2816 de 18 de dezem-
bro de 1880, art. 6.°

- dos da inspectoria geral da instrucço publica; pag. 537.
- dos da escola do pharmaoia; pag. 481, art. 88; 483, art. 103;

484, art. 106.
- dos das escolas agricolas; pag. 523 e 524, art. 19,20 e 31, n. 3.
- dos das de cadeas centraes; pag. 497 e 498, art. 16.
- dos das escolas normaes; pag. 587.
- dos (	(	primarias; it.
- dos de externatos; it.
- dos do lyeeu mineiro; it.
- dos do lyceu de artes e offlcios do Serro; pag. 519.
- dos de coilectorias; pag. 284 a 286.
- dos de recebedorias; pag. 283.

- dos officiaes. inferiores e praças da guarda urbana; pag. 372
- dos do corpo policial; pag. 365.
- de qualquer empregado provincial, são sujeitos ao desconto
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mensal do 5 por cento, dtirante o l.° anno, a titulo de novos e ve-
lhos direitos; pag. 129, § 5.

Comprehondem-se nesta obrigaço os vencimentos dos aposenta-
dos, jubilados o reformados; os dos que recebem porcentagens ou gra-
tificaços permanentes; o dos que de uma passo para outra repar-
tição diversa; bem corno os augmentos provenientes de accesso; it.

Iastrucçe8 sobre o modo de proceder ao desconto; pag. 130 a
131.

Tenda de bilhetes de loteria é sujeita àcontribuição an-
nua! de 80$, exigivel de todo o que exerce essa profissão; pag. 170,

art. 188.
- de sal nos municipios é isenta de qualquer taxa itineraria;

pag. 67, art. 27. V. Casas de negocio.

'Tender, V. Empenhar.

7etuario. V. Presos pobres.

Viação-ferrea, navegação de rios, estabelecimentos bal-
i nearios. V. Serviços.

Tíga é um agente fiscal, collocado em cada uma das esta-
ç6es da linha do centro e nas do ramal da estrada de ferro de
Pedro 2., situadas em territorio mineiro; pag. 197. §

- Seus deveres; pag. 200, art. 232.

V. Esta ç6es de vigia.

'TiiIa não se instalia, nem disposição que a erija em ci-
dade se executa, sem que os respectivos habitantes, alem do
edificios para cadaa, reuniões da camara municipal e do jury,
apresentem edificios para escolas de instrucção primaria destinadas
a ambos os sexos; lei n. 1977 de 10 de novembro de 1873; 2892
de 6 de novembro do 1882, art. 21 § 2.°

Vinagre, pela pauta de 3 por cento de exportação, paga
8 rs. por litro; pag. 24, art. 3., n. 22.

Vinhos, communs ou doces, excluirão-se da pauta de ex-
portação em 1875; pag. 23 not. ao art. 2.°

Vinte e cinco annos de effectivo exercicio no rnagisterio
onferem ao professor publico o direito de perceber mais a 45
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parte do respectivo vencimento ou a jubilar-se com a totalidade
d'este; pag. 557 e 558, art. 121 e 121.

- por cento da lotação do rendimento de uru anuo pa gão, poro
provimento triennal, os empregados da guardamoria, de nomea-
ço da presidencia; tornando-se proporcional a contribuição, se
menor é o praso do provimento; pag. 131, tit. 3•o § 1.0.

Volumes portateis_eaixas__caixinhas_tab0l0taS-6
outros somentes objectos, onerados cora 	taxas proporcionaes
qualidade dos objectos que contiverem para negocio; pag. 71, art. 37.

Lançamento e, no mesmo acto, percepçáo do imposto admi-
nistrativa ou depois judicialmente feita; pag. 73 a 77, arts. 41 a 57.

Producto do imposto nos ex. de 47—I3, 60-61, e 80-8; pag.
71, not.

z

Zineo em laminas é isento de quaesquer direitos provia:
ciaos; pag. 56 § 2.°

Ziologia lecciona-se no 1.0 anuo da escola de pharmacia'.
pag. ILO, art. 2.0



ITA

Em um volume de mais de 600 paginas, por muito ao-
curada que seja a attenão posta em revel-as, 6 difficili-
mo, senão mesmo impossivel, que saião totalmente isentas
de desapuro as ultimas provas da impressão.

A isso aecresce nas caixas typographicas a deslocação
de lettras, inseparavel da celeridade com que nas respec-
tivas offioinas costama ser feito o serviço da distribuição.

No conceito dos entendidos serão, pois, muito rele-
vaveis os lapsos que posso ser notados em um ou outro
lugar, como - receita ordinaria - em vez de - extraor-
dinaria —;— provados — por — povoados ---; á pag. 15
e 28.

Um simples lanço d'olhos apprehende logo esses levis-
simos senes e no mesmo instante os elimina, escusando
dar aqui minuciosa exposição d'elies.

E se, alem de taes defeitos, puramente de dicção, al-
gum equivoco ficou no fundo da obra, com certeza rectifi-
cou-se no indice, que sabe satisfactoriamente correcto.



L 1 V nOJ PEId"E
LEIS, REGULAMENTOS, INSTRUCÇOES E ORDENS FIGÂE

DA RECEITA E DESPEZA

Art. 1.0

A receita provincial do exercicio de 1883-1884 6
orçada em 3,048:940$., e em somma equivalente é fixada
a respectiva dospeza (1). L. 2892 de 6 de novembro de
1882 arts. 1.0 e 2.0

( 1 ) Ainda no tinhLo as provincias a faculdade de legislar
sobre a propria receita e despeza e ja vigoravo as seguintes dis-
posições,—

_ A receita e a despeza provinciaes serão fixadas pelos con-
selhos geraos sobre o orçamento dos presidentes das provincias.

- No dia da abertura dos conselhos geraes os presidentes apre-
sentarão o seu relatorio impresso com o orçamento da receita e dem-
peza proviuciaes e as contas do anno findo, o lhes ministrarão
todos os esclarecimentos que os mesmos conselhos pedirem.

- Os secretaries e os inspectores das thesourarias assistirão
ás discussões, sendo para isso convidados pelos conselhos.

L. de 24 de outubro de 1832 arts. 86 e 87.

RETROSPECTO FINANCEIRO.

1835-1848

A lei de 3 do outubro de 1834, n. 38, art. 33, referindo-se
ao anuo do 1835-1836, autorisou supprimentos ás provincias, cu-
jas rendas não chegassem para as respectivas despezas.

A de 22 de outubro do 1836, n. 70, art. 23, dispoz, som limita-
ção de tempo, que fosse desde logo supprido o deficit das provia-
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cias, cuja receita estivess éN, aquem da despeza, não excedendo, po-
rem, o supprimento a diferença que houvesse entre a despeza pro-
vincial fixada pela lei de 8 de outubro de 1833 e a renda deixada
a cada provincia pela lei de 31 de outubro de 1835.

A de li de outubro de 1837, n. 106, art. 13, e as posteriores
leis annuas fixarão o quantun3 desse supprimento, que devia re-
duzir-se á metade no exercicio de 1844-1845 e cessar totalmente
nos subsequentes, cx vi da lei a. 317 de 21 de outubro de 1843
art. 70 § 31.

A de 20 de outubro de 1838, a. 60, art. 28, determinou que
fossem pagos os saldos que esta provincia tivesse deixado de re-
ceber, afim de preencherem-se as quantias que lhe havião sido
consignadas para construcção de prisões e outras obras publicae,
em diversas leis do orçamento, inclusivamente a de 3 de outubro
de 1834.

A de 2 de setembro de 1846, a. 396, art. 15, autrisou o go-
verno para, no exercicio delia, 1846-1848, supprir as provincias
com a metade das quantias designadas no art. 49 da lei n. 317 do
21 de outubro de 1843, determinadamente para o pagamento dos
empregados do culto publico, apresentando na proxima sessão le-
gislativa um quadro de todos elies, com o orçamento da somma
necessaria para seu pagamento.

Emquanto as leis geraes vinhão assim em soccorro das provin-
cias, tambem as leis mineiras não se descuravão de prover sobre
a deficiencia das respectivas rendas.

A de 8 de abril de 1836, a. 49, art. 8. 0 . autorisou, emquan-
to a receita não chegasse a fazer face a todas as despezas, a emis-
são de bilhetes de credito.

C&m applicação especial aos gastos da viação publica, foi rei-
terada a mesma providencia pelas leis as. 187 de 5 de abril do 1840
art. 20, 216 de 13 de abril de 1841 art. 18 o 234 de 25 de novem-
bro de 1842 art. 8.o

E com identico destino ainda as leis as. 78 de 12 de abril de
1837, 103 do 6 de abril de 1838, 213 de 13 do abril de 1841 e 281 de
12 de abril de 1845 art. 12 autorisarão operações de credito nas con-
dições da lei de 15 do novembro de 1827.
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Nquel1es 13 anhos, decorridos de 1835-1848, houve, pois, sup-
primentos pelas rendas geraes do Estado; emissão de bilhetes de
credito e do apolices do intitulado Emjorestimo Mineiro.

No mesmo periodo orçou-se o minimo da receita em 184:403$.
e o da despeza em 269:889$200; o medio em 345227$576 e em
396774$640; o maximo em 473:240$. e em 454:196$468.

Excepto os annos do 1845-1847, em todos os outros a fixação
da despeza ia sempre alem do orçamento da receita, no repre-
sentando sobras reaes da renda provincial os saldos que, deriva-
dos de meios extraordinarios, passavo de uns a outros exercicios.

1848-1860.

A receita e despoza neste decurso ero orçadas no minimo
em 415:440$. e em 423:522$232; no medio em 604620$900 e em
688:123$280; no xnaximo em 915:540$. e em 1,151:711$943.

E, sem embargo desse desequilibrio de orçamentos, meneio.
nio os balanços a passagem dos seguintes saldos:-

	

48-49— 78:953$553	53-54-11 3.619$937

	

49-50— 1:821$131	54-55-211:118$238

	

50-51— 13:332$522	55-56-183:771$666

	

51-52-139-591$522	.	56-57--232:960$208

	

52-53-294:451$438	57-58— 52:622$169

Ja em 57-58 via-se o prenuncio da decadencia, que ia fatal.
mente seguir-se àprosperidade dos annos anteriores. Sua receita,
avaliada em 653:240$ , havia attingido a922z791$19, verificando-
se no producto total da arrecadação o avanço de 269:551$199 sobre
o orçamento, valor que se elevava ao de 502:511$407 com a ad-
dição do saldo do exercicio transacto. A despeza, porem, quasi
tudo absorveo, montando a 1.103:129238, com o excesso de
212:491$580 sobro o çuantum da fixação. E, ainda assim, como
acima se vã, encerrou-se a respectiva conta com o saldo de reis
52:622I69.

Em 58-59 consummou-se o desequilibrio. A ronda, orçada em
824:940$., pruduzio 913117$120, emquanto qne a despeza, fixada
em 933:295$800, montou a 1,246:791$515, excedendo a arrecada-
ço em 333;674$395,
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E àsolução deste deficit contribuirão as seguintes receitas:—

Saldo do anterior exerciciO..........
Prestação da thesouraria da fazenda, em vista da lei

geral ri. 939 de 26 de setembro de 1857, art.
29 § 12, com destino fi estrada do Passa Vinte

Item para a estrada de Joanesia, conferme o aviso do
ministerio do imperio de 28 de janeiro de 1859

Emprestimo contrahido com a caixa filial do banco
do Brasil em diversas datas.......

52:622$l69

lO0:000000

10:000$000

172950$454

335:572$623

No exercicio de 1859-1860, a receita, orçada em 915:540$.,
subio a 1,045:312$343; mas a despeza se havia elevado a reis
1,127061$243, cujo excesso, no valor de 81748$900, supprio-se
pelos seguintes meios:—

Prestação da thesouraria da fazenda para construcço
de uma estrada de rodagem entre S. Jo go d'El-
Rey e a capital de Goyaz, consignação do § 27 do
art. 2.8 da lei geral n. 939 de 26 de setembro de
1857	..............60:000$000

Item para o encanamento d'agua potavel da cidade
do Barbacena, em virtude da ordem do thesouro
ri. 59 de 29 de julho de 1859.......3:000$000

Emprestimo contrahido com a caixa filial do banco
do Brasil em diversas datas .......23:321$749

86:32l749

Tratando de to grave assumpto perante a Assemblea legisla-
tiva, dizia-lhe em o l.° de agosto de 1860 o venerando conselheiro
Pires da Motta, presidente da provincia:-

« Tendo de começar a minha administração com um to do-
ploravel estado fluanceiro, cumpria desde logo tomar medidas ener-
gicas, com o fim, senão de fazei-o cessar de todo, ao menos, d0
conseguir que as cousas apresentassem um aspecto mais favora-
vel. Nesse sentido tomei algumas providencias e irei tomando ou
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tras, segundo as circumstaneias me forem proporcionando as oc-
casides. As que tomei ja valerão aos nossos cofres a economia de
algumas dezenas de contos.

« No são nocessarios aprofundados exames, basta um lance
de vista sobre as tabelias e balanços da receita e despeza para
logo conhecer-se que no á aqueila, mas só e unicamente ao cres-
cimento desta, que nos ultimos annos tem subido muito acima
dos recursos da provincia, se deve imputar a deficiencia de meios
com que actualmente se luta.

« Para occorrer de algum modo a este lamentavel estado de
cousas, no perdendo de vista ao mesmo tempo a conveniencia
do se ir progressivamente amortisando á divida contrahida com
a caixa, cuja importancia, com os respectivos -juros, andava até
á citada data do relatorio (da administraçcZo fiscal) em 149:272$203,
e no intuito de estabelecer até onde fosse possivel a devida igual-
dade na distribuiço dos exiguos recursos da provincia, ordenei
que por emquanto só se pagassem mensalmente dons terços dos
vencimentos de cada empregado, que os no tenha inferiores a
400$. annuaes, e ja nesta conformidade forflo feitos os pagamen-
tos de junho p. p. »

1860-1861

Ainda á entrada deste anuo continuou o apuro dos deus pre-
cedentes exercicios, impondo a necessidade de mais um empre-
timo pela caixa filial do banco do Brasil, no valor de 125:089$600.

Entretanto, no mesmo periodo e com grande vantagem censo-
guio-se restabelecer o equilibrio financeiro da provincia. Sua re-
ceita. orçada em 976:910$ , doo em cofre 1,279902$518; addicio-
nados 225:000$, recebidos em consequencia da encampação do con-
tracto Mucury, elevou-se aqueila somma á do 1,504:902518, que
fez face á todas as despezas o simultaneamente á inteira solução
dos debitos contrahidos na caixa filial, passando ainda o avultado
saldo de 195:881$417.

Se nos annos subsequentes ao de 1851 tão notavelmente flo-
rescerão as finanças da provincia; se, após o de 1860, vio-se
volver a mesma prosperidade, resurgindo elas do profundo aba-
timento em que havio cahido; a deus benemeritos mineiros, ao
doutores Joaquim Delfino Ribeiro da Luz e Affonso Celso do As
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ais Figueiredo, actuaes conselheiros e senadores do imperio, coube
a gloria de o haverem conseguido, sendo indisputavel mente este
um dos mais valiosos e assignalados serviços que í terra natal
ftzero aquelies illustres estadistas.

1861-1877

As avaliações neste periodo foro as seguintes

Receita.	 Despeza.
Minimo .......913:560$000	1,310:904$901
Medio ........1,354:072030	1,607;557$076
Maximo ........2,222:880$000	2,222:880$000

Como sempre, continuavo a sahir com deficit todos os orça-
mentos, accrescendo a esta circumstancia a permanencia da fa-
culdade que tinha o governo para elevar a despeza alem do firn.
xado cm todas as verbas. Tal á a explicação do que se observou
no correr d'aquelles 16 annos. Se nalguns os amplos recursos da
receita, sobrelevando-se aos maximos avanços da despez2, pou-
derão dar saldos, cuja accumulaço no banco do Brasil chegou a
ser de 785:412$902, como no fim do exercicio de 1870-1871, cor-
to é tambem que, pouco depois, a 1 de setembro de 1873, ja se fa-
zia perante a Assembica legislativa provincial a seguinte deserip-

« Segundo o balancete do banco do Brasil, publicado no Diario
de Minas de 6 de maio, o saldo alli existente a 31 de dezembro
era de 245:153$440, e no cofre da thesouraria de 02:461$625. Todos
esses saldos e os dinheiros posteriormente depositados forão ab-
sorvidos com o pagamento das despezas das obras autorisadas e
os demais encargos ordinarios, de modo que a 30 de junho o sal-
do existente no banco do Brasil reduzia-se a 11:230$., sujeitos a
pagamento de saques.

« A 12 de agosto o saldo existente no banco do Brasil era de
107:408$562 reis, sujeito a saques na importancia de 73564$508.

« A 27 do mesmo mez o estado do cofre provincial, segundo o
klaneete da theaouraria, demonstrava um saldo-
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Em dinheiro, exereicio de 1872-73 . . 12:624$I01
1873-74 . .	2:816$501

Somma . . . 15:440$602

Em letras, exercicio de 1872-73	97:683$936
Em apolices,	 idem	 4:000$000
Em effeitos o outros valores	 84:966$830

«	«	1873-74	 1:000$000
Deposites	..........648$780

« Este estado vem justificar ainda mais as minhas portarias
do 11 e 14 de março, de que me occupei no lugar competente

« Corno fica demonstrado, não ha saldo com que possa con-
tar-se para fazer face ás despezas votadas: o orçamento do actual
exercicio, cuja receita foi avaliada em I,540:180$., decretou des-
pozas na importancia de 2,006:438$249, deixando um deficit de
450:258$240, que é preciso saldar por meio do quaesquer operações
de credito, que vos compete autorisar.

« O projecto de orçamento, que vos será presente, para o ex-
ercicio de 1874 a 1875, avalia em 1,651:640$. a receita e uni
2,274:538$733 a despeza, produzindo um deficit de 622:898$733,
que, reunido ao deficit do actual exercicio, produzirá um total de
1,0723:156$982.

« E' preciso ainda ponderar que em breve se vencerá o paga-
mente da estrada de ferro do Porto Novo do Cunha á Leopoldina,
na importancia de cerca de 600:000$., e que, segundo demons-
trei erÃ outra parte desta exposição, os compromissos da pro-
vincia por garantias de juros a outras estradas são avaliados
em mais de 1,600:000$., convindo, portaato, ir preparando a pro-
vincia para occorrer a tão avultados empenhos.

« Uma das causas que concorrem para o desequilibrio dos
orçamentos (peço licenç para o dizer, sem nem de leve ter a in-
tenção de irrogar censura) é a maneira por que são distribuidas as
rondas em peqnenas quotas, que, alem de sorem muitas vezes in-
sufficientes para os serviços a que se destinão o, por conseguinte,
inutilisão a sua applicação, poem pôas á administração, a quem
devia pertencer mais ampla acção para consultar as mais urgen-
tes necessidades, e tarnbern obrigão o proprio orçamento a decretar
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em disposições provisorias e permanentes muitas despezas, alem da
receita distribuida.

« E' assim que a lei 11. 1895, depois de ter fixado a despeza
em 2,096:438$249, autorisou nas disposições geraes outras, que,
reunidas às decretadas em leis especiaes do mesmo anno, elevão
a muito maior cifra a despeza real. Alem do autorisação para a
construcção co 30 pontes, 10 estradas novas e concertos em 12
outras, sem designação de quotas, autorisarão nma despeza do
287:500$. »

Não forão, porem, attendidos esses fundados reclamos da ad-
ministração. A lei n. 2024 do l.° do dezembro do mesmo anuo,
decretada para o proximo exercici de 1874-1875, deixando a
receita orçada em 1,651:640$., não só fixou a despeza em
2,177;910$643, mas a este excesso de 526:270$643 addio gravosos en-
cargos cm varias verbas do corrente e do futuro anuo financeiro,
consignando ainda a seguinte autorisação, constante do art. 4. o § 11:-

« E' o presidente da provincia autorisado a emittir apolices,
contrahir emprostimos, com juros não excedentes de 7 por %, ou
fazer quaesquer outras operações de credito mais vantajosas á pro-
viucia, até á somma de 2,000:000$. á proporção que for sendo no-
çessario para pagamento dos juros ou subvenções a companhias
com quem se tenha contratado ou se veuha a contratar a construc-
ção de vias forreas dentro da proviucia ; podendo, por conta da
Mesma sornma, empregar até 150:000$. nos concertos, reparos ou
mudanças das estradas do Pici, Passa-Vinte e Renegado, como ja
foi determinado pelo art. 14 da lei n. 1811, e bom assim das estra-
das que vão do Pouso Alegre á Borda da Matta e Sant'Anna do Sa-
pucahy. »

A mesma lei dispunha no art. 4.°
— « Serão empregadas na amorUsação dos emprestimos a coa-

trahirem-se as sobras do despezas e excessos de receita que se vo-
rificarem no presente orçamento. »

Ja se achava em exercicio esta lei quando á Assemblea legisla-
tiva provincial, no relatorio do l.° de outubro de 1874, erão dadas

[as informações do teor seguinte:-
« Ainda é pouco lisongoiro o estado financeiro da provincia.
« Só a mais rigorosa economia na decretação de despezas p0-
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derfi remover os actuaes embaraços o restabelecer o equilibrio
entro a receita e a despeza.

Segundo o relatorio que moo antecessor vos apresentou, em
o 1.0 de setembro do anno passado, o exrecieio do 1871 a 1872
legou ao subsequente o saldo de 606:464$405, a sabor:

Em dinheiro no cofre . . . . . .	19:18-1$264
No banco do Brasil . . . . . .	520:495$741
Em poder de responsaveis. . . .	66:784$400

« Esse saldo, porem, não representava uma sobra real da renda
publica, após a satisfação completa de todas as necessidades da
provincia: estava sujeito a compromissos anteriores, ao pagamento
de despezasja autorisadas.

« No exercício de 1872 a 1873, encerrado a 31 de março deste
anno, e do qual passo a dar-vos conta, tendo em vista as informa-
ções prestadas pela thesouraria, a receita provincial, orçada em
1,546:180$., produzio 1,836:972$570, elevando-se sobre a arreca-
dação do exercicio anterior em 258:168535 e sobre o proprio orça-
mento em 290:792$570.

« A despeza subio a 2,324:047$740 réis, a saber: 1,947:918$209
do proprio exercicio; 361:071$238 de consignações especiaes, isto é,
hportancia de despezas não incluidas no corpo do orçamento, e
15:054$293 pagos em annos anteriores, mas que só neste poderão
ser carregados, elevando-se, portanto, a 486:661$801 réis o excesso
da despeza sobre a receita, excesso que foi satisfeito com o saldo
que existia de réis 606:464$405, que ficou reduzido a 119:802$604.

« No exercicio de 1873 a 1874, que entrou de julho em diante
no periodo de sua liquidação, a receita foi orçada em 1,635:460$.

« Só a 31 de março de 1875 poder-se-ha conhecer definitiva-
mente o activo e passivo deste exercicio.

« Entretanto, o producto da receita ja arrecadada e escripturada
até o ultimo do agosto proximo findo monta àquantia de 1,798:252$375,
superior ao orçamento em réis 162:792$375, sendo a despeza, tam-
bem ja escripturada, de réis 1,661:801$077.

« Vê-se, pois, que nos deus ultimes exercicios, que abrange-
rão o periodo do 1.° de julho de 1872 ao ultimo de junho deste
anno, tem sido vantajosa a arrecadação, excedendo em ambos as
previsões dos respectivos orçamentes,
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c O deficit, pois, com que luta a provincia, tem origem na de-
crtação de despezaa muito superiores ás forças da receita e no
facto assaz saliente de haver-se gasto, em um só exercicio,
486:661$801 mais do que produzio a receita.

Por estes motivos, comparada a somma das despozas decre-
tadas pela 1i n. 1895 com o respectivo orçamento, organisado pela
repartição de fazenda, encontra-se o deficit de 511:658$605; no
orçamento do actual exercicio o de 662:898$733 e no de 1875 a 1876,
que vos será opportunamente apresentado, figura ainda o de
256:224$109.

c No offlcio de 27 de maio ultimo, com que moo antecessor
transmitio-me a administração da provincia, está mencionada a
quantia de 167:577$972 como saldo sujeito apenas ao pagamento
de 308:675$795, o que reduz o deficit, então existente, somente a
141:097$823; mas cumpre attender que a somma de 106:669$192,
existente nas estações subalternas, era destinada, e muito inferior
ainda, para pagamento de despezas ja feitas ou autorisaclas cm
relação a diversos serviços.

« Tambem o algarismo de 308:675$795, que representa a somma
da despeza por pagar até o ultimo de abril, est aquem da impor-
tancia real da divida, visto como não estão incluidas as quantias
relativas a obras publicas, que, estando autorisadas, continuavão
em execução, chegando algumas ao ponto de poderem os arrema-
tantes ou administradores receber a importancia dos contratos ou
autorisaçes.

« Por outro lado, tambem não podia ser calculado o v9lor dos
certificados expedidos pela directoria de obras publicas, existentes
em poder dos interessados, porque, sabendo estes que estavão
suspensos os pagamentos por falta de numerario, não os havião
apresentado ainda á estação fiscal.

Posso, entretanto, asseverar-vos que, alem da responsabili-
dade que pesa sobre a provincia, relativamente a obras publicas
ja autorisadas, mas por pagar ainda, o dejcie realisado e conhecido é
o que consta dos seguintes documentos, que offereço á vossa cons
deração.

Documentos existentes na repartição.
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Força publica.

Portarias em favor do corpo.	14:348$016
Idem de praças . . . . . .	641$803
Idem de diversos ......341$80	15:331$499

Obras publicas.

Portarias passadas .....54:946$584
Ordens a expedirem-se. . . . 26:829$010 81-775$594

Matrizes e capeilas.

Portarias passadas. . . . . 25:900$
Ordens a expedirem-se. . . . 22:280$	48:180$

Illuminaço publica.

Portarias passadas . . . . .	375$
Ordens a expedirem-se. . . .	8:000$	8:375$

Portarias em favor de diversos.

Restituições. ......1:221 400
Presos pobres	 3:22$480
Coilegios........800$
Hospitaes........13:000$
Diocesano de Marisuna.	 3:500$
Dito da Diamantina.	 20:500$
Diversos.	 3:060$143 45:344$023

199:006$116

Calculo aproximado,

Aposentados .	. . . . . .	6:359$640
Instrucção publica . . . . . 41:403$320
Força publica . . . . . . .	9:878$395
Exercicios findos Ga liquidados) 24:389$020 82:030$375

281:036$491

c Terminando, peço permisso para dizer-vos que uo me pa-
rece necessaria a creaço de novos impostos, nem a e1evaço dos

etuaes, para obter-se a aoluço desse deficit,
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« Não julgo tambem aceitavel a idea de eontrahir-se em-
prestimo para pagamento de despezas ordinarias, sacando-se sobre
o futuro por antecipação de renda.

« Convem antes não autorisar despezas que absorvão toda a
arrecadação e reduzir mesmo as que não forem de urgente neces-
sidade, até que se satisfação os compromissos da provincia e se
restabeleça o equilibrio entre a receita e despeza.

« Para occorrer ás extraordinarias, mas productivas, como ga-
rantia de juros a estradas de ferro, a presidencia tem na lei n. 2024 a
autorisação wscessaria para fazer as operações de credito que fo-
rem precisas.

Entretanto, o exercicio de 73-74 apresentou afinal o deficit
de 171:115$215, que foi upprido pela renda do de 74-75.

E, mao grado aqueila ultima ponderação do relatorio, a lei
n. 2112 de 8 do janeiro seguinte, relativa ao exercicio de 75-76,
orçando a receita em 2,104:400$., fixou a despeza em 2;137:459$609;
oro suas disposições geraes autorisou ainda outros gastos, como o
de 100:000$. em beneficio de matrizes, e deu faculdade para se-
rem contrahidos os seguintes emprestimos:

De 25:000$., destinados ao estabelecimento de caixas econo-
micas e montes de soccorro.

De 150000$., para pagamento de certificados expedidos pela
directoria geral de obras publicas e de outros serviços ja come-
çados e autorisados pela lei n. 1895.

Totalmente exhauridos em serviços ordinarios os saldos re-
servados ml solução de futuros compromissos impostos poio de-
envolvimento da viação forrea da provincia, tornou-se nocesario
o recurso de operações do credito para satisfação d'esses dispendis-
sissimos encargos, abrindo-se nos orçamentes uma rubrica de
juros e lenta amortisação dos debites, que se fossem a esse fim
contrahindo.

Ficou, por tanto, definitivamente assentado que o pagamento
de juros e de subvenções kilomotricas ás emprezas de estradas de
ferro ir-se-hia fazendo por aquelio meio, em quanto o progres-
sivo crescimento das rendas no se elevasse sobre o das despezas
ordinarias, deixando sobras, que viessem dispensar tão gravoso
recurso.

E ja nos oxercicios do 74-77 tomarão-se emprestimos no
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valor do 520:000$ e se emittiro apolices na importancia de 536:000$;
ao todo 1,056:000$; applicados à estrada de ferro da Leopoldina.

1877-1881

Ou paralysar a provincia na carreira de todos os melhora-
mentos, deixando do prover a innumeraveis necessidades em ma-
teria do instrucção, viação, segurança individual e do ordem pu-
blica; ou arcar energicamente com toda a sorte de embaraços,
suscitados pelo regimen financeiro dos annos anteriores, atten-.
dendo a superal-os por uma bem fundada confiança no futuro; tal a
alternativa proposta ao alvedrio dos poderes provinciaes no poriodo
de que nos vamos occupar.

77-78

Orçada a receita em 2,572:829$.. se produzio 2,172:833$819. Ad-
dicionadas as seguintes quantias: 4:142$351, do cobranças indevidas;
56:847$316, de saldo em poder de diversos, transportado do exerci-
cio anterior, feita a deducço do 7:153$196. do despezas pagas e
no escripturadas em outros annos; foi ainda necossario que a ren-
da de 78-79 preenchesse com o supprimento de 4:853$529 a somma
que devia fazer face á despeza realisada na iinportancia do
2,172:833$819, alias inferior em 399995$181 á fixada pela lei n.
2314 de 11 de julho de 1876.

78-79

O orçamento de 2,617:420$. doo a receita do 2,622:531$512,
inclusive 7:334$311, de cobranças indevidas.

A despeza, fixada pela lei n. 2438 de 14 de novembro de 1877
em 2,610:916$360, ficou em 2,396:282$785, com uma reducço da
214:633$575. Addicionadas as seguintes quantias: 4:142$351, de
supprimento feito ao exorcicio de 77-78; 24:275$670, de dospozas
pagas o no escripturadas em annos anteriores; passou, em
poder de diversos, o saldo de 197:830$706.

1879-1880.

Referindo-se a este exercicio, disse o relatorio de 7 de agosta
de 1881.—

<A despeza, que foi fixada em 2,630:806$400, subio a 2,903297$668
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sendo ordinaria 2,892:632$241 e de outras proveniencias 10:665$427;
comparada, pois, a despeza effí3ctuada com a receita ordinaria,
resulta no referido exercicio um deficit de 338:971$797, que foi co-
berto com o saldo do exercicio de 1878-1879, na isiportancia de
197:832$706, com emprestialo contraliido na caixa economica desta
capital, da quantia de 275:550$,, e mais 6:389$003, de cobranças
indevidas ».

Alguns reparos suscita este modo de balancear as contas
daquelie anno.

Primeiramente, ó de notar que o referido saldo de 197:832$70
reduzio-se a 46467$367, pelo abatimento do 10:565$427, do despozas
pagas o não escripturadas em anuos anteriores, e de 140:799$912,
que em poder de diversos forão transportados para as contas do
exercicio seguinte.

A fixação da despeza, no valor que o relatorio menciona, s6
havia contemplado para as exigoncias da viação-ferrea a exigua
verba de 50:000$,; entretanto montarão elias a 275:553$854, sendo
OO:OOO$ de subvenções á estrada do Pirapetinga e 175553$854

de juros à União-Mineira.
Ora, excluidas do total da despoza aqueilas duas parceilas-

10:565$427 e 275;553$854, desce elIa a 2,617z178387, inferior em
3$851 ao producto das rendas com a acldição do saldo de 46:467$367

Accrescenta o relatorioz-
« Em lugar de saldo, que devia existir, verifica-se, pelo con-

trario, no ultimo exercicio, um deficit produzido pela irregular
applicação da renda ».

• estas proposições, porem, contrape-se a realidade dos factos.
• lei o. 2476 de 9 de novembro de 1878, orçando a receita em

,630:740$,, distribuio-a totalmente á satisfação dos encargos
proviaciaes excedendo-a ainda o valor destes em 1:006$400; e,
pois, o saldo, que ao relatorio afigurou-se possivel, só podia re-
sultar do crescimento da renda, da diminuição da despeza, ou de
ambas estas causas contribuindo simultaneamente a produzil-o.

Augmento na arrecadação não houve; ao contrario, baixou
ella a 2,570:714$874, com urna reducção de 60:025$126; ao passo
que a dospeza, avaliada em 2,630:803$400, inevitavelmente subio
a 2,892:732$241, com um excesso de 261:925$841.
-	Ora, addieionado áqueile desfalque de receita o acerescimo
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de 275503$Ç354, sobrevindo somente na verba de—juros e subven-
ções a estradas de ferro—, tem-se a somma de 335:528$980, ainda
inferior em 73:603$139 ao excesso verificado no total da despea
sobre o valor da flxaço.

Do exposto se evidencia:—
l.° Que do todo o ponto era impossivel o apparecimento do

saldo, desde que a renda arrecadada não correspondeo ás previ-
s5es do legislador e ao poder administrativo failecia arbitrio para
mutilar ou supprimir serviços instituidos por lei e annualmente
dotados nos orçamentes da provincia.

2.° Que o unico deficit, com que o exercicio se encerrou,
proveio da operação de credito legalmente feita para o pagamento
de juros e subvenções a estradas de ferro.

3.° Que mais regular não podia ser a applicaçdo da renda,
totalmente absorvida pelas despezas á que a propria lei a havia an-
tecipadamente destinado.

1880-1881

A renda ordinaria, orçada em 2,764:510$.
produzio...........3,082:103$068
Cobranças indevidas ......7:281$518
Remanecente do saldo de 140:799$912, de-
duzida, no valor de 118:648$023, a carga
de pagamentos feitos o no escripturados
em anuos anteriores .. . . . . .	22:151$839	29:433$407

3,111:536$475

Receita ordinaria

Emprestimos.........529:80692S
Apoucas ..........693:901$177 1,223:708$I00

4,335:244$575
A despeza ordinaria, fixada em

2,769:369974, elevou-se a	 2,960:749$691

Extraord maria

Pelo art. 3•0 § 1.' da lei n. 2716 de
18 de dezembro de 1880......448:708$13
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Transportes	. 448:708$173 2,960:749601

Estradas de ferro ........693:901$l77 1,142:609$350

1, 142:609$350 4,103:359$041

Saldo em favor de diversos. . .	 231:885$534

4,335:244$575

O valor total das operaçes de credito, excedendo em 81:098$750
o das despezas extraordinarias, mostra que por aquelle meio corroo

^tambom o pagamento desta fracção da despeza ordinaria.

Forçoso é, porem, reconhecer que este pequeno deflcit, assim
supprido e plenamente justificado, ficou muito aquem do valor a
que chegaria, se no tivesse havido a mais escrupulosa poupança
no dispendio d'aqueilas verbas, em que ero possiveis restricções,
sem detrimento dos serviços decretados.

Fixada a despeza em 2,760:369$974, posteriormente a lei n.
2716 de 18 de dezembro de 1880, art. 3•0 § 3•0, addicionou-lhe
30:607$857, fazendo-a subir a 2,790:977$831. A este accrescinio
ainda sobrevierão outros, impostos pela necessidade de attender
a serviços urgentes e imprescindiveis, como, por exemplo, os que
respeitão ao policiamento geral da provincia, à exacção das ren-
das, à alimentação de presas, á solução dos encargos da divida
passiva.

O simples confronto dos valores de uma dessas rubricas em
deus exercicios serà o complemento desta cabal demonstração.

Força policial. Quaesquer que sejão as circumstancias da pro-
vincia, previstas ao decretar-se a lei que ha de vigorar em 1883-
1884, no podião afigurar-se mais exigentes do que realmente o
forão as do anuo de 1880-1881. Pois bem: para este havia-se fi-
xado a respectiva despeza em 497:237$710; emquanto que rara
aqueile estão consignados 606:070300, com o accrescimo de
108:832$790, superior em 27:733$840 ao mencionado deficit de
81:098$750.

Tambem nos seguintes exercicios a despeza ordinaria sobre-
! 1evou-e ao producto da renda aunual.
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	1857-1858	com o excesso de	180:338$039
58— 59	 «	333:674$395
59— 60	 «	81:748$900
60— 61	 «	160:679$260
62— 63	 «	244:840$786
63— 64	 «	47:062$966

	

67— 63	 32:357$953
71— 72	 c	179:500$868
72— 73	 «	487:071$170
73— 74	 223:176$246

E nesses anuos nem um ceitil se despendeo com estradas de
ferro.

Vem a peilo trasladar para aqui as observações constantes do
rolatorio de 10 de agosto de 1878, suscitadas pelos quadros fi-
nanceiros que sobre o mesmo objecto alli se encontrão de fs. 20 a 23.

c Pelo exame destes quadros se vê que no periodo do 1863-1868
a despeza paga só excedeo a fixada no exercicio do 1867-1868,
excesso justificavel, por ter sido empregado na amortisaço do
emprestimo mineiro e no pagamento de subsidios a deputados pro-
vinciaes.

Exceptuado esse periodo e osexorcicios de 1859-1860, 1861
—1862, 1860-1870 a 1873-1874, em todas os outros as despozas
excederão a sua fixação, e isto a despeito de ter a renda da pro-
vincia crescido progressivamente, sendo hoje quasi triplico ds
de 1857-1858.

« Ainda se vê de um desses quadros que, afora os exercicios
de 1865-1866 e 1876-1877, em todos os outros a receita arreca-
dada exedeo a orçada em avultada somma.

« Isto infelizmente falia mais alto do que tudo que eu poderia
dizer sobre o falseamento do systema financeiro ».



DA RECEITA

Art. 2.°

A receita provincial será derivada das seguintes ori-
gens:
§ 1.' Direitos de 3 0/ sobre generos de ex-

portaço ..........
Quota de 4 % sobre o café.....
Direitos de 6 % sobre generos de expor-

tação e criação
Imposto de industrias e profiss3es
Seuos de heranças e legados .
Novos e velhos direitos
Emolumentos de secretaria . .
Imposto de registro, transmisso e ven-
da de escravos ........

Escravos em serviço de mineração. 1
Commercio de escravos
Venda de bilhetes de loteria.
Taxas itinerarias . . . . . . . .
Selio e emolumentos da guarda na-

cional
Imposto sobre o ouro ......
Imposto sobre o sal.......
Pedagio
Imposto do transito nas estradas de fer-

ro, construidas na provincia por em-
prezas particulares ......

Renda extraordinaria ......
Multas por infracções de leis, regula-
mentos e contratos ......

Reposições e restituições . . . .

93:000$.
950:000$.

242:000$.
300:000$.
200:000$.
147:700$.

33:000$.

220:000$.
1:500$.

15:000$.
1:000$.

580:000$.

20:000$.
25:000$.
50:000$.

1:000$.

40:000$.
500.

14:000$.
5:000$.

§ 2.°
§ 3..

§ 4.
§ 5..
§ 6.°
§ 70
§ 8.°

§ 90
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.

§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.

§ 18.
§ 19.

§ 20.
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§ 21. Juros de quatro apolices.... . 240$.
§ 22. Auxilio pelo cofre geral à força po-

licial ........... 40:000$.
§ 23. Cobrança da divida activa . . .	30:000$.
§ 24. Imposto de um decimo de um por cen-

	

to sobre heranças em linha recta.	40;000$.
§ 25. Imposto de heranças e legados de pes-

soas residentes fora do imperio. .

L. 2892 de 6 de novembro de 1882 art. 1.0

Cotejando com esta lei a de 8 de abril de 1836. a. 49,
a primeira que expressamente designou as fontes de receita pro-
vincial, vê-se que em Minas tem-se mantido, desde aquelle tem-
po, o mesmo systema tributario, apenas alterado pela addiço ou
suppresso de alguns impostos.

Assim é que accrescerão as contribuiçes acima gryphadas,
tendo desapparecido diversas, como as de subsidio litterario, di-
zimos, decima de predios urbanos, taras em libra de carne verde,
imposto sobre rezes abatidas para o talho, consignação volun-
tarja e outra*

SECÇÃO i.

DOS DIREITOS DE EIPORTAçZ0.

A primeira pauta reguladora da cobrança destes direitos
encontra-se na lei n. 154 de 9 de abril de 1839, it que seguio-se
outra, anuexa 5. lei n. 234 de 25 de novembro de 1842.

Pela primeira vez, a lei n. 570 de 10 de outubro de 1851, art.
2. > § 30, conferio ao governo a faculdade de organisar a mesma
pauta, concessão feita no sentido o mais amplo, como se verifica
dos termos delia.

« Os generos sujeitos a estas imposições (de 3, 4 e 6 por cento)
e sua avaliação constarão do uma pauta, organisada pela mesa das
rendas e approvada pelo presidente da provincia ».

E, como que para despertar a attenção do governo, a lei ri. 791
de 20 de junho de 1856 e as seguintes do orçamento, depois da
palavra — organisada—accreseentarão o adverbio—annualmenee—.
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Essa insistencia legal, porem, só começou a sortir effeito no
anuo de 1859-1860, como se vê da seguinte transcripção.

N. 776.—Ouro Preto, Mesa das Rendas Provinciaes, 15 de
outubro de 1860.—Il1m. e Exm. Sr.

A cobrança dos direitos de exportação nesta provincia deve
regalar-se pelos preços correntes, que no mercado obtêm os go-
neros sujeitos a essa imposição.

E' este um preceito imposto pelas leis do orçamento provin-
cial, que prescrevem a organisação da uma pauta aunualmonto
para servir de base a essa arrecadação.

Entretanto, até ao fim de junho do anuo passado vigorou a
avaliação á que se havia procedido para o anuo financeiro do 1842
—1843 e que consta da tabella aunexa á lei n. 234 de 25 de novem-
bro de 1842.

A fixidade dos preços ou a pouco sensivel oscillação delies
em annos remotos me parece ser a rasão, pela qual tão longamen-
te se manteve uma avaliação que, por certo, devia reseatir-se da
proverbial baratoza de todos os generos na apoca era que foi feita.
O certo é que só em o anuo passado se lhes impoz uma pequena
avaliação, estabelecendo-se uma estimativa muito inferior ainda
aos preços ordinarios do mercado.

Ora, se na actualidade mereceria a qualificação do impru-
dente e nimiamente vexatoria a decretação de novas imposiçes,
tambem seria injustificavel que não se utilisassem os meios pelos
quaes, dentro dos limites da lei e sem dar lugar a queixumes, re-
gularmente se pode conseguir o crescimento das rendas publicas.

Assim pois, determinei a organisação das duas pautas que
tenho a honra de sujeitar á deliberação de V. Exc. Em uma se
observão os preços computados na rasão do duplo da pauta primi-
tiva, á que acima me refiro; em outra são elles calculados em re-
lação aos valores com que apparecem os diversos generos actual-
mente no mercado. Esta me parece a preferivel, por ser a que
repousa sobro base mais solida e rasoavel.

*	...................6	6

Deos Guarde a V. Exc.—Illm e Exm. Sr. Conselheiro Vicenf
Pires da Motta, presidente da provincia.—O inspector, Affons
Cola de Assis Figueiredo .



22	C0NSOLIDAÇO DAS LEIS MINEIRAS.

Expedia-se, pois, a pauta de 19 de outubro de 1860; a primeira
que nivelou a avaliação aos preços correntes do mercado.

Entretanto, foi subsistindo a mesma faculdade conferida ao
governo, até que a lei n. 1423 de 24 de dezembro de 1867 substi-
tuio-a pela seguinte disposição.

( Os generos sujeitos a estas imposições e sua avaliação se-
rão os da pauta actual, organisada pela thesouraria provincial e
approvada pelo presidente da provincia. E esta pauta não poderá
ser alterada, sem autorisação da Assemblea ».

A mesma prescripção foi-se reiterando annualmente, até que
a lei n. 1741 de 8 do outubro do 1870, no art. 20, autorisou o go-
verno a organisar nova pauta, de accordo com o systema metrico,
elevando desde logo até 10 por cento o valor dos genoros.

Assim se fez, mandando-se executar a pauta approvada por
acto de 30 de março de 1871.

Pelo art. 18 da lei n. 1811 de 10 de outubro de 1871, foi o go-
verno autorisado a incluir na mesma pauta os generos de expor-
tação que ainda ahi não estivessem contemplados; bem como, pelo
art. 4•0 § 6. 0 da lei n. 2024 do 1. 0 de dezembro de 1873, a proceder
. revisão geral d'elia, reduzindo, a ser possivel, a taxa do fumo e

a do mel de fumo.
Feita a revisão ordenada, em vista dessas e de outras disposi-

ções anteriores, expedio-se a pauta de 23 de fevereiro de 1876, que
posteriormente reorganisou-se de accordo com as alterações se-
guintes:

Dsjei n. 2181 de 25 de novembro do 1875, art. 11, eliminando
Varios generos.

Da de n. 2314 de 11 de julho de 1876, art. 5. 0, fixando em 12
rs. por kilogramma a taxa do fumo; em 120 a do mel de fumo; em
2$200 a de cabeça de gado vaccum; em 39,6 a de cada queijo.

Posteriormente, a lei n. 2438 de 14 de novembro de 1877, art.
25, reduzio a 70 rs. a taxa do mel de fumo; a de 9 de novembro de
1878, n. 2476, art. 4. 0 § 3. 0 , regulou a cobrança do imposto do
a1, estabe1ecen10-a sobre novas bases; a de 31 de dezembro de

1879, n. 2545. arts. 9 e 10, nivelou as taxas do panuo de algodão
em obra e em peça, excluio da pauta o assucar e fixou em 100 a
contribuição do mel do fumo; a de 18 de dezembro de 1880, n.
716, art. 9. 0 § 1.° e 2.°, taxou a exportação de dormentes para
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estradas de ferro a fixou em 375 rs. a do kilogramma de café; a de
22 de outubro de 1831, a. 2815, art. 6. 0 § 6. 0, reduzio a 50 rs. a taxa
do mel de fumo.

Isenções.—Forão sendo eliminados das pautas os generos se-
guintes:—

Em 1839:—aguardente de canas; chá; lan manufacturada; ouro;
prata; salitre.

Em 1840:—estribos; freios; herva mate ou congonha; livros
impressos; quaesquer obras de ferro ou de outro metal.

Em 1850:—tecidos de lan semelhantes a casimiras; trançados
finos de algodão riscado e de xadrez.

Em 1875:—alhos; amendoins em casca; azeite: cebolas; cera;
chapeos de pelio de lebre ou soda; chicotes compridos com auneis
de prata; colchas o mantas de algodão; couros de animaes; docas
de qualquer qualidade; fubá; gameilas; gansos; ipecacuanha; leite
de mangabeira; licores e vinhos communs ou doces; mamona em
grão; marrecos; panelias e outros vasos de pedra; patos; perús;
sabão; seliotes de liteira.

Em 187tJ;—o assucar.

Em 1882:—algodão com caroço e em rama; arroz com casca e
pilado; anil; araruta; assucar; batatas; cal branca e preta; canoas
do madeira; capim de cangalha; carda; carne secca; chapeos de pa-
lha inferiores e superiores; chicotes compridos ordinarios, peque-
nos e com anneis de prata; extracto de quina; farinha de mandioca,
de milho, de tapioca, de trigo; feijão; ferro em brasa; frutas de
qualquer qualidade; lan; marmelada ordinaria; mel de abelha; me-
lado; milho; novelos de linha de algodão; ovos; pitos ou armação
de cangalha; pinhões; polvilho; quina; sal; sebo em rama; telhas;
tijolos; toalhas de mesa.

As pautas actualmente em vigor são as seguintes.

TITULO l.°

D03 DIREITOS DE 3 e (3 PR CENTO

Art. 30

São sujeitos ao pagamento de diruitos do exportação,
deduzidos dos preços ao diante indicados, os generos se-
guintes
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DEDUCÇ0 DE 3

Quantidades Preços 3 •/.
1 Aguardente.	 litro	$135	4

2 Carros . . . . . . . cada um 120$ 000 3$600
3 Cerveja ......litro	$300	9
4 Cigarros ......milheiro	5$000	150
5 Couçeiras de jacarandá

ou outras madeiras. .	duzia	4$000 1$920
6 Cravos para ferraduras

de animaes . . .	cento	$800	24

	

7 Ferraduras .....»	20$000	600
8 Fumo .......kilogramma	$400	12

	

9 Fumo picado.....»	2$000	60
10 Liteiras . .....cada uma 160$000 4$800
11 Mel de fumo. . . . . kilogramma	1$668	50
12 Panno de algodão . .	metro	$168	5
13 Panno de algodão riscado	»	»	»
14 Polvora ......kilogramma	$880	26
15 Rapaduras .....cada uma	$100	3
16 Redes.......»	»	5$000	150
17 Seila ou seilim . .	» um	20$000	600
18 Sola .......» moio	5$000	150
19 Tabaco ......kilogramma	$750	22
20 Toucinho, banha, carne

	

de porco.....»	$434	13
21 Velas de cera. . . .	»	2$400	72
22 Vinagre ......litro	$200	6

Lei 2892 de 6 de novembro de 1882 art. 1.0 § 1..

O produeto desta contribuição, que foi do 41:610$841 no
exercicio de 40-41, de 61:809$947 no de 60-61, de 96:168$586 no
do 80-81, orçou-se em 100:000$. em cada um dos de 81-83 e em
93:000$. no de 83-84, decrescimento este occasionado pela eli-
minação de alguns artigos constantes da pauta anterior.
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E para melhor apreciar-se este confronto, convem terter em vis-
ta que até ao anno de 50-51 era envolvida na rubrica de 3 por,
cento a renda do café, a qual só começou a discriminar-se no exor-
cicio de 51-52, em que foi elevada a 4 por cento.

DEDUCÇXO DE 6 y0

Quantidades Preços 6 %
1 Cevada.	 kilogramma	500	30
2 Grystal branco ou de ou-

tra qualidade.	.	»
3 Fumo em folha.	.	»
4 Gado cabrum.	. cada cabeça
5 »	cavailar.	.	»	»
6	»	lanigero. ,	.	»	»
7	»	muar.....»	»
8	»	sumo .....»	»
9 » vaccum.	.	»	»

	

10 Gailinhas.... . •	»	uma
11	»	d'Angola	.	»	»
12 Gengibre ......kilogramma
13 Pais para dormentes até

	

1,22 de dimensão. .	duzia

	

14 » de maior dimensão.	»
15 Pedras de ainothista. . kilogramma
16	»	preciosas, excep-

to o diamante. . .	»
17 Queijos ......»
18 Taboas . . . . . . . cada uma
19 Topasíos..... . kilogram!na

Lei 2892 de 5 de novembro de 1882 art. 1.0 § 3•0

O producto desta contribuição, que foi de 44:475$470 no
eercicio de 40-41, de 125:784$051 no de 60— .61, de 241:335$993
no de 80-81, orçou-se em 250:000$. em cada um dos de 81-83 e em
242:000$. no de 83-81, tendo motivado esta ultima diferença a
suppressAo de alguns artigos da pauta anterior.
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D!DUCÇXO DE 4 POR CENTO SOBRE O CAFÍI.

Na pauta de 1839 esta deducço era de 3 por cento sobre
o preço de 1$500 por arroba.

Pela de 1842 passou a avaliação a ser de 2$000.
A lei n. 570 de 10 de outubro de 1851 elevou, desde logo, a 4

por cento a deducço.
Durante o accordo com a prosidencia do Rio de Janeiro, feito

a 17 de junho de 1851 e findo a 31 de outubro do 1860, a deducço
era de 4 por cento sobre o preço de cada arroba, conforme o mo-
vimento do mercado, onde o genero muitas vezes chegou a 6$000.

Extineto felizmente aquelie fatal conveaio, volveo a deducçâo
de 3 e 1/2 por cento, constante da pauta de 19 de outubro de 1860,
sobre o valor de 3$500, que passou a ser do 4$600, por acto da
presidencia de 15 de maio de 1867.

A pauta de 30 de março de 1871 fixou em 330 rs. o valor do
kiloramrri o em 11 e 1/2 rs. o da respectiva taxa.

A lei o. 2021 do 1.0 de dezembro do 1873, art. 4•0 § 2 0 , resta-
be1e,co a doducção de 4 por cento.

A pauta de 23 do fevereiro de 1876 fixou-a em 13,2 e a lei ii.
2716 de 18 de dezembro de 1880, art. 9. 0 § 2. 0, em 15 rs. por kilo-
gramma.

Actualmente vigora a seguinte disposição.

Art. 4.

A pauta para cobrança d'esta contribuição serà or-
ganisada nos mezes de març, juaho, setembro e
zembro de cada anno, pelo presidente da proviucia, que
a fiiarÊt de accordo com o preço medio do mesmo geneto
e de conformidade com a pauta da alfandega da côrte,
excluido d'elia o café denoininado—.escolba— Lei n. 2892
de 5 de novembro de 1882 art. 1. 0 § 2. 0 e art. 6.0

As seguintes transcripções manifestão o que tem occorri-
do sobre a cobrança d'este imposto.

RECLAMAÇÀO DA PRESIDENCIA DE MINAS A' DO RIO.

« Palacio da Presidencia da Provincia de Minas Geraes, 15 de
janeiro de 1859.

Ilim. e Exm. Sr.—A 17 de junho de 1851 firmou-se entre as pre.
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sidencias d'essa e d'esta provincia um convenio para a arrecadação
do imposto de 4 % sobre o café de producção de uma o outra, e pela
2.a condição do mesmo estip&ou-se que a renda respectiva seria
dividida em cem partes, das quaes pertencerião á provincia de
Minas 9,03, e á do Rio 90,97.

Na condição 6.a igualmente se estipulou que o referido conve-
nio duraria por tres annos ou mais, si dentro d'este periodo nem
uma das partes contratantes exigisse a sua cessação.

Mais do sete annos tém 'ocorrido de 1851 até hoje, e neste
penedo alterou-se sensivelmente, como era de esperar, a producção
do café nesta provincia; e pois, parece ser chegada a occasião de
entrar com V. Exc. em novos ajustes para a alteração do dito con-
venho.

Com bastante providencia neile se determinou que sua dura-
ção não excederia ao dito praso de troa anhos; por quanto, desen-
volvendo-se progressivamente nesta provincia a cultura do café,
pnincipaimnonte em alguns municiios, que, na mencionada epoca
de 1851, começavão apenas a tratar d'este genero de lavoura, era
esse espaço de tempo mais que sufficiente para modificar a pro-
porção estabelecida na divisão da renda entre as duas provincias.

A commissão nomeada por um dos moas antecessores em abril
do 1851 para dar soo parecer sobro os ajustes então projectados a
este respeito, assignalou diversas causas, que efficazmonte tinhão
de influir sobre essa modificação, e entre dias fez sobresahir as
seguintes:

Essa proporção ( dizia elia ) ha de alterar-se, porque a cultura
do café, sendo a industria mais desenvolvida na pr vincia do Rio
de Janeiro, e que ocdupa ja todos os esforços dos lavradores resi -
dentes em terrenos que se prestão a elia, não podo progredir na
mesma rasão, que progredirá em Minas, onde a cultura é relati-
vamente nova, onde ha g?ande numero de lavradores, cujas ter-
ras são apropriadas mi aqueila cultura e que ainda d'elIa não se
occupão, e outros que apenas a começarão e ainda não colhem
fructo.

A proporção ha do altorer-se, por que o terreno apropriado à
cultura do café no Rio de Janeiro é mais caro do que em Minas,
o que impede a entrada para elle de novos lavradores, que não
tenhão á sua disposição grande somnia de capitaes.

ElIa ha de alterar-se ainda na rasão directa do augmento que
for tendo o donsumo do café na côrto, Petropolis, Nictlicroy e ou-
tras cidades, que vão suppnir-se no mercado do Rio.
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A proporção actual ha de alterar-se, finalmente, desde que, me-
lhorados os meios de transporte, o preço d'este não embargar a
exportação dos pontos mais centraes da provincia de Minas; não
sendo exacto que só prospero esta planta nas mattas proximaa
linha divisoria entre as duas provineias.

Estas previsões da cotnmissão referida se têm realisado, como
prova a experiencia durante os sete annos decorridos.

Eia 1851 a lavoura do café se achava regularmente estabele-
cida nesta provincia em os municipios do Presidio do Rio Preto,
Santo Antonio do Parahybuna, Barbacena e Mar d'Hespanha, co-
meçando apenas a desenvolver-se nos da Leopoldina, UM a Mu-
riahé.

Hoje naqueiles municipios continua ella no mesmo pé ou ainda
em mais vantajosa circumstancia, animada e acoroçoada, como tem
sido, pelos importantes melhoramentos verificados na estrada do
Parahybuna á corto pela companhia—União & industria—; o nes-
tes constitue, senão a unica occupação de quas todos os lavradores,
ao menos, seu principal rendimento e interesse.

Muitos terrenos d'estes municipios, que naqueila epoca se
achavão despidos de toda a cultura e que apenas aprosentavão os
signaos com que os posseiros costumavão marcar as respectivas
posses, achão-se agora transformados em fazendas de café.

O municipie da Leopoldina é sem duvida no presente o de maior
producção neste genero, como se observa da exportação verifi-
cada pelas recebedorias existentes em soo territorio, e os de TJbà
e Muriahé, que fazem a respectiva exportação pela villa de S. Fi-
delis e cidade de Campos, produzirão ja em 1856 cerca de dusen-
tas mil arrobas, segundo consta de um quadro apresentado pelo
coronel Francisco de Assis Athayde, fazendeiro estabelecido no
Ubá e muitissimo habilitado para informar sobre este assumpto,
não só por conhecer pessoalmente todos os fazendeiros d'aquelie
municipio, o estado da lavoura o os lucros dos mesmos, como por

• ter feito estudos especiaes sobre este objecto na qualidade de de-
putado provincial e membro constante da commissão de fazenda

- da mesma assemblea; sendo sua opinião, baseada no conhecimento
dos factos, que essa quantidade de café e talvez muitas outras
têm deixado de figurar nos balancetes da recebedoria do Patro-
cinio pelos muitos extravios a que dá lugar sua má collocação.

Hoje estão mui provados esses tres ultimos municipiOs, sendo
de crer que a respectiva população ainda mais se augniente, em
vista da emigração que dos districtos do centro d'esta provincia

E
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se tem effectuado para aquelies lugares, onde, alem de encon-
trarem os emigrantes um genero de lavoura muito lucrativo, como
o café, achão, por preços muito inferiores aos da provincia do Rio
de Janeiro, terrenos novos, que se prestão maravilhosamente a
esta cultura.

Por outro lado, o consumo do café tem crescido consideravel-
mente na côrte e era outras cidades e povoações do Rio de Janei-
ro. e não menos tambem nas povoações do sul de Minas, que vão
prover-se d'este genero nos municipios d'essa provincia e em pou-
cos da de S. Paulo.

Todas estas considerações, que me parecem concludentes para
demonstrar a necessidade de elevar-se a proporção adoptada no
convenio para a percepção da porcentagem relativa ao café por
parte d'esta provincia, quizera eu corroborar com a apresentação
de quadros demonstrativos do quanto fica dito, mas deixo de o
fazer, por não serem completos, como fôra para desejar-se, os da-
dos que tenho, por quanto, alem de não existirem todas as rela-
ções que os administradores das recebedorias devem mensalmente
enviar á Mesa das Rendas, não pequena é a quantidade de café
extraviada, que muitos fazendeiros envião para o mercado da côrte,
prefriudo para a exportação, por commodidade propria, trilhos
particulares, que não estão ao alcance da inspecção dos emprega-
dos fiscaes: creio, pois, que sem erro se pode calcular em ciiícoenta
mil arrobas a quantidade de café que por taes motivos não figura
nos calcules estatisticos.

Ora, se a esta quantidade ajunta-se a de cerca de 200 mil
arrobas, mencionadas no quadro do e." Athayde, a que acima
me referi, e si se reflectir que nos limites d'esta com a p'ovincia
do Rio do Janeiro, pelo lado de S. Fidelis, ha apenas uma rece-
bedoria, a do Patrocinio, coliocada em lugar muito improprio e
sujeita a numerosos extravios, como ja ponderei, chega-se á con-
clusão do que todo o café, que não figura na estatistica, prefaz
o a. de 248:400 arrobas, que, a preço medio de 3$500, devião dar
a eomma de 869400$., dos quaes, feita a subtracção de 4 %, r-
sulta o producto liquido annual de 34:776$.

Attendida esta 1iffrença em relação ao tempo decorrido do
1.0 de setembro de 1851 ao fita do exercicio do 1857 a 1858, com
deducção da quantidade de café, que proporcionalmente deve-se
presumir exportada nos mezes de julho e agosto de 1851, presem-
dindo-so mesmo de qualquer augmento de producção nos mon
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cionados termos de Ubá e Muriahé, á que se refere o supradito
quadro do c.°' Athayde, é dia de 1,697:409 arrobas. Esta quanti-
dade, á rasão de 3$500 por arroba, devia dar 5,940:90$., dos qisaes,
subtrahidos os 4°%, resultaria no periodo acima dito, do 1 ° de se-
tembro de 1851 ao fim de junho de 1858, um producto liquido de
237:636$ para esta provincia.

Ora, pelos balancetes remettidos da thesouraria provincial do
Rio de Janeiro, verifica-se que o rendimento do café considerado
de producção de Minas naquelie periodo foi de 836:964449, e se
a esta quantia addicionar-se a de 237:636$., acima calculada, a
totalidade será de 1,074:600$449, correspondente a mais de 11 par-
tes de cem, que deverião pertencer a esta provincia.

Convencido, pois, de haver demonstrado que a proporção es-
tabelecida no convenio de 1851 acha-se alterada, por qualquer lado
que se a considere, e por couseguinte carecida de uma elevação mais
favoravel e de accordo com os interesses da provincia, cumpre-me
propor a V. Exc. o entrarmos em novos ajustes para a renovação
do mesmo convenio, tendo-se em vista uma base mais vantajosa
e que me parece rasoavel, se for estabelecida ao menos na rasão de
li por cento, em vez de 9,03, como se deduz actualmente.

Esta alteração, alem de me parecer fundada em toda justiça,
me é tambem aconsolhda pela necessidade urgente de augmentar
as fontes de renda desta provincia, hoje assaz onerada com despezas
superiores aos seus actuaes recursos. Verdade seja que, em virtude
da legislação provincial, está esta presidencia habilitada a elevar
corisideravelmente a receita, sem necessidade de crear novos im-
postos, isto por meio da reforma da pauta de avaliação dos generos
de producção e criação desta provincia, que são exportados para
outros mercados, principalmente para a provincia do Rio de Janeiro
e côrte ; pauta esta que, tendo sido organisada em 1842, em vista
dos preços que então esses -oneres tinham, não exprime acerca de
quasi todos 1/3 ou 1/4 do preço porque actualmente elles se vendem,
'mo V. Ex. verá dos quadros juntos.

Este meio, porem, se for o unico empregado para obter-se a
maior parte da renda de que esta provincia agora precisa, irá por
certo sobrecarregar consideravelmente os consumidores da provin-
cia do Rio e da côrte, que forçosamente têm de receber desta pro-
vincia (que nisto não soifre concurrencia de outras) imuitos dos
generos de 1.a necessidade.

Para evitar, pois, que as condições do existencia destes consu-
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midores sejam assim ompeioradas, entendo que convem não pedir
toda essa renda exclusivamente á este meio o antes procurar
obtel-a tambem do concurso de outros menos prejudiciaes.

Neste empenho, e nutrindo a esperança de que V. E. annuirá
á proposta, que faço, de fixar-se em li % a parte que deve caber a
esta provincia no producto da renda do café, entendi não dever, na
reforma que agora resolvi fazer na sobredita pauta, elevar as ava-
liações dos generos alem de 40 a 50 % dos preços porque se acha-
vam avaliados, o que, como ja ponderei, exprime preços ainda
abaixo da metade dos reaes, como V. Ex. verá dos quadros supra-
mencionados.

Certo de que V. Ex. facilmente se convencerá da procedencia
das rasões que me induzem a solicitar a elevação da porcentagem
que actualmente cabe a esta provincia, em virtude das disposições
do actual convenio, conto com sua annuencia e igualmente com
toda a solicitude da parte de V. Ex. para que, com a maior brevi-
dade possivel, possa ter lugar a novação do mesmo convenio, como
urgentemente reclamam as actuaes circumstaneias financeiras desta
provincia.— Deus Guarde a V. Ex.—lllm. e Exi. Sr. Dr. João d'Al-
meida Pereira Filho, presidente da provincia do Rio de Janeiro.—
CARLOS CARNEIRO DE CAMPOS ».

- A longanimidade do governo de Minas não podia ir mais
longe do que foi esperou por 18 mezes da parte da administração
provincial do Rio a solução desta grave pendencia e, finalmente,
convencido de que era illusoria toda a esperança de chegar elia a
um accordo rasoavel, com a devida an.tecedencia intimou-lhe a re-
scisão do convenio, que veio a findar em 31 de outubro de 1860.

RELATORIO DA PRESIDENCIA DE MINAS, PASSANDO A

ADMINISTRAÇÃO EM 15 DE JANEIRO DE 1873.

« E urgente a revisão das tarifas das 76 classes tributadas, por
onde são pagos os direitos provinciaes. Quanto á sua arrecadação
com referencia á exportação do café, sua principal riqueza, é velha
a historia das dificuldades a vencer para o recebedor mineiro co-
lher os respectivos direitos de sahida, do prejuizo enorme que soifre
a provincia e das lulas constantes que os agentes conferentes da
do Rio de Janeiro mantêm com os empregados de Minas Geraes.

Para dar á V. Exc. uma ligeira idea do que tem havido, passo
a fazer um suceinto esboço da historia da arrecadação do café ex-
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portado desta para a provincia do Rio de Janeiro, de certo periodo
até hoje.

Cessando em 31 de outubro de 1860 o contrato celebrado entre
esta e a proviacia do Rio de Janeiro para a arrecadaçJo na mesa
provincial, estabelecida na côrte, do dizimo cio café de producço
desta e daquelia provincia, foi pela presidencia da do Rio de Ja-
neiro expedido o regulamento de 24 do setembro do mesmo anuo,
alterando e modificando diversas disposições anteriores, attinentes
a esse ramo da publica administração, restaurando e creando di-
versas recebedorias e registros, que tinho sido supprimidos em
consequencia do referido convenio.

Pelo art. 87 daqueile regulamento foro creados agentes, por
parte da provincia do Rio, nos registros do Parahybuna, Rio Preto,
Sapucaia, Mar d'Hespanha ou Chiador, Flores, Ericeira, Porto Novo
do Cunha, Barra do Pomba ou Picú.

Estes agentes são encarregados da conferencia das guias ex-
pedidas pelos exactore g mineiros, com a quantidade do café, que
acompanharem e cuja origem qualifico.

O art. 86 especifica o modo pratico dessa conferencia.
O art. 71 estatue o seguinte:
Só isento da quota provincial as guias qualificativas de

café de origem de outra provincia, sendo devidamente verificada
e annotadas nos registros desta provincia e na mesa provincial.
As guias que no estiverem nessa conformidade serão reputadas ii-
legaes, e o café que as acompanhar será considerado de producçao
desta provirmcia (Rio de Janeiro) para o pagamento da quota pro-
vinctal. »

Releva aqui fazer-se uma consideraço que acode ao es-
pinto e que revela a parcialidade da provincia do Rio para com
sua visinha.

A provincia de Minas, que tem empregados de sua confiança
que devem merecer inteira fé, consente que em soo territorio o

em suas recebedorias se estabeleço agentes flscaes por parte da
provincia do Rio, e só estes merecem pleua fé, só os actos de soes
empregados lhe inspirão plena confiança; os da proviticia de Mi-
nas, não; desde que uma guia deixa de levar—timbre—de um
agente soo, nada vale e o café, reconhecidamente de producço
mineira, será por esse facto considerado de producço fluminense!

A administração da provincia do Rio tem pleno direito de
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zelar seos interesses, mas parece que nesta questão elia excede
os limites do justo.

Um empregado da provincia do Rio, por capricho, ignorancia
do cumprimento de seos deveres, ou por não estar presente, deixa
de conferir uma guia de café mineiro; o conductor segue viagem,
chega o café á recebedoria da cêrte; conforme a 2.& parte do art.
71 do regulamento, é considerado de producção fluminense, despre-
saudo-se in limine a guia do empregado mineiro.

Alem da indevida e arbitraria perda do imposto pertencente a
esta provincia, o produetor do café que tem de percorrer maiores
distancias, pagando fretes avultados, vae ainda mais onerar-se com
um imposto de 4% sobre a avaliação semanal, feita de conformidade
com o art. 47 do citado regulamento, quando a esta provincia pa-
garia somente 3 e 1/2 % sobre a avaliação fixa de 4$00 por arroba
ou 300 rs. por kilogramma, que é o constante da pauta organi-
sada em 30 de março de 1871, em virtude da lei n. 1741 de 8 de
outubro de 1870.

A injustiça, senão o arbitrio, de tal procedimento é manifesta•
Assim apontadas as disposições legislativas e o modo pratico

empregado pelos agentes da provincia do Rio para a arrecadaçãe
e flscalisação do imposto do café, faremos uru breve historico do
que tem occorrido desde a execução do citado regulamento, em de-
trimento das rendas desta provincia, citando apenas alguns factos,
porque seria por demais longo eumerar todos os que têm occor-
rido e têm chegado ao conhecimento da administração.

Em 16 de feváreiro de 1861, logo depois de posto em execução
o regulamento de 24 de setembro de 1860, o conselheiro Aflonso
Celso de Assis Figueiredo, então inspector da mesa das rendas pro-
vinciaca, dirigio ao presidente da provincia, conselheiro Pires da
Motta, o offlcio junto por copia, no qual ponderava os inconve-
nientes resultantes para esta provincia de algumas disposições
desse regulam nto e os abusos praticados pelos agentes da pro-
vincia do Rio, em prejuizo da rendas desta e de seos agricultores.

A 10 de junho do mesmo anuo fo expedido á presilencia desta
provincia uru aviso do rninisterio da fazenda, em conseqnencia de
representação da do Rio de Janeiro, recommenclaudo as mais euer
gicas providencias para que cessassem os abusos o violencias que
se dizião commettidas pelo encarregado da recebedoria da Barra do
Pomba, o qual era accusado de cobrar impostos sobre o café de pro-
ducção fluminense e violentar os tropeiros conductores desse genoro,
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Ouvido o encarregado da referida recebedoria, em officio de 17
do mesmo mez explicou satisfactoriamente o facto, que nada tinha
de abusivo e nem constituía violencia, pois limitava-se a cobrar o
imposto de productores mineiros, que, por ignorancia das divisas
da província por aquelie lado, o faziam d. do Rio ; sendo de notar
que o referido empregado era da inteira confiança da administra-
ção desta província.

Para evitar taee conflictoa e regular esse serviço de modo que
não houvesse quebra de interesses das duas províncias, o presi-
dente desta, sobre proposta do inspector da mesa dai rendas, man-
dou em commissão o capitão Antonio Luiz Maria Soares de Alber-
garia, então empregado de fazenda, percorrer todas as recebedo-
rias arrecadadoras do imposto sobre o café, para estudar as causas
dos oonflictos, que frequentemente se davam entre os empregados
desta e da província do Rio, afim de se poder resolver sobre os
melhores meios de prevenir semelhantes duvidas, que tão preju-
diciaes se tornavam ao serviço publico.

O capitão Albergaria desempenhou sua commissão, apresen-
tando um minucioso relatorio, no qual referio tudo quanto presen-
ciou e verificou, e propunha todas as medidas que lhe pareciam
acertadas, juntando a esse trabalho uma estatística exacta de todo
o café, que naquelia epoca era exportado por esta província. Ne-
nhuma medida vantajosa foi tomada no sentido de garantir-se a
renda desta província, que é a prejudicada e que, entretanto, passa
por ser a que aufere rendas da do Rio.

Em 12 de Agosto de 1871, communicando o administrador da
recebedoria do Pirapetinga, como lhe cumpria, ao conferente por
parte da província do Rio, que se achava encarregado da dita rece-
bedoria e entrara em exercício ; o referido conferente deixa de
cumprir o dever de visar as guias de café e na mesma data dirige o
seguinte officio ao director de fazenda de sua província

« Ilim. Sr. - V. S. verá inclusa a copia de um officio a mim
dirigido pelo administrador da recebedoria do Pirapetinga, datado
de 12 de Agosto de 1871.

Tenho duvidado conferir o café guiado dessa recebedoria.
Devo conferir? Esperarei as ordens de V. S. - Deus guarde, etc.

Este facto nem se eommenta 1
A 20 do mesmo mez, o director da fazenda respondeu ao seu

conferente -que cumprisse o art. 1.0 da deliberação de 11 de de-
zembro de 1861 ; entretanto, todo o café mineiro expedido no es-
paço que mediou da pergunta á resposta foi considerado como de
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procedencia fluminense, porque, conformo o art. 71 do regulamento,
não tinha a conferencia.

Desde que se abrio ao transito publico, no 1.0 de agosto do anuo
passado, a 3. a secção da estrada de ferro de D. Pedro ii, o adminis-
trador da recebedoria da Sapucaia tem por diversas vezes repre-
sentado, ponderando os prejuizos que soifre a renda desta provincia,
por falta de conferente, por parte da do Rio, nas estações da Con-
ceição e Ouro Fino, onde ha arrecadadores dos direitos desta pro-
vincia ; todas estas representações têm sido pela administração
levadas ao conhecimento da provincia do Rio, pedindo a nomeação
de um conferente para as referidas estações ou que se ordene ao
que existe na Sapucaia que o faça duas ou mais vezes por semana.

A presidencia do Rio, indiferente a tão justas o fundadas re-
clamações, nenhuma providencia até o presente tem tornado nesse
sentido, e milhares de arrobas de café mineiro, que por modo al-
gum pode confundir-se com o de producção fluminense, por ser
cultivado em uma zona do interior desta provincir, passa como tal,
ficando a respectiva renda prejudicada em cerca de 70:000$000, se-
gundo os calculos mais approximados ; sendo de notar-se que todo
o trabalho por parte dos fiscaes desta proviucia fica inutilisado, não
merecendo fé as guias por elies expedidas.

E' intuitivo o inconveniente resultante para esta provincia do
dhiposto na 2. a parte do art. 6. 0 do regulamento de 24 de setembro
de 1860, que confere aos empregados da mesa provincial, estabe-
lecida na côrte, porcentagem da renda do café alli arrecadada.

Esse estimulo não pode deixar do ser funesto a uma piovincia
central, cujos empregados existem á grande distancia e não têm na
côrte, junto ao consulado, um orgão seu, que defenda seus direitos.

Este estado devo acabar. Nada melhoramos com o convenio, que
tinha por fim regularisar a arrecadação dos direitos sobre o café,
anterior a 1860, antes o prejuizo da provincia foi avultado, e pois,
devem-se procurar outros recursos, que ponhão paradeiro á tão
funesta ordem de cousas.

Só vejo um meio, que é obter-se do governo geral autorisação
para esta provincia estabelecer no consulado da corte uma mesa
de rendas, onde se verificarão as guias dos cafés e onde finalmente
o exportador mineiro pagará os respectivos direitos.

Do igual favor j  goza a provincia do Rio de Janeiro e será
de equidade igualar as condições da arrecadação das duas pro
vincias.

Creio firmemente que, adoptada esta medida, cessarão os con.'
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flictos, a provincia do Rio não terá motivos de queixa, e a de Mi-
nas ficará habilitada para a inteira fiscalisação de sua exportação.

Ja officiei ao governo imperial a este respeito, e se V. Exc.
adoptar esta idea e a realisar, certo terá prestado relevante ser-
viço á provincia, augmentando-lhe a renda, que se escôa indevi-
damente para a do Rio de Janeiro.

PALLA DIRIGIDA Á ASSEMBLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL NO l.° DE SB-

TEMBRO DE 1873.

A cobrança do imposto de exportaço do café tem produzido
conflictos com a provincia do Rio de Janeiro. Como sabeis, desde
que a 31 de outubro de 1860 cessou o contrato celebrado entre as
duas provincias para a cobrança do imposto do café da provincia de
Minas na mesa do consulado provincial do Rio de Janeiro, e com
as medidas contidas no regulamento de 24 de setembro do mesmo
anno, expedido por esta ultima provincia, começaram as constantes
reclamações, ja dos exportadores, vexados pelo duplo pagamento do
imposto, por não ser respeitada a guia que apresentavam de have-
rem-n'o satisfeito nesta provincia, ja pelos exactores, em conse-
quencia da recusa dos exportadores ao pagamento do mesmo imposto.

Meu antecessor, julgando que o meio de remover estes emba-
raços seria a creação de uma repartição na côrte com attribuiçes
ideaticas ás da mesa provincial do Rio de Janeiro, para nolla ter
lugar a verificação das guias dos generos exportados pela provin-
eia, dirigio-se ao minlstorio da fazenda, solicitando a precisa au-
torisação para esse fim. Esta providencia, solicitada a 10 de Ja-
neiro, ainda não teve solução.

Continuando as reclamações, dirigi-me ao presidente da pro-
vincia do Rio de Janeiro, solicitando providencias para que fossem
respeitadas as guias passadas pelos exactores desta provincia, sug-
gerindo a idea da nomeação de uma commissão por parte das duas
provincias, que regulasse por um accordo o modo de serem atten-
didos seus naturaes interesses. S. Ex. accedeu ao meu convite,
mas não o tenho posto em pratica, porque não me julgo habilitado,
por fa!t de fundos, e ajuda mais prque, tendo a lei provincial do
Rio de Janeiro n. l57 de 16 de dezembro de 180 autorisadu a pre-
sidencia a celebrar um accordo ou convenio com a provincia de
Minas para a cobrança do imposto do café, tomando por base a
igualdade da taxa de 4 %, não podia realisar-se esse aceordo ia-
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dependente de vossa deIiberaço, por ser a taxa desse imposto de

3 e 1/2 % nesta provincia.

Julgo desnecessario demonstrar-vos a summa importancia do
applicardes a mais accurad attenço a este objecto, que entendo

coco 	direitos e altos interesses fiscaes da provincia.
- Providencias decretadas na lei n. 2024 do 1.0 de dezembro

de 1873
Art. 4. 0 Fica o presidente da provincia autorisado

§ 6. 0 A rever a pauta sobre impostos provinciaes, diminuin-
do, si for possivel, a taxa do forno e do mel de fumo.

§ 12. A celebrar convenio ou accordo com o governo provin-
cial do Rio de Janeiro sobro o modo de arrecadação da taxa do
café exportado de Minas, de sorte a evitar que, sob pretexto de
falta de fiscalisaço, seja esta genoro ahi segunda vez tributado,
podendo mandar um ou mais empregados da repartição fiscal
côrte ou onde convier, arbitrando-lhes as convenientes gratifica-
ções ou, caso julgue mais conveniente, a ter empregados fiscaes
no consulado da côrte, com o fim de fazer cumprir as guias que
acompanharem o café de producço mineira

—Por uma inadvortencia, perdida de vista a faculdade constan-

te do § 6. 0 acima transcripto, ficou sem effeito esta ultima auto-
risaço, como em seguida se ha de ver.

FALLA DIRIGIDA í ASSEMBLE.& PROVINCIAL No l.° DE OUTUBRO

DE 1874.

Conferencia de guias de café.

« Não pôde ser executada ainda a autorisaço contida no § 12 do
art. 4.° da lei n. 2024 do l.° de dezembro do anuo passado para
celebração de convenio ou accordo com o governo da provincia do
Rio de Janeiro sobre o modo de arrecadação da taxa do café expor-
tado de Minas, de sorte a evitar que, sob pretexto de falta de fis-
calisaço, seja este genero segunda vez tributado.

A commisso, que meu antecessor nomeou, composta dos con-
selheiros Joaquim Anto Fernandes Leio e Affonso Celso de Assis
Figueiredo, para ajustar as condições desse convenio, nenhum tra-
balho apresentou ainda, e nem podia fazel-o, pelo embaraço resul-
tante da diferença da taxa, que iiaquella provincia é calculada
sobre uma pauta varavel, organisada semanalmente, e nesta é li-
xada em 11,5 por kilogramma, a preço de 330 rs., invariavel pelo
menos durante um anno.
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Entretanto, continuando os exportadores mineiros a soffrer
vexames e prejuízos, o liam. Sr. conselheiro ministro e secretario
de estado dos negocies da fazenda, para satisfazer a requisição da
camra dos Srs. deputados, exigio, por aviso de 11 de julho ulti-
mo, que eu prestasse a tal respeito as mais minuciosas infor-
mações.

Apressei-me, pois, em colher os necessarios dados e, tendo
ligado á questão a importancia que merece, dirigi á S. Ex. em
21 do mesmo mez o seguinte oficio

« ja secçdo. - Palacio da presidencia da província de Minas
Geraes, Ouro Preto, 21 de Julho de 1874. - Ilim. e Exm. Sr.—Em
aviso de 11 do corrente mez ordena-mo V. Ex. que, com a maior
brevidade possível, lhe preste as mais minuciosas informações a
respeito de uma requisição da camara dos Srs. deputados sobre o
facto de, extincto o registro da Gameileira, recusarem os agentes
flscaes da província do Rio de Janeiro as guias de café passadas
pelas recebedorias desta província, pelo fundamento de serem fal-
sas, obrigando assim os exportadores a pagar o impsto integral na
mesa provincial de exportação, como si o cafe fosse de producção
fluminense.

Antes de entrar em materia, releve V. Ex. que eu traga ao
seu conhecimento certos actos praticados pelos meus antecessores
e que têo toda referencia ao assumpto.

Em 10 de janeiro de 1873, o Exm. Sr. senador Joaquim Flo-
riano de Godoy dirigio ao ministerio a cargo de V. Ex. um minu-
cioso oficio (copia n 1), no qual, depois de fazer todo o historico
da questão, ha tanto tempo agitada entre as administrações das

• duas províncias, desde que cessou o cunvenio celebrado entre ellas,
relativamente ao imposto sobre o café de preducção mineira, sus-
citou a idea da creação de uma repartição no consulado geral da
côrte, cern attribuições identicas ás da mesa provincial do Rio do
Janeiro, a qual verificasse todas as guias de café expedidas pelos
agentes d'esta provincia

Esta idoa, que, no moo modo de entender, é entre outras a
preferível, pois fará desapparecer os conflictos até hoje havidos,
não sei se foi aceita, nem se V. Exc. concedeo a autorisação so-
licitada no mesmo oficio para a creação de semelhante repartição.

Posteriormente, continuando as reclamações, ja dos exporta-
dores, vexados pelo duplo pagamento do imposto, ja pelos exacto-
res, em vista da recusa d'aqueiles, o Exm. Sr. Dr. Venancio José
de Oliveira Lisboa dirigiose ao presidente d'aquella província,
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solicitando providencias no sentido de serem respeitadas as guias
passadas pelos exactores d'ests, e lembrou a conveniencia da no-
meação de uma cornmissão por parte das duas províncias, que re-

gulasse por um accordo o modo de serem attendidos seos interesses.

Aceita a lembrança, no pôde ser ella posta em pratica, porque
tendo a lei provincial do Rio de Janeiro n. 1557 de 1870 autorisado
um convonio com esta provincia para esse fira, tomando-se por base

a igualdade da taxa de 4%, não era elie realisavel, por ser a taxa

desse imposto nesta provincia de 3 e 1/2 %.

Por occasião, poren, da iristaliação da assemblea provincial, o

mesmo Exm. Sr. deo-lhe conta do occorrido; e então foi promul-
gada a lei n. 2024 do 1.° de dezembro ultimo (copia n. 2), que nos

8e0s arts. 1.0, § 2. 0, e 4.°, § 12, solveo a duvida, elevando a taxa
tambem a 4% e autorisando tal convenio.

Habilitado assim, o meo antecessor immediatamonto tratou de

nomear uma commissão, composta dos Exms. Srs. conselheiros Af-

fouso Celso de Assis Figueiredo e Joaquim Au tão Fcrnandes Leão,
afim de se entender com o presidente d'aquelia provincia e firmar
o sobredito accordo, sujeito á apptovação d'esta presidencia, de
conformidade com as instrucções que se lhes enviou (copia n. 3).

Nas referidas instrucções, porem, ponderou-se que, embora a lei
provincial do Rio de Janeiro, ja citada, autorisasse o convenio sobre

a taxa de 4 % e a lei mineira a. 2024 a igualasse, comtudo, para a
cobrança de todo o imposto na mesa de rendas do Rio de Janeiro

não podia ella servir de base, e nem para a discriminação da parte

correspondente ao producto mineiro, porque essa taxa á calculada
alli sobre pauta variavel, segundo a osciliação do commercio, e orga-
nisada semanalmente, quando aqui é fixada em 11,5 por kilogram-
ma, a preço de 330 rs. ; sendo por isso necessario adoptar um outro

meio de solver a questão.

Em vista de taes ponderações, declarou a presidencia daquella

provincia, em officio de 17 de abril ultimo (copia a. 4), que, não

tendo outra autorisação para esse fira, senão a lei n. 1557, ia diri-

gir-se á assemb!ea provincial, que estava funccionando.
Não teve, porem, esta administração noticia até hoje do que a

tal respeito resolveu aquella corporação, continuando, entretanto,

os prejuizos dos fazendeiros desta provincia, porque, alem de pa-
garem aqui imposto sobre este genero, ficam ainda sujeitos ao de
4 % na mesa do consulado da côrte.
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Inteirado assim V. Ex. do que ultimamente ha occorrido sobro
/o assunipto de que se trata, passo a informar sobre o que houve re-

lativainento á suppressão do registro da Gameileira.
Em officio de 18 do Maio ultimo o administrador interino da

recebedoria alli existente expoz os inconvenientes que teriam do
apparecer com a cessação da conferencia das guias do café mineiro,
que por alli é exportado para o commercio dessa cêrto, e a thesou-
raria provincial pedio que esta presidencia se entendesse com a do
Rio de Janeiro no sentido de ser revogada a portaria por elia expe-
dida em 7 de abril, decretando a supprassão da respectiva agencia
naqueile porto.

Immediatamente msu antecessor officiou nesse sentido ao Exm.
Sr. desembargador Mancel José de Freitas Travassos, obtendo deite
a resposta constante do officio junto (copia n. 5).

Neile se declara que, não obstantes os esforços empregados, não
foi possivel encontrar-se naqueila localidade um comniodo que pu-
desse servir para aqueile mister, como se vê da informação junta
(copia n. 6), prestada pela directoria de fazenda daquelia provincia,
na qual estão especificadas todas as circumstancias que determina-
ram o acto da suppressão provisoria do mencionado registro.

Informa ainda aquelia presidencia, que, para obviar taes diffl-
cuidados, deu as providencias necessarias para que, com urgencia,
se effectue a compra de um terreno, afim de neile ser construido um
predio para fnncciouar o registro de que se trata.

Penso ter assim dado cumprimento ao que me é determinado
por V. Ex., e, como complemento desta informação, junto por copia
o officio da thesouraria provincial, de 18 do corrente, a quem ouvi
a respeito desta questão.

Em 19 de agosto dignou-se S. Ex. o Sr. Visconde do Rio Branco
expedir-me em resposta o seguinte aviso

Ministerio dos negocios da fazenda. - Rio de Janeiro, 19 do
agosto de 1874.—I11m. e Eu. Sr. -A' vista das autorisaçes confe-
ridas ás presidencias das provincias do Rio de Janeiro e Minas Ge-
raes pelas respectivas assembleas legislativas, para accordarom
sobre a medida que deve pôr termo á tão antiga questão da confe-
rencia das guias do café procedente da segunda daqueilas provin_
cias, releva que, quanto antes, se faça alguma cousa nesse sentido,
bem consideradas as reciprocas vantagens que devem dahi resultar.

Das informações que V. Ex. prestou-me em seu officio de 21 do
mez passado, vejo que essa presidencia julga ser um obstaculo á
celebração do accordo a divorgencia dos preços sobre que são cal-
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culadas as taxas do café nas duas provincias, pois que a do Rio do
Janeiro serve-se, para isso, das avaliações da pauta semanal da ai.-
fandega da côrte, emquanto que a de Minas dá ao kilogramma do
café o preço invariavel de 330 rs., e deus tira 3 e 112 O/ ou 11,5 rs.

Observo, entretanto, que a lei provincial ia. 2024 do 1.° de de-
zembro do 1873, no intuito de facilitar a realisação do sobredito
accordo, não ao elevou aquelia taxa a 4 0/,, igualando-a assim á que
se arrecada na provincia do Rio de Janeiro, como autorisou expres-
samente essa prosidencia, no art. 4•0 12 das disposições geraes,
para entender-se com a desta ultima provincia, afim de que, sob o
pretexto de falta do fiscalisação, não seja o café mineiro segunda
vez tributado em sua exportação, podendo ter junto á mesa pro-
vincial nesta côrte, ou onde convier, uru ou mais empregados fiz-
caos, que façam cumprir as guias que acompanham o dito genero.

Em face destas disposições, que claramente manifestam a in-
tenção e o empenho da assemblea provincial mineira para coliocar
em condições de igualdade a cobrança do imposto devido ás duas
provincias, parece-me que não devia proceder a duvida sobre diver-
gencia de preços e de taxas, que embargou o proseguimento deste
negocio, e que V. Ex. podia rectificar as instrucções dadas á com-
missão nomeada para se entender com a presidencia do Rio de Ja-
neiro, de modo a facilitar-lhe a negociação do desejado accordo.

Accresco que, com a cobrança do imposto pela mesma forma
por que o arrecada a provincia do Rio de Janeiro, nada perderá a
de Minas, antes lucrará, tendo alem d'isso este systema a vanta-
gem de acompanhar as alternativas no mercado exportador, o que
está nos interesses, assim do commercio, como do productor e das
repartições flscaes. Entretanto, ouvindo particularmente a este
respeito o moo coilega, o Sr. ministro da marinha, entondeo tam-
bem S. Exc., como V. Exe. se servirá ver da carta junta por copia,
que é necessaria uma nova autorisação da asseinblea provincial
mineira, visto que o preço do café nessa provincia está fixado nas
leis annuas do orçamento e é menor do que o do termo medio que
se adopta nas pautas semanaes da alfandega da côrte.

Approximando-se a reunião da referida assemblea, muito
convem que V. Exc. lhe exponha o que occorre e procuro obter que
alia vote, logo nos primeiros dias de suas sessões, a autorisação
complementar de que se trata, com a qual prestará o relevante ser-
viço de acabar com uma questão que ha tantos annos afflige a la-
voura d'essa provincia.—Deus Guarde a V. Exc, —VISCONDE DO Rio
BRANCO.—Sr. presidente da provincia de Minas Geraes.
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Copia.—Gabinete do ministorio da marinha. Rio do Janeiro,
17 de agosto de 1874.—Rim. e Exm. Sr. Visconde do Rio Branco.—
Li com toda attenço os papeis que V. Exc. enviou-me sobre a
questão das guias de café, o passo a emitir minha humilde opi-
nião a tal respeito.

Por emquauto, a unica medida que se pode tomar, para evita-
rem-se as queixas e reclamações dos fazendeiros de café de Minas,
é o restabelecimento do registro da Gameileira, para serem confe-
ridas pelo respectivo agente as guias de café de producção minei-
ra, que houverem pago o imposto nas estações flscaes d'aquelia
provincia.

A realisação do convenio entre as administrações das duas
provincias é, a moo ver, a medida de caracter permanente que pode
ser tomada; mas para esse fim precisa a presidoncia de Minas do
outra autorisação, alem da concedida pela lei mineira n. 2024 do
1.0 de dezembro de 1873; por quanto não basta a igualdade do im-
posto, é ainda necessario que a pauta de avaliação se renove se-
manalmente, como se faz na mesa provincial estabelecida na côrte.

A pauta de Minas dura um anuo e ás vezes mais, porque não
a renovão, como devem; sendo alli o preço fixo para cada arroba
de café de 4$200 ou 300 reis por kiiogramma, ao passo que aqui
é sempre variavel e do maior somma ou do dobro, segue-se que o
café mineiro, não obstante soifrer o mesmo imposto que o da pro-
vincia do Rio de Janeiro, é muito menos onerado do que este,
visto como 4% sobre o preço de 4$200 produzem muito menor quan-
tia do que a que percebe a provincia do Rio de Janeiro sobre o soo
café, avaliado sempre por preço muito mais elevado.

Assim, torna-se manifesto o interesse que ha da parte dos pro-
ductores de café o dos que negocião nesse genero, em fazei-o pas-
sar antes por café mineiro do que fluminense.

D'aqui proveio a fraude de que se queixava outr'ora a admi-
nistração fiscal da provincia do Rio de Janeiro, de que as adminis-
trações das recebedorias de Minas commettião o abuso de cobrar
direitos de café fluminense e de expedir guias, como se fêra de Minas,
prestando-se assim aos pedidos dos productores de café fluminense
residentes nas proximidades das estações mineiras.

Para evitar esse abuso, crearão-se os registros da proviucia do
Rio de Janeiro, em que os agentes conferem as guias de café de
producção mineira que tenhão pago impostos nas recebedorias
d'essa provincia. Estabeleceo-se assim uma contra-prova por em-
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pregados da confiança da administração, e desde que a guia não
tem o—visto—do agente, o café a que elia se refere reputa-se
fluminense e paga os direitos respectivos.

Assim, é indispensavel que existão sempre esses agentes o
que, a não existirem elies por qualquer motivo, se considere o
café que trouxer guia dos administradores das recebedorias de
Minas como de producção d'esta provincia, cuja administração
não é culpada da não existencia da agencia para conferir as guias.
O procedimento contrario importa uma pena, que não tem justi-
ficação e excede da competencia da autoridade fiscal fluminense.

A pauta da avaliação dos generos em Minas dura, como ja
disse, um anuo ou um exercicio: é isto disposição de lei, e, para
que se renove semanalmente no tocante ao café, é precisa outra
lei que o autorise.

Feito isto, basta que as recebedorias de Minas doem guias da
café mineiro que por alli transitar, para que na mesa provincial da
corte se cobrem os direitos pertencentes a Minas, Não haverá en-
tão incentivo para a fraude, porque, qualquer que seja a origem
do café, os direitos a pagar aqui serão os mesmos, á vista da igual-
dade da quota e do preço da avaliação.

Aceito este alvitre, pode a província de Minas ter na mesa pro-
vincial desta côrte empregados seus para a cobrança do imposto
do café, de accordo com os da provincia do Rio do Janeiro.

Lucraria assim muito aqueila província, porque a cobrança of-
fereceria mais garantias quanto ao peso o quantidade do café, e
lucraria tambem a provincia do Rio de Janeiro, porque acabaria
com as agencias desnecessarias.

Em conclusão, repito que provisoriamente a medida a adoptar-
se é a de ter sempre a administração fiscal da provincia do Rio de
Janeiro agentes seus nas proximidades do todas as recebedorias do
Minas que cobram imposto do café, e que a definitiva e eminente-
mente fiscal para os interesses das duas provincias é cobrarem am-
bas o mesmo imposto, sem differença quanto á quota e o preço da
avaliação, na mesa provincial desta cOrte.

Assim cessarão de uma vez para sempre as queixas e reclama-
ções entre as administrações fiscaes das duas provincias.

Bem sei que a igualdade do imposto, pela forma que indico,
onera mais o café do producção mineira, porque, em rasão da maior
distancia, chega ao mercado desta cOrte com maior despeza de frete
do que o do producçZo fluminense, e que desta sorte o productor
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fluminense tirará maior lucro do que o mineiro ; mas o cofre pro-
vincial de Minas está oberado, precisa augmentar sua renda, e eu
não vejo genero algum em que alli se possa impor, sem grande in-
conveniente, senão o café.

Tenho a honra de ser—de V. Ex —coilega, amigo muito obri-
gado e criado—JoAQuIM Dauio RIBEIRO DA. Luz. »

Chamando, pois, vossa particular attenção para este importante
objecto, espero que, como complemento das medidas consignadas
no § 12 do art. 4.° da iei n. 2024, autoriseis a cobrança deste im-
posto, sem differença quanto á quota e ao preço da avaliação na
mesa do consulado.

RELATORIO DA PRESIDENCIA, PASSANDO A ADMINISTRAÇXO
EM 6 DE MARÇO DE 1875.

Imposto sobre o café de Minas.

Não constando a esta presidencia o resultado dos trabalhos da
commissão nomeada por um do meus illustres antecessores, para
celebrar um accordo com o governo provincial do Rio do Janeiro,
sobro o que mais convenha estabelecer-se relativamente á arreca-
dação dos direitos a que é obrigada a exportação do café mineiro,
em ordem a evitarem-se as desinteiligencias, que, acerca deste

' grave assumpto, infelizmente têm-se dado e ainda continuam com
frequencia entre as duas provincias, e não tendo a assemblea, em
sua ultima reunião, attendido ás vivas solicitaçes que, a tal re-
speito, lhe haviam sido feitas pela administração anterior; em data
de 12 de janeiro proximo findo officiei á thesouraria provincial,
exigindo que essa repartição propuzesse com urgencia o que enten-
desse conveniente, afim de dar-se execução ao disposto no § 12 do
art. 40 da lei n. 2024 do l.° de dezembro de 1873.

A 24 de fevereiro seguinte informou o inspector que, no seu
entender, em falta de ulterior deliberação legislativa, as provi-
dencias mais apropriadas a garantir os direitos de ambas as pro-
vincias são as seguintes

1.a Proceder-se, por parte de Minas, bem como da provincia
do Rio de Janeiro, a uma exacta e minuciosa matricula dos seus
exportadores, mencionando-se o nome de cada um dos estabeleci-
inentos agricolas e do lugar em que é situado, a quantidade da

;producção e tudo mais que conveniente for.
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2.& Fazer-se effectiva, por parte desta provincia, a ultima
parte do § 12 do art. 4. 0 da lei n. 2024, coliocando-se junto ao con-
sulado da côrte um empregado permanente, que, munido daqueila
matricula, poderá conhecer da origem do café de producção mi-
neira, cabendo aos respectivos exactores o dever de communicar-
lhe diariamente o movimento da exportação que se verificar, para
que em tempo, si preciso for, possa elie fazer as devidas recla-
mações.

Parecendo-me de vantagem e economia para uma e outra pro-
vincia as medidas lembradas, ordenei a 25 do mesmo mez que se
ouvisse sobre o assumpto a presideiicia do Rio, levando-se tudo ao
conhecimento de S. Ex. o Sr. ministro da fazenda.

A V. Ex. caberá, pois, encaminhar opportunamente a uma sa-
tisfactoria solução esta importante pendencia, a que se ligam tão
graves interesses, como sejam os de resguardar os direitos de am-
bas as provincias e livrar os contribuintes das vexações de que tão
justamente se queixam, sem detrimento de uma prudente fiscali-
seção por parte dos respectivos agentes, e ainda sem quebra da
harmonia que deve unir as duas provincias, no interesse reciproco
de bem proverem, sem se chocarem, à arrecadação das respectivas
rendas.

FALLA DIRIGIDA A' ASSEMBLE/t PROVINCIAL EM 9 DE

SETEMBRO DO MESMO AIqNO.

Imposto do café.

Ouvida a thesouraria provincial sobre os meios de dar-se cum-
primento ao disposto no § 12 do art. 4. 0 da lei n. 2024, que autorisa
um accordo com o governo provincial do Rio de Janeiro sobre a
arrecadação da taxa do café exportado de Minas, de modo a evitar
que, sob pretexto do falta de fiscalisação, seja esse genoro ahi 2.'
vez tributado, propoz elia o seguinte

1.0 Proceder-se, por parte de cada uma das duas provincias, a
uma exacta e minuciosa matricula dos soes exportadores, mencio-
nando-se os nomes dos respectivos estabelecimentos agricolas, os
dos lugares em que estejão situados, a qualidade da producção &.

2.° Fazer-se efi'ectiva por esta provincia a ultima parte do § 12
do art. 4. 0 da lei citada, collocando-se junto àmesa do consulado
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da corte um ou mais empregados permanentes que, munidos da
respectiva matricula, podassem conhecer da origem do café de
produeço mineira, cabendo aos exactores fiscaes o dever de com..
municar-lhes diariamente o movimento da exportação que se ve-
rificasse, afim de serem feitas em tempo as devidas reclamações,
sifosse isto de mister.

A presidencia do Rio de Janeiro, a cujo conhecimento forno
levadas estas informações, declarou em officio de 18 de junho ulti-
mo, que semelhantes medidas no podio ser adoptadas, por sua
ineificacia e inconveniencia.

Nestas circumstancias, pois, compete-vos deliberar, como en-
tenderdes acertado, a respeito não só deste objecto, como de al-
gumas outras providencias, que lembra o Dr. inspector no soo ja
mencionado relatorio, sobre tudo a que se refere á creaçAo de um
agente em Sorocaba com o encargo de fiscalisar a feira, expe-
diente este que lhe parece preferivei à ida de um empregado an-
nualmente a esse ponto, como autorisa a parte 2.a do § 14.

Aguardando vossa ulterior deliberação, que solicito, sobre o
assumpto concernente á conferencia das guias do café, tratei de
estudai-o e me parece que seria conveniente que o governo da pro-
vincia do Rio de Janeiro adoptasse para com esta a mesma medi-
da que, segundo consta-me, foi aceita para coma de S. Paulo, re-
lativamente ao café que essa provincia exporta pela estrada de
ferro de D. Pedro II, nas estações de Queluz e da Lavrinha, e no
sei se tambem na da Cachoeira, aberta ao trafego ultimamente;
medida essa que, facilitando os despachos do café e acabando com
as desconfianças da directoria de fazenda do Rio de Janeiro quanto
ás guias passadas por empregados das recebedorias mineiras, po-
derá minorar, se no extinguir, os vexames a que estio sujeitos
os agricultores cafelistas da zona, talvez, mais importantes desta
provincia, que são forçados, muitas vezes, a fazer passar o soo
cafè por producço do Rio de Janeiro para evitar uma duplicidade
de impostos.

Farei o que estiver ao moo alcance para conseguir, por inter-
inedio do Sr. conselheiro ministro da fazenda, soluço desta in-
terminavel questão.

—Nas sessões legistativas d'esse e do seguinte anno nada se
adiantou; ficarão as cousas no mesmo estado de indeciso.

Em 1877 a lei n. 2438 de 14 de novembro, pelo. art. 3.0 § 10,
utorison o governo a ter na eórte, obtido o consentimento do po-
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der competente, de uru a tres empregados em commisso, afim de
que na estação central da estrada de (erro de D. Pedro II ou na
mesa do consulado provincial fiscalisem o pagamento dos impos-
tos e verifiquem as guias do café de producço mineira.

PuonucTos DESTA CONTiUBUIÇXO

1851-52
52-53
53-54
54-55
55-56

Durante o convenio

	

73:711$822	1856-57

	

100:938$112	57-58

	

102:745$383	58-59

	

140:557$223	59-60
13:735$739

Pelas recebedorias mineiras

3 e 1/2 por cento

158.130$354
122.639$480
142:434$725
160:404$153

	

1860-61	228:201$402

	

.61-62	134:027$683
62-63 (orçados) 180:000$000

	

63-64	»	200;000$000

	

64-65	180:812$032

	

65-66	159709$191

	

66-67	263:412$239

1867-68
68-69
69-70
70-71
71-72
72-73
73-74

343:089$792
449:764$448
239:789$087
488:535$824
212;833$286
455:300$083
259:616$074

4 por cento

	

1874-75	625:100$004	1879-810	562:194$076

	

75-76	396:203$594	80-81	1,060:868$191

	

76-77	519:490$346	81-82 (orçados) 720:000$000

	

77-78	487:854$470	82-83	»	900:000$000

	

78-79	803:715$476	83-84	»	950:000$000

Esta synopse confirma a observação seguinte, feita pelo distin-
eto deputado provincial, o Sr. Ovidio de Andrade, em sessão ex-
traordinaria do 1.0 de outubro de 1878.

Este genero (o café), por causas que no conheço, segue em
sua producço uma lei constante, que se manifesta em alternativas
de abundancia e de escassez, de modo que uru anuo fecundo é sem-
pre seguido de outro pouco abundante. »

E` 1
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SECÇÃO 2.a

DAS TAXAS ITiNERARIAS.

TITULO 1.0

DAS PASSAGENS DE RIOS.

Estabelecido pela carta regia de 10 de novembro de 1710,
logo em o seguinte anno começou na capitania a percepção d'este
imposto em os rios l3aepcndi, Grande o de Minas Novas, das Mor-
tes, Jequitinhonha, Orucujá, Pará, Paraopeba, Pitangui, Sapucahi,
S. Francisco e Verde; sendo a mais productiva de todas as coile-
ctas, no decurso de 1711 a 1776, a do rio das Mortes, cuja renda
aunual subia de 1:485$. a 6:500$.

Nas leis aunuas de orçamento provincial é esta a denominação
das taxas impostas ao transito em certas pontes, barcas e canoas.

O regulamento n. 58 de 20 do maio do 1868 designa-as sob o
titulo de—pedagio—e, commettendo ás recebedorias o encargo de
as fiscalisar e perceber, deixou sem vigor as antigas disposições,
pelas quaes era autorisada a respoctiva arrematação.

Esta renda, ja cedida ás camaras em' quasi todos os portos,
foi inteiramente municipalisada pelo art. 28 da lei n. 2438 de 14
de novembro de 1877. Entretanio, continua a apparecer nos orça-
mentes da provincia, sendo calculada em 1:000$. no anuo finan-
ceiro cio 1883-1884. \s disposições que a regulo são as seguintes:

Art. Zi4.0
Serão exigidos

De cada pessoa a pé . . . . . . . . . . . $020
-	»	»	a cavailo ........ . $080
-	» cabra, ovelha ou porco . . . . . . . $010
- » animal cavaliar, muar ou vaccum, sem

cangalha freio ou selia.... . $040
- »	» com cangalha, freio ou selia, sem

carga ou cavaileiro..... . $060
-	» carro . .	. . . . . . . . . . . $120
-	» carga de um animal . . . . . . . . $020
-	» dita de um carro . . . . . . . . . $240
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Tabeila—A—referida pelo § 6. 0 do art. 1.0 da 1.
2024 do 1.0 de dezembro de 1873; 1. 2112 de 8 de ja-
neiro de 1875 art. 22 ; 2892 de 6 de novembro de 1882
art. 1.0 § 16.

Sio isentos de contribuir
§ 1 . 0 Os parochos, seus cape11es e coadjutores na

administração dos sacramentos.
§ 2. 0 Os juizes e officiaes de justiça.
§ 3. 0 Os militares.
§ 4. 0 Os empregados publicos em diligencia de ser-

viço officiaL
§ 5. 0 Os moradores de beira-rio, denominados—bar-

ranqueiros.
Inst. da j. da f. de 10 de outubro de 1832 art. 4•0

1. 107 de 6 dQ abril de 1838 art. 3•0 ; 154 de 9 de abril
de 1839 art. 9•0 ; ord. da pr. de 18 de dezembro de 1845
c. da t. p. de 2 de março de 1869.

Sobre a ultima das isenções mencionadas ha a observar o se-
guinte.

Conformo as disposiços e instrucções citadas, restringe-se elia
aos—barranqueiros—e exclusivamente ás pessoas de suas familias,
quando passão em pontes construidas por empreza (lei a. 1267 de
2 de janeiro de 1866 art. 9 0), em barcas ou canoas de sua proprie-
dade particular; não podendo os mesmos barranqueiros dar neilas
passagem a estranhos, nem a quaesquer que dolosarnente se in-
troduzão nas arcas das fazendas ou dos barrancos.

E aqueiles barranqueiros que contravêm a esta prohibição in-
correm no pagamento da multa de 120$., comminada no art. 5.0
das instrucções supracitadas.

Ainda mais. A qualidade de—barranqueiro—não confere outra
isenção, alem da do pagamento da taxa de que ora nos occupa-
mos: a d(, —passagens de rios—. Quanto á todas as outras taxas ite-
ucrarias e direitos do exportação, cabe-lhes o mesmo onus que a
qaaesquor outros.

D'esta iestiicção legal muito convem que pelas estações com_
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potentes se instruão os interessados, para que no titulo de—barran-
queiro—não vejão um privilegio tão amplo e singular que chegue
a coliocal-os fora do alcance das leis de impostos.

E para do uma vez remover todas as duvidas que a este respeito
poderião sobrevir, transcreveremos aqui as deci5es da presiden-
cia ns. 484, 307 e 72 de 21 de junho de 1847, 23 de junho de 1848
e 14 de março de 1865, qne de alguma sorte poderião autorisar
o falso presupposto a que nos referimos, mas que, por carece doras
de apoio legal, estão revogadas, a primeira e a ultima virtual-
mente pela de 9 de abril de 1839, a segunda expressamente pela
de 14 do mesmo mez e anuo, como em seguida se ha de ver.

N. 484—Tomando em consideração a representação dos habi .
-tantos do arraial do Presidio do Rio Preto, sobre a qual v. s. in-

formou em data de hontem, resolvi autorisal-o a fazer isentar da
taxa á aquelies que, morando dentro do dito arraial, se derem í
agricultura alem do rio, bem como aos animaes que se poze rem a
pastar do outro lado do rio para voltar no dia seguinte, ficando
esta deliberação dependente de approvação da assemblea legisla-
tiva provincial.

Outrosim, convem que v. s. declare ao respectivo administra-
dor da recebedoria que os tropeiros que chegarem a descarregar
sal ou outros generos no arrahl e voltarem no mesmo dia só de-
vem pagar a taxa uma se vez.

Deus guarde a v. s.—Palacio do governe em Ouro Preto, 21 de
julho de 1847.—QUINTILSAN0 JosE' n. SILVA.--Sr. inspector da mesa
das rendas provinciaes.

N. 367.—Accusando a recepção do officio que v. s. dirigio-me,
datado de 10 de maio p. p., acompanhado de um outro, que reverte
incluso, com a data de 19 de abril antecedente, em o qual o admi-
nistrador da recebedoria do Porto Novo do Cunha se queixa de
Antonio Pereira de Miranda, que, tendo casa de negocio na fre-
guezia de S. José do Paraopcba, logo abaixo da dita recebedoria, se
nega ao pagamento da taxa itineraria, com o pretexto de não
desembarcar na dita recebedoria as cargas que manda vir do
fora; tenho a declarar-lhe que os barranqueiros, que, peia locali-
dade de suas moradas, poderem receber immediatamente nellas
as cargas que tiverem transportado em canoas, não estão sujeitos
ao pagamento da taxa de que trata o § 1.° do art. 40 da lei n. 329
de 3 de abril de 1847, a qual é só devida dos animaes que transitão
pelas estradas de communicação entre esta e as mais provincias do
imperio; o que não se verifica na hypothese figurada, pois trata-se
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do desembarque de cargas na estação recebedora ou na residencia
do barranqueiro, mais ou menos proxima d'dia. Da pratica ante-
rior resultaria um onus, que a lei hão impoz, e suas disposições
não se podem alterar, nem mesmo com o fim de evitarem-se abusos,
o que por outros meios se deve conseguir quando se elies temão,
sendo evidente que taes abusos se se podem dar a respeito dos ani-
maes que transitão pelas estradas e têm de ser despachados pelas
recebedorias, onde entretanto não poderão ter lugar e nem mesmo
serão possiveis, emquanto os administradores e mais empregados
se portarem com o zelo e actividade que até o presente tanto os
têm distinguido no cumprimento dos seus deveres.

Deus guardo a v. s.—Palacio do governo em Ouro Preto, 23
de junho de 1848.—BERNARDINo JOSfi DE QUEIR0GA. —Sr. inspector
da mesa das rendas provinciaes.

N. 79.—Palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes,
14 de março de 1865.

Flaja v. a. de expedir as convenientes ordens, afim de que se
generalise na provincia para todos os barranqueiros, que estiverem
nas condições previstas pela portaria de 21 de julho de 1847, as
disposições d'essa portaria, exceptuando entretanto d'essa medida
os barranqueiros que se utilisareni de pontes construidas por em-
prezas.

Does Guarde a v. 8.—PEDRO DE ALCÂNTARA CERQUEIRÁ LEITE.—
Sr. Dr. inspector da mesa das rendas provinciaes.

—Palacio da presidencia da provincia do Minas Geraes. Ouro
Preto, O de abril de 1869.—Recommendo a v. s., em resposta ao soo
officio de 6 do corrente, sob n. 144. que instrua a todos os admi-
nistradores de recebedorias sobre a extensão da isenção dos direi-
tos de passagem em canoas proprias, para si e para pessoas de fami-
lia, que somente é concedida aos barranqueiros, na conformidade
do parecer fiscal; e bem assim que providencie de modo a repri-
mir os abusos que tenhão inti'oduzido á sombra do chamado—direito
de barranqueiro—, fazendo cobrar sem remissão as taxas estabe-
lecidas por lei, sem outra excepção, alem da prevista.—Deos Guar-
de a v. 8.—DOMINGOS DE ANDRADE FIGUEIRA.—Sr. inspector da the-
souraria provincial.

Ouro Preto, thesouraria provincial de Minas, 13 do abril de
1869. N. 150-111w. e exm. sr .—Antes de receber o officio que v.
exc. se dignou dirigir-me em 9 do corrente, recommendando-me
que instruisse a todos os administradores de recebodoria sobre a
extensão da isenção dos direitos de passagem em canoas proprias,
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para si e para pessoas de familia, que somente é concedida ao

'
barranqueiros, ja havia e y pedido a circular de 2 de março p. pas-
sado, (lo que junto a este um exemplar

Cumpre-me, porem, levar ao conhecimento de v. exc. que, em
1861, sendo mandado em commissão pela mesa de rendas, na qua-
1idado de chefe de secção, examinar as collectorias e recebedorias
da provincia, fui informado pelos fazendeiros situados àmargem
esquerda do Parahyba, desde o porto do Mar d'Hespanha até o Novo
do Cunha, e os de quasi todo o municipio da Leopoldina, de que os
fazendeiros e negociantes da freguezia de S. José do Parahyba não

Lpagavão desde 1848 o imposto de 3$920, devido pelos animaes que
c nduzião cargas que mandavão vir da côrto para negocio e con-
sumo de suas familias, a pretexto de barranqueiros—, quando todos
os mais das outras localidades estavão sujeitos a esse onus.

Pedindo informações ao respectivo adruinistralor, declarou-me
ter ja encontrado essa pratica adoptada pelos soes antecessores, em
virtude do offlcio da exm.& presidencia de 23 de junho de 1848.

Examinando o archivo, encontrei a citada decisão, que affecta
'os interesses fiscaes, tanto mais quando é certo que as cargas são
transportadas em animaes que, passando o Parahyba na barca do
governo, se dirigem para o arraial do S. José do Parahyba. que de-
mora a mais de meia legua da recebedoria, não tendo os negocian-
tes e fazendeiros barcas proprias.

Esta decisão, alem de constituir uma excepção para os mora-
dores d'aquelia freguezia unicamente, como se tem entendido e
praticado, concorre para que se dêm fraudes, como se tem verifi-
cado, pois alguns negociantes da dita froguezia contratão oom os
do outra para mandar vir as cargas com suas marcas, afim de pas-
sarem no porto sem o pagamento dos direitos, sendo d'ahi condu-
zidas, talvez mediante alguma remuneração menor do que os di-
reitos que devião pagar.

Pelo que, julguei dever propor a revogação dessa ordem, mas,
• não se tendo resolvido até hoje sobre essa proposta e continuando
os moradorss d'aquelia localidade a gozar de um favor que a lei
lhes não faculta, prejudicando a receita da provincia em não pe-
quena quantia, julgo dever submetter ti consideração de v. exc.
a mesma proposta, afim de que se digne resolver o que em sua sa-
bedoria julgar acertado.

Does Guarde a v. exc.—Illm. e exm. Sr. dr. Domingos de An-
drade Figueira, m. d. presidente da provincia.-O inspector iate-
iino, ANTONIO Luiz MARIA SOARES DE ALBERGARIA.
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Palacio da presidencia da provincia do Minas Geraes. Ouro
Preto, 14 do abril de 1869.

Tomando em consideração o que v. s. expõe em soo officio da-
tado de hontem, sob n. 150, revogo a ordem contida no officio d'esta
presidencia de 23 de junho de 1848 e ordeno que se cobrem as ta-
xas legaes e os direitos estabelecidos, sem distincço alguma; cum-
prindo que v. s., por todos os meios a soo alcance, faça cessar o cla-
moroso abuso que se apadrinha com a decisão ora revogada, to
prejudicial aos interesses da provincia, tendo sobre tudo muito em
vista o procedimento dos exactores a tal respeito, afim do repri-
mir convenientemente qualquer descuido ou fraude que praticarem.

O que lhe communico para soo conhecimento e devida execu-
ço.—Deos Guarde a v. s.—DOMINGOS DE Amxns FIQUEIRA.

TITULO 2.'

DO TRANSITO DE ANIMAES E CARROS.

O de. leg. n. 347—A—de 24 do maio de 1845 revogou, como
contrario ao art. 12 do acto addicional, o § 16 do art. 2. 0 da lei
mineira n. 275 de 15 de abril de 1884, que estabelecia—direitos de
entrada—e impunha a quantia de 4$. em cada animal que impor-
tasse geiieros de outras provincias. E, sobre o modo de entender
a disposição prohibitiva constante da l.a parte d'aqueile art. 12,
toem sido dadas numerosas consultas pela secção de fazenda cio
conselho de estado, d'entre as quaes a de 26 de março de 1853,
ii. 324, relativa a leis mineiras, contem o seguinte parecer da
maioria da secção.—.

« Que os § l.°, 2 0, 3.° e 4. 0 do art. 4. 0 da lei citada n. 570 de
1851 e, alem daquelies §, o 5. 0 do art. 4. 0 da lei n. 606 sobre as—
taxas itinorarias—, envolvem imposições gravissimas acerca da im-
portação de generos na provincia, o que é expressamente vedado
pela lei de 12 de agosto de 1834.

A maioria da secção sustenta que não podem as imposições de
signadas no art. 4. 0 das leis ns. 570 e 606 ser consideradas—taxas
itinerarias—, como as denominam as ditas leis ; das excepções que
se notam nos proprios § que as estabelecem conhece-se que o fim
da imposição é de a fazer recahir unicamente na entrada dos gene-
ros de fora da provincia e não no transito das estradas.

As imposições que outr'ora se arcaram nas provincias minora..
deras para substituirem ou auxiliarem o pagamento do quinto do
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ouro, hoje abolido, ao tinham diferença das actuaca na especiali-
dade e sempre foram designadas com o titulo de—direitos de en-
trada—, que não se distinguem de—direitos de importação—, fora
da attribuição das assembleas legislativas de provincia.

Não fazendo, pois, o acto addicional diferença de importação,
não é senão a assemblea geral a quem compete entender : emquaato
isto não fizer, o executor deve tomal-o no rigor do sentido.

Alem disto, aqueilas imposições vão recahir sobre generos de
outras proviacias, as quaes, por isso, ficam gravadas, e esta circum-
atancia abona a asserção de que as assembleas provinciaes não po-
dem impor taes direitos.

Si por um lado os principies repellem semelhante contribuição,
por outro a res. da aasembloa geral de 24 de maio de 1845 ja re-
provou, revogando, como contrario ao acto addicional, o § 16 do
art. 2. 0 da lei provincial de Minas n. 275 de 15 de abril de 1844, que
estabeleceu—direitos de entrada—e impoz a quantia de 4$ em cada
animal que importasse generos de outra provincia, não sendo de
producção das limitrophes.

Assim, parece á secção que é necessario recommendar-se ao
presidente da provincia este negocio e intimar-se-lhe que faça exe-
cutar a lei geral.

Estas observações foram, porem, refutadas nos seguintes termos:
- « O conselheiro de estado Manoel Alves Branco, ainda que

muito respeite o voto da maioria da secção, comtudo não pode con-
cordar nas censuras feitas á assemblea legislativa de Minas.

Nos § 1.0, 2.°, 3° e 4. 0 do art. 4. 0 não vê direito algum de im-
portação, palavra a que nas novas leis deve dar-se a mesma signifi-
cação que tinha nas antigas, e não uma extensissima e arbitraria,
como depois se tem querido dar.

Os direitos que se pagavam nos artigos registros e passagens da
provincia tinham diversos nomes, mas nunca se chamaram—direitos
de importação—, que ao designavam as rendas que se deduziam do
valor das mercadorias na sua primeira introducção no imperio, vin-
das de paizes estrangeiros ; e ainda quando as leis antigas failem de
—direitos de entrada—, estas palavras não se empregavam para de-
Bignar direitos que pagavam as mercadorias estrangeiras—, comtudo
essa confusão de duas ideas distinctas na mesma denominação ces-
sou depois de 1810 e principalmente depois da provisão de 7 de
abril de 1818, que deu particularmente o nome de—direitos de im-
portação—áquelies que pagavam as mercadorias que vinham do es-
trangeiro, e ao a estes direitos se refere o acto addicional.
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As taxas que impoom Minas, S. Paulo, etc., em bestas que ahi
entram, são verdadeiras taxas itinerarias, que antigamente ja exis-
tiam, e seria muito fora do ras go que os commerciantes que nego-
ciam em animaes pelas provincias usassem e estragassem as estradas,
sem nada pagar para seu concerto; o que se pretende impedir do
provincia em provincia está se pagando de uma rua para outra, aqui
dentro mesmo da capital ; e, si acham que é exorbitante, requeiram
sua diminuição á assemblea provincial e no ao governo. »

Identicos reparos, feitos na cons. á que se refere a imp. res. n.
474 de 26 de setembro de 1857, foram ainda contrariados deste modo:

— O Visconde de Abaeté é do seguinte parecer
E' certo que o art. 12 do acto addicional á constituição do im-

pero dispõe que as assembleas provinciaes no possam legislar sobro
impostos de importação.

Não me parece, porem, que como taes devam considerar-se os
que estabelece a lei provincial de Minas xi. 733 de 23 de maio de
1855 no art. 3•0 § 1. 0 e 2.°

No § 1. 0 manda esta lei cobrar 3$920 de cada animal e no § 2.°
19$200 de cada carro, que transitarem pelas estradas da provincia.
Este imposto, que constitue uma das fontes de renda da provincia,
é lançado com a denominação de—taxas itinerarias—, o no lia
motivo algum para no reconhecei-o como tal, visto como é pago
pelo uso das estradas da mesma provincia e destinado á conserva-.
Ção e melhoramentos destas vias de communicaço.

E' verdade que a lei exceptua deste imposto os animaes e os
carros que conduzirem certos generos declarados naquelies §. Não
POSSO, porem, persuadir-mo que estas excepções devam alterar a
natureza do imposto, convertendo—taxas itinerarias—, propria-
mente taes, em—impostos de importação—. Tanto mais bom fim-
dada creio ser esta opinão, quanto vê-se que os generos exceptua-
dos ou são os mencionados nos §S 1. 0, 2. 0 e 3. 0 do art. 2.° da lei,
generos que ja estão sujeitos a impostos e que, por consequencia,
não dovião ser sobrecarregados com outros, sob qualquer titulo
que fosse, quando conduzidos pelas estradas da provincia em ani-.
maes ou carros, ou são os de primeira necessidade e quaesquer
objectos tendentes a desenvolver a industria agricola da provin-
cia, ja designados por acto anterior do governo.

Estas excepções, alias aconselhadas pelos principies da econo-
mia politica, não podem alterar a natureza de um imposto lançado
directamente sobro animaes e carros, o que se indirectamente po-
derá attingir os generos que elies conduzirem, o que em todo o
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caso aconteceria, embora o quantum do imposto fosse, em qualquer
hypothese, invariavel e reduzido a um algarismo muito menor.

A' vista do que fica exposto, é meu parecer que nenhuma objee-
ço ha a fazer àlei provincial de Minas n. 733 de 23 de maio de
1855. »

CAPITULO 1.°

DAS ISENçSES.

Art.. '.°

São abo1utainente livres do pagamento do qualquer
taxa itíneraria:

§ 1.° O transito do café, unicamente sujeito ao im-
posto de exportação. L. 2021 do 1.° de dezembro de 1873
art. 1.° § 2.0; tab.—A—ann	.exa  lei 2476 de 9 de no-
vembro de 1878 art. 2. 0 ; irist. da direct. da faz. de 12 de
dezembro de 1882 § 5. 0 n. 1 e § 9.0

§ 2. 0 O cimento, o zinco em laminas, os canos do
chumbo,. de ferro ou barra, as enxadas, fouces, picare-
tas, cavadeiras, pás, os machados, alviões, arados, quaes-
quer outros instrumentos aratorios e machinas destina-
das á lavoura. L. 2716 do 18 do dezembro de 1880 art.

n, 1; 2892 de 6 de novembro de 1882 art. 19; inst. da
direct. da faz, de 12 de dezembro do mesmo anno § 9,0

§ 3,0 As sementes o plantas com o mesmo destino.
L. 2716 de 18 de dezembro de 1880 art, 7,0 n. 2.

§ 4.° As bagagens de passageiros, no excedendo o
peso de 80 kiIogramma. L. 2892 do 6 de novembro de
1882 art. 19; inst. da direct. da faz, de 12 de dezembro
do mesmo annn § 90

§ 5. 0 Os materiaes destinados a obras municipaes,
justificado previamente peraote o governo esse destino.
L. 2716 de 18 de dezembro de 1880 art. 7.° n. 4; inst. da
direct. da faz, de 12 de dezembro de 1882 § 9.0
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§ 6. 0 Os materiaes e machinas que se destinarem á
construcço e custeio das estradas de ferro. L. 2815 de 22
de outubro de 1881 art. ti.° § 5.0; inst. da direct. da faz.
do 12 de dezembro de 1882 § 9.0

§ 7. 11 Os objectos que entrarem na provincia para
a escola de minas. L. 2892 de 6 de novembro de 1882
art. 19; inst. da direct. da faz. de 12 de dezembro do mes-
mo anno § 9.11

§ 8. 0 Os tijolos e telhas fabricados na provincia,
ainda que tenham transitado em territorio de outras. L.
2892 de 6 de novembro de 1882 art. 19 ; inst. da direct.
da faz. de 12 de dezembro do mesmo anno § 9.0

§ 9.° Os animaes que tirarem os carros tributados.
Tabelia—A—referida pelo § 6.° do art. 4. 0 da lei 2476 de
9 de novembro de 1878 § 30; inst. da direct. da faz. de 12
de dezembro de 1882 § li n. 2.

§ 10. Por si e sua bagagem, o dono ou couductor de
bestas novas sujeitas à taxa de 5$. Tabella—A—annexa á
lei 2476 de 9 de novembro do 1878 ; inst. da direct. da
faz. do 12 de dezembro de 1882 § 11.

CAPITULO 2.°

DA TAXA DE 33 RS. POR KILOGRAMMA

Ait0 $•0

Este imposto será cobrado em relação ao peso das car-
gas que conduzirem os animaes e carros que transitarem
pelas estradas de communicaçio desta com outras pro-
víncias.

§ 1. 0 Nas estações das estradas de ferro será pago
pelo peso constante dos despachos respectivos.

Em vista de obviar que algum reclamo ,e levante por occasio
do pagamento nas estradas de ferro, declarou-se que, em rela.
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ção ao peso verificado por meio de cubação, seja a cobrança re-
gulada na rasão da terça parte do peso cubico representado na
nota da expedição. Inst. da direct. da faz, de 12 de dezembro de
1882 § 4,0

§ 2. 0 Nas recebedorias o peso será verificado pelos
respectivos administradores, em falta de apresentação dos
despachos.

L. 2476 de 9 de novembro de 1878 art. 4.° § 6.
CIRCULAR. Directoria da fazenda provincial de Minas. Ouro

Preto, 5 de abril de 1883.
Estando incontestavelmente provado, que uma das causas que

mais concorrem para a fraude e decrescimento das rendas pro-
vinciaes é a falta absoluta de uma conferencia sobre o peso dos
generos ou cargas sujeitas ao imposto, não se dando a esse tra-
balho, alias imprescindivel, o administrador, que de ordinario effec-
tua a cobrança unicamente de conformidade com as relações ou
notas de expedição, ministradas pelos respectivos comniissarios e
cujo peso é sempre inferior ao que deve carregar um animal ( 8
arrobas ou 120 ktl. ); o director da fazenda provincial, a bem
dos interesses desta, recommenda mui terminantemente aos Srs.
administradores o maior escrupulo possivel naqueila conferencia
do peso, deixando inteiramente fora de consideração qusesquer
relações, notas ou contas apresentadas pelos intoressados.—SERA-
p uu& FRANCISCO GONSALVES.

CAPITULO 3•0

DA TAXA DE 3 RS. POR KILOGRAMMA

rt. 90

Esta contribuição à imposta nas estradas de ferro
§ 1. 0 Ao peso dos generos sujeitos ás imposições de

3 e 6 por cento de exportação.

§ 2. 0 Ao dos seguintes generos alimenticios de pri-
Ineira necessidade - arroz, assucar, carne salgada, fari-
nha de mandioca, farinha de milho, feijão, fubá, manteiga
de porco, milho, toucinho,
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§ 3. 0 Ao da cal e de objectos tendentes ao desenvol-
vimento da industria manufactureira.

§ 4.° Ao dos materiaes e machinas que vierem para
quaesquer emprezas ou companhias industriaes (salva a
isenção mencionada no § 6. 0 do art. 7.0).

§ 5. 11 Ao das bagagens de passageiros, quando exceda
de 80 kilogrammas.

A este respeito. cumpre ter em vista que, se a bagagem
passa de 80 kil., no só o excesso, mas todo o seu peso fica su-
jeito ao imposto. Assim, por ex,, se ella pesa 81 kil., a contri-.
buição é de 243 rs.

L. 2716 de 18 de dezembro de 1880 art 7•0 n. 4 ; ta-
bella—B—referida pelo art. 6. 0 § 40 da lei 2815 de 22 de
outubro do 1861 ; 1. 2892 de 6 de novembro do 1882 art.
19 ; inst. da direct. da faz. de 12 de dezembro do mesmo
anno § 5°

CAPITULO 4.°

DAS TAXAS IMPOSTAS AO TRANSITO DE ANIMAS

EM ESTRADAS DE FERRO

10.

Serão percebidos
De cada besta ou burro ..........$320

•	cavailo ou egoa .........»
•	rez .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	»
•	SUiflO .............$100
•	cabra ou ovelha .........$080
Tabella-.--A--annexa à lei 2476 do 9 de novembro de

1878 1. 2716 de 18 de dezembro de 1880 art. 7.°; inst. da
dircot, da faz. de 12 de dezembro do 1882 § 6.0
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CAPITULO 5.°

DAS TAXAS IMPOSTAS AO TRANSITO DE CARROS E ANLMAES COM

OU SEM CARGA EM OUTRAS ESTRADAS.

Art. lii.
Na estrada do Em outras
Parahybuna.	estradas.

Estas contribuições serão
exigidas pelas recebedorias na
seguinte porporço:

	

De cada carro .......2$000	1$000
« animal com carga ou solto	320	160
«	«	cavallar. . .	«	«
«	«	muar.....«	«
«	«	vaccum. . .	«	«
«	«	sumo. ....100	50
« «	cabrum elanigero	80	40

Tabeila —A—annexa à lei 2476 de 9 de novembro de
1878; 1. 2716 de 12 de dezembro de 1880 art. 7. 0 ; inst. da
direct. da faz. de 12 de dezembro de 1882 § 11.

Art. 12..

O gado vaccum de outra provincia, excepto o de
Goyaz, ao transitar pelas recebedorias mineiras, fica su-
jeito ao pagamento da diferença que houver entre as taxas
das duas provincias. L. 2892 de 6 de novembro de 1882
art. 26 § 3. 0 ; inst. da direct. da faz. de 12 de dezembro
do mesmo anno § 12.

Outr'ora só havia tres estações na estrada do Parahybuna com
a ospcial incumbencia de perceber as imposições lançadas sobre
o transito publico, cuja ronda, intitulada então—producto de
barreiras—, foi de 23:512$936 no anuo de 1840-1841.

Yite anuos depois—em 1860-1861—, ja a Cobrança de taxas,
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em todas as estradas de communicaço desta com outras provin-
cias, elevava-se a 253:766$779.

E esta mesma oxacço, que em 1880-1881 produzio 583:879$213,
orçou-se em 450:000$. no exercido de 81-82, cru 550:000$. no de
82-83 e em 580:000. no de 83-84.

CAPITULO 6.0

DA TAXA DE 10 POR CENTO SOBRE O VALOR DAS PASSAGENS EM

ESTRADAS DE FERRO CONSTRUIDAS NA PROVINOIÀ

POR EMPREZAS PARTICULARES.

/trt. 13..

Este imposto será directamente das compa-
nhias, as quaes ficfio autorisadas a elevar na mesma pro-
porção as suas tarifas de passageiros. Lei 2716 de 18 de
dezembro de 1880 art. .°; 2892 de 6 de novembro de 1882
art. 1.0 § 17.

§ 1.° A cobrança será feita em vista do balancetes
mensaes, que as directorias das companhias de estradas de
ferro sujeitas ao imposto apresentarão ao exactor ou è. di-
rectoria da fazenda provincial.

§ 2. 11 Na falta de balancetes, ou quando nestes haja
suspeita de fraude, o exactor procederá á lotação dos ren-
dimentos das passagens, observando, no que forem appli-
caveis, as disposiç3es do art. 5. 0 e seguintes do regula-
mento n. 80 de 23 de março de 1878 e podendo, no caso
de fraude, impor ás companhias a multa de 1:000$. a
5:000$., admittidos, porem, os recursos legaes.

Lei 2815 de 22 de outubro de 1881 art. 6. 0 § 2.0

A este respeito, a directoria de fazenda, em data de 12 de
dezembro de 1882, expedio as instrucções do teor seguinte.

« Referindo-se o regulamento n. 80 ao imposto sobre o ouro, o
no sendo as expressões de seus artigos em absoluto applicaveis á
cobrança cio imposto sobre as passagens de que se trata, convem
que em outros termos sejo aqui fixadas as regras sobre que deve
basear-se a lotação para a cobrança deste imposto, nos casos de
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omissão de quantias nos balancetes ou falta destes, fazendo-se por
esta forma a applicação determinada pela lei; portanto

Si em relação á importancia e movimento da estrada do ferro
a quantia apresentada em balancete for tão diminuta, que dê lugar
á suspeita de fraude, o exactor que for designado pela directoria
da fazenda, colhendo as possiveis informações de pessoas fidedig-
nas, ou á vista dos balancetes que por ventura ja tenhão sido re-
gularmente apresentados, lotará a importancia das passagens que
poderia ter sido cobrada pela companhia durante o mez de que
se tratar.

O exactor, por si, seu escrivo ou ajudante, lavrará termo da
lotação, o qual será assignado pelo exactor, juntando as informa-
ções, si forem escriptas; e, si forem verbaes, serão resumidamente
consignadas no termo, que será neste caso tambem assignado pelos
informantes ou por outrem a seu rogo, quando não saibão ou não
possão escrever.

Proceder-se-ha do mesmo modo, si a companhia não apresen-
tar balancete algum; e o exactor dará á companhia conhecimento
da lotação feita, e que servirá de base à cobrança do imposto, cujo
pagamento será realisado no praso improrogavel de 8 dias.

O exactor passará certidão de haver intimado a companhia, e
remetterá todo o processo da lotação á directoria da fazenda, afim
de que esta possa resolver sobre o recurso que aquella poderá in-
terpor, em virtude do art. 10 e seguintes do citado reg. a. 80 de 21
de março do 1878. »

CAPITULO 7°

DA TAXA DE 5$000 SOBRE O TRANSITO DE BESTAS NOVAS.

Art.
De cada besta nova que entrar para a provincia co-

brar-se-ha a taxa de 5$000; ficando isento de qualquer ou-
tra contribuição por si e sua bagagem o dono ou condu-
ctor. Tab.—A--anaexa á lei 2476 de 9 de novembro de
1878.

N. 208.—Palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes,
30 de setembro de 1868.
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Declaro a v. s, em resposta ao seo officio de 28 do corrente mez,
quanto á j,a parto, que a lei de orçamento manda cobrar 5$000 de
cada besta nova qo entrar para a provincia, e que a besta não
deixa de ser nova por que o dono ou conductor procurou arnansal-a
em caminho, ou para esse fim demorou-se antes de passar pela re-
cebedoria, como parece ao Dr. procurador fiscal; e quanto á 2.a par-
te, cumpre que v. s. estimule os recebedores e mais agents en-
carregados da fiscalisaçi'o do imposto para qae tomem suas provi-
dencias em ordem a evitar extravio e punil-o sempre que se der,
devendo v. s. propor as medidas necessarias para tal fim.

Deos guarde a v. s.—Do1JNGos DE ANDRADE FIGUEIRA. —Sr. in-
spector da thesouraria provincial.

Art.

Para pagamento da taxa itineraria,de que trata o art.
antecedente, poderão os contribuintes passar letras a pra-
zos nunca excedentes a um anuo, contados da data do
saque, cim tanto que apresonteui nas recebedorias ordens
da directoria da fazenda provincial. Para obtenso destas
ordens, deverão as partes requerer e prestar fiança.

Reg. n. 58 de 20 de maio do 1868 art. 42; L. 1741
de 8 de outubro de 1870 art. 23.

Art. J6.

Os que extraviarem ou subtrahirem bestas bravas ao
imposto devido, de 5$00() sobre caia uma, serão sujeitos á
multa do 10$000 (tam1cm de cada uma), alem de pagarem
a referida taxa.

Reg. cit. art. 45.

Art.

O administrador ou vigia, que tiver noticia do extra-
vio ou subtracção de bestas novas, deprecará ao comman-
dante do respectivo destacamento as praças que forem no-
cessarias para seguirem no eucalso do infractor, quando
haja motivo para acreditar que possa ser alcançado na dis-
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tancia de vinte leguas da recebedoria. O commandanteda
escolta sahirà munido de ordem lavrada pelo ocriv10 e
assignada pelo administrador, autorisando-o a deter a tropa,
contal-a, exigir a exhibiçío do respectivo conhecimento do
pagamento do imposto, e requererá ás autoridades as pro-
videncias que forem necessarias.

Reg. cit, art. 47.

Art. 1$.
Verificado o extravio ou subtracção de bestas bravas,

pelos meios indicados no art. antecedente, o encarregado
da diligencia apprehenderá tantas bestas quantas, calcula-
das no valor de 30$000 por cabeça, forem julgadas suffi -
cientes para o pagamento do imposto, multas e despezas
judiciaes. Feita a appreliensao, o encarregado da diligencia
requererá ao juiz municipal, delegado de policia, subdelo-
gado ou juiz de paz o competente auto e com este o depo-
sito dos animaes.

Reg. cit. art. 48.

Art.	.

Po auto e deposito, a que se refere o art. antecedente,
requererá o encarregado da diligencia certidão para ser
entregue ao administrador da recebedoria, que immodiata-
mente a remetterá á directoria da tazenda, acompanhada
de officio que relate os factos occorrido. O director, to-
mando em consideração esses documentos, imporá a multa,
como for de direito, e ordenará ao procurador fiscal que
promova a cobrança pelos meios que as leis facultam.

Reg. cit. art. 49.

Art. 20
O deposito, de que trata o art. 18, será levantado, si

o dono ou conductor da tropa fizer ao encarregado da diii-
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geucia entrega do dinheiro que corresponder ao imposto,
multa e despezas judicíaes a que seja responsavel.

Neste caso passará o encarregado da diligencia recibo,
com o qual seja requerido o levantamento do deposito ; e,
recebido assim o dinheiro, será entregue ao administrador
da recebedoria com certidão do recibo.

Reg. cit. art. 50.

Art. 21.

Recolhido definitivamente o producto da multa aos co-
fres publicos, pertencerá metade delie ao denunciante do
extravio ou subtracção, quando for o commandante ou
praça do destacamento, e outra metade repartidamente ao
commandante e praças do mesmo destacamento. Ao de-
nunciante que não for empregado publico, nem autoridade,
caberá a totalidade da multa. Estas recompensas serão
satisfeitas mediante despacho do presidente da provincia,
proferido em requerimento da parte interessada, que o in-
struirá com documento comprobatorio do direito e informa-
ção do director da fazenda.

Reg. cit. art. 51.

Art. 22.
Quando o administrador da recebedoria ou vigia pre-

sumir que a diligencia, á que se refere o art. 17, não al-
cançará o infractor na distancia de 20 leguas, deprecará
por officio ás autoridades locaes as providencias menciona-
das ahi e nos arts. 18, o 19.

Reg. cit. art, 53.

Ai-t,. 2:L

Si o extravio ou subtracção de bestas bravas for com-
iiiettido com o consentimento, connivencia ou peita do
administrador da recebedoria ou vigia, incorrerão estes nas
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penas de demisso do emprego e multa pecuniaria de 5$.
do cada besta extraviada ou subtrahida. Esta multa fará
parte da renda da provincia.

Reg. cit. art. 53.
Este imposto appareceu pela primeira vez no § 21 do art. 2. 0 da

lei n. 216 de 13 de abril de 1841, pela qual regeu-se o periodo finan-
ceiro de 1841-1842. Do mesmo auno, porem, e do seguinte no ha
tabelias colieccionadas.

No immediato, 1843-1844, produzio 70:679$435 ; em 60-61
63:485$489; em 80-81 apenas 4:705$.

Como se vê, tem sido uma fonte de renda a escassear sempre,
tendendo agora àsua quasi completa extincço.

CAPITULO 8.'

DO IMPOSTO SOBRE O SAL.

Art.. 24..
Este imposto, creado pelo § 3.° do art. 4. 0 da lei n.

2476 de 9 de novembro de 1878, será cobrado pelo modo
seguinte:

1 320 reis pelas sacas de 120 kilogrammas.
II 160 « pelas de 60 kilogrammas.
111 80 « pelas de 30 kilogrammas.
IV 40 « pelas de 15 kilogrammas.
No influirá para a alteração da taxa o excesso ou de-

crescimento de 2 kilogrammas nas sacas mencionadas em
os ns. 1 e II, ou de 1 nas referidas em os ns. III e IV.

Reg. ri. 83 de 20 de março de 1879 art. 1.0

Art. 2.
Si alguma das sacas indicadas no art. antecedente con-

tiver menor quantidade, nem por isso se reduzirá o im-
posto; si, porem, for maior o peso, será exigida a taxa na
rasão de 2 e 2/3 por kilogramma. Reg. cit. art. 2.°
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Art. 26.
Si a quantidade declarada pelo contribuinte for dolo-

sarnento inexacta, em vez da taxa estabelecida, pagará
elie a multa de 4$., si o excesso de peso se verificar
em relação a alguma das sacas tributadas em 320 ou 160
reis; e de 2$ . , relativamente a cada uma das outras.
It. art. 3°

Em suas iustrucçes de 12 de dezembro de 1882, commentando
• disposição deste art., disso a directoria de fazenda

Do exposto conclue-se que, nos casos em que deva ter lugar
• imposição da multa, será olia exigida:
Sobro cada uma saca, que, devendo conter o poso-de 120

kilograminas, se apresentar com mais de 122 ou menos
de 118 kilogramrnas............. 4$000

Sobre as que, devendo conter o peso de 60 kilogrammas, se
apresentarem com mais de 62 ou menos de 58 kilo-
grammas................. 4$000

Quando as sacas de 30 kilogrammas se apresentarem com
mais de 31 ou menos de 29 ......... . 2$000

Si as de 15 kilogrammas apresentarem-se com mais de 16
ou menos de 14.............. 2$000

Art. 27.
As vendas de sal nos diversos municipios da provincia

fico isentas de quaesquer taxas municipaes.
Reg. cit. art 4°

Art. 28.
As multas, de que trata o art. 26, serão impostas

pelos administradores de recebedorias, com recurso para
o director da fazenda provincial, no effeito simplesmente
devolutivo. Este recurso será interposto pelo contribuinte
no prazo de 8 dias. It. art. 5•0

Art. 20.
Nos conhecimentos que se derem aos contribuintes
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far-se-ha expressa declaração do numero do sacas, peso
de cada uma e taxa respectiva ou multa. It. art. 6.0

O producto deste imposto, que no exercicio de 1879-1880 foi
de 50:428$692 e no de 80-81 de 45:865302, orçou-se em 40:000$. no
do 81-82, em 50:000$. no de 82-83 e em equivalente valor no de
83-84.

SECÇÃO 3.

DO IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES.

Art. 30.

Esta contribuição é exigivel de todo o nacional ou
estrangeiro qÚe na provincia exercer industria, profissão,
arte ou officio comprehendidos na tabella—A—annexa
á lei n. 2815 de 22 de outubro de 1881. Reg. n. 95 de 5
de dezembro do mesmo auno art. 1.0

TITULO 1.0

DAS ISENÇãES.

Art. i.
São isentos d'esta contribuição:
1 Os pequenos engenhos movidos por braços humanos.
II Os que só produzem para consumo do fabricante.
III Os pastos de aluguel destinados á invernada do

gado vaccum.
§ unico. Para que se torne effectiva a isenção men-

cionada em o n. 2, devoro os interessados apresentar aos
coilectores as suas petiçes instruidas com duas attesta-
çes pelo menos, firmadas pela respectiva camara, juiz
municipal, de paz ou qualquer autoridade policial, nos
mezes de maio e junho.

Fora desse prazo, no será admittida reclamação.
Lei 2815 de 22 de outubro de 1881, tabeila- -A—; reg.

ri. 95 do 5 de dezembro do mesmo anuo arts. 13 e 24.
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TITULO 2.°

DOS ENGENHOS.

Art. 32.

Soro exigidos:

§ 1. 0 Sobre o fabrico da aguardente:
1 34$. de cada um engenho de moenda de ferro

ou do madeira, movido por agua ou outro agente menos
dispendioso.

II 1 7$ . , quando movido por animaes.

§ 2. 11 Sobre o fabrico de assucar ou rapadura:

1 17$. de cada engenho de moenda de ferro ou
de madeira, movido por agua, vapor ou outro agente
menos dispendioso.

II 8$500, quando movido por animaes.

§ 3. 11- O engenho que fabricar conjunctamento estes
productos só está sujeito á maior taxa, conforme o motor.

Lei 2815 de 22 de outubro de 1881, tabelia—A—; reg.
n. 95 de 5 de dezembro do mesmo anuo art. 2.°

O producto io imposto do engenhos no anuo de 1840-1841 ape-
nas foi de 1:040$ ; em 60-61 subio a 55:231$939, dos quaes ficaram
em divida 2:348$858 ; em 80-81 fez-se a cobrança de 73358$., re-
stando por arrecadar 10:932$. ; em 81-82 orçou-se no valor de
93000$ ; em 82-83 no de 74:123$333 ; em 83-84 no de 75:218$.

TITULO 3.°

DAS CASAS DE NEC,OCIO.

Art

Serão exigidos:	 1
12$. nas cidades e vilias; 8. nas fregueziase curatos;

6$. em qualquer outro lugar.
1 De cada botica.
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II De cada casa de negocio em que se venderem ge-
neros do paiz ou de fora ou bebidas espirituosas do paiz.

Lei 2815 de 22 de outubro de 1881, tabelia—A—;
reg. n. 95 de 5 de dezembro do mesmo anno art. 5•0

Art. 34.

As taxas precedentes serão elevadas ao duplo sobre
a casa em que conjunetamente se venderem:

1 Generos do paiz e bebidas espirituosas de outra
procedencia.

11 Generos e bebidas espirituosas do paiz e drogas
medicinaes.

III Generos de fora do paiz e bebidas espirituosas do
paiz ou de fora.

IV Generos de fora do paiz e drogas medioinaes.
L. e reg. cit. art. 6.°

Art. 33.

As mesmas taxas serão cobradas no triplo de cada
casa em que se venderem conjunctamente:

1. 0 Generos do paiz, bebLdas espirituosas de fora e
drogas medicinaes.

2.° Gerieros de fora do paiz, bebidas espirituosas
[, deste e drogas medicinaes. It. art. 7.°

Art. 3&;.

Cobrar-se-ha o quadruplo das mesmas taxas de cada
1, casa que vender cartas de jogar, bilhetes de loteria ou

perfumarias. It. art. 8.11
O imposto sobre casas de negocio em 1840-1841 apenas deu em

ookre 1:816$800 ; em 60--61 subio a arrecadação a 31:692$84, fi-

cando por cobrar 638$. ; em 80-81 a 02:643$., restando em divida
6:794$. ; em 81-82 orçou-se em 102:915$666 ; em 82-83 em
103780$.; em 83-84 em 103;993$.
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TITULO 4.°

DOS VOLUMES PORTÁTEIS.

Art. Z7.

De todas as taboletas, caixas ou caixinhas e outros
volumes portateis, qualquer que seja a sua denomina-
ço, serão exigidos:

1 100$., si contiverem, para negocio, joias de ouro,
prata ou pedras preciosas.

II 20$., si somente contiverem, para negocio, fa-
zendas, objectos de armarinho, roupa feita ou calçado,
imagens de gesso, madeira ou pedra.

III 20$. dos mascates de objectos de cobre, ferro ou
folha de Flandres.

IV 30$. de cada barco carregado de fazendas para
negocio.

L. 2815 de 22 de outubro de 1881, tab.—.A..—; reg. n.
95 do  de dezembro do mesmo anno art. 9•0

A imposição comprehcndida neste titulo appareceo pela pri-
meira vez no § 5,0 do art. 2. 0 da lei n. 329 de 3 de abril de 1847
e, havendo sido extincta, restabeleceo-se pelo art. 24 da lei n.
1000 de2de julho de 1859.

O art. 13 d'aqueila lei de 1847, regulando a cobrança do mes-
mo imposto, merece ser aqui transeripto como regra invariavel,
que ainda actualmente deve seguir-se em sua coilecta. E' o
seguinte:

« O imposto será pago no lugar onde os vendedores vulgar-
mente d enominados—mascates—abrirem venda aos seos generos,
regulando-se de modo que, provado ter sido uma vez satisfeito em
qualqu.r lugar da proviucia, no será exigido em outro lugar den-
tro do mesmo exercido. »

No primeiro anuo d'esta arrecadação-1847_1848, o rendimen-
to foi apenas de 208$.; em 60-61 de 40$.; em 80-81 de 2:730$.;
em 81-82 orçou-se no valor de 2:273$334; em 82--83 no de 2:136$666;
em 83--84 no de 2:360$.
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TITULO 5.°

DE VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, OFFICIOS,

ARTES E PROFISSU S -

Nas cidades e vilias cobrar-se-hão:
cada casa de bilhar e outros jogos por-

mittidos
	 30$.

• casa de dar dinheiro sobre penhores 20$.
• fabrica de cerveja.	 20$.
• circo equestre ....... 20$.
•	hotel ..........	20$.
• botequim em que se venda comida. 18$.
«	« em que se venda café feito. 12$.
• rancho de tropa
	 12$.

• pasto de aluguel (excepto os desti-
nados á invernada de gado vac-
cum)
	

12$.
• açougue .........	12$.
• consultorio medico ou cirurgico.	12$.
• escriptorio de advogado .
«	«	de solicitador.	12$.

12$.

« « de engenharia ou agri-
mensura e exercicio d'es-
sas profissões .

• outro qualquer escriptorio no es-
pecificado .........

• fabrica de charutos ou cigarros
de fogos artificiaes

• padaria
• retratista de qualquer genero
• barbeiro ou cabeileireiro com esta-

belecimento

1 De

II
III
IV
V

VI
Vi'

VIII
IX

x
XI

XII
XIII
XIV

XV

XVI
XVII

XVIII
XIX
XX

12$.

12$.
12$.
12$.
12$.
12$.

12$.
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Xxi De cada dentista .........12$.
XXII	« ourives .........12$.

XXIII	pintor com estabelecimento .	12$.
XXIV	« relojoeiro concertador . . . . . 12$.
XXV	« afinador e concertador de piano	6$.

XXVI	« amolador ambulante .....6$.

Lei 2815 de 22 de outubro de 1881, tab.—A—; reg. n.
95 de 5 de dezembro do mesmo anno art. 10.

Art. 39.

Nas outras povoações as referidas taxas serão cobra-
das por metade. Lei e reg. cit. art. 11.

Art 40.

Quando o collectado exercer mais de uma profissão
tributada, cobrar-se-lia somente a maior taxa. It. art. 12.

TITULO 6.

DO LANÇAMENTO.

Art. 4!.

No 1.° dia de julho, e ao mais tardar até o 8. 0 , o
coilector ou o soo agente, acompanhado pelo escrivão ou
o soo ajudante, dará começo á matricula geral de todos
os estabelecimentos, offlcinas, mercadores &, sujoitos ao
imposto de industrias e profissões.

Reg. cit. art. 14.

ArE. 42.
Este lançamento, que deverá ficar conclu ido até ao fim

de agosto, será feito em um só livro, dividido em tres
secções, na primeira das quaes serão lançados os engenhos;
na 2.a as casas de negocio e na 3.a as outras profissões ou
industrias. It. art. 15.
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Art. 43.
A inscripço começará pelo districto da cidade ou

vilia, em que estiver a estação arrecadadora, e continuará
em acto successivo até que sejo percorridos todos os
lugares sujeitos á fiscalisaço do respectivo coliector. It.
art. 16.

Art. 44.

Concluido o lançamento e até ao fim de setembro, os
coliectores remettero copia ou extracto delie á directo-.
ria de fazenda. It. art. 26.

Art. 4.

A matricula dos engenhos será feita por districtos,
e conterá o nome do proprietario, o da fazenda em que
estiver coilocado, o motor, a designação do fabrico em que
se emprega e a quota do imposto. It. art. 17.

Art. 46.
Si durante o anno financeiro for provido de alambi-

que algum engenho, de que se tenha recebido a quota re-
lativa ao fabrico de assucar ou rapadura, ou se o esta-
belecimento tributado, por mudança de lugar ou qual-
quer outra occurrencia, ficar sujeito á maior contribui-
ço,será exigida a diferença do imposto. IL. art. 27.

Art. 4'.
No caso do artigo antecedente, notando-se o aceres-

cimo no fim do lançamento e na columna das observações,
se fará disso aviso á directoria de fazenda, em addita-
mento ao extracto que lhe tiver sido enviado. It. arte 28.

Art. 48.
O arrolamento das casas de negocio, officinas e ou-

tros estabelecimentos será feito na mesma occasio, em
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que se proceder ao lançamento dos engenhos, mencionan-
do-se o nome do coilectado, a situação dó estabelecimen-
to, os objectos do commercio, conforme a classificação do
arts. 33, 34 e 35, e a quota do imposto. It. art. 18.

Art.. 49.

Se no decurso do anuo financeiro, e depois de encer-
rado o lançamento, abrir-se alguma casa de negocio, offi-
cina, escriptorio ou outro qualquer estabelecimento su-
jeito ao imposto de industrias e profissões, far-se-ha um
lançamento supplementar. It. art. l.

Art. UO.

03 mascates e outros industriaes, que no tenho
estabelecimento fixo, serão lançados no municipio de sua
residencia, ou naquello em que forem encontrados exer-
cendo a sua profissão ou industria, si, intimados para pa-
garem o imposto, no exhibirem conhecimento, por onde
mostrem ja o terem pago. It. art. 20.

Art. 11.

Os barcos de que trata o n. 4 do art. 37 serão lan-
çados, mencionando-se o nome do emprezario ou dono, de-
nominaço do barco e caracteristico que o distinga. It.
art. 21.

TITULO 7.°

DA ARRECADAÇÃO.

Art. 5?.

O imposto de industrias e profissões é devido integral-
mente desde a data do lançamento, ou este tenha sido fei -
to no principio do exercicio ou no decurso do atino finan-
ceiro, e será cobrado no acto do lançamento. Reg. n.
95 de 5 de dezembro de 1881 art. 22.
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Art. 3.
Findo o anno financeiro, qne decorre de julho de um

anuo a junho do anuo seguinte, os coliectores promoverão
executivamente, perante as justiças municipaes, a co-
brança do que ficou por arrecadar, de modo que no semestre
addicional se effoctue toda a arrecadação, sob pena de
lhes ser debitada a iinportancia do que por negligencia
no for cobrado. It. art. 23.

Art.
Os mascates e outros contribuintes ambulantes, que

'não forem lançados no municipio de sua residencia, pa-
garão de prompto o imposto no municipio onde forem en-
contrados exercendo a sua profissão, salvo si depositarem
valor ou apresentarem fiador idoneo que garanta o im-
posto.

Neste caso ser-lhes-lia concedido prazo rasoavel para
o pagamento ou exhibiç dó' conheciirlent9 que prove ja
terem-no feito. It. art. 25.

Art. Z3 U.

As camaras municipaes no podero dar licença para
o exercicio de industria ou profissão aos que no exhibi-
rem conhecimento do imposto ou não mostrarem, por do-
cumentos da estação fiscal, que são isentos deile. It.
art. 30.

Art. 6.
Nenhuma acção poderá o collectado propor ou de-

fender em juizo sobre o objecto da industria øu profissão
tributada, sem que mostre alli pelo conhecimento com-
petente estar quite do imposto do ultimo anuo, no acto de
propor ou defender a acção. it. art. 31.
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Art. UIT.

O imposto de industrias e prof1sses no é onus real, e
por isso no caso de venda, cessão ou traspasse dos enge-
nhos, casas de negocio e outros estabelecimentos a elie
sujeitos, o novo dono no ficará responsavel pelo imposto
devido, o qual será cobrado d'aquelie em cujo nome ti-
ver sido lançado. It. art. 29.

SECÇÃO 4a

DO SELLO DE HERANÇAS E LEGADOS

Recebeu-se no Brasil esta imposição, lançada pelo alvará de' l7
do junho de 1809 nos seguintes termos

§ 8. 0 Nenhuma quitação de herdeiro ou de legatario, por effeito
de testamento, poderá ser aceita em juizo, nem se poderá com elia
haver o testamento por cumprido, sem que a quitação tenha sido
primeiramente seliada, pagando-se por este selio a decima da he-
rança ou legado, que effectivamente se arrecadar, no sendo os her-
deiros ou legatarios descendentes ou ascendentes do testador.

§ 90 Igualmente se	-	smo com os herdeiros que
no forem descendent	 ilecido ab intestato, com
diferença, porem,	herdeiro que ft* rente do fallecido ai,
intestato até o 2. 0 g cnc1uiveEtado r	rma do direito cano-
nico, não poderá s	tn ossado da hei , sem que, tendo feito
inventajio o constand	/cMrrt	entico a quantia liquida
da herança no documento, se lhe houver de mandar passar
mandado de entrega, tenha feito pôr o seilo, e com olIe pago a de-
cima da herança que realmente arrecadar, e a quinta parte, sendo
parente fora do segundo grao.

E os ministros, a quem toca, farão que os testamenteiros no
sejam omissos em dar conta dos testamentos, e que de todas as he-
ranças ab intestato, não havendo herdeiros forçados, se proceda a
inventario o entrega judicial, para poderem ter lugar estas provi-
dencias.

§ 13. Os escrivães, que receberem quaesquer papeis, sujeitos
á taxa do selio, sem que tenha sido paga, incorrerão na pent de
perdiinento do ufficio e no decuplo do valor da taxa, e os magistra-
dos na de suspensão o emprazamento, e os juizes ordinarios, alem
da suspensão, no pagamento do decup19 da taxa do papel, que conm
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sentirem nos autos, sem pagar o seilo competente, o que se provar&
por haverem proferido algum despacho depois de estar inserto nos
autos o papel, que devera ser primeiramente seliado. E todos os que
falsarem o selio e as assignaturas das verbas cio pagamento incor-
rerão nas penas dos que falsificam o meu signal, impostas na ord.
do 1. 5,0 tit. 52. E os que receberem heranças ou legados, por con-
luios particulares, perdei-os-hão com outro tanto do seu valor para
a minha real fazenda.

§ 14. Para este fim, e para serem punidos todos os que com-
metterem alguma outra fraude, se admittirá denuncia, applicando-
se ao denunciante a metade das penas pecuniarias, e sendo a outra
para a minha real fazenda.

- Deus annos eram apenas decorridos quando a malversação
dos testamenteiros e inventariantes, em prejuízo tanto da fazenda,
como dos herdeiros legítimos, provocava a expedição do seguinte

A lvara de 2 de outubro de 1811.

Eu, o principe regente, faço saber aos que o presente alvará de
declaração virem que, havendo eu determinado pelo alvará de doze-
sete de junho de mil oitocentos e nove, que nenhuma quitação de
herdeiro ou legatario, por effeito de testamento, pudesse ser aceïta
em juizo, nem se houvesse por cumprido o testamento, sem que a
quitação fosse primeiramente seilada, pagando-se por este sello a
decima da herança ou legado, que effectivamente se arrecadar, não
sendo os herdeiros ou legatarios descendentes ou ascendentes do
testador, e que o mesmo se praticasse com os herdeiros, que no
fossem descendentes ou ascendentes do testador, e que o mesmo se
praticasse com os herdeiros, que não fossem descendentes ou as-
cendentes do faliecido ab intestato, com as diferenças expressadas
no § 9•0 do sobredito alvará; constando na minha real presença,
que muitos testamenteiros, satisfazendo as disposições testamenta-
rias, conservam indevidamente a parte das heranças e legados que
pertence á minha real fazenda, por todo o tempo que lhes é e for
possível demorar suas contas no respectivo juizo, procurando sem-
pre retardar o cumprimento dos testamentos com prejuízo dos her-
deiros e legatarios, bem como da minha real fazenda

E sendo necessario estabelecer providencias, para que efecti-
amente paguem á minha real fazenda a taxa estabelecida pelo so-

bredito alvará as heranças e legados, que competirem aos testamen-
teiros, que forem igualmente instituídos herdeiros ou legatarios,
pois que a primeira qualidade os no isenta dos encargos a que estio
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sujeitos pela segunda, não sendo ascendentes ou descendentes do
testador

1-lei por bem ordenar o seguinte
1.0 Os testamenteiros serão obrigados a entrar nos cofres da

minha real fazenda cora parte, que lhe pertence, na conformidade

do § 8.° do alvará do 17 de junho de 1809, sobre as heranças e le-
gados, logo que fizerem pagameuto aos herdeiros e legatarios. Estes
pagamentos somente poderão ser feitos por quitação passada no
juizo respectivo, não sendo valiosos os recibos particulares dos her.
deiros e legatarios, nem podendo lavrar-se por estes a quitação fora
do prazo de 30 dias.

2. 0 Nenhuma quitação de herdeiro ou legatario, por effeito do
testamento, será valida, sem que conste por urna verba nella posta,
que foi paga a decima da herança ou legado, que é devida á minha
real fazenda, antes de ser a dita quitação assignada pelo herdeiro
ou legatario.

Os escrivães, que o contrario fizerem, incorrerão nas penas es-
tabelecidas no 3 13 do sobredito alvará, e semelhantemente os ma-
gistrados, que admittirem nas contas dos testamenteiros quitações,
sem que se mostre ter sido feito o pagamento da taxa na forma que
fica ordenada.

3,0 o testamenteiro que fizer qualquer pagamento a herdeiro

ou legatario, soar ter pago o mesmo testamenteiro a
taxa imposta no 8 0 do sobredito alvará, não ficará desobrigado em
juizo por um tal pagamento, e incorrerá de mais na pena de pagar

pelos seus bens o duplo da taxa, que será distribuido, na forma do
14 do mesmo alvará, metade para o denunciante e outra metade

para a real fazenda,
4. 0 Nas mesmas penas estabelecidas no § antecedente incorre-

rão os testamenteiros, que retiverem as taxas devidas á minha real
fazenda pelos pagamentos das heranças e legados, que tiverem feito
depois da publicação do alvará do 17 do junho do 1809, até ao pre-
sente, sendo-lhes unicamente permittido o prazo de 30 dias, conta-
dos depois da publicação deste alvará, para dentro d'elles pagarem
as taxas relativas ás heranças e legados, que tiverem pago até ao
presente.

§ 5 . e O herdeiro, que igualmente for testamenteiro, não sendo
ascendente ou descendente do testador, será obrigado a apresentar,
no juizo competente, conhecimento em forma, pelo qual mostre ha-
ver feito o devido pagamento á minha real fazenda ; e o que sonegar
o liquido da herança, que arrecadai', em prajuizo da contribuição à
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que é obrigado, incorrerá na pena do perdimento da herança, a terça
parte para o denunciante e o mais para a minha real fazenda.

6.° A disposição do § antecedente terá lugar a respeito de to-
das as heranças e legados de testamenteiros, havidas por testa-
monto depois da publicação do alvará de 17 de junho de 1809.

Taes herdeiros testamenteiros deverão declarar no juizo respec-
tivo o liquido da herança, que tiveram, dentro do prazo de dous
annos, e somente no fim deste prazo é que terão lugar as penas im-
postas no § 5.°

7. 0 Os ministros, a quem toca vigiar spbre o cumprimento dos
testamentos, aqueiles perante que se procede a inventario dos bens
do failecido e á administração dos mesmos, na forma dos alvarás do
dezesete de junho do mil setecentos e sessenta e seis e dez de no-
vembro de mil oitocentos e dez, terão o maior cuidado em fazer com
que os testamentos sejam cumpridos no preciso prazo de tempo, que
lhes é concedido, procedendo logo contra todos os testamenteiros
omissos, na forma da lei. Farão concluir com a maior brevidade os
inventarios e administrações, sem prorogação do tempo concedido
para taes inventarios e administrações, salvo nos casos de absoluta
necessidade, que me deverão ser consultados pelos respectivos tri-
bunaes, para eu resolver o que me parecer. Darão parte annual-
mente no meu real erario e nas juntas da fazenda das capitanias,
onde servirem, dos pagamentos de heranças e legados, que em cada
um anno se fizeram no districto da sua jurisdicção ; a os ministros
sujeitos á residencia serão obrigados a apresentar nella a compe-
tente certidão de assim o haverem cumprido ; e com pena da inha-
bilidade para continuarem no meu real serviço todos os que o con-
trario praticarem.

- Discorrendo sobre esta imposição, escreve o bacharel Pe-
reira de Barros á pag. 376 dos seus - Apontamentos de Direito Fi-
nanceiro Brasileiro

O imposto sobre as successes é sem duvida dos mais directos
dos impostos.

Alguns economistas têm entendido que os contribuintes não têm
motivo plausivel para queixar-se delle; nem tampouco a sciencia
condemna a sua applicação.

No primeiro caso, porque a herança não é o fructo da intelli-
gencia ou do trabalho do herdeiro, é apenas um accrescimo de for-
tuna que ele tem, devido ao acaso do nascimento, á felicidade e
ás vezes ao capricho das affeiçêes privadas; demais, este imposto
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pesa sobre bens que não tinham por parto da pessoa que os adquire
um destino premeditado ; elie, portanto, aLio implica um desvio de
capitaes a que antecedentemente se pretendesse dar uma certa
applicaçLio productiva.

No segundo caso, isto é—não é condemnado pela sciencia—, por-
que não rocahe sobro a industria e apenas exige que se dê ao fisco
uma parte daquillo que a liberalidade de uns ou o parentesco do
outros nos fez adquirir ao acaso o gratuitamente, o isto mesmo no
momento em que recebemos e antes de lhe podermos dar uma appli_
cação qualquer.

A sociedade exige uma componsaçLio da guarda e das garantias
que outorga a taos bens em beneficio de seus futuros possuidores. »

TITULO 1.°

DO OBJECTO E DO PRODUCTO DO IMPOSTO.

Art. 8.
O seilo de heranças e legados, contribuição tambern

conhecida pela denominação de—decima ou taxa de he-
ranças e legados—, ó o imposto devido pela transmissão da
propriedade ou usofructo, por cifoito de testamento ou
ab intestato, a qualquer (nacional ou estrangeiro, residen-
te ou não no imperio), ainda que herdeiro necessario ou
forçado do faliecido.

São herdeiros necossarios ou forçados os descenden-
tes e os ascendentes successiveis ab intest ato.

Alv. de 17 de junho do 1809 § 8.° e 9.°; 1. 317 de 21
do outubro do 1843 art. 31; doe n. 1d43 de 8 de março de
1854; n. 2708 do 15 de dezembro de 1800 art. 3.0; n. 5581
de 31 de março de 1874 art. 3.°; reg ri. 71 de 8 de dezem-
bro de 1875 arts. 1. 0 . 2.° o 30

Em Minas, as transmissões em linha r'c, (lo asccndnto ou
descendente, ab intestato ou ex testamento, foram sempre isentas do
imposto provincial.

Pela primeira vez, a lei n. 2892 do 6 de novembro de 1882, art.
26, onerou-as com a taxa de um decimo por conto. Por isso, as
coinprehcnclornos na generalidade do art. 59 cumprindo, porem,
ker muito cio vista os ciso cspccires 1	ol)rnçr. oxpotos no art, W.
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O imposto de heranças e legados sempre se considerou recahindo
directamente sobre a transmissão, nos termos em que acima o de-
fine a legislação citada; sendo corto que tudo quanto relativamente
occorre depois da devolução das heranças e legados, desde a morte
do testado ou intestado, so interessa a effectuação da cobrança, que
depende da liquidação judicial do acervo, cujo inventario, respec-
tivamente ao fisco, tem por unico fim determinar, não a taxa, por-
que esta é a da lei vigente ao tempo da morte do inventariado, mas
o valor liquido de que deve ser extrahida.

- O imposto do usofructo deve considerar-se tão antigo como
o da propriedade nestas transmissões, remontando-se ao mesmo al-
vará de 17 de junho de 1809, segundo se deprehende da ordem de
23 de janeiro de 1834, expedida nestes termos -

« Ao juiz municipal da vilia da Praia, em resposta á sua repre-
sentação de 12 de dezembro ultimo, acerca da disposição do § 8. 0 do
alvará de 17 de junho de 1809, sobre dever ou não pagar decima de
legado o usofructo, ordenou-se que, emquanto não houvesse decla-
ração da assemblea geral a tal respeito, cumprisse a disposição do
referido § da maneira até então praticada, não se dando por deso-
nerado o testamenteiro, sem que se mostre pago o seilo de taes le-
gados, ou elies sejam de propriedade ou do usofructo, o ou pague
o legatario daqueile ou deste. »

Art. ZIM.

A taxa de heranças e legados recahe sobre todos os
bens, qualquer que seja a sua natureza, moveis, semoven-
tes, immoveis, direitos e acções, comprehendidos os titu-
los de fundos publicos ou acções de companhias ou socie-
dades estrangeiras, com tanto que tenhão Fertencido ao
inventariado no momento de sua morte.

§ unico. Excluem-se d'esta disposição;-
1. 0 As apolices da divida publica fundada e seos juros.
2.° Os bens immoveis, moveis o semoventes situados

em paiz estrangeiro.
3•0 Os fructos e rendimentos havidos depois da mor-

te do testado ou intestado.
Alv. de 9 do novembro de 1754: dec. de 1860 art. 39;
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imp. res. de 4 d março de 1868; dec.n. 5581 do 31 de março
de 1874 art. 11; reg. cit. art. 13 § 4. 0, arts. 24 e 34.

Art. 60.
As disposiç5es relativas a este imposto no comprehsn-

dem as heranças e os legados do propriedade ou usofructo
dos failecidos antes da expedição do alvará de 17 de ju-
nho de 1809, soja qual for a epocha da entrega ou quita-
ção. Av. do th. a. 26 de 16 de fevereiro de 1848; doe. de
1860 art. 41 § 1. 0; reg. cit. art. 36 § 1.0

Art. 61,
O producto do imposto entra na receita geral ou na

provincial, observadas as seguintes regras:-
-Das heranças ou legados anteriores ao 1.0 de julho

de 1833 é todo renda geral; d'esta data até ao ultimo de
junho de 1.836 é partilhado com igualdade por um e outro
cofre; a partir do 1. o de julho d'esse mesmo anno, pertence
integralmente à provincia; escripturando-se em ambos
os casos corno renda propria do exercicio em que for ar-
recadado. Reg. e art. cit. § 2. 0 e 30

Art. 62.
Procede o disposto no art. antecedente, mesmo a re-

speito das heranças e legados consistentes em usofructo,
qualquer que seja a epocha da entrega ou quitação. Cit.
av. de 1848; reg. cit. art. 36 § 4.'

TITULO 2.°

DAS IsENç3Es.

Art. 63.
São isentos do pagamento da taxa:
1. <' Os ascendentes e os descendentes dos failecidos
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antes de entrar em vigor a disposição permanente do art.
26 da lei a. 2892 de 6 de novembro de 1882. Alv. de 17
de junho de 1809 § 8. 0 ; reg. cit. art. 3•0

Entre os—descendentes—aqui mencionados estão comprehen-
didos os—iliegitimos de toda a especie—, relativamente ás heran-
ças anteriores ao reg. a. 74 do 28 de dezembro de 1875, acima ci-
tado, que so contempla na isenção os simplesmente naturaes, her-
deiros necessarios ou forçados, successivois ab intestato, nos termos
da ultima parte do art. 58 desta consolidação.

Depois da lei n. 2892 do 6 de novembro de 1882, esses ultimes
herdeiros (os simplesmente naturaes, porque os espurios ja a esse
tempo eram equiparados a estranhos), bem como os descendentes
legitimes e os ascendentes, ficaram sujeitos ao pagamento de um
decimo por cento, conforme o art. 90 da mesma consolidação.

Acerca dos espurios, vide a nota ao art. 69 e as disposiçOos
do titulo 4.0

2. 0 Os ascendentes e os descendentes por affinidado,
se a acquisiçáo se realisa havendo cotnmunho de bens.
Dec. de 1860 art. 3. 0 § 2°; de 1874 art. 5. 0 ; reg. cit.
art. 6.°

Tem aqui inteira app1icaço a nota precedente.

3.° As heranças e os legados de propriedade ou uso-
fructo deixados às casas de caridade, matrizes, igrejas e
capelias. Lei 2024 do 1.° de dezembro de 1873 art. 1.0 §
8.°n. 1; reg. cit. art. 13	l.°

4.° As esmolas para serem distribuidas aos pobres.
Reg. e art. cit. § 2.°

5. 0 As alforrias ou doaç5es de liberdade feitas em
testamento e os legados deixados a escravos para o mesmo
fim, somente até ao valor do legatario ou libertando. Dec.
de 1860 art. 6. 0 ; It. § 5.°

6 ° Os legados a escravos que forem libertos em tes-
tamento, não excedendo de 200$000 a cada um. L., reg, e
art. cit. § 70

7,0 Os legados inferiores a 50$000, não se compre.
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hondendo nesta expressão as quotas hereditarias. Dec.
de 1874; reg. e art. cit. § 6.0

8.° Os espolies inferiores a 500$000, no promoven-
do os agentes fiscaes o respectivo inventario quando noto-
riamente conhecida sua importancia. Lei 2181 de 25 de
novembro de 1875 art. 18 § 10; reg. e art. cit. § 10.

90 As imagens e os vasos sagrados. Reg. e art. cit.

10. Os premies ou legados aos testamenteiros, até á
importanca da vintena; sendo esta arbitrada na forma do
decreto de 3 de julho de 1854. Res. do 1.0 de julho de
1817; doo de 1860 art. 6 n. 2; de 1874 art. 13 n. 2; 1. 2024
de 1 de dezembro de 1873 art. 1.0 § 8. 0 ;reg. e art. cit. § 3•0

DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1854

N. 1405

Hei por bem, de conformidade com a minha immediata e impe-
rial resolução, tomada sobre consulta da secção de justiça do conse-
lho de estado, de 6 de junho proximo passado, decretar o seguinte.

Art. 1.0 O premio que ao testamenteiro compete, quando no
é herdeiro ou legatario, sor, em attenço ao costume do lugar,
quantia da herança e trabalho cia liquidação, arbitrada pelo juizo
dos residuos e capelias, com os recursos legaes.

Art. 2.° O referido premio no poderà exceder de cinco por
cento e será deduzido somente da torça, quando houver ascendentes
ou descendentes, e de toda a fazenda liquida, em outros casos.

José Thomaz Nabuco do Araujo, do meu conselho, ministro e
secretario de estado dos negocios da justiça, assim o tenha enten-
dido e faça executar.

Palacio do Rio do Janeiro, em 3 de julho de 1854.
Com a rubrica de S. M. o Imperador.

Jose THOMAZ NABUCo DE ARAUJO,

11. Os serviços com que for gravada, por tempo no
excedente de cinco annos, a manuinisso concedida em 1es-
tamento aberto antes de entrar em vigor a disposição per-
manente do art. 70 da lei n. 2515 do 31 de dezembro d
1879.
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12. Si maiorfor o prazo, considerar-se-ha como heran-
ça ou legado a deixa de taes serviços, avaliando'se estes
no mesmo juizo do inventario para a deducço da respe-
ctiva taxa; salvo o caso de renuncia para que o liberto en-
tre logo na posse plena de sua liberdade.—Lei 2040 de 28
de setembro de 1871 art. 4•0; reg. e art. cit. § 9.0

Para que se verifique a isenção aqui declarada, é, pois, india-
pensavel

1. 0 Que se determine precisamente o tempo durante o qual
ficou onerada a alforria.

2. 0 Que esse encargo no se prolongue por mais de 5 aunos.
Si faltar alguma destas condições, como, por exemplo, si os

serviços tiverem sido deixados por todo o tempo da existoncia do
herdeiro ou legatario, então é bem visto que llO occorre o caso
figurado, e que, portanto, cabendo aexigencia do imposto, deve
orçar-se o seu valor pelas circumstancias peculiares do gravado o
duração conjectural da vida do contribuinte.

E si posteriormente, mesmo antes de findo o l.° quinquennio,
houver desistencia do resto dos serviços, nem por isso será resti-
tuida a taxa, visto no ser este caso o de—renuucia imrnediata—,
rre"sto na ultima parte da disposição.

13. A transmissão directa de herança ou legado para
os descendentes do herdeiro ou legatario.—O. do th. de
28 de maio de 1864.

Cumpre averiguar se essa transmissão verificou-se ja no domi-
nio da disposição permanente do art. 26 da 1. 2892 de 6 de novem-
bro de 1882, caso em que será exigivel o pagamento de um decimo
por cento, nos termos do art. 90.

N. 136. Miniaterio dos negocies da fazenda.—Rio de Janeiro.
28 de maio de 1864.

Communico ao Sr. administrador da recebedoria do Rio de Ja-
neiro, para su inteiligencia e devidos effeitos, que o tribunal do
thesouro nacional, tomando conhecimento do recurso interposto da
decisão da mesma recebedoria no caso da verba testamentaria
do Fructtioso de Paiva, que, instituindo o legado de um predio,
declarou que se o legatario João Evangelista Rangel, seu sobrinho,
se casasse e tivesse filhos, a elies passaria o predio, mas que, si
no tivesse filhos, então passarião os bens a outros sobrinhos do
testador, resolvendo a recebedoria que, havendo-se pago uma de.
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cima da transmissão do testador para o legatario, o tendo o predio
depois passado aos filhos do legatario, essa decima, visto como se
deu na especio uma substituição fideicommissoria, devia ser re-
putada de usufructo, por quadrarem em taes circumstancias ao
legatario em primeiro grao os direitos o obrigações de um uso-
fructuario, e que se devia cobrar agora entra decima pela trans-
missão dos bens do testador para os filhos do legatario, como pa-
rentes collateraes do testador:—

E considerando que, attenta a intenção do testador, na espe-
cio do recurso, os filhos não podem ser considerados substitutos,
por quanto, si a intenção fossa chamai-os á substituição no /idci-
cornmisso, tel-o-hia feito primeiramente, e não houvera nomeado
urh substituto somente para o caso em que elies faltassem, circum-
staocias estas em que prevalece, cm toda a sua extensão, o
principio de direito, em materia testamentaria, de que os filhos que
cstgo na condiçlo mão estão na disposiçcío; é claro que, pela sobre-
vivencia dos filhos, não se tendo verificado a condição, expirou o
/iaicommisso.

Considerando que, na especie vertente, ainda que os filhos
fossem substitutos, não podia proceder a regra adoptada da applica-.
ção do imposto; porquauto. sendo certo, na substituição fideicom-
missoria, quando se opera a restituição determinada pelo testador,
que si a ordem successiva é regulada pela vontade do testador, em
relação aos bens do /ldeicommzsso, esses bens, todavia, passão do
gravado para o substituto; cumprindo distinguir em semelhante
disposição a cousa, que pertence ao testador, e a transmissão, que
vem do gravado; que nestes termos, como se tem entendido, desde
a jurisprudencia feudal até á de nossos dias, nos paizes em que
existe o imposto sobre a transmissão de propriedade, deus impos-
tos de transmissão são devidos na substituição fldeicommissoria: o
primeiro do testador para o gravado, o segundo do gravado para o
fidcicom;nissario, os quaes, em face dos principies expostos, se re-
guIão pelo parentesco respectivo d'aquelies, entre os quaes se ope-
ra a mesma transmissão, e conseguinte mente que na referida espe-
cie, si os filhos tossem substitutos, estavão isentos do imposto, at-
tento o grao de parentesco entre elies e o legatario soo pai:

Considerando, finalmente, que em iodo caso não procede nas
substituições d'esta natureza a regra de appiicação do imposto do
usofructo e da nua propriedade; porquanto, os direitos do gravado
de uma substituição diíferom do usofructo, consistindo elba em
propriedade, por tempo determinado, sujeitos a uma clau aula re-
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solutoria, sendo puramente eventuaes os do substituto, de espe-
etativa, mas subordinada a uma eventualidade que suspendo a sua
existencia legal, entretanto que na disposição pela qual se deixa
a um individuo o usofructo, o a outro a propriedade, ha duas libe-
ralidades, mas igualmente directas, sem nenhuma eventualidade e
condição de sobrevivoncia, que só é na epocha da inerte do lega-
tarjo do usofructo que o legatario da nua propriedade entra no gozo
dos bens, é esse o effeito da consolidaçto, um dos modos naturaes
por que se extingue o usofructo; que nenhum direito podo o uso-
fructuario transmittir, porquanto o soo direito acaba com elie; no
sendo necessario que o legatario da nua propriedade lhe sobreviva
para que se consolide; que, portanto, embora haja certas relações
de semelhança entre a substituição e o usofructo, as quaes podem
suscitar duvidas ponderosas quanto à interpretação das disposições
da ultima vontade, existe, todavia, e sempre existio, uma diffe-
rença profunda entre a substituição fideicommissoria e a disposição
pela qual se deixa a nua propriedade a um individuo e o usofru-
cto a outro;

Resolveo o mesmo tribunal dar provimento ao recurso para o
effeito de declarar-se isenta da decima de heranças e legados a
transmissão para os filhos do legatario, visto havei-se cífoctuado
na linha directa.

JOSE' PEDRO DIAS DE CARVALHO.

TITULO 3.°

DISPOSIÇES ESPECIAES.

Art. 64.

No se comprehendom nas isenç5os ]egaes e, por con-
seguinte, estão sujeitos ás regras geraes do imposto:

1.	Os adoptivos. Dec. do 1860 art. 3•0 § 2.0; de 1874
art. 5.° § unico; reg. cit. art. 6.0

2.° A herança ou legado de ascendente ou descen-
dente por affinidade a conjugo não sujeito ao regimen da
communho.—Reg. cit. art. 6.0

3•0 Os filhos do primeiro matrimonio que succode-
rein a irmão germano faliecido ab intestato, tendo-se de-

olvido o usofructo da herança ao pae ou me binubo.-
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Dec. de 1860 e 1874 art. e § 3 0 e art. 7.; 11. annuasde
orçamento; reg. cit. art. 7•o

4. 0 Os legados pios que, por não cumpridos, se e-
volvem ás casas de caridade.—Lei 434 de 19 de outubro e
1848 art. 8. 0 ; reg. cit. art. 13 § 1.0

5. o A terça de qualquer herança; os legados	s
deixas testamentarias, que se renunciarem a berfieio
herdeiros ou casas de caridade.—Lei cit. art. 7.; 50
de 10 do outubro de 1851 art. 16; reg. cit. art. 10.

6. 0 As restituições deixadas em testamento a herdei -
ros.—LL. annuas de orçamento e 2024 do 1.0 de dezern-
brode 1873art, 1.°8.°

7.° As heranças e os legados consistentes em escra-
vos, havendo renuncia por parte do herdeiro ou legatario
em beneficio da liberdade.—Decis. da m. das r. p. de 27 de
fevereiro de 1862.

8. 11 Os serviços com que tiverem sido ou forem gra-
vadas as alforrias em testamento aberto depois que come-
çou a vigorar a disposição permanente do art. 7.° da lei.
2545 de 31 de dezembro de 1879, qualquer que seja o pra-
so dos mesmos serviços. A mesma lei e art. cit.

Vide a nota ao art. 89, applicavel a esta disposição.

Art. 6:;.

Nos casos de curadoria e succosso provisoria (ord. 1.
1.0 t. 62 § 38, regimento do desembargo do paço § 50, reg,
2433 de 15 de junho do 1859 art. 47) é exigivel o imposto.
salvo o direito de restituição, apparecendo o ausente.—
Doo. de 1860 art. 4 0 ; de 1874 art. 8. 0 ; reg. cit. art. 8.0

At. 60..
No fidoicommisso se attenderá ao grao de parentesco

do fiduciario e do fideicommissario com o testador, e ao
grao do parentesco entre os mesmos fiduciario e fideicom-
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mssario, quano este apenas tiver direito ao que restar,
pr ser faculta!do tqne11e o direito de dispor.—O n. 289

12 de outubro de 1870; doe. de 1874 art. 6.°; reg. cit.
ajrt. 9°

Vida a nota ao art. 03.

Art, 6;'.
P. doação causa mortis, por ser equiparada a legado,

r
iga o imposto ao tempo de verificar-se, si ainda subsiste.

!ec. de 1860 art. 5. 0 ; de 1874 art. 9. 0 ; 1. 2181 art. 18 §
7. 0 ; reg. cit. art. 11.

Art. 6S.
Das deixas e legados commettidos em segredo nas car-

tas chamadas de coasciencia, a taxa será cobrada na for-
ma estabelecida pela res. de 26 de julho de 1813. Dec.
do 1860 art. 21; de 1874 art. 10; reg. cit. art. 12.

RESOLUÇXO A' QUE SE REFERE O ART. SUPRA.

O provedor da fazenda dos defuntos e ausentes da cidade de
S. Paulo representou, propondo a abolição das chamadas cartas de
consciencia.

Mandou o conselho com audiencia do desembargador procura-
dor da fazenda, que informasse o desembargador juiz dos feitos
da coroa e fazenda com o seu parecer, e informou o segninte:

Manda vossa alteza real que eu informe com meo parecer sobre
a representação do provedor da fazenda dos defuntos e ausentes
da cidade de S. Paulo, em que supplica providencia a respeito da
admisso das cartas chamadas de consciencia, que muitos testado-
res deixão, confiando a soes testamenteiros a execução de certas
disposições em segredo, as quaes, sendo as mais das vezes libera-
lidades e legados, vem elias a ser prejudiciaes á decima esta-
belecida pelo alvará de 17 de junho de 1809 nas heranças e le-
gados: alem dede se deverem considerar as sobreditas cartas como
um meio illegal, sem apoio de legislação, pela falta de solemni-
dado com que é concebida semelhante disposição secreta; abrindo
antes um seguro caminho a testamenteiros dolosos para se utiliisa-
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rem impunemente d'esta commissão, em prejuizo dos beneficia-
dos, visto ser o soo juramento a prova suificiente no juizo da
conta para se haver por cumpr da e satisfeita aqueila disposição.

As transmissões e adquisiçes feitas por actos de ultima von-
tade sempre merecerão a protecção das leis, para sua devida o in-
teira execução, quando elies, por uma maneira clara e não equi-
voca, manifestão a vontade do testador; mas não basta isso somen-
te, era todavia necessario que as ultimas declarações fossem re-
vestidas de certas provas para constar qu elias erão verdadeiras;
esta prova é a solemnidade com que é feito aqueile acto de ulti-
ma vontade, do sorte que a vontade do testador, de qualquer for-
ma explicada e entendida no testamento feito legalmente, tem o
cunho da lei para o seu inteiro cumprimento.

D'aqui vem que quando o testador no testamento faz monção de
certa disposição commettida em segredo a soo testamenteiro nestas
cartas chamadas de consciencia, incluidas e appensas no mesmo
testamento, esta disposição é uma declaração feita em testamento
solemne, e por tanto tem elia a validade legal, e por ella se com-
mette ao testamenteiro a execução da vontade do testador, de-
claradd naqueila carta admissivel em direito, para se não infamar
a mamona dos testadores com a solução patente de certas dividas
de consciencia, seria iniqua o até mesmo injusta a interdicção de
certos actos semelhantes, na occasião mais seria e sisuda, em que
o testador consulta os deveres sociaes com os da religião e con-
sciencia.

No mesmo direito commum, onde as ultimas vontades anão su-
jeitas a tantas formalidades em favor d'alias, forão admittidas
semelhantes declarações compativeis com a amplissima liberdade
de testar, que tinhão os cidadãos; elias têeni o soo assento nas
li. 38 ff. de conditionibus et denionstrationibus 1. 89 ff. de lega-
tis 2.° et 25 de rebus dubiis.

Ficou por isso sendo no fôro jurisprudencia admissivel e rece-
bida a declaração do testador feita nas chamadas cartas de consci-
encia, julgando-se alias por cumpridas e executadas com o jura-
mento dos testamenteiros no juizo das contas, como se manifesta
das opiniões dos escniptores praticos do reino.

Quando as cartas forem avulsas, ou d'ellas se não faça men-
ção no testamento, nenhuma validade têm ellas, e não merecem
consideração, visto qne a sua disposição não foi comprehendida
no têstamento, e não fez parte d'alie.

Estabelecidos estes principies, é claro que não tem lugar a
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abolição das sobreditas cartas, só porque ellas podem conter libera-
lidades e legados e ser por isso prejudiciaes á taxa legal es-
tabelecida no citado alvará.

Quando se verificar o dolo, como no caso apontado peio pro-
vedor, então não mereça tal disposição secreta contemplação al-
guma para deixar de pagar o imposto estabelecido; mas, só por que
um testador dispoz por este meio em fraude das leis, devem ser com-
preliendidos todos para soffrorern a mesma medida, ainda antes
de ser convencida a sua fraude e o seu dolo, é certamente
jurisprudencia sem apoio de direito e de legislação alguma.

O meio, que parece adequado para evitar a inculcada fraude,
deve ser o mesmo pelo que se julga cumprida no juizo das contas a
vontade do testador, e vem a ser juramento do testamenteiro para
declarar, si as disposições, que lhe foro c0rnmettidas em segre-
do pelos testadores nas cartas chamadas de cousciencia, são me-
ramente deixas e legados ou restituições e pagas do dividas de
consciencia; no primeiro caso deve pagar a taxa, no segundo devo
ser isento, conforme o seu juramento.

E' quanto parece que se deve declarar ao provedor da fazenda
dos defuntos e ausentes da cidade de S. Paulo. V. alteza real, po-
rem, mandará o que for mais justo.

Ouvido o procurador da coroa e fazenda. respondeo o seguinte.
—Conformo-me com  parecer do ministro informante.
O que tudo visto: parece ao conselho o mesmo quo informa o

ministro informante e responde o desembargador procurador da
fazenda.—Rio, 28 de junho de 1813.

Art. 69..
Dos filhos naturaes reconhecidos por escriptura publi-

ca ou testamento, nos termos da lei de 2 de setembro de
1847, sendo-lhes judicialmente contestada a qualidade de
herdeiros forçados, cobrar-se-lia a taxa a que são sujeitos
os estranhos, salvo o direito de restituição, quando o reco-
nhecimento for confirmado por sentença que se tornar ir-
revogavel. Dec. de 1860 art. 30 l.°; de 1874 art. 40;
reg. cit. art. 50

Dizem-se—naturaes--.os provindos de ajuntamento illicito, ma
de pessoas, entre as quaes não havia impedimento para casar,
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quer ao tempo da concepção, quer ao tempo do nascimento do filho;
—espurios—ou—de coito daninado—os nascidos do pessoas irop
das para casar, e taes são,—os sdulterinos—os saclliogos—os inces-
tuosos. C. da Rocha § 60.

TITULO 4°

DA HABILITAÇXO.

Art.
Os filhos iliegitimos, de que trata o decreto de 11 de

agosto de 1831, e que, com expressa declaração d'esta qua-
lidade, tiverem sido instituidos herdeiros em testamento
aberto antes da expedição do regulamento n. 74 de 28 de
dezembro de 1875, para que se posso isentar do imposto,
devem mostrar-se legitimados na forma da lei ou compe-
tentemente habilitados.

Dos que no cumprirem esta obrigação antes da sen-
tença da partilha será exigido o pagamento da taxa, salvo
o direita de restituição depois que se mostrarem habilita-
dos, sendo-lhos, entretanto, applicaveis as regras geraes
da prescripço.

Res. de 2 de julho de 1819; reg. n. 21 art. 2.0; 1, n.
306 de 8 de abril de 1846 art. 11; 510 de 3 de julho do
1850 art. 12; 570 de 10 do outubro de 1851 art. 15; 733
de 23 de maio de 1855 art. 10; decis. da pr. de 13 de agos-
to de 1846 e 27 de março de 1873.

—Eia testamento aberto antes da cxpediç/o do regulamento n.
74. Por que, como ja se observou, sob o dominio d'este regula-
mento desappareceo a isenção concedida a taes herdeiros, vindo
a proposito dar aqui a surnma da disposição que determina o tempo
em que principiao a vigorar os regulamentos da presidencia depois
de publicados

Conforme o art. 7.° da lei mineira n, 1 de 9 de março de 1835,
que nesta parte no foi alterada, nem pela do n. 408 de 12 de ou-
tubro de 1848, nem pelo art. 25 da de a. 1009 de 2 de julho de
1859, começo elles a obrigar na capital da provincia e soo ter
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mo quinze dias depois da sua publicação, nos outros termos da
inda tantos dias depois da publicação quantos correspondem

res leguas de distencia da capital, lem dos quinze menciona-
dos. A fracção, que excede a uma le-oa, corresponde tambem a
um dia.

O regulamento n. 74, posto que tenha a data de 28 do de-
zembro de 1875, só foi publicado a 3 de janeiro de 1876.

*rt.
A habilitação no suppre, somente confirma o expres-

so reconhecimonto paterno, sem o qual é inutil para o ef-
feito da isenção. It.

Art. 72.
Soo fim unico é provar a identidade de pessoa e a no-

toriedade da filiação; precedendo os termos e citações re-
gulares, como simples justificações, independente de apel.
laço ex officio.—L. 329 de 26 de março de 1847 art. 10-

Art.
A taes herdeiros é permittido afiançar ou depositar o

valor do imposto, antes das partilhas, em quanto se habi-
1ito para o effeito do entrarem immediatamente no pleno
gozo da herança.—L. 306 de 8 de abril do 1846 art. 12;
reg. n. 22 de 30 de agosto de 1846 art. 19.

Art. 4.
A fiança será offerecida ao mesmo juiz do inventario,

e tomada por termo em livro de notas, depois de informar
o coliector respectivo quanto á importancia do imposto e
á abonação dos fiadores, juntando-se traslado aos autos.—
Reg. cit. art. 20.

Art.
Os fiadores obrigar-se-hão como jrincipaes pagado-
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res, renunciau rlo todos e quaescuer privilegios, inclusi-
ve os de foro---Reg. e art. cit.

Art, 7.
A duração da fiançt será somente de um anuo, a con-

tar de sua data; findo o qual, não estando offerecida e
julgada por sentença a habilitação, será o imposto reco-
iludo ã collectoria—Reg. e art. cit.

i%rt. 77.
O deposito será feito em mão do coilector, em moeda

corrente, precedida requisição ao juiz e informação do es-
crivão, tomando-o tatubem por tornio em livro de notas.
—Reg. cit. art. 21.

JI.t.

A importaacia d'este deposito será recolhida na pri-
meira occasião á thesouraria provincial, sem que o col-
lector perceba como tal premio algum, em quanto os
herdeiros poderem ter direito a rehavel-o.—Reg. cit.
art. 22.

Art. 7!).

Em vista do conhecimento da th3souraria provincial,
cessará a responsabilidade do collector, constante do ter-
mo que houver assignaao.—Reg. o art. cit.

Art. $0.
A thesouraria levará a deposito os dinheiros recebi-

dos em virtude do disposto nos arts. precedentes, fazendo
abrir contas com cada um dos herdeiros, dos quaes. alem
de outras circumstancias que ahi se devão mencionar, fi-
que tambem constando a data do termo asignado pelo
collector.—Reg. cit. art. 23.	-
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 Ml.
Os coilectores são obrigados a participar immediata-

mente à directoria da fazenda a admissão de qualquer
fiança ou deposito, mencionando mensalmente nos balan-
cetes as fianças, até que elias cessem, e os depositos, até
serem recolhidas t mesma repartição as quantias respecti-
vas.—Reg. cit. art. 24.

Avt.. $2..

Os herdeiros, que se habilitarem antes de findo o anno,
inutilisaro no primeiro caso a fiança por despacho do
juiz, em vista da habilitação original, tendo de tudo vista
o respectivo coliector; no segundo levantarão na thesou-
raria a importancia depositada, em vista tambem da pro-
pria habilitação, sempre julgada competentemente por
sentença.—Reg. cit. art, 25.

Art. M..

Os que ao favor da fiança ou deposito preferirem o ef-
fectivo pagamento do imposto e o realisarem, adquirem
direito de o rehaver a todo o tempo em que se habilitarem;
sendo-lhes, porem, applicaveis as regras geraes de pre-
scripção.—L. 510 de 3 de julho de 1850 art. 12; 570 de 10
de outubro de 1851 art. 15; 733 de 23 de maio de 1855
art. 10.

O reg. n. 74, ultimo expedido sobre a taxa do heranças e le-
gados, não contempla a materia exposta neste titulo.

Forçoso era, porem, abrir-lhe aqui espaço, porque as disposi-
ções respectivas vigorÊo ainda quanto ás heranças que os filhos
espurios, unicos a quem hoje se referem, posso ter havido em
tempo anterior ao mesmo reg., pelo qual foi abolida, mas sem ef-
feito retroactivo, a isenção que d'antes se lhes concedia.
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TITULO 5.°

DAS QUOTAS DO IMPOSTO.

Cingindo-nos á regra invariavel de que a taxa exigivol é a
da lei vigente ao tempo do failecimento do testado ou intestado;
subdividiremos esta epigraph em sete periodos correspondentes
ao alvará de 17 de junho de 1809, que fixou as respectivas quotas,
mantidas no art. 22 do reg. n. 21 do 5 de dezembro de 1845 e nas
subsequentes leis annuas, e ás leis provinciaes ns. 1741 de 8 de ou-
tubro de 1870; 1811 do 10 do outubro de 1871; 2024 de Ide dezem-
bro de 1873; 2181 de 25 de novembro de 1875; 2545 de 31 de dezem-
bro do 1879; 2892 de O de novembro de 1882, que successivamento
as alterarão.

Art. S'4.

Das heranças e legados anteriores ao 1.0 do julho de
1871 o imposto será cobrado na seguinte proporção:

§ 1.0 Pelas quitações que derem os herdeiros ou lega-
tarios, por offoito de testamento, não sondo elies ascen-
dentes ou descendentes do testador, se pagará a taxa cor-
respondente à decima do valor da herauça ou legado que
eflectivamente se arrecadar.

§ 2. 0 Pelas quitações que derem os herdeiros ab
intestato, que não forem descendentes ou ascendentes do
faliecido, mas parentes até o 2. 0 grao inclusive, na forma
do direito canonico, pagar-se-ha a quota igual á decima
da herança, que realmente se arrecadar.

São parentes collateraes ou transversaes dentro do 2.0
grao para serem sujeitos somente ao imposto da decima da
herança havida por testamento ou ab intest ato:

1. 0 Os irmãos.
—2. 0 Os sobrinhos, filhos de irmãos.
—3. 0 Os tios, irmãos dos paes.

4.' Os primos, filhos dos tios irmãos dos paes.
§ 3: 0 Pelas quitações que, em igual caso, derem (iS
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parentes do faliecido intestado fora do segundo grao, se
pagará a taxa igual á quinta parte da herança arrecada-
da por elies.

Alv. de 17 de junho do 1809 § 8.° e 9. 0; reg. n. 21
de 5 de dezembro de 1845 art. 22.

Art.
Das heranças e legados, que secomprehenderem no de-

curso do 1.° de julho do 1871 ao ultimo de junho de 1872,
o imposto será percebido na seguinte proporção.

§ 1. 0 Entre conjuges, por testamento, cinco por
cento.

§ 2.° Idem, ab intestato, quinze por cento.
§ 30 Entre irmãos, tios irmãos dos paes, e sobri-

nhos filhos dos irmãos, cinco por cento.
§ 4.' Entre primos filhos dos tios irmãos dos paes,

tios irmãos dos avós e sobrinhos netos de irmãos, dez por
cento.

§ 5. 1 Entre os demais parentes contados por direito
civil até o decimo grao, quinze por cento.

§ 6. 0 Entre estranhos, vinte por cento.
L. 1741 de 8 de outubro de 1870.art. 3. 0 § 8.'

Art.
Das heranças e legados que sobrevierão no tempo de-

corrido do 1.0 de julho de 1872 ao ultimo de junho de 1874,
o imposto será havido na seguinte proporção:

§ 1.° Entre conjuges, irmãos, tios irmãos dos paes, e
sobrinhos filhos dos irmãos, por testamento ou ab intest ato,
dez por cento.

§ 2.° Entre primos filhos dos tios irmãos dos paes,
tios irmãos dos avôs, sobrinhos netos dos irmãos, sendo
por testamento, dez por cento, ah ml estalo, quinze.
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§ 3° Fntre o& demais parentes contados por direito
civil até o decimo grao, por testamento ou ab intestato,
quinze por cento.

§ 40 Entre estranhos, quinze por cento.
L. 1811 de 10 de outubro de 1871 art. 3.° § 8.0

Art. $7.
Das heranças e legados havidos no decurso do l.° de

julho de 1874 a 25 de novembro de 1875, o imposto será
arrecadado na seguinte proporção:

§ l.° Entre conjuges, irmãos, tias irmãos dos paes,
tios irmãos dos avós, sobrinhos netos dos irmãos, sendo por
testamento, dez por cento, ab intest ato, quinze.

§ 2.° Entre os demais parentes, contados por direi-
to civil, até o decimo grao, por testamento ou ab intest ato,
quinze por cento.

§ 3.° Entre estranhos, quinze por cento.
Lei 2024 de 1 de dezembro de 1873 art. 1.0 § 8.°

Art. $8.
A partir de 26 de novembro de 1875, a quota do im-

posto, correspondente ao valor real e effectivo da proprie-
dade transmittida, extrahir-se-ha pela forma seguinte:

§ 1 . 0 Dez por cento sobre o valor da propriedade
transmittida por testamento ou ab intest ato:

1. o Aos irmãos germanos.
2: 0 Aos sobrinhos, filhos de irmãos germanos.
3,° Ao conjugo.
§ 2.° Quinze por cento sobre o valor da propriedade

transmittida por testamento aos demais parentes.
§ 3•0 Quinze por cento do valor da propriedade

transmittida a estranhos, por testamento aberto antes de
entrar em vigor a disposiço permanente do § unico do
art. 7•0 da lei 2545 de 31 de dezembro de 187.

Vido a nota ao art. seguinte.
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§ 4•0 Quinze por cento sobre o valor da proprieda-
de transmjttjda ab intest ato:

1.0 Aos irmãos unilateraes.
2.° Aos sobrinhos, filhos de irmãos unilateraes.
3.° Aos tios irmíïosde paes.
4.° Vinte por conto sobre o valor da propriedade

transmittida ab intestato aos demais parentes.
L. 2181 de 25 de novembro de 1875 art. 18 § 1.0, 2.0,

3.° e 4.0; reg. ri. 74 art. 2.°

OBSERVAç5Es.
1.1_A expressão—entre tios—refere-se á reciproca relação de

parentesco entre elies e os respectivos sobrinhos.
2.a_Si entre os conjuges houver grao do parentesco, a que caiba

menor taxa, será esta a exigivel.
3. a—Os demais parentes, contados por direito civil ató o 10.0

grao, são todos os que no se acho especificados na
mesma lei.

4. a—Quando a lei designa a quota do imposto, sem expressa
referencia a testado ou intestado, deve entender-se
que no ha distincço.

Art. 80,
Do valor da propriedade transmittida por sucCesso

causa rnortis a estranhos, a taxa exigivel ê de 20 por cen-
to, em relação ás heranças e legados sobrevindos desde
que começou a vigorar a disposiço permanente da lei ri.
2545 de 31 de dezembro de 1879, que assim a elevou. Cit.
1. art. 7.0 § unico.

Segundo a declaração constante do art. 5. 0 da lei n. 2815 do
22 de outubro de 1881, as disposições permanentes das leis de or-
çamento, que no importo augmento de despeza ou diminuiço
de receita, obrigão, como as demais leis e resoluções provinciae,
nos termos da lei n. 1 de 9 de março de 1835.

E pois, o vigor da disposição do art. 89, acima transcripto,
fiel transumpto do § unico do art. 7.° da lei n. 2545 de 31 de de-
zembro da 1879, publicada aos 5 de janeiro de 1880, regula-se por
aqueila lei de 1835, cujo art. 70 dispõe o seguinte.
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As leis e resoluções, os regulamentos e instrucções serão,
depois de conferidas com os autographos pelo secretario do go-
verno, publicadas no mesmo dia em que forem entregues impres-
sas na secretaria do governo, e começarão a obrigar na capital da
provincia e soo termo 15 dias depois da sua publicação, e nos ou-
tros termos da provincia tantos dias depois da publicação quantos
correspenderem a tres legoas de distancia da capital, alem dos 15
mencionados. A fracção que exceder a tres legoas corresponderá
tambem a 1 dia.

Art. 00.
Das transmissões em linha recta, de ascendente ou

descendente , causa mortis, ab intest ato ou ex testa-
mento, cobrar-se-ha o imposto de um decimo por cento da
somma liquida partivel.

§ 1. 0 Este imposto será exigido quando o inventa-
rio tiver sido feito judicialmente e houver sentença sobre
partilha amigavel, procedendo o pagamento do imposto á
sentença judicial ou ao acto da escriptura publica, quando a
partilha se effoctuar por este modo, sob pena do multa de
50$. ao escrivão e de 100$. ao juiz.

§ 2.° No caso de um só herdeiro, se procederá á co-
brança do imposto por meio de lotação, pelo coliector
do municipio; salvos ao interessado os recursos administra-
vos estabelecidos em lei.

L. 2892 de 6, publicada a 7 de novembro de 1882
art. 26.

Art. ftI.

As heranças superiores a 3:000$, quando recahirem
em pessoas residentes fora do imperio, alem do imposto de
heranças e legados a que estiverem sujeitas, ficão ainda
obrigadas ao pagamento de mais 6 por cento. It.

As disposições dos dons arts. precedentes começar rr a viso-
rar nos prasos constantes da nota ao art, 89,
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TITULO 6.°

DO USUFRUCTO.

Art. 92.
Dos bens deixados em usufructo em tempo anterior á

data de 26 do novembro de 1875, cobrar-se-ha o imposto,
observadas as regras seguintes:

§ 1.° Por tempo definito, um por cento do valor do
objecto, relativamente a cada anno.

§ 2. 0 Por mais de dez annos, dez por cento do valor
do objecto.

§ 3° Em qualquer das duas hypotheses antecedentes,
a contribuição será paga de uma só vez.

L. 699 de 31 de maio de 1854 art. 2.° § 7. 0 ; reg. a.
de 28 de dezembro de 1854 art. 27.

Sendo estas as unicas disposições vigentes sobro a materia,
antes da lei n. 2181 de 25 de novembro de 1875, cumpre notar o
desaccordo em que se acho com a lei n. 1741 de 8 de outubro de
1870, que vigorou no decurso do 1.0 de julho do 1871 ao ultimo de
junho de 1872.

Nesse anuo regerão as seguintes prescripç5es:
l.'Eritre conjugas, por testamento, 5 por V.
2.'Entre irmãos, tios irmãos dos paos, e sobrinhos filhos do

irmãos, 5 por %
Cotejando-se essa taxa com as que a lei n. 699 de 31 de maio

de 1854 impoz ás deixas de usufructo, vê-se que ficai'ão estas mui-
to mais oneradas que as heranças e os legados de propriedade, seu-
.o exactamente do dobro o valor da diÍíerença.

Não se podendo, porem, attribuir um tal absurdo á lei n. 1741,
forçosamente se ha de entndor que a reducção nella decretada,
em favor dos conjuges e dos parentes acima mencionados, compro-
hende virtualmente os casos do usufructo, exigindo-se, por tanto,
em relação a esses herdeiros ou legatarios e ao anuo financeiro de
1871-72 a metade das taxas estabelecidas pela lei n. 699.

Art. 93.
A. partir de 26 de novembro de 1875, si a horanç ou
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legado consistir em usufructo, será exigida a respectiva
taxa na rasão de cinco por cento do valor dos objectos,
si o mesmo usufructo for vitalicio e o usufructuario ti-
ver menos de trinta aunos de idade.

Si, porem, for maior de trinta annos, ainda quando o
usufruoto seja vitalicio, pagará o usofructuario tres por
cento.

Os mesmos tres por cento sero pagos, quando o usu-
fructo for temporario, qualquer que seja a idade do her-
deiro ou legatario.

L. 2181 de 25 de novembro do 1875 art. 18 § 5•0

6. 0 ; reg. a. 74 de 28 de dezembro de 1875 art. 4.0.
Acerca do usufructo, expedio a directoria da fazenda provin-

cial, em data de 8 de maio de 1882, as instrucç5es do teor seguinte.
Um outro assumpto, para o qual tambom chama o director a

attenção dos srs. coliectores, é a confusão, que ordinariamente se
dá entre usufructo e fiicicornrnisso, confusão de que tem resultado
graves prejuiios á fazon1a; naquolie, cuja taxa regula-se pelo dis-
posto no art. 4. 0 do citado regulamento (74 de 28 de dezembro de
1875), dão-se duas liberalidades simultaneas, a do dominio util,
que pertence ao usufructuario e consiste no uso e gozo da pro-
priedade, e a do dominio directo, jus ia re, que consiste na pro-
priedade da cousa e pertence ao nú-proprietario; neste, cuja taxa
regula-se pelo art. 9 0, combinado com os arts. 2. 0 do mesmo re-
gulamento e 7.° da lei n. 2545 citada, lia tambem duas liberalida-
des, mas successivas. Por morte do testador a propriedade passa
integralmente ao fiduciario, posto que limitada, e por morte deste
passa ao /l'lcicommissario, em toda sua plenitude.

Releva notar, que no usufructo tanto o dominio util, como e
dominio directo, transmittein-se ao mesmo tempo e desde a mor-
te de testador, e por isso são exigivois duas taxas, uma do usu-
fructuario, regulada pelo cit. art. 4•0, outra do né-proprietario,
regulada pelo art. 2.0; rio fi tciconimnisso, como a propriedade, por
morte do testador, passa inteira ao fiduciario ou gravado, e só por
morte deste ao /ideicornmissario, o qual, por isso, só tem um di-
reito eventual, uma esperança, deve a taxa ser exigida daquelle
de conformidade com o citado art. 90, combinado oorn o art. 2.°
do mesmo regulamento e 7.° da lei citada, logo após a morte do
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testador, e do /ldeicomrnissa rio somente quando real isar-se a es-
perança, isto é, depois da morte do gravado.

Nas avaliações para a cobrança da taxa, tanto do usufructo
como do dominio directo, seguir-se-hão as regras 5•a o O. do art.,
23 do decreto 5531 de 31 de março de 1874, as quaes são as
seguintes.

5. O valor do usufructo vitalicio será o producto do rendi-
mento de um anuo, multiplicado por 5, e o temporario, o producto
do rendimento de um anuo, multiplicado por tantos quantos forem
os do usufructo, nunca excedendo de 5.

6.a Da propriedade separada do usufructo, o producto do rendi -
mento de um anuo multiplicado por 10.

TITULO 70

DAS DIVIDAS ACTIVAS.

Art. t&.
Havendo entre as dividas activas de heranças algu-

mas que se posso reputar incobraveis ou de difficil liqui-
dação, por insolvabilidade, faliencia ou outras circumstan-
cias dos devedores, é permittido que cs herdeiros paguem
o imposto sobre o producto das mesmas dividas em hasta
publica no juizo do inventario, ou renunciem as dividas
para exonerarem-se do pagamento da taxa, recolhendo-se
os respectivos titulos ao cofre dos depositos da tliesoura ria
provincial. L. 1375 de 14 de novembro de 1866 art. 9.0,
dec. n. 2708 de 1860 art. 19: reg. n. 74 de 28 de de-
zembro de 1875 art. 22.

AvL. o:;.

Si os devedores reliabilitarein-se, serão os titulos
entregues aos interessados, quando os reclamem, satisfa-
zendo previamente a taxa ou prestando fiança idonea para
pagai-a em praso rasoavel. L, dec. e art. cit.
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TITULO 8.'

DAS INSCRIPÇ3ES.

Art. i6.

O testamentos que forem abertos no municipio da
capital ou nelie tiverem de ser cumpridos, logo depois de
registrados, serão presentes á secção do contencioso a car-
go do procurador fiscal, para inscrevei-os em livro com-
petente, lançando-se-lhes a verba de apresentação por elle
assignada.

Nos outros municipos a inscripção será feita pelos
agentes fiscaes, e em ambas os casos ora uru livro para esse
fim especialmente d-stinado, aberto, numerado e rubrica-
do na thesouraria provincial.

§ unico. Nenhum testamento se poderá mandar defi-
nitivamente cumprir, sem que conste ter-se feito a refe-
rida remessa e inscripção.

Reg. n. 74 de 28 de dezembro de 1875 art. 29.

Art. 97.

Ao escrivão do juizo da provedoria de capelias e resi-
duos, que deixar de fazer a remessa dos testamentos, na
forma do art. antecedente, dentro de oito dias da data do
registro; que der certidão ou praticar qualquer acto rela-
tivo a testamento que não esteja iriscripto na secção do
contencioso ou na respectiva coilectoria, será imposta a
pena em que incorrer pela responsabilidale.

Reg. cit. art. 30.

Art. OS.
A inscripçâo dos testamentos, mesmo d'aquelies que

não instituirem herdeiros, será feita do seguinte modo:

§ 1. 0 O titulo da inscripção constará do numero que
lhe competir, nome do testador, naturalidade, estado, pro-
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fissão, data do obito, residencia ao tempo d'este, data da
abertura do testamento, nome do testamenteiro e praso
concedido para o cumprimento, das disposições testamen-
tarjas.

§ 2. 0 Serão designados os herdeiros e legatarios pelos
seos nomes, natureza da herança ou legado, com especi-
ficaço do que consistir em dinheiro, apolices, acções, bens
moveis, semoventes e de raiz e outros effeitos.

§ 3. 0 Abonar-se-hão nas inscripçes os pagamentos
da taxa á medida que se forem verificando.

Reg. cit. art. 31.

Art. 9•

Os livros da inscripço, de que trato os arts. ante-
cedentes, permanecerão na secção do contencioso e nas
coliectorias, em quanto não estiverem findos pela declara-
ção de julgamento das contas dos testamentos, a qual será
feita á vista dos autos que o escrivão da provedoria deve-
rá remetter dez dias depois da publicação da sentença.

Reg. cit. art. 39.

TITULO 9.°

DOS INVENTÁRIOS.

Art. :uoo.
Todas as heranças, ou sejo de testamento ou ab in-

testato, cujos herdeiros e legatarios tiverem de pagar
taxa, serão arrecadadas, inventariadas e partilhadas, com
audiencia do procurador fiscal na capital e dos coliecto-
res nos outros municipios.

A partilha dos bens poderá effectuar-se de modo ami-
gavel, satisfeito previamente o imposto devido.—Reg. n.
74 de 28 de dezembro de 1875 cit. art. 14.
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Não se comprehendem na 1. a parte doste artigo as transmis-
sões em linha recta, como se v do art. 90.

Art. 101.
As arrecadações, inventarios e partilhas soro feitas

pelos juizes da provedoria, muiiicipaes e de orphãos, con-
forme a legislação existente.

Reg. cit. art. 28.

Au. 109.
O procurador fiscal e os coilectoros, pelos meios a soo

alcance, procurarão ter noticia de todas as heranças de fal-
lecidos, tostados ou intestados, de que se deva taxa, para
promoverem os inventarios e partilhas, correspondendo-se
COifl os parochos, juizes de paz e subelegados dos muni-
cipios para lhes fazerem a participação dos que fallecerem
e deixarem heranças, examinando os cartorios dos escri-
vães dos juizos municipaes e de orphãos e os livros da dis-
tribuicão, todas as vezes que julgarem necessario.

Cumpre tambem aos coliectores:
1.° Participar aos juizes competentes quaes os tes-

tamenteiros, administradores e cabeças de casal que dei-
xarem de dar começo, no prazo legal, ao inventario e ar-
recadação dos bens de que se deva taxa.taxa.

2.° Requerer aos mesmos juizes que mandem intimar
esses individuos, para que o fação dentro de 8 dias da in-
timação, sob as penas da lei.

30 Cominunicar à thesouraria provincial o nome das
pessoas que, ainda depois de intimadas, não tiverem pro-
cedido ao inventario e mais termos.

Reg. cit. art. 28.

Art.4O.
O procurador fiscal, por si ou pelo solicitador, a quem

dará. as instrucçes necessarias, e os coilectores em seos
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rnunicipios, assistirão a todos os actos de arrecadação e in-
ventario, para fiscal isarem a exactidão da descripço e ava-
liação dos bens, das delaraçs do inventariante, das dos-
pezas attendiveis, e a certeza das dividas activas o passi -
vas, e para requererem quanto convier á expediço do mes-
mo inventario.—Reg. cit. art. 15.

Art. 104.

Os juizes, perante quem se proceder ?t arrecadação e in-
ventario dos bens de failecidos testados ou intestados, de
que se deva pagar taxa, ou seja a requerimento de parte ou
ea officio, ordenarão previamente a citação e audiencia do
procurador fiscal ou dos coilectores, sem embargo, nem
prejuízo da assistencia e promoção que pertencem ao promo-
tor de residuos.—Reg. cit. art. 16.

Art, I0.

Os escrivães dos juizes perante quem se proceder á ar-
recadação e inventario dos bens dos faliecidos são obrigados
a dar vista, ao procurador fiscal e aos coilectores respeti-
vos, dos inventarios, logo depois do encerramento dos mes-
mos, sob as penas da lei.

§ 1.° Os juizes o oxdenarão quando os escrives no
tenho cumprido esse dever.

§ 2. o Em quanto no constar do processo que esta
formalidade foi preenchida, no se poderá julgar a par-
tilha, extrahir forrnaes, certdões de quinhões, nem pas-
sar ou aceitar quitações judiciaes.-.--Reg. cit. art. 32.

Art, 106.

As avaliações dos bens inventarios serão feitas por
louvados nomeados a aprazimento das partes e do procu-
rador fiscalou collectores,nos termosdaord. liv.3, 0 t. 17.-a
Reg. cit. art. 17.
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PARECER FISCAL.

Secção do contencioso da mesa das rendas provinciaes, 5 de
junho de 1862.

Da nomeação do escrivão da colioctoria ou do seu ajudante,
para avaliador de bens nos inventarios em que a fazenda provinciisl
tem interesse, nenhum inconveniente resulta ao serviço publico
(Rot. dos Collect. nota 175); devendo, porem, o coilector, para
evitar as despezas de caminho ás partes interessadas, abster-se de
nomear o roo escrivão ou o ajudante d'este, sempre que se derem
casos de se fazerem as avaliações fora da sede da coliectoria.

E' o que me parece se deverá responder á consulta do juiz
municipal do Serro, Duarte Henrique da Fonseca, datada de 11 de
maio p. passado.—O procurador fiscal interino—J0AQuIII JosE' DA

SILVA.

Este parecer, adoptado pela presidencia, foi transmittido ao
juiz municipal em officio de 9 de junho seguinte.

Entretanto, vistos os termos da disposição transcripta no art.
antecedente, si o procurador ou o agente fiscal e as partes interes-
sadas accordarem na escolha dos mesmos louvados, será escusada a
nomeação de perito especial por parte da fazenda.

Como quer que for, a ingerancia do representante da fazenda
na escolha de louvados não dispensa que seja elie intimado do lu-
gar, dia e hora em que se ha de proceder á avaliação, para ir ou
mandar solicitador; correndo ao juiz o rigoroso dever de ordenar
essa intimação; tudo como em seguida se declara.-

Jllm.° Sr.—E' do meo dever levar ao conhecimento de v. a.,
para que se digne de a submetter á decisão do governo imperial, a
seguinte questão ou duvida que ora surge, relativamente á inter-
pretação do decreto de 15 de dezembro de 1860 sobre a decima de
heranças e legados.

Antes deste regulamento, e em observancia do de 1842, tendo
de se procederá avaliação dos bens de uru espolio sujeito á taxa
de legados ou heranças, era o procurador da fazenda sempre inti-
mado do lugar, dia e hora, em que se devia proceder á avaliação;
o qual deveria ir ou mandar solicitador, que assistisse.

Ainda depois do regulamento citado de 1860, assim se pra-
ticou, em obser'vancia do mesmo (arts. 7•0 8.°).

Porem, ultimamente se tem introduzido o abuso no moo en-
tender ) de se dispensar essa intimação ao agente fiscal, de modo
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que fazem-se as avaIiaçes, sem sua intervenção ou assistencia e
até sem sua sciencia!

Chegando ao moo conhecimento este facto, e verificando-o por
exame de inventarios que ultimamente me têm vindo do juizo da
provedoria, tenho reclamado nos mesmos autos contra elie e sus-
citado a observancia dos regulamentos.

Mas o juiz tem indeferido a minha reclamação, com o funda-
mente de que: Lo, intervindo o agente fiscal, pelo systema no-
vo do regulamento do 1860, na nomeação dos avaliadores, tem ces-
sado sua rasão; 2 0, que, depois do regulamento de 1860, tal à a
pratica.

Porem v. s. parece-me concordará commigo, que o regulamento
de 1860, referindo-se expressamente ao de 1842 nesta parto, longe
de o haver derogado, suscitou a sua stricta observancia; e que,
no obstante intervir o agente fiscal na nomeação dos peritos
( o que só alterou a disposição anterior, que fazia intervir perito
nomeado pelo administrador da recebedoria ), deve elle assistir por
si ou pelo solicitador á mesma avaliação; devendo, por tanto, ser
intimado do lugar, dia e hora pala ella; sé á sua revelia, isto
poderia fazer-se, sem tal assistencia.

E com offeito: a avaliação é um dos actos mais importantes do in-
ventario, por que respeita não só à exacta descripção dos bens, mas
tambem á determinação do soo justo valor, base para a cobrança do
imposto.

Quanto á praxe, ha engano dojuiz; porque, como expuz acima,
o abuso se tem introduzido ultimamente.

Em todo o caso, é de grande importancia e de urgencia uma
solução a semelhante duvida; o que rogo a v. s. com  a maxima bre-
vidade possivel.

Deus guarde a v. s.—Rio, 7 de agosto de 1867.—Ilim. Sr. con -
selheiro José Carlos de Almeida Arêas, procurador fiscal e director
geral do contencioso.—O procurador dos feitos, AGosTINHo MAR-
QUES PERDIGo MALHEIRO.

N 355. Ministerio dos negocios da fazenda.—Rio do Janeiro,
em 22 de outubro de 1867.

Ilim. e Exc. Sr.—Sendo acertada a intelligencia que aos arts.
e 8,° do regulamento de 15 de dezembro de 1860 sobre a arreca-

dação da taxa de he'anças e legados dá o procurador dos feitos da
fazenda no ufficio junto por copia, e convindo que delle tenhão co-
nhecimento as autoridades judiciaes, rogo a v. exc. se sirva trans-
mittir-lhes por copia para a devida execução na parto que lhes
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respeita. Deus guarde a v. exe.—ZACARIAS D5 Goas E VA5COrCELLO5.

—Sr. Martim Francisco Ribeiro de Andrade.

INSTBUCÇES

Pelas quaes devem guiar-se os coilectores na fiscalisação que
lhes incumbo em todos as actos de inventario.

Examinarão principalmente e com todo o cuidado:-

1. Si o juiz é competente.

São competentes:-
-O juiz de orphãos, quando houver interessado herdeiro algum

orphão, menor ou reputado tal, ainda que ausente do imperio.
Não basta, porem, que sejão legatarios para firmar a compe-

tencia do juiz de orphãos; excepto de quota de herança, por equi-
valer á instituição de herdeiro.

A menoridade termina aos 21 annos. E' havido por maior o
emancipado com supplemento de idade ou casado. O prodigo é ia-
terdicto só depois da sentença que por tal o declaro.

—O juiz do civel ( onde o houver ) e o municipal, quando os
herdeiros forem todos maiores.

—O juiz da provedoria no mesmo caso.
2.° Si as avaliações estão legaes e regulares.
3. 0 Si estão descriptos e avaliados todos os bens.
40 Si as dividas passivas estão legalisadas.
Não podendo transigir, nem confessar o procurador da fazenda,

é indispensavel que, para serem attendidas tambem quanto á pro-
vincia, afim de que só do liquido da herança se paguem os impos-
tos, os credores requeirão e as justifiquem logo plenamente, com
provas legaes, não bastando a confissão dos herdeiros, nem mesmo
do finado em soo testamento. Si os herdeiros ou algum interessa-
do impugnar, ou si a divida não for logo plena e legalmente pro-
vada, deve o juiz remetter o credor aos meios ordinarios.

50 Si as despezas tambem são Iegaes; e si devem sahir do
monte, da meação, da terça ou dos rendimentos, ou ser a cargo
dos respectivos interessados.

As dividas passivas devem, em regra, saliir do monte; excepto:
1.0 as contrahidas antes do matrimonio, que são pagas pelos
do conjugo devedor anteriores ao casamento e pela sua metade
nos adquiridos durante o matrimonio; 2.° as que procederão de dis-
sipação, jogo, vicios e deictos, que devem sol-o pela meação de
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responsavel; 3. 0 as de fianças do marido, de que não proveio utili-
dade ao casal. As despezas do funeral sahem do monte. E taes se
dizem as que se fazem com o corpo, ate ser dado i sepultura, e as
missas ou officios de corpo presente. As do bem d'alma sahem da
meação ou da terça. E taes são as de outras missas, officios, suf-
fragios e esmolas.

As despezas de custeio dos bens e outras de semelhante natu-
reza, quando atteudidas, nunca o deverão ser tambem quanto à fa-
zenda; porque, não percebendo elia o imposto dos rendimentos e
fructos posteriores ao faliecimento, elias são inteiramente a cargo
só dos interessados, visto como, sendo os unicos que têm o commo-
do e proveito, devem ser os unicos responsaveis por ollas.

6. 0 Qual o grao de parentesco com o finado.
70 Si está legitimada a pessoa dos herdeiros.

E' do estylo declarar o inventariante logo em começo quem são
os 1, 3rdeiros.—Mas pode isto não ser sufficiente, ou porque se im-
pugne a legitimidade de algum, ou porque dependa de habilitação
a sua admissão ou por outro justo e legal motivo.—Deve o procu-
rador fiscalisar a exactidão de taes declarações.

Os herdeiros são testamentarios ou legitimos. Quanto aos pri-
meiros, é indispensavel que se faça constar juntando aos autos o
testamento.—Quanto aos outros, deve-se attondez ao seguinte: l.°
que elles succedern na ordem em que são chamados pela lei, a sa-
ber: descendentes, ascendentes, collateraes, conjugo e fisco; 2.0
que os descendentes succedem por direito de rcpresentaç7o in-in-
finitum; 3•0 que este direito não tem lugar nos ascendentes, e por
isto o mais proximo exclue o mais remoto; 4.° que nos collateraes
elle não vae alem dos filhos dos irmãos; 5•0 que, para succedor o
conjugo, é necessario que o casamento seja legitimo, que estives-
sem vivendo juntos ao tempo do faliecimonto e não tivesse havido
divorcio.—Os filhos legitimados por subsequente matrimonio sue-
cedem conjunctamente com os outros legitimes, por serem havidos
plenamente por taes.—Igualmente, os nattiraes devidamente reco-
nhocidos.—Não assim os illegitimos espurios, isto é, os incestuosos, os
sac rilegos e os adulterinos, que não succedein a pae e mãe.—Toda-
via estes succeder a/i intestato ao pae e mão, quando, legi-
timados por carta ou judicialmente, lhes for nella conferido esse
direito; sem prejuizo dos direitos dos herdeiros legitimos.—Por tes-
tamonto podem ser instituidos, não havendo herdeiros nocessaiios.
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—Em um e outro caso, porem, são sujeitos ao imposto, como o
declarou a decisão do thesouro n. 173 do 27 de abril de 1863 nos
seguintes termos-

« Quanto ao 1.0 quesito, que os filhos espurios legitimados com
habilitação para succederein, mesmo ab intestato, não estão isen-
tos da taxa em vista das disposições a que se refere o art. 3. 0 do
reg. a. 2708 de 15 de dezembro de 1860, das quaes evidentemen-
te se deprehende que a isenção só aproveita aos filhos que são
herdeiros necessarios ou forçados, e não aos espurios nas condi-
ções do que trata o quesito. »-

Quanto aos instituidos herdeiros em testamento com a ex-
pressa declaração do serem filhos, só são isentos aquelies. cujos
paes faliecessem antes da expedição do reg. a. 74 de 28 de dezem-
bro de 1875.

Os clerigos podem succeder sem distiucção alguma.—Os re-
ligiosos socularisados podem receber por testamento ou outro ti-
tulo, sem prejuizo da legitima devida aos herdeiros necessarios;
podem dispor dos seos bens, como lhes aprouver, ainda em vida
dos paes e ascendentes, mas não succedem ab intestato, senão em
falta de todos os parentes e conjuges, de modo a excluirem nuica-
mente o fisco,—Os religiosos professos, nem por testamento, nem
ab intestato; excepto alimentos—Nem as corporações de mão-morta
e outras, excepto legados, dependendo de licença do corpo legisla-
tivo, se consistirem em bens de raiz—A instituição da alma é
nulla; o que se estende aos legados que participarem da mesma
natureza e se verifica tambom quando é instituida herdeira ou
testamenteira alguma ordem, irmandade ou corporação.—Aos
religiosos secularisados succedeni os seos parentes na forma geral.

O pae e mãi não succedem aos filhos de coito damado e puni .
-vel.-.-Na successão dos collateraes, os irmãos germanos e seus fi-

lhos excluem os unilateraes. Em falta de irmãos germanos e seos
filhos ou de unilateraes o filhos, succedem os outros parentes até
o 10.0 grao, segundo o direito civil, excluindo o mais proximo
ao mais remoto—Os irmãos uterinos e outros parentes por parte
de mãi succedem aos illegitimos, inda que de damnado coito

8. 0 Si tam bem está legitimada a pessoa do inventa-
riante.

Porque casos ha em que, por não haver quem legitimamen.
te proceda a inventario e dd partilhas, se procede ó. arrecadação.-.
Por morte da mulher, continua o marido na posse; morto o ma
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rido, fica a mulher nessa posse, como cabeça de casal, excepto
quando divorciados ou separados.—Por failecimento dos paes, qual-
quer filho que em sua companhia estiver, preferindo o mais ve-
lho.—Em geral, o descendente ou ascendente, coilateral notoria-
mente conhecido,ou o herdeiro escripto, chamados immediatamen-
te pela lei ou pelo testamento.—E tambem o testamenteiro deixa-
do pelo testador, si aceitar.—Conseguintemente, embora pelo al-
vará de 9 de novembro de 1754 a posse civil com efi'eitos de
natural passe para os herdeiros legitimos e escriptos, sejo quaou
forem, deve-se entender nos termos expostos quanto ao inventario
e quanto á arrecadaço.

9.° Si ha herança ou legado de usufructo, para reque-
rer o que convier.

Porque o imposto é, cm tal caso, cobrado de modo especial.
Vide a nota ao art. 93.

10. Si o testamento (quando o haja) foi registrado na
provedoria e inscripto na coilectoria.

11. Si ha bens trazidos á col1aço.

Porque importam a exacta descripço dos bens, que deve ser
flscalisada.—O assento desta materia é a ord. 1. 40 t. 97, obscura em
algumas de suas disposiçtes.—Só é obrigado á collaçfio o descendente
e no o ascendente, coilateral ou estranho ; porque alia tem por fim
unicamente a igualdade das partilhas entre os d esconde ates. —Não
vm A co1laço: l.° os bens adventicios, isto é, ganhos pelo trabalho,
por doação ou outro meio, não em raso dos paes; 2.0 os bens cas-
trenses ou quasi-cas trens es, isto é, adquiridos por serviço militar ou
letras ; 30 a despesa do jantar ou ceia no dia do casamento ; 4.'
a despesa de educação e na guerra ; 5. 0 os alimentos ; 6.' os ren-
dimentos dos bens doados anteriores ao faliecimonto. - Devem ser
trazidos á collação 1.0 os bens doados pelos paes e avós 2.° tudo
quanto delies proviesse ou se recebesse ; 3.° os bens adquiridos por
doação com a clausula expressa de conferir ; 4.° o que se adquirio
com bens do pae, vivendo em companhia deste ; 5.° os fructos e
rendimentos posteriores ao fallecimento, excepto si ja no pos-
suir os bens. - Sendo a doaçzo feita por ambos os conjugas,
ao deva conferir metade no inventario de cada um ; si for
por um delies, deve conferir por inteiro. - E' licito renunciar o
zerdero a herança e preferir o dote.—Mas sempre ae ha de verificar1
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si offende as legitimas'dos outros herdeiros, por ser excessivo da le-

gitima do doado e da terça do doador, caso em que o juiz do inven-
tario o obrigará executivamente a completar o quinhão dos outros.
—Em regra, devem os bens ser computados pelo seu j usto valor ao

tempo do faliecimento, excepto; 1.0 quando a doação for para casa-

mento, por qne pode o donatario escolher esse valor ou o dos bens ao

tempo da doação; 2.0 a respeito dos bens immoveis melhorados por
bemfeitorias iguaes pelo menos á quarta parte do valor dos bens, em
que se lhe deixa a faculdade do conferil-os no estado actual, pagan-
do-lhe os outros coherdeiros as bemfeitorias, ou no valor do tempo

da doação; 3•0 a respeito dos mesmos no sentido inverso, para pedi-
remos co-herdeiros indemnisação do prejuizo ou qne entrem no va-
lor do tempo referido; 4. 0 quando os bens tiverem sido alienados
pelo donatario ou não existirem em seu poder; por que deverá tra-
zer o preço do tempo em que forem doados.—Os dotes, conferidos ou
não, em nada acerescem á terça do defunto, porque a coilação tende
somente a igualar os quinhões dos herdeiros necessarios descenden-
tes e, conseguinte mente. ella só se deve deduzir dos bens que pos-
suia ao tempo do fallecimento.

12 Si ha 1icitaçes.

A licitação não é prohibida por lei. Mas deve ser adniittida pelo
juiz com prudencia.-.A maior igualdade e rascos especiaes de conve-

niencia relativa ou valor de afl'eição por certos e determinados bens
justificão e regem a pratica a tal respeito—Mas nunca se devo
consentir que por elia venha prejuizo aos coherdeiros, v. g. quando
um licitasse em todos os bens, e em casos semelhantes.

13 Si ha dotes.

Aqui se trata do contrato dotal o antenupcial; por que dos do-
tes de paes a filhos j  se tratou em a. 11.—Como o que decide a
questões é o contracto, deve elie ser junto aos autos—Os noivos
podem ahi estipular, tanto para a vida, como para a morte.

14 Si ha substituição de herdeiros.
Por que podem haver direitos a cobrar, conforme a substitui-

ção e a pessoa dos herdeiros.

15. Discriminar da fazenda geral a taxa pertencente
á receita provincial.
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—Alem do que ja ficou estabelecido sobre a separação das duas

rendas, regulada pela epoca do faliecimento dos testados o intes-
tados, cumpre ter em vista as seguintes disposições do decreto n.
4113 de 4 de março de 1868.

Attendendo a necessidade de prevenir os conflictos que se podem
dar entre a fazenda geral e a provincial na arrecadação do imposto de
transmissão das heranças e legados de apolices, e fixar regras pala
a mesma arrecadação, e tendo ouvido a secção de fazenda do con-
selho de estado; hei por bem, á vista do artigo 20 da lei numero
1507 de 26 de setembro do anuo passado, decretar o seguinte

Art. 1.0 O imposto de transmissão das heranças e legados con-
sistentes em apoucas da divida publica fundada e seosjuros par-
tencerá exclusivamente á renda geral, qualquer que seja o do-
micilio do defunto.

§ unico. Das heranças e legados consistentes em apoucas pro
vinciae8 no se cobrará o imposto para a renda geral.

Art. 5. 0 As repartições e fuaccionarios publicos geraos e pro-
vinciaes nos actos de soo officio fiscalisarão o pagamento dos impos-
tos devidos, tanto á fazenda geral como á provincial, da transmis-
são de apoucas, por titulo successivo ou testamentario.

6.° O imposto, de que trato os artigos antecedentes, será
cobrado das heranças e legados dos failecidos testados ou intesta-
dos depois da publicação do presente decreto nos periodicos, em
que se publicarem os actos offieiaes na côrte e provincias.

—Este decreto, no preambulo, como no art. 1.0, refere-se só,
positiva e determinadamente, ás heranças e legados consistentes em
apolices—, isto é, as apolices existentes no espolio ao tempo da mor-
te de quem as deixa, e não as que, por disposição de ultima von-
tade ou por outro algum motivo, posteriormente se adquirem com
o producto dos bens da herança ou com os valores pecuniarios nelia
existentes.

No primeiro caso o imposto pertence á renda geral, no segun-
do á provincial; fundando-se esta distincçAo na ordem do thesouro
de 29 de fevereiro de 1830; no despacho de 3 do abril de 1854
proferido em requerimento de Miguel de Aveilar (Man. do Proc.
dos Feit. nota 760 ) e no principio consagrado pela decisão do mes-
mo thesouro de 16 de fevereiro de 1848, n. 26, posteriormente
confirmado pelo de 27 de abril de 1863, n. 173, com expressa refe-
rencia ao art. 41 do decreto n. 2708 de 15 de dezembro de 1860,
ainda em vigor, prevalecendo a mesma distiicço quando o usu-
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fructo é constituido em apolices ja existentes no espolio ou ainda
por adquirir ( cit. nota ).

16. Em summa, examinarão tudo o mais que ahi for
de interesse da fazenda, requerendo o que julgarem con-
veniente.

Man. cit. cap. 5°

Art. 10,'.

O procurador fiscal, por interinedio dos colioctores,
promoverá o andamento dos inventarios, sendo os mesmos
agentes citados e ouvidos, conforme as prescripçes con-
stantes dos arts. 104 e 105.

Reg. n. 74 de 28 de dezembro de 1875 art. 40.

A este respeito, ainda recentemente, em circular de 8 de maio
de 1882, dirigio-se a directoria de fazenda aos exactores nos seguin-
tes termos

O director da fazenda provincial de Minas, certo de que existem
paralysados nos cartorios muitos inventarios, em que é interessada
a fazenda, sem que tenha sido pago o seilo de heranças e legados,
mais uma vez dirige-se aos Srs. coilectores, recommeudando-lhes
toda a solicitude em promover a liquidação desses inventarios e a
arrecadação da respectiva taxa.

Bem sabe o director, que, apesar do zelo e diligencia, com que
alguns Srs. coilectores promovem os interesses do fisco, é o paga-
mento desse imposto retardado, por suscitarem-se questões, cuja
decisão demanda largo tempo; ruas, para obviar a este inconve-
niente, encontra-se providencia efficaz nas disposições dos arte. 18
e 19 do regulamento n. 74 de 28 de dezembro de 1875, os quaes pre-
screvem, que o imposto deve ser cobrado logo que se possa liquidar
directamente pelo inventario, cru qualquer estado delie, ou desde
que esteja liquida pelo testamento a sua importancia; que, si a li-
quidação demorar-se mais de um anno, os Srs. coliectores reque-
rerão liquidação provisoria, e por esta efi'ectuar-se-ha a cobrança e
que, feita a liquidação definitiva, a diferença determinará ou a
cobrança do imposto sobre o valor accrescido ou a restituição devida,
em vista de mandado do juiz da causa, apresentado á estaço, em
que for feito o pagamento da taxa.
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TITULO 10.

DA ARRECADAÇÃO.

Art. 10$.
As guias dos oscrives do juiz perante quem se fize-

rem os inventarios ou se derem as contas testamentarias
para pagamento do imposto serio passadas em duplicata,
afim de que uma das vias seja por elies directamente re-
mettida á thesouraria provincial para as devidas confron-
taçes, devendo uma e outra conter, alem da declaração
do failecimento do testado ou intestado, a da natureza
da herança ou do legado, a do grao de parentesco do her-
deiro ou legatario, a de quem tiver offieiado por parte da
fazenda e a do solicitador respectivo.

§ unico. A remessa será feita no fim de cada trimes-
tre, devendo os respectivos juizes e o do direito em correi-
ção fiscalisar o pontual e exacto cumprimento d'este dever
por parte dos escrives.

Reg. n. 74 de 28 de dezembro de 1875 art. 37.

Art. 109.
A cobrança do imposto se effectuará logo que se possa

liquidar direitamente pelo inventario, em qualquer estado
d'elie, ou desde que esteja liquida pelo testamento a sua
impor tancia.

Annullada, porem, definitivamente a transmissão, será
integralmente 'restituida a taxa e exigida do herdeiro ou
legatario judicialmente reconhecido.

L. 2181 de 25 de novembro de 1875 art. 18 § 8. 11 ; reg.
cit. art. 18.

Art, 110.

Si a liquidação demorar-se mais de um auno, o procu-
ador fiscal ou os respectivos coliectores requererão liqui-
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dação provisoria, e por esta cifectuar-se-ha a cobrança do
imposto.

A diferença entre esta liquidação e a definitiva de-
terminará ou a cobrança do imposto sobre o valor accres-
cido ou a restituiço devida, em vista de mandado do
juiz da causa, apresentado á estação em que for feito o
pagamento da taxa.

L. e art. cit. § 9.°;reg. art. 19.

Art. 111.
Nenhuma partilha se julgará por sentença, nenhuma

herança ou legado, ainda mesmo de usufructo, poderá ser
entregue, nem se passará ou receberá quitação, sem con-
star o pagamento do imposto devido. Alv. de 17 de junho
de 1809 § 8.° o 9. 0 ; reg cit. art. 20.

Art. 112.
O procurador fiscal e os coliectores, achando que o

imposto está em termos de se liquidar, requererão que se
proceda ao calculo provisorio ou definitivo, e que para o
devido pagamento se arrematem do espolio tantos bens
quantos sejo necessarios.

§ l.° Si algum herdeiro ou interessado se oferecer a
pagar a importancia devida á fazenda e efectuar o paga-
mento em moeda corrente dentro de quarenta e oito horas,
no haverá lugar a arrematação de que trata este art.

§ 2. 0 Nas arrematações de bens para pagamento do
imposto seguir-se-hão os termos das execuções fiscaes no
mesmo juizo do inventario.

Reg. cit. art. 21.
A cobrança da taxa que recahir sobre valores consistentes em

dividas activas será regulada pelo disposto nos arts, 94 e 95.

Art. 113.
Quant9 aos titulos do fundos publicos e acçÕes de com-
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puiitas ou soetuutjs, assim uacwriaes como estrangeiras,
salva a disposição do art. 59, § unico, n. 1, será a taxa
regulada pela cotação media no dia do fallecmento do
testado ou intestado.

§ unico. Si os titulos de que trata este art, no ti-
verem cotação, obsorvar-se-ha a respeito deiles a regra
prescripta no art. 106.

Art. 114.
O augmento de valor que tiverem os bens desde a mor-

te do testado ou intestado até á epoca do pagamento do im-
posto será attendido em favor da fazenda provincial para
d'elie se pagar a taxa devida; bem como o será em prejuzo
da mesma fazenda a perda de valor no caso de ruma total
dos bens de que se cotnpuzer a herança, isto por occasio
da liquidação provisoria.—Reg. cit. art. 25.

Art. II.
O que fica disposto nos arts. antecedentes é extensivo

a todas as arrecadações e inventarios actualmente penden-
tes,em que houver divida de taxa de heranças e legados, e
que não tiverem sido ainda julgados por sentença.—Reg.
cit. art. 27.

Art. 114i.
A cobrança das taxas devidas de heranças ja inventa-

nadas e partilhadas será promovida pelos meios executivos,
á vista de certidões extrahidas na conformidade das leis
em vigor, depois de inscriptas as dividas nos livros com-
potentes da thesouraria provincial.—Reg. cit. art. 33.

TITULO 11.
DISPOSIÇEs COMMINATIVÁS

Art. 117.
Os que injustamente se oppozerem ao pagamento da
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taxa por meios judiciaes, decahirido em ultima instancia e
passando em julgado a falta de futidarnento da reluctan-
cia havida, pagarão, alem das custas, nove por cento de
premio, contado da data da avaliação dos bens, em con -
formidade do disposto nos arts. 19 da lei provincial n.
570 delOde outubro de 1851 e lOdade n. 606 de22de
maio de 1852.—Reg. n. 74 de 28 de dezembro de 1875.
art. 42.

Art. lis.
Para a imposição das multas dos alvarás de 17 de ju-

nho de 1809 § 13 e de 2 de outubro de 1811, admittir-se-
ho denuncias perante as repartições fiscaes e o procura-
dor da fazenda, sendo o producto das mesmas multas dis-7
tribuido entre o denunciante e a fazenda provincial.—.
Reg. cit. art. 43.

TITULO 12.

DA COMPETENCIA.

Art. 110..
As questões que se levantarem em juizo ou perante as

repartições fiscaes, a respeito da obrigação, app1icaço,
isenção, arrecadação e restituição do imposto da taxa de
heranças e legados, são da exclusiva competencia da au-
toridade administrativa (dcc. n. 2343 de 29 de janeiro de
1859 art. 3." § l.° e 25); pertencendo o julgamento da
mesmas questões á thesouraria provincial, com recurso
para o presidente da provincia.—Reg. n. 74 de 28 de de-
zembro de 1875 cit. art. 41.

A administraço fiscal em todos os tempos ha sido incansavel
no empenho de estimular o zelo de seus exactores na importante
diligencia de promoverem, por todos os meios ao alcance de sua so-
licitude e boa vontade, a factura e prompta concluso dos inventa-
rios em que seja interessada a fazenda, para que não escassdo,- como
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em alguns annos, essa, incontestavelmente, uma das mais copiosas
fontes de renda.

Notavelmente no decurso de 1860-63 mui frequentes foram as
ordens a esse fim expedidas, d'entre as quaes transcreveremos a de
15 de outubro do primeiro daquelies annos, contendo as seguintes
prescripços, ainda em pleno vigor

La Que infallivelmente nos dias 1 e 15 de todos os mezes ex-
ponham os coliectores à directoria as diligencias que houverem
feito para a arrecadação do seilo de heranças e legados.

2.a Que, por meio de representações á mesma directoria ou
á procuradoria fiscal, solicitem as instrucções de que hajam mister,
para que de prompto se dissipem quaesquer duvidas ou difficuldades
que possam impecer o regular andamento desta exacção, e por dias
ou pela presidencia sejam tomadas aqueilas medidas que não es-
tejam na alçada dos agentes da arrecadação.

CIRCULAR

'ro Preto, mesa das rendas provinciaes, 15 de outubro da 1860.
Não rrespondendo ás vistas do inspector da mesa das rendas

proYiniaes, nem às recommendaçes feitas aos srs. coliectores, o
silencio •ue vão guardando sobre a promoção dos inventarios, e
sendo uil do mais ardentes empenhos da administração
equilibrar a despeza da provincia com a sua receita, o que só de-
pende do mo'o por que desempenharem seus deveres os exactores
fiscaes, deliberou o mesmo inspector determinar positivamente aos
srs. collectores que nos dias 1 e 15 de todos os mezes exponham a
esta repartição as diligonciae 'e houverem feito para a arrecadação
de sello de heranças e 1ogado u o estado em que se acharem os
respectivos inventarios.

Em representações a esta inesn o 	procuradoria fiscal, têm os
ars. coilectores o mais seguro meio !	;sipar quaesquer duvidas
ou embaraços que se opponham a sforços ; e pois, não lhes
faltando esclarecimentos e direcção, nem o apoio da mesa todas as
vezes que o interesse individual se ostente em opposição ás suas
diligencias, nenhum pretexto lhes resta para eaeussrem-se de fal-
tas, que alguns pretendem attribuir a dificuLdades locaes.

O inspector—AFroNso CELSO DE Ass FF3I'IIREDO.

E as mesmas recomrnendaçes, ainda ha pouco, furam reitora-
das na circular de 8 de maio de 1882,
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O sello de heranças o legados do anuo financeiro de 1840--1841

apenas doo em cofre 7:6G8396; em 60-61 produzio 128:044$185;
em 80-81 reis 174:271$570; tendo-se orçado em 200:000$. relativa-
mente a cada um dos exercicjos de 81-82, 82-83 e 83-84.

O decimo por cento s01re as transrnisses directas orçou-se
para 83-84 em 40:000$., correspondentes ao acervo liquido de qua-
renta mil C on tos em um só anuo.

SECÇÃO 5'
DOS NOVOS E VELHOS DIREITOS.

Creadas as respectivas quotas pelos regimentos de 16 do ja-
neiro de 1598 e de 11 de abril do 166!; d'ahi proveio essa denomi-
nação, mantida nas sucessivas reformas por que tôm passado as
tabelias reguladoras do imposto.

As primeiras que se encontrão nos livros da lei mineira são
as referidas no art. 21 do reg. n. 7, annexas ao reg. n. 19, nas
quaes ainda se v& a discriminação de—velhos e novos direitos—, ex-
tincta na portaria da presidencia de 10 de janeiro de 1854, que
declarou de novo essas imposiçOes, ex vi da expressa faculdade con-
stante do 2. 0 do art. 50 da lei n. 660 de 20 de junho de 1853,

Aqueile acto da presidencia, com leves retoques recebidos
em algumas leis annuas, subsistio até á promulgação da lei 846 de
15 de julho do 1857, que incluio uma nova pauta, substituida em
1873 pela tabella—B—annexa á lei 2024 de 1 de dezembro e ulti-
mamente pela de n. 2 da lei 2181 de 25 de novembro de 1875, pos-
teriormente alterada pelos arts. II da de n. 2314 de 11 de julho de
1876; 23 da de n. 2433 de 14 de novembro de 1877; 4•0 § 7. 0 e 8.0
da de n. 2476 de 9 de novembro de 1878; 8.o da do ri. 2545 de 31 de
dezembro de 1879; 8. 0 da de n. 2716 de IS do dezembro de 1880; 10
da de n. 2904 de 9 de novembro de 1882.

TITULO. 1.0

DAS CONTRIBUIçõis FIX\S.

rt. 120.
Serão exigidos:
§ 1.0 Um conto de rs. de cada provisão vitalicia do
gado não formado,
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Se for temporaria, 30$. de cada annc ou fracção de
anno.

L. 2181 de 25 de novembro de 1875 tab. n. 2 § 4.°
2716 de 18 de dezembro de 1880 art. 8.°

A lei mineira n. 111 de 6 de abril de 1838 deu aos presidentes
desta provincia a faculdade de conceder cartas de advogado; do
mesmo modo por que as concedem os presidentes das relações. Esta
lei, revogada pela de n. 1564 de 22 de julho de 1868, restaurou-se
pela de 21 de setembro de 1870 n. 1667.

O dec. n. 5618 de 2 de maio de 1874, no art. 44, tratando de taes
provimentos, requer que o candidato exhiba certidão de idade, ei
une prove ser maior, folha corrida e attestaçes que abonem a sua
moralidade, e que se sujeite a exame oral e escripto, em que mostre
conhecimentos theoricos e praticos de jurisprudencia.

Duzentos mil reis:
§ 2. De contracto ante-nupcial entre conjuges, no

havendo declaração de valor. L. 2181 de 25 de novem-
bro de 1875 tab. n. 2 § 31; 2716 de 18 de dezembro do
1880 art. 8. 0 § 1 o

Se houver declaração de valor, o imposto será do um por cento,
conforme o § 2.° do art. 121.

§ 3.° De contrato de concessão de garantia de juros
ou subvenção kilometrica por parte da provincia. L. 2181
e tab. cit. § 30.

§ 40 Setenta e cinco mil rs. de procuração, por in-
strumento publico ou particular,para venda de escravo, es-
teja ou no nomeado o comprador, cobrando-se tantas ve-
zes a mesma taxa quantos forem os escravos mencionados
It. § 33; lei 2314 de 11 de julho de 1876 art. 11; 2716 d
18 de dezembro de 1880 art. 10 § 4.°; reg. n. 91 de 13
janeiro de 1881 art. 6.°

Esta contribuição no se restitue, nem ainda no caso de
- itirm fffts nocuraç5es, corno em seguida se vê.
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Mas esta inteiligencia repu gna á lettra e ao espirito tanto da lei
ada 2314 art. 11, como do reg. n. 91 de 13 de janeiro do anuo
ssado, arts. 2.° e 6. 0, os quaes, como ja disse, equipararam as
ocuraçes aos titules de dominio.

O intuito do legislador foi sem duvida acautelar as muitas frau-
es que se davam em prejuízo da fazenda, passando os vendedores

procuraço e recibo aos compradores, que assim ficavão garantidos
da reivindicação e habilitados a revenderem os escravos dentro ou
fora da provincia ou a conserval-os em seu dominio.

Supponha-se que o comprador por procuração vende os escravos
fora da provincia ou que os conserva em soo dominio ou ainda
que os venda áquelle mesmo de quem os comprou, ou tambem que
o contracto teve por fim a garantia de um empretimo por certo
praso, o que equivale a uma venda a retro, e que, antes de findo
o praso, paga a divida, voltarão ao dominio do primitivo senhor.

Em qualquer destas hypotheses, nada mais facil do que pro-
var com certidão do todos os cartorios da provincia que a procu-
ração não produzio effeito, pois que, em virtude della, nenhuma
eseriptura se passou; entretanto, ninguem dirá que, em face da le-
gislação em vigor, deva em taes casos ser restituido o imposto.

Do que precede resulta:
1. 0 Que o imposto recahe sobre o instrumento de procuração.
2.° Que o direito á percepção desse imposto firma-se para a

fazenda desde que é passada a procuração, tanto que, se não é pa-
go nessa occasião, deve ser exigido com a multa de 20 por cento.

30 Que a distincção de produzir ou não effeito o mandato não
existe na lei, nem podia existir, desde que o imposto deve ser pago
no acto de passar-se a procuração, porque, se tal distincção exis-
tisse, nessa occasião não estaria ainda firmado o direito da fa-
zenda, por depender do implemeuto de uma condição futura, que
poderia ou não realisar-se, e, alem de ser absurdo exigir em taes
circumstancias o imposto, daria isso lugar a innumeras resti-
tuições, com grave incomrnodo e prejuizo das partes, augmento de
trabalho e grandes dificuldades para a fazenda, sem utilidade
alguma.

São estes os fundamentos do moo acto; V. Exc., porem, resol-
erã como for mais acertado.

—O recurso não obteve provimento e, pois, ficou em vigor a
trina, perfeitamente juridica e inatacavel, do parecer que aca-

ser trauscripto.
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Directoria da fazenda provincial de Minas Geraes, 31 de aget
de 1882.—N. 626.—Ilim. e Exm. Sr. - D. Joanna Gomes do Prad
Ignacio Xvier de Sales e Manoel Hypolito Machado, em requer
mento datado de 27 de março do corrente anno, pediram a esta di
rectoria restituição da quantia de 430$000, que pagaram na coliecto-
ria de Alfenas, de imposto sobre procurações para venda de escravos,
sobre o fundamento de que taes procurações não tiveram effeito, por
terem sido os escravos vendidos depois directamente pelos suppli-
cantes, e de cujas escripturas tiveram de pagar tambem os respec-
tivos direitos.

Ouvi a este respeito a colectoria e a procuradoria fiscal e, con-
formando-me com o parecer desta, indeferi a petição.

Desse despacho recorrem os supplicantes para V. Ex., insis-
tindo no mesmo argumento. Ouvi ainda a contadoria e a procurado-
ria fiscal, cujos pareceres tenho a honra do submetter é. ilustrada
consideração do v. ex., cabendo-mo informar que, de accordo com
o dr. procurador fiscal, entendo não estar o recurso no caso de ter
provimento.

Diz o art. 11 da lei n. 2314 do 11 de julho de 1876.— « Sobre o
instrumento publico ou particular de procuração para venda de es-
cravos, cobrar-se-ha 50$000 de cada escravo, esteja ou não nomeado
o comprador. Não será dado conhecimento do pagamento do im-
posto da meia sisa e nem se fará annotação do registro de que trata
o art. 12, sem exhibição do titulo de dominio ou da procuração para
a venda do escravo, cujos direitos serão então exigidos com a multa
de 20 %, caso não tenham ainda sido pagos. Desta disposição evi-
dencia-se que o legislador, para todos os efíeitos fiscaes, equiparou
as procurações para venda de escravos ás eseripturas e que, por con-
seguinte, naqueiles contratos, como nestes, o direito da fazenda é.
percepção do imposto firma-se desde que são lavrados e assignados,
nada importando que depois se desfaçam, salvo quanto ás escrpturas
de annullação por sentença passada em julgado.— Man. do P. dos
F. nota 1123.

Os supplicantes invocam, pois, uma distincção que a lei não
estabeleceu, nem podia estabelecer, sob pena de tornar-se inoxequi_
vel o de trazer deploravel anarchia na arrecadação do imposto.

Do mais, si a contribuição so fosse devida quando a procuração
produzisse effeito; o que era curial, o que o bom senso aconselhava
é que o pagamento fosse exigido quando para lavrar-se a escriptu
fosse exhibida procuração, porque so então ter-se-lia certeza d
dIa ia produzir eft'eito,
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§ 5.° Cincoeata e cinco mil rs. de carta, diploma ou
proviso de pharmaceutico. It. § 9. 0 ; lei 2904 de 9 de no-
vembro de 1882 art. 10.

Vinte mil reis:
§ 6. 11 De alvará de supprimento de consentimento do

pae ou tutor para casamento. It. § 20.
§ 7.° De carta supplementar de idade. It. § 21.
§ 8.° De licença para uso de armas. It. § 28.
§ 9.° De prorogaço de prasos estipulados em con -

tratos com a administração provincial. It. § 11.
§ 10. Doze mil reis do justificação de genere o de

serviço. It. § 27.
Dez mil reis:
§ 11. De creaço de irmandade, confraria, ordem

3 11 , sociedade ou companhia anonyma, confirmação de
soes estatutos ou compromissos. It. § 14.

§ 12. De licença para erecção de capelias e orato-
rios. It. § 13.

§ 13. De provimento para administração de capelias.
li. §15.

§ 14. De titulo de official de justiça (rneirinho ).
§ 70

§ 15. De cada anno ou fracção de anno por que hou-
ver de durar cada uma provisão temporaria de solicitador
de causas. L. 2716 de 18 de dezembro de 1880 art. 8.°

§ 16. Seis mil reis de cada titulo de porteiro de au-
ditorios. Tab. cit. § 8.°

Cinco mil reis;
§ 17. De alvará de von ia para fazer citar, excepto o

concedido a escravo ou pupilio. It. § 23.
§ 18. De carta de adopção, legitimação o perfilha-

ção. it. § 18.
§ 19. De cauço de opere demoliendo, fideijussoria,

de rato, promissoria civel de qualquer natureza. it. § 24.
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§ 20. De dispensa de impedimentos matrimoniaes ou
de proclamas, não sendo pobres os nubentes. It. § 17.

A pobreza devo provar-se por declaraço do respectivo parocho,
como, em caso analogo, o prescreve a ultima parte do § 84 da ta-
beila anuexa ao reg. que baixou com o doe. n. 4356 de 21 de abril
de 1869.

§ 21. De folha corrida. It. § 20.
§ 22. De prorogação de administração, relativamente

a cada anuo. It. § 16.
§ 23. De titulo de habilitação do herdeiros. It. § 25.
Dous mil reis:
§ 24. De carta de emancipação. It § 19
§ 25. De cada provisão de tutela. It. § 22.
§ 26. Quatro mil rs. de cada anno ou fracção de

anno por que houver de durar cada uma provisão tempo-
raria de solicitador de residuos. L. 2716 de 18 do dezembro
de 1880 art. 8.°

TITULO 2.°

DAS CONTRIBUIÇ5ES PROPORCIONAES

Art. 121.
Serão exigidos:
§ 1.° De escriptos e escripturas publicas e particu-

lares, termos de contrato, rescisão, ratificação e distrato
de qualquer especie; sendo:—

De valor maior de 50$000 até 2 00$000.	2$000

De 200$000 a 500$000 ........3$000
De 500$000 a 1 : 000$000 ......, 5$000
De 1:000$000 até 10:000$000, mais 2$000 de cada

coito ou fracção superior a 200$000.
Incluem-se neste § os escriptos particulares e as escripturas

publicas de alheação de escravos, das quaes se cobram os respecti-
vos direitos, alem do imposto sobre a translação do dominio. Gire.
da rep. de faz. de 6 do março de 1861.
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Excluem-se:
1. 0 A escriptura do contrato de empreitada ou lo-

cação de serviços, em que o empreiteiro ou locador for-
neça o proprio trabalho ou industria.

2. 0 As cautelas de penhor e mais actos relativos
á administração das caixas economicas, monte-pios, mon-
tes de piedade ou de soccorro e sociedades de soccorros.

3. 0 Os dotes de paes a filhos.
4.° Os actos relativos ã desappropriaço por conta

do estado, provi icia ou municipio.
Lei 2181 de 25 de outubro de 1875 tab. n. 2 § 29.
§ 2.° De contrato ante-nupcial entre conjuges, um

por conto do respectivo valor, que será declarado pelas
partes com audiencia do agente fiscal. Lei 2438 de 10 de
novembro de 1877 art. 23.

No havendo declaração de valor, o imposto será de 200$. con-
forme o § 1.0 do art. 120.

Dois por cento:
§ 3•0 De concessão de moratoria a fiador do exactor

alcançado ou a qualquer devedor, cobrando-se em rela-
ção ao valor da divida. Lei 2181 de 25 de novembro de
1875 tab. n. 2 10.

§ 4.° De doação inter vivos. Sendo, porem, entre
ascendentes e descendentes ou affins nos mesmos graos,
cobrar-se-ha um decimo por cento do valor doado. L. e
tab. cit. § 32; 2892 de O de novembro de 1882 art. 20.

Cinco por cento:
§ 5. 0 Do vencimento de um anno de quaesquer em-

pregados provinciaes; cobrando-se por descontos mensaes
desde o começo da percepção, de modo que o pagamento
só se faça proporcionalmente ao que se receber.

Comprehendem-se na obrigação de pagar:
1. 0 Os vencimentos de inactividade (dos aposentados,

jubilados e reformados)
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2. 0 As porcentagens ou gratificações permanentes
de quaesquer empregados, não se considerando como taes
as que se concedem por administração de obras, como es-
tradas, pontes, &.

3. o A totalidade dos vencimentos do empregado que
passa para repartição diversa daqueila a que pertencia.

4° A maioria de vencimento d'aquelie que, ja tendo
contribuido, passa na mesma repartição ou classe a ser-
vir emprego de mais elevado vencimento.

5•0 Os titulos de nomeação e remoção dos professores
publicos.

São isentos dos mesmos onus:
1. 0 Os vencimentos não superiores a 200$000.
2. 0 Os substitutos natos ou legaes de empregados que

tenhão pago o imposto
Lei 2181 de 25 de novembro de 1875 tab. n. 2. §

1.0 ; 2545 de 31 de dezembro de 1879 art. .°; 2716 de
18 de dezembro de 1880 art. 8.°

INSTRUCÇES

La Os direitos sobre vencimentos serão arrecadados nas pro-
prias repartições pagadoras, por descontos mensaes durante o pri-
meiro anuo da percepção de taes vencimentos, na rasão da duode-
cima parte dos ditos direitos.

2.' Quando se abrir assentamento dos titules do vencimentos,
e lançará na folha respectiva nota especial da importancia dos di-

rbtos de um anuo a deduzir, indicando-se a quota exigivel mensal-
mente e o mez em que ha do cessar a deducção. A quota mensal
dos direitos não soifrerá alteração, ainda no caso de ser o venci-
mento pago com abatimento por qualquer outro motivo.

3, a Emquanto durar o desconto, se se pagará o vencimento li-
quido dos direitos, e o producto destes será carregado na receita do
respectivo thesoureiro ou pagador. Nas quitações que as partes as-
signarem se fará declaração da importancia total do vencimento,
da quota do desconto e do liquido pagavel, segundo as verbas lan-
çadas na folha pela secção de assentamento.

4 ,a E' pormittido aos contribuintes saldar o seu debito antes
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de doze mezes, por descontos de quantias excedentes fl duodecima
parte dos direitos, si assim lhes convier.

5•& Logo que se completar a arrecadaço dos direitos, os inte-
ressados apresentarão os seus titules na referida secção, para neiles
se averbar a importancia recebida com declaração da repartição em
que se fez o desconto, sua quota mensal e mezes em que teve lu-
gsr. Estas verbas serão datadas e assignadas pelo chefe competente.

6. a Nas guias que se expedirem em favor de funecionarios acti-
vos e inactivos, que no estiverem quites dos direitos, se fará men-
ção da quota arrecadada por conta e da que ainda restarem, afim
de proceder-se ao desconto na repartição em que passarem a receber
Os vencimentos.

7•a O desconto mensal deve suspender-se por todo o tempo em
que no perceberem vencimento os respectivos funccionarios ; com-
tanto, porem, que nos futuros mezes, em que entrarem no gozo
delies, indemnisem todas as prestaç3es a que estiverem sujeitos e
completem o pagamento dos mesmos impostos.

Inst. do th. de 2 de maio circ. da mesma data e de 23 de no-
vembro de 1870.

Dez por cento:
§ 6. 0 De alivio ou levantamento de multas impos-

tas em virtude do contratos com a administração provin-
cial, cobrados os direitos sobre o valor das mesmas mui-
tas. Tab. cit. § 12.

§ 7. 0 Dos vencimentos com que forem concedidas li-
cenças a empregados pruvinciaes por um anno ou mais.
II. § 2.°

TITULO 3°

DAS CONTRIBtJIÇEs RELATIVAS Á LOTAÇÃO.

Art. 1?2.
Serão exigidos;
§ 1 . 0 Vinte e cinco por cento da lotação do rendi-

monto de um anuo, pelo provimento trienual dos ernpro-
gos de guardamoria, de nomeação provincial. Se o provi-
mento for por menos de tres annos, se dividirá a quota em
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proporço. L. 2181 de 25 de novembro de 1875 tab n. 2

§ 2. o Trinta por cento sobre a lotação do respectivo
emprego, relativamente aos serveutuarios de officios de
justiça. de que trata o art. 1. 0 do decreto n. 1249 de 16 de
dezembro de 1853. Lei n. 2476 de 9 do novembro de 1878
art. 4. 0 § 8.'

Vido este e outros decretos em seguida ao art. 143.

§ 3•0 Sessenta por cento da lotação do rendimento
de um anno dos empregos de guardamoria e judiciarios,
de nomeação provincial, a titulo vitalicio. E' sujeito ao
mesmo imposto o excesso de lotação nas permutas. L. 2181
tab. cit. § 311

CAPITULO 1.'

DAS LOTAÇES.

Art. 123.
A lotação dos officios de justiça será feita administra-

tivamente pelas coilectorias provinciaes. Lei 2112 de 8
de janeiro do 1875 art. 3. 0 § 30; reg. n. 71 de 13 de ju-
lho do mesmo anno art. 1.0

§ unico. Os serventuarios providos antes de taes lo-
tações são obrigados ao pagamento de direitos correspon-
dentes ao excesso do valor d'essas, relativamente às que
regularão a cobrança na occasiao de seos provimentos; po-
dendo o governo consentir que neste caso o pagamento se
faça em prestaços trimestraes, nunca excedentes ao pra-
so de um anno. Lei 2476 de 9 de novembro de 1878 art.
40 § 70

Art. 124.

Os chefes d'essas estações, informando-se por es-
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cripto dos serventuarios dos officios que houverem de ser
lotados, e de outros funccionarios e pessoas que posso mi-
nistrar esclarecimentos, proferirão os seos despachos, de-
signando a lotação do rendimento provavel de um anno.
It. art. 2.°

Art I2.
Proferido o julgamento da lotação, será deile inti-

mada a parte interessada, que poderá dentro de 10 dias
apresentar qualquer reclamação, adduzindo as rasões e
provas legaes, que entender necessario para justifical-a.
It. art. 30

Art. 126.
Findos os 10 dias de que trata o art. antecedente,

sem que tenha havido reclamação ou com esta, attendi-
da ou não, serão os papeis remettidos á directoria de fa-
zenda para nesta ser a lotação approvada ou reformada,
como entender o director, que para esse fim poderá re-
quisitar informações dos diversos funecionarios da pro-
vincia, ficando copia dos papeis na coliectoria e dando-se
á parte sciencia do despacho sobre a reclamação e da
remessa. It. art. 4•0

Art. 127.
Esta remessa será feita o mais tardar até 15 dias

contados do fim do prazo do artigo antecedente, e no
suspenderá a execução cio despacho que fixar a lotação.
It. art. 5.°

Art. 12$.
Da deliberação definitiva tomada peio director, bem

como de qualquer alteração posterior, se fará commu-
nicaço à respectiva coliectoria, para que seja reunida
á copia dos papois de que trata o art. 126. It. art. 6.0
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Art. I2J.
Das lotações assim approvadas ou reformadas se

fará lançamento em livro especial antes da communi-
caço de que trata o art. antecedente, bem como do
que a tal respeito for alterado por deliberação posterior
e competentemente tomada. li. art. 7•0

Art. 130.
A lotação dos officios de justiça será renovada todas

as vezes que, em virtude de quaesquer disposições legaes,
forem auginentados os rendimentos do lugar lotado, e
bem assim quando a directoria de ftznda tiver provas de
que no foro attendidos devidamente os interesses da fa-
zenda. it. art. 8.0

Art. II,
O imposto das lotações será pago á bocca do cofre

da directoria, ou nas respectivas collectorias, por occa-
sio de tirar-se o titulo de nomeação. It. art. 9•0

Art. I2.
Das decisões do director no caso do art 126 haverá re-

curso voluntario, sem effeito suspensivo, para o presiden-
te da provincia, no prazo de 30 dias It. art. 10.

CAPITULO 2.°

DOS PROVIMENTOS.

Art. 133.
Apenas vagar qualquer dos officios ou empregos de

justiça, cujo provimento compete ao presidente, nos ter-
mos da lei n. 95 de 6 de março de 1838, será affixado
edital no lugar do domicilio do serventuario, annuncian-
do a vaga e convidando os pretendentes para, no prazo de
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60 dias, se habilitarem em concurso, pela forma aqui de-
clarada. Reg. n. 14 de 28 do novembro de 1881 art. L°

Art. 134.

O juiz competente para mandar afflxar edital, presi-
dir ao concurso e prepararar o processo da habilitação é,
na capital ou cabeça do comarca, o juiz de direito ou soo
substituto formado, nos demais termos, ainda reunidos, os
juizes municipaos letrados, e somente os supplentes, quan-
do estiverem com a jurisdicço plena.

§ unico. O juiz, que mandar affixar o edital, o re-
metterá immediatamente à secretaria do governo, para
ser reproduzido na capital, commuoicando ao mesmo tem-
po á presidencia a vaga e a maneira por que foi feita a
substituição provisoria. It. art. 2.0

Os requerimentos de habi1itaço serã o instruidos
com exames do suíficiencia, certidão de idade, folha cor-
rida e qualquer outro documento que possa justificar a
idoneidade e merecimento do candidato.

§ 1. 0 São dispensados de exhibir folha corrida os
pretendentes que provarem achar-se no exereicio de em-
prego publico; assim tambein será dispensada a certidão
de idade, quando por qualquer outro meio se verificar que
o pretendente tem a idade legal.

§ 2. 0 Findo o prazo de 60 dias, o juiz que presidir
ao exame e tiver preparado o processo de habilitação,
remetterá immediatamente á presideacia todos os reque-
rimentos que durante os 60 dias lhe tiverem sido aposen-
tados, acompanhados de informação sobre a regularidade
de cada um dos processos e sobre a capacidade e mereci-
mento de cada um dos candidatos, emittiado juizo moti-
vado a respeito da idoneidade dos mesmos.
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§ 3. 0 Os requerimentos que forem preparados de-
pois de 60 dias serão igultnente encaminhados, uma vez
que o exame de sufilciencia tenha sido prestado dentro
do prazo legal; devendo nesse caso o juiz explicar o mo-
tivo da demora na apresentação ou preparo do requeri-
mento.

§ 4.0 Si durante o prazo do concurso não tiverem
apparecido pretendentes, ou si os que tiverem concorrido
no se habilitarem regularmente, será isso mesmo com-
municado á presidencia, com informação circumstanciada
de tudo que tiver occorrido, para que providencie a tal re-
speito, mandando abrir novo concurso, si assim entender.
It. art. 30

Art. 130.

O presidente da provincia, concluido o prazo de 60
dias na capital, mandará publicar por espaço de 8 dias os
nomes dos pretendentes, cujos requerimentos lhe tiverem
sido remettidos; e durante esse prazo serão permittidas
reclamações dos candidatos, somente quanto á demora na
apresentação de seos requerimentos ou preterição do for-
mulas e garantias no processo de habilitação.

§ unico. O presidente, tomando conhecimento dessas
reclamações, si entender que elias affoctam a validade
do concurso, poderá, depois de obtidos os esclarecimentos
precisos, annullal-o e mandar proceder a novo. It. art. 4.0

Art. 137.
A habilitação para provimento dos officios novamente

creados terá lugar independente de edital.
Istaliada a nova vilia e publicados os nomes dos pre-

tendentes ( art. 136 ) que tiverem-se habilitado e reque-
rido provimento, terá lugar a nomeação. It. art. 5.0
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rt. 13S.

Somente é permittida a permuta entre officios da
mesma natureza, e quando não resultar prejuizo ao ser-
viço publico. It. art. 6.0

Art. 1H).

O exame de suffieiencia terá lugar na presença do
juiz, em lugar publico, e versará sobre a materia do re-
spectivo officio e seos aunexos.

Alem da prova oral, o habilitando reduzirá a escripto
algumas perguntas que lhe forem dictadas pelos examina-
dores, e as respectivas respostas.

Esta prova, depois de rubricada pelos examinadores e
presidente do acto, será junta ao processo de habilitação.

§ 1. 0 Os exames serão prestados separadamente; a
votação será por escrutinio secreto e terá lugar apenas
concluido o exame, declarando no respectivo auto, que
será lançado pelo escrivão do juizo, qual o resultado da
votação,

§ 2 ° O candidato que não obtiver approvação plena
ou simples é considerado inhabil para novo concurso du-
rante seis mezes.

O juiz que presidir aos exames deverá remetter á se-
cretaria da presidencia uma relação dos inhbilitados, de-
clara tido a data da reprovação.

§ 3 ° Os examinadores serão nomeados pelo juiz
d'entre as pessoas mais habiLtadas e de reconhecida pro-
bidade, devendo ser preferidos os formados em direito e
serventuarios de justiça.

Não poderão ser examinadores os parentes do exami-
nando em grao prohibido.

§ 4, 0 Os examinadores prestarão juramento, e
exame será julgado por' sentença, devendo ser moti
o despacho que o julgar improcedente It. art. 7.°
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Art. 140.

Alem do exame de suificiencia e mais documentos exi-
gidos, deverão os babilitandos juntar certificado de exa-
me de portuguez e arithmetica até proporções exclusive,
prestado em alguma repartição ou estabelecimento de
instrucção publica.

Os formados em direito, os advogados provisionados,
os sorventuarios de officios identicos e os que os tiverem
exercido por serventia vitalica, são dispensados de quaes-
quer provas relativas aos exames.

§ unico. Os pretandentes ao officio de porteiro dos
auditorios não são obrigados a apresentar certificado de
exame de portuguez e arithmetica. It. art. 8. 11 ; lei n. 2892
de  de novembro de 1882 art. 18.

Art. 14!.

Para a substituição no caso do impedimento tempo-
rario ou de impossibilidade absoluta de continuar o serven-
tuario a exercer o officio, assim como para a desistencia,
serão observados os decretos ns. 817 de 30 de agosto de
1851, 1294 de 16 de dezembro de 1853, 4683 de 27 de
janeiro de 1871, 4668 de 5 de janeiro do me mo anno e
7964 de 7 de janeiro de 1881 e mais legislação em vigor.
It. art. 90

Art. 142.
O serventuario que deixar o exercício do emprego por

mais de tres mezes, sem licença ou motivo devidamente
justificado, coniderar-se-ha tel-o abandonado.

§ L° O processo para o reconhecimento do abando-
no é o que se acha estabelecido para a impossibilidade
absoluta, de que trata o decreto n. 1 294 de 16 de dezem-

o de 1853, nos arts. 3. 0 e seguintes.
2. 0 Da decisão do presidente da província, que de-
o officio vago por abandono, haverá o recurso do
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art. 45 do regulamento geral n. 124 de 5 de fevereiro de
1842. It art. 10.

Art. 45 do regulamento geral n. 124 de 5 de fevereiro de 1842,
acima citado.

Art. 45. Das resoluções dos presidentes das provincia8 em no-
gocios contenciosos poderão as partes interpor recurso dentro de dez
dias, por petição munida dos precisos documentos, que manifeste as
rases do gravame soffrido ; e os presidentes a remetterão, com in-
formação ou sem ella, á respectiva secretaria de estado.

Art. 143.
O praso para os serventuarios de officios de justiça

solicitarem titulo, prestarem juramento e entrarem em
exercício é de 4 mezes, contadLs da data da nomeação,
podendo ser prorgado por metade desse tempo, si antes
de findar o dito praso provar a parte justo impedimento
perante o presidente da província.

§ unico. Findo o prazo, e não tendo havido pro-
rogação, será o officio posto logo em concurso. It. art. 11.

DECRETOS A QUE SE REFERE O ART. 141

N. 817 de 30 de agosto de 1851

Art. 1.0 O secretario do supremo tribunal de justiça será sub-
stituido, durante os seus impedimentos tornporarios, pelo official da
respectiva secretaria; e, na fslta deste, por um dos escrivãos de
appellaçes, que for designado pelo presidente do tribunal.

O thesoureiro e porteiro serão substituidos pelos continues e
estes um pelo outro, na fornia do capitulo 3. 0 da lei de 18 de setem-
bro de 1828.

Art. 2.' Os secretaries das relações serão substituidos por uni
dos escrivães de appellaçes, que for designado pelo respectivo pre-
sidente.

Os oserivães de appelIaçes serão substituidos uns pelos outros,
por designação do presidente.

Art. 30 o promotor publico será substituido por quem o juiz
de direito nomear, conforme o art. 22 da lei de 3 de dezembro do
1841,
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Art. 40 O curador geral dos orphãos e o de africanos livres
serão substituidos por advogados, que o juiz de orphãos interina-
mente designar.

O porteiro dos auditorios por qualquer official do justiça no.
meado pelo juiz de direito do civel ; em falta dos juizes do civel
pelos criminaes ; e, nas vilias em que elles não residirem, pelos
juizes municipaos. Entre os juizes da mesma classe preferem pela
prioridade na numeração das varas.

Art 50 o tabellião do registro geral do hypothecas será sub-
stituido, na côrte, por quem o governo designar, e nas comarcas,
por um dos tabelltãos de notas, o em falta destes pelos do judicial,
designado pelo juiz competente, na forma do art. antecedente.

O mesmo se observará com os tabelliães de notas, que o não
forem do judicial.

Art. 6.0 Os escrivães dos juizes dos feitos da fazenda serão
substituidos por um escrivão de appellaçes designado pelo presi-
dente da relação ; e onde não houver relação, por um escrivão do
judicial, designado pelo juiz dos feitos da fazenda.

§ 1.0 Os escrivães da provedoria de capelias e residuos, pelo
escrivão do judicial, designado pelo provedor.

§ 2. 0 Os escrivães e tabelliães do judicial e os privativos de
orphãos serão substituidos uns pelos outros, sendo designados pe-
los respectivos juizes.

Art. 70 Os promotores e solicitadores de capellas e residuos
serão substituidos por quem o respectivo provedor nomear ; sendo os
primeiros escolhidos d'entre os advogados e preferindo-se os for-
mados, e os segundos d'entre os procuradores dos respectivos audi-
torios.

Art. 8. 0 Os contadores e distribuidores serão substituidos por
quem o juiz competente nomear, na forma do art. 4•0

Art. 9. 0 As gratificações concedidas a qualquer dos officios ou
empregos acima mencionados serão percebidas, no caso de impedi-
mento dos propi-ietarios, por aquelies que effectivamente os exer-
cerem.

Art. 10. No provimento das vagas dos empregos o officios de
justiç mencionados nos artigos antecedentes, proceder-se-ha pela
seguinte maneira

§ 1.0 Apenas vagarem, serão providos temporariamente pelos
magistrados ou autoridades perante quem houverem de servir, como
dispõe o decreto de 1 de julho de 1830.
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Si não appareeerem a requerer esse provimento pessoas ido-
neas, deverão servir os substitutos marcados para os impedimentos.

2.' Os magistrados ou autoridades, a quem incumbe prover
á substituição temporaria dos ditos officios e empregos, logo que
vague qualquer deiles, darão parte, na côrte ao governo, pela se-
cretaria de estado dos negocios da justiça, e nas provincias aos pre-
sidentes, da vaga existente e da maneira por que estiver interina-
mente preenchida.

Art. 11. Na mesma occaslão mandarão affixar editaes, nos lu-
gares dos officios, que os presidentes farão reproduzir nas capitaes
das provincias, annunciando a vaga e convidando os pretendentes
a apresentarem seus requerimentos no prazo de 60 dias.

Art. 12. Findo o prazo, o magistrado ou autoridade que tiver
mandado affixar os editaes remotterà ao presidente da provincia os
requerimentos, que, durante os 60 dias, lhe tiverem sido apresen-
tados, acompanhando-os de informações sobre as habilitações e me-
rec monto de cada um delies, declarando explicitameute se estão
no caso de merecer o provimento. Si não tiverem apparecido pre-
tendentes, disso mesmo dará conta ao presidente.

Art. 13. O presidente da provincia, logo que estejam conclui-
dos os 60 dias marcados na capital, e depois que tiver recebido os
requerimentos de que trata o art. antecedente, os rernetterá, com os
que lhe tiverem sido apresentados directamente, á secretaria do
estado dos negocies da justiça, acompanhados de urna informação
sobre a idoneidade de cada um dos pretendentes, declarando expli-
citamente se estão no caso de merecer o provimento.

§ l.° Os requerimentos apresentados dentro do prazo devem
ser remettidos conjunctamento ; e si a necessidade de obter infor-
mações, a falta de alguns documentos ou qualquer outro motivo
obrigar a demora de algum, dessa circumstancia se fará expressa
menção no officio que fizer a enumeração dos pretendentes.

§ 2. 0 Os requerimentos que forem apresentados depois do prazo
nem por isso deixarão de ser aceitos e rernettidos na primeira occa-
sião, como additamento á remessa dos apresentados em tempo.

§ 3.' Não terá lugar a roproducção de editans quando a vaga
occorrer nas capitaes das provincias, o nem mesmo os primeiros
serão affixados, si a vaga occorrer na corte.

§ 4 0 Antes do provimento, serão publicados, na corte, no jor-
nal official, os nomes do todos os pretendentes, cujos requerimentos
houverem sido rernettidos au governo pelos presidentes do provincia,
e bem assim o daquelies, cujos requerimentos não tiverem sido re-
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mettidos em tempo, com declaração das causas que retardaram a
remessa.

Art. 14. As petiços em que se requererem officios ou empre-
gos de justiça, mencionados neste regulamento, devem ser datadas,
a8signadas pelo pretendente ou seu procurador e acompanhadas de
folha corrida e mais documentos, que entenderem convenientes,
sendo todos devidamente seliados.

§ 1.0 Os pretendentes dos lugares de escrivães, tabelliães e
mais officios e empregos de justiça deverão juntar, alem desses do-
cumentos, certidão de idade e do exame de suificiencia.

N. 1204 de 16 de dezembro de 1853.

Art. unico. Em todos os casos de impedimento temporario dos
serventuarios dos officios e empregados de justiça, a substituição
delies terá lugar pela forma estabelecida no decreto numero oito-
centos e desesete de trinta de agosto de mil oitocentos cincoenta
e um. Quando, porem, em rasão de avultado expediente dos dons
cargos reunidos, não possão os substitutos legitimes accumulal-os
sem prejuizo do serviço, assim como nos casos de licença por mais
de seis mezes. o governo na côrte o os presidentes nas provincias,
sobro representação ou informação dos magistrados ou autorida-
des perante quem servirem, nomearão pessoas idoneas para exer-
cer temporariamente a substituição.

Art. 2. 0 Se a impossibilidade do serventuario vitalicio for
absoluta ou proveniente de idade avançada, cegueira, demencia
ou outra molestia incuravel, segundo ojuizo dos medicos, deverão
O s mesmos serventuarios requerer a nomeação de successor, pro-
vando, alem da impossibilidade, o suo bom serviço e a falta de outro
meio de subsistencia para terem direito á terça parte do rendi-
mento do officio, segundo a respectiva lotação. Eta nenhum caso
lhes será admittida a nomeação ou indicação de successor.

Art. 3. 0 Os juizes e autoridades, perante quem servirem os
ditos serventuarios, e bem assim os promotores publicos, serão
abrigados a participar ao governo motivadamente aquelias cir-
cumstancias quando os serventuarios, a respeito dos quaes se veri-
ficarem, não requeião.

Art. 4•0 o governo, á vista destas participaçes ou das in-
formaç5es que houver exigido, mandará intimar o serventuario
vitalicio, para que dentro de um prazo rasoavol, que marcará,
L@at 0 soe requerimento ou alieguo a prove o que lhe ecu.
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vier, sob pena de ser havido o oflicio por vago, o sem o onus da
terça parte do rendimento.

Art. 5. 0 Não satisfazendo o serventuario no prazo marcado,
o governo, depois de colligir as provas, documentos e iuformaçes
precisas, procedendo ás diligencias que houver por bem, o man-
dará ouvir em novo prazo para esse fim marcado. No caso de de-
meneia, será competentemente nomeado curador, que seja intimado
o ouvido.

Art. 6.o O governo, á vista das informações, documentos e pro-
vas coiligidas, decidirá o negocio, ou declarando o serventuario
babil para servir o oficio o obrigando-o a servil-o pessoalmente,
ou declarando vago o officio e nomeando succossor com ou sem
obrigação de pagar ao dito serventuario a terça parte do rendi-
mento.

Art. 7.0 Da decisão do governo que declara o oficio vago e
o suceessor nomeado obrigado ou não ao pagamento da terça par-
te do rendimento, haverá o recurso estabelecido pelo art. 46 do
regulamento n, 124 de 5 de fevereiro de 1842, ouvida sempre a
respectiva secção ou o conselho de estado.

Art. 8. 0 Os exames e diligencias necessarios, nos termos
do art. !l.°, serão requeridos e promovidos pelos promotores publi-.
cos e presididos pelos juizes municipaes, e se os serventuarios
servirem perante as relações, serão requeridos e promovidos
pelo procurador da coroa e presididos pelos presidentes delias.

Art. 9. 0 Os exames de sufficiencia para habilitação dos con-
currentos aos ofilcios ou empregos de justiça exigidos pelo ja citado
decreto ri. 817 só podem ser presididos por juizes letrados.

N. 4668 -de 5 de janeiro de 1871

Art. l.° O decreto ri. 817 de 30 de agosto do 1851 será obser-
vado com as seguintes alterações

§ 1.0 O presidente da provincia, logo que esteja findo o prazo
marcado na capital, e depois que tiver recebido os requerimentos de
que trata o art. 12 do citado decreto, mandará publicar os nomes
de todos os pretendentes.

§ 2. 0 Oito dias depois da publicação, o presidente nomeará para
servir provisoriamente na vaga do oficio ou emprego o pretendente
que mais idoneo lhe parecer, o qual entrará logo em exercicio.

§ 30 Esta nomeação será immediatarnente publicada, o o pre-
tendente, que se julgar injustamente preterido, poderá reclamar
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perante o presidente, dentro de 30 dias, contra a injusta proteriço,
instruindo sua reclamação com os documentos que tiver.

4.° Findo o prazo, de que trata o § antecelente, o presidente
sujeitará seu acto á confirmação do governo para a expedição do
Competente titulo.

No caso de haver reclamação, a remetterá ao mesmo tempo, com
uma circumstanciada informação, para prover-se na serventia vi-
talicia aqueile que tiver melhor direito.

§ 5 0 Recebidas na secretaria de estado, por intermedio dos
presidentes de provincia, as reclamações, de que trata o § anterior,
serão logo publicados no Diario Official os nomes do nomeado para
servir provisoriamente e de todos os reclamantes ; e a respectiva
secção as submetterá a despacho juntamente com a nomeação, den-
tro de 60 dias, contados da publicação, convenientemente processa-
das na forma do regulamento em vigor.

Art. 2.0 O prazo dos annuncios na capital da provi ucia se con-
tará da data dos editaes affixados nos lugares dos officios ou em-
pregos.

Art. 3.° São dispensados de exame de sufficiencia os doutores
em direito, bachareis formados, advogados e os que servirem em-
pregos semelhantes ; e de juntar folha corrida os que exercerem
funcçes publicas. A certidão de idade se será exigida, quando de
outro modo não constar que o pretendente é maior de 21 aunos.

Art. 4•0 Os presidentes de provincia são competentes para
aceitar as desistencias, que até agora eram requeridas ao governo,
ordenando logo as diligencias necessarias para o provimento dos
respectivos officios ou empregos.

O mesmo se praticará a respeito dos que forem novamente
creados por lei geral ou provincial.

Art. 5,0 Na c5rte os requerimentos serão directamente apre-
sentados na secretaria de estado, dentro de um prazo rasoavei, mar-
cado pelo governo e annunciado no Diario Official, logo que se der
a vaga.

Não se realisando o provimento dentro de 60 dias depois de
findo aqueile prazo, será, por uma se vez, prorogado pela metade do
tempo, com as mesmas formalidades.

N. 4683—de 27 de janeiro de 1871.

Art. L o O decreto n. 1294 de 16 de dezembro de 1853 será ob-
servado com as seguintes alterações;
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§ l.° A attribuição, que pelos arts, 2.°, 3o, 4 o o 5.° do citado
decreto compete ao governo, será exercitada nas provincias pelo
respectivo presidente.

§ 2.° Si, á vista das informações. provas e documentos, o pre-
sidente se convencer que o serventuario vitalicio é habil para servir
o officio, assim o declarará, obrigando-o a servil-o pessoalmente.
No caso contrario, sujeitará o negocio á decisão do governo, propondo
na mesma occasião pessoa idonea, que sirva em lugir do serventua-
rio vitalicio, com ou sei?i obrigação do pagar ao dito serventuario a
terça parte da quantia, em que estiverem ou forem lotados os an-
uuaes rendimentos do officio.

Art. 2.° Os serventuarios providos na forma do § antecedente
servirão, emquanto viverem os serventuarios vitalicios, e não com-
metterem crime ou erro, que os inhabilite.

Por morte do serventuario vitalicio, se procederá ao provimento
do officio, nos termos dispostos no decreto a. 4668 de 5 do corrente
mez.

Art. 30 Os nomeados para as serventias, que não satisfizerem
a imposta obrigação de pagar annualmente aos serventuarios vita-
licios a terça parte dos rendimentos, ficarão inhabilitados de con-
tinuar nas mesmas serventias.

O processo nestes casos o nos outros mencionados no art. 7.°
da lei de 11 do outubro de 1827 será o estabelecido no regulamento
n. 120 do 31 de janeiro de 1842, arts. 396 e seguintes.

Art. 4. 0 Não são admissiveis as permutas do officios diversos
e que não sejam igualmente importantes ou de rendimentos equiva-
lentes.

Os requerimentos, nas provincias, serão apresentados os presi-
dentes, que os submetterão á decisão do governo, uma vez que á
vista das allegaçes e provas estejam no caso do ser attendidos.

N. 7964 de 7 de janeiro de 1881
Art. unico. O pagamento da terça parte dos vencimentos dos

officios de justiça será feito mensalmente pelos serventuarios sub-
stitutos aos substituidos, salvo quando entre elles o contrario for
combinado ; ficando assim explicada a disposição dos arts. 2.o do
dec. a. 1294 de 16 de dezembro do 1853 o 3. 1 do do n. 4683 de 27 de
janeiro de 1871.

A contribuição de novos e velhos direitos, que em 1840-1841
rendeu 3:439$653, em 1860-61 réis 41:151$718, em 1880-81 réis
146:841$294; no exercicio de 81-82 orçou-se em 160:000$,, no de
82-83 em 150:000., no de 83-84 em 147:700$000.
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SECÇÃO 6.a

DOS EMOLUMENTOS

Chama-se—emolumento—ao salario de escripta, que os empre-
gados de pluma vencem para si ou para o Estado. Rot. dos coli,
ger. pag. 102.

Art

Dos actosactos ao diante especificados, e que se expedirem
pelas repartições provinciaes, serão exigidas, a titulo de
emolumento, as taxas seguintes:

§ 1. 0 Diplomas de empregados provinciaes, inclusive
nomeação e remoção de professores publicos:

Até	50$000	 4$000
«	100$000	 6000
«	200$000	 8$000
«	300$000	 10$000
«	400$000	 12$000
«	500$000	 14$000
«	 600$000	 16$000
«	 700$000	 18$000
«	800$000	 20$000
«	900$000	 22$000
«	1:000$000	 30$000
«	1:500$000	 35$000
«	2:000$000	 40$000
«	3:000$000	ed'ahi para cima 60$000

No mesmo § estão comprehendidos:
1.° Os diplomas ou contratos de engenheiros e de

quaesquer outros empregados nas estradas ou barreiras.
2.' Os diplomas de empregados geraes, cuja nomea-

ço compita ao presidente, ou de empregados provinciaes
no declarados nesta tabeila.
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3. 0 Os diplomas de empregados geraes, cujo provi-
mento for só ternporario o dependente de approvaço ou
novo titulo do governo geral; cobrando-se, porem, d'estes
só metade do que se acha estabelecido.

§ 2. Diplomas de empregados do poder jndiciario;
provisões de advogados, promotores de residuos, solicita-
dores de ditos ou do causas, curadores geraes de or-
phos, depositarios publicos, contadores, distribuidores e
partidores, por 3 annos-10$000.

§ 3° Cartas de serventia vitalicia de officios de jus-
tiça, guardamores e seus escrivães, regulados por lotação,
a saber:

Até	 50$000	 4$000.
«	 100$000	 8$000.
«	 200$000	 16$000.
«	 300$000	 25$000.
«	 400$000	 30$000.

	

600$000	40$000.

§ 4.0 Carta de matricula na escola de pharmacia,
80$000

Esta contribuição annual será paga em duas prestações iguaes,
uma antes da inscripço de matricula, outra antes da inscripçao
do exame.

Relativa, em sua totalidade, a cada um dos annos em que é
dividido o curso de pharmacia, pagai-a-lia integralmente, de uma
só vez,o individuo que requerer inscripço de exame de materia com-
prehendida em annos em que no esteja matriculado.

§ 5,0 Patentes da guarda nacional, a quarta parte
do soldo marcado para os officiaes do exercito até o posto
de capitão.

O soldo tomado para base desta cobrança é ainda o seguinte:
—De capitão	100$000 mensaes.
—De tenente	70$000	«
—De alteres	60$000
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Tabelia anuexa ao decreto a. 2103 de 8 de fevereiro de 1873.
§ 6.° Registros:
De diplomas imperiaes, concedendo titulos, honras,

graças, mercez e distincçes, se cobrarão:
De duque, 70$000.
De marquez, 45$000.
De conde, 35$000.
De grandeza, 35$000.
Do visconde, 30$000.
De barão, 20$000.
De conselheiro, 20$000,
De tratamento de exceliencia, 35$000.
Do senhoria, 20$000,
De gentil-homem da camara, voador e honras de offi-

cial maior, 30$000.
De fidalgo cavalheiro ou moço fidalgo com exerci-

cio, 20$.
De dama ou honras de dama, 20$.
De gran-cruz de quaesquer das ordens, 70$.
De grande dignitario da ordem da rosa, 35$.
De dignatario da imperial ordem do cruzeiro ou da

rosa, 30$.
De com mondador da rosa, 20$.
Do official do cruzeiro ou da rosa, 18$.
Do commendador de quaesquer outras ordens, 18$,
Das patentes de commandante superior da guarda

nacional, 20$,
Das de officiaes de 1. a linha, de alferes até capi-

tão, 3$.
Das de major até coronel, 6$.
Das de brigadeiro em diante, 9$.
De quaesquer outros diplomas, não especificados, in-

clusive as provisios dos parochos, pelo—cumpra-se—que
nelias devo lançar o presidente da provincia, de accordo
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com o aviso circular do ministerio da justiça de 24 de
agosto de 1859, 10$.

De quaesquer portarias de nomeação conferida pelo
governo imperial, nas quaes só esteja assignado o ministro
competente, 5$.

§ 7.° De cartas de confirmação de compromisso ou
creaço de confraria, irmandade e outras, 5$.

§ 8. 0 De licença para erecção do capeila, 100$.
Do licença concedida com vencimentos a emprega-

dos, de cada mez, no chegando a 12, 3$.
Por despacho fico sujeitas aos mesmos emolumentos,

e das que forem obtidas sem vencimento serão elies redu-
zidos a 2$. do cada mez.

§ 9.' De quaesquer graças ou dispensas no especi-
ficadas, e ordens expedidas a favor de partes, menos licen-
ças, 5$.

§ 10. Do cada verba que se pozer nos titulos, decre-
tos &, que forem registrados nas diversas secretarias da
provincia, 5$.

§ 11. Por termo de juramento de empregado esti
pendiado, 1$.

§ 12. Do cada certidão de exame de auno na escola
de pharmacia, 1$.

§ 13. De cada lauda de certidão de 25 linhas, e cada
linha de 30 letras, 1$.

Os emolumentos de busca serão exigidos indistincta-
mente de todas as certiih3es que se passarem, ainda que
sejo extrahidas de livros, regulados na seguinte propor-
ção:—não excedendo a 3 annos, 1$.; d'ahi para cima, de
cada anno, mais 500.

Lei 2024 de 1 do dezembro de 1873 art. 1.0 § 10; 2112
de 8 de janeiro de 1875 art. 22 § 50; 2181 de 5 de novem-
bro de 1875 art. 13; 2545 de 31 de dezembro de 1879 art.
8.°; 2904 de 9 de novembro de 1882 art. 10,
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INSTRUCÇES

Contar-se-ha o tempo da busca do sano seguinte áquelie em
que os papeis e livros se acharem findos, excluido o anno em que se
passar a certidão.

Ainda que deus ou mais individuos requeiram a eertido, nem
por isso hayerà emolumentos de mais de uma busca, nem esta será
contada segundo o numero de volumes em que estiverem divididos
os livros sobre o mesmo assumpto.

Cobrar-se-ha, porem, a importancia de tantas buscas, quantos
forem os objectos de que se pedir a certidão.

Decreto a. 1356 de 24 de abril de 1869.-
- O deputado provincial que requer certidão, não o fazendo por

intervenção da assemblea, é sujeito, como qualquer outro, aos re-
spectivos emolumentos, de que o no isenta a aliegação de inte-
resse publico.

Decis. da pres. de 5 de outubro de 1866.
A contribuição de emolumentos, que em 1840-1841 rondou rs.

10:943$920, em 60-61 rs. 4:595$500, em 80-81 rs. 35:754$111, no
exercicio de 81-82 orçou-se em 20000$., no de 82-83 em 25:000$.,
no de 83-84 em 33:000$.

SECÇÃO 7a

DOS IMPOSTOS DE ALHEAÇÂIO, COMMERCIO, ANNOTAÇ1O E SER-

VIÇO DE ESCRAVOS.

TITULO 1.°

DA ALHEAÇXO.

Taxado o respectivo imposto em cinco por cento pelo S 2. do
alvará do 3 de junho de 1809, que fixou em dez o de bens de raiz;
daqui veio dar-se-lhe o nome de—meia sisa—, a principio se cxi-
givel da compra e venda.

O alvará de 5 de maio de 1814 mandou cobral-o das dações in
soutun (transferencia do escravo em pagamento de divida).

As leis de orçamento geral de 1832, 1835 e 1836 declararam-os
fora do municipio da corte, pertencente á receita provincial.

A lei mineira a. 80 de 13 de abril de 1837, art. 2. 0 § 8. 0 , abolio
a distincção entre africanos e nascidos no Brasil, admittida no § 8.0
do art. 2. 0 da lei n. 49 do anno anterior.
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A de 15 de junho de 1838, n. 113, no § 8.° do art. 12, ineluio a

troca de uns por outros escravos, sujeitando á contribuição o ex-
cesso dos respectivos valores.

A de 20 do julho do 1843, n. 251, no art. 16, supprimio o im-
posto, que logo no anuo seguinte restabeleceu-se poio § 17 do art.
2.° da lei n. 275 de 15 do abril. De todos os contratos, pois, offec-
tuados durante o anuo financeiro que decorreu do 1.0 de julho de
1843 ao ultimo de junho do 1844, regido pela primeira dessas leis,
que deelaradamonte extinguio a imposiço, depois de omittil-a entre
os artigos de receita, nenhuma contribuição é devida.

O reg. 11. 19 de 30 de junho de 1844, no art. 5.0, contemplou,
como equivalendo á compra e venda, as adjudicações e arremata-
ções; transcrevendo abi mesmo o § unico do art. 15 do doe. n. 151
de 11 de abril de 1842, que havia declarado isenta de imposto a
alforria de qualquer escravo onerosa ou gratuita.

A lei n. 329 de 3 do abril de 1847, no art. 2. 0 § 16, incluio
quaesquer contratos onerosos pelos quaes se transfiro es serviços
dos escravos por mais de dez anuas.

A de 3 do julho de 1850, n. 510, no art. li, contemplou a per-
muta de escravos por quaesquer objectos, mantendo a limitação do
imposto á diferença de valores e declarando pelo art. 90 solida-
riamente obrigados ao pagamento o comprador e o vendedor,
qualquer que seja a convenção das partes.

Pelo 15 do art. 2.° da lei n. 570 do 10 de outubro do 1851,
ficou sujeita á imposiço a transferencia dos serviços de escravos
por mais de cinco anuas.

A lei n. 733 de 23 de maio de 1855 limitou a 1:000$. o valor
tributado, isentando o que exceder, em cada escravo.

A de 25 de junho de 1864, n. 1184, no § 12 do art. 3. 0, declarou
tambem sujeito ao pagamento o encarregado, por procuração ou
carta, da compra ou venda de escravos.

—Excepto a que tratou de troca de escravos por quaesquer
objectos, todas estas disposições forAo mantidas pelas subsequen-
tes leis annuas e recopiladas ( nem sempre com segurança ) no
acto da prosidencia de 5 de novembro de 1869, que não se inserio
no livro da lei mineira, mas acha-se estampado na segunda pa-
gina do Ii. 62 do periodico—Dczeseis dejullw—de 24 do dezembro
do mesn1 anuo, sendo esse o orgão de publicidade que naquelie
tempo recebia em suas columnas o expediente do governo de Minas.
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Por commodidade de citação, daremos, pois, ao referido acto
simplesmente o titulo do—regula monto—, indicando-o pela abre-
veatura—reg—.

A lei n. 2314 de 11 de julho de 1816, no art. 11, impoz o ma-
zimo dÀ meia sisa, 50$000, ao instrumento publico ou particular de
procuração para venda de escravos, esteja ou não nomeado o com-
prador.

Tendo, porem, a lei n. 2716 de 18 de dezembro de 1880, no § 4.0
do art. 10, elevado a 75$000 o inaimo exigivel da alheação, tam-
bom o reg. si. 91 de 13 de janeiro de 1881, no art. 6. 0 , declara ser
desse valor o imposto da procuração, relativamente a cada escravo.

CAPITULO 1.0

DO OBJECTO DO IMPOSTO.

Art. I4.
O imposto de moia sisa è devido da alienação de es-

cravos por titulo oneroso de compra e venda ou seme-
lhante.

Assim è exigivel:
§ 1.° Da compra e venda.
§ 2. 0 Da arrematação.
§ 3.° Da dação in solutum (trans1aço de dominio

em pagamento de divida).
§ 4. 0 Da troca, quando no for de valores iguaes,

cobrando-se neste caso somente na rasão da diferença.
§ 5. 11 Da adjudicação, na rasão do preço.
§ 6. 0 Da remissão, passado o tempo de remir.
§ 70 Da renuncia ou de qualquer transacção que im-

porte translação de dominio.
Leis annuas de orçamento reg. de 24 de dezembro de

1869 art. 1.0

A proposito do que se contem no § 6.0, cabe observar que das
compras e vendas a retro ha lugar a cobrança do imposto como se
vê da decisão do teor seguinte
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N. 228. Palacio da presidencia da proviucia de Minas Geraes, 9
de outubro de 1868.

Devolvendo o requerimento, em que Antonio dos Reis Alves pede
restituição da sisa que pagou pela compra condicional de três es-
cravos, tenho a dizer-lhe que estou de accordo com o parecer do dr.
procurador fiscal dessa repartição, porque as vendas a retro tambein
estão sujeitas ao pagamento da Bisa.

Fica assim respondido o seu officio de 5 do corrente, sob n. 272.
Deus guarde a V. S.—DoMIx'Gos DE ANDRADE FIGuEuu.—Sr. in-

spector da thesouraria provincial.
E si, passado o tempo de remir, ainda se verifica a remissão,

corno é previsto no §, neste caso ha uma nova transferência, de
que outra vez é exigivel o imposto, como succede sempre que, ulti-
mado um contrato translativo, iyte depois se rescinde ou se desfaz,
a aprazimento das partes ; caso em que é duas vozes devida a con-
tribuição, pois que tambem duas são as translaçes que assim se
operam.

São tambem sujeitos á imposição:
§ l.° O arrendamento de serviços de escravos por

mais de cinco annos.
§ 2.° Qualquer contrato pelo qual se transfira o do-

minio util do escravo por mais de cinco annos.
§ 3,0 A diferença entre todos os direitos, a que es-

to sujeitos por leis mineiras os contractos de transferencia
de escravos e os que em outras provincias são impostos aos
mesmos contractos, quando neilas forem celebrados, re-
sidindo ou vindo residir na de Minas os escravos alheados.

Na cobrança d'esta diferença deve, pois, ter-se em vista a ge-
neralidade da disposição, que comprehende: os direitos de procura-
ção, mencionados no § 4° do art. 120; o maximo dos de alheação,
constante do art. 147; os referidos nos arts. 172 e 176, que não fi-
cão prejudicados por aqueila exigencia; sendo o fim expresso das
ultimas disposições decretadas sobre este assumpto onerar o mais
possivel, até ao ponto de impedir, a entrada de escravos proceden -
tes de outras provincias.

Lei e reg. cit. art. 2. 0 ; leis ns. 2476 de 9 de novem-
bro de 1878 art, 4•0 § 5, 0 ; 2716 de 18 de dezembro de 1880
art. 8. § 2.11
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CAPITULO 2.'

DAS ISENÇES.

Art. 146.
São isentos da contribuição:
§ 1.0 A alforria por titulo gratuito ou oneroso,

qualquer que seja a forma da acquisiço da liberdade.
§ 2.° Os contratos do transferencia em inventarios,

em favor da fazenda provincial ou geral.
§ 3. 0 As adjudicações em inventarios, tornas ou re-

posições, remissão de bens dos mesmos, partilha entre so-
cios ou condominos, venda dl herança ainda no liqui-
dada.

§ 40 A adjudicação feita em inventario de quinhão
lançado à fazenIa por taxa de herança a algum herdeiro
que pague no prazo legal a sua irnportaacia.

§ 50 Os contratos que contiverem a clausula de fi-
carem libertos os escravos desde logo.

O reg., no § 3.° do art. 3. 0 , inserio tambem, como caso de isen-
ção, o de rifas não autorisadas por lei.

Releva, porem, observar que para o fisco nada importa essa
forma iliegal da transferencia. Desde que se possa provar a reali-
dade desta, é devido o imposto ; salvo o direito de restituição no
caso de nuilidade competente o definitivamente pronunciada.

CAPITULO 3°

DA QUOTA DO IMPOSTO.

Art. 147.
A contribuição é de cinco por cento do contrato ou

acto transiativo; excluindo-se, porem, da cobrança tudo
quanto exceder o maxirno de 1:500$. no preço de cada
escravo.

Reg. cit. art. 5. 0 ; lei 2716 de 18 de dezembro de 1880
art. 10 § 4,0; reg. n. 91 de 13 dejanero de 1881 art. 6.°
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Sobre esta restricço de valor, cumpre ter em vista a seguinte
DECISXO

N. 161.—Palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes,
23 de julho da 1869.

O § 12 do art. 3. 0 cap. 2.0 da lei ii. 1423 de 24 de dezembro de
1867 manda cobrar 5 % sobre o valor das compras e vendas de es-
cravos até 1:000$000 sobre cada um.

Sendo, pois, o imposto sobre a transferencia de dominio, o ma-
ximo é cobrado sobre o valor de 1:000$000 em cada transferencia
que effectuar-se, e, tantas vezes quantas for o escravo transferido,
soffre o imposto com o limite estabelecido.

Logo, na hypothese de se realisar transacção sobre metade de
um escravo avaliado em 2:000$., é fora de duvida que o imposto é de
50$000 e no de 25$000, conforme o parecer do dr. procurador fiscal
dessa repartição.

Fica assim resolvida a questão proposta por v. s. em oficio de
13 do corrente mez, sob n. 426.

Deus guarde a v. a. - J. M. CORREA DE St' E BENEVIDES. - Sr.
inspector da thesouraria provincial.

Art. 148.
Exceptuo-se:-
1.0 As trocas de uns por outros escravos; cobran-

do-se neste caso os cinco por cento somente da differen-
ça ou excesso de valores.

2.° O arrematante de bens executados pela fazenda
publica; o proprio executado, ou se trate de arremata-
ção ou de adjudicação; o comprador de bens geraes, pro-
vinciaes ou municipaes; percebendo-se do cada um d'es-
tes só metade da respectiva imposição. Reg. de 1869 art. 40

CAPITULO 4.'

DOS TITULOS TRANSLATIVOS.

Art. 149.
A escriptura p'iblica ê da substancia de todo e qual-

quer contrato de. ompra e venda, troca e dação i solu.
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tum de escravos, cujo valor ou preço exceder de 200$000,
qualquer que for o lugar em que taes contratos se cele-
brarem ou effectuarem. L. 840 de 15 de setembro de 1855
art. 11; n. 1114 do 27 de setembro de 1860 art. 12 § 7.11;
dec. n. 2699 de 28 de novembro de 1860 art. 3. 0 ; reg. cit.
art. 23.

N. 219.—Circular de 17 de maio de 1861.
Declara que o decreto n. 2699 de 28 de novembro de 1860, re-

gulando os contratos de transferencia de escravos, contem disposi-
çes que são applicaveis a todo o imperio.

José Maria da Silva Paranhos, presidente do tribunal do the-
souro nacional, em solução ás duvidas que se tém suscitado sobre a
intelligencia do art. 12 § 7.° da lei n. 1114 de 27 de setemb'o de
1860 e reg. n. 2699 de 28 de novembro do mesmo anno, na parte em
que exigem, sob pena de nuiliclade, ecriptura publica para os con-
tratos de compra e venda, troca e daço in solutum de escravos,
cujo valor exceder de 200$000, e prohibem, sob a mesma pena, as
cartas de ordens nas transacções deste genero entre pessoas au-
sentes, as quaes deverão em taes casos passar procurações especiaes;
declara aos Srs. inspectores das thesourarias de fazenda, que estas
disposições são applicavois e devem ser observadas em todo o impe-
rio, á vista da maneira generica por que se expressa a referida lei
e da natureza do assumpto; sendo, entretanto, certo, pelo que toca ao
quantitativo e cobrança do imposto, que nesta parte são a mesma lei
e reg. applicaveis somente ao municipio da côrte, onde o referido
imposto pertence á renda geral.—Josa' MARIA. DA SILVA PARANLIOS.

Art. I;O.
As escripturas serão lavradas por ordem chronç o-

gica em livro especial do notas, aberto, numerado, ru-
bricado e encerrado, na forma da legislação em vigor, por
tabellio de notas legitimamente constituido ou por escri.
vão de paz nos lugares designados pelo art. 1. 0 da lei de
30 de outubro de 1830, e conterão, alem das declarações
exigidas pela ord. liv. 4.° t. 78 § 4. 0, 5.° e 6. 0 o t. 80 §
7.°, os nomes e moradas dos contratantes, o nome, sexo,
côr, officio ou profissão, estado, idade e naturalidade do
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escravo e quaesquer outras qualidades ou signaes que o
possuo distinguir.

Doo., reg. e art. cit.

Art. 1L

Da escripura se dará traslado ao comprador, na for-
ma e dentro do prazo da ord. liv. 1.0 t. 78 § 17 e 18 e
mais legislação em vigor. It.

Art.

O contrato de compra e venda,troca ou daço in solu-
tum de escravos, cujo va1oroupreçono exceder de200$000,
poderá ser celebrado por escripto particular, assignado
pelos contrahentes o por duas testemunhas, e conterá to-
das as declarações exigidas no art. 150.

§ unico. Esta disposição, na parte relativa ás decla-
rações exigidas, é extensiva ás cartas de arrematação e
adjudicação.

Doe. e reg. cit. art. 40

Art. l3
São prohibidos, sob pena de nullidade, os contrato3

feitos em virtude de cartas de ordens ou por procurações
que no sejo especiaes para os mesmos contratos.

§ unico, As procurações especiaes de que traa este
artigo no poderão ser aceitas em juizo ou fora d'elle, sem
designarem o escravo ou escravos por soes nomes e conte-
rem as demais declarações exigidas no art. 150.

Doe, e reg. cit. art. 5°

CAPiTULO 5.°

DOS CONTRIBUINTES.

Art. I4.
São solidariamente responsareis pelo pagamento:
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§ 1. Os contratantes e partes que figurem nos actos
judiciaes sujeitos ao imposto.

§ 2. 11 O comprador e o vendedor, cessando a respon-
sabilidade d'este somente quando tiver entregado o escra-
vo ao adquirente em vista de quitaço passada pela col-
lectoria

§ 3. 0 Os donos das casas de leilão e de consignação
de escravos para se venderem, não se podendo abrir taes
estabelecimentos, sem que os proprietarios prestem fiança
idonea ao pagamento da meia sisa.

Reg. cit. arts. 7 e 13.

CAPITULO O.°

DA FISCALISAÇXO.

Art. 1.
Sempre que ao coilector parecer diminuto o preço da

transferencia e, por isso, lesivo à fazenda, requererá a
apresentação do escravo para ser avaliado por dois peritos,
que determinarão o preço, sobre o qual se cobrará o imposto.

Reg. cit. art. 14.

Art. I6.
Devem igualmente os coilectores requerer a exhibiço

dos títulos em juizo para promoverem o que for a bem da
fazenda, sempre que lhes constar haver sido defraudada.

Reg, cit. art. 15.

Art. I7.

No caso de no se poder conseguir por qualquer mo-
tiro a exhibiço dos títulos ou apresentação do escravo
para os fins especificados nos arts. antecedentes, procede-
rão a uma justificação para provar a existencia do con-
trato, a importancia em que tiver sido lesada a fazenda e
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os responsaveis pelo prejuizo, que serão previamente ci-
tados e ouvidos, e com esse documento promoverão contra
elies execução na forma das leis em vigor. Reg. cit.
art. 16.

Art. IS.

Os coliectores e a directoria de fazenda poderão reque-
rer judicialmente os exames precisos nos livros dos es-
crives e tabe1lies, a bem da arrecadação do imposto, si
estes no se prestarem a remetter semestralmente uma
laço exacta e circumstanciada dos sujeitos á meia sisa,
de que houverem lavrado eseriptura ou termo.

Reg. cit. art. 17.

CAPITULO 7.0

DA ARRECÂDAÇXO.

A meia sisa se deve pagar, ou na estação do municipio
em que more o vendedor, ou aonde estiverem os escravos,
ou, si ahi no residir nenhum dos contrahentes, no lugar
em que for celebrado o contrato.

Reg. cit. art. 6.°

Art. I°O.

A cobrança, em relação aos contratos por escriptura
publica, será feita da seguinte maneira:

§ 1.° Apresentado o bilhete ou guia do tabe1lio ou
escrivão que tiver de passar o titulo, e paga a meia sisa,
dar-se-ha á parte um conhecimento numerado, indicando a
pagina do caderno da receita, o nome e morada do com-
prador ou do novo possuidor, nome, sexo, cor, officio ou
profissão, estado, idade e naturalidade do escravo, impor-
tancia do pagamento do imposto, sua especie, o dia, mez e
anuo em que for feito.
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§ 2. 0 O conhecimento da cobrança ou certificado da
estação competente, fazendo constar a isenção legal, de-
verá incorporar-se integralmente nas escripturas e nas car-
tas de arrematação ou adjudicação, sob pena de responsa-
bilidade para os notarios que deixarem de fazer essa tran-
scripço,alem de outras comminadas na legislação geral do
imperio.

Reg. cit. art. 8.0
Art. 141:1.

Dos contratos feitos por escripto particular tambem se
pagará o imposto no acto de sua celebração, cumprindo á
estação fiscal em que se realisar a cobrança notar no verso
do mesmo escripto a folha do caderno o a data em que fica
lançada a receita, e dar à parte o conhecimento com todas
as declarações exigidas nos que são relativos a contratos
por escriptura publica.

Reg. cit. art. 10.
Art. 162

O pagamento do imposto será sempre feito integral-
mente e de contado, qualquer que seja a convenço das
partes e a forma do acto transiativo.

Reg. cit. arts. 11 e 12.

CAPITULO 8.'
DAS MULTAS

Art.. 163.

Os contratantes e quaesquer outros obrigados ao im-
posto ficam sujeitos ao duplo da respectiva taxa, ou á con-
tribuição de dez por cento, pela falta de pontual paga-
mento podendo a fazenda provincial havei-o de um ou
outro contratante, como bem lhe convier, visto serem elies
solidarios na mesma responsabilidade.

Reg. cit. art. 18.
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Art. 164.

No caso de má fé, a contribuição será de 20 por cento.
Reg, e art. cit.

Art. I6.
A autorisaço por escripto para a venda de escravos,

que contiver recibo ou quitação de seu preço ou de adian-
tamento d'este ou vice-versa, com renuncia de qualquer
valor excedente ao do recibo ou sem ella, ou com decla-
ração de correrem por conta do corrector, agente ou
encaregado da venda os riscos do escravo, dará lugar em
todo o caso á imposição da multa de vinte por cento, ainda
que a autorisaço referida seja acompanhada de procu-
ração especial.

Reg. cit. art. 20.

CAPITULO 9.°

DA RESTITUIÇÃO.

Art. 166.
O imposto de meia sisa, quando devidamente cobrado,

no se poderá restituir; salvo:
1 . 0 Quando o contrato ou acto, de que se tiver pago

o imposto, no se effectuar.
2, 0 No caso de nuilidade, de pleno direito, do con-

trato ou acto, formalmente pronunciada pela lei em rasao
de preterição de solemnidades, visivel pelo mesmo instru -
mento ou por prova litteral.

3. 0 Nos outros casos de nuilidade absoluta do coa-
trato ou acto, sendo decretada pela autoridade judiciaria,
depois de regular e contradictoria discussão entre as partes.

§ l.° As reclamações devem ser intentadas dentro do
prazo de cinco annos ; interrompendo-se, porem, a prescrip-
ção pelas questões judiciaes que sobrevierem.
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§ 2.° A deciso é 4a exclusiva competencia da auto-
ridade administrativa. - Doe. n. 5581 de 31 de março de
1874 art. 34 § 2.0

TITULO 2.°

DO REGISTRO E ANNOTAÇX0.

Art. :utv-.
E' creado em cada coilectoria um registro para a an-

notação dos escravos que vierem residir no munici-
pio, deile sahirem ou deile forem alheados. Lei 2314 do
lide julho de 1876 art. 12; reg. n. 91 de 13 de janeiro de
1881 art. 1.0

No mesmo registro serão tambem aunotados os escra-
vos que entrarem de outras provincias ou do municipio
neutro, em virtude de locação por mais de um anuo. Lei
2716 de 18 de dezembro de 1880 art. 10: reg. e art. cit.

Art. 168.
Esta annotaço far-se-ha em livro especial, â vista

do titulo de dominio, da procuração para a venda do es-
cravo, do contrato de locação ou de declaração escripta
do locador. Reg. cit. art. 2.°

Art. 169.
Os coilectores das rendas geraes desta provincia,

quando houverem de fazer a averbação de que trata o dec.
n. 4835 do 1.° de dezembro de 1871, prevenirão o interes-
sado de que tem de annotar os mesmos escravos na co!-
lectoria provincial, á qual communicaro as averbações
que houverem feito, ficando sujeitos, na falta, à multa de
30$,, imposta pelo presidente da provincia, repetida tan-
tas vezes quantas forem os escravos. It. art. 3•0
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Art. L7'O.

O coliector do municipio onde se fizer a annotaço do
escravo dará ao interessado um conhecimento, assignado
por elie e soo ecrivo, no qual mencionará todas as de-
claraçes relativas á annotaço. Este conhecimento deve-
rá ser apresentado ao coliector, quando se tenha de fazer
a annotaçao do escravo procedente de outro municipio da
provincia. It. art. 4.°

Art. FL

O senhor, possuidor ou detentor do escravo é obriga-
do a fazer a annotaço de que tratam os arts. preceden-
tes, dentro do praso cia seis mezes, contados da data da
sahida, entrada ou alheação, sob a multa de 10$. de cada
mez excedente desse praso, até ao maximo de 50$. Cit.
lei 2314 art. 12; 2545 de 31 de dezembro de 1879 art. 6.0;
reg. cit. art. 50

§ unico. Pelo excesso do praso em que se deve fa-
zer a annotaçao, tratando-se de escravos que venham re-
sidir na provi ncia,incorrerá o infractor na multa de 1:000$.
Cit. lei 2716 art. 10 § l.°; reg. e art. cit.

A lei 2892 de 6 de novembro 1882, no § 2. 0 do art. 8. 0, re-
leva d'esta multa os possuidores do escravos empregados na la-
voura, que uflo tenham feito a respectiva annotaçao no prazo
da lei, uma vez que os titulos de acquisiçfio tenho tido lugar
no prazo concedido pelo regulamento e a annotaço se faça
dentro de tres meze8 da publicaço da mesma lei, provando os
ditos possuidores ter se verificado a entrada dos mencionados es-
cravos na provincia, antes da publicação do referido regulamento
ou guardados os prazos para a obrigatoriedade.

Igualmente declarou relevados d'essa multa os possuidores de
escravos que, nas mesmas condições, tiverem vindo residir na
p rovincia.
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Art. 1'2.

Pela annotaço de cada escravo cobrar-se-ha:
1 A taxa de 100$000, do escravo residente na pro-

vincia e que neila continue a residir, si não for exhibi-
do o titulo de dominio ou pela exhibição deste verificar-
se não haver sido pago o imposto da meia sisa.

II A de 90$000, si o documento exhibido for procu-
ração de que não se tenha pago o respectivo imposto.

III A de 2:000$000, de cada escravo que vier resi-
dir na provincia, em virtude de compra, troca, dação
in solutum ou locação por mais de um anno, posteriores
á data de 13 de Janeiro de 1881.

IV A mesma taxa de 2:000$000, de cada escravo
que vier com seu senhor mudado para esta provincia, ou
em virtude de doação, si for alienado nos cinco anrios se-
guintes á sua entrada, salvo o caso de execução judicial.

Oits. leis 2314 arts. 11 e 12 § 2.°; 2716 art. 10 e reg.
cit. art. 7°

§ 1.0 A obrigação de pagar a taxa do 2:000$000,
mencionada em os ns. III e 1V, é imposta ao alienante do
escravo, excepto quando o adquirente houver procedido do
má fé, caso em que, alem da taxa, ficará sujeito á mui-
ta do art. 171. L. 2892 de Ode novembro de 1882 art. 8.°
§10

§ 2.° O disposto em n. IV não comprohende os es-
cravos que forem alienados para fora da provincia. Cit.
lei e art.

Vide a nota ao § 3.° do art. 145.

Art. 17,2.

As multas de que trata o art. 171 serão impostas pelos
coilectores, com recurso simplesmente devolutivo para
o presidente da provincia. Este recurso será apresentado
dentro do praso de 15 dias, contados da data da intima-
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ço da multa, ao mesmo coilector, que o remottert com
informação sua, dentro de cinco dias, ao director da fa-
zenda provincial. Cit. reg. n. 91 art. 8.0

Art. 17L
O coileetor que no fizer effectiva a multa commina-

da no art. 171 § unico, ou a cobrança da taxa de que
trata o art. 172 ns. 3 e 4, no acto da annotaço, pagará
a multa de 3:000$000, que lhe será imposta pelo director
da fazenda provincial, com recurso para o presidente
da provincia, nos termos dos arts. 34 e seguintes do re-
gulamento n. 86 de 12 de julho de 1879, alem das penas
em que pela legislação vigente haja de incorrer.

Cit. lei 2716 art.. 10 § 2. 0 ; reg. cit. art. 90

Art.
Das multas que impuzerem, percobero os coilectores

30 por cento. Cit. lei 2314 art. 12 § 4•0; reg. cit. art. 10.

O rendimento da meia sisa, que em 1840-1841 no passou de
6.599$361, em 60-61 subio a 164:868$178 ; em 80-81, envolvendo
ja o producto do novo imposto de registro e annotaço, elevou-se a
360;385$139, sendo orçado em 340:000$. no de 81-82; em 205O00$,
no de 82-83 e em 220:000$. no de 83-84.

TITULO 3.°

DO COMMERCIO DE ESCRAVOS

Art. 176.
De cada pessoa que na proincia commerciar em

cravos, comprando-os para os revender, ou que pela pro-
vincia conduzir escravos para vender por conta propria
ou alheia, será annualmente percebida a contribuição de
1:000$.—Lei 2024 de 1 de dezembro de 1873 art. 1.0 § 13;
2314 de 11 de julho de 1876 art. 10.

§ l.G E' sujeito á multa de 5 00$. aquelie que no
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pagar o mencionado imposto antes de encetadas as tran-
acçes. L. 2314 e art. cit. § 1.0

§ 2. o Sem apresentação do conhecimento do mesmo
imposto, não será dado o da meia sisa. It. § 2.°

§ 3.° A referida imposição é elevada a 5:000$ . , em
relação ao eommercio de ecrayos que entrem para a pro-
vincia. L. 2716 de 18 de dezembro de 1880 art. 10 § 30

Vide a nota ao § 3•0 do art. 145.
A coileeta desta imposição começou no oxercicio de 1874-1875,

em que produzio 49:000$. ; no de 1880-1881 o rendimento foi de
59:000$. ; sendo orçado em 35:000$. no de 81-82; em 20:000$. no
de 82-83 e em 15:000$. no de 83-84.

TITULO 4.°

DO IMPOSTO DE ESCRAVOS EM SERVIÇO DE MINERAÇXO.

Art. 177.

De cada escravo que directa ou indirectamente for em-
pregado em serviço de mineração de ouro de qualquer com-
panhia, associação ou individuo, tendo este na mesma oc-
cupação mais de cinco escravos, será cobrada a taxa an-
nual de 2$000.

Lei 2024 do 1.° de dezembro de 1873 art. 1.0 § 12;
2112 de 8 de janeiro de 1875 art. 1.0 § 16 ; 2181 de 25 de
novembro de 1875 art. 1.0 § 16.

Esta contribuição principiou no exercicio do 1874-1875, em que
rendeu 1;596$. ; em 80-81 produzio 1:268$. ; orçando-se o seu pro-
dueto em 1:600$. em cada um dos de 81-82 e 82-83 e em 1:500$.
no de 83-84.

SECÇÃO 8.&
DO IMPOSTO SOBRA O OURO.

Na bem fundada previsão de que, feita entre o Estado e as
provincias a partilha dos impostos existentes, a elias ficaria per-
tencendo—o do ouro—; o Sr. Antonio Paulino Limpo de Abreo,
uto presidente, hoje visconde de Abaeté, senador e conselheiro
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d'estado, dirigindo-se á primeira assembica legislativa mineira.
dizia-lhe em o 1.0 de fevereiro de 1835:-

« O imposto do ouro é de difficil arrecadação pela facilidade
e interesse do descaminho, e mesmo não concebo como possa bem
arrecadar-se, em quanto for determinado na rasão de 5 por cento,
entendendo, por isso, que deve alterar-se a natureza d'esta impo-
sição, que, sendo hoje nulia, poderá depois do alterada fazer uma
não pequena parte das rendas provinciaes ».

Não se realisando, porem, aquella previsão do eminente esta-
dista, continuou o imposto a entrar na receita geral do Estado até
que foi extincto pelo art. 32 da lei n. 514 de 28 de outubro do
1848.

Em 1867, a lei geral n. 1507 de 26 de setembro, no § 2. 0 do
art. 23, sujeitou as concossõs de minas a uma taxa proporcional
de 2 por cento do rendimento, liquido das despezas de extracção,
ficando o governo autorisado a expedir um regulamento, que seria
submettido á approvação do poder legislativo; o que ainda se não
verificou.

Naquelle mesmo anno, decretado como renda provincial o im-
posto de que se trata, foi a respectiva proposição, sob a. 1391, de-
volvida áassomblea, que novamente incluio-o na disposição per-
manente do art. 16 da lei a. 2181 de 25 de novembro de 1875, fi

-xando-o em 4 por cento sobre o valor do 900 rs. por gramma e fa-
zendo-o extensivo a todo o ouro extrahido na provincia em esta-
belecimentos de mineração, nacionaes ou estrangeiros. A effecti-
vidade d'esta disposição, porem, ficou dependendo de regulamento,
que só foi dado, sob a. 80, a 23 de março de 1878.

Antes d'isso, a lei n. 2438 de 14 de novembro de 1877, no
art. 26, havia ordenado que a cobrança fosse feita trimestral-
mente pelas coilectorias, dando-se aos contribuintes recursos para
a thesouraria e a presidencia.

Em 1880, a camara dos Srs. deputados, tomando conhecimento
do acto de 1875, era sessão de 28 de Julho rejeitou o projecto que
o revogava; ficando assim definitivamente solvida toda a questão
attinente á competencia da assemblea provincial para legislar
sobre tal imposto.

A lei n. 2815 do 22 de outubro de 1881, no § 1.0 do art. 6. 0, dia-
p que a cobrança será feita na rasão de 1 por cento do pro-
ducto de todo o ouro que se extrahir das minas, sobre o preço de
mil reis por grarnma, incorrendo o collectado, em caso de

E
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fraude, na multa de 1:000$. a 5:090., imposta pelo coileetor com
os recursos legaes.

A de ii. 2892 de 6 do novembro de 1832, pelo § 2. 0 do art. 15,
autorisou a presidencia a mandar lotar a cobrança do imposto pela
directoria da fazenda, que, depois do respectivo lançamento e in-
timação ás partes para pagamento á boca do cofre, procederá á
execução, na forma da lei; concedendo-Use que do lançamento se
interponho os recursos addmittidos na legislação provincial.

Do. exposto rasulta que as disposiçes actualmente em vigor
são as seguintes.

Art. I7.

E' sujeito ao imposto de 1 por cento do preço de mil
reis por gramina todo o ouro que das minas for extrahido
em estabelecimentos que tenhdo mais de 25 trabalhado-
res; observando-se em sua cobrança as disposiç(3es do reg.
n. 80 de 23 de março de 1878. Cit. reg. art. 1. 0; lei 2815
de 22 de outubro de 1881 art. 6.0 § 1.11

Art. 970.
O imposto é sempre devido, quer o estabelecimento

de mineração pertença a uma s6 pessoa, quer a alguma
sociedade ou companhia, seja qual for o titulo da posse
respectiva. Reg. cit. art. 2.0

Art. iMO.
O coliector do municipio, em que o ouro for extra-

hido, cobrará o imposto dentro de cada trimestre do anuo.
L. 2438 de 14 de novembro de 1877 art. 26; reg. cit.
art. 30

Art. ISI.
O contribuinte apresentará o ouro ao coliector, que o

pesará, e, se quizer fazer o pagamento em especie, dedu-
zir-se-ha a 25.a parte. Se, porem, o fizer em dinheiro, soo
valor será o de 10 rs. por gramma. Reg. cit. art. 4.
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/	 Art:

Se, findo o trimestre, o contribuinte não tiver apre-
sentado ouro algum para o pagamento do imposto, ou se,
em relação á importancia do estabelecimento e ao tempo
da extracção, a quantidade for tão diminuta, que se deva
presumir fraude, o coliector, colhendo informações fidedi-
gnas, procederá á respectiva lotação, cujo termo será la-
vrado pelo escrivão e asignado pelo mesmo coliector.

§ unico. A esse termo se juntarão as informações
escriptas, e as verbaes serão nelie resumidas, assignando-o
ne5to caso os informantes ou, a sei rogo, alguem por alies,
quando não saibão ou não possão escrever. Reg. cit. arts.
5., 6. 0 e 7.'

Art. is:.
A lotação será logo remettida á directoria da fazen-

da, que, ordenando o respectivo lançamento, inandará in-
timar o contribuinte para satisfazer o imposto no praso
improrogavel de 8 dias.

§ unico. A intimação será feita pelo escrivão da
coilectoria, que d'isso passará certidão.

It. art. 9. 1'; lei 2892 de 6.de novembro de. 1882 art.
14 §2.°

Art. IS&.
Se ao fim dos oito dias, contados da intimação, não

tiver sido feito o pagamento, o coliector enviará imme-
diataniente a certidão da intimação á directoria da fa-
zenda, que ordenará a cobrança executiva na forma da
lei. Cit. lei, art. e

Is.
Dentro do mesmo praso fixado nos arts. antecedentes

e observadas as prescripçes do cap. 4.° do reg. n. 52 de
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30 lo Janeiro de 1866, poderá o contribuinte recorrer
para a presidencia, entregando seu requerimento ao col-
lector, que dará recibo, especificando os documentos
com que for instruido.

1.' O coilector, prestando as i nformações que en-
tender convenientes, fará de tudo remessa á directoria
da fazenda e esta á p residencia, interpondo seu parecer.

§ 2. 0 Este procedimento não terá effeito Suspensivo
e. por isso, será intentada e correrá a execução nos ter-
mos do art. 184.

§ 3. o Se, afinal, for provido o recurso, ao contri-
buinte se restituirá quanto demais houver pago.

Reg. cit. arts. 1 0,11,12,13 e 14;lei2892art. 14,2.°.
Ait. IIj.

Verificada a fraude prevista no art. 182, ficará o
contribuinte sujeito á multa de 1:000$ a 5:000., que lhe
será imposta, adrnittindo_so os recursos legues. L 2815 de
22 de outubro de 1881 art. 6.0 § 1.0

Ait. 187.
Por esta exacço perceberá o coilector 6 por cento

e o escrivão 3. L. 2716 de 18 de dezembro de 1880
art. 8°3.°

D'este imposto, que no exerciciode l878—l879rendeu 21:501$700
e no de 79-80 re. 4:25442I, nada se arrecadou no de 80-81 ; or-
çando-se o seu producto em 30:000$000 em cada um dos do 81-83
e em 25:000$. no do 83-84.

SECÇÃO

DE OUTRAS FONTES DE RENDA.

Art. I$.
Tanibeni pertencem à receita provincial:
§ 1.° 0 imposto sobre venda de bilhetesde loteria.
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Era de 20$ annuaes, exigiveis de cada pessoa que exercesse essa

profissão. Estabelecido pelo art. 1.0 § 14 da lei 2024 de 1 de dezem-
bro de 1873, no Qxercicio de 1874-1875, primeiro de sua arrecada-
ção, produzio 200$. ; no de 80-81 rs. 340$. ; tendo-se orçado em
200$. em cada um dos de 81-83.

A lei ri. 2892 de 6 de novembro de 1882, no § 1. 0 do art. 26, ele-
vou-o desde logo ao quadruplo, orçando em 1:000$ o seu rendimento
no exercicio de 83-84.

§ 2.' Seilos e emolumentos da guarda nacional.
Dispoz o art. 2. 0 da lei geral n. 2395 de 10 de setembro de 1873:

Para auxilio da despeza com a força policial das provincias,
fica destinado a cada uma delias o producto do imposto pessoal e do
seilo e emolumentos das patentes da guarda nacional, arrecadados
nas mesmas provincias. »

E a este respeito foram expedidas as seguintes circulares
N. 41.—Ministerio dos negocios da fazenda.—Rio de janeiro, 25

de outubro de 1873.
O visconde do Rio Branco, presidente do tribunal do thesouro

nacional, de conformidade com o àviso do rainisterio dos negocios
da justiça de 22 de setembro findo, ordena aos srs. inspectores das
thesourarias de fazenda, que arrecadem e escripturem por conta das
thesourarias provinciaes o producto do imposto pessoal e do selio e
emolumentos das patentes da guarda nacional, conforme o disposto
no art. 2. 0 da lei n. 2395 de 10 do citado mez. - VISCONDE DO Rio
BRANCO.

N. 19.—Ministerio dos negocios da fazenda. - Rio de Janeiro,
em 7 de julho de 1874.

O visconde do Rio Branco, presidente do tribunal do thesouro
nacional, em additamonto ás circulares ri. 41 de 25 de outubro d0
anuo passado e ri. 3 de 12 de março ultimo, que mandaram escrip-
turar por conta das administrações provinciaes e entregar-lhes o
producto do imposto pessoal e 00 sello e emolumentos das patentes
da guarda nacional, desde 10 de setembro do referido anno, data da
lei ri. 2395, em virtude da qual deve ser applicado era auxilio da
despeza com a força policial nas provincias a renda de taes impos-
tos, declara aos si-s. inspectores das thesourarias de fazenda

l.° Que as multas relativas ao imposto pessoal e sello da dis-
pensa do lapso de tempo concedido pelas presidencias para os offi-
iaes da guarda nacional tirarem as patentes, depois de expirar o
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prazo para esse fim marcado, não fazem parte da receita geral, per-
tencendo, porem, a esta a divida activa do imposto lançado até ao
exercicio de 1872-73.

2. 0 Que a renda, de que se trata, deve continuar a ser escrip-
turada nos livros geraea e contemplada nos balanços sob o titulo-
depositos—, tomando-se opportunamente aos exactores a respectiva
conta.

3° Finalmente, que compete ás presidencias a cobrança judi-
cial da que não tiver sido arrecadada amigavelmente pelas thesou-
rarias, cumprindo que se remettarn ás respectivas presidencias as
relações de divida para esse fim.— Viscooa DO RIo BRANCO.

- O imposto pessoal foi supprimido pelo art. 12 da lei n. 2670
de 20 de outubro de 1875.

—Os emolumentos forão incorporados ao sello, constituindo
aqueiles e este um só imposto, cuja cobrança regula-se actual-
mente pelo dec. n. 7540 de 15 de novembro de 1879, que em soo
art. 10 § 15 dispõe o seguinte:-

-Patente de official da guarda nacional, quer de effectivi-
dade, quer de reforma, de concessão de honras do posto e de pas-
sagem da activa para a reserva e vice-versa:

Commandante superior ou coronel ......360$.
Tenente coronel ...........297$.
Major	..............250$.
Capitão, tenente, alferes ou 2.0 tenente. . . .	70$.
D'este auxilio, que no exercicio de 1874-1875 importou em

4:856$913, nada se rocebeo nos de 75-80; no de 80-81 appareceo
no valor de 34:614$.; sendo orçado em 6:U00$. em cada um dos de
81-83 e em 20:000$. no de 83-84.

§ 3.° Auxilio pelo cofre geral á força policial.
Incluido annualmente nos orçamentos geraes do imperio e des-

tinadó á todas as proviucias, pela primeira vez contemplou-se na
lei mineira n. 2181 de 25 de novembro de 1875 e em todas as ou-
tras continuou a ser mencionado no valor de 40:000$.

§ 4. 11 Renda extraordiaria.
§ 5. 0 Multas por infracções de leis, regulamentos e

contratos.
§ 3. 0 Reposições e restituições.
§ 7. 0 Juros de 4 apolices.
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Esta doação foi feita pelo conselheiro José do Rezende Costa,

em 1840, por meio do offlcio do teor seguinte:
lUm. e exm. sr.—Havendo-me participado o capito Manoel

José Monteiro de Barros, em 31 de março do corrente anno, a re-
solução da assemblea provincial de Minas Geraes sobre a offerta
que fiz de quatro contos de reis em apolices de juros de seis por
conto, a beneficio da nova parochia de Nossa Senhora da Penha
de França do arraial da Lago, que eu me dirigisse á v. ex. para
dar-lhes o destino; esperei que officialmonte se me fizesse esta
participação, e no a tendo recebido até o presente, declaro que
offereço ao cofre nacional d'essa provincia as ditas apolices a be-
neficio da mencionada parochia, com especialidade para a instrucção
elementar dos meninos da mesma.

ElIas se acho prornptas, restando só que v, exc. se  digne no-
mear pessoa autorisada a recebei-as e proceder-se á sua transfe-
rencia.

Deus Guarde a v. exc.—Rio do Janeiro, em 31 de julho de 1840.
—Ilim e exm. sr . Bernardo àacintho da Veiga

Protesto á v. exc. a estima e consideração, com que sincera-
mente sou.—

De v. exc.

O mais attencioso venerador e criado.—Josa' DE RESENDE COSTA.

N. 2.—I11m. sr.—Tendo dado nesta data as precisas providencias
para recepção dos 4:000$. em apoiices de juro de 6 por cento, que
v. 5, patrioticamento offarece em beneficio da nova parochia de
Nossa Senhora da Penha de França, creada pela lei provincial n.
184, com especialidade para a instrucção elementar dos meninos
da mesma; assim . o declaro a v. s., em resposta ao soo officio de 31
do julho ultimo, no podendo deixar por esta occasio de patentear
a v. s. os meus sinceros agradecimentos por esse acto generoso e
espontaneo, que com toda a evidencia prova quanto v. s. se interessa
pela instrucção publica e mais objectos da prosperidade desta pro'
vincia.

Deus guarde a v. s. Ouro Preto, palacio do governo, em 13 de
agosto de 1840. - BERNARDO JACINTHO DA VEIGA. - Sr. José de Re-
sendo Costa. (Rio de Janeiro).

Era 1845 foi dada á presidenia a seguinte informação.
N. 151.—Illm. e exm. ar.— Por ofilcio de 24 do corrente mandou

v. ex. que eu informasse l.° em poder de quem se acham quatro
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contos de réis em apolices do juro de 6 %, que o cidadão José de
Resende Costa offertou ao cofre provincial a beneficio da parochia
de Nossa Senhora da Penha de França do arraial da Lago, e com es-
pecialidade para a instrucção elementar dos meninos da mesma
2. 0 si se têm cobrado os juros das ditas apolices logo depois de ven-
cidos, e si estes têm tido a applicação recommendada pelo doador
3. 0 , finalmente, qual a rasão por que esta offerta não tem sido ia-
cluida nos orçamentos provinciaes.

E, cumprindo a sobredita determinação, tenho a honra de decla-
rar á V. ex. que aqueilas apolices achavam-se em poder do commen-
dador Gabriel Getulio Monteiro de Mendonça, e de presente cm
poder do banco commercial, e que Os juros ainda não foram cobrados
pelas rasões que passo a expor.

Logo que tomei conta desta repartição, passei a examinar este
negocio, e achando as referidas apolices lançadas apenas em uma
conta corrente, mandei que ellas fossem lançadas em receita em
livro de effeitos e outros valores ; e corno um dos meus antecessores
havia encarregado ao referido commendador Getulio a cobrança dos
juros e remettido para tal fim a competente procuração, officiei a
este para entregar ao negociante do Rio de Janeiro, José Bento
Martins, os juros cobrados, afim de se receber aqui do seu corres-
pondente igual quantia ; em resposta, tive um officio do sobredito
commendador, de 5 de fevereiro de 1844, em que me declarava que
as apolices existiam em seu poder, mas nenhum juro havia cobrado
em consequencia, as mandei vir para aqui, pelo negociante Fran-
cisco de Paula Ferreira da Silva, e as remetti pelo tenente coronel
José Feliejano Pinto Coelho da Cunha ao banco commercial, para
que o mesmo, mediante o premio da meio por cento, cobrasse os ju-
ros e os applicasse ao pagamento dos juros e á amortisação do em-
prestimo, visto que as despezas com a freguezia beneficiada eram
feitas pelas rendas da provincia, e ter esta minha resolução sido
approvada pelo officio do exm. governo de 26 de fevereiro de 1844.

O banco recebeu as apolices e as conserva em seu poder, mas
querendo receber os juros, não o poude fazer, porue o meu ante-
cessor, José Pedro Dias, dando procuração ao cornmenda or Getulio
para as respectivas transferencias ; por uma inadvertencia da caixa
de amortisação, as fez a—José Pedro Dias de Carvalho—, sem atten-
der que este havia dado a procuração como inspector da mesa das
rendas desta provincia. Exigi do reTendo meu antecessor uma pro-
curação para o fim de se fazerem novas transfeencias à fazenda
provincial, e este me respondeu vocalmente que, estando a partir
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para a côrte, pessoalmente arranjaria Ia este negocio; mas como
até o presente não tivesse recebido participação do banco de haver
recebido os juros, e podendo acontecer que a falta da cobrança fosse
proveniente de se não haverem feito ainda as novas ir znsferencias,

pelo ultimo corrato oMciei ao cidadão Dias de Carvalho, e espero
pela sua resposta.

Estas são as rasães de se não ter cobrado os juros vencidos.
As despezas com a vigararia e com a instrucção primaria da-

queila freguezia são feitas pela massa geral das rendas, por isso
não podem ter os juros das apoucas urna applicação mais directa ao
fim a que são destinados, do que serem elies incorporados á receita
geral, até porque si se fosse a dar-lhes uma applicação em separado,
não chegariam nem para o pagamento do professor de primeiras
lettras.

Por este modo ficam satisfeitos o primeiro e segundo quesitos
do officio de v. ex.

Quanto ao terceiro, tenho de responder á v. ex, que não se in-
cluiram no orçamento os juros das apolices, por que, não estando
ainda feitas as transferencias á mesa das rendas, não se podiam
julgar a ella pertencentes de facto e de direito ; mas logo que esse
inconveniente seja removido, terá de apparecor no primeiro balanço
da receita não se o valor das apolices, como o dos respectivos juros,
e estes continuarão a ser incluidos nos futuros orçamentes do re-
ceita.

Deus guarde a v ex--Ouro Preto, mesa das rendas provinciaes,
27 de maio de 1845.—Illm. e exm. ar. dr. Quintiliano José da Silva,
vice-presidente desta provincia.—J0AQUIM DIAS BICALHO.

- Fica assim conhecida a rasão por que o juro dessas apolices,
deixando do ter o especial destino que lhe dera o doador, apparece
annualmente incluido na renda ordinaria da provincia.

E como se houvesse applicado á amortisação do emprestimo
mineiro; extiucto felizmente este gravissirno empenho da previu-
cia, cumpria que as apolices se recolhessem á estação competente.

De feito assim aconteceu, á solicitação do inspector da thesou-
raria provincial, como consta do seu officio á presidencia em data
de 14 de junho de 1871, achando-se elias alli depositadas sob a
guarda do thesoureiro, e recebendo-se pela thesouraria de fazenda
os respectivos juros desde o primeiro semestre do anuo de 1871-72.

Seus numeres são : 1529-5034_5035_6455.

§ 8.° Cobrança da divida activa.
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A divida activa da provinsia vem das seguintes procedencias:
1.0 Alcance de arrematantes, exactores o outros responsa-

veis pelo recebimento do dinheiros ou de quaesquer valores pu-
blicos, de que devão prestar contas; comprohendidos na mesma
responsabilidade os respectivos fiadores, seus herdeiros e testa-
menteiros.

2.° Metade dos impostos provinciaes não pagos em tempo an-
terior ao 1.0 de julho de 1836, cedida ás provincias polo art. 21 da
lei geral n. 70 de 22 de outubro d'aqueile anno.

3•o Impostos geraes cedidos ás provincias pelo art. 2.° da lei
2395 de 10 de setembro de 1873, a que so refere a ultima parte
da circular do thesouro sob n. 19 de 7 de julho de 1874.

Informando sobre este  assumpto á aosemblea legislativa pro-
vincial, disse a presidencia em data de 1.0 de agosto de 1882;

Monta a 842:249$800 a importancia da divida activa da pro-
vinda; d'esta considero-se cobraveis 567:179$870 e incobraveis
275:069$930.

Naqueila quantia estão, porem, incluidos alcances de exac-
tores, no valor do 372:061$162, divida essa em grande parte fallida,
e por isso reputo-se somente cobraveis 421:124$900.

( Existem nas coliectorias milhares de mandados executivos,
mas, apesar dos esforços do contencioso o das recommendaç6os da
directoria, e de ter sido elevada pelo § 3•0 do art. 8.° da lei n. 2716
a commissão dos exactores, o resultado tem sido quasi nenhum.

No exercicio de 1879-1880 a cobrança attingio apenas a
29:188$848; no de 80-81 a 18:849$806 o no de 81-82 a 7:399$064.

Isto, diz a directoria, so pode ser attribuido, com poucas
excepções, á negligencia dos coilectores ou ao receio de odiosida-
des. Por isso, lembro a conveniencia de confiar-se a cobrança a
pessoas estranhas ás localidades, mediante uma commisso ele-
vada, que poderá ser até 15 por cento.

Então, a lei 2892 do 6 de novembro do mesmo anuo, no § 1.0
do art. 15, autorisou o governo a mandar proceder á liquidação
da divida activa da provincia e a vondel-a em hasta publica por
municipios, a preço de 5, 25 ou 50 por cento, conforme o estado de
solvabilidade dos respectivos devedores, ou a mandar proceder á
sua cobrança por pessoas estranhas ao municipio onde residirem os
devedores, mediante retribuição no excedente de 30 por cento da
renda arrecadada.

Proscripço de 40 annos.
Doe. ii. 857 de 12 de novembro de 1851.
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Art. 9.0 A prescripção de 40 annos, posta em vigor pelo art.
20 da lei de 30 de novembro de 1841 com referencia ao capitulo
210 do regimento da fazenda, a respeito da divida activa da na-
ção, opera a completa desoneração dos devedores da fazenda nacio-
nal do pagamento das dividas, que incorrem na mesma prescripçã,
de maneira que, passados os 40 annos, não pode haver contra elles
penhora, execução ou outro qualquer constrangimento.

Art. 10. Os 40 anuos para a prescripção da divida activa co-
moção a correr, para as dividas coatrahidas até o ultimo de dezem-
bro de 1842, do dia 1.0 de janeiro de 1843, e para as posteriores,
desde o ultimo dia do praso estabelecido para o pagamento por lei,
regulamento ou contrato, uma vez que passem continuada e segui-
damente, sem interrupção.

Art. 11. O curso dos 40 anuos interrompe-se, impedindo a
prescripÇão

l.° Pela citação, penhora ou sequestro feito aos devedores para
se haver o pagamento.

2. 0 Por qualquer outro procedimento judicial ou administrativo
havido contra elles para o mesmo fim.

3•0 Pela concessão de espaço aos devedores, admittindo-os a
pagar por prestações.

—Estas disposições applicão-se á fazenda provincial cx vi do
art. 63 do regulamento n. 52 de 30 de janeiro de 1866 e 59 do do
n. 86 de 12 de julho do 1879.

COBRANÇA EXECUTIVA.

Cabe na alçada das respectivas assembleas decretar que as causas
,da fazenda provinc i al corrão no juizo commum ou perante os juizes
privativos creados por leis geraes, como entenderem conveniente.

Assim se decidio nos seguintes termos:—
N. 78..—Remetto á v. exc., para soo conhecimento, copia do

decreto de 14 de julho, peio qual S. M. o Imperador houve por bem,
tendo ouvido o conselho d'estado, decretar que as assembleas le-
gislativas provinciaeS toem direito de decretar, que as causas da
fazenda provincial se processem e corrão no foro commum ou pe-
rante os juizes privativos creados pelas leis geraes para as causas
da fazenda publica nacional.—Deus guarde a v. oxc.—Palacio do
Rio de Janeiro,em 3 de agosto do 1846.--ANT0NI0 FRANCISCO DE PAU-

LA E HOLLANDA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. —Sr. presidente da
provincia de.....

Decreto a que se refere o aviso supra.
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Tendo ouvido o moo conselho d'estado reunido sobre o parecer
da secção do mesmo conselho, a que pertencem os negocies da fa-
zonda o da justiça, a respeito das duvidas sobre a extensão que
deve ter a lei n. 242 de 25 de novembro de 1841 ás causas da fazen-
da provincial, o conformando-me com o voto do conselheiro d'estado
Honorjo Hermeto Carneiro Leão, de que, no cabendo nas attribui-
ções das assembleas provinciaes a ci'eaçAo de um juizo particular
para as causas da fazenda publica nas provincias, todavia toem o
direito de decretar que taes causas corro no foro commum ou pe-
rante os juizes privativos creados pelas leis geraes, assim como
podem estabelecer as regras que mais lhes parecerem conducentes
para a boa arrecadação o fisca1isaço das ditas rendas: hei por bem
decretar, em solução das referidas duvidas, que as assembleas le-
gislativas provinciaes toem direito de decretar que as causas da
fazenda provincial se processem e corrão no foro commum ou pe-
rante os juizes privativos creados pelas leis geraes para as causas
da fazenda publica nacional, e estabelecer as regras que mais lhes
parecerem conducentes para a boa arrecadação e fiscalisaço das
rendas provinciaes, pois que sem esta faculdade seria illusoria a
que ellas teem de crear as mesmas rendas.

Antonio Francisco do Paula e Hoilanda Cavalcanti de Albu-
querque, do moo conselho, senador do imperio, ministro e secreta-
rio d'estado dos negocies da fazenda e presidente do thesouro pu-
blico nacional, o tenha assim entendido e faça executar com os
despachos necessarios.—Palacio do Rio de Janeiro, em quatorze de
julho de mil oitocentos e quarenta e seis, vigesimo quinto da in-
dependencia o do imperio.—Com a rubrica do S. M. o Imperador.
—ANToNIo FRANCISCO DE PAULA E HOLLANDA CAVALCANTI DE ALBU-
QUERQUE.

A cobrança executiva das dividas que derivam da primeira e
segunda origens, indicadas no , corre pelo juizo dos feitos da fa-
zenda, ex vi das seguintes disposições : - leis mineiras n. 47 de 6
de abril de 1836 art. 7.0; a. 80 de 13 de abril de 1837 arts. 7. 0 e 8.0;
regulamento provincial n. li de 26 de julho do mesmo anno art. 42;
lei geral a. 70 do 22 de outubro de 1836 art. 21.

Bem assim a das referidas em 3. 0 lugar, porque provêm de im-
postos geraes, cujo executivo promove-se pelo mesmo juizo, quando
a cobrança no é administrativamente feita.

Quanto ás mencionadas em a. 4, ha na legislação o seguinte
A lei a. 80 de 13 de abril de 1837 no art. 11 mandou cobral-a

judicialmente perante as justiças municipaes.
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O art. 16 da de n. 113 de 15 de junho de 1838 revogou aquolia

disposição.
A lei a. 570 de 10 de outubro de 1851 no § 3•0 do art. 21 auto-

risou a arrematação, conforme as regras ahi prescriptas, reprodu-
zindo, porem, no art. 22, a disposição de proceder-se executivamente
á cobrança nos juizos municipaes.

Pelo art. 56 do regulamento a. 25 de 26 de abril de 1852 orde-
nou-se que o procedimento executivo corresse pelo juizo dos feitos
da fazenda.

A lei a. 606 de 22 de maio de 1852 no art. 9•0 restabeleceu a
competencia dos juizes muaicipaes, si no houvesse nisso inconve-
niente ; havendo-o, porem, seria a acção intentada perante o dos
feitos da fazenda.

Pelo § 4o do art. 14 da de n. 699 de 31 de maio de 1854 foi o
governo autorisado para regular a arrocadaço sobre as bases ahi
estabelecidas.

Appareceu no anuo seguinte o regulamento n. 36 de 31 de maio;
mas sua execução foi suspensa por acto da presidencia de 30 de no-
vembro de 1860.

O § 13 do art. 4.° da lei n, 1215 de 22 de agosto de 1864 decla-
rou sem vigor aqueila disposição e, restaurando a do art. 56 do re-
gulamento a. 25, devolveu aojuizo dos feitos da fazenda o execu-
tivo de que se trata.

Mas. tambem esta foi revogada pelo art. 11 d4 lei a. 1267 de
2 de janeiro de 1866, que restabeleceo as disposições anteriores.

E taes são incontestavelmente as que se contêm no art. 9.° da
lei a. 606 acima citado, pelas quaes ficou a administração habi-
litada para escolher entre o juizo municipal e o dos feitos o que se
devesse preferir no interesse de obter-se a mais facil e prompta
solução da divida, sendo ambos competentes, em vista desta expres-
so da lei.

Todas as causas em que a fazenda provincial for autora ou
ré serão desde ja processadas e julgadas pelo juizo dos feitos da
fazenda, conforme as leis geraes.

As execuções, porem, por dividas provenientes de impostos
no arrecadados nos respectiuos exercicios sol-o-hão perante o
respectivo juiz municipal, salvo havendo nisso inconveniente; caso
em que incluir-se-hão na regra geral que fica estabelecida.

O intuito manifestado no art. 11 da lei a. 1267 foi evidente-
mente o de restituir á administração o discreto arbitrio, que o §
13 do art. 4.' da lei n. 1215 lhe havia tirado, de o ptar entre um
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e outro juizo, podendo assim consultar do modo o mais conveni-
ente e vantajoso os interesses da faz nda provincial.

Si, pois, sobreviesse a necessidade de executar os devedores
de imposos provinciaes, bem podia a administração optar entre o
foro commum e o privativo dos feitos da fazenda; mas, não sendo
possivel hesitar sobre a escolha depois que a experiencia de meio
seculo tem sobejamente demonstrado o desacerto e inefficacia do
primeiro d'esses alvitres; á procuradoria fiscal, e não aos coliecto-
res, incumbe promover a cobrança executiva, vindo a proposito
observar que as instrucções da directoria geral do contencioso de 31
de janeiro de 1851, offerecendo em soo art. 2.° a synopse de quanto
havia até então sobre tal materia, dirigem seguramente os que se
encarregão d'esta importante diligencia fiscal, convindo tambem
attender ao que posteriormente prescreveo-se pelts ordens do the-
souro de 30 de janeiro, 5 e 20 de junho de 1862, 6 de fevereiro e 2
de abril de 1864, 5 de abril de 1865, 19 de setembro de 1866, 17
de julho de 1867, 14 do junho de 1870, aviso de 18 de março de
1871, ordem de 30 do dezembro do mesmo anuo, de 31 de maio e
26 de novembro de 1872, de 27 de janeiro de 1873, de 17 de março,
23 de abril e 7 de novembro de 1874, 18 de fevereiro de 1875, circ.
n. 19 de 7 de julho de 1874, si. 470 de 28 de setembro de 1880.

A competencia do foro commum para a arrecadação judicial
das dividas de impostos, como ja se viu, ficou subordinada á con-
dição expressa no art. 9,0 da lei si. 606 de 22 de maio de 1852, de—
suo haver nisso inconveniente—.

Maior não ha que o de onerar as collectorias com encargos que
estão acima dos recursos de que podem dispor nos municipios, onde
todo o apoio lhes falleco desde que é preciso luctar contra o presti-
gio das influencias locaes.

De mais: si para o emprego de procurador fiscal requerer-se a
qualidade de bacharel ou doutor em direito; com que fundamento
rasoavel, por que rasão de conveniencia ha de esse funccionario, que
deve ser jurisconsulto, compartir seus arduos deveres com os col-
lectores municipaes, que o não são ?

Dir-se-ha que, sem embargo disto, têm elies a seu cargo a ar-
recadação judicial do selio de heranças e legados. E' verdade ; mas
deve considerar-se quanto difere uma de outra promoção ; nesta
podem elies dirigir-se ao procurador fiscal, ao director, para rece-
berem as instrucções de que necessitem ; na do executivo por divi-
das ficariam reduzidos a seus proprios recursos, porque a direcção
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administrativa no poderia acudir-lhes de prompto o opportuaa-
mente, to afastados, como se acham, da capital.

Si pudesse haver alguma conveniencia em executar no foro com-
mum as dividas fiscaes, isso por certo não escaparia d. alta compre-
henso das summidades do paiz. Entretanto, a fazenda publica teve
sempre o seu juizo privativo, onde se processam todas as suas cau-
sas, qualquer que seja a origem delias.

SECÇÃO X

DA EXACÇÃO

TITULO 1.°

DAS RECEBEDORIAS

Art. IS.

Para a cobrança de pedagio, taxas itinerarias e direi-
tos de exportaço, haverá na provincia tantas recebedorias

quantas sejam necessarias.
Reg. n. 58 de 20 de maio de 1868 art. 1.0

Art. 190.

A creaço, classificação, denominação, transferencia,
suppressíïo e loca1isaço dessas estações serão propostas
pela directoria da fazenda e determinadas pela presidencia
da provincia, que tambem as pode estabelecer nas vias-
ferreas.

Reg. cit. art. 2. 0 ; lei 2024 do i.° de dezembro de 1873

art. 4. 0 § 15; reg. n. 86 do 12 de julho de 1879 art. 48.

rt. 191.

As recebedorias soro divididas em quatro classes, re-
guladas pela importancia das arrecadações ; estas categ-
rias podem ser alteradas ou modificadas, conforme o aug-
monto ou diminuição das rendas.

Reg. ct. art. 3.' ; lei 2024 art. 4.° § 18,
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Art. 192.

Para o expediente dos negocios a cargo das recebe-
dorias haverá em cada uma delias um administrador e um
escrivão.

Reg. cit. art. 4.0; port. da pres. de 17 de outubro de
1868.

O regulamento, dando escrives ú recebedorias de 1.', 2.' e 3.'
classes, ordenava que nas demais exercessem esses cargos os com-
mandantes das rospectivas guarnições policiaes.

Esta disposição mal consultaua os interesses do serviço e os do

fisco ; primeiro, porque fazia depender da pericia dos inferiores do

corpo policial, que nem sempre a teriam, o desempenho da e8crip_

turaço diaria das recebedorias da 4.' classe ; segundo, porque con-

siderava os escrives como meros empregados de penna quando é
certo terem elies a seu cargo uma boa parte da fiscalisaço das
rendas, como em outro lugar se ha de ver.

Art. 193.

Alem das recebedorias, haverá, nos lugares de extra-
vios, estações de vigias, encarregadas de vedar os contra-
bandos e de perceber o que deva ser pago em virtude de lei.
Estas estações serão creadas, transferidas ou extinctas do
mesmo modo prescripto no art. 190, devendo os respectivos
actos designar as recebedorias a que fiquem pertencendo
como suas dependencias.

Reg. cit. art. 6.°

CAPITULO 1.0

3A X0MEA Ç7LO, POSSE, SUSPENsX0 E REMOÇÃO DOS RESPECTIVOS

EMPREGADOS

Art. 194.
Os administradores e escrives serão propostos pelo

iirector da fazenda e nomeados pelo presdeate da pro-
rincia; servirão em quanto merecerem confiança; poderio
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do mesmo modo ser suspensos ou removidos, quando seja
isso conveniente; tomarão posse e prestarão juramento,
por si ou seus procuradores, perante o director, que poderá
conferir esta attribuição aos presidentes das camaras mu-
flicipaes.

Reg. cit. art. 8.°

Art. 19.

Os vigias serão propostos pelos administradores e no-
mead's pelo director da fazenda; podendo servir corno taes
os inferiores ou praças dos respectivos destacamentos quan-
do seja isso compativel com a boa ordem do serviça.

Reg. cit. art. 9,o

CAPITULO 2.°

DA FIANÇA OU CAUQXO.

Art. 1)@.

Ninguem será admittido a servir coma administrador
ou escrivão de recebedoria, sem que tenha prestado fian-
ça ou caução, na forma das disposições fiscaes em vigor;
exceptuando-se d'esta regra geral unicamente as commis-
saes que forem dadas pelo presidente da provincia nos ca-
sos extraordjnarjos, em que as convetliencjas fiscaes ur-
gentemente reclamem o emprego immediato d'esta pro-
videncia. Reg. n. 19 de 30 de junho de 1844 art. 73; n. 25
de 26 de abril de 1852 art. 67; n. 58 de 20 de maio de
1868 art. 10; port. da pres. de 19 de dezembro de 1872;
reg. n. 86 de 12 de julho de 1879 art. 50.

CAPITULO 3.o
DAS ATTRIBUIÇES E FUNCçEs.

Aut. 197.
Ao administrador compete;
§ 1.0 Arrecadar as rendas a cargo das recebedorias.
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§ 2.° Ter sob sua guarda e responsabilidade o pro-
dueto das arrecadações.

§ 3° Dirigir e fiscalisar o procedimento dos vigias em
tudo aquillo qne for concernente ao serviço da estação;
tomar-lhes contas e receber mensalmente as sommas por
elies arrecadadas. A omissão ou negligencia no exerci-
cio d'esta ultima attribuição constitue o administrador mo-
ral e materialmente responSavel por qualquer falta ou al-
cance do vigia,

§ 4, a Suspender do respectivo exercício os vigias
quando assim entender conveniente aos interesses do fisco,
dando-lhes substitutos idoneos e submettendo minuciosa-
mente tudo ao conhecimento da directoria, para que esta,
ouvindo as partes, approve ou revogue os actos.

§ 5.° Dirigir-se offlcialmente e por intermedio da
directoria á presidencia, sempre que tiver de represen-
tar sobre assumpto de interesse da fazenda provincial.

§ 6.° Corresponder-se offlcial e directamente com o
director da fazenda...

§ 70 Authenticar com sua assignatura todos os do-
cumentos que tenhão de ser enviados á thesouraria e os
que se destinarem às partes e contribuintes.

§ 8.° Consultar ao director sobre qualquer duvida
que se offereça na execuçã o) de leis, regulamentos, instruc-
çies e ordens concernentes á arrecadação e fisealiação
das rendas.

§ 90 Inspeccionar e examinar todo o trabalho a car-
go do escrivão, para que seja perfeitamente executado e
não incorra em atrazo de expediente diario.

§ 10. Requisitar ao commandafltO do destacamento,
por escripo ou verbalmente, o emprego do força, sempre
que seja necessario.

§ 11. Requerer ás autoridades civis ou criminaes a
formação de autos, justificações, expedição de mandados e
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quaesquer outras providencias, que tenhão por fim defen-
der, acautelar ou firmar direitos da fazenda provincial.

§ 12. Prender em flagrante ou mandar prender a
qualquer que se recuse ao pagamento de direitos devidos,
enviando o delinquente, com participação official, que re-
late o facto e testemunhas, á autoridade competente, para
que seja processado e punido na forma das leis.

§ 13. Dar guias ás pessoas que passarem com gene-
ros procedentes de outras provincias e, por conseguinte,
isentas nesta do pagamento de direitos de exportação.

Reg. n. 58 de 20 de maio de 1868 art. 28.

Art. 19S.

Ao mesmo administrador incumbe:

§ l.° Enviar á directoria, pelo correio, até o dia 5
de cada mez, e em officio registrado, o caderno da receita
e despeza do mez anterior, acompanhado dos documentos
que legalisem esta e dos talões que comprovem aquelia, e
bem assim, até ao dia 5 de julho de cada anno, todos os
talões e mais papeis relativos ao anno financeiro anterior,
que estiverem ou no escripturados. A infracção d'este
dever, no todo ou em parte, será punida com a multa de
10 por cento deduzida do valor dos vencimentos do admi-
nistrador, relativos ao mez a que respeitar a falta, e im-
posta pela directoria, que poderá revogal-a mediante alle-
gaço de motivos attendivois.

§ 2.° Remetterã directoria, até ao ultimo dia dos me-
zes de janeiro, abril, julho e outubro de cada anuo, e sob
sua responsabilidade, o saldo das arrecadações pertencentes
ao trimestre proximamente findo. A infracção deste pre-
ceto sujeita o administrador ao pagamento de juros de 9
ao anuo da quantia que devesse ser remettida, a contar do
dia 1.0 dos referidos mezes. Pelas remessas de dinheiro que
o administrador fizer, sob sua responsabilidade, perceberá
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uma commisso nunca excedente a um quarto por cento,
proposta pela directoria e arbitrada pelo presidente da pro-
vincia.

Esta ultima parte deve entender-se com a seguinte restricço
Palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes, 26 de maio

de 1875.
Para o fim de evitar que os exactores da fazenda, alem do orde-

nado e porcentagem que lhes competem pela arrecadação das rendas
provinciaes, ainda se julguem com direito, em todos os casos, á com
missão de que trata o § 2.° do art. 29 do regulamento n. 58 de 20 de
maio de 1868 pela entrega de saldos na thesouraria ou no banco do
Brasil, como permittem as ordens em vigor, declaro a v. s., para sua
intelligencia e devidos effeitos, que aquolla disposição não se entende
senão com os exactores cujas recebedorias, por sua longa distancia
do lugar em que houverem de ser entregues os ditos saldos, tornam
indispensavel a existencia do um intermediario para as remessas,
convindo que fique estabelecido, portanto, que para dar direito á
commissão, se faz mister que concorram taes circumstancias, po-
dendo fixar-se para a longitude nunca menos de cem kilometros,
sem contar as distancias percorridas por estradas de ferro.

Deus guardo a v. s.—Pno VICENTE DE AsEvEoo.—Sr. inspec-
tor da thesouraria provincial.

§ 3•o Fazer entrega de quaesquer sommas pecunia-
rias á pessoa autorisada pelo director, cobrando recibo em
duplicata, para que uma das vias lhe sirva de quitação e
outra seja remettida á directoria. A falta do cumprimen-
to da ordem sujeita o administrador Êt mesma multa coro-
minada no § ant3rior sobre a quantia que devesse existir
em cofre. Aos conductores autorisados pelo director se ar-
bitrará, e do mesmo modo, a commisso de que trata
aquelie §.

§ 4° Despachar com toda a promptido e zelo, a qual
quer hora do dia ou da noite, os passageiros, tendo todo o
cuidado sobre a exactidão das contas que devo pagar.

§ 5.° Velar por si e por interinodio de seos subordi-
nados para que ninguem se subtraia ao pagamento de di-
reitos a que estiver sujeito.
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§ 6. 0 Arrecadar as guias, que forem passadas por ou-
tras recebedorias, exigindo que sejão assignadas pelos on-
ductores, que ficarão obrigados ao pagamento do impos-
to, si a esta formalidade se negarem, e quando não saibão
elies escrever, serão a soo rogo assignadas por alguem.

§ 7.° Fazer registrar em livro especial, numerado,
rubricado, aberto e encerrado pelo director, todos os of-
licios, ordens e instrucções que receber, bem como toda a
sua correspondencia official e o resumo da receita e des-
peza extrahido do respectivo caderno mensal. As paginas
da esquerda d'esse livro serão destinadas ao primeiro as-
sumpto e as da direita ao segundo.

§ 8. 11 Franquear, sem demora, o exame do archivo
e do cofre ao empregado de fazenda, official militar ou
commissão que se apresente com autorisação e instrucções
do director. Do exame, que constará de termo lavrado
pelo escrivão, assignado pelo administrador, pelo empre-
gado de fazenda, offlcial ou commissão, no mesmo livro de
que trata o § antecedente, e na pagina da esquerda, se
extrahirão duas copias authenticadas com as mesmas as-
signaturas, para serem entregues ao director.

Reg. cit. art. 29.

Art. 199.
Ao escrivão competem:
§ unico. As mesmas attribuiçies conferidas ao ad-

ministrador nos § 5.', 6. 0 , 7. 0 e 8.° do art. 197. Reg.
cit. art. 30.

Art. 200.
Ao mesmo escrivão incumbe:
§ 1. 0 Desempenhar toda a escripturação e contabi-

lidade pertencente á recebedoria, e passar a limpo os offi-
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cios e mais peças que forem minutadas pelo administrador
sobre assumpto de serviço da estação.

§ 2.° Cumprir as ordens do administrador em tudo
que respeite ás obrigações do § antecedente.

§ 30 Assistir ao recebimento e guarda dos dinheiros
no respectivo cofre, de que terá uma chave, alem da do
administrador, com o qual concorrerã tambem sempre que
por qualquer motivo se tenha de abrir o cofre.

Reg. cit, art. 31; port, da pr. de 26, circ, da th. prov.
de 27 de fevereiro de 1869.

Art. 20!.
Ao vigia compete:
§ 1.° Exercer igualmente nos lugares de extravios

as attribuições conferidas pelos § 1.°, 2.0, 7•0, 12 e 13
do art. 197.

§ 2.° Solicitar do administrador providencias quando
seja flecossario o emprego de força e intorferencia das au-
toridades, como dispoem os § 10 e 11 do art. 197.

§ 3.° Usar., por intermedio do administrador, das at-
tribuições conferidas a este nos § 5.°, 6.' e 8. 0 do mesmo
art.

Reg. cit. art. 32.

Art. 20?.
Ao mesmo vigia incumbe
§ 1.° Obedecer as ordens que lhe forem dirigidas pelo

administrador, em tudo que seja concernente ao serviço e
interesse da fazenda provincial.

§ 2.° Desempenhar e authenticar com sua assignatura
toda a escripturaço, contabilidade e correspondencia rela-
tiva ás suas funcções.

§ 3.° Prestar contas mensalmente ao ad;ninistrador
fazendo entrega, ou remetteudo.lhe todos os papeis, cor-
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respondencia, documentos e dinheiro pertencentes t repar-
tição a seu cargo.

§ 40 Executar fielmente o disposto nos § 4.0, 5. 0 e
6. 0 do art. 198.

Reg. cit. art. 33.

CAPITULO 4.0

DOS VENCIMENTOS

Art. 203.
O vencimento dos empregados das recebedorias será

mensalmente pago na thosouraria ou nas proprias estações,
como lhes for mais commodo, mediante attestados proba-
torios do exerccio e do cumprimento de deveres, sendo
competentes para passai-os o director aos administradores,
estes aos esrivães e vigias.

Reg, cit. art. 12.

Circular. -Ouro Preto, thesouraria provincial do Minas, 12 de
setembro de 1868.

O inspector interino da thesouraria provincial de Minas declara
ao sr. administrador da recebedoria do Picú, para seu conhecimento,
que, pelo disposto no art. 12 do regulamento n. 58, os attestados de
cumprimento d deveres, que passar ao respectivo escrivão e vigias,
no dependem de—visto—desta repartição, por ser o sr. administra .-
dor o competente para dai-os, e que somente o relativo ao pagamento
do sr. administrador é que tem de ser expedido por esta repartição,
quando chegar o respectivo balancete; cumprindo, portanto, que o
sr. administrador no officio de remessa o exija.

A todos os outros.—ANT0NI0 Luiz MARIA SOARES D'ALBERGARIA,

CAPITULO 5.0

DAS ALTERAÇõES DO PESSOAL.

Art. 204.

As funeções do administrador e as do escrivão podem
ser simuitaneameato exercidas por qualquer dos mesmos
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funecionarios, devidamente afiançado, quando occorrer o
caso de vacaucia, de licença ou falta repentina.

Si, porem, for idoneo o commandante do respectivo
destacamento, será elie o substituto do escrivão em qual-
quer das hypotheses referidas,

Reg. cit. art. 13 (1.& parte); lei 1811 de 10 de ou-
tubro de 1871 art. 25; port. da pr. de 19 de dezembro de
1872.

Art. 203.
A regra das accumulaç6es e substituições mencionadas

no art. antecedente não inhibe que se commissionem para
o exercicio dos respectivos cargos empregados de fazenda,
officiaes ou inferiores do corpo da policia, quando assim o
exijão as conveniencias do serviço e os interesses do fisco.

Reg. cit. art. 10.

CAPITULO 6.0

DAS LICENÇAS.

Art. 206.
As licenças serão reguladas do modo seguinte:

§ 1. 0 Até tres mezes, por motivo de molestia provada
com attestado de facultativo ( o, si não o houver no lugar,
com o de qualquor autoridade) com ordenado por inteiro.

§ 2.° Até seis mezes, e logo que exceda a tres, e pelo
mesmo motivo, do mesmo modo provado, com tres quar-
tas partes do ordenado.

§ 30 Até nove mezos, e nas mesmas condições, com
metade do ordenado.

§ 40 Até doze mezes, em identicas condições, com
a quarta parte do ordenado.

Reg. cit. art. 14.
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Art. 907.

Ainda por motivo de rnolestia, no será concedida
licença por mais de um anno.

Reg. cit. art. 14.

Art. 208-

Sem que seja por motivo de molestia, só será conce-
dida licença, no espaço de um au no, até tres mezes e sem
ordenado.

Reg. cit. art. 15.

Art. 209.

Só ao empregado em exercicio poderá ser concedi-
da licença.

Reg. cit. art. 17.

Art. 210.

Ao substituto do licenciado caberá a porcentagem, a
parte do ordenado e a gratificação de exercício, que dei-
xar de perceber o substituido.

Reg. cit. art. 18.

CAPITULO 7°

DPPOS1ÇES GERAES.

Ar. 211.

Nas recebedorias serão cobrados o pedagio, os direi-
tos de exportação o as taxas itinerarias pelo modo e for-
ma decretada nas respectivas leis annuas de orçamento
da receita provincial.

Reg. cit. art. 35.
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Art. 212.
A cobrança será feita em moeda corrente e a dinhei-

ro de contado, salvo os casos em que for permittido o
saque de letras.

Reg. cit. art. 36.

.Art. 913.
As pessoas que se recusarem ao pagamento devido po-

derão ser detidas, e Os seus carregamentos depositados até
que administrativa ou judicialinent se decida o objecto
da contestação.

Reg. cit. art. 43.

Art. 214
As que se subtrahirem ao pagamento de impostos, ex-

traviando os generos e conduzindo-os por lugares onde não
haja recebedorias ou estações de vigia, serão processa-
das e punidas com as penas para taes casos impostas pelo
art. 177 do cod. crim.

Reg. cit. art. 44.

Art. ?I.
Para execução do art. antecedente, o administrador,

logo que lhe constar ter-se effectuado qualquer e:travio,
requererá, ao juiz municipal, delegado de policia, sub-
delegado ou juiz de paz, auto de corpo delicto directo ou
indirecto, no qual se mencionem quanto for possivel os
generos extraviados; e si o auto for julgado procedente,
o administrador o remetterá immediatarnente ao respec-
tivo promotor publico para proceder na forma da lei. De
tudo isto fará cominunicação ao director da fazenda.

Reg. cit. art. 45.
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TITULO 2.°

DA ARRECADAÇXO DE IMPOSTOS NAS VIAS-FERREAS,

CAPITULO 1.'

DISPOSIÇÕES LEGISLATIVAS ANTERIORES AO REG, N. 92 DE
7 DE FEVEREIRO DE 1881.

Art. 2143.

O govorn é autorisado:

§ 1.° A entrar em aceordo com o governo geral para
obter deste que as taxas itinerarías e impostos provinciaes
de exportação de productos mineiros sejo cobrados nas
estações da estrada de ferro d. Pedro 11, e pelos empre-
gados da mesma, como taxa addicional aos fretes que re-
cebe a dita estrada. Igual accordo e para o mesmo fim po-
derá o presidente da provincia fazer com a directoria da
estrada de ferro da Leopoldina e com as de outras que ex-
isto ou venho a ex i stir em territor j o mineiro.

§ 2. 11 A ter na côrto, obtido o preciso consentimento
do poder competente, de uru a tres empregados em com-
missão, afim de que na estação central da estrada de for--
ro de d. Pedro 11 ou na mesa do consulado provincial
fiscalisem o pagamento dos i mpostos devidos á provincia
de Minas e verifiquem as guias de café de producço mi-
neira.

L. 2438 de 14 de novembro de 1877 art. 3.°

Art. 21.
Depois de organisado o serviço, do que trata o art.

antecedente, o governo irá dispensando os empregados que
actualmente se achào nas estações das estradas de ferro e
suppritniud) as recebe[Icrias que se tornarem desnecessa-
rias. It. art. 40
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Art. fzIS,
Para a boa execução destas medidas, o governo expe-

dirá os regulamentos e instrucções necessarias. It. art. 5.°

Art. 219.
Nenhum contrato com emprezario ou companhia de

estradas subvencionadas pela provincia far-se-ha d'ora em
diante, sem que se estipule por parte da mesma compa-
nhia ou emprezario a obrigação de arrecadar os impostos
provinciaes cobre os generos que transportar, mediante
uma porcentagem, que no excederá a 2 por cento das
quantias arrecadadas. Esta disposição comprehende as no-
vaç.es dos contratos ja celebrados. L. 2545 de 31 de de-
zembro de 1879 art. 19,

Art. 220.
Os impostos provinciaes sobre generos e cargas trans-

portados nas estradas de ferro serão pagos: os dos que
transitarem pela estrada d. Pedro II, nas respectivas es-
tações; e os dos que transitarem pelos ramaes da mesma
estrada, nas estações de entroncamento.

Para sua arrecadação o governo creará recebedorias
em Porto Novo, Juiz de Fora e Serraria.

Cada uma destas será administrada por um empregado
da directoria de fazenda, o qual terá sob suas ordens um
ajudante, que servirá do thesoureiro, um agente e tantos
vigias, quantas forem as outras estações da linha do centro
comprehendidas na respectiva circumscripço, que será de-
marcada pelo governo.

A recebedoria, do Porto Novo, porem, terá tres agentes,
e, alem destes empregados, o governo poderá ter na estação
central da estrada de ferro d. Pedro II um conferente, que
fiscalise a arrecadação dos impostos provinciaes.

§ 1.' Os ajudantes, agentes e vigias no terno di-
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reito á aposentadoria, e os primeiros prestarão fiança ido-
nea do valor que for arbitrado polo presidente da provin-
eia. Sob esta fiança servirão tambem os agentes e vigias
subordinados á recebedoria, os quaes serão nomeados pelo
director da fazenda provincial, sobre proposta dos mesmos
ajudantes.

§ 2.° Os empregados da directoria de fazenda, com-
missionados para esse serviço, continuam a fazer parte do
respectivo quadro e conservam todas as vantagens que lhes
competem pela legislação em vigor. Para substituil-os,
poderá o governo nomear interinamente, precedendo con-
curso, nos termos do art. 28 § 3. 0 do regulamento n. 86,
tres 3. 01 officiaes, que passarão a effectivos, á medida que
se verificarem vagas no quadro da repartição.

§ 3. 0 Si o empregado da directoria incumbido da ar-
recadação for de categora inferior á dos 1.05 officiaes, a
deficiencia da quota destinada ao pessoal da directoria será
supprida pela que se destina ao pessoal das recebedorias.

§ 4. 0 A arrecadação destes impostos será de prefe-
rencia confiada ás companhias das estradas de ferro, desde
que estas se prestem a fazei-a, mediante uma porcentagem,
que não exceda a 3 % das quantias que arrecadarem, su-
jeitem-se ás instrucções que forem expedidas para esse fim
e haja accordo do governo geral em que o dito sorviço se
faça tambem pela estrada de ferro d. Pedro II em iguaes
condições ; salva a disposição do art. 19 da lei n. 2545 de
31 de dezembro de 1879.

L. 2716 de 18 do dezembro de 1880 art. 14.

CAPITULO 2.°

DISPOSIÇeJES DO REG. N. 92 DE 7 DE FEVEREIRO DE 1881,
Art. 221.

As taxas itinerarias direitos de exportacão, imposto
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sobre o sal o transito e quaesquer ontras taxas sobre pas-
sagens e transportes de generos e mercadorias nas es-
tradas de ferro serão arrecadados na forma das disposi-.
çõs seguintes:

§ URLCO. O respectivo pagamento se fará, quanto á
linha central da estrada de ferro de d. Pedro II, nas re-
spectivas estações, e quanto aos ramaes e estradas pro-
vinciaes, nas estações de entroncamento.

Reg. cit, art. 1.0

Para este fim, ficam creadas tres recebedorias com
sede: a 1. a na cidade do Juiz de Fora, a 2. a na esiaço da
Serraria e a 3•& no Porto Novo do Cunha.

It. art. 2.0

Art. 92f2,

A' recebedoria do Juiz de Fora ficam sujeitas as
estações da linha do centro da estrada de ferro d. Pedro
II, aquem do Juiz de Fora, e as da estrada do ferro do
oeste.

§ l.° A da Serraria comprehenderà toda a linha da
União Mtneira e as estações da linha do centro, desde o
Juiz do Fora até á Scrrara.

§ 2. 0 A do Porto Novo do Cunha coinprehenderà as
linhas das estrada de ferro da Leopoldina e Pirapitinga
e as estações de Santa Fé, Chiador, Ouro Fino e Conceição,
do ramal do Porto Novo do Cunha.

It. art. 3°
Art. 221.

Para o expediente a cargo d'estas recebedorias, ha-
verá em cada uma d'elias: um administrador, tirado d'en-
tre os empregados da directoria de fazenda, um ajudante
servindo de thesoureiro e um agente.

§ 1. 0 A recebedoria do Porto Novo, porem, terá
tres agentes.
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§ 2. 0 Em cada urna das estações da linha do centro
e nas do ramal da estrada de ferro d. Pedro II, situadas
em territorio mineiro, haverá um vigia encarregado da,
arrecadação de impostos.

§ 3•Q A fiscalisaço dos impostos dos generos despa-
chados da córte para a provrnca e vice-versa, bem como
a arrecadaça' do$ que no tiverem sido cobrados nas esta-

será. feita por um confer3nte na estação central da
estrada de ferro d. Pedro II.

§ 40 Nos lugares em que se veriflarem ou puderem
dar-se extravios, o governo estabelecerá pontos de vigia,
alteraveis segundo as coriveniencias do serviço, precedendo
proposta da directoria de fazenda.

It. art. 40
Art. 22.

Os administradores, seus ajudantes e o conferente da
estação central na côrte serão de livre nomeação e demis-
são do presidente da provincia.

Poderão ser removidos, sempre que assim convier ao
serviço publico ou a pedido, prestarão juramento e to-
marão posse por si ou por seus procuradores perante a di-
rectoria de fazenda.

It. art. 50
Art. '22J.

Os agentes e os vigias serão nomeados pelo director da
fazenda provincial, precedendo proposta do ajudante da
recebedoria a que pertencerem.

It. art. 6.0
Art.

Os ajudantes e o conferente da estação central na crte
prestarão fiança idonea, no valor arbitrado pelo presidente
da provincia, sobre proposta da directoria de fazenda, para
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garantia, não so de sua responsabilidade, como da dos
agentes e dos vigias das respectivas recebedorias.

It. art. 7°
Art. %21.

Os administradores, em suas faltas ou impedimentos,
serão substituidos pelos ajudantes e estes pelos agentes ; no
caso, porem, de vaga dos ajudantes, os administradores
accumu1aro as respectivas funcções até que sejam preen-
chidos os lugares.

It. art. 8.0
Art. 22$.

A concessão das licenças será regida pelas disposições
do regulamento n. 82.

It. art. 90
Art,

Ao administrador compete:
§ 1. 0 Dirigir e fiscalisar o procedimento de todos

os seus subordinados naquilio que for concernente ao
serviço publico.

§ 2.° Suspender, por portaria motivada, os ajudan-
tes, agentes e vigias, sob sua inspecção, do exercicio de
suas funeções.

§ 3•0 Dar substitutos idoneos aos agentes e vigias,
communicando-o á directoria de fazenda.

§ 4. 0 Solicitar da directoria de fazenda quaesquer
providencias que julgar convenientes aos interesses da fa-
zenda.

§ 5. 0 Authenticar com sua assignatura todos os do-
cumentos que teah.o de ser enviados á directoria de fa-
zenda.

§ 6. 0 Inspeccionar e examinar toda a escripturaço
cargo de seus ajudantes.
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§ 7.° Requerer ás autoridades civis e criminaes tudo
que tenha por fim acautelar os interesses da fazenda pro-
vincial.

§ 8. 0 Proceder semaiialmente, e sempre que julgar
conveniente, a balanço o verificação do saldo existente em
cofre.

§ 9.° Inspeccionar, ao menos uma vez por mez, em
epocas indetarznindas, as estações.

§ 10. Fazer rernetter á directoria de fazenda, nos
primeiros dias de cada mez, os balancetes da receita e
despeza do mez anterior, acompanhados dos respectivos
documentos e talões.

§ 11. Fazer extrahir, por occasio dos exames men-
saes e em vista dos talões, uma relação dos numeros de
despachos, o com elia fazer conferir nas estações a seu
cargo a quantidade dos geners importados, conforme as
notas de expedição.

§ 12. Exigir mensalmente dos vigias sob sua inspec-
ção relações em duplicata do café exportado durante o
mez anterior, rubrical-as depois de conferidas com os ta-
Iões e enviar uma delias á mesa provincial do Rio de
Janeiro e a outra á directoria de fazenda por occasiao
da reminessa dos balancetes.

§ 13. Fazer conferir diariamente os talões que fo-
rem remettdos pelos vigias, debitando-os pelas differen-
ças encontradas.

It. art. 10.
Art. '230.

Ao ajudante compete:
§ 1.0 Fazer todo o serviço relativo á escripturaçto

das receb3dorias a que pertencerem.
§ 2.° Arrecadar e ter sob sua guarda e responsabi-

lidade os impostos e os saldos verificados.
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§ 30 Remetter á directoria da fazenda até ao dia 15
de cada mez a importancia liquida arrecadada no mez
anterior.

§ 4.° Cumprir e fazer cumprir todas as ordens que
forem dadas pelos respectivos administradores em rela-
ço ao bom desempenho do serviço da arrecadação.

§ 50 Fisealisar e admoestar os agentes o vigias
no cumprimento de suas obrigações, pedindo ao adminis-
trador quaesquer medidas que acautelem os iuteresses da

fazenda.
It. art. 11.

Art. 231.

Ao agente compete:
§ unicO. Auxiliar as ajudantes em tudo que for con-

cernente ao serviço publico.
it. art. 12.

Art. 232.
Ao vigia compete:

§ 1. 0 Enviar diariamente aos respeciivos adminis-
tradores os talões extrahidos durante o dia anterior, acom-
panhados de uma relação datada e assignada, em que con-
ste o numero do talão e a respectiva iinportanca.

§ 2.° Mencionar nos talões que extrahirem os nu-
meros das notas de expedição, os quaes serão conferi-
dos com os que d'elies contarem.

§ 3. o Cumprir as ordens que lhe forem transmittidas
pelos respectivos ajudantes e agentes

It. art. 13.
Art. 33.

Ao conferente da estação central na côrto compete:

§ 1. 0 Enviar diariamente a cada um dos administra-
dores das recebedorias do Juiz de Fora, Serraria e Porto
Novo do Cunha uma relação, conforme os modelos anuo-
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xos de ns. 1 a 3, contendo o numero das notas de expe-
dição das mercadorias que se destinarem ás diversas es-
tações parciaes e o numero de kLlos sujeitos ás respecti-
vas taxas.

§ 2. 0 Enviar nos primeiros dias de cada rnez á di-
rectoria de fazenda um balancete de receita e despeza do
mez anterior, acompanhado dos documentos e talões.

§ 3. 0 Ter sob sua guarda e responsabilidade as quan-
tias que arrecadar, provenientes d'aquilio que não tiver
sido cobrado nas recebedorias, afim de satifazor a or-
dens da directoria de fazenda.

§ 40 Cumprir todas as ordens que receber da direc-
toria de fazenda, relativamente ao serviço da arrecada-
ção e fiscalisação dos impostos.

It. art. 14.

%rt. 234.
Nas recebedorias do Juiz do Fora, Serraria, Porto

Novo do Cunha e na estação central da côrte haverá os
seguintes livros, numerados e rubricados pela directoria

'	de fazenda:
1.0 Do conta corrente dos ajudantes com os vigias.
2. 0 De conta corrente do conferente.
3•0 De registro de balancetes.
4 ° Do registro da correspondencia com a directoria

da fazenda, vigias e diversos.
It. art. 15.

Ari. 23.

Os administradores, ajudantes, agentes, vigias e o
conferente da côrte são respousaveis, não só pelo que ar-
recadarem, como por aquilio que deixarem de arrecadar,
por erro, omissão ou negligencia.

It. art. 16.
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Art. 230.
Em cada recebedoria haverá, alem dos moveis necos-

sario, balanças, pesos, medidas e um cofre, correndo a
despeza com a acquisiç0 destes objectos por conta da direc-
toria de fazenda.

It. art. 17.
Art. 231.

Os livros, cadernos, talões, guias, pautas e tabelias
reguladoras da cobrança de impostos serão ministrados pela
directoria de fazenda.

It. art. 18.
Art. 23$.

A qualquer contribuinte, que se julgar lesado era seus
direitos com o pagamento da contribuição, fica salvo o
direito de reclunaç.o perante a directoria de fazenda,
com lecurso para o presidente da provincia, nos termos
do regulamento n. 86.

It. art. 19,
Art. 239.

As cargas ou generos sujeitos aos impostos proviii-
ciaes no serão retirados das estações fiscaes, sem
que tenho sido pagos os mesmos Impostos-

It. art. 20.
Art. 240.

O aluguel da casa em que funccionarem as recebe-
dorias, oude no houver predios pertncentes á provincia,
correrá por conta dos cifres provinciaes, precedendo con
trato, sujeito á approvaço do presidente da provincla.

it. art. 21.
Art. 241.

Os empregado3 da directoria de fazenda commissiOfla-
dos para as reeebelorias continuão a fazer parte do rospe-
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ctivo quadro, e conservarão todas as vantagens que lhes
competem pela legislação em vigor. It. art. 22.

Art. 242.

Nos casos omissos, seguir-se-ha o que dispõe o re-
gulamento n. 86. It. art. 26.

CAPITULO 3.0

DISPOSIÇÕES POSTERIORES AO REGULAMENTO N. 92 DE

7 DE FEVEREIRO DE 1881.

Art. 243.

E' o governo autorisado a celebrar convenios com as
directorias das estralas de ferro de d. Pedro II, União Mi-
neira, Leopoldina, Pirapitioga, Juiz de Fora ao Piao, oeste
e qualquer outra em territorio mineiro, para a arrecadaçao
dos impostos de exportação e sobre o sal e o das taxas itine-
rarias, mediante uma efflnmisao no exce1rnte de 4 % so-
bre a totalidade das quantias arrecadadas, conservando, si
julgar conveniente, agentes seus juntos ás estradas para
fiscalisaço deste serviço.

§ unico. Nos contratos e concessões faturas de pri-
vilegio para construcço de estradas de ferro, e na novação
dos actuaes, o governo sempre introduzirá a clausula de
que os concessionarios do privilegio e as companhias orga-
nisadas, ou que se organisarem, se obrigarão a fazer tal
arrecadação, mediante a referida cummisso e sujeitan-
do-se a todas as responsabilidades que as leis provinciaes
impoem aos exactores fiscaes.

L. 2815 de 22 de outubro de 1881 art. 7.°

Art. 244.

E' ainda o governo autorisado

§ 1. 0 A incumbir da flscalisaço da cobrança da
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rendas provinciaes, no ponto mais conveniente da estrada
de ferro d. Pedro II, ramal de S. Paul , a um empregado
da directoria de fazenda, concedendo-lho uma gratficação
que, reunida aos seus vencimentos, perfaça 3:000$000 e
mais 5 % da renda que elie arrecadar de generos introdu-
zidos ou exportados por contrabando.

§ 2. 0 A coliocar, do accordo com o ministro da agri-
cultura, na estação central da estrada de ferro d. Pedro II
um empregado da directoria de fazenda, incumbido de fis-
causar as notas de expedição dos gonros dospachads para
a provincia e guias ds generos exportados Este empre-
gado, alem dos seus vencimentos actuae, terá mais uma
gratificação que, reunida àquelles, não exceda de 3:000$.

L. 2892 de 6 de novembro de 1882 art. 15 § 3.' e 4.'

TITULO 3,°

DAS COLLECTORIAS.

Art. ?4;.
A circumscripço das coliectorias continuará a ser a

mesma dos municipios, em cujis sedes fuaccionão; poden-
do, porem, por deliberação da presidoncia sobre propos-
ta da directoria, ampliar-se ou restringir-se, quando as-
sim o exija a regularidade do serviço e o interesse da
fazenda.

Entender-se-ha ampliada a circumscripço no caso
de abranger uma coliectoria dous ou mais muilicipios.

Reg. n. 86 de 12 de julho de 1879 art. 38.

CAPITULO l.°

DOS COLLECTORES, ESCRIVXES E AGENTES.

Art. 240.

Em cada coilectoria terão exercicio os seguintes func.
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ciona rios: um coileetor, um escrivão, um ou mais agen-
tes do 1.0, um ou mais ajudantes do 2, 0 It. art. 39.

Art. 24.
Os dous primeiros funccionarios permanecerão assi-

duamente na respectiva repartição em todos os dias uteis,
desde as 9 horas da manhã até ás 3 da tarde. It. art. 40.

Art. 24$.
Em seos impedimentos occasionaes, como o de moles-

tia, licença ou ausencia em serviço publico, se substituirão:
o coilector pelo escrivão, este pelo soo ajudante.

§ unico. Occorrendo simultaneamente o impedimen-
to do coliector e do escrivão, será aquelie substitutdo pelo
agente, sob immediata responsabilidade do substituido o
seu fiador.

It. art. 41.
Art. 249.

Nos casos de vacancia dos lugares, se observará o
seguinte:

§ l.° Exercerá o escrivão as funcções de cuilector
até que seja provido este cargo.

§ 2.' Auxiliado pelo respectivo agente, accumulará
o coilector o exercicio de escrivão até que se preencha o
lugar.

It. art. 42.
%rt. 2.140.

A porcentagem das arrecadações pertencerá ao que
effeciivamente tiver a responsabilidade deilas, ainda mes-
mo fura do exercicio das respectivas funcçes. It. art. 43.

Art 2I.
Alem dos casos de substituição figurados nos arts.

antecedentes, o agente e o ajudante, ou se occuparão da
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diligencias flcaes que houverem do ser feitas no interior
da circumscripço, ou ficarão fuccionando na sede, si de
taes serviços, fora delia, se encarregarem o proprio col-
lector e o escrivão. It. art. 44.

CAPITULO 2.

DO PROVIMENTO.

Art, 22.

Ao director da fazenda provincial compete nomear e
demittir os coliectoros e seus escrives. Quanto aos agen-
tes e ajudantes, aceitará as propostas que por aquelies
forem feitas, salvo occorrendo justo motivo para dene-
gar-se a approvaçfio. Reg. cit. art. 19 § 6. 0; n. 19 de 30
de junho do 1884 art. 6.0

Circular. - Ouro Preto, mesa das rendas provinciaes, 5 de se-
tembro do 1860. - Convindo regularisar o expediente relativo à pro-
posta e provimento dos agentes o dos ajudantes de escrivão das
coliectorias, resolveu o contador em exercicio de inspector da mesa
das rendas provinciaes expedir ás coliectorias as seguintes instruc-
ções.

Aos srs. coliectores cabe o direito de propor o numero de agen-
tes de que houverem mister, bem como aos are. escrivãos o de indi-
car seus ajudantes.

Uns e outros não podem entrar em exercicio, sem que tenham
sido approvados e competentemente titulados.

Para este fim cumpre que, ao enviarem as propostas, incumbam
logo a alguem nesta cidade o pagamento dos direitos a que estão
sujeitos até mesmo os que se prestam a servir gratuitamente ; O

quanto áqueiles que houverem de receber salarios, dever-se-ha ex-
pressar o quantum destes em as respectivas propostas, para servir
de base ao computo dos direitos, não bastando a este fim dizer,
como alguns, que o vencimento será o de uma quota parte do que
couber ao coilector ou ao escrivão, pois que, não se podendo orçar
o valor dessa quota parte, nada significa uma tal deelaração.—Vd-
sriano Manso Ribeiro de Carvalho.
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Art. 28.
Serão nomeados coilectores e escrivães ou os mesmos

da repartição geral OU Outros individujs de reconhecida
aptidão; podendo-se neste caso ouvir as camaras munici-
paes ou quaosquer autoridades.

Git, reg. n. 19 art. 6.°

Art. 2Z4.

Verfica-so a primeira das hypotheses do art. ante-
cedente, ou quando as porcentagous são to tenues que
no possao convir a quem se empregue exclusivamente
nessa commiso, OU quando no coiloctor da geral se reco-
nhece tal inteiligencia e actividade que bem possa des-
empenhar o exercicio cumulativo de ambos os cargos.-

eg. e art. ct.
Tambem de sua parte o thesouro recommenda que se reuna,

sempre que seja possivel, o cargo do coilector provincial ao de col-
lector da renda geral.

Por uma rara excepção á regra geral de que a accurnu1aço de
empregos d sempre inconveniente ao bom desempenho do serviço
publico, esta recommenda-se pelas suas experimentadas e reconhe-
cidas vantagens.

Entre outras, a primeira é que, aumentados assim os respec-
tivos lucros, attrahirao um pessoal mais idoneo ao provimento do
umas e outras collectorias ; sendo a segunda a commodidade que aos
contribuintes se offerece de poderem satisfazer a uru tempo e n'uma
80 estação imposições provinciaes e geraes, muitas vezes exigiveis
de um mesmo acto.

Art. 2.
No devem servir no mesmo municipio com coilector

e escrivão ascendentes e descendentes, collateraes e mes-
mo parentes por affinidado, inclusive cunhados em quanto
durar o cunhadio.—Ord. liv. 1.° tit, 48 § 29; tit. 79 § 45.

O ar. dr. Luiz Ferreira de Araujo e Silva, no seu—Roteiro dos
coUectores—, sustentando a mesma doutrina, em vista da ord. acima
citada, assim discorre
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Esta disposiço e tantas outras que abundam em nossa legis-
lação ó fôra fastidioso citar, com quanto não sejam positivas a re-
speito das coliectorias, são-lhes todavia applicavois ; porque, sondo
os impostos, na epocha em que se promulgou a ord. citada, arreca-
dados pelos juizes, almotacés, contadores, rendeiros, e dispondo-se
ahi a incompatibilidade de servirem na mesma mesa ou tribunal os
parentes ditos, parece que hoje, quando os impostos são arrecadados
pelos coliectores, lhes devem ser cifectivamente applicaveis taes
disposições.

( E assim se tom entendido. »
Ao exposto accresce a fiscaIisaço reciproca que entre si exer-

citam o coliector e o escrivão.
Elies são simultanea e solidariamente responsaveis pela falta

de dili gencia e fiscalisaçáo dos impostos; reg. n. 7 de 28 de junho
de 1836 art. 22.

Daqui a inspecção rigorosa que cada um devo exercer sobre os
actos do outro, o esta assidua vigilancia, de to subido valor em
seus effeitos, ahi está proclamando o summo desacerto que haveria
em se empregarem conjunctos na mesma estação os parentes e affins
mencionados no artigo a que é relativa esta nota.

Art.
O emprego de coliector è declaradamente incompati-

vel com os cargos de vereador da camara, substituto de
juiz municipal, juiz de paz, dolegado, subdelegado, substi-
tuto de um e outro, tabelliao, escrivão, contador e parti-
dor do juizo e com o exercicio da advocacia.—O do th. n.
32 de 5 de março; av. n. 89 de 4 de junho de 1847; n 10
de 11 de janeiro e de 26 do abril de 1849; o. do th. n. 28
de 17 de janeiro e de 21 de fevereiro; av. n. 4 de 21 de ou-
tubro de 1861; n. 416 de 30 de setembro de 1868; n. 59
do 28 de janeiro; n. 590 de 11 de dezembro de 1869; n. 156
de 10 de maio de 1871.

Ari. ?;1.
O escrivão de uma coliectoria provincial no pode ac-

umular semelhante emprego na coliectoria geral, si ani-
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bas no são servidas por um só exactor; sendo tambem ex-
pressamente incompativeis as respectivas funcçes com as
de secretario da camara municipal, de advogado ou solici-
tador; mas no assim com as de fiscal da camara, nem com
as de depositario publieci, si pequeno é o numero dos dep9-
sit()s no respectivo termo.—Av. ri. 130 de 30 de setembro de
1857; de 26 de abril e de  de junho de 1849; ri. 118 do 1.°
de marco; n. 223 de 21 de maio de 1861; n. 491 de 21 de
outubro do 1862; ri. 290 de 5 do agosto de 1863; n. 626 de
28 de dezembro de 1869.

Art. 2$.

Em gera', os cargos de coliector e escrivão devem con-
siderar-se incompativeis com todo o emprego ou ofilcio
que de qualquer modo possa estorvar no pontual cumpri-
mento de soes deveres os respectivos funccionarios.—Dout.
dos avs. ri. 89 de 4 de junho do 1847 e n. 10 de 11 de janei-

ro de 1849.
N. 89.—Ilim. o exm. sr . - Sobro o objecto da representação de

Silverio da Costa Cirne, supplente do juiz municipal e feitor da al-
fandega nessa provincia, datado de 29 de março deste anno, que
V. exc. transmittio á repartição da fazrnda com officio de 30 do
mesmo mez, n. 30, se me offorece dizer o seguinte : - a incompati-
bilidade do exercicio de empregos diversos pode proceder de tros
principies diferentes; quando a lei expressamente a tem declarado
quando as funcçes do officio repugnam entre si por sua propria na-
tureza ; quando da accumulação resulta a impossibilidade de ser
cada um deiles servido e desempenhado satisfactoriamente.

O efeito, porem, é sempre o mesmo e consiste em inhabilitar o
empregado para servir outro officio, sendo certo que as leis têm
creado os empregos para o bem publico e não para beneficio de quem
os occupa, e é esta uma das rasões porque, por antiquissimas e ex-
pressas disposições, está sanccionada a doutrina de se não accumu-
larem os officios em uma 50 pessoa.

Decidido, pois, como está, que estes deus officios são incempati-
veis, cumpre respeitar a determinação, independentemente de in-
vestigar as causas, acarretando-se restricções e distiucções que nada
influem para a litteral observancia da decisão, seguado a qual não
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deverão ser justificadas, nem por consequencia abonadas, quaesquer
faltas que este empregado de fazenda houver de commetter pelo alie-
gado motivo de ser ao mesmo tempo occupado nas fuacções de juiz
municipal.

Deus guarde a v. exc.—Palacio do Rio de Janeiro, em 4 de junho
.de 1847. —MANOEL ALVES BRANCO. —Sr. presidente da provincia da
Parahyba.

N. 10.—Illrn. e exm. sr..—Em resposta ao offlcio de v. ex. de 20
de dezembro do anuo passado, n. 8, que pergunta si ha incompati -
bilidade em servirem os collectores o administradores de mesas de
rendas -os lugares de delegados, subdelegados e seus substitutos, de-
claro a v. exc. que toda a legislação fiscal, antiga o moderna, impõe
expressamente aos encarregados da arrecadação, administração e
fiscalisação da fazenda a restricta obrigação de velarem pelo desem-
penho de seus oflicios, empregando para isso a melhor diligencia o
todos os cuidados, sem a menor distracção

Basta esta unica rasão legal para se reconhecer, que um coiloc-
tor de rendas mal preencherá as funcçõos de seu cargo, com as con-
dições estipuladas na lei, accurnulanio-se-lhe ao mesmo tempo as
obrigações de uma delegacia do policia, que não so o distrahe para
pesados deveres de natureza diversa, mas o subrnette àimmediata
jurisdicção das autoril dos judiciaes ; portanto, não pode entrar em
duvida a incompatibilidade dos dous empregos em urna mesma pes-
soa.—Deus guarde a v. exc. - Pal:cio do Rio do Janeiro, em 11 de
Janeiro de 1849.—JOAQUIM Josk RODRIGUES TORRES.—Sr. presidente
da proviucia do Rio de Janeiro.

CAPITULO 3°

DA FIANÇA OU CAUÇZO.

Art. 2iD.
Ninguem será admittido a servir como coliector ou

escrivão, sem que tenha prestado fiança ou cauçao, na
forma das disposiçõos fiscaes em vigor; excei,tuanlo_e
d'esta regra geral unicamente a. cotnínissõeS que forem
dadas pelo presidente da provincia nos casos extraordina-
rios, em que as uonv-nionc ias fiscaes urg-nternente recla-
mem o emprego immoliato d'esta priviteucia. Reg. n. 19
de 30 de junho de 1844 art. 40; dec. do 20 de novembro
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de 1850 arts. 65 e 67; reg. n. 25 de 26 do abril de 1852
art. 1.0 § 7. 0 ; ord. do thes. o. 2 de 2 do janeiro d. 1865;
reg. n. 52 de 3 de janeiro de 1866; ord. do thes. o. 210 de
L de julho de 1867; port. da pres. de 19 de dezembro de
1872; reg. n. 86 de 12 de julho de 1879 art. 50.

§ 1.° O valor das fianças e cauções, proposto pela
directoria á approvçio da presileucia, será arbitrado ten-
do-se em vista quaesquer alteraç3s pst ri res à ultima
fixação; o termo medio das rondas; o das depezas a que
tenhão do ser applicadas nas mesmas estações; a distancia
destas e os prasos em que devão entrar os respectivos
saldos.

§ 2.0 O chefe da secção encarregada do exame das
contas meusaes das coilectorias e recebedorias procederá
todos os annos á revioio do arbitramento das fianças e cau-
ções, para solicitar o reforço delias, si ássim o exigir a
segurança da fazenda.

§ 3•0 Ao procurador fiscal incumbe velar sobre o
pontual desempenho da obrigaçlo, que a todos os afian-
çados fica imposta, de enviarem semnostralinente à dire-
ctoria os certificados da existenicia do seus fiadores, sob
pena de demissão aos que forem omissos no cumprimento
deste dever.

Reg. n. 86 de 12 de julho de 1879 art. 54.

CAPITULO 4.°

DÁS ATTRIBU1ÇES E FUNcçEs.

Art. 260.
Os coilectores em suas respectivas circumscripçes,

como delegados do procurador fiscal, são os legitimos re-
presentiutes da fazenda para requ'irerem judicialmente,
pelos mios competentes, a cobrança executiva das dividas
de impostos; promovendo assiduamente quanto convenha
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ao rapido andamento dos inventarios e iminediato paga-
mento dos impostos de heranças e legados.

D'esta disposição só é excluida a coliectoria da ca-
pital.

Reg. n. 86 de 12 de julho do 1879 art. 48.

Art. 261.
Na qualidade de agentes da fazenda, os colioctores em

seos districtos, quando requerem em nome d'alia, no pra-
ciso juntar o titulo de sua norneaço, porque suppe-se
que são geralmente conhecidos.—D. de 24 de julho de
1679.

Não podem constituir procuradores que por elies figurem nas
causas em que a fazenda publica é interessada, pois nem a lei, nem
a praxe autorisa semelhante delegação de poderes; cumprindo que
se façam represerrtar, quando legitimamente impedidos, pelos re-
speetivas escrivães, que são os seus substitutos uatos.—Dec. da pr.
de 17 do outubro de 1871.

Ari, 262.

Os parochos so obrigados a ministrar-lhes gratuita-
mente as certidas de que precisarem para o serviço da fa-
zenda.—O. do th. n. 127 do 30 de outubro de 181..

Art. 263.
Para a boa arrecadação das rendas provinciaes, os

juizes ordenarão aos respectivos escrives, com minando -
lhes a pana da lei pela demora, que no so prestem gra-
tuitamente aos coliectoros os documentos que alies requi-
sitaram, mas tambem lhes frauqueetn dentro de seus car-
torios os autos e mais papeis que lhes forem pedidos, para
que, em vista dos exames a que procederem, pos.so mais
facíl o exactamente conseguir o tiru acima expresado.-
Ord. liv. 1.0 tit. 24 § 27 a 31; liv. 3.° tit. 67 3.0; circ.
do th. de 2 de setembro do 1833, 24 de outubro de 1834 o
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30 de maio de 1835; ord. n. 77 de 14 do outubro de 1843
e n. 49 de 30 de maio do 1846; reg. a. 11 de 26 do junho
de 1837 art. 21.

Art. 64.
As requisições de que trata o art. anterior serão fei-

tas pelos coliectores, sempre que as houverem por conve-
nientes aos interesses da fazenda, o tambem quando lhes
forem directamente ordenadas 'pela procuradoria fiscal.
—Dec. da pr. do 17 de novembro de 1859.

Palacio da presidencia da provincia do Minas Geraes, em Ouro
Preto, 17 de novembro de 1859.

Declaro á vmc., em resposta ao seu nificio de 25 de outubro
p. p., que nesta data faço ver ao procurador fiscal da mesa das
rendas, que deve promover por intermedio dos coilectores o que
convier á bom da fazenda, e não directamente, por não ser licito
avocar autos para a capital, quando devem correr perante os juizes
territoriaes, o que quando .convenha requerer alguma vista, deve
ordenal-a ao coilector, que é competente para requerer o que
for a bom da fazenda, sem alterar a indole do juizo summario que
rege a materia do inventario e partilhas, sendo que o reg. n. 143
do 15 do março de 1842 não veda que se dê vista dos autos, ainda
que seja para embargos, se estes servem do contestação. —Deus
guarde a vmnc.—Cannos CaliNzInu u CAMPo.—Sr. juiz municipal
de Marianna.

Art
Nenhum cartorio ou archivo publico, ainda o mais

privilegiado, pode eximir-se do prestar gratuitamente á
fazenda os documentos ou informações necessarias aos in-
teresses d'olla.—O. do th. n. 445 de 27 de novembro de
1872.

N. 445.—Ministorio dos negocies da fazenda—Rio de Janeiro,
em 27 de novembro de 1872.

O Visconde do Rio Branco, presidente do tribunal do thosouro
nacional, commuaica o Sr. inspector da thesouraria de fazenda da
rovincia de S. Paulo em resposta ao seu oficio a. 57 de 17 de juuho
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ultimo, que approva a decisão dada "Ia mesma thesouraria á con-
sulta que lhe fôra dirigida pela coliectoria de Campinas, decla-
rando que no se deveria pagar ao escrivão do juizo dos ausentes
d'essa provedoria, José Gonsalves de Godoy Mauricio, a quantia de
500$000, por uma busca, em seu cartorio, de autos ha muito pa-
rados e nos quaes é interessada a fazenda nacional; visto que no
se pode considerar derogado pelo art. 107 do reg. da custas o
privilegio consagrado em leis anteriores o por interesse do bem
publico, em virtude do qual á fazenda publica se do gratuita-
mente do cartorio ou archivo, ajuda o mais privilegiado, os docu-
mentos ou informações necessarias para o serviço da fazenda—.
VISCONDE DO Rio BRANCO.

Art. 2043.

Os juizes territoriaes, em observancia do art. 42 do
codigo do processo criminal, proverão a que nunca faltem
os officiaes de justiça que forem indispensaveis para o
cumprimento de ordens, despachos e quaesquer diligencias
de iuterese para a fazenda.

Reg. n. 11 de 26 de junho de 1837 art. 39.

Art. 267.

O poder judicial no tem competencia para conhecer
e decidir de matoria pertencente ao contencioso adminis-
trativo, qual é a de lanç imento, applicação, isenção, ar-
recadaçáo e restituição dos impostos e outras rendas; nem
de quaesquer questões entre a administração e os contri-
buintes a respeito de impsiçdes.—Dec. n. 2343 de 29 de ja-
neiro de 1 859 art. 3 § 1.°; av. n. 268 de 3 do outubro de
1859; n. 256 de 7 de junho e n. 348 de 28 de julho de 1862.

N. 268.—Ministerio dos negocies da fazenda.—Rio de Janeiro,
em 3 de outubro de 1859.—I11m. e exm. sr .—O procurador fiscal
da thesouraria do fazenda desta provincia acaba de communicar ao
procurador fiscal do thesouro que, oppondo-se Francisco de Paula
Monteiro de Noronha com embargos a uma execução que lhe mo-
via a fazenda publica por taxa do escravos, o juiz dos feitos L te-
rino julgara nulio o processo e a fazenda crecedora de acção, por-
ue o coilector das rendas geraes não observara no 1anameato do
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imposto o doe. de 11 de abril do 1842, como V. Exe. verá das copias
juntas.

Sendo pronunciada por direito a incompetencia do poder judi-
cial para conhocor e decidir de materia pertencente ao contencio-
so administrativo, qual é incon t estavelmente a do lançamento dos
impostos, como é expresso, entro outras disposições antigas e me-
dern Is, no art. 3 ° § I.° do doe. organico n. 2343 de 29 de janeiro
ultimo; convirá que v. exc., immettida como se acha a questão na
tola judiciaria por meio dos embargos que o procurador fiscal de-
clarou ir oppor á sentença proferida dentro da alçada, promova sem
perda de tempo o processo do conflieto de jurisdicço. nos termos
do art. 24 e seguintes do regimento provisorio de 5 de fevereiro de
184?, participando ao procurador fiscal a decisão que tomar a este
respeito, para os eft'eitos Iegaes.

Si, porem, ao tempo do recebimento d'este aviso tiver sido pre-
ferida a sentença sobre os embargos oppostos polo procurador fis-
cal, v. exc. se absterá de todo e qualquer procedimento no sentido
acima indicado, pois que nesse caso ao mesmo procurador fiscal in-
cumbo tentar ainda a reforma da mesma sentença pelos meios com-
petentes.—Deos guarde a v. exc.—ANGEL0 MUNIZ DA SIIvA FERRAZ.
—Sr. presidente da provincia de Minas Geraes.

N. 256.—Ministerio dos negocio- da justiça.—Rio de Janeiro,
em 7 de junho de 1862.-111rn e Exm. Sr.—Por aviso do ministerio
da fazenda de 18 de agosto do anuo passado, tive conhecimento do
conflicto de jurisdicção que se doo entro o juiz dos feitos da fazen-
da e o procurador fiscal da thesouraria d'essa provincia, na acção
executiva movida contra a massa fallida de Manoel João Ferreira
Bayão, da Laguna, pelo imposto de lojas, cujo lançamento fôra li-
quidado pela thesouraria no exercicio de 1859-60.

E como dos papeis que acompanharão o offlcio d'essa presiden-
cix de 10 de julho do mesmo anuo à aquelle rninisterio se vê que
o antecessor de v. exc., não obstante a reclamação do procurador
fiscal, não poz opportunarnente termo ao conflicto, como lhe era
orden ido no art. 24 do regulamento provisorio do conselho d'esta-
do, convem que v. cxc, não só tenha em lembrança aqueila dispo-
sição para que se não repreduzão questões da mesma especie, por
leis resguardadas, mas tambem faça sentir ao juiz dos feitos da fa-
zenda que, cru do doe. a. 2343 de 29 de janeiro de 1859, ex-
plicalo por aviso n. 268 de 6 do outubro do mesmo anuo, é o poder
judiciario incompetente para conhecer de matoria pertencente ao
contencioso administrativo, qual é incontestavelmente a do lança
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monto dos impostos.—Deos guarde a v. ec.—JoXo LINS VIEIRA CAN-

SÀNÇ0 DE SINIMBU'.—Sr. presidente da proviucia de Santa Catha-
rina

—A exclusiva competencia da autoridade administrativa para
decidir sabre materia de impostos foi ainda firmada pela declaração
constante da ord. do th. a. 369 de 7 de novembro de 1871.

Art. 208.
A competencia que, conforme o art. anterior, é ne-

gada ao poder judicial, pertence, quanto ás rendas pro-
vinciaes, ao director da fazenda, corn recurso para a pre-
sidencia.

Reg. n. 25 de 26 de abril de 1852 art. 1.0 § 2.e;
n. 52 de 3 de janeiro de 1866 cap. 4.°; n. 86 de 12 (leju-
lho de 1879 cap. 8.0

ArE 26O.

Compete, porem, aos juizes correicionaes fiscalisar
nas correições a arrecadaçlo dos impostos devidos em
autos, livros e quaesquer papeis a olies sujeitos, e re-
presentar á thesouraria provincial sobre os erros e faltas
que notar da parte dos exacto-.'es.—Av. n. 355 de 28 de
agosto de 1860; circ. da pr. de 26 de fevereiro de 1862.

Ouro Preto. Mesa das rendas provinciaes, 1.0 de junho de 1864.
- Ilim. sr. - A bem dos interesses da fazenda e em virtude das
attribuiçes que a v. s. competem pelo art. 49 § 1. 0 do regimento
das correições, vou rogar a v. s. o cumprimento da ultima parto do
§ 18 do mesmo regimento, remettendo a esta repartição copia dos
provimentos que contiverem interesses da fazenda provincial, ape-
nas encerrada cada uma das correições que v. e. aunualmente é
obrigado por lei a presidir nos diversos termos da comarca de sua
jurisdicção.

Espero da exacção de v. s. no cumprimento de seus devores, que
não ficará frustrado este reclamo, que faço a bem dos interesses
fiscaes,—Doos guarde a v. s. Ilim. sr. dr, juiz do direito da comarca
de... .—JoXo BRAULIO MOINHOS DE VILHENA.
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Art. 270.
Os coliectores no so empregados subalternos do

juizo, mas da jurisdicção administrativa, desempenhando
no municipio da coliectoria as funcçc$es de procuradores
natos da fazenda; no podendo, portanto, os juizes terri-
toriaes a olies se dirigir por via de mandado.---Av. n. 348
do 28 de julho do 1862.

N. 348.—Ministerio dos negocies da fazenda.—Rio do janeiro,
20 do julho de 1862.—IIhn. e cxm. sr .—O juiz muaicipal da ci-
dade e termo do Petropolis expelio em 22 de agosto de 1861 um
mandado ao coliector das rendas geraes da dita cidade, ordenando
que restituisse a quantia de 191$612 a Manoel Alves de Asevedo,
proveniente de impostos que este pagara do mais pela arrematação
judicial do uma propriedade por via de execução que a fazenda na-
cional moveo a Luiz José da Victoria.

O collector respondeo ao dito mandado que não podia satis-
fazer o soo conteudo, não só porque ja havia remettido o producto
da referida arrematação para o thesouro, como tambem porque
não se achava competentemente autorisado para fazer a restitui-
ção ordenada.

O juiz, em vista da resposta do coilector e em consequencia
de requerimento da parte, endereçou em 13 de setembro do mesmo
anno de 1861 uma precateria ao thesouro nacional, deprecando a
mencionada restituição.

Estes actos do juiz municipal de Petropolis importão viola-
ção das disposições vigentes, entre as quaes está o aviso 268 de
3 de outubro de 1859, que declarou não ter o poder judiciario
attribuição para ingerir-se em questões da alçada privativa da
administração, como são as de lançamento, arrecadação e restitui-
ção de impostos, as quaes devem pelas partes ser levadas á deci-
são da autoridade administrativa competente.

E' ainda notavel ter o juiz de que se trata se dirigido ao col-
lector por um mandado, não sendo esse agente fiscal empregado
subalterno do juizo, mas da jurisdicção administrativa, desempe-
nhando no municipio da collectoria as funcçes de procurador
nato da fazenda nacional.

Convindo, pois, que não se repitão factos semelhantes em de-
trimento do serviço publico e dos direitos dos cidadãos, a quem
interessa allegal-os competentemente para poderem obter a justiça
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devida; rogo a v. exc. que se digne tomar as providencias que
neste sentido julgar convenientes.—Deus guarde a v. exc.—Vis-
CONDE na ALBUQUERQtJE.-Sr. ministro e secretario de estado dos
negocios da justiça.

TITULO 4°

DA FIANÇA E CAUÇÃO.

CAPITULO 1.0

DA FIANÇA PROVISORIA.

Art. 2VI.
A fiança provisoria, cuja maxima duração reduz-se

a 4 mezes, só tem por fim habilitar o nomeado a entrar
em exercicio, marcando-se-lhe desde logo o praso impro-
rogavel em que deva afiançar-se definitivamente, nos ter-
mos e com as formalidades legaes, sob pena de immediata
demissão.

§ l.° Só se admittirá como fiador provisorio quem
seja notoriamente abonado; ficando o director, o contador
e o procurador fiscal immediatamente responsaveis pela
idoneidade das fianças d'esta especie.

§ 2. 0 No summarissimo processo d'esta fiança se
continuará a observar o disposto no acto regulamentar de
19 de novembro de 1866.

Reg. n. 86 de 12 de julho de 1879 art. 51.
Acto regulamentar de 19 de novembro de 1866, com omissão

da parte alterada pelas disposiç6as vigentes acima referidas.
O presidente da provincia, tendo em consideração quanto lhe

representou o inspector da thesouraria provincial em officio n. 618
de 16 de novembro corrente, relativamente aos embaraços que en-
contra para o provimento prompto dos lugares de exactoies e encar-
regados da arrecadação das rendas provinciaes, em rasão da moro-
sidade e dificuldades que ha em ser prestada a fiança definitiva
e com as formalidades de especialisação para a hypotheca legal
inherente ás mesmas fianças; o attendeudo a necessidade indecli-
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navol de remediar o mal que das vagas dos referidos lugares re-
sulta á fazenda provincial; determina:

Art. l.° Os recebedores, agentes, collectores e mais encar-
regados da exacção das rendas provinciaes podem, uma vez nomea-
dos, entrar imrnediatamente em exorcicio, apresentando fiador
idoneo e assignando este o competente termo de fiança, no qual
se obrigue por qualquer alcance ou prejuizo que se verificar con-
tra a fazenda provincial, causado pelo afiançado.

Art. 2. 0 Para prestação desta fiança o nomeado offerecerá á
inspectoria da thesouraria provincial o nome da pessoa que o afiança
e, ouvido o procurador fiscal sobre a idoneidade delia, se lavrará
o respectivo termo, assignado pelo proprio fiador ou por soo pro-
curador, especialmente autorisado para isso.

O termo deverà. conter as declarações mencionadas no artigo
277.

CAPITULO 2.0

DA FIANÇA DEFINITIVA.

Art. 22.
Diz-se definitiva a fiança que é prestada nos termos e

com as formalidades da lei n. 137 de 24 de setembro de
1864 e do doer. a. 3453 de 26 de abril d3 1863.—.Port. da
pr. de 19 de novembro de 1866 art. 30

Art. 27.
A' repartição fiscal cabe aceitar, ou rejeitar, os fiado-

res que lhe forem offerec idos. —Dec. do 20 de novembro do
isso art. 2. 0 § 8.°; de 22 de novembro de 1851 art. 1.0 §
9. 0 ; de 29 de janeiro de 1869 art, 3.°

Art. '274.
Essa attribuiço, porem, é mui restricta, e no exer-

cio d'lia deve a thesouraria limitar-se a um simples exa-
me previo da idoneidade dos fiadores, sem caracter defini-
tivo quanto á aceitação ou rejeição.—O. do th. n. 468 de
29 de outubro de 1808,
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Art, 27;.

O fim principal desse exame ó verificar se o fiador
tem algum onus para com a fazenda, podendo a thesou-
raria em tal caso rojeital-o, si a natureza e extenso
da responsabilidade for tã9 importante que os bens offere-
cidos no sejo suificientes. por soo valor, para garantirem
a mesma obrigação e a nova fiança.

O. cit.
Art. 2'6.

Posto caiba á thesouraria a faculdade de aceitar ou
rejeitar as fi.nças; todavia, em vista do novo regimen hy-
pothecario, compete exclusivamente á autoridade judicial
conhecer, como entender de justiça, e com inteira inde-
pendencia, da qualidade e suificiencia dos bens offorecidos.

—Av, ri. 177 de 30 de abril de 1866; o. cit.
N. 177. - Miaisterio dos negocios da fazenda, Rio de Janeiro,

em 30 de abril de 1866.
Ilim. e exm. sr . - Rogo á v. exc. se sirva expedir as ordens con-

venientes, declarando que, embora continue a ser da competencia do
tribunal do thesouro e thesourarias de fazenda, na forma do art. 2.°
§ 8.° do dec. de 20 de novembro de 1850; l.° § 9.° do de 22 de no-
vembro de 1851 e 3. 0 § 2.° do de 29 de janeiro de 1859, aceitar ou
rejeitar as fianças que lhes forem offerecidas pelos respousaveis da
fazenda publica, para se lavrarem os precisos termos de contrato de
fiança, donde resulta a hypotheca legal sobre os bens immoveis dos
fiadores, conforme o art. 30 § 5.° da lei hypothocaria de 24 do se-
tembro de 1864 e 136 § 7.° do regulamento de 26 de abril de 1865,
tal aceitação não inhibe a autoridade judicial competente do apre-
ciar, como entender de justiça, com plena e inteira independencia.
a qualidade dos bens, seu valor e quaesquer outros requisitos ne-
cessarios para especialisação e inscripção da referida hypotheca, nos
termos do art. 157 e seguintes do citado regulamento, sendo o mo-
tivo desta requisição o ter-se entendido erradamente que, depois da-
quelia aceitação, deve o juiz competente no processo de especiali-
saçào limitar-se á avaliação dos bens.

Deus guarde a v. exe. JoXo DA SILVA CARRX0,—Sr. José Tho-
uiaz Nabuco de Araujo.
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N. 468. Ministerio dos negocies da fazenda—Rio de janeiro,
em 29 de outubro de 1868.

O Visconde de ltaborahy, presidente do tribunal do thesou-
ro nacional, declara ao Sr. inspector da thesourrria de fazenda
da pro'vincia de Pernanbuco, em solução á materia de soo officio
n. 159 do 5 de julho d anuo passado, que não devera ter aceitado
o recurso interposto pelo thesoureiro da alfandega desss proviu-
cia, bacharel José Roberto de Moraes e Silva, de sua decisão re-
jeitando os fiadores por elie offerecidos para tomar posse e entrar
em exercicio do referido emprego; por quanto, si a hypot heca
fica apenas constituida pelo termo da fiança, dependendo da es-
pecialisação para produzir todos, os seos elFeitos corri a im-
movei certo e determinado, e da inscripção para garantia do credor
contra terceiros, é claro que, posto caiba ao thesouro e thesourariaa
a faculdade de aceitar ou rejeitar as fianças, todrvia, em vista do
novo regimen hypothecario, compete exclusivamente á autoridade
judicial conhecer, como entender de justiça e com inteira inde-.
pendencia, da qualidade e sufilciencia dos bens offerecidos, como
expressamente diz a ordem do 30 de abril de 1866, da qual se in-
fere, portanto, assim como das instrucções da directoria geral do
contencioso de 27 de abril do mesmo anuo, que a dita attribuição,
com relação ás fianças de exactores, conformo a praxe observada no
thesouro, limita-se a um simples exame previo da idoneidade dos
fiadores, sorri caracter definitivo, quanto á aceitação ou rejeição
dos mesmos ; tendo esse exame por fim principal verificar se o
fiador tem alguma responsabilidade para com a fazenda, podendo
neste caso rejeital-o, si a natureza e extensão dessa responsabili-
dade for tal que os bens offoiecidos não sejão suificientes, por soe
valor, para garantirem a mesma responsabilidade e nova fiança.

Ora, não sendo essa a hypothese que se 
dá no caso vertente,

não podia a thesouraria rejeitar os fiadores offerecidos e menos,
por conseguinte, aceitar o recurso, inadmissivel nas decisões sobre
fianças de exactores. mas ao qual, entretanto, se dá provimento
para o fim de serem admittidos os fiadores a assignar termo para
com elle requerer-se a especialisação, em cujo processo cabe então
ao procurador fisc1 interpor o recurso de aggravo, que faculta o
art. 174 do regulamento de 26 de abril de 1865, caso o juiz julgue
por sentença os bens livres e suificientes, pois é esse o recurso,
sempre que os bens não são susceptiveis de hypotheca, como no
presente caso, para o que se darão pela directoria geral do conten-
cioso as necessarias instrucções ao fiseal.—VISCONDE na ITAORUIY
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FORMALIDADES ESSENCIAES DO TERMO—MANDATO EXPRESSO.

Art. 27.

O termo da fiança, soja elia provisoria ou definitiva,
conterá impresciudivolmente as seguintes declarações sub -
stanciaes:

1. a que o fiador se obriga pelo coilector e seos agentes.

Si a flançii for do escrivão, em lugar dos agentes, dir-se-ha—o
pelos seos substitutos.

2 . a que essa obrigação comprehende no só o valor
principal de qualquer alcance do fiado, como tambem o
dos juros, multas, perdas de porcentagens e pagamento de
custas, que de direito lhe sejo impotos.

3•a que o fiador se sujeita, sem reserva, nem re-
stricço, a todo o rigor das leis, regulamentos, instrucções
e ordens fiseaes, que lhe sejao relativas ou ao soo fiado;
bem como ás consequencias do disposto nos arts. 245, 248,
249 e251.

4a que em tudo se obriga como devedor e principal
pagador.

51 que renuncia todos os privilegios, inclusive os de
foro, bem como todas as isenções que tenha ou possa vir
a ter.

—Reg. annexo ao doe. n. 2647 de 19 de setembro de
1860 art. 735; circ. do th. a. 232 de 27 de maio de 1861;
o. n. 473 de 19 de outubro de 1861; n. 2 de 21 de ja-
neiro de 1864; n. 109 de 3 de abril de 1868; reg. n. 86 de
12 de julho de 1878 art. 53.

Art. 27S.

O procurador, que houver de assignar o termo da
fiança, deverá receber do seo constituinte poderes ex-
pressos para esse fim especial, bem como para subscrever
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todas as clausulas mencionados no art. antecedento.—O.
do th. n. 119 de 24 de março do 1863; n. 2 de 21 de ja-
neiro de 1864; n. 106 de 3 do abril de 1868.

Art. 27f.

A procuração será tambem assignada pela mulher do
fiador, o qual, no caso de ser solteiro, exhibirá attestaço
do respectivo parocho e de autoridades judiciarias para
provar esse estado.—O. do th. n. 119 de 24 de março de
1863; inst. da pr. lIso. do 7 do outubro de 1868.

CAPITULO 3°

DAS FIANÇAS DE LIMITADO VALOR.

Art 2O.
Em regra de direito fical, o arbitramento da fiança no

limita a responsabilidade do fiador—O, do tu. n. 105 de
23 de abril do 1863.

Art.. 2$t.
Si, porem, no respectivo termo elie se obriga somente

até ao valor do arbitramento, neste caso no pode ser con-
strangido a responder polo excedente—O. citada ; n. 26
de 30 do de abril e 124 de 14 de maio de 1864; a. 70 de 13
de fevereiro de 1867.

APL. '2$?.
Fiança no admitte interpretação extensiva a mais do

que precisamente se compreheníle no respectvo termo.-
Cit. o. de 13 do fevereiro de 1867.

Art, 9S3.
Nem ao fiador se pode imputar a responsabilidade de

alcance proveniente de recebimentos offectuados em tempo
anterior ã prestação da fiança.—Cit. o.
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N. 105. Ministerio dos negocies da fazenda. —R io de Janeiro, 23

do abril de 1863.
O marquez do Abrantes, presidente do tribunal do thesouro na-

cional, tendo presente o offlcio n. 39 de 21 do mez ultimo, do Sr.
inspector da thesonraria de fazenda do Maranhão, em que consulta
si os fiadores dos empregados sujeitos d fiança sé são responsaveis
pela importancia do arbitramento das mesmas fianças, ou si por to-
do e qualquer alcance que se possa dar na gestão de soes afiança-
dos; declara que se bem que, em regra de direito fiscal, o arbitra-
mente das fianças não constitue o termo de responsabilidade dos
fiadores, nem restringe o direito de contra elies intentar as acções
que tiverem lugar pelo alcance alem da quantia arbitrada, todavia,
não podem os ditos fiadores responder pelos alcances excedentes ao
valor do arbitramento , quando por termo se houverem obrigado se-

mente até esse valor._MARQUEZ ua ABRANTES.
N. 26. Ministerio dos negocies da fazenda.—Rio de Janeiro,

em 30 de abril de 1864.
José Pedro Dias de Carvalho, presidente do tribunal do thesou-

ro nacional, tendo presente o requerimento 'le José Severino Ca-
valcante de Albuquerque, fiador de João Cavalcante de Holanda
Chacon, ex_collectOr da cidade da Victoria, na provincia de Pernam-
buco. transmittido por officio n. 16 da respectiva presidencia de 6
de fevereiro ultimo, em que expõe que, havendo obtido do thesouro
nacional uma moratoria de quatro atines para pagar o alcance de
soo afiançado, assignara as lettras respectivas pela quantia de
11 ..864$989, sendo 10:340$130 de principal e I:524$559 de juros; que
pelo termo de fiança de 13 de março de 1858 se obrigara como fia-
dor do dito Chacon, na qualidade de escrivão, até àsomma de
3:000$000, e por tanto não é responsavel pela quantia de 990$000
por parte do alcance proveniente dos dinheiros de orphãOs entra-
dos para a coliectoria em 2 de janeiro anterior ; e fi nalmente que
pelo termo de 5 de março de 1859 se obrigara até àquantia de
6:000$000, e que assim não pode ser responsavel pela somma exi-
gida, excedente dos limites da fiança, reclamando ser exonerado
da responsabilidade de 990$000 e pagar somente o que seja devido
em virtude da fiança, regulando-Se de novo as prestaçõCs da mo-
ratoria e—

Considerando que a fiança não admitte interpretação extensi-
va a mais do que precisamente se comprehende no termo, e que os
assignados pelo supplieante muito clara e expressamente limitarão
a sua responsabilidade á quantia arbitrada de 3 e de 6:000$000
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Considerando que a concessão da moratoria pela qual se admit-

tom os devedores da fazenda nacional. havendo justos e attendiveis
motivos, a pagar por prestações os soes debites, passando-se let-
tras, na forma da lei de 13 de novembro de 1827, não induz nova-
ção, por quanto, sendo a causa da divida sempre a mesma, no se
dá, nem se pode dar, quitação aos devedores, nem occorre facto
d'onde resulte clara o incontestavelmente a intenção de innovar a
obrigação anterior; sendo que as lettras em tal caso não representão
um pagamento actual, mas somente uma garantia de futuro pa-
gamento, faltando o qual o credor fica mantido no exercicio dos
direitos e privilegios do credito primitivo, do que goza cumulati-
vamente com as novas garantias dadas pelo devedor;

Considerando que, ainda quando houvesse novação, podia o
devedor usai do remedio facultado pela lei para fazer-se restituir
contra uma obrigação contrahida indevidamente por erro o sem
direito algum, e conseguintemente de exigir reforma das lettras
das prestações para se eliminar a quantia excedente d'aqueila por
que se obrigara, nos termos da fiança, pela qual não á responsavol
nem natural, nem civilmente; e—

Usando da attribuição conferida pelo art. 1.0 § 2. 0 do d. de 29
do janeiro de 1859, approvado pela lei de 27 de setembro do 1860,
art. 12 § 10, para a interpretação da fiança:

Declara ao Sr. inspector da thesouraria de fazenda da proviR-
eia de Pernambuco, que rosolveo deferir o requerimento do sup.

-plicante, julgando-o não responsavel pelo alcance de 990$. e respe-
ctivos juros, verificado nos exereicios posteriores, o somente até
d quantia de 9:000$., limite do termo da fiança de 5 de março do
1859, e os respectivos juros, que neste caso são de 6 % desde a in-
terpeilação judicial, tendo-se em vista as instrucç5os da directo-
ria geral do contencioso de 23 de outubro de 1863......................
—Josa' PEDRO DIAS DE CARVALHO.

N. 124._l. a secção.—Ministorio dos negocies da fazenda.—Rio
do Janeiro, em 14 de maio de 1864.

José Pedro Dias de Carvalho, presidente do tribunal do thesou-
ro nacional, transrnitte aos srs. inspectores das thesourarias de fa-
zenda, incluso por copia s o officio dirigido pela directoria er:1 do
contencioso do mesmo thesouro ao dr. procurador dos feitos da fa-
zenda da côrto cm 23 de outubro de 1863, afim de que sejam obser-
vados, na parte que lhes diz respeito, os principies ahi emittidos
acerca da prestação das fianças.—Josa' PEDRO DIAS DF CARVALHO.
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N. 549.—Thesouro nacional.—Directoria geral do contencioso,
em 23 de outubro 1863.

Em resposta aos soes officios de 4 de setembro ultimo e 10 do
corrente, sobre a duvida suscitada no juizo a respeito da extensão
da fiança prestada por José Rodrigues Ferreira, fiador de Luiz José
da Victoria, ex-pagador da marinha, na parte em que diz:—se obri-
gou a respondender por qualquer alcance cm que o dito seo afian-
çado for encontrado, ainda mesmo relativo ao tempo de seos impe-
dimentos, e pelos juros, multas, custas e mais despe:vs que elle tiver
de satisfazer, até á quantia de 24:000$.; a sabor se este algarismo
se refere ao principal somente ou a este e aos accessorios da di-
vida, de modo que o fiador no responda a todo o tempo senão so-
mente por 24:000$.: devo communicar a v. s. que o ministerio da
fazenda, tendo presente a reclamação do dito fiador a respeito do
mesmo assumpto, e usando da attribuiçfio que lhe confere o art. 1.0
§ 2.° do doe. de 29 de janeiro de 1859 para conhecer d'este assum-
pto por via contenciosa: considerando que a fiança no se pode es-
tender alem dos limites do contrato (cod. civ. fr . art. 2015, cod.
com. art. 257), rosolveo, por deliberação de 15 do corrente, que,
vista do termo de fiança, o fiador era responsavel somente por
24:000$., no só do principal, como dos accessorios da divida. E por-
que, vista de requerimentos anteriores, si tivesse tratado no
thesouro da questão—si o fiador era ou no obrigado aos juros de
% desde a intiniaço judicial, fui de parecer, approvado por

despacho de 15 do corrente, que era mister fazer distincço; que,
attento o principio de direito que a fiança indefinida da obrigação
principal comprehende os accessorios da divida ( Corroa Telies, dig.
art. 408), devio os fiadores dos responsaveis da fazenda pagar nas
fianças illimitadas os juros de 9 % da lei do 28 de outubro de 1848,
art. 43, até real embolso, porque os responsaveis ero a elba obti-
gados pelo cit. art. da lei; que nas fianças limitadas, porem, obri-
gados os fiadores somente pela quantia declarada no termo, só de-
vio responder, conforme os principies geraes de direito, pelos ju-
ros da mora, correndo estes da interpellaço judicial, porquanto a
mora do pagamento a respeito dos fiadores no se pode reputar—
indevida detençdo—nos termos da cit, lei de 1848; e, finalmente,
que nas fianças limitadas os juros devem ser de 9 % da lei cit. de
1848, inferior d quantia taxada no termo, até perfazer esta quantia;
mas se esse principal é igual ao maximo fixado, ou se, embora in-
ferior, addieionando-se-lho os juros do 9 % vencidos, esta somma
perfaz o dito maximo, nesse caso os juros serão de 6 % da lei de 24
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de outubro de 1832, art. 3. 0, desde a mora, isto é, desde a interpel-
laço judicial ao fiador para pagamento.........................

Deos guarde a v. s.—Josj CARLOS DE ALMEIDA AREAS.—Sr. dr.
procurador da fazenda.

N. 70.—Ministerio dos negocios da fazeada.—Rio de Janeiro,
em 13 de fevereiro de 1867.

Zacharias de Goes e Vasconceilos, presidente do tribunal do
thesouro nacional, declara ao sr. inspector da thesouraria de fa-
zenda da provincia de S. Paulo, que o mesmo tribunal, tendo em
vista o soo officio n. 394 de 12 de novembro ultimo, ao qual acom-
panhou o requerimento em que D. Luciana Maria da Trindade,
viuva herdeira de Raphael de Oliveira Lima, fiador do ex-collector
da cidade de Itapera da Faxina, Antonio Nuues Corroa, pede que
a obrigação em que se acha de solver o alcance do referido ex-
collector não se estenda a mais do que a quantia á que se obrigou
soo finado marido, constante do termo que acompanhou o dito
offieio5 concedendo-se-lhe igualmente satisfazer esse debito no
prazo de tres annos, que ja lhe fôra concedido pela ordem n. 131
de 9 de dezembro de 1864; e—

Considerando que a fiança não admitte interpretaçEo extensiva
a mais do que precisamente se comprehende no respectivo termo,
como ja o declarou a ordem do thesouro n. 26 de 30 de abril de
1864;

Considerando que no termo assignado pelo finado marido da
supplicante muito clara e expressamente se limitara a sua fiança
e responsabilidade á quantia de 6:050$000.......................

Resolveo deferir a dita pretençEo............................
-ZACHARIAS DE GOES E VASCONCELLOS.

CAPITULO 4.°
DA UTPOTIIECA LEGAL ANTERIOR AO ACTUAL REGIMEN.

Art. S4.
São comprehendidas nos arts. 317 e 318 do regula-

mento n. 3453 de 26 de abril de 1865, e, por conseguinte,
validas, como d'antes erão, as hypothocas da fazenda
provincial anteriores á lei n. 1237 do 24 de setembro da
1864.—Inst. da dir. ger. do cont. do 27 de abril; e. do th.
de 15 de maio de 1866.
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Ar t. 2S;.
Prevalece a doutrina do art. antecedente ainda no

caso de se n,o haverem lavrado termos de fiança ou es-
cripturas publicas para garantia da gerencia dos exacto-
res e outros rosponsaveis ou sobre os bens de seos fiadores.
—Inst cit.

Art. ?2$6.

Aos responsaveis devedores e seos fiadores é facultada
a especialisaço d'essas hypothecas, conforme o regimen
do respectivo regulamento. —Inst. cit.

Art.

No se comprehendem na disposição do art. prece-
dente os exactores e outros responsavois que, havendo
findado sua gerencia, ainda no tenho obtido quitação.
—Inst. cit.

Para evitar-se o abuso (accrescento as mesmas instrucções)
de reduzirem as referidas hypothecas ao computo das fianças, po-
dando existir alcances superiores ao arbitramento.

Art. 28S.
A disdosiço do art. 317 do regulamento n. 3453 é

applicavel ás hypothecas legaes da fazenda provincial
anteriores á execução da respectiva lei, ainda quando se
tenha lairado eseriptura do hypotheca convencional, es-
pecial ou geral e sobre bens futuros.

Iast. cit.

Por quanto era de regra que, em todo e qualquer caso, as
estipulações dos termos de fianço ou eseripturas no derrogavüo
a obrigação hypotocaria de todos os bens presentes e futuros, coa-
stituida pela lei em favor da fazenda publica; no sendo, portanto,
appiicavois á mesma fazenda as disposições dos art. 320, 326 e 333

'do dito regulamento,—Inst. eit,
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CAPITULO 50

DA HYPOTHECA LEGAL SOB O ACTUAL REGIME, N; OBRIGAÇÃO DE

A ESPECIALISAR E INSCREVER.

Ait. 989.
Esta hypotheca compete à fazenda provincial sobre

os bens de seus thesoureiros, coliectores, administradores,
exactores, propostos, rendeiros, contratadores e fiadores.
—Lei n. 1237 de 24 de setembro de 1864 arts. 3. 0 e 50;
reg. n. 3453 de 26 de abril de 1865 art. 110 § 1.0

Art. 290,
Posto que resulte immediatamente da disposição da

lei, necessariamente deve ser especialisada para que possa
ser inscripta e assim valer contra terceiros—Lei art, 30
§ 10; reg, art. 120 § 1.°

Art. '±9ff.

A mesma obrigação procede relativaiaeuto aos boas do
proprio exactor, si com eles pretende garantir a sua go-
rencia.—Lei art. 3.° § 10.

Ministerio dos negocies da fazonda—Rio de Janeiro, em 23
de Junho de 1866.

João da Silva Carrão, presidente do tribunal do thesouro na-
cional, visto o processo de flauça do administrador o thesouroiro
do correio da provincia de Santa Catiiarina, Francisco Duarte
Silva, transmittido com o officio n. 43 do Sr. inspector da thesou-
raria de fazenda da mesma provincia, de 3 de maio ultimo; e con-
stando que, tendo elie otferecido seus proprios immoveis avalia-
dos, livres o desembargados, fôra admittido a assignar um termo,
que se intitulou de fiança, em que, comparecendo o dito adminis-
trador, disse que apresentava, para sua fiança, seus bens, e pelo
procurador, fiscal foi dito que os aceitava dando-se tudo por coa.
cluido; observa que semelhante processe, alemn de irregular, dOM
monstra que a thesouraria não prestou attenção alguma ao novo
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regimon da lei hypotheearia, o que se extranha ao mesmo Sr
inspector.

E' certo que o responsavel podia garantir a gerencia com seos
proprios bons, visto possuir immo'veis; mas, reeahindo sobre olios
a hypotheca legal do art. 3. 0 § 5.9 da lei de 24 de setembro do
1864, esta no pode produzir cifeito a respeito de terceiros, sem
que se proceda àespecia1isaço e inscripçao, na forma da mesma
lei e regulamento de 26 de abril do 1865 art. 157 e seguintes e art.
218 e seguintes.

O termo lavrado, que erradamente se intitula de fiança,—por
que fiança é a promessa que faz um terceiro de satisfazer a obri-
gação do devedor para melhor segurança do credor—é completa-
mente inutil.

A hypotheca legal no resulta teste caso do tal termo, mas
da nomeação, qne é o titulo constitutivo ( reg. cit. art. 136 §7.° ),
e no pode produzir effeito algum a respeito de terceiros, sem a
referida especialisaçao e inscripçSo ..... . ................ ........
—JoXo DA SILVA CARRÃO.

PRENOTAÇÃIO.

Art. 202.
Prenotaço é o apontamento provisorio para o registro

ou inscripço de hypotheca legal. —Ramos—dir. hyp. br .,
cap. 5.°	1.°n. 56.

Art. 2D3.
E' permittida a concessão de um praso rasoavel, que

no exceda a 30 dias, determinado pelo respectivo juiz,
para a especialisaço e inscripço da hypotheca legal da
fazenda.

Obtido este praso, verificar-se-ha a prenotaço.
Lei art. 9. 0 § 27; reg. art. 144 e 145.

A prenotaçâo tem somente por fim, em attenço á necessidade
da verificação dos factos, impedir que dentro do praso marcado
sejam inscriptas outras hypothecas do devedor, e assim, havendo
inscripçao antes do findo o praso, dá-se a certeza de que o direito,
Protegido pela lei, alem de achar-se inscripto, no é preferido por
outra inscripço,
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Si, porem, decorrer o praso, sem que seja especialisada e ia-
cripta a hypotheca, esta nem por isso fica extincta, e conseguiu-

temente devera ser apresentada ao registro a sentença da especia-
lisação.

Casos mesmo haverá em que não possa verificar-se a prenota-
ção, por exemplo: quando a nomeação do responsavel chegar a seo
destino depois de 30 dias uteis da data; quando o responsavel em
exercicio adquirir immoveis muito depois de sua nomeação, e por
elies ficar subrogada a fiança prestada; quando o fiador tiver de
substituir por immoveis os penhores ou deposito em dinheiro ou
titulos com que tenha caucionado o respoasavel; quando a este se
conceda pela administração fiscal um praso para a especialisação &.

Em taes circumstancias, à obvio que se deve prescindir do fa-
vor da prenotação —Inst. da dir. ger. do cont. de 27 de abril; cire.
do th.de 15 de maio de 1866.

ESPECIALISAÇXO E INSCRIPÇZO.

Ar L. r29í.

A especialisaçfio compete ao juizo dos feitos da fazen-
da.—Reg. art. 157 § 2.°

Ari. 29.
Deve ser recjuerida: .-1. 0 pelo respoasavel ou soo fiador;

2.° pelo empregado que o presidente da proviacia designar.
—Reg. art. 159 § 1.°e 3.°

Art. 208,
Em Minas foi designado o procurador fiscal da thesou-

raria provincial.—P. aunexa ao officio e. 8 dirigido á mes-
ma repartição em 13 de janeiro de 1866.

Art. 20.
No requerimento se deve demonstrar e estimar o valor

da responsabilidade e designar e estimar o immovel ou im-
moveis que hão de ficar especialmente hypothecados.-
Reg. art. 162.
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Art, 29$.

A' petição assim feita deverão acompanhar os docu-
mentos exigidos nas seguintes-

INSTRUCQãES

a que se refere a circular da thesouraria provincial de 23 de no-

vembro de 1868.

Ouro Preto.—Thesouraria provincial de Minas, 7 de outubro

de 1868.
Para especialisação das hypothocas legaes que os srs. collecto-

res e mais respousaveis devem prostrar, é necessaria a exhibição
dos seguintes documentos.

1.0 Dos titules de propriedade.
:	2.1) De certidão negativa das thesourarias da fazenda e pro-
vincial a respeito do obrigações para com as mesmas.

3.° De certidão negativa de inscripção ou transcripção no

registro geral.
4. 0 De certidão que prove que os immoveis estão livres e dos-

embargados de penhora, embargo ou outro onus judicial.
5. 0 Do certidão do livro de tutelas e curatelas do juizo com-

petente, pela qual se conheça que o rosponsavel não ter responsa-
bilidade como tutor ou curador.

6. 0 De declaração do regimen matrimonial do responsavel,
isto é, si é casado por carta de ametade ou si por dote e arrhas.

Para a prestação da fisnça e processo da especialisação, devem
os responsavois constiuir procurador nesta cidade com procuração

• que contenha poderes especiaes para prestar a fiança, requerer
e prosseguir no processo da especialisação.

A procuração deve ser assignada pela mulher do responsa-
• vel, e, si este for solteiro, exhibirá attestado do respectivo paro-

cho o de autoridades judiciarias, que prove este estado.
Devem remettor ao procurador uma relação dos immoveis que

hão de ficar especialmente hypothecados com a estimação dos mes-
mos, denominação, si forem predios ruraes, e declaração do mu-
nicipio e freguezia em que são situados e mais caracteristicos;
assim como rua e numero delies, si forem urbanos.

Com os immoveis podem ser hypothecados os moveis e semo-

ventes que forem accessorios, e taes são considerados os instru-
mentos de lavoura e os utensilios das fabricas respectivas, adhe-
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rentes ao solo; os escravos e animaes respectivos especificados no
contracto.

Si o mesmo responsavel quizer garantir sua gerencia com
os proprios bens, deve declarar quaes elles sejão, sem exclusão de
algum, e requererá a especialisação com a certidão de sua no-
meação, que é o titulo constitutivo da hypotheca.

O titulo constitutivo da hypotheca legal do fiador é o termo
da fiança.

Para requerer a especialisação, ainda é necoasario que se
junte á petição inicial certidão do valor da responsabilidade.

Regulamento bypothecario e circular da directoria geral do
contencioso de 27 do abril de 1868).

O procurador fiscal, Augusto Fausto de Guimarães Alvim.
Em 30 de julho de 1866, á directoria geral do contencioso

dirigio o procurador fiscal de S. Paulo, entre outras, a seguinte con-
sulta:

« A exhibição dos titules de propriedade, exigida pelas in-
strucções de 27 de abril ultimo, pode ser substituida pela justifi-
cação por testemunhas, que no juizo dos feitos o para mostrar a
idoneidade fazem os fiadores, de que são senhores e possuidores
do immovois? »

A directoria oro 13 de agosto seguinte respoudeo nestes termos:
« Não se pode prescindir da exhibição dos titulos de proprie-

dade dos immoveis, nem a substitue qualquer justificação no juizo
dos feitos sobre a idoneidade dos fiadores.

« Ainda antes da nova lei das hypothecas, quando era mera-
mente administrativo o processo das fianças e hypothecas, não se-
não estas regularmente tomadas, sem a oxhibição dos titules de
propriedade, por que constasse que os bens erão proprios do fia-
dor ou hypothecante.

« Com offeito, só á vista das escripturas de compra ou venda,
de doação, carta de arrematação ou adjudicação, formaes de par-
tilhas o outros titules de dominio, é que se pode verificar se os
bens estão subordinados á alguma condição ou prazo, si não allo-
diaes ou emphyteuticos, si pagarão ou não os impostos de trans-
missão por actos inter vivos ou causa mortis, cuja sonegaço im-
porta, em certos casos, a nullidade da acquisição, si foi valida-
mente adquirida, emfim, si está limitada ou gravada por forma
que influa na segurança real, que se procura obter na hypot beca
dos immoveis. »
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1rt. fJ9.
Os immoveis dados em fiança fiscal devem se mostrar

quites dos impostos a que estivessem sujeitos.—O. do th.
de 4 de setembro de 1862,

Art. 300.
Requerida a especialisaço com os documentos men-

cionados no art. 278, o juiz mandará logo proceder á
avaliação do immovel ou immoveis desiguados.—Reg. art.
162 § 2.°

Art. :0i.
A avaliação será feita por peritos nomeados pelo juiz,

a aprazmento das partes.—Reg. art. 164.
Incumbe aos procuradores fiscaes o maior escrupulo e zelo nos

processos de especialisaçzo no tocante á prova da propriedade o
qualidade dos inimoveis, tendo em vista os arts. 124, 138 e se-
guintes e 242 do citado regulamento, o de que se acho livres e
desembargados, e bem assim á sua avaliação; por quanto a segu-
rança da fazenda depende, nas hypothecas legaes, do exacto e fiel
cumprimento dos deveres no só das jurisdicçes administrativas,
que têm cargo de aceitar as fianças, como dos referidos agentes
ou das autoridades judiciaes na apreciação dos enunciados requi-
sitos.—Inst. da dir. geral do cont. de 27 de abril de 1866 art. 5.'

Art. 30f2.
Avaliados os imrnoveis, o juiz ouvirá as partes,

concedendo a cada urna quarenta e oito horas para di-
zer o que lhe convier sobre a qualidade e sufficiencia
dos immoveis e sua avaliação.—Reg. art. 170.

Art. 303.
Logo que as partes tiverem aliegado o seo direito,

o juiz, homologando ou corrigindo a avaliaçlo e achati-
do livres e suflicientes os bons designados, julgará a
especialisação por sentença e mindará que se proceda
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á inscripço da hypotheca legal (tal), pelo valor (tal),
sobre o immovel ou immoveis ( taes ) do responsavol (tal).
—Reg. arts. 171 a 176.

AEL. 304.

O juiz é obrigado a especificar na sentença a de-
nominação, a situação e caracteristicos dos immoveis
que vão ser inscriptos.—Reg. art. 172.

A sentença em que se omittirem as declarações prescriptas
nos arts. 171, 172 o 176 do regulamento vicia de nuilidado a
respectiva inscripço.—(Obs. da dir. ger. do cont, do 1.0 de junho
de 1866).

Art. 30J.

Si o juiz, homologando ou corrigindo a avaliação,
achar todavia que os immoveis designados ou no são
livres, ou no são suificientes, e o responsavel tiver ou-
tros immoveis alem dos designados, mandará proceder á
avaliação delles.—Reg. art. 173.

Art. 306.

Do despacho do juiz que homologa ou corrige a
avaliação, e que julga ou no julga livres ou sufficientes
os immoveis, haverá aggravo de petiço.—Reg. art. 174.

Art. 301.
No obstante o aggravo, proceder-se-ha á avaliação.

.—Reg. art, 175.

Art. 30S.

Feita a avaliação, e achando o juiz que os immoveis
são suflicientes, julgará por sentença a especia1isaço e
mandará que proceda-se nos termos mencionados no art.
303.—Re. art. 176,
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Art. 309.
As hypothecas legaes especialisadas valem contra ter-

ceiros somente desde a data da inscripço.—Lei art. 9.°.

Art. 310.
A inscripço, salvo o caso de extincço da hypotheca,

valerá por 30 annos, e só dependo de renovação findo este
prazo.—Lei art. 7 0 . §2.0.

Art. au.

As inscripçes serão feitas pela ordem em que forem
requeridas. Esta ordem é designada por numeros e o nu-
mero determina a prioridade.—Lei art. 9.° § 4.°

CAPITULO 6.°

DAS FIANÇAS INADMISSIVEIS.

Art. 312.

As mulheres no podem ser fiadoras.—Ord. do liv. 4.0
tit. 61 § 9.°

N. 285. Bernardo de Sonsa Franco, presidente do tribunal do
thesouro nacional, devolvendo ao sr. inspector da thesouraria de
fazenda do Para a copia do termo do fiança do thesoureiro da mesma
thesouraria, Vicente Baptista de Miranda, e o processo da avaliação
dos bens da fiadora que apresentou, transmittidos com o seu officio
u. 138 de 16 de agosto ultimo; declara ao mesmo sr, inspector que
o taibunal do thesouro resoiveo, por despacho de 27 do corrente, que
não fosse aceita a dita fiança; porque ev vi da ord. liv. 4•0 tit. 61 §
90, cuja doutrina foi confirmada por decisão do mesmo tribunal de
17 de setembro de 1855 e pela ordem do 7 de outubro do anuo pas-
sado, não podem as mulheres ser fiadoras, ainda mesmo renunciando
o beneficio de Velliano.—Thesouro nacional, em 29 de setembro de
1858.—BERNARDO DE SOUSA FRANCO,
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Art. 813.
Tambem no podem ser fiadores os orphos.—O. do

th. n. 352 de 7 de outubro de 1857.

Art. 314.
As viuvas no são admittidas nem mesmo a manter as

fianças que tenho assignado com seus maridos.—O. cit.
Bernardo de Sousa Franco, presidente do tribunal do thesouro

nacional, respondendo ao officio do sr. inspector da thesouraria do
Paranà, n. 108 de 10 do mez findo, no qual participa ter faliecido Ma-
thias Gonsalves Guimarães, pae e fiador do thesbureiro da mesma
thesouraria, e pergunta si,—tendo elie deixado bens sufficientea
para ficar a fazenda garantida só com a parte que tem de tocar á sua
viuva, que tambem se obrigou por qualquer alcance do referido the-
soureiro, deve somente a dita viuva continuar a representar a fian-
ça, ou si deve ser esta reforçada—, lhe declara que, não podendo as
viuvas e orphos ser fiadores, cumpre quanto antes exigir que aquolie
thesoureiro preste outra fiança, na qual o novo fiador se obrigue desde
a morte do antecedente, mandando o sr, inspector liquidar as respe-
ctivas contas para se proceder ulteriormente na forma da lei. Thesou
ro nacional, em 7 de outubro de 1857.—BERNRDo DE SousA FRANCO.

CAPiTULO 70

DAS CAUÇÕES.

Art. 31'.
Os exactores provineiaes e outros responsaveis podem

caucionar sua gere feia, por si ou seus fiadores, com algum
dos seguintes depositos : -

- De apolices da divida publica geral ou provincial.
- De vales ou bilhetes do thosouro.
- De cadernetas de alguma das caixas economicas da

capital.
- De dinheiro.
- De joias.
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—De acções do banco do Brasil ou de companhias de
estradas de ferro garantidas pela provincia.

O. da pr. de 19 de novembro de 1866; n. 301 de 20
cir. da th. prov. de 23 de novembro de 1868 ; off. da pr.
á th. em 23 de novembro de 1874; reg. n. 86 de 12 de julho
de 1879 art. 52.

Estes moios so de mui facil e simples expediente.
O interessado offeroce em requerimento á thesouraria provin -

cial quaesquer dos mencionados valores.
Ouvida a crntadoria e a procuradoria fiscal ; lavrado e assigna-

do o termo de fiança ou caução, como no caso couber ; acoito o de-
posito ; passão a ser feitas as devidas communicaçes -

— A' caixa de amortisaç5o, si é de apolices.
- Ao thesouro, si é de vales ou bilhetes seos.	-
- A' caixa economica, si é de cadernetas suas.
- Si a caução é em dinheiro, este nenhum juro vence.
- Si é em joias, provando o interessado que ellas lhe perten-

Cem, será o seu valor determinado por dous pontos escolhidos pela
parte e pelo procurador fiscal , como o exigem os anta. 6.' e 10° do
regulamento n. 31 do 30 de janeiro de 1854.

Escusado é observar que estas cauções não mudão, nem modi-
ficão de modo algum a natureza da responsabilidade de quem as
presta, e que, portanto, nos respectivos termos devem ser feitas to-
das as declarações que se requerem rios de fiança, como o prescreve
o art. 53 do reg. ii. 86 de 12 do julho de 1879, contendo as procu-
rações, si as houver, especiaes e expressos poderes para tudo.



PARTE SEQUNDA
DA DESPEZA.

Antes do acto addicional, nos orçamentos geraes do Estado erão
envolvidas as despeas das provincias entre as de cada um dos
diversos ministorios

Alei de 24 de outubro de 1832 foi a primeira que dividio a
despeza publica em—despeza geral—e—dos"a provincial—; com-
prehendendo-so nesta, em relaçã Minas o a 1s aunos de 1833-
1835, as seguintes rubricas:-

Presidencia da provincia, sua secretaria e Conselho do governo.
Casa do prisão com traba	, constr,ucço e reparo de cadeas.
Catechese e civilisação de Ldios.
Conducção, sustento o vestuario de presos pobres.
Culto publico, inclusive guisamentos.
Guardamoria das minas.
Guardas nacionaes e polieiaes.
llluminação da capital.
Instrucção publica e subvenção aos soniinaiios do Caraça, do

Congonhas e Marianna.
Jardim botanico.
Justiças territoriaes.
Obras publicas e vencimentos de engenheiros.
Saude publica e vaccina.
Eventuaes.
A lei geral n. 40 de 3 de outubro de 1834 extinguio o con-

selho do governo e considerou despeza geral a do vencimento dos
presidentes de provincia.

A lei mineira n. 49 de 8 de abril de 1836, a primeira de orça-
mento provincial, excluindo essas duas e mantendo todas as outras
rubricas, accresceo -lhes as de—representação provi acial—imprensa
—e—exacção das rendas.

Cotejando-se essa lei ás ultimamente decretadas, vê-se que, á
excepção da despoza com os empregados' do culto publico, que ficou
a cargo do thesouro nacional desde a publicação da lei geral n. 514
de 28 de outubro de 1848; com o j trdirn botanico, extineto por
efi'eito do art. 7. 0 da lei 1184 de 25 de junho de 1864; com a cate-
chese, que pela ultima vez insorio-se no § 12 do art. 2. 0 da lei
2438 de 14 de novembro do 1377; nos orçamentos desta provincia
têm subsistido as mesmas rubricas, com o natural desenvolvimen-
to que o decurso de quasi meio seculo foi imprimindo aos diver-
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aos ramos de serviço ahi contemplados; accrescondo somente as da
—dotação a orplias .-.monte-pio—e—diligencias policiaes.

Art. fl6,
A despeza provincial tem por objecto a manutenção

dos serviços ao diante indicados. Leis annuas de orçamento.
Ató ao exercici	e ,-l8G4, essas leis nem sempre discri-

minavao nas rubricas as quot	mão ahi destinadas aos diver-
sos ramos de serviç conter1pIados	cada uma.

Tal discriminaçio só começoua •pparecer, minuciosa e com-
pleta, na lei n. 1184 de 2i do junhe e 1864, relativa ao ezercicio
de 64-65

TITULO 1.°

REPRESENTAÇXO PROVINCIAL.

Art. 117.
Esta rubrica, fixada em 105350$, distribue-se nas

seguintes quotas:
1. Subsidio aos deputados . .	48:000$000
II. Indemnisaço de despezas de

viagem aos mesmos ...... . 22:000$000
III. Pessoal da secretaria. .	14:3508000
IV. Tachygraphia . . . . . .	12:000$000
V. Publicação dos debates e aunaes	8:000$000
VI. Expediente . . . . . . .	700$000
VII. Acto religioso da insta1laço	300$000
L. 2892 de 6 de novembro de 1882 art. 2.° § 1.°

SUBSIDIO E INDEMNISAÇO.

Era de 4$. diarios o subsidio e de 1$. por legua a indemnisa-
ço.—Port. de 8 de novembro de 1834; leis ns. 9 de 28 de março de
1835; 90 de 6 de marçode 1838; 156 de 27 de fevereiro de 1840; 229
de 19 de novembro de 1842; 252 de 5 de março de 1844; 296 de 26
de março de 1846.

Passou a ser de 8$. a diaria e de 3$. por legua a indemnisaço.
—Lei a. 413 de 14 de outubro de 1848.
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Desceo a L a a 6$. e a 2$. a 2. a_Leis as. 470 e 586 de 30 de maio
de 1850 e 8 de maio de 1852.

Subio a 10$. a 1. 11 e a 3$. a 2. a—Lei n. 661 de 27 de abril de
1854; 772 de 21 de maio de 1856; 944 de 6 de junho de 1858; 1055
de 25 de setembro de 1860; 1152 de 3 de outubro de 1862; 1192 de 5
de agosto de 1864; 1288 de 30 de outubro de 1866; 1567 de 22 de
julho de 1868; 1866 de 15 de julho de 1872.

Elevou-se a 20$. diarios o subsidio e a indemnisação a 800 rs.
por kilometro.—Leis ns. 2089 de 31 de dezembro de 1874; 2246 de
27 de junho de 1876.

DIREITO DE PEaCEPÇXO; PAGAMENTO.

I. Os membros das assembleas provinciaes vencerão diaria-
mente,durante o tempo das sessões ordinarias,extraordinarias e das
prorogaç6es, um subsidio pecuniario marcado na primeira sessão da
legislatura antecedente. Terão tambem, quando morarem fora do
lugar da sua reunião, uma indemnisação annual para as despezas
de ida e volta, marcada do mesmo modo e proporcionada á exten-
são da viagem. Act. add. art. 22.

II. As diarias e as indemnisaçes constarão de folhas mensaes,
processadas na respectiva secretaria e assignadas pelo 1. o secre-
tario. Resol. n. 15 de 30 de março 'de 1835 art. 269.

III. Approvadas pela assemblea as folhas, serão transmittidas
ao secretario da presidencia para as enviar á directoria da fazen-
da, afim de fazer-se o devido pagamento. Res. cit. art. 271.

A' repartição fiscal incumbe o exame moral e arithmetico de
todos os documentos, em vista dos quaes tenha do sahir qualquer
quentia dos cofres provinciaes; mas o inteiro rigor d'esta prescri-
pçâo não abrange as folhas da assemblea, sobre as quaes só lhe
cabe averiguar:-

1.° Si ha credito.
2.° Si o subsidio o a ajuda de custo são os mesmos taxados nas

leis vigentes.
3.° Si os calcules estão arithmetieamente exactos.
Quanto ao legitimo direito que possa ter cada um dos deputa-

dos á percepção do que pela respectiva folha se lhe consignar; in-
dagação é essa da privativa competencia da assemblea, em face das
disposições citadas, o de accordo com ellas foi ja proferida a se-
guinte decisão.—.
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N. 403.—I11m. ar. contador.—Em cumprimento á ordem do exm.
governo, de hontem, n. 757, a que acompanhou a folha dos depu-
tados á assemblea provincial, passou esta secção urna portaria de
toda a despeza constante da mesma folha, aguardando, para levar
ao conhecimento de v. s., o que agora faz, que nessa folha veio in-
cluido o pedido de 22S$ , de ajuda de custo relativamente a 76 le-
guas para o deputado J. B da G. V. B.

Tendo esta secção convicção de que a residencia d'este depu-
tado é nesta capital, por se achar aqui ha alguns annos como ne-
gociante, exercendo até mesmo o cargo de vereador da camara mu-
nicipal no presente quatriennio, como é publico, e convencida
mais de que esta residencla ainda continua, como se evidencia de
um soo aununcio inserto no periodico—Bern Publico—sob n. 72 de
14 de março do corrente anno, em que faz ver a soes amigos que a
sua auseucia d'esta capital era por espaço de 2 a 3 mezes; repre-
sento a v. a. para deliberar a respeito como entender de justiça.—
A. J. D'OLIVEIRA, servindo de chefe.

DESPACHO.

Pela disposiçãc do art. 22 do acto addicional, é da exclusiva
compotencia da assemblea provincial marcar a indemnisação para
as dospezas de viagem dos deputados, e conhecer das reclamações
que a esse respeito se possão aprosenrar; por tanto, tendo a as-
semblea ordenado o pagamento de que se trata, e não tendo havi-
do reclamação na occasião apropriada, que era a da approvação da
folha, faileco a esta repartição o direito de reclamar, e ao exm.
governo o de intervir alterando a ordem da mesma assemblea.—M.
das rend. pr ., 6 de outubro de 1865.—ALBERGARIA.

IV. O funccionario publico de qualquer classe, que perceber
pelos cofres geraes, provinciaes ou municipaes vencimentos ou
porcentagens ou tiver direito a custas por actos de officios de jus-
tiça, se aceitar o lugar de deputado á assemblea geral ou de mem-
bro da assemblea legislativa provincial, não poderá durante todo
o periodo da legislatura exercer o emprego ou cargo publico re-
munerado que tiver, nem perceber vencimentos ou outras vanta-
gens, que deile provenhão, nem contar antiguidade para aposeú-
tação ou jubilação, nem obter remoção ou accesso em sua car-
reira, salvo o que lhe competir por antiguidade. Dec. n. 8213 de 13
de agosto de 1881 art. 89.

Em officio de 16 de abril de 1883 deu a prosidencia á directoria
de fazenda a seguinte decisão
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Preceituando a lei n. 3009 de 9 de janeiro do 1881 que o func-
cionario publico, de qualquer classe, que percebe vencimentos ou
porcentagens, ai aceitar o lugar de membro da assemblea provincial,
não poderá, durante todo o tempo da legislatura, exercer emprego
ou cargo publico remunerado, nem perceber vencimentos e dispondo
o acto addicional que a legislatura provincial dura deus annos, a
contar de 1 de janeiro de cada anuo a 31 de dezembro do anno se-
guinte; como se devem applicar estas disposições, no caso,que se tem
dado nesta provincia, de reunir-se a assemblea provincial em agosto,
e, se depois de reconhecidos como seus membros, deixarem o exer-
cicio dos empregos alguns funccionaiios publicos?

Em resposta, declaro á v. s. que a disposição do art. 12 da lei
citada, na parte que diz - não poderá, durante todo o periodo da
legislatura—, deve ser entendida de accordo com as disposições an-
tecedente e consequente do mesmo artigo.

Assim que, a prohibição imposta por esse artigo depende das se-
guintes circuinstancias : - legitimidade da eleição e aceitação do
lugar pelo membro eleito.

A aceitação, como a recusa, suppõe direito adquirido ao lugar,
e esse resulta da verificação de poderes. Conseguintemente, se de-
pois deste é que pode ter applicação o caso previsto pelo artigo.

Firma-se ainda tal interpretação na disposição consequente, na
parte em que veda o exercicio de emprego ou cargo publico, d'onde
se conhece que a prohibição, longe de retrotrahir-se ao começo da
legislatura, refere-se tamsomenLe ao periodo que se segue ao facto
da aceitação do lugar pelo membro eleito.

Nestes termos, os funecionarios publicos eleitos membros da
assemblea legislativa provincial têm direito ao exercicio de seus
cargos e aos respectivos vencimentos até à epocha em que, verifi-
cada a eleição, aceitar o lugar.

A esta despeza no exercicio de 1864-1865 consignou-se a som-
ma do 38:000$; no de 74-75 a de 43:600$.; no de 83-84 a de
70:000$.

PESSOAL DA SECRETARIA.

1. Para o expediente dos negocios da assomblea, haverá
os seguintes empregados permanentes:

Um official-maior da secretaria. Res. n. 15 de 30 de março de
1835 art, 273.

Quatro officiaes, sendo uni delles o archivista. Res. ii. 392 de
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10 de outubro de 1848 art. l.°; lei n. 846 de 15 de julho de 1857 art.
I.* § l.° n. 1145 de 3 de outubro de 1862 art. 1.0 § 1.0

Um porteiro. Res. n. 15 art. 276.
Dous continues. L. n. 570 de 10 de outubro de 1851 art. 1.0 §
n. 846 de 15 de julho de 1857 art. 1.0 § 1.0
Um correio e servente. L. n. 570 de 10 de outubro de 1851 art.

l.° § 1.0
II. O offieial maior, sob a immediata direcção do l.° se-

cretario, a quem incumbe a expedição da correspondencia official
da assemblea, terá a soo cargo a redacção das actas, o arranjo da
secretaria e sua escripturação, cabendo-lhe responder por todos os
papeis que lhe houverem sido entregues e que serão inventariados.
Res. n. 15 art. 56 3. 0 e art. 275; lei n. 1615 de 28 de outubro de
1869 art. 2. 0 § 30

III. No intervailo das sessões o mesmo oficial maior se
encarregará da inspecção do paço da assemblea, distribuindo suas
ordens ao porteiro e dando todas as providencias que as circum,
atancias exigirem. It. art. 268.

IV. No expediente dos negocies da assemblea será o ofil-
cial maior auxiliado pelos officiaes, o por um destes substibuido
em soes impedimentos; regulando o 1.0 secretario a distribuição do
serviço. Res. n. 302 de 10 de outubro de 1838 arts. 2.0 e 3.0

V. As peças depositadas na secretaria da assemblea, à
excepção das actas, não poderão ser communicadas i pessoa algu-
ma de fora, senão por meio de certidão, mandada passar pelo 1.°
secretario ou por quem suas vezes fizer, nos casos em que a mes-
ma assemblea não tiver mandado que se guardem em segredo.
Res. n. 15 art. 264.

VI. O porteiro terá a soo cargo as despezas mensaes, durante
o intervallo das sessões, a guarda de todos os moveis pertencentes

assemblea e o cuidado do aceio da casa no tempo das sessões e
fora delle. It. arts. 270 e 276.

VII. Por um dos continues será substituido o porteiro em
zoos impedimentos. Res. n. 302 de 10 de outubro de 1848 art. 4.°

VENCIMENTOS.

Como se observa da epigraphe antecedente, no decurso de 1835
—1848, os unicos empregados permanentes da secretaria da assem-
blea erão o oficial-maior e o porteiro.

E para coilaborar durante o periodo das sessões, erão admitti-
dos aunualmente, em virtude dos arts. 274 e 277 da resolução 11. 15
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de 30 do março de 1835, os amanuenses e continuos necessarios,
bem como um correio, cujo serviço podia ser confiado a um guarda
policial a cavailo.

A lei n. 4 de 11 de março de 1835, marcando os vencimentos
d'esses funccionarios, consignava:

Ao official maior o ordenado aunual de 600$000, pagos a trimes-
tres, com o onus de—no intervailo das sessões e logo que na respecti-
va secretaria tivesse concluido os trabalhos a seo cargo—recolher-se
á da presidencia e ahi occupar-se no expediente dos negocios da as-
semblea.

Aos amanuenses, durante o tempo das sesses, 40000 mensaes.
Ao porteiro o ordenado aunual de 250$000, pagos a quarteis.
A cada um dos continuos, durante as sessões, 25$000 mensees,
Como ainda se vê da mesma epigraphe, os amanuenses, o conti-

nuo e o correio tornarão-se permanentes, subindo os primeiros
categoria de officiaes.

A esta despeza no exercicio de 1864-1865 consignou-se a
somma de 10:960$; no de 74-75 a de 11:222$500; no de 83-84
a de 14:350$., assim distribuidos na tabelia vigente:

Offlcial-maior..........3:000$000
Offlcial-archivista....... 2:400$000
3 officiaes a 2:000$.........6:000$000
Porteiro.	 850$000
2 continuos a 800$.........1:600$000
Correio servente.	. . . . . . . .	500$000

14:350$000

E 3/4 d'esses vencimentos constituem o ordenado e 114 a gra-
tificação.

L. 2716 de 18 do dezembro de 1880 art. 16.

TACHYGRAPHIA.

A assemblea, em suas primeiras legislaturas, no ao descu-
rou de prover a que na capital da provincia houvesse em dis-
ponibilidade pessoal idoneo para o desempenho deste serviço.
Assim:-

A lei de 16 do Fevereiro de 1838, n. 85, autorsou o diapondio
de 100$. mensaos, como gratificação a quem leccionasse a arte
tachygraphica,
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A do  do abril de 1839, n. 154, art. 22, autorisou a mesa a
contratar d'entre os respectivos alumnos dous dos mais adian-
tados, que fossem frequentar na côrto a aula publica da mesma
arte e pratical-a em qualquer das carDaras legislativas.

A de 13 da abril de 1841, n. 216, art. 1.0, mandou dar a gra-
tificação de 400$ a cada um para no intervailo das sessões con-
tinuar o mesmo exercicio na secretaria da assemblea.

E, em resultado de taes providencias, chegou-se a conseguir
a acquisição de dous tachigraphos ouro-pretanos.

A resolução n. 412 de 14 de outubro de 1848 declarou-os em-
pregados permanentes, vencendo cada um 500$ annuaes, pagos
trimestralmente.

Posteriormente, a lei 685 de 17 de maio de 1854 elevou a
600$ o vencimento de um delles, constituindo-o professor da arte
no lyceo da capital.

Ainda a lei 869 de 5 de junho de 1858, no § 6. 0 do art. 4. 0 , auto-
risou a concessão de auxilios ou gratificações aos cidadãos ahi no-
meados para irem estudar na corte a arte tachygraphica; dispo-
sição que sortio efeito somente a respeito de um, o qual, toda-
via, nunca chegou a ser profissional.

Este facto, o fallecjmento de um dos dous stenographoz
permanecentes e a aposentação do outro determinarão o recurso
dos contratos para obter-se de fora da provincia o comparecimento
dos tachygraphos que annualmente e desde muito aqui funccionão.

Em 1864-1665 consignou-se a esta despeza a verba de 6:000$;
no de 74-75 a de 9000$; no de 83-84 a de 12:000$.

PUBLICAÇXO na DEBATES E ANNAES.

O segundo destes serviços começou em 1876 e desde então
tem-se consignado a ambos a quota annual de 8:000$; sem au-
gmento co-relativo ao da verba tachygraphica.

Exa»ija.

Em 1864-1865 consignou-se-lhe a quantia de 1:000$, redu.
sida a 700$ em 74-75 e 83-84.

Acro RELIGIOSO.

Pela primeira vez, foi esta verba discriminada em o exer-
cicio de 1868-1869, na importancia de 200$; sendo de 400$. no
de 74-75 e de 300$. no de 83-84.
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TITULO 2.'

SECRETARIA DO GOVERNO.

Art. 31$.
Fixada em 43:120$., assim se distribuo a respectiva

rubrica:
1. Pessoal ........... 38:520$
II. Expediente e papel para impressões •	3:400
111. Gratificação ao oficial de gabinete	1:200$

L. 2892 de G de novembro do 1882 art. 2.' § 2.0
PESSOAL.

Esta repartição tem sido reorganisada nove vezes; a 1.' em
1837; a 2.' e a 3.' em 1854; a 4.' em 1857; a 5.' em 1839; a 6.' em
1867; a 7.' em 1875; a 8.a em 1876; a ultima em 1878.

Reorganisaçao constante do acto do governo de 30 de setem-
bro de 1837, approvada pela lei n. 109 de 6 de abril de 1838.

Alem do secretario, que sempre se conservou empregado geral,
doo-lhe os seguintes funccionarios com os vencimentos ao diante
indicados:

Secretario . . .	. . . . . . .. . .	1:866$000:866$000
Official-maior...........l:333$000
Primei ro-official archivista . . . . . . 1:000$000
3 primo iros-officisca a 800$......2:400$000
2 segundos	«	533$333	, 1:066$00J
4 amanuenses 400$ .....l:600$000
Porteiro .............666$000
Ajudante ............ 320$000

10:251$000

Reorganisaço constante dos regulamentos no. 29 e 30, ambos
de 10 do janeiro de 1854, expedidos em virtude de lei n. 617 de 12
de maio de 1853.

I)eo-lhe o seguinte pessoal, vencendo



248	CONSOLIDAÇXO DAS LEIS MINEIRAS.

Official-maior ..........1:866$666
Official de gabinete ........1:200$000
Chefe de secção archivista......1 :400$000
4 chefes de secção a 1.200$......4:800$000
5 primeiros ofticiaes a 900$......4.500$000
5 segundos	«	« 700$......3:500$000
5 amanuenses a 500 ........2:500$000
10 praticantes a 300$........3:000$000
Porteiro.	............833333
Ajudante .	. . . . . . . . . . .	500$000
2 continues a 360$........- 720$000

24:819$999

2 correios a 800 rs. diarios.

Reorganisaço constante do regulamento n. 40 de 31 de março
de 1857, expedido em virtude do art. 9.° § 5.° da lei ii. 791 de 20
de junho de 1856.

Esta reforma, pouco augmentando a despeza, mas diminuindo o
pessoal, reduzio a 3 os chefes de secção, alem do archivista, a 4 os
1.01, os 2. 0 ' officiaes e os amanuenses, extinguio a classe de prati-
cantes e conservou um só continuo, assignando aos respectivos fune-
cionarios os vencimentos seguintes:

Secretario (gratificação) ......1 :000$000
Official-maior ..........3:000$000
Archivista . . . . . . . . . . . . 1:800$000
3 chefes de secção a 1:650$......4;950$000
Official de gabinete .........1:600$000
4 primeiros officiaes a l:200$.....4:800$000
4 segundos a 900$........3:600$000
4 amanuenses a 700$........2:800$000
Porteiro. . . . . . . . . . . . 700$000
Ajudante ............550$,000
Continuo.	 400$000
Deus correios a 320$.......,	640$000

25:840$000

Regulamento n. 46 de 15 de julho de 1859, expedido em virtude
da lei a. 960 de 5 de junho de 1858 o do art. I.° § 3.° da do o. 1009
de 2 do julho de 1859.
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Este acto no foi organico i maneira dos anteriores; limitou-se

a erear mais uma secção, a cujo cargo ficarão os trabalhos da dire-
ctoria geral do obras publicas, extincta pela ultima lei acima citada.

Reorganisação constante do regulamento n. 57 de li de maio
de 187, expedido em virtude do art. 4•0 § 5.° da lei n. 1215 de 22 de
agosto de 1864.

Restabelecida ja então a directoria geral de obras publicas o,
por tanti,, devolvidos a elia os serviços a cargo da secção especial
ultimamente creada, assignou-se secretaria da presidencia o
seguinte pessoal:

Official maior . . . . . . . . . .	2:500$	000
4 chefes de secção a L850$.....7:400$000
5 primeiros officiaes a 1:350$.....6:750$000
8 segundos a l:050$........8:400$000
Porteiro ............800$000
Ajudante ...........600$000
2 continuos a 480$........960$000

27:410$000

Reorganisaço constante do regulamento n. 72 de 14 de se-
tembro de 1875, expedido em virtude do § 9•0 do art. 3.° da lei
n. 2112 de 8 de janeiro do mesmo anno.

Por este acto ficarão na mesma repartiço os seguintes
funccionarios:

Secretario (gratificação) . . . . ,	1:600$000
Official maior ........2:800$000
3 chefes de secção a 2:279$200. .	6:837$600
5 primeiros officiaes a 1:663$200 .	8:316$000
7 segundos a 1:293.Ç600 .....9:055$200
6 amanuenses a 600$000.....3:600$000
Porteiro . . . . . . . . . . . 896$000
2 continuos a 537$600 .....i:075$200

34-180$000

2 correios com a diaria de 1$200.

Roorganisação constante do reg. n. 79 de 30 de novembro de
1876.

Posto que não passasse de anuo e meio a sua duração, foi esta
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a reforma que mais sensivelmente alterou o systema da distribui-
ção geral dos serviços da secretaria.

Dividio-a em duas directorias, correndo pela I. & os negocies cor-
respondentes aos ininistarios, regidos por leis geraes; pela 2.a os
regulados por leis provinciaes ou, embora regulados por leis geraes,
que se considerassem provinciaes ou municipaes

A l . a subdividia-se em tres secços, a 2. a em duas, havendo
ainda uma secção central. A essas 6 secções, porem, não corres-
pondia igual numero de chefes; estes erão somente 3, ficando duas
sob a inspecção immediata dos respectivos directores o a central a
cargo do secretario.

Entretanto, os funccionarios designados erAo:

Secretario (gratificaço).....2:000$000
2 directoras a 3:400$ .....6:800$)00
3 chefes de secção a 2:800$ . .	8:400$000
6 primeiros officiaes a 2:000$ . .	12:000$000
7 segundos a 1:400$......9:800$000
6 amanuenses a 600$ .....3:600$000
4 praticantes a 300$......1:200$000
Archivista .........400$000
Porteiro .........l:000$000
3cuntinuos a 600$ ......1:800$000

47:000$000

Rooi'ganisação constante do reg. n. 82de 27 de maio de 1878,
expedido em virtude do art. 3. 0 da lei n. 2438 de 14 de novembro de
1878.

Do quadro anterior forão eliminados 15 funccionarios de penua,
entrando neste numero 2 directores, 2 primeiros ofilciaes, 6 ama-
nuenses, 4 praticantes e o archivista, e incluidos mais 1 chefe
de secção e 1 segundo official.

Abolida a divisão de trabalhos operada pela reforma do 1876 e
restaurado o antigo regimeu, exigia a coherencia, o maximo inte-
resse da boa ordem do serviço altamente reclamava que entre as
secções e o secretario, funccionario geral, ja tão onerado de attri-
biçfies e funcç5es, se restabelecesse a posição central do official-
maior, mantida em todas as anteriores reorganisaçôes, tão neces-
sarja e indispensavel, que soes encargos na precedente reforma
se havião dividido entro deus directores.
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Assim no aconteceo. Entretanto, bastará ter sob os olhos a
serie de incumbencias que o rDgulamento de 1875 impunha a esse
empregado e o de 1878 accumulou ás do secretario, para bem apre-
ciar-se a procedencia das observações que ahi ficão feitas.

Erão ellas:
1. Substituir o secretario em suas faltas e impedimentos.
II. Cumprir e fazer cumprir as ordens que recebesse da presi .

-dencia ou do secretario, auxiliando a este no desempenho de suas
obrigações do modo o pela forma que lhe fosse indicada.

III. Velar na p licia e boa ordem da soei etaria, mantendo o
devido silencio, fiscalisando si os empregados occupavão-se em seus
trabalhos, e não consentindo pessoas estranhas no recinto da repar-
tição, salvo os che fes de repartição, com permissão do secretario.

IV. Distribuir o expediente da secretaria e archivo, dirigindo
o inspeccionando a execução dos trabalhos, dando aos chefes de sec-
ção os esclarecimentos que lhe fossem pedidos, recebendo delies o
expediente, que examinaria se estava conforme, antes de o apresen-
tar ao secretario, e redigindo, quando isto lhe fosse determinado ou
houvesse grande affluencia de serviço, quaesquer peças officiaes.

V. Ter sobre sua mesa o livro do ponto, fazendo-o assignar
pelos empregados e encerrando-o ás horas marcadas.

VI. Fiscalisar o livro da porta e fazer com que o porteiro re-
gistrasse no mesmo dia ou no immediato impreterivelmente os des-
pachos do presidente, para serem entregues ás partes, logo que os
procurassem.

VII. Fazer ao secretario o pedido dos artigos nocessarios ao
expediente da secretaria, tendo em attenção os orçamentos parciaes
das secções para serem incluidos na respectiva folha, e mandar dis-
tribuil-os pelas mesas, á requisição dos respectivos chefes.

VIII. Participar ao secretario qualquer acto reprohensivel pra-
ticado pelos empregados na ropartião.

IX. Propor ao secretario a transferencia dos empregados de
umas para outras secções, quando o julgasse conveniente ou prece-
dendo reclamação dos respectivos chefes.

X. Lavrar os termos dejuramento, exame o contratos que hou-
vessem de ser assignados pelo presidente ou secretario.

XI. Fazer lançar pelo archivista etc livro especial, para servir
de carga ao porteiro, o inventario dos moveis e mais objectos da
secretaria, com declaração da sahida ou descarga.

XII. Extractar no dia primeiro do cada mez as notas do livro
do ponto relativas ao moa findo, e apresentar esse trabalho ao se..
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cretario para, com as necessarias notas, ser enviado á thesouraria
provincial.

XIII. Fazer numerar os officios para os ministorios e demais
repartições publicas da provincia.

XIV. Examinar as informações prestadas pelas secçes, decla-
rando se com 011a8 se conformava, e, no caso contrario, expondo os
motivos da discordancia.

XV. Receber do porteiro, para entregar ao secretario, as peti-
ções que fossem encontradas na caixa para esse fim destinada, de-
pois de examinar se estavo datadas, devidamente assignadas e sol-
lados os documentos.

XVI. Fazer diariamente o extracto dos actos de que se devesse
dar noticia pelo jornal no dia seguinte.

Logo que se publicasse qualquer lei, regulamento ou contrato,
devia confrontar a publicação com o autographo e notar os seus
erros, authenticando esta correcção ou exame com sua assignatura
o a do archivista, e apresentando ao governo o resultado deste tra-
balho para os devidos effeitos.

Excessivamente reduzido o pessoal, como ja o notamos, fica-
ram no quadro os seguintes funccionarios

Secretario (gratificação) ............. 2:000$000
4 chefes de secção a 2:800$ .......... ll:200$000
4 primeiros officiaes a 2:000$........8:000$000
8 segundos a l:400$ .................	ll:200$000
Porteiro ............................	l:000$000
2 continuos a 600$..................i:200$000

34:600$000

Esses vencimentos, elevados pela tabella—C-.-annexa á lei n.
2815 de 22 de outubro de 1881, e pelo art. 12, 2. a parte, da do n.
2892 de 6 de novembro de 1882, são actualmente os seguintes:

Secretario (gratificação) .............	2:000$000
4 chefes de secção a 3000$..........1200000O
4 primeiros officiaes a 2:200$	 8:800$000
8 segundos a 1:600$.................l2:800$000
Porteiro ............................ l;000$000
2 continues a 720$..................1:440000
2 serventes a 4S0$...................060$000

39:000$000
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E desses vencimentos 3 quartos constituem o ordenado e um a

gratificação.
L. 2892 de 6 de novembro de 1882, art. 12, L a parte.
A 2.& parto do mesmo art., igualando os vencimentos dos con-

tinuos e serventes aos da directoria do fazenda, deixou de ser at-
tendida na designação da verba respectiva, que, con8ervando-se no
valor de 38:520$, não inclue aquelie accrescimo de despeza.

DISPOSIÇES VIGENTES

Regulamento n. $2 de 27 de maio de 187$,
expedido em virtude do art. 3. 6 3 0 da lei
n. 243$ de 14 de Novembro de 1$77.

CAPITULO l.°

DA oRGANIsAÇO DA SECRETARIA.

Art. 1.0 A secretaria da presidencia se compõe de

Secretario
Quatro chefes de secção
Quatro primeiros officiaes
Oito segundos officiaes
Um porteiro
Dou. continues

Art, 2. 0 E' dividida a secretaria em quatro secções, e por elias
distribuido o trabalho, como adianto vai determinado.

DAS OBRIGAÇÕES DOS EMPREGADOS E DA DIVISÃO DO
TRABALHO.

DO SECRETARIO DA PRESIDENCIA.

Art. 3. 0 O secretario da presidencia i o chefe da secretaria, e
a elie são subordinados tados os respectivos empregados.

Imcumbe-lhe
§ 1.° Presidir e dirigir os trabalhos da secretaria, os quace

começarão ás 9 horas da manhan e terminarão g5 3 da tanies não
havendo urgencia de serviço.

§ 2.' Redigir, sempre que o presidente o determI1Os fazer
registrar toda correspoudoncia reservada, e dar-lhe o OaVeniento
destino.
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§ 3. 11 Deferir juramento e dar posse a todos os empregados da
secretaria.

§ 4.° Fazer todas as cornmunicaçes que dos actos da presi
dencia, ou por sua ordem, tiverem de ser expedidas, officiando di-
rectamente ás repartições o autoridades da provincia, como for ne-
cessario, exceptuadas aqueilas eomrnuuieaçes que,na forma das leu,
regulamentos geraes e ordens do thesouro publico nacional, devem
directamente ser feitas pelo présidente.

§ 5o Determinar o dirigir a publicação dos actos offlciaes.
§ 6. 0 Rever as ultimas provas de impressão dos actos legisla-

tivos e dos da presidencia, fazendo-os imprimir, publicar e correr.
§ 7o Admoestar, reprehender e suspender até oito dias os em-

pregados que deixarem de cumprir exactamente os seus deveres e
no se acharem incursos em penas maiores.

§ 8.° Representar ao presidente da provincia contra os em-
pregados que, admoestados, reprehendidos ou suspensos até oito dias,
não se tenhão corrigido ou devão mais severamente ser punidos.

9.° Minutar e subscrever os termos de contrato, de exame, ju-
ramento e posse dos empregados publicos, e outros quaesquer que te-
nhão de ser assignados pelo presidente da provincia.

§ 10. Authenticar com sua assignatura todas as certidões que
tiverem de ser expedidas pela secretaria.

§ 11. Examinar se estão conforme o resolvido e nos devidos
termos, e subscrever, todos os titulos que tenhão de ser asaignados
pelo presidente da provincia.

§ 12. Haver como justificadas, independente de qualquer do-
cumento, até tres faltas por mez de cada empregado da secretaria,
quando lhe parecerem justas.

§ 13. Determinar quaes os livros necessarios para os traba-
lhos da secretaria.

§ 14. Abrir, numerar, rubricar e encerrar todos os livros,
podendo em caso de necessidade commetter este trabalho a em-
pgado de sua confiança.

15. Dar instrucções para o regimen interno da secretaria,
iujeitardo..as á approvação do presidente da provincia.

§ 16. Assignar todos os editaes que tiverem do ser publica-
dos pela secretaria.

17. Exariinar os pareceres que as secções devem dar, e
quq. tõm	 ntidos ao presidente da provincia, doola.
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rando nos mesmos si com elies concorda ou si discorda, e a
rasões em que se funda.

§ 18. Receber todas as petições que tenhão da ser submettidas
ao presidente da provincia, e examinar si elias estão devidamente
assignadas e datadas, com o competente reconhecimento, quando
seja necessario ; se estão seilados os documentos que as instruirem
se são originaes os das petições de remuneração de serviços ; si as
pessoas que pretenderem officios de justiça e outros empregos pu-
blicos satisfazem as exigencias das leis e regulamentos em vigor;
si, finalmente, taes petições acham-se em circumstancias de ter an-
damento, exigindo desde logo que as partes interessadas suppram
a falta da assignatura e d) seilo.

Antes de apresentar ao presidente qualquer requerimento para
ser despachado, examinará si sobre o mesmo ou semelhante negocio
houve ja alguma decisão, a qual fará juntar, bem como outros
quaesquer papeis ou despachos a que se referir.

So depois de assim devidamente examinadas e preparadas, sub-
metterá as petições a despacho.

§ 19. Fiscalisar o pagamento dos direitos e emolumentos, a
que estiverem sujeitos os titules e outros papeis, que tiverem de ser
expedidos pela secretaria.

§ 20. Rever todos os actos offlciaes, que tiverem de ser assig-
nados pelo presidente, corrigindo, antes de lh'os apresentar, qual-
quer erro ou falta que encontre.

§ 21. Rever a correspondencia da thesouraria de fazenda e de
outras repartições, que tiver de ser dirigida ás secretarias de estado
por intermedio da presidencia, e verificar se estão juntos todos os
papeis que a devem acompanhar, e lançar as notas do estylo para
serem rubricadas pelo presidente, quando este não julgue necessa-
rio accrescentar-lhe qusesquer observações.

§ 22. Preparar com as convenientes informações todos os no-
gocios que fizerem objecto de sua correspondencia com o 1.0 secre-
tario da assemblea legislativa provincial, e apresentar ao presidente
da provincia não só os oificios que receber do mesmo secretario, mas
tanibem os que houver de dirigir-lhe.

§ 23. Passar os attestados de frequencia e rubricar os extrac-
tos do livro do ponto, que no principio de cada mez devem ser en-
viados ao inspector da thesouiaris provincial, para que manda fazer
o pagamento dos empregados com os acerescimoi e descontos de-
vidos.
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§ 24. Fiscalisar a compra, escolha, guarda e distribuiço dos
objectos necessarios para o expediente o bom arranjo da secretaria.

§ 25. Dar ao presidente da provincia verbalmente ou por es-
cripto todas as informações e esclarecimentos que lhe forem pedidos
sobre quaesquer objectos, ou que julgar dever dar em rasão do seu
oficio.

§ 26. Enviar ao inspector da thesouraria provincial, dous me-
zoa antes da abertura do cad sessão ordinaria da assemblea legis-
lativa provincial, o orçamento da despeza da secretaria para o anno
financeiro seguinte.

§ 27. Presidir diariamente o livro do ponto dos empregados,
encerrando-o ás nove horas e um quarto da manhã e tomando nota
do comparecimento dos retardatarios.

§ 28. Distribuir os trabalhos pelas secções, conforme suas ma-
terias, podendo reservar para si aquelies de que julgar necessario
incumbir-se.

§ 29. Mandar lavrar em livro proprio o inventario dos moveis
a objectos destinados ao serviço da secretaria, fazendo deiles assig-
nar carga o porteiro, que pelos mesmos fica responsavel.

§ 30. Solicitar, de ordem do presidente, informações sobre pa-.
pois que tenho de ser subrnettidos a despacho.

O secretario será substituido pelo chefe de secção que for
designado. Na falta desta designação, servirá quem o presidente
da provincia nomear.

005 CHEFES DE SECÇXO.

Art. 4 o Incumbe aos chefes de secção:
§ 1.0 Estudar, examinar, e dar seu parecer em forma, da-

tado e assignado, sobre os negocies que para isso lhes forem di-
rigidos.

Nos pareceres devem os chefes de secção expor o transumpto
do negocio, o que a respeito constar na secretaria e o que tenha
havido sobre elle, a legislaço que deva reger a hypothese fi-
gurada, e a sua opinião.

§ 2.° Dirigir os trabalhos de suas secções, e fazer com que os
empregados respectivos, e que todos lhes são subordinados, desem-
penhem pontualmente todos os serviços de que os encarregarem,
devendo solicitar do secretario auxilio de empregados da outras
secções, quando os das suas, por excesso de serviço, o não pos-
são satisfazer promptamente.

§ 3.. Fazer ou mandar fazer a matricula, nos livros respeo-
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tivos, do todos os empregados o funecionarios publicos, cujos no-
gocios corro por suas secções, observando nas matriculas todos os
movimentos o alterações que a respeito de cada um forem occor-
rendo.

§ 4.° Archivar, com as necessaras classiflcaçes, todos os
papeis e processos de negocies findos, que correrem em suas
secçõ e s durante o anuo, e, tres meios depois de findo este, en-
tregai-os ao archivo geral.

§ 50 Redigir e fazer copiar os officios e actos do presidente
e a correspoudencia do secretario, rel&tivos á materia encar-
regada a suas secções.

§ 60 Fazer coordenar em livros distinetos as minutas de
toda a correspondencia que se expedir pela secção.

§ 7.0 Admoestar os empregados de suas secções, quando no
forem pontuaes no cumprimento de seus deveres, e participar ao
secretario quaesquer faltas pelas quaes mereço maior correcção.

§ 8. 6 Manter nas suas secções o silencio e respeito devidos
na repartição, no consentindo que nenhum dos empregados seja
distrahido ou se distraia de suas obrigações.

§ 9.° Lançar os despachos que tiverem de ser assignados
pelo presidente e pelo secretario.

§ 10. Notar chronologieamente, em livro especial e devida-
mente preparado, os avisos e ordens das secretarias de estado o
tribunaes superiores, que por intormedio da prosidencia forem
dirigidos á thesouraria de fazenda e a funccionarios publicos, fa-
zendo o summario do conteudo desses avisos, ordens & e men-
cionando as datas em que forão cumpridos.

§ 11. Numerar os officios dirigidos ao ministerio e reparti-
ções da capital.

§ 12. Authenticar as copias e mais papeis que exigirem esta
formalidade.

Os chefes de secção serão substituidos em suas faltas e impe-
dimentos pelo primeiro official da respectiva secção, e na falta
deste por um dos segundos que o secretario designar.

DAS SECÇÕES.

Art. 5.° Cada secção terá, alem de chefe, um primeiro
oficial e dois segundos.

Art. 6.0 O trabalho das secções é dividido do seguinte modo:
§ 1.0 A' ja secção incumbe quanto pertence á
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Magistratura e administração da justiça.
Policia.
Presos pobres.
Eleições.
Iustallaço de municipios.
Saude publica
Correio.
Elemento servil.
§2. 0 A'2.:
Fazenda geral e provincial.
Obras publicas.
Instrucção publica.
Navegações de rios.
Loterias.
Assembies provincial.
§ 3.° A' 3.a:
Força publica.
Alistamento militar,
Guarda nacional.
Deposito do artigos beilicos.
Colonias militares.
Negocios ecclesiasticos o outros diversos.
Agentes consulares.
Naturalisaço e condecorações.

40 A' 4.s:
Divisão civil, judiciaria e ecciesiastica da provincia.
Estatistica judiciaria.
Camaras muncipaes.
Agricultura e industria.
Terras publicas, mineração e terrenos diamantios.
Catechese e colonisação.
Archivo geral.

DO PORTEIRO.

Art. 7. 0 Ao porteiro incumbe.
§ 1. 0 Abrir a secretaria meia hora antes de começar o traba-

lho, o fechai-a logo que este se findar. Atem dos dias e h'ras or-
dinarias, terá o porteiro obrigição de abrir a secretaria, quando
isso seja necessario e lhe for ordenado pelo secretario.

§ 2. 0 Cuidar do aceio da casa, da conservação dos moveis e
mais objectos ahi existentes, pelos quaes é elie responsavel.
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§ 3. 0 Prover as mesas dos ernpreadgos dos objectos necessarios
ao expediente.

§ 4.° Retirar da caixa, onde devem ser lançados, os requeri-
mentos a officios dirigidos á presidencia, quando a secretaria este-
ja fechada, e entregar ao secretorio os que alli achar.

Esta caixa será pregada na parte interna da porta da entrada
da secretaria, e terá uma fenda, pela qual possão ser introduzidos
os papeis.

§ 5. 0 Pôr o seilo das armas do imperio nos titules e mais pa-
pais que o devão ter.

§ 6. 0 Registrar no livro da porta os despachos da presidencia
no mesmo dia em que forem proferidos, ou no immediato inpre-
terivelmeute, fazendo um resumo succinto e claro do objecto prin-
cipal dos requerimentos. Registrado o despacho, o porteiro entre-
gará o requerimento á parte, excepto aqueiles que devão ficar ar-
chivados na secretaria.

Quem receber o requerimento assignará no livro da porta em
seguida ao lançamento do despacho.

§ 70 Manter a ordem e o respeito entra as pessoas que
se acharem fora dos reposteiros, requerendo ao secretario as
providencias que forem precisas para esse fim.

§ 8. 0 Cumprir todas as ordens do secretario e dos chefes
do secção, concernentes ao serviço da repartição.

§ 9. 0 Tomar o pout' aos continues, encerrando o livro re-
spectivo ás oito horas e meia da manhã, e dar conta ao secreta-
rio das faltas que elles commetterem.

§ 10. Determinar trabalho aos serventes.
§ li. Fazer as (lespezas miudas da secretaria, apresentando

para alias os pedidos ao seerettrio, e dando a conta no fim de
cada mez para que, oxaninada e estando conforme, se remetta
á thesouraria provincial para o respectivo pagamento.

§ 12. Autoar, conforme lhe for ordenado, os oie faltarem ao
respeito aos empregados ou commetteern qua1uer crime na re-
partição.

Art. 8. 0 O porteiro será substituido pelo continuo que o
secretario designar,

DOS CONTIN1JOS

Art. 9. o Os continues deverão tambem comparecer á mesma
hora que o porteiro, e terão a seo cargo;
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§ 1. 0 Coadjuvar o porteiro no que tocar ao aeeio e limpeza
da secretaria e ao provimento dos objectos necessarios para o ex-
pediente, o no trabalho de fechar a correspondencia official.

§ 2. 0 Servir no expediente ao secretario e ás secções, acu-
dindo ao toque da campainha e levando de umas para outras me-
sas os papeis que lhes forem entregues pelos empregados, con-
forme lhes for ordenado.

§ 3.° Auxiliar os empregados do archivo na coilocação e ar-
ranjo dos papeis e livros nas respectivas estantes.

§ 40 Cumprir fielmente tudo quanto lhes ordenarem a respeito
do serviço da repartição o secretario, os chefes de secção e o por-
teiro, e levaP promptamente a seus destinos os offieios que tive-
rem de ser entregues na capital.

CAPITULO 2.°

DA NOMEAÇ10 E DEMISSX0.

Art. 10. O secretario do governo,no que pertence á nomeação,
demissão, suspensão e ordenado, é sujeito á legislação geral, como
empregado de nomeação do governo imperial. Alern do ordenado
que por lei geral lhe é marcado, vencerá aunualmente pelos cofres
da provincia a gratificação que a assemblea legislativa provincial
lhe arbitrar e for decretada em lei provincial.

Art. 11. Os chefes de secção, porteiro e continues serão de li-
vre nomeação do presidente da provincia.

Estes empregados, bem como os primeiros e segundos officiaes,
são de livre demissão do mesmo presidente, salvos os direitos que
tiverem á aposentadoria, quando a mesma demissão não seja mo-
tivada no acto respectivo por crime ou falta grave.

Art. 12. Os segundos officiaes serão providos por concurso o
os primeiros por accesso, observada a disposição do art. 5. 0 da lei
n. 1895 de 19 de julho de 1872.

Art. 13. Para o concurso se observará o seguinte:
§ l.° Dada a vaga, o secretario representará ao presidente da

provincia para que seja aberto o concurso.
Para este se convidarão concurrentes por editaes e com o prazo

de trinta dias.
§ 2.0 Dentro deste prazo as pessoas que quizerem concorrer

e habilitarão com as seguintes provas:
Certidão de maior idade legal.
Folha corrida.
Attestaclos pie abonem seu comportamento.
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§ 3," ANIim'habilitados! os', candidatos, darão sua prova do
capacidade em exame publico, para o qual se marcará dia o hora,
e terã lugar na sala de audiencias do presidente da provia-
cia, por este presidido ou polo secretario do governo, si assim
aqueile o determinar.

§ 4. 0 O exame será feito por um dos chefes de secção e por
deus examinadores nomeados pelo presidente da provincia.

§ 50 As provas de capacidade, que devem ser exhibidas nesse
exame, versarái sobre:

Calligraphia.
Operações praticas de arithmotica.
Grammatica portugueza.
Redacção official.
Traducção das linguas franceza o ingloza.
Noções de geographia,

§ 6.0 Feito o exame e lavrado o competente termo, no qual,
havendo muitos concurrentes, serão estes classificados pelos exa-
minadores, juntar-se-ha copia desse termo aos papeis de habili-
tação, e assim subiráé a despacho, resolvendo o presidente da
provincia sobre a nomeação, como lhe parecer de justiça.

CAPITULO 3.0

DAS LICENÇAS.

Art. 14. As licenças serão reguladas do modo seguinte:
§ 1." Por motivo de molestia provada com attestado do fa-

cultativo, até tres mezes, com ordenado por inteiro.
§ 2." Até seis mezes e logo que exceda de tres, com troa

quartas partes do ordenado.
§ 30 Até nove mezes, com metade do ordenado.
§ 40 Até doze mezes, com um quarto do ordenado.
§ 5,0 Por qualquer outro motivo, só será concedida licença,

até tres mezes, com meio ordenado.

CAPITULO 4."

DOS VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS, JUSTIFICÁÇXO DE IALTA

E DESCONTOS.

Art. 15. Os empregados da secretaria terão os vencrnento
constantes da tabelia, que acompanha este regulamento.

Art. 16. 0 empregado que faltar, sem causa justificada,por-*
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derá todos os vencimentos, o somente a gratificação no caso con-
trario.

Art. 17. Alem de licença, consideram-se motivos justificati-
vos de faltas

§ 1.0 Molestja.
§ 2. 0 Gala de casamento.
§ 30 Nojo por failecimento de parentes.
Art. 18. O empregado occupado fora da repartição em serviço

publico, a que por lei é obrigado, ou em qualquer commissão por
ordem da presidencia da provincia, não soiTre desconto em seus ven-
cimentos.

Art. 19. O empregado que comparecer depois de encerrado o
ponto perderá a gratificação, assim como o que retirar-se antes de
terminado o trabalho, salvo motivo de molestia, de que seja acom-
mettido ou pessoa de sua familia.

Art. 20. A pena de suspensão importa a perda de todos os
Vencimentos.

Art. 21. A falta de comparecimento á repartição por mais de
trinta dias, sem causa justificada ou licença expressamente conce-
dida, sujeita o empregado á pena de demissão, salvo o caso de estar
elie empregado em commissão ou em qualquer outro serviço pu-
blico.

Art. 22. O empregado que substituir outro perceberá a gra-
tificação deste, comtanto que os seus vencimentos não excedam os
do substituido.

Art. 23. Sempre que quaesquer empregados da secretaria ti-
verem de sahir da capital em serviço publico, terão direito a uma
gratificação, arbitrada pelo presidente para despezas de viagem, que
não exceda da metade de seus vencimentos.

Art. 24. Ao empregado da secretaria ou do qualquer repartição
que for designado para servir no gabinete poderá ser abonada uma
gratificação extraordinaria marcada pelo presidente da provincia,
não excedente á quarta parte do seu ordenado.

CAPITULO 5°
bISPo5IÇES GERAES.

Art. 25. Na folha official se publicarão todos os despachos, no-
meações, demissões, suspensões e resoluções sobre materia de dou-
tna, que o presidente da provincia assignar no dia antecedente.
Os demais actos e ocios serão publicados na semana seguinte á em
ue (orOm expedidos,
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Para isso cada chefe de secção entregará ao secretario uma nota

do que occorrer por sua secção e deva ser logo publicado ; e no pri-
meiro dia do cada semana o extracto do todos os outros actos oM-
oiaes, que tiverem sido expedidos na semana anterior.

Art. 26. Todos os requerimentos dirigidos ao presidente da
provincia serão entregues ao secretario,ou pelas partes que os apre-
sentarem ou pelo porteiro quando os receber ou retirar os que te-
nham sido lançados na caixa da porta.

Art. 27. Alem dos dias e horas de trabalho ordinario da se-
cretaria, poderão os empregados ser chamados a qualquer hora do
dia oq da noite, e em qualquer dia santificado ou feriado, para o
expediente que for necessario e determinado pelo presidente da
provincia.

O empregado que, avisado para o serviço extraordinario, deixar
de comparecer, sem motivo justificado, soffrerá o desconto dos ven-
cimentos, como se faltasse ao serviço ordinario.

Art. 28. A revelação de qualquer acto ou negocio reservado
ou de qualquer acto ordinario, antes de sua expedição e publi-
cação, importa falta gravo, e o empregado que a fizer in-
corre na pena de demissão immodiata, que deverá ser motivada,
e produzirá o effeito da perda de direito é. aposentadoria.

A pt. 20. Nenhum trabalho da secretaria se fará fora delia
sem ordem do secretario. Excepto este caso, é absolutamente pro-
hibida a sahida de livros ou quaesquer papeis da secretaria.

Art. 30. A' excepção dos chefes das repartições, e estes com
pormisso do secretario, ninguem poderá ter entrada na sala de
trabalho e archivo da secretaria. As pessoas que procurarem a
qualquer empregado, o dirão ao porteiro e este avisará ou man-
dará avisar o empregado, o qual sahirá para fallar a quem o pro-
cure, comtanto, porem, que não se demore de modo a prejudicar o
serviço que lhe é encarregado.

Art. 31. Para o serviço de limpeza e aceio da casa, haverá
dois serventes, a cada um dos quaes será abonada a gratificação
mensal de trinta mil reis pela verba do expediente.

Art. 32. A' excep;ão do que pertence ao provimento, nu-
mero de empregados e seus vencimentos, poderá o presente re-
gulamento ser alterado pelo presidente da provincia, conforme
a experioncia e necessidades do serviço exigirem.

Art. 33. Ficão sem vigor as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci
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manto deste pertencer, o cumprão e fação cumprir como neile se
contem.

Palacio do governo da provincia de Minas Geraes, 27 de
maio de 1878.

FRANCISCO DE PAULA DA SILVEIRA LOBO.

EXPEDIENTE E PAPEL PARA IMPRESSES.

Se nos annos de 1870 a 1873 consignou-se a esta despeza a verba
de 6:000$., no de 1874 a de 4:000 , no de 1875 a de 5:800$., no de
1876 a de 6:800$., no de 1877 a de 4:000$., no de 1878 a de 6:000$.,
no de 1879 a de 5;000$.; não tendo diminuido, antes sempre cres-
cendo o serviço a que elia se destina, por certo é demasiado exigua
a quota de 3:400$., que desde 1880 ha sido annualmente votada.

OFUICIAL DE GABiNET1.

A respeito deste emprego, é memoravel o que em 3 de fevereiro
de 1844 dizia o general Andrea d assemblea provincial.

« Augmenta-se um official de gabinete. Este augmento é me-
vitavel, porque, sendo o secretario de nomeação do governo imperial,
segundo a resolução ultimamente tomada sobre consulta do con-
selho de estado, não será sempre possivel que um presidente qual-
quer, sem o conhecer e sem conhecer outro algum official da se-
cretaria, se lhes lance nos braços, entregando-lhes toda a sua con-
fiança, e por isso devem desde logo prevenir-se os meios do poderem.
os presidentes trazer comsigo pessoas de sua escolha ou nomear
mesmo para o gabinete algum empregado da mesma secretaria ou
outro qualquer; e no regulamento, que offereço, estabeleço as re-
gras para estes diversos casos. Dou-lhe os mesmos vencimentos que
ao secretario, porque não deve ter menos consideração. »

A lei n. 1895 de 19 de julho de 1872, no art. 26 § 23, havia au-
torisado a despender-se desde logo a quantia necessaria com um
ou mais offlciaes de gabinete, quando occupassem esse cargo pes-
soas estranhas à secretaria da presidencia.

O regulamento de 1876, no art. 86. arbitrava ao empregado em
exercicio no gabinete uma gratificação extraordinria, não exce-
dente ao valor da que percebesse como funccionario da secretaria.

O de 1878, no art. 24, dispunha que essa gratificação não ex-
cedesse a 4•& parte do ordenado do funccionario da secretaria ou
de qualquer outra repartição admittido áquelie exeroicio.
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Alei n. 2545 de 31 de dezembro de 1879, no art. 15, revogou

aqueila disposição, fixou em 1:200$. a gratificação do empregado
effectivo em exercicio no gabinete, e neste sentido continuou a ser
aunualmente votada a mesma consignação.

TITULO 3.°

ADMINISTRAÇXO E ARRzCADAÇXO DAS RENDAS.

Antes desta epigraphe, dovião ser inscriptas as do—instrucção
publica—e--força policial ; mas achando-se actualmente em elabo-
ração a reforma d'estes serviços, aguardamos os respectivos actos.

Art. 3I.

Esta rubrica é fixada em 383:219$999, assim dis-
tribuidos :-

1. Pessoal da directoria de fazenda,
conforme o regulamento n. 86, revogado o
art. 9•0 § 3.° da lei a. 2815, e elevados,
desde ja, os vencimentos dos meirinhos a

	

30$000 mensaes ..........	67:899$999
li. Expediente.	 3:000$000
111 Pessoal das recebedorias, vigias,

barqueiros, porcentagem aos administra-
dores, escrivães eajulantes, e gratificação

	

a um fiscal da fazenda.......	147:510$000
1V. Alugueis de casas para recebe-

	

dorias ............	7.000$000
V. Papel para cadernos do tales

	

e utensis ...........	1:000$000
Vi. Porcentagem acoilectores e es-

	

crivães............	150:000$000

	

Vil. Conducção de fundos publicos.	1:000$000
VIII. Passagens em estradas de fer-

	

ro e telegrammas........	2:000$000
1X. Contencioso provincial.	 1:280$000

	

X. Custas judiciarias.....	500$000

	

Xi. Fiscalisação da arrecadação.	2:000$000
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DIRECTORIA DA FAZENDA

A lei n. 47 de 6 de abril de 1836 havia autorisado o governo
a organisar na thesouraria da fazenda geral uma junta ou mesa,
que tivesse a soo cargo a administração, arrecadação, distribuição
e contabilidade das rendas provinciaes; commottendo o respectivo
serviço aos mesmos empregados daquella thesouraria ou aos das ex
tiuctas intendencias e registros.

Sete annos depois, a lei n. 251 de 20 de julho de 1843 autori-
sou-o a fazer a separação da—mesa das rendas provinciaes—, a
crear os funccionaiios precisos, fixar-lhes os respectivos ordenados
e expedir os regulamentos convenientes.

Tudo isso se fez, seguindo-se a approvação constante do art. 3•0
da lei n. 275 de 15 de abril de 1844 e o acto regulamentar n. 18 de
1 de junho do mesmo anuo, que á nova repartição designou os se-
guintes funccionarios

Inspector, vencendo ..........l:800$000
Contador ..............1 :2100$000
Procurador fiscal . . . . . . . . . . . 800$000
Official maior da contadoria. ......900000

» da secretaria .........800$000
2 primeiros escripturarios a 700$.....l:400$000
4 segundos a 600$ ...........•400$000
2 officiaes de secretaria a 600$ (alem da per-

cepção de emolumentos .......l:200$000
4 terceiros escripturarios a 400$. . . . 1:600$000
2 amanuenses a 400$ (alem da percepção de

emolumentos) ..........800$000
Thesoureiro.............l:000$000
Fiel .. . . . . . . . . . . . . . . 500$000
Solicitador dos feitos .........250$000
Escrivão	»	»	.........200$000
2 officiaes de justiça a 150$.......300$000
Cartorario (alem da percepção de emolumentos) 150$000
Almoxarife .............240$000
Porteiro ..............400$000
Continuo .............250$000
Correio ..............l46$000
Servente ..............87$600

16:423$600
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Decorridos 8 annos, operou-se a reforma constante do reg. n. 25

de 26 de abril de 185, expedido em virtude do § 14 do art. 5.° da
lei n. 570 de 10 de outubro de 1851, que i mesma repartição desig-
nou o seguinte pessoal

Inspector . . . . . . . . . . .	2:400$000
Contador ...........1:600$000
Procurador fiscal . . . . . . . .	1:200$000
3 chefes do secção a 1:200$	.	3:600$000
Official maior .........1:200$ 00
3 primeiros escripturarios a 1:000$.	3:000$000
4 segundos a 800$ .......3:200$000
4 terceiros a 600$........2:400$000
2 officiaes a 800$........1:600$000
4 quartos a 400$........1:600$000
2 amanuenses a 600$ ......1 :200$000
4 praticantes a 240$.......960$000
Thesoureiro . . . . . . . . . .	1:200$000
Fiel .. . . . . . . . . . . .	500$000
Cartorario ......... 300$000
Porteiro ...........400$000
2 continuos a 300$.......600$000
2 pedestres a 192$........384$000

27344$000

Passados quasi 14 annos, autorisacla pelo § 5.° do art. 4•0 da
lei xx. 1215 de 22 de agosto de 1864, seguio-se a reforma constante
do regulamento n. 52 de 30 do janeiro de 1866, que abolio a divisão
do trabalho por secções, distribuindo-o aos seguintes empregados

Inspector . . . . . . . . . . .	3:000$000
Contador . . . . . . . . . . .	2:200$000
Procurador fiscal ........2000$I)00
Thesoureiro . . . . . . . . . . 2:200$000
Fiei .............850$000
Chefe da secretaria. ......2:000$00
5 primeiros escripturarios a 1:800$.	9:000$000
5 segundos a 1:400$...........000$000
4 terceiros a 800$........3:200$000
4 amanuenses a 800$.......3:200$000
Archivita . . . , , .	. ,	600$000
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Solicitador ..........600$000
Porteiro ...........700$000
2 continues a • 480$ .......960$000

37:510$000

Após igual periodo, em virtude da faculdade conferida pelo
art. 3•0 § 8.° da lei n. 2476 de 9 de novembro de 1878, expe-
dio-se o reg. ii. 86 de 12 de julho de 1879, em seguida tran-
scripto, designando í. directoria da fazenda os seguintes funccio-
narios

Director .	.	. .	. . . . . . . . .	4:400$000
Contador . .	. .	. . . . . . . . .	3:300$000
Procurador fiscal .	. . . . . . . . .	3:000$000
3 chefes de secção a 2:600$......7:800$000
7 primeiros officiaes a 2:200$......15:400$000
8 segundos a 1:800$.........14:400$000
8 terceiros a 1:200$.........9:600$000
Thesoureiro............2:800$000
Fiel ...............1:200$000
Archivista.............l:200$000
Solicitador dos feitos . . . . . . . . . 600$000
Porteiro ..............l:000$000
3 continues a 720$.........2:160$000
3 correios a 480$ .........l:440$000

68:300$000

Esta despeza pouco excede o quadruplo da que fôra fixada
no primeiro reg.; entretanto, o movimento financeiro de hoje é
8 vezes maior que o de então.

A mesma repartição, qae ja contava 31 empregados em 1844 e
38 em 1852, presentemente enumera apenas 40.

Naquelie tempo o dispendioso trabalho de tomada de contas,
não cabendo nas horas do serviço ordinario, era feito fora d'elias
e tinha uma retribuição especial,. não comprehendida na tabeila
de vencimentos.

Actualmente esse onerosissimo encargo é alli desempenhado,
sem outra remuneração alem da do proprio emprego conferida a
cada um dos respectivos funccionarios.

Sirva este confronto de resposta aos que, sem pleno conhe-
cimento da materia, discorrendo aeriamente, acoimão de appa-
ratosa a ultima reorganisação,
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DISPOSIÇOES VIGENTES.

Regulamento n 6 de 12 julho de 170, ex-
pedido em virtude do art. 3. § S.° da lei
n. 2410 de D de novembro de 1$78.

CAPITULO 1.0

DA DIRECTORIA DA FAZENDA PROVINCIAL.

Art. l.° A thesouraria provincial de Minas Geraes passa a
denominar-se—directoria da fazenda provincial.

Art. 2. 0 Esta repartição, especialmente encarregada de pro-
ver sobre a administtção, arrecadação, distribuição, contabilida-
de, escripturação e fiscalisação das rendasprovinciaes, divide-se em:

Secção central.
Contadoria.
Contencioso.
Thesouraria.
Archivo.

CAPITULO 2.0

DO PESSOAL.

Art. 3.o O serviço commettido á directoria da fazenda pro-
vincial será executado pelos seguintes funccionarios

Um director.
Um contador.
Um procurador fiscal, um solicitador e uni escrivão dos feitos.
Tres chefes de secção.
Sete 1. 01 ofilciaes.
Oito 2. 0 ' ditos,
Oito 3. 0 ' ditos
Um thesoureiro o um fiel.
Um archivista.
Um porteiro.
Tres continuos.
Tres correios

CAPITULO 3.0

DA DIVISXO DO TRABALIO.

Art. 4•0 A' secção central, sob a inimediata inspecção do di-
rector, incumbe
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§ 1.0 Notar, em livro proprio, a entrada e sabida de todos vs
papeis recebidos na repartição, e dirigil-os a seus destinos.

§ 2. 0 Redigir e passar a limpo os actos que tiverem de ser
expedidos pelo director.

§ 3.' Registrar os titulos de nomeação de todos os emprega-
dos provinciaes, e os despachos proferidos pelo director em reque-
rimentos de partes.

§ 4.° Tomar por termo o juramento dos empregados que o
tiverem prestado perante o director

§ 5.' Lavrar os contratos que forem feitos Com a fazenda
provincial.

§ 6.' Expedir os editaes e AnfluuCio5 que tiverem de ser pu-
blicados.

§ 7o Coiligir e fazer encadernar as minutas da correspon-
decja officjal do director.

§ 8. 0 Inventariar os utensilios que estiverem sob a guarda
e responsabilidade do porteiro, que deiles assignará a Competen -te Carga.

Art. 5•o Pela contadoria, dividida em duas secções, corre-
rão todos os serviços de escripturaço e contabilidade da receita e
despeza.

§ 1.0 Cabe á L a secção:
Lo Organisar as folhas de pagamento, abrindo-lhes opportu-

namente as notas de quaesquer alterações que sobrevierem no de-
curso do respectivo exercicjo.

2.' Fazer o assentamento do todos os empregados provinciaos.
3.' Escripturar as operações concernentos á distribuição de

fardamento do corpo policial e aos descontos que para esse e outros
fins forem feitos ás respectivas praças.

4.' Examinar os documentos, em vista dos quaes tenha de
effectuar-se pela thesouraria qualquer pagamento ou despeza.

50 Passar as ordens de pagamento que houverem de ser cum-
pridas pela thesouraria ou pelas estações subalternas.

6.' Liquidar o processar a divida passiva.
7.0 Eseripturar o diario, o livro mestre e os seus respectivos

auxiliares.
8.° Submotter á apreciação do contador, no fim de cada exer-

Cicio:
—A tabeila das despozas pelos § da lei de orçamento.
—A de pagamentos relativos a exercícios findos.
—A da divida passiva.
—A da despega explicada,
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—A do pagamento de juros e de quaesquer operações de credito
por parte da fazenda provincial.

§ 2. 0 A' 2.a secção pertence
1. 0 Organisar a matricula de todos os agentes da fazondIa pro-

vincial.
2.° Fazer a escripturação dos proprios provinciaes.
30 Abrir conta corrente a todos os responsaveis.
4o Tomar contas a todos os que deverem prestal-as, sendo

mensalmente liquidadas as das estações arrecadadoras.
5•0 Passar quitações aos que tiverem solvido toda a sua res-

ponsabilidade.
6.0 Dar guias para recebimento de quaesquer valores, o exa-

minar as que para o mesmo fim forem apresentadas.
7.° Liquidar a divida activa da proviucia.
8.° Proceder a quaesquor lotações de que dependa a percepção

de impostos.
9•0 Submotter á revisão do contador, no fim de cada exercicio:
—A relação das contas tomadas o das que o não tiverem sido,

com declaração dos motivos por que deixarão de o ser.
—A de proprios provinciaes.
—A tabelia dos direitos de exportação.
—A das taxas itinerarias.
—A da receita por estações.
—A das rendas pelos § da lei do orçamento.
—A da dvida activa.
—A demonstração comparativa da renda arrecadada nos tres

ultimos exercicios definitivamente encerrados.
Art. 6.0 O contencioso é a secção por onde correm os nego-

cios a cargo do procurador fiscal.
Incumbe-lhe escrever e expedir a correspondoucia e mais actos

do mesmo funccionario, coiligindo e fazendo encadernar as minutas
de todos os pareceres e officios.

Art. 7•0 A thesouraria terá a seu cargo:
§ l.° Escripturar os livros caixa, de deposites e cauções, do

letras e obrigações e quaosquer outros que para o futuro se estabe-
leçam e os de talões.

§ 2.° Lançar no verso dos documentos a nota do numero da
partida e da folha do livro em que se acharem elles escripturados,
entregando-os ao contador par., que tenhão o conveniente destino.

§ 3•0 Extrahir do caixa, no flui de cada semana, o balancete
da receita e despeza, que será romettido ao presidente da provin-
cia e publicado pela imprensa.
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§ 4.0 Lançar nas folhas de pagamentos as quitações dos que
os receberem.

Art. 8. 0 Pertence á secção do archivo:
§ 3•0 Receber todos os papeis que pelas diversas secções da

i. directoria lhe forem entregues.
§ 2. 0 Coiligil-os e fazei-os encadernar convenientemente em

volumes semestraes, coliocados os mesmos documentos na ordem
das respectivas datas.

§ 3. 0 Fazer assentamento dos papeis que receber, numeran-
do-os antes de os emmassar.

§ 4.. Organisar o indico chronologico dos mesmos papeis, com
designação das materias que contiverem, notando relativamente a
cada um, alem da competente data, o masso em que ficar guardado.

§ 5.° Entregar, por ordem do director, os que, por conveniencia
do serviço, devam sahir do archivo, fazendo assignar a competente
carga o empregado que os receber.

§ 6. 0 Assignar a carga dos papeis que forem entregues, em
livro a isso destinado.

§ 70 Extrahir as certidões que forem concedidas por despa
cho do director.

CAPITULO 4.°

DA ORDEM DO SERVIÇO.

Art. 9. 0 Os empregados sujeitos ao ponto estarão em seus lu-
gares ás 9 horas da manhã de todos os dias uteis, e ahi permane-
cerão assiduamente até ás 3 da tarde.

Art. 10. Andará sempre em àia a liquidação das contas de
exactores e outros responsaveis, e bem assim a escripturação de
todos os livros a cargo das diversas secções.

Art. li. As informações exigidas pelo presidente da provincia
serão prestadas no periodo de 24 horas, não havendo interposição
de dia feriado. Nos casos excepcionaes, em que deva preceder de-
tido exame de facto ou de direito, não poderão retardar-se por mais
de 3 dias uteis.

Art. 12. Os despachos interlocutorios serão proferidos £ en-
trada dos papeis; os finaes no termo de 3 dias uteis; salvo o caso de
se haver de exigir informação externa sobre o assumpto.

Art. 13. Os papeis recebidos seguirão infailivelmente a seus
destinos no mesmo dia em que entrarem na repartição.

Art. 14. As representações e consultas dos exactores, quan-
do não possão ter immediata soluço, serão infailivelmente respon-
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didas em praso que no exco(ia ao de 5 dias utois, contados do re-
cebimonto.

Art. 15 Os papeis findos serão immediatamente recolhidos
ao archivo geral.

Art. 16. São improrogaveis os prasos prescriptos para exe-
cução dos serviços mencionados nos artigos antecedentes, bem
como para a apresentaço de relatorios, orçamentos, balanços e
tabeilas que os acompanho.

Art. 17. O empregado que, sem rasão attendida pelo director,
occasionar a infracção de algum dos preceitos deste capitulo, in-
correrá na perda dos vencimentos correspondentes a todo o tem-
po de excesso dos prasos marcados, notando-se em seus assenta-
mentos a falta em que tiver incorrido.

Art.. 18. Os serviços no especificados no capitulo antece-
dente, como o de remessa de cadernos e conhecimentos de talões
ás agencias arrecadadoras, e outros, seréo indistiuctarnonte distri-
buidos, como o exigirem as necessidades e a urgencia do expediente.

CAPI'ULO 50

OAB ATTRIBUIÇéEs E FUNCÇES.

Art. 19. Ao director so immediatamente subordinadas, as-
sim as secções em que se subdivide a repartição central, como to-
das as estações por onde correm os negocios da fazenda.

Compete-lhe:
§ 1.0 Dirigir e inspecionar todo o serviço affecto á repartição,

de que é o primeiro chefe.
§ 2.° Expedir em seu nome todas as ordens e resoluções con-

cernentes aos interesses fiscaca.
§ 3. 0 Despachar de prompto os negocios da fazenda e os das

partes.
§ 4.° Cumprir e fazer executar as ordens e deliberações do

presidente da provincia.
§ 5. 0 Tornar cifectivos os pagamentos por elie determinados.
§ 6.° Nomear e demittir os coilectores, seus agentes o es-

cri vãe s.
§ 7.° Propor pessoas idoneas para os empregos de administra-

dor e escrivão de recebedorias.
§ 8. 0 Dsferir juramento e dar posse a todos os funcejonarjos

da fazenda provincial.
§ 9° Advertir, admoestar, reprehender e suspender até 15

dias, d isciplinarmente, os seos subordinados, participando ao pro-
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sidnte da provincia os crimes ou faltas graves em que :ocorrerem.
l. Rubricar o livro do ponto, o de contratos, o de fianças

e cauços e o de posses e juramentos.
§ 11. Representar a fazenda provincial em suas operaç5es de

credito, assignando apolices ou outros quaesquer titules de divida.
§ 12. Mandar fazer todos os pagamentos contemplados em

folha, os que disserem respeito a contratos celebrados regular-
mente, os ordinarios do corpo policial, os de expediente das di-
versas repartições, uma vez que estejo nos limites da lei do or-
çamento e venhão autorisados pelos respectivos chefes.

§ 13. Presidir e fiscalisar os contratos que se fizerem com a
fazenda provincial, tendo em vista a legalidade dos mesmos, sua
exequibilidade e proveito.

§ 14. Arbitrar, ouvindo previamente o contador e o procu-
rador fiscal, as fianças e cauções que, nos casos expressos neste
regulamento, devem ser prestadas, subtnettendo o seu latido ii.
deliberação do presidente da provincia, que o aceitará ou alterará,
como julgar conveniente.

§ 15. Apresentar no fim de cada semana ao presidente da
provincia o balancete da receita e despeza, effectuadas no mesmo
periodo, com expressa declaração do saldo existente cru cofre.

§ 16. Remetter á autoridade competente as denuncias ou
provas que chegarem ao seu conhecimento, e que importem res-
ponsabilidade dos empregados que lhe são subordinados.

§ 17. Ordenar que se abra assentamento aos empregados pro-
vinciaes, cujos titules tiverem sido registrados na secção central.

§ 18. Determinar o sequestro nos bens dos responsaveis alcan-
çados e de seus fiadores, requisitar a prisão nos casos do decre-
to de 5 de dezembro de 1849, e resover que sejão accionados, civil
ou criminalmente.

§ 19. Impor multae, quando autorisadas por leis, regulamen-
tos ou contratos.

20. Dar as instrucções convenientes ao bom desempenho das
funcçôes a cargo da directoria.

21. Julgar as faltas constantes do livro de presença ou do
ponto, havendo como justificadas as que o forem, passando os at-
testados de frequencia e exer cicio, necessarios para os respectivos
pagamentos.

§ 22. Mandar autoar, com certidão do continuo, os emprega-
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dos insubordinados e desobedientes, ou quem quer que se ache na
repartição e proceda dearespeitosamente, remettendo-os à autori-
dade competente, para que lhes forme culpa, segundo as leis.

§ 23. Transmittir ao procurador fiscal todos os documentos e
contas que possão servir de base aos processos e execuções que
dovio ser intentados por parte da fazenda provincial.

§ 24. Informar reservadamente ao presidente da provincia,
nu fim de cada semestre, sobre o caracter moral e a aptidão pro-
fissional de cada um dos empregados da directoria.

§ 25. Proceder ii. verificação dos saldos existentes nos cofres
da thesouraria no fim de cada semestre, podendo, sempre que o
julgar conveniente, fazer igual exame.

§ 26. Providenciar de modo que os interesses da fazenda pro-
vincial se achem sempre resguardados, solicitando das autoridades
competentes as medidas que a isso forem conducentes.

§ 27. Apresentar à presidencia, troa mezes pelo menos antes
da installação dos trabalhos ordinarios da assemblea legislativa
provincial, os dados officiaes à que se refere o § 70 do art. 20,
acompanhando-os de um relatorio circumstanciado dos trabalhos
até então feitos e dos diversos ramos do serviço fiscal, e indicando
os melhoramentos que forem indisponsaveis, quer quanto à natu-
reza doa impostos e sua arrecadação, quer quanto ás dospezas que
possão ser minoradas ou supprimidas.

Art. 20. Ao contador, como chefe da contadoria, incumbe:
§ l.° Regular o trabalho da escripturação e contabilidade,

tendo por base a escripturação por partidas dobtadas.
§ 2.° Subscrever as quitações que forem dadas aos que hou-

verem solvido sua responsabilidade fiscal.

§ 3 • 0 Contr'assignar as ordens de que trata o art. 5•0 § l.°
ia. 5, importando isso a responsabilidade que assume, conjuncta-
mente com o chefe da secção em que tiverem ellas sido elabora-
das, pela legalidade da despeza.

§ 4 o Rubricar o diario, os livros caixas, os de assentamentos
de empregados e os do folhas de pagamento.

§ 5•0 Presidir diariamente ao ponto dos empregados da direc-
toria.

§ 6.° A presentar ao director, 30 dias depois do encerramento
definitivo de cada exercicio, o orçamento da receita e despeza para
o exercicio seguinte, com todos os documentos mencionados nos
ê 1,0 ia. 8 o 2.° ia. 9 do art. 5 0, o a represoutaço de quanto lhe
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pareça conveniente e necessario á regularidade do serviço e aos in-
teresses da fazenda provincial.

Art. 21. E' dever de cada um dos chefes de secção:
§ 1.0 Dirigir e fiscalisar os trabalhos respectivos, segundo

s instrucções que lhe forem dadas.
§ 2.° Ter sob sua guarda todos os papeis, até que, findo o

• negocio a que disserem respeito, sejão recolhidos ao archivo.
§ 3,0 Rubricar os livros a cargo do suas secções, excepto os

referidos nos § 10 e 5 dos arta. 19 a 20.
Art. 22. O procurador fiscal, especialmente encarregado de

vigiar sobre a execução das leis da fazenda, é o seu represen-
tantanto nos juizos e tribunaes.

Incumbe-lhe:
§ 1.0 Interpor parecer por escripto em todos os negocios que

versarem sobre objectos de execução de lei.
§ 2.° Promover no juizo competente as causas da fazenda

provincial.
§ 3,0 Indicar e requerer os moios do compellir os devedo-

res remissos.
§ 4,0 Assignar as quitações que forem passadas aos que hou-

verem solvido sua responsabilidade.
§ 5,0 Assistir ás arrematações em que for interessada a fazen-

da provincial, para requerer o que á mesma convier.
§ 6.° Dar parecer sobre a sufficioncia das cauções e idoneidade

das fianças que forem offerecidas, bem como sobre outros meios do
garantir a segurança dos interesses da fazenla provincial.

§ 7,0 Examinar as precatorias, embargos, penhoras a depreca-
das de levantamento de dinheiro dos cofres provinciaes.

§ 8.° Intervir em todos os contratos que tiverem de affectar a
receita ou a despeza provincial.

§ 9,o Representar, por intermedio do director, contra o proce-
dimento de quaesquer juizes ou funccionarios, em bem de resguar-
dar os interesses da fazenda.

§ 10. Apresentar ao director, quando por este lhe for exigido,
um rolatorio circumstanciado dos negocios a cargo do contencioso,
indicando quanto for conveniente aos interesses fiscaes.

Art. 23 Ao thesoureiro, como guarda o distribuidor dos dinhei-
ros da provincia, cabe a execução das ordens que para isso lhe fo-
rem dadas pelo director.

Art. 24. Ao archivista é incumbida a execução do quanto se
acha prescripto no art. 8.°

Art. 25. São deveres do porteiro:
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§ 1.° Abrir e fechar a casa em que funccionar a directoria.
§ 2. 0 Cuidar da limpeza do edificio e da conservação dos moveis

objectos que nelie se acharem, dos quaes assignará um inventario,
que será feito e conservado na secção central

§ 3. 0 Fazer chegar ao director todos os papeis dirigidos á re-
partição.

§ 4. 0 Pôr o seilo das armas imperiaes nos titules o papeis que
o devo ter.

§ 5. 0 Enviar ao seu destino a correspondencia official.
§ 6.0 Manter a ordem e o respeito entre as pessoas que se

acharem fora dos reposteiros.
§ 7. 0 Fazer as despezas do expediente da repartição, preceden-

do pedidos ao director e ordem deste, sempre que a despeza exceder
de 10$, dando conta documentada no fim de cada mez, para que,
depois de examinada, se effectue o pagamento.

Art. 26. Aos continues cabe o serviço material interno da re-
partição, e aos correios o da limpeza da casa e entrega da corres-
poudencia na capital.

CAPITULO 6.°

DOS NOMEAÇõES E DEMISSõES.

Art. 27. Ao director pertence nomear o fiel, sob proposta do
jhesoureiro, e os correios.

Art. 28. Todas as outras nomeações competem ao presiden-
te da provincia. observando-se as saguintes regras:

§ 1.0 E' indispensavel a qualidade de bacharel ou doutor em
direito no que houver de occupar o cargo de procurador fiscal.

§ 2. 0 Sobre proposta deste fuoccionario serão nomeados o
escrivão privativo dos feitos e o solicitador.

§ 30 Depois da reorganisação constante do presente regu-
lamento, os 3. 0 officiaes só poberão ser providos por meio do con-
curso. presidido pelo director na propria repartição, de conformi-
dade com o disposto no art. 13 do regulamento n. 82 de 27 de maio
de 1878, acerescendo ás provas de capacidade alli exigidas o ex-
ame de escripturação mercantil e de algebra até equações do l.
grao.

Art. 20. Serão promovidos de 3.° a 2. 0 e de 2. 0 ' a l.°' offi-
ciaes os que o merecerem por provada pericia, assiduidade e dedica-
ção ao serviço.

Art. 30. Os empregados da directoria da fazenda provincial
poderão ser destituidos, quando assim  exija o interesso publico
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resguardado o direito de aposentadoria a quem o tiver, nos termos
da lei n. 2138 de 27 do outubro de 1875 e do regulamento n. 73 de
11 de dezembro do mesmo auno.

CAPITULO 7.°

DAS SUB8TITUIç1is, LICENÇAS E FALTAS.

Art. 31. Em seos impedimentos occasionaes, serão substi-
tuidos:

—O director pelo contador, o na falta deste pelo chefe da sec-
ção central.

—O contador pelo chefe da l.& secção, e na ausencia deste
pelo da 2.

—O chefe do secção pelo seu immediato.
—O procurador fiscal pelo chefe de secção que o director

designar, si a falta não exceder de 15 dias.
—O thesouroiro pelo sou fiel
—O archivista pelo 3•0 official que for designado pelo director.
—O porteiro pelo mais antigo dos continues.
§ unico. No caso de prolongar-se o impedimento, o presiden-

te da provincia proverá sobre a substituição, como melhor convier.
Art. 32. A substituições previstas no artigo antecedente são

as unicas que do direito á percepção das respectivas vantagens.
Art. 33. As licenças, justificações do faltas e os descontos a

que ficão sujeitos os empregados que de qualquer modo interrom-
perem o exercicio de suas funcçõos, bem como as vantagens dos
que os substituirem, regular-se-hão pelo disposto no capitulo 3.0
do regulamento n. 82, na parte em que for applicavul.

CAPITULO 8.°

DOS RECURSOS.

Art. 34. Dos despachos ou decisões da directoria da fazenda
provincial, em materia de sua competencia, haverá recurso, com
cifeito simplesmente devolutivo, para o presidente da provincia,
que delie tomará conhecimento, si for interposto no prazo de 15
dias.

Art. 35. A interposição se fará por um requerimento diri-
gido ao director, a que se juntarão a minuta do recurso e os do-
cumentos que o instruirem.

Art. 36. Apresentada a petição no referido praso, o director,
utando os papeis tendentes ao esclarecimento da materia, com
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sua informação, fará subir o recurso ao conhecimento do presi-
dente, que proferirá a sua decisão.

Art. 37. Mesmo sem interposição cio recurso, sempre que ao
presidente da provincia parecer conveniente, poderá tomar conhe-
cimento de qualquer acto cia directoria e resolver como for de
justiça.

CAPITULO 9.°

DAS xsTAçES FISCAES.

Art. 38. A circumscripção das coilectorias continuará a ser
a mesma dos municipios, em cujas sedes funccionão, podendo, po-
rem, por deliberação cia presidoncia, sobre proposta da directoria,
ampliar-se ou restringir-se, quando assim o exija a regularidade
do serviço e o interresse da fazenda.

Entender-se-lia ampliada a circumscripção no caso cio abran-
ger uraa coliectoria dons ou mais municipios.

Art. 39. Em cada coliectoria terão exercicio os seguintes
fuaccionarios: um collector, um escrivão, um ou mais agentes
do 1.°, um ou mais ajudantes do 2.0

Art. 40. Os deus primeiros funccionarios permanecerão assi-
duamente na respectiva rep:rtição em todos os dias uteis, desde
as 9 horas da manhã ató às 3 da tardo.

Art. 41. Em seus impedimentos occasionaes, como o de mo-
lestia, licença ou ausencia em serviço publico, se substituirão: o
coliector pelo escrivão, este pelo seu ajudante.

§ unico. Occorrendo simultaneamente o impedimento do col-
lector e do escrivão, será aquelie substituido peio agente, sob
immediata responsabilidade do substituido e seu fiador.

Art. 42. Nos casos de vacancia dos lugares, se obsenvará o
seguinte:

§ l.° Exercerá o escrivão as funcçes de coliector ató que
seja provi o este cargo.

§ 2.° Auxiliado pelo respectivo agente, accumulará o collector
o exercicio de escrivão até que se preencha o lugar.

Art. 43. A porcentagem das arrecadações pertencerá ao que
effectivamento tiver a responsabilidade delias, ainda mesmo fora
do exercicio das respectivas funcçes.

Art. 44. Alem dos casos de substituição figurados nos artigos
antecedentes, o agente e o ajudante ou se oceuparão das diligen-
cias fiscaes que houverem de ser feitas no interior da circumscrip-
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ção ou ficarão funccionando na sede, si de taes serviços, fora
della, se encarregarem o proprio coilector e o escrivão.

Art. 45. Os coliectores, em suas respectivas circumscripçea,
como delegados do procurador fiscal, são os legitimes represen-
tantes da fazenda para requererem judicialmente, pelos meios com-
petentes, a cobrança executiva das dividas de impostos; promo-
vendo assiduamente quanto convenha ao rapido andamento dos
inventarios e immediato pagamento dos impostos de heranças e
legados. Desta disposição só é excluida a coliectoria da capital.

Art. 46. A escripturação das coliectorias se fará nos seguintes
livrus:

—Do receita e despeza.
—De inscripção de testamentos.

—Do lançamento dos impostos que o admittem.
—c conhecimentos de talão.
§ 1.0 Estes livros, abertos e encerrados, nuaerados e rubrica-

dos em todas as suas folhas por funccionarjos das classes de 1.08, 2.0'
e 3•os officiaes, serão escripturados de conformidade com os modelos

em vigor; havendo, porem, um só typo de talões para a cobrança de
todos os impostos a cargo das coilectorias.

§ 2. 0 Os mesmos livros serão anrtualmerite ministrados pela
directoria, correndo pelo cofre provincial a respectiva despesa.

Art. 47. Até ao dia 5 de cada mez, as coliectorjas enviarão os
balancetes do mez anterior, com todos os documentos da receita e
despesa.

§ unico. Para bem fiscalisar-se o pontual cumprimento deste

preceito, haverá, a cargo do chefe de secção liquidadora das contas
de exactores, um livro em que se note a recepção dos balancetes
mensaes, bem como a dos saldos, nos prasos em que devão entrar na
thesouraria.

Art 48. São alteraveis, a juizo da presidencia, precedendo

propostas da directoria, as porcentagens devidas aos exactores, os
prasos em que devão entrar com os respectivos saldos, o assim
tambem a classificação das recebedorias.

Art. 49. O regimen das recebedorias continuará a ser o esta-
belecido no regulamento n. 58 de 20 de maio de 1868, salvas as
modificações posteriores; procedendo-se de accordo com o prescri-
pto no presente regulamento quanto á rubrica dos livros e conhe-
cimentos de talões que se lhes destinarem, bem como sobre as

garantias que devem prestar os administradores e os escrivães.
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CAPITULO 10.
DAS XIANQAS E CAUÇES.

Art. 50. Ninguom será admittido a servir como thesouroiro,
recebedor, coliector, escrivão de coileetoria o recebedoria, ou em
outro equivalente emprego de arrecadação e distribuiço de rendas
provinciaes, som que tenha prestado fiança ou caução, na forma
das disposições fiscaos em vigor.

D'esta regra geral só se excluem as commiss5es que forem
dadas pelo presidente da provincia nos casos extraordinarios, em
que as conveniencias fiscaos urgentemente reclamem o emprego
immediato desta providencia excepcional.

Art. 51. A fiança ou será provisoria ou definitiva.
§ 1. 0 A provisoria, cuja maxima duração fica reduzida a

quatro mezes, só servirá para habilitar o nomeado a entrar em
exercicio; marcando-se-lho desde logo o prazo improrogavel em
que deva afiançar-se definitivamente, nos termos e com as for-
malidades legaes, sob pena do immediata demissão.

§ 2. 0 No summarissimo processo desta fiança se continuará a
observar o disposto no acto regulamentar de 19 de novembro de 1860.

§ 3. 0 Só se admittirá como fiador provisorio quem seja notoria-
mente abonado, ficando o director, o contador e o procurador fiscal im-
mediatamente responsaveis pela idoneidade das fianças desta especie.

Art. 52. As cauções consistirão no deposito do quaesquor va-
lores pecuniarios, representados em moeda corrente, em caderne-
tas de alguma das caixas economicas da capital, em acções do ban-
co do Brasil ou de companhias de estradas de ferro garantidas pela
provincia, ou em apolices da divida publica, geraes ou provinciaes.

Art. 53. Nos termos de fiança ou caução, alem das demais
estipulações que imprescindivelmete ahi devem ser expressas, se
fará especial menção dos casos previstos nos arts. 38, 41, 42 e 44.

Art. 54. O valor das fianças e cauções, proposto pela direc-
toria á approvaçfio da presidencia, será arbitrado tendo-se em
vista quaesquer alterações posteriores á ultima fixação: o ter-
mo mediu das rendas; o das despezas a que tenhâo de ser appli-
cadas nas mesmas estações; a distancia destas e os prazos em
que devo entrar os respectivos saldos.

§ 1.0 O chefe da secção encarregada do exame das contas
mensaes das coilectorias e recebedorias procederá todos os annos á
revisão do arbitramento das fianças e cauções, para solicitar o re-
forço delias. se assim o exigir a segurança da :azenda.

§ 2. 0 Ao procurador fiscal incumbe velar sobre o pontual des-
empenho da obrigação, que a todos os afiançados fica imposta,
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de enviarem semestralmente á directoria os certificados da exis-
tencia de seus fiadores, sob pena de demissão aos que foram omis-
sos no cumprimento desta dever.

CAPITULO li.
DISPOSIÇES GERABS.

Art. 55. A directoria da fazenda provincial funccionarà em
todos os dias uteis, das 9 horas da manhã ás 3 da tardo, podendo
o respeciivo chefe, sempre que houver affiueucia de serviço, prolon-
gar o trabalho por mais uma hora.

1.0 Esta disposição comprehonde todos oe funccionarios, ex-
ceptuados somente, alem do director:

1. 0 O procurador fiscal, que todavia é obrigado ao compareci-
monto diario.

2. 0 O solicitador o o escrivão, cujo exercicio é drectamente
inspeccionado pelo chefe da secção do contencioso.

§ 2. 0 Alem dos dias uteis, a mesma directoria trabalhará, por
urgencia do serviço, quando assim o determinar o presidente da pro-
cincia.

Art. 56. No começo da cada mez subira á presença do presi-
dente da provincia a ralação nominal dos empregados que tiverem
deixado de comparecer em algum dos dias do trabalho do mez ante-
rior, com expressa menção das causas justificativas da ausencia.

Art. 57. As dividas do exercicios findos serão equiparadas a
quaesquer outras, procedendo-se no decurso de cada anno financei-
ro ao pagamento integral dos credores que se forem apresentan-
do, até que se esgotem as verbas para esse fim consignadas nas vi-
gentes leis da orçamento,

Art. 58. Qualquer equivoco que se dê nos livros do que trata
o presente regulamento, bem como em quaesquer outros que venhão
a ser admittidos na mesma repartição, será corrigido pelos meios re-
gulares; não se podendo extrahir folha alguma, entrelinhar, emen-
dar, raspar ou riscar a escripturação, nem ainda no minimo ponto
deila; sob pena de 30 dias de suspensão e de multa do 100$. a
200$., alem de outras em que incorra o empregado que, de qualquer
modo, violar este preceito.

Art. 59. As leis, disposições regulamentares a ordens geraes
serão observadas em tudo quanto for applicavel á fazenda provin-
cial e não se ache expressamente estabelecido neste regulamento.

Art. 60. Os vencimentos dos empregados da directoria da fa-
zenda provincial serão os constantes da tabeila aunaxa a este reg,.

Art. 61. Ficam revogados os regulamentos anteriores e mais
disposições em contrario.
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Palacio do governo da provincia de Minas Geraes. Ouro Pre-
to, 12 de julho de 1879. —MANOEL JOSE' GoaxEs REBELLO HORTA.

EXPEDIENTE.
Ha 20 annos, ja esta depeza se elevava a cerca de tres contos,

como no exerciciode 1864-1865, em que a consignação foi do 2:846$.
PESSOAL DAS RECEBEDORIAS.

Ainda vigora a seguinte tabeila anuexa ao reg. n. 58 de 20 de
maio de 1868.

Empregos	Ordenado Gratificação de Total

La Administrador	800$000	400$000	1.200$ 1

	

Escrivão . .......... .533$334	266$666	800$ 1/2 »
2. Administrador	666$667	333$333	1.000$ 1 »

.	Escrivão ......... ..466$667	233$333	700$ 1/2 »
3•& Administrador.	533$334	266$666	800$ 1 »

	

Escrivão ........... 333$334	166$666	500$ 1/2»
4a Administrador	466$667	233$333	700$ 1 »

O vigia, sendo paisano, terá uma gratificação mensal de 30$.
a 35$000 ; e quando seja inferior ou praça do corpo policial, terá,
alem dos seus vencimentos, mais uma terça parte.

O commissionado, de que trata o art. 10, perceberá, alem de
seus proprios vencimentos, os do emprego que for servir.

E a classificação actual é a seguinte
2.8 CLASSE.	 3.a CLASSE,

Parahybuna.	 Flores do Rio Preto.
Passa Vinte.	 Itajubá.
Piei.	 Jagnary.
Presidio do Rio Preto.

	

	Tres Ilhas.
4a CLASSE.

Caldas.	 Dores de Guaxupé.
Ilha dos Pombos.	Jaguara.
Januaria.	 Monte Santo.
Ouro Fino.	 Patrocinio do Muriahé.
Philadelphia.	 Ponte Alta.
Rio Pardo.	 Salto Grande.
Sapncahy-mirim.	Tombos do Carangala.	Zacharia.
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PORCENTAGENS Á COLLECT0RES E ESCRIYXE5.

Quadro das que foram arbitradas cm virtude do art. 4•0 § 16 da lei
n. 2024 do 1. 0 de dezembro de 1873 e approvadas pelo governo
em data de 8 de agosto de 1870 ; bem como do termo medio da
renda sobre que é baseado o valor das respectivas fianças.

COLLECTORJAS

Porcen_J o .
tagensj	 ao

11°

IJ
• a-o

o 00
l°II

Abaeté ............12 6 18 6.0(
Ayuruoca ............12 6 18 6.0(
Alfenas ................7 20 8.0(
Santo Antonio do Machado . .	12 8 20 8.0(

	

«	«	« Monte ...........925 7.2(

.

« « dos Patos. . . 20 O 30 2.0(
Arassuahy...............9 25 SOE
Araxà..............13 7 20 (J. 0(
Baependy ...........8 4 12 12.O(
Bagagem ......... ..... .7.	20 8.0(
Barbacena ...........8 4 12 20.0(
S. Barbara........... 11 718 10.0(
Bom-fim ...............7 20 14.00
Bom Successo..........10 9 25 4.00
'abo Verde ..............7 20 4.00
Caeté .............12 829 600
Caldas .......... ......7 20 5.00
Chrjstjna .............	7.20
Campanha ............10	16 12.00

.Campo Belio .............7 20 3.00
Carmo do Parunhiba ........1 6 9 25 2.50

	

«	do Rio Claro ...........7 20 4 00
Cataguazes	..........10 5 15 10 00
Conceição ...........9 5 14 10.00
Curvelio	........... 13 7 

2)"
 2.00'

Diamantina ............. ....4 12 16.00'
Dores da Boa Esperança.... ..3..	7 20 8 OOi
Dores do Ind aiá .........11 7 18 4.00i
Entre Rios ................7 20 4.00
Formiga, ..............9 5 14 12.00(
8. Francisco ds . Pedra dos Angicos. 20 10 3) 2. OOi
S. Gonsalo do Sapucahy....12 6 18 3 00(
Grão Mogol ......... 16 9 25 6.00(

	

1tabir	. •	, . , , 	9 6 l 24.00(

1.500$ 750$
1.500$ 750$
4.000$ 2.000$
2.000$ 1.000$
1. 800k 000$
1.000$ 500
2.500$ 1.200$
4.500$ 2.250$
4.000 2.000$
4.000$ 2.000$
5.000$ 2.500$
2.500 1.250$
3. 5008 1.750$
1 . 000$  500
2.00OS 1.000$l
1. 500,	-7

 500 1 250$
1.800	900$
4.000 2.000$
1.500$ 750$
1.250$ 625$
2.000$ 1.000$
2.500$ 1.250$
2.500$ 1.250$
3.0O0 1.500
4.000$ 2 000
2 0 Oo,5, 1.000$
2.000$ 1.000
1.000$ 500$
3.000 1 .500$

000$ 500$
1.500$ 750$
3.000$ 13.500$
6.00O	,OOO.
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Continua çâo do quadro das porcentagens.

Porcen-	O0-
tageus C)

O
COLLECTORIAS	IoI	o

o	... ..	O O

oi

O.ao

O'o
O

00

.tajubl..........
laguary ..........12
Januaria ...........16
. João Baptista .........16

S. João d'El-Rey ........12
S. João Nepomuceno .......11
S. José d'Alem Parahyba. •	. 12
S. Joséd'El-Rey ........12
S. José do Paraiso.......1€
Juiz de Fora.... ........O
Lavras..........
Leopoldina.........
S. Luzia ............1€
S. Luzia do Carangola.......12
S. Lourenço do Manhuassé. . . 12
Mar d'Hespanha..........€
Marianua..........1
S. Miguel de Guanhães.
Minas Novas .........1€
Monte Alegre ........ .2€

Montes Claros ........1€
Musambinho .........12
Oliveira..........
Ouro Fino ..........12
Ouro Preto ............ 4

Parl............
Paracatú ..........1€
Passos ...........12
Patrocinio............1€
S. Paulo do Muriahé..... 1€...
Piranga .............1.:
Pitanguy ......... 1€...
Piumhy .. . . . . . . . . h...
Pomba.......... 1€...
Ponte Nova ...........1€
Porto do Turvo....... 1€...
Pouso Alegre........ 1€...

«	Alto.
Prata.. , , , , , • • ,

5 14 13.000$ 6.500$
6 18 4.000$ 2.000$
9 25 5.000$ 2.500$
8 24 7.000$ 3.5'D0$
8 20 14.000$ 2.500$
7 18 10.000$ 3.500$
6 18 6.000$ 3,000$
6 18 6.000$ 1.500$
9 25 5.000$ 2.500$
3 9 56.000$ 14.000$
4 12 16.000$ 4.000$
4 12 47.200 11.800$
6 16 11.200$ 2.800$
6 18 8.000$ 2.000$
820 5.000 1.500$
3 9 55.200$ 13.800$
6 18 14.00D	3.500$
5 12 3.000$ 1.500$
8 24 8.000$ 4.000$

1030 4.000$ 2.003
O 25 10.000$ 5.000
8 20 6.000$ 3.000$
4 12 19.200$ 4.800$
8 20 4.600$ 2.000$
4 11 39.200$ 9.800$
7 20 6.000$ 1.500$
9 25 6.000$ 3.000
6 18 11.000$ 5.500
O 25 7.000$ 3.500$
5 15 18000$ 4.500$
7 20 10.000$ 2.500$
5 15 18.000$ 4 500$
7 20 7.000$ 3.500$
5 15 20.000$ 5.000$
5 15 19.200$ 4.800$
5 15 6.000$ 1.500$.
5 15 13.000$ 6.500$
6 18 6.000$ 1.500

10 30 ,000 L,0Q0

3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
7.
2.

1.
1.

5.0
1.7

2.0
1.0
2.
1.0
2.4
1.0
4.0

1.

2.
1.
2.

2.
2.
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Csin:inuaçâa do quadro das porcentagens.

IPore,en-	o '5 o a agens
'a0E ._)	e5.....COLLECTORIAS

8	..o
E-'

8 4 12 14
Rio Branco ..........12 6 18 S.
• Novo ...........8 4 12 26.
• Pardo......... 16 8 24 lO.• Preto ...........10 5 15 14.

Sabará............13 7 20 10.
Sacramento ..........16 115 5,
S. Sebastião do Paraiso. . . "7 20 6.
Serro ..............10 5 15 14.
Sete Lagoas ...........12 6 18 8.
Suassuhy ...........12 8 20 3.
Tamanduá...........9 5 14 16.
Theophilo Ottoni. 13 20 3.
Tres Pontas ...........10 5 15 8.
EJbà ...............9 61516.
Uberaba ......... ......7 20 23»
Varginha...............8 20 6»
Viçosa de Santa Rita.	 14 8 22 8»

ConrnjcçZo DE VUNDOS PtJJ3LICOS.

Só na theaouraria provincial sor go recolhidos os saldos que se
verificarem	trimestralmente nas diversas estações flscaes da
provincia. L. 2476 de 9 de novembro de 1878 art. 50	unico.

Para execuço d'este preceito legal, foi expedido o seguinte

ACTO.

2.ã 8eeço.-Pa1acio do governo da provincia de Minas Geraes.
Ouro Preto, 3 de março de 1879.

O presidente da provincia, sobre proposta do dr. inspector
da thesouraria provincial, e para execução do § 1.0 do art. 5•o da
lei n. 2476 de 9 de novembro de 1878, que determina o recolhi-
mento trimensal dos saldos existentes nas estaçea Ílscaos, resolve
diy^dir a provincia em seis ciscumscripçea

3.5G
2. 00
6. 50
5.001
3.501
2.50
2.50(
3.00(
3.50(
2.00(
1.50(
4.00(
1.50(
2.00C
4. 00€

11.50C
3.00C
2.00C

'50.ao
'a

00

1.
1.
3.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
2.
5.
1.
1.
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A l., com a sede na thesouraria provincial, comprohendendo
as estações (coliectorias e recebedorias) do Bomfim, Eatre Rios, Ita-
bira, Marianna, Muriahé, Patrocinio do Muriahé, Piranga, Pomba,
Ponto Nova, Queluz, S. Barbar, S. Rita do Turvo, S. João
d'El-Rey. S. José d'Ei-Rey, Tombos do Carangola, Turvo, Ubá.

A 2.a, cuja sede será a coilectoria de Sabará, abrangendo as
do Abaeté, Caeté, Curvello, Pará, Pitanguy, S. Luzia, Sete Lagoas.

A 3a, tendo a sede na coiloctoria da Formiga, constará das
estações (coilectorias e recebedorias) do Araxá, Bagagem, Bom
Sucesso, Dores da Boa Esperança, Dores de Guaxupé, Jaguara, La-
vras, Monte Alegre, Monte Santo, Oliveira, Paracatú, Passos, Patro-
cinio, Piumhi, Ponte Alta, Prata, Sacramento, S. Antonio do
Monte, S. Antonio dos Patos, Tamanduá, Tres Pontas, Uberaba.

A 4• a, que terá por sede a coliectoria do Juiz de Fora, constará
das estações (conllectorias o recebedorias) de Aiuruoca, Barbacena,
Campo Limpo, Cataguazes, Espirito-Santo, Flores, Gameleira, Ilha
dos Pombos, João Gomes, Juiz de Fora, Leopoldina, Mar de Hespa-
nha, Mathias Barbosa, Parahibuna, Passa Vinte, Picé, Pirapetin-
ga, Porto Novo, Presidio, Retiro, Rio Novo, Rio Preto, Sapucaia,
Sitio, Tres Ilhas, Volta Grande, Zacarias.

A 5a, cuja sede qerá a coliectoria da Campanha, comprehen-
d3ndo as estações ( collectorias e recebedorias ) de Alfenas, Bae-
pendi, Cabo Verde, Caldas, Campanha de Toledo, Carmo do Rio
Claro, Christina, Itajubá, Jaguary, Ouro Fino, Passa Quatro, Pouso
Alegre, Pouso Alto, Samambaia, Sapucahi, S. José do Paraiso, S.
Sebastião do Paraiso.

A 6.a, com a sede na coliectoria da Diamantina, abrangendo
as estações ( coilectorias e recebedorias) do Arasauahi, Concei-
ção, Grão Mogol, Januaria, Minas Novas, Montes Claros, Phula-
delphia, Pontal do Escuro, Rio Pardo, Salto Grande. S. Francisco,
S. João Baptista, Serro.

E ordena que sejão observadas as intrucçea seguintes:
Art. l.° Na sede da circumser!pção serão depositados, pelas

estações a elias pertencentes, os saldos até os dias 15 dos mezes
de janeiro, abril, julho e outubro.

Art. 2.0 Os saldos recolhidos nas collectorias sedes da 2.,
3., 4.a, 5• 11 e 6.a circumscripção serão remettidos á thesouraria
pelos respectivos agentes até ao ultimo dia daquelles mezes.

Art. 3. 0 Estes agentes terão a commissão de um quarto por
cento dos saldos depositados, que forem recolhidos á thesouraria.

Art. 4. 6 A falta do recolhimento dos saldos e deposites nos
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prasos indicados nos arts. 1.0 e 2. 0 sujeita os exactores ao juro
de 9%, alem das penas em que tiverem incorrido.

Com munique-se.—MAN0EÍ. Josk GOMaS REBELLO HORTA.

CONTENCIOSO PROVINCIAL

A verba especialmente consignada a esta secção divide-se em:
Gratificação ao juiz dos feitos. .....400$000
Vencimento do escrivão . . . . . . . . 400$000

(	de 2 offlciaes de justiça a 360$. . 720$000

O escrivão privativo dos feitos da fazenda e o solicitador (in-
cluido no quadro dos funccionarios da directoria da fazenda) são no-
meados por proposta do procurador fiscal e acto do presidente da
provincia. L. 699 do 31 do maio de 1859 art. 9; reg. n. 86 de 12 de
julho de 1879 art. 27 § 26.

TITULO 4.°
SAUDE PUBLICA

Cabo aqui observação idontica àque foi feita ao titulo prece-
dente, rospectivamente á opigraphe—obras publicas—, visto que
t imbom está prestes a apparecer a reforma deste ramo de serviço.

Art. 820.

Esta rubrica, no valor de 51:000$., distribuo-se em au-
xilios aos seguintes estabelecimentos; sendo 2:000$ a cada
um dos hospitaesde—Baopendi—Barbacena—Caldas—Cam-
panha—Curvelio—Diaman tina—Grão Mogol —Itabir&.--- S.
João d'Elrei—Lavras—S. Luzia—Marianna (metade para
o das irmans de caridade)—Montes Claros—Ouro Preto—
Passos —Pi tangui---Ponte Nova—Sabará--S erro —Sette La-
goas; 2:000$. a cada um dos hospitaes de alienados de-
Diamantina—ltabira—S. João d'El-Rey—e---Ponte Nova;
2:000$. para a creação de um asilo de morpheticos no hos-
pital de misericordia da cidade da Campanha; 1;000$. ao
recolhimento de expostos da cidade de S. João d'EI-Rey.

L. 2815 de 22 de outubro de 1881 art. 2.° § 7.°; 2892
de 6 de novembro de 1882 art. 2.° § 7.11
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A entrega das quotas votadas para auxilio do hospitaes e hos-

picios de alienados fica dependente de api'esentaço, por parte das
respectivas adFninistraçes, do relatorios, em que venha mencio-
nado o numero do doentes tratados durants o anuo financeiro an-
terior, com tabeilas explicativas da receita e dospeza dos estabe-
lecimentos. L. 2545 de 31 de dezembro de 1879 art. li.

Em 64-65 esta consignação foi do 10:500$; em 74-75 de
33:400$.

TITULO 5°
1LLUMINAÇXO PUBLICA.

Art. 321.

Esta rubrica, fixada em 26:400$, distribuo-se nas
seguintes verbas:

	

Para a da capital, era 230 lampeses. . .	20:000$.
«	cidade de Paracati.....1:600$.
«	«	de S. João d'El-Rey.	,	1:500$.
«	«	do Mar d'ilespanlia	1:500$.
«	«	do Serro .......l:000$.
«	«	de Diamantina	 500$.
«	«	de Ubá . . . . . . .	300$.

§ L° O governo da provincia, dentro da verba con-
signada no presente orçamento, mandará abrir concur-
rencia em hasta publica para o serviço da i11uminaço da
capital, por 230 a 250 lampeses de kerozene, cada um de
luz equivalente à do quatro velas stearinas, pelo menos.

§ 2. 0 Poderá ser preferido pelo governo o sytema de
illurninaço pela luz electrica ou outro qualquer que
for julgado mais vantajoso, depois das precisas expe-
riencias, uma vez que no contrato respectivo no seja
excedida a consignação do orçamento e preceda a referi-
da concurrencia.

L 2892 de 6 do novembro de 1882 art. 2. 0 § 8. 0 e
art. 5°

O general Andrea, em 1844, discorrendo sobre a illuminaço
publica d'esta capital, orçava em 81 000 ra. o custeio annual d
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cada 1ampeo, sendo o combustivel naqueilo tempo o oleo de ma-
mona, cujo preço nem se compara ao do kerosene.

Conseguintemente, se então o serviço se fizesse com 230 iam-
peões de azeite, montaria a despeza a 18:630$000.

Entretanto, a lei citada, após 40 annos, destina 20:000$. para
230 a 250 lampeões de kerosene ou luz electrica, e prescreve a
hasta publica, invadindo assim, em materia puramente regulamen-
tar, a competencia do governo, que, desde 1860, cautarnento tem-
se abstido d'esse meio para no tentar do novo a experiencia que
ja aquelie abalisado administrador enunciava nos seguintes termos:

« Algum tempo estivemos de lampe6es apagados, e hoje esta
por administração, porque um arrematante que se propoz a to-
mai-a sujeitava-se a considerações to moderadas, que poderia
mesmo convir-lhe deixar a cidade ás escuras o pagar a insignifican-
te multa que lhe era imposta por cada 1ampeo que no acendes-
se, porque no era prova vel que por todos fosse accusado o, em
sendo multado pela metade, ia de lucro. No devendo consentir cm
contratos iliusorios, alterei as condições o, no as aceitando o ar-
rematante, ficou por administração. »

TITULO 6.°

CULTO PUBLICO.

Art. 322.
Sob esta rubrica são consignados 400$. ao dispondio

de festejos nacionaes.—Lei 2892 de 6 de novembro de
1882 art. 2.' §9.'

Na lei n. 1134 de 25 de junho de 1864, cap. 1.', tit. 4•0,
encontra-se, no valor da 300$,. a primeira verba especialmente
votada a semelhante fim. E desde então, todas as leis annuas
a contemplo; havendo sido de 800$. no exercicio de 74-75;
de 600$. em cada um dos de 80-82 e de 400$. no de 82-83.

TITULO 7.°
APOSENTADOS E REFORMADOS.

Art. 32L
Ao pagamento de aposentados e reformados o dos que

se aposentarem e reformarem no anno financeiro de 1883



CONSOLIDAçXO DAS LEIS MINEIRAS.	291

—1884 são consignados 137:446$311.—Lei 2892 de 6 de
novembro de 1882 art. 2.° § 10.

Aposentadoria, jubilação, reforma.
A este assumpto se referem os avs. as.:
146 do 2 do outubro de 1850.
12 de 11 de janeiro de 1855.

412 de 18 de novembro de 1857.
416do21	«	«
208 do 17 de junho de 1858.
293 do 12 de outubro de 1859.
335 do 4 de novembro «
199 de 9 de maio de 1860.
321 de 1 de agosto do «
362 de 8 de junho de 1861.
380de19	«	«
593 de 19 de dezembro	«
O L o acoima de exorbitante a disposiço de lei provincial

que autorisa a presidencia a reformar com soldo por inteiro um
official do corpo de policia, inhabilitado para o serviço por ferimentos
em campanha.

O 2.° põe em duvida a competencia das asserubleas para le-
gislarem sobre aposentadoria.

o 3•0, affirmando a incompetencia, observa, todavia, que, em
quanto o poder legislativo não der uma decisão sobre esta ma-
teria, devem ser executadas as leis de aposentadoria que forem
sauccionadas.

O 4.° declara que o acto de aposentar õ da exclusiva compe-
tencia do poder executivo, em virtude do § 11 do art. 102 da const.

O 50, tratando de uma lei de concessão de aposentadoria a
officiaes do corpo de policia que estejão em certas cireumstancias,
declara da privativa attribuição do poder legislativo geral a con-
cessão de aposentadorias, jubilações, reformas e outras mercez se-
melhantes; que a referida lei não se acha nesse caso, pois estabe-
lece regras geraes para serem applicadas pelo presidente da pro-
vincia a officiaes que estiverem comprehendidos em suas disposi-
ções, e então podem essas regras tomar o caracter de condições
dos empregos; mas que, sendo controverso que mesmo isso se ache
nas attribuiçes das assembleas legislativas provinciaes, passa-
va-se a solicitar do poder competente uma decisão sobro este ob-
jecto.
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O 6. 0 , o 7. 0 , o 9.° e o 10. 0 só acho exorbitante o decretar
concessões dessa natureza em favor de certos e determinados in-
dividuos, reconhecendo, entretanto, que as asseinbleas so compe-
tentes para estabelecerem regras sobre as aposentadorias, jubi-
laçese reformas de empregados provinciaes e municipaes.

O 8.° e o 11. 0 ainda considero mercez pecuniarias as aposen-
tadorias, e como taes exorbitantes dos poderes das assornbleas
legislativas provinciaes.

O 12.° declara que os actos que mandão contar certo tempo
de serviço a determinados funccionarios só se podem reputar consti-
tucionaes, se alguma lei anterior houver que estabeleça regras
para as aposentadorias, porque nesse caso serão os referidos actos
declarações dessa lei a respeito de taes empregados.

Ultimamente o doe. leg. n. 3029 de Ode janeiro de 1881, que
reformou o systema eleitoral do imperio, no § 3.° do art. 3. 0 , in-
cluindo entro as provas de ronda a de perceber-se ordenado no
inferior a 200$000 por emprego provincial ou municipal que dê
direito á aposentadoria, poz termo á todas as questões relativas
á competencia das assembleas provinciaes para legislarem sobro
tal materia.

A idea de amparar a velhice ou a invalidez dos servidores da
provincia é antiga em Minas Geraes.

Ao principio, realisava-se individualmente a titulo de--licença
por tempo indeterminado—. A primeira vez que appareceo com a de-
nominação expressa de—aposentadoria—foi no reg. a. 25 de 26 de
abril de 1652, só em relsço aos empregados da mesa das ren-
das provinciaes, mas logo foro sendo igualmente contempladas
outras classes até que o mesmo direito se genoralisou a todos
os funccionarios com assentamento em folha.

Ao cabo de um quarto de seculo, porem, a essa generalidade
veio abrir injustificavel e odiosa excepção a lei a. 2138 de 27 de
outubro de 1875, em detrimento de duas classes, que alias, pela
benemerencia de seus serviços, bem se recoinmondo á conside-
ração dos poderes publicos: a dos empregados da exacção em re-
cebedorias e a dos officiaes e praças do corpo policial. A respeito
d'estes ja felizmente to grave injustiça teve a devida reparação
no art. 30 da lei n. 2546 do 31 de dezembro de 1879. Subsiste,
porem, relativamente aos outros.

Quanto ao tempo o ao vencimento, todas as disposições prece-
dentes fixavão em 10 annos o maximo exigivel para concessão
de aposentadoria com ordenado proporcional, sendo este equiva-
lente a 314 da totalidade percebida .peio empregado. Entretanto,
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a lei citada elevou ao duplo aquele maximo e, exceptuando uni-
camente os professores publicos, reduzio a 213 do vencimento in-
tegral o ordenado do todos os funccionarios.

Esta ultima disposição, porem, cessou de vigorar desde que a
anterior foi restaurada pelo art. 12 da lei n. 2892 de 6 de novembro
de 1882, que, entretanto, deixou ainda sob o severo dominio da
iOj de 1875 o vencimento, alias ja tão mesquinho, dos officiaes e
praças do corpo policial, os unicos que no serviço da provincia não
recuão diante do sacrificio da propria vida.

Outr'ora, sendo incontestavel que podia o aposrntado exercer
quaesquer funcções publicas remuneradas, passou a lei n. 1065 de
5 de outubro de 1860 a estabelecer os preceitos que nesse caso
devião regular a accumulação de vencimentos. Este acto legisla-
tivo, porem, caducou totalmente desde que a referida lei de 1875
commina a quem tal exercicio aceite o perdimento da propria
aposentadoria.

A este nimio rigor a lei n. 2822 de 22 de outubro de 1881 ha..
via feito uma excepção, a favor dos que exercessem officios de
justiça e cargos de collector ou escrivão das rendas geraes ou
provinciaes. Revogou-a, porem, o art. 24 da de n. 2892 de 6 de
novembro de 1882, que alias, no art. 17, abrio-a em proveito dos
que, não se havendo aposentado por impossibilidade physica ou
moral, exerção funcções remuneradas pelos cofres municipaes.

DISPOsIÇõEs VIGENTES.

Art. 1.0 O empregado publico provincial que contar trinta annoa
liquides de bons serviços e que, por sua idade avançada ou por
molestia, se achar impossibilitado, phisica ou moralmente, para
continuar a exercer as funcções do emprego, tem direito a ser
aposentado com o ordenado por inteiro. L. 2138 de 27 de outubro
de 1875; reg. n. 73 de 11 de dezembro do mesmo anno ari. 1.0

Art. 2. 0 Aquelie que contar menos de trinta, porem mais de
vinte annos de serviço, e se achar nas mesmas condições, terá direito
á aposentadoria com o ordenado proporcional ao tempo dt serviço.
It. art. 2.0

Art. 3. 0 Não se comprehendo na classe dos empregadt:t pjtbli..
cos para ter direito por soes serviços á aposentadoria, jubilação ou
reforma:

§ 1.° Os guardas municipaes.
§ 2. 0 Os coilectores, seus agentes e escrivães.

3 • o Os administradores e escrives de recebedorias



294	CONSOLIDAÇXO DAS LEIS MINEIRAS.

§ 40 Em geral, todos os empregados que, não tendo assenta-
mento em folha, apenas perceberem dos cofres publicos salario
ou vencimentos diarios, porcentagem ou gratificações transitorias.
It. art. 3•o

Art. 4•0 Aquelle que se reputar com direito á aposentadoria e
quizer gozar do beneficio deila, habilitar-se-ha na forma seguinte:

§ 1.0 Requererá liquidação, pela thesouraria, do tempo do ser-
viço que tiver.

Nesta liquidação se observará5 as seguintes disposições-
Não seráõ contados:
l.° Os serviços prestados nos empregos de que trata o art. 3•0
2.0 Os serviços o o tempo consumido no magisterio particu-

lar.
3.° Os prestados no exereicio de emprego publico geral que

excedão a 3a parte de sua totalidade liquida, ou com os quaes ja
o empregado tenha obtido aposentadoria, reforma, jubilação ou ou-
tra alguma compensação.

Exceptuão-se:
O caso do ja ter sido esse tempo contado e liquidado ao em-

pregado, em virtude de lei especial e anterior.
O de referir-se esse tempo a serviços prestados na mesma

provincia e antes da promulgação da lei n. 2138 do 27 de outubro
de 1875.

4 • 0 O tempo do licenças, salvo a concedida por molestia, com
tanto que não exceda a noventa dias no decurso de doze mezes.

5• 0 Os dias do faltas de comparecimento á repartição e os em
que, tendo o empregado comparecido, se tiver ausentado antes da
hora competente, sem licença de seu chefe.

6. O tempo de não comparecimento por execução de senten-
ça de qualquer natureza.

7•0 O de simples suspensão correccional.
§ 2. 0 Requererá que o seu respectivo chefe lhe atteste se seu

comportamento, como empregado o no desempenho de seus deveres,
foi satisfactorio; e anuexará a esse attestado originaes ou publicas
formas de documentos que abonem sua conducta o serviços ao es-
tado.

§ 30 Requererá inspecção de saude para o fim de provar a
iuhabilitação de que trata o art. l.°

Esta inspecção será feita perante o presidente da provincia.
Si, porem, o empregado residir ou estiver fora da capital, ou

por seu estado não puder comparecer perante o presidente da pro-
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crimes previstos neste artigo, não offendem o direito á aposen-
tadoria de quem o tiver, podendo esta ser requerida mesmo de-
pois de dada a demissão, ainda que sem esta clausula expedida.

Neste caso, se o empregado tiver de serviço pelo menos o
minimo do tempo marcado para a aposentadoria, entende-se que
esta lhe é dada forçadamente, sendo então necessario apresentar
apenas a liquidação do serviço feita pela thesouraria para sua
e d'e ctiv ida de

It. art. 70
Art. 8.° Renuncia ipso facto a aposentadoria o empregado pro-

vincial, que depois de aposentado aceitar o exercer definitiva ou
interinamente emprego publico estipendiado, geral, provincial,
municipal. e mesmo ainda de commissão. It. art. 8.0

§ unico. Não incorro na comminação d'este art. o que, apo-
sentado, sem que o fosse ou seja por impossibilidade phisica, aceite
e exerça qusesquer empregos ou commiss0es remuneradas pelos
cofres municipsos. L. 2802 de O de novembro de 1882 art. 17.

Art. 00. Nenhum empregado poderá ser aposentado com o orde-
nado do lugar que estiver exercendo, sem que tenha nelie, pelo
menos, tres annos liquides do oxercicio.

Sem essa condição, a aposentadoria se regulará pelo ordenado
do emprego anteriormente occupado e de vencimentos immodiata-
mente inferiores.

Reg. cit art. 9°
Art. 10. Para calcular-se a aposentadoria serão divididos os

vencimentos em tres partes, sendo uma parte considerada como gra-
tificação e duas como ordenado.

Exceptuão-se desta regra os professores publicos, os empre-
gados da secretaria do governo, das directorias da fazenda e das
obras publicas e da inspectoria geral da instrucção publica, de cujs
vencimentos só uma quarta parte será considerada como gratifi-
cação.

It. art. 10; lei 2892 de 6 de novembro de 1882 art. 12.
Art. 11. São applicaveis á reforma dos officiaes e praças dc

corpo policial todas as disposições acerca de aposentadoria. L. 254G
de 31 de dezembro do 1879 art. 3•o

Art. 12. O empregado que tiver servido pelo tempo liquido de
quarenta annos, será aposentado com todos os vencimentos, guar-
dada a regra do art. 9•0 Reg. de 1875 art. 12.

§ 1.0 Na mesma regra inclue-se a jubilação dos professores
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vincia, poderá a inspecço effeetuar-se com assistencia do juiz de
direito da respectiva comarca.

No primeiro caso a inspecção será feita por deus profissionaes,
ou peritos em falta deiles, nomeados peio presidente da provincia,
em dia e hora previamente designados, lavrando-se auto do exame
pelo secretario da presidencia, que será assignado pelas partes in-
teressadas.

No segundo, deverá ser intimado para assistir o procurador
fiscal na capital, e os coliectores nos demais municipios, adoptado
o processo commum que se observa no foro para os exames medicos
em geral.

A insuificiencia da inspecção, tanto em um como em outro caso,
é motivo para exigir-se segundo e terceiro exame.

It. art. 4.0; par. das comm. reu. de pod. e 2 a de faz., á pag.
379 dos ann. de 1881; desp. da pr. de 12 de janeiro de 1883.

Art. 5.° São obrigados a se prestarem a servir nestes exames os
medicos empregados publicos, quando convidados, sob as penas
da lei. It. art. 5

Art. 6.0 Com a liquidação do tempo de serviço e mais docu-
mentos de que trata o art. 4. 0 , instruirá o pretendente á aposenta-
doria o seu requerimento ao presidente da provincia, o qual, ouvindo
a thesouraria provincial, julgará a final se o pretendente tem ou
no direito ao que requer e concederá ou negará a aposenta-
doria, como for de justiça. It. art. 6.°

Art. 70 Perde o direito á aposentadoria o empregado que tiver
sido condemnado, por sentença passada em julgado-.

1.0 Por crime de estupro ou rapto. Excepto casando-se com
a offendida (art. 225 do codigo criminal).

2.° Por polyganiia ou adulterio.
30 Por furto, roubo ou estellionato.
4. o Por peculato, concussão, peita ou suborno.

5.o Por prevaricação.
6.° Por falta de exacção no cumprimente do soes deveres,

definida e punida no art. 164 do codigo criminal.
70 . Por irregularidade de conducta (art. 166 do codigo cri-

minal ).
8.° Por qualquer crime punido com pena de gald ou pri-

são com trabalho.
§ unico. As domisses que o presidente da provincia de-

terminar, no sendo motivadas pela condemnaço por algum dos
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que, providos ou habilitados na forma do regulamento n. 84 de 21
de março de 1879, contarem 25 annos completos do magisterio. O
mesmo reg. art. 77.

§ 2. 0 Aquelie que, antes desse praso, ficar impossibilitado de
continuar no magisterio poderá obter a sua jubilação com a parte
do ordenado proporcional ao tempo que tiver cifectivamento ser-
vido, não podendo porem gozar deste favor antes de contar 15 annos
liquides do exercicio no magisterio. Os jubilados nestas circum-
Stancias perderão a jubilação, si aceitarem qualquer emprego ou
commissão lucrativa do governo provincial. It. art. 78.

§ 3 • 0 A jubilação, quando não for decretada pelo presidente
da provincia, sobre proposta do inspector geral, ouvido o conselho
director, poderá ser requerida pelo professor. It. art. 80.

Art. 13. O empregado qqe depois de trinta annos liquides de ser-
viços, estando ainda apto, continuar no exercicio de seu emprego,
terá direito a perceber mais uma gratificação addiccional corres-
pondente á sexta parte dos vencimentos que tiver. Reg. de 1875
art. 11.

§ unico. Os professores terão direito, ouvido o conselho di-
rector, a perceber mais uma quantia equivalente à 4 , 8 parte de seus
vencimentos, quando forem conservados no magirterio depois de
25 annos do serviço. Reg. de 1870 art. 79.

Art. 14. A sentença de intordicção, passada em julgado, nos
casos em que tiver lugar conforme o direito civil, suppre o exa-
me medico para prova de incapacidade do emprego.

Em taes circumstancias, á competente para requerer pelo em-
pregado a aposentadoria o sou curador legitimo.

Reg. de 1875 art. 13.

TITULO 8.°

CORPO POLICIAL.

Art. 324.
Esta rubrica, no subido valor de 606:070$300, é

assim distribuida:
1. Pessoal ......... . 464:532$780
II. Expediente...... . ,	600$000
III. Cavalgaduras . . . . . . .	1:647$000
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IV. Remonta de animaes, conserva-
ção de arroios, ferragens, forragens e cu-
rativo . . . . . . . .	. . . . .	6:000$000

V. Tratamento das praças enfermas
e enterramentos ........ . 2;000$000

VI. Aquartelamento, concerto de
instrumentos, gasto de luzes .... . 5:000$000

VII. Compra de armamento e cor-
reame............. 6:000$600

VIII. Pessoal da guarda urbana,
sendo: um capitão, 1:518$000; quatro al-
feres, 4:224$000; um sargento, 603$900:
dous segundos ditos, 1:127$280; um forriel,
523$380; oito cabos de esquadra, reis,
3:864$960; cento e cincoenta praças, reis,

	

66:429$000......... . .	78:290$520

	

IX Alistamento de paisanos. . .	42:000$000
L. 2892 de 6 de novembro de 1882 art. 2. 0 § 4.°
Declara o acto addicional no no art. 11, n. 2, que l asseinb[ea

legislativa provincial cabe fixar, sobre informação de presidente
da proviacia, a força policial respectiva.

Em a nota lançada à pag. 239 ja ficou dito ser esta uma
das despezas consideradas provinciaes na discriminação constante
da lei de 24 de outubro de 1832.

A de 3 de outubro de 1834, a. 40, posterior ao acto addicional,
no § 4•0 do art. 3. 0 , dá aos presidentes a faculdade illimitada
de dispor da força, a bem de segurança e tranquillidade das re-
spectivas provincias.

E esta privativa attribuição havia sido sempre acatada pela
assemblea mineira na decretação da força policial. Assim, por ex:-

A lei a. 169 de 16 de março de 1840, anterior á interpreta-
ção restrictiva do acto addicional, creou em cada termo da provincia
uma guarda municipal; mas o alistamento e a organisação dessa
força, a nomeação, graduação e demissão do seos commandantes,
e tudo quanto conviesse á sua disciplina, dispoz ella que fosse or-
denado pelo governo em regulamento, que devia ser submettido

approvação da assemblea.
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A lei n. 870 de 5 de junho da 1858, na disposiç .io permanente

do eco art. 4. 0, autorisou a reorganisação da mesma guarda para
supprir a deflciencia do corpo policial; mas os municipios em que
devesse destacar-se, a taxação do vencimento diario de cada praça,
bem como o respectivo regulamento, tudo isso deixou ao arbitrio
do presidente da provincia.

A lei a. 1700 de 3 de outubro de 1870 teve em vista prover a
necessidade de guarnições municipaes; mas em seu art. 3•0 con-
fiou isso aos cuidados do governo.

A lei a. 2025 do 1 de dezembro de 1873 creou uma guarda
municipal de seiscentas a oitocentas praças, mas sua distribuição
pelos termos da provincia devia ser, segundo a importancia e as
necessidades de cada um deites, a juizo da administração da
provincia, a quem ficou o encargo de expedir o respectivo regu-
lamento.

A lei a. 2262 de 30 de junho de 1876 dividio a provincia em
cinco circumscripções poiiciaes, dando á da capital quatrocentas
praças e duzentas á cada uma das outras; mas ainda ao presidente
da provincia ficou pertencendo a designação das sedes e dos li-
mites dessas circumscripções.

Conseguinte mente, em 45 annos de pratica do acto addicio-.
nal, sempre e invariavelmente havia-se entendido que—se a fa-
culdade de fixar, constante do § 2. 0 do art. 11, pode virtual-
mente incluir a de organisar, a attribuição de dispor só pertence
ao presidente da provincia.

Eia 1880, porem, a lei a. 2718 de 18 de dezembro, em soo art.
5. 0 , creou uma guarda urbana, sob a immediata direcção do chefe
de policia, a quem ficou incumbido o respectivo regulamento, o
provimento dos postos e o alistamento das praças.

ORGANISAÇXO DA FORÇA.

Reg. n. 6 de 15 de dezembro de 1835.

Foi assente sobre as seguintes bases da lei a. 8 de 28 de março
do mesmo anuo.

Art. l.° A força policial de Minas Geraes é fixada em tresen-
tas praças de infantaria o trinta de cavaliaria, comprehendemio-se
neste numero os offlciaos e officiaes inferiores.

Art. 2. 0 Esta força poderá ser elevada a quatrocentas praças
si, em circumstancias extraordinarias, a urgencia do serviço o exi-
gir. Neste caso o presidente da provincia deverá inserir no livro da
lei mineira a portaria motivada em que o determinar, e na sessão
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immediata dará conta circumstanciada á assemblea legislativa pro-
vincial.

Art. 3•0 A força policial será dividida em tres companhias do
infantaria e uma secção de cavailaria: terá um commandante com
a graduação de major e o vencimento unico de oitocentos mil reis
annuaos; e um sargento ajudante, que servirá tambem de secreta-
rio e quartelmestro, com o vencimento de tresentos mil reis.

Art. 4. 0 Cada companhia terá um primeiro e um segundo com.
mandante e tantos inferiores quantos exigirem os lugares e a na-
tureza dos serviços a que forem destinados. A secção de cavallaria
terá somente um commandante e os inferiores que forem flocos-
sarios.

Art. 5.° Os primeiros commandantes terão a graduação de ca-
pitães com o vencimento unico de seiscentos mil reis annuaes. Os
segundos a de tenentes com o vencimento unico de quatrocentos e
oitenta mil reis annuaes.

Art. 6.° As qualidades para guardas policiaes são
§ l.° Ser cidadão brasileiro.
§ 2. 0 Ter a idade de dozoseis a quarenta annos.
§ 30 Ter decencia, sobriedade e robustez. Os officiaos inferio-

res deverão tambem saber ler, escrever e contar.
Art. 7. 0 No serviço ordinario usarão os guardas de pistola de

alcance e espada direita comprida. No serviço extraordinario, ou
quando se receiar ataque em força aberta, e nas guardas, conti-
nuarão a trazer espingarda e bayoneta.

Art. 8. 0 Os guardas, uma vez expulsos, não poderão ser reaci-
mittidos senão depois de passar uru anuo, provando por attestados
fidedignos a mudança do sua conducta.

Art. 9. 0 Os guardas empregados contra inimigos externos o
internos ficam sujeitos ás ordenanças militares.

Art. 10. Os vencimentos dos ofllciaes inferiores, cabos e guar-
das serão os mesmos que ao presente se acham estabelecidos.

Art. 11. Fica em vigor o regulamento de 22 de outubro de

I
1831, na parte em que não se oppuzer á presente lei o for applicavol
ás circumstancias da provincia, o que será declarado polo presi-
dente da provincia em seu regulamento.

IDEAS CAPITAIS.

Aqui as notaremos, visto ser esta organisação o typo das que
foram-se-lhe seguindo.

Provimento dpostos; alistamento e baixa de praçs.—Os officiaea
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e tambem o sargento ajudante erAo nomeados ó demittidos pela
presidencia; os inferiores e cabos pelo commandante, precedendo in-
formação dos officiaes das respectivas companhias. O alistamento
no devia ser por menos de um anuo; era feito pelo commandante
e podia renovar-se, mas a baixa só se dava de ordem da presideicia;
sendo requisitos para a abertura de praça, alem da idade legal,
qualidade de cidadão brasileiro, saudo e robustez, altura mirima
do 57 polegadas, boa conducta moral e politica, isenção de crme,
provada por folha corrida.

Uniforme. - Era rigorosamente militar; todos se fardavo;
os officiaes trazio banda, cananas, canhões de 'veludo, gldes
correspondentes aos postos, barretina e bonet. Excepto a n
da, aos inferiores cabio distinctivos semelhantes, mas diveri-.
mente dispostos. As praças tambem usavAo de barretina ou bnet
em forma do mitra o cingio correame proprio de caçadores, branco
o da cavaliaria, preto o da infantaria.

Ordem do serviço.—Toda a força estava d disposição imtiio-
diata do presidente da provincia na capital empregava-se em guar-
necer a cadea, as estações publicas, e no policiamento geral da
cidade; nos destacamentos, immediatamente sujeita primeira
autoridade policial do lugar, occupava-se de serviços identicos.

Nos destacamentos continuaviïo as praças sob o mesmo regi
meu disciplinar; os respectivos commandantes ero competentes
para as reprehendor, prender e fazei-as recolher; no podio per-
manecer mais de um anno no mesmo lugar; nem obter baixa, sem
que comparecessem na capital para fazer entrega de todo o arma-
mento e mais objectos pertencentes ao corpo; salvo o caso de por-
mittir o presidente que o recebimento fosse feito por pessoa es-
pecialmente autorisada.

Pernoite, rancho e tratamento.—Ao pernoite no quartel err
obrigados os inferiores, cabos e soldados solteiros; os primeiros,
aliegassem justos motivos, d'isso podio obter dispensa do commat-
dante, ficando, porem, ao menos um em cada companhia. O rancb'4
comprehondia os cabos o os soldados e tinha a soo serviço, alem do
encarregado, os plantões, cosinheiros e serventes precisos, na ra-
so de 1 para 25 praças. Os mesmos soldados e cabos solteiros',
quando adoecio, ero recolhidos àrespectiva enfermaria, deixan-
do então de receber o soldo e do vencer tempo para satisfação do
alistamento; sendo escuses do serviço, se a molestia tornava-se
chrouica ou persistia por maia de tres mezeo.
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Cavalhada. —Os cavaUos eram marcados e matriculados em li-
iro especial e tratados á, argola ou em pastos. No primeiro caso,
estando olies na capital, em alguma cidade ou vilia, venciam forra-
gem inteira, semestralmente arbitrada pela presideucia, em vista
de informação da thesouraria, conforme a lei de 24 de novembro de
1830; no segundo se se abonava a cada um a quarta parte da ração
de milho, a diaria de 20 rs. para capim e a de 10 rs. para curativo
e sal, que era dado quinzenalmente, omittindo-se então a ração do
milho. A ferragem, o milho e o capim na capital eram comprados
pelo cominandante da secção de cavaliaria, precedendo aununcios
que attrahissem concurrencia; nas cidades e vilias corria este dever
aos commandantes doa respectivos destacamentos. Quando as praças
montadas sahiam da capital, percebiam o vencimento de milho e a
diaria de 13 rs. para forragens, contada do terceiro dia da partida
Observando-se a mesma regra quando destacassem em districtos,
que  no fossem cidades ou villas.

Vencimentos de inferiores epraças.—Ero então os seguintes-
1. o sargento, mensalmente . . . . . . 21$000
2. 0	»	 19$000
Forriel. .	 17$000
Cabo.	 »	......15$000
Praça, diariamente . . . . . . . . .	$450

Cada uma das de cavailaria tinha, tambem diariamente, mais
20 ra. para conservação de seilins e arreios.

E por conta do soldo ministrava-se a alimentação, o curativo e
o fardamento, correndo pelo cofre da fazenda os outros dispendios.

Pagamentos.—Os officiaes, como os demais empregados publicos,
e ainda o sargento ajudante tinham assentamento em folha, por
onde mensalmente recebiam seus vencimentos, attestando o presi-
dente da provincia a frequencia do commandante e este a de seus

ubordinados.
Mensal tambem era o pagamento das praças, por meio de preta

geraes, acompanhados de uma relação nominal de todas ellas, em
.que ia declarado o vencimento de cada uma.

Feito o recebimento, o commandaate depositava na thesouraria
o que pertencia ás destacadas, para se lhes effectuar o pagamento
por via de saques e em vista de prets, mensalmente remettidos pelos
respectivos commandantes, liquidando-se ao fim do mez seguinte
qualquer diferença que occorresso.

sripeuraçdo.—No archivo, que podia estar no quartel ou na
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mesma residoncia do conimandante, havia os seguintes livros, mi-
nistrados pela fazenda, nemerados e por elIe rubricados.
Livro mestre geral e os das companhias.

• de c/c. — do commandante com a fazenda e do corpo com diversos.
• do alistamento das praças.
• de matricula dos cayallos.
• do diversos registros.
• de formularios nas companhias e na casa das ordens.

Penalidade.—Ja naqueile tempo comminava-se:
Reprehensão simples ou publica.
Serviço dobrado.
Carga d'armas.
Prisão simples, solitaria, com trabalho, até ao maximo de 6annos.
Demissão ou baixa.
O comandante de companhia podia reprehonder publica ou

particularmente ao seus subordinados.
A mesma competencia tinha o commandante do corpo, bem

como para impor, sem depondencia do julgamento por conselho, as
asguintes penas correcionaes:

Prisão até 2 dias a officiaes; até 8 a inferiores e praças, fa-
zendo-.os entrar em serviço o dobrar guarda até 3 dias Buccessivos.

Carga d'armas até 8 dias, no passando de 2 horas diariamente.
A imposição do outras penas dependia de sentença, admittin-

do-se pronuncia, libeilo, condemnaço por conselho e recurso para
o jury da capital.

Pelo mesmo crime, alem das penas impostas no regulamento
do corpo, podia o roo incorrer nas do codigo e ser processado no
foro commum.

Reg. n. 35 de 7 de fevereiro de 1855.
No longo intorvallo de mais de 19 annos, que mediou entre

esta e a l.a reforma, é intuitivo que notaveis alterações se havio
de operar na organição da força. E, de feito, assim aconteceo.

Croou-se então o estado maior e o menor.
O estado maior comprehendia:
Um tenente coronel. . . L. 230 do 19 de novembro de 184L
Um major fiscal. . . . L. 466 de 26 de abril de 1850.
Um capellão .. . . . . L. 218 de 13 de abril de 1841.
Um cirurgião-mor . . . L. 230 de 19 de novembro de 1842.
Um secretario .....L. 517 do 23 de setembro do 1851.
Um ajudante .....Item.
Um quartelmestre . .	L. 173 do 31 do março de 1840.
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Indicamos aquelias leis unicamente para notar a antiguidade
dos postos, que, de ordinarjo, ou se alteray o nas graduações ouse extinguio, mas er go logo depois restaurados.

O estado menor continha:
Um sargento ajudante. . . . L. 584 de 8 de maio do 1852.
Um sargento quartelmesre . .
Um sargento mestre de musica	 «
Um contra-mestre	 «
Um cometa-mor ......(
Demito musicos	 «
No mesmo periodo forno ainda creados os postos de—
Capitão de cavailarja	. . . L. 173 de 31 do março de 1840.
Alferes em todas as companhias.	 «
Quem contempla este quadro—de uma antiguidade de 30 aunos-.-

certamente se habilita para responder aos que increpam de ninhia-
mente apparatosa a organisaço actual, representando hoje a tota-
lidade da força o duplo da que era fixada naquelie tempo.

As alterações mais notaveja, occorridas em 1855, foram as se-
guintes

1.a

Alistamento por tempo no menor de 6 aflues ; idade de 16 a
40, podendo, todavia, reduzir-se a 14, em relação aos que quizessem
entrar a teivjr nas officinas ou na banda de musica ; admittindo-se,
em geral, individuos de bom proceder e robustez, ingenuos ou li-
bertos, nacionaes ou estrangeiros.

2.a
Juramento commum a offlciaes e praças.

3a
Renovação de alistamento; 1., 2. a e 3•a vez pelos mesmos 6

aunos ; 4. a e 5•a por tres; dahi em diante ao por um ; accrescimo
da 5•a parte do vencimento ; não 80 admittindo, porem, que reno-
vassem praça os que houvessem sido condemnados por deserção,
desobediencia, furto ou descaminho de dinheiros publicos.

4.a
Completo, sem nota, o tempo de tres alistamentos consecutivos,

podiam ser empregadas em outra occupaço—com todos os seus ven-
cimentos—as praças que se houvessem invalidado para o serviço
activo.

5a
Na mesma hypothese, bem como ao fim do tempo correspon-

dente a 4 alistamentos, podiam ser licenciados—com o vencimento
do respectivo solde—, proporcional no 1.0 caso, por inteiro no se-
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gundo, os officiaes e praças que se impossibilitassem de continuar,
por avançada idade ou molostia chronica ; preenchendo-se, então,
como vagos, os respectivos lugares.

Prohihição de entregar-se a outrem, que não àmesma praça, o
respectivo vencimento ; vedada, portanto, a interferencia de pro-
curadores.

7a
Creou-se o conselho de administração de fardamento, composto

do tenente-coronel commandante, como presidente, do major, como
fiscal, dos 5 commandantes das companhias ou dos que suas vezes
fizessem, como vogaes, sendo um o thesoureiro e havendo tambm
um agente, escolhido d'entre os subalternos.

8.
O adiantamento mensal de 2:000$. para fundo de fardamento

os descontos destinados ao mesmo fim o ü despezas de rancho; os
recebimentos para as de ferragens e forragens ; recolhiam-se a um
cofre, de que eram clavicularios o commandante do corpo, o the-
soureiro e o mais antigo dos commandantes do companhia.

9.,%
Elevou-se ao maximo de 6 annos a pena de prisão comminada

aos reos de deserção aggravada; ao commandante deixou-se largo
arbitrio na applicação de castigos disciplinares; adoptou-se o pro-
cesso seguido em l.a linha ; instituio-se um conselho de investiga-
ção, outro de julgamento e uma junta de recurso, óomposta do juiz
de direito da capital, como auditor com voto, e 4 officiaes dos mais
graduados das tres classes do exercito, da guarda nacional ou das
extinctas milicias.

Regulamento n. 50 de 26 de setembro de 1861.
Continha as seguintes novas disposições.

l.a
Aos postos de alferes se podiam ser admittidos os sargentos,

preferindo-se d'entre estes os que melhores informações tivessem,
que contassem 2 annos de praça e, pelo menos, 6 mezes de oxercicio
de inferiores. E, exceptos o commandante, o cirurgião mor e o ca-
peilão, todos os outros officiaes eram nomeados por meio de promo-
ção dos existentes, observada a ordem gradual do accesso, toman-
do-se em consideração o monto, a antiguidade e a proposta do com
mandante do corpo.

2.a
Os ofticiaes, vitalicios em seus postos, conforme a doutrina do
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art. 30 da lei provincial n. 1054 de 25 do setembro de 1860, so os
perderiam em virtude de sentença de condemnaço, passada em jul-
gado, por algum dos crimes graves ou degradantes, que o mesmo
reg. especificava.

3.
Admittia-se a graduaço de inferiores, alem dos effeetivos con-

stantes do quadro.
4.

O minimo da idade para o alistamento passou a ser do 18 annos;
continuando, porem, a admittir-se os individuos de 14, que quizes-
sem servir nas offlcinas ou na banda de musica. Aos estrangeiros
exigia-se a residencia de 2 annos no imperio.

5a
Os officiaes e praças juravam—fidelidade ao monarcha e ás in-

stituições do paiz—e—obediencia ás ord8ns superiores.
6.a

Alem da caixa de fardamento, foram estabelecidas as seguintes.
-De economias. - Seu fundo provinha da venda dos productos

da quinta do quartel; das sobras das despezas da cavaliariça e dos
descontos de soldos, a que eram sujeitas as praças que, sem motivo
justificado, demoravam-se a chegar a seus destinos. Por ella cor-
riam as despezas de sustento dos africanos livres que cultivavam a
mencionada quinta; de melhor jantar ministrado ás praças nos dias
do festas nacionaes; de compra de utensis e de mobilia ; de paga-
mento de dividas de desertores e praças failecidas.

De soldos.—Nesta erïio depositados os vencimentos dos offi-
ciaes e praças que houvessem de regressar á capital eddos que,
á falta de fundos nas estações fiscaes, lá deixassem de ser pagos.

De diversos.—A esta se recolhia a somma dos descontos feitos ás
praças para pagamento de credores.

De confraria. —Entravão nesta as deducçes destinadas ao en-
terramento das praças

7a

Omittio-se o castigo de carga d'armas o fixou-se em 4 annos
o maximo da pena imposta á deserção aggravada.

Regulamento n. 54 de 28 de fevereiro de 1866.

Soo intuito foi simplificar quanto possivel a administração
econornica e fiscal do corpo. E as innovaçes mais salientes que
abi se noto são as seguintes,
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Restaurou-se o livre arbitrio da presidencia nas nomeações
e demissões dos offlciaes,

2.a
Extincto pela lei n. 1185 de 25 de junho de 1864 o posto de

major, passou ao capitão-mandante o exercicio das respectivas
funcçes.

Reduzio-se a tres annos o praso do alistamento e a 35 o ma-
ximo da idade aos que podifio obter praça. E aos estrangeiros dis-
pensou-se o requisito da residencia biennal.

4a
Continuou mensal o pagamento dos officiaes; o das praças, po-

rem, passou a ser por quinzenas; não se admittindo nem o minimo
desconto para pagamento de dividas particulares, sob pena de de-
missão aos officiaes que o fizessem.

5•a
Prohibio-se que da thesouraria sahisse vencimento algum

para officiaes ou praças destacadas; providenciando a mesma re-
partição, afim de que pelas estações fiscaes corressem pontualmente
os respectivos pagamentos.

Os officiaes, quando expedidos para fora da capital, podio
obter o adiantamento de 3 rnezes de soldo, e ás praças ministra-
vãose as etapas e forragens precisas para chegarem a seus des-
tinos.

7a
Nos termos do art. 7.° da lei n. 1269 do 2 de janeiro de 1866,

concedeo-se que as praças casadas ou que vivessem em companhia
de soes legitixaos paes ou de pessoas que, por obrigação moral ou
juridica, fossem por ellas sustentadas, podessem, quando ausentes
em serviço fora da capital, deixar-lhes uma consignação até me-
tade dos respectivos vencimentos.

8.
Ordenou-se a liquidação definitiva da conta de confraria, en-

tregando-se o respectivo saldo a quem de direito pertencia.
9a

Ficarão, por tonto, extinctas as diversas caixas instituidas em
1861, subsistindo unicamente a de fardamento.

lO.a
Reduzio-se a 50$., em relação a cada praça, o rnazimo do dopo0

s%o coustituido para fundo de fardamento,
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Pela primeiravez, foi estbeleciu o modo de ser feita a ac-
quisiçi.o de fardamento; presrevendo-se o pedido, por parte do
cammandante, no primeiro mz de cada exercicio e a hasta publi-
ca perante a thesouraria provincial com precedencia de editaes
por dia publicados na capital e na 4rte.

A arrematação em praçe 6cou, em geral, estabelecida para o
fornecimento de todos os gonei os e objectos necessarios ao corpo,
bem como para a pastagem e tratamento de animaes.

j3s
Os crimes prevists leis ordinarias, commettidos por pra-

ças policiaca, ainda etr, a o de serviço, devião ser processados e
punidos de conformidade com as mesmas leis.

14a.
Ficou extineto o lugar de capello, supprimido pela mesma lei

1269, acima citada.

Regulamento n. 66 de 29 de agosto do 1872.
Maximo apparato e consequente augmento de despeza foram os

caracteristicos da reforma a que veio servir aquelie acto regula-
mentar, em que se continham as seguintes mudanças.

Restabelecimento dos lugares de major e capello.
2.a

Em 1866 ao existiam 4 companhias de infantaria ; oro 1872 con-
tavam-se 9, alem da de cavaliaria, cada uma provida de capitão,
tenente o 2 alferes. 3.a

Elevou-se a 4 sanca o praso do alistamento, cabendo a cada
praça que o renovasse a gratificação de 100$. em duas prestações,
uma ao principio, outra no fim. Em relação a estrangeiros, restau-
rou-se a condição de 2 annos de residencia.

Regulamento ti. 76 de31de outubro de 1876.

A lei n. 2262 de 30 de junho daqueile anuo havia fixado a força
em 1200 praças, que seriam divididas por 5 circumscripções poli-
ciaes, cabendo á da capital 400 e metade a cada urna das outras,
cujas sedes e demarcações seriam fixadas pelo governo. Alem dessa,
registrava a mesma reforma as seguintes novidades.

1.
- Q alistamento podia cffectuar-se com a clausula de que as pra.
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ças não sabiriam das circumscripçes que houvessem escolhido,

excepto a da. capital.
2.&

As esquadras municipaes, estabelecidas pela, defleiencia da
força policial, iriam sendo dispensadas fi proporção que se fossem
preenchendo os claros da mesma força.

4a

Sobro o preenchimento dos postos dispunha--se: I que a no-
meação de coronel commandante recahiria, no respectivo major
ou em algum official superior ou capitão reformado ou honorario
do exercito; II, que o major fosse escolhido d'entre 08 respecti-
vos capites ou majores e capitães reformados ou honorarios do
exercito; Iii, que da classe dos tenentes sahisso o ajudante .o se-
cretario e da dos alferes o quartel mestre; IV, que entro o sar-
gento ajudante, os demais sargentos o os alferes, tenentes e capi-
tes se observasse a ordem gradual do accesso ; podendo, porem,
igualmente concorrer ao preenchimento dos mesmos postos os re-
formados e honorarios do exercito.

5a
Nos termos da nota precedente, as promoções no mesmo corpo

deviam basear-se no merecimento, consistindo este em—bons ser-
viços alli prestados—disciplina miii tar—inteiligencia—probidade
—procedimento exemplar—subordinação—valor—e—zelo.

O fornecimento de tudo quanto fosse indispensavel ao corpo era
commettido a um conselho de compras, que funccionava na thosou-
raria provincial, composto do respectivo inspector, como presidente,
do contador, do procurador fiscal, do chefe da secretaria e do com-
mandante do corpo ; sendo todas as acqui8içes feitas por meio do
contratos lavrados em hasta publica.

7a
Fundou-se no quartel da l.a circumscripço uma escola elemen-

tar, especialmente destinada a preparar inferiores, instruindo-os
em todas as materias do ensino primaria, nos deveres de praças do
pret, nas disposições eriminses do reg. e no systema de escriptu-
ração das companhias.

Um anuo era apenas decorrido quando mais de uma voz se le-
vantou na asaemblea legislativa provincial, assignalando os maxi-
mas defeitos da ultima organisaço dada l força sob o infeliz regi-
meu das circuniscripçes, seguindo-se logo a condemnação do regu-
lamento, que a lei n. 2439 da 14 de novembro de 1877 declarou sem
vigor, autOri8aIdO o governo a expedir outro, organisado sobre a



310	OONOLIDÂQZo DÁS LEIS MINEIRAS.

banes dos de na. 54 e 66, immadiatamente anteriores. Quando, p0..
rem, chegou a vez de dar-se execução a esse preceito legal, ja as
circumscripç6es haviam deaapparecido, extinctas pela lei ii. 2484
de 9 da novembro de 1878.

Regulamento n. 85 de 15 de abril do 1879.

Este acto foi o fiel desempenho do mandato legislativo acima
citado. Entretanto, os embaraços, sempre crescentes, que se contra-
poem aos melhores intuitos dos poderes provinciaes em materia do
organisaço da força publica, sendo o mais consideravel a impossi-
bilidade de attrahir bom pessoal por meio do recompensas que che-
guem ao menos a competir com as que o desenvolvimento das in-
dustrias do paiz por toda a parte offerece a seus operarios, impoem
a necessidade de continuas alterações no regimen economico e dis-
ciplinar do corpo destinado aos arduos serviços do policiamento
geral da provincia.

E é o que ainda agora aconteceo. A lei n. 2816 de 22 de outu-
bro da 1881 havia autorisado o governo a rever e alterar o ultimo
regulamento, e o art. 6.° da de n. 2894 de 6,do outubro do anuo se-
guinte reiterou a mesma incumbencia, a qie o governo acaba do
dar plena satisfaçAo, expedindo o reg. a. 99 de 25 de maio de 1883,

cuja transcripço somente anteporemos os seguintes dados com-
parativos.

Quadro da força policia3 em um periodo de 10 annos.
1872.	 1882.

Estado maior.
Tenente coronel commandanto.
Major fiscal.
Capitão cirurgião mor.
Tenente ajudante.
Tenente quartelmestre.
Alferes ecretarjo.
Alferes cape1lo.

Estado menor.
Sargento ajudante.
Sargento quartelmestre.
Mestre de musica.
Contra-mestre.
Cometa-mor.
SelleLro.
Mu8ie03 26.

Estado maior.
Major commandante.
No existe.
Capitão cirurgião mor.
Tenente ajudante o secretario.
Alferes quartelmestro.
No existe.
No existe.

Estado menor.
Sargento ajudante.
Não existe,
Chefe do musica.
Contra-mestre.
No existe.
No existe.
Musicos 24,
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Companhias.
Capitea 10.
Tenentes 10.
Alferes 20.
Primeiros sargentos 10.
Segundos 20.
Forrieis 10.
Cabos 80.
Clarins 2.
Ferradores 2.
Cometas 18.
Soldados 779.

Companhias.
Capites 6.
Tenentes 6.
Alferes 6.
Primeiros sargentos 6.
Segundos 12.
Forrieis 6.
Cabos 34.
Clarins 2.
Ferrador 1.
Cometas 5.
Soldados 880.

DISPoSIQES VIGENTES.

Regulamento n. 99 de 2U de maio de
1883.

O presidente da provincia, autorisado polo art. 6. 0 da lei n.
2894 de 6 de outubro do 1882, manda que se observe o seguinte
regulamento para o corpo policial.

Parte primeira.
TITULO 1.0

CAPITULO 1.0

DA ORGANISAÇXO DA FORÇA E SEUS FINS.

Art. 1.0 O corpo policial compor-se-ha de mil praças e serL
dividido em

Estado maior.
Estado menor.
Uma companhia de cavailaria.
Cinco companhias de infataria.
§ 1.0 O estado maior comprehendo:
Um major commandante.
Um capitão cirurgião mor.
Um tenente ajudante o secretario.
Um alferes quartelmestre.
§ 2.' O estado menor cornprehende:
Um sargento ajudante
Um dito mestre da musica.
Um segundo dito contramestre.
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Seis musicos de l. classe.
Nove de 2.&
Nove de 3•a
§ 3.° A companhia de cavailaria, comprohondendo o estado

maior, Cempe-se de:
Um capitão.
Um tenente.
Um alferes.
Um 1.0 sargento.
Dous 2. 0 ' ditos.
Um forriel.
Quatro cabos.
Um ferrador.
Dous clarins.
Oitenta praças.
§ 4. 0 Cada companhia de infantaria, incluido na l.a o esta-

do menor, comprehende:
Um capitão.
Um tenente.
Um alferes.
Um l.° sargento.
Dous 2.°' ditos.
Um forriel.
Seis cabos.
Um cometa.
160 praças.
§ 5. 0 As companhias de infantaria serão designadas pela nu-

meração de l.a. 2.a . , 3 • a, 4a, 5a
Art. 2. 0 A força policial assim constituida, ceiitralisada na

sede da administração, amorivel conforme as exigencias do servi-
ço e determinações do governo, tem por fim auxiliar as autorida-
des na manutenção da segurança e boa ordem, assim na capital,
como por diligencias e destacamentos em quaesquer outros pon-
tos da provincia.

CAPITULO 2.°

o	DOS PROVIMENTOS, ACCESsOS, DEMISSÕES E SUBSTITUIÇÕES.

Art. 3•0 O major commandgnte, o capitão cirurgião-mor, os
capitães, os tenentes e alferes serão de livre nomeação e demissão
do presidente da provincia, salvo, neste ultimo caso, o direito de re-
forma, nos termos dos arts. 1.° § 4. 0 da lei n. 2262 de 30 de junho do
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1876 e 4.° § 2. 0 da de n. 2894 de 6 de outubro do 1882. As funcçõeg
de fiscal seráõ exercidas pelo capitão mais antigo, que será tambem
o mandante.

Art. 4. 0 Não poderá ser provido no posto de capitão cirurgião-
mor quem não tenha o titulo de Dr. em medicina por algu-
ma das faculdades do imperio.

Art. 5•0 Os officiaes do estado menor e outros inferiores e os
cabos serão nomeados pelo commandante do corpo, devendo pre-
ferir para as vagas de forrieis e sargentos, entre as praças de
melhor comportamento, as que reunirem maior somma de habili-
tações e, em igualdade de circuinstancias, as que contarem maior
antiguidade.

Art. 6.° O commandante do corpo poderà augmentar o nume-
ro dos inferiores, concedendo simples graduações, quando se tor-
narem necessarios para o serviço dos destacamentos ou outros quaes-
quer do corpo, comtanto que o numero dos graduados, em cada um
dos postos, não exceda ao de efi'ectivos e que se observe a mesma
regra estabelecida no artigo antecedente.

Art. 7•0 Serão definitivamente destituidos dos respectivos
postos os inferiores e cabos que, por cifeito de sentença passada
em julgado, tiverem de cumprir pena de trinta ou mais dias do
prisão, não podendo ser promovidos novamente ao mesmo posto
dentro do um anuo da data em que tiverem concluido o cum-
primento da sentença.

Art 8. 0 Em suas faltas ou impedimentos serão substituidos:
O commandante pelo capitão que exercer as (uncções de fis-
cal, na forma do § l.° art. l.° da lei n. 2:816 ; o fiscal por um
dos capitães, segundo a antiguidade ; o cirurgião-mor por quem
for nomeado pelo presidente da provincia ; os capitães pelos te-
nentes e estes pelos alferes.

Art. 9 • 0 Occorrendo a falta ou ausencia de todos os officiaes
de uma companhia, ficará ella a cargo d'aquelle que o comman-
dante designar.

Art. lO.° Ao ajudante-secretario e ao quartolmestre dará o
commandante substitutos, tirados das classes dos tenentes e alfei'es.

Art. 11. 0 Todas as demais substituições serão determinadas
pelo commandante nos casos em que o exijão a regularidade e
boa ordem do serviço.

CAPITULO 3.0

DO ALISTAMENTO E DAS BAIXAS.

Art. 12. 0 Só poderão assentar praça no corpo policial os na-



qw

314	CONSOLIDAÇXØ DAS LEIS MINEIRAS.

cionaes ou estrangeiros maiores de 17 annos e menores de 45, que,
alem de moralidade provada por attestaçes de parochos, autori-
dades ou outras pessoas igualmente dignas de fé, tiverem a neces-
sarja robustez verificada em exame medico, sendo o alistamento
voluntario e pelo prazo de 4 annos completos.

Art. 13. 0 O alistamento será feito na capital ; e fora delia, so-
mente quando e por quem for autorisado pelo presidente da pro.
vincia. Em ambos os casos, deverá constar de um termo, que o alis-
tado asoignará ou alguem por cile, sendo depois transcripto em li-
vro a esse fim especialmente destinado.

Art. 14.° As praças que, findo o quatriennio, quizerom e es-
tiverem nas condições de permanecer no corpo, poderão ser a isso
admittidas por igual tempo, abonando-se neste caso a gratificação
de 80 réis diarios.

Art. 15. 0 Consideram-se novamente alistadas as praças qu',
tendo concluido o seu tempo de serviço, não requererem baixa no
decurso de 30 dias, achando-se na capital, e no de 90, fora delia.

Art. 16.° As baixas serão concedidas ou determinadas pelo
presidente da provincia. Não poderão, porem, ter lugar, mesmo
quando esteja preenchido o tempo de serviço:

1. o Si os pretendentes estiverem alcançados para com o corpo.
2. 0 Si tiverem sido nomeados para alguma diligencia.
3.° Si houverem de responder por falta ou crime.
4° Si não apresentarem em bom estado o armamento e mais

objectos que tiverem sob sua guarda, salvo si indemnisarem im-
mediatamente os prejuizos por que estejão responsaveis, e que na
occasião forem arbitrados pelo commandante.

§ unico. Ainda que não tenhão meios de solver de prompto a
responsabilidade pecuniaria figurada em os ns. 1 e 4, terão logo
-ua baixa as que por inspecção de saude forem julgadas absoluta-
mente incapazes para todo o serviço.

Art. 17.° Quando alguma praça for eliminada por mao proce-
dimento ou por qualquer motivo criminoso, será levada á presença
da autoridade policial do lugar, á quem o commandante do corpo
exporá officialmente o motivo da baixa, para que se proceda como
no caso couber.

Art. 18.° Logo que qualquer praça tiver baixa, o comman-
dante do corpo lhe entregará duas escusas do mesmo teor, para
que com uma d'estas possa sua requerer á directoria de fazenda
provincial entréga de qualquer saldo que alli tiver.

Art. 19. 0 Para as baixas não se contará, nem o tempo das li-
cenças de favor, nem o de prisão.
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Art. 20. 0 As praças que concluirem o sou tempo de serviço

podem solicitar sua baixa ao presidente da provincia, ou reforma
nos termos da lei, sendo o requerimento informado pelo commai-
dante do corpo e instruido com a respectiva fé de officio.

CAPITULO 4o

DOS VENCIMENTOS.

Art. 21. 0 Os vencimentos dos officiaes, inferiores e praças do
corpo policial são os constantes da tabolia que a este regulamento
acompanha.

Art. 22. 0 Nenhum official perceberá, sob o mesmo titulo, mais
de uma gratificação, nem ainda pelo commando do duas companhias.

Art. 23.0 O abono de gratificação e de forragens depende es-
sencialmente do effectivo exercicio de quem a taes vencimentos
tiver direito.

Art. 24. 0 Para pagamento dos officiaes, organisará o quartel-
mestre, pela mesma forma actualmente usada, uma folha, em que
se assiguaráõ todos os incluidos neila.

Essa folha, que se fará no principio de cada mez, contendo os
vencimentos do mez anterior e o certificado de sua exactidão pelo
commandante do corpo, depois de seilada com o sinete respectivo,
subirá à presença do presidente da provincia, o qual julgando-a re-
gular, a rubricará.

Art. 25. 0 Rubricada a folha pelo presidente da provincia, será
levada á directoria de fazenda, que, depois dos devidos exames, en-
tregará sua importancia ao quartelmestre, independente de qual-
quer procuração.

Art. 26. 0 Recebida pelo quarteirnestre a importancia dos ven-
cimentos dos officiaes, o commandante a fará distribuir áqueiles
• quem pertencer, registrando-se a relação de pagamento em livro
• esse fim destinado.

Art. 27. 0 O pagamento dos inferiores e das praças, bem como o
das forragens e ferragens, será feito em vista dos vencimentos pedi-
dos; os do pessoal em relações de mostra, contendo os devidos aba-
timentos; os outros em prets especiaes.	 -

Art. 28. 0 A directoria da fazenda,depois do exame de taes pa-
peis, entregará a somma de todos elies ao quartelmestre, o qual,
passando recibo em cada um, distribuirá, de ordem do commandan-

-'iO do corpo, aos das companhias o que a estas couber, dando o devi-
do destino á importancia das forragens e ferragens,
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ArL. 29.0 Na capital nenhum vencimento será tirado para oftl-
inferiores ou praças que ahi não estejão, os quaes, quando

diligencia ou destacados, serão pagos pelos meios prescriptos no
cap Io seguinte.

Art. 30. 0 Os officiaes expedidos para qualquer diligencia ou
destacamento poderão obter um adiantamento de simples soldo,
nunca excedente ao de 3 mezei.

Art. 31. 0 Para occorrer a estas despezas, bem como ás de
adiantamento para etapas e forragens, terá o eommandante do corpo
em cofre a quantia de 2:000$., supprida pela directoria de fazenda,
e de que elle assignará carga.

Em vista das folhas dos officiaes, relações de mostra e prets es-
peciaes, se farão opportunamente as deducçes e creditos respecti-
vos, conservando-se porem mensalmente completa a quantia acima
declarada.

Art. 32. 0 E' absolutamente prohibido fazer desconto nos venci-
mentos dos inferiores e praças para pagamento de dividas particu-
lares.

O que infringir este preceito fica obrigado á indemnisação, per-
dendo alem disso para o cofre provincial o dobro da quantia indevi-
damente descontada.

Art. 33 • 0 Sempre que se houver de fazer pagamento a inferio-
res e praças de pret, formar-se-ha o corpo sem armas, e o comman-
dante mandará ler pelo ajudante, em voz alta e intelligivel, as dis-
posições penaes em vigor no mesmo corpo.

Finda a leitura, se fará em presença do capitão-mandante o pa-
gamento ás companhias, chamando-se os inferiores e as praças pelos
seus nomes, segundo a ordem de sua numeração. Os vencimentos
serão directamente entregues aos proprios individuos constantes
das relações de pagamento, nas quaes se assignarão, ou algum com-
panheiro por aquelle que o não possa fazer, não se admittindo abso-
lutamente nesse acto a intervenção de estranhos, nem mesmo a
titulo de procuradores.

CAPITULO 5.°

DOS DESTACAMENTOS, DILIGENCIAS E CONSIGNAÇEs.

Art. 34 • 0 As praças destacadas ficarão immecliatamente sujeitas
á autoridade que pelo presidente da provincia for designada. i\
falta de designação, ficarão ás ordens do respectivo delegado
policia.

Art. 35. 0 As que sahirem em diligencia, ao transitarem po
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algum destacamento, deverão apresentar o seu—passe—ao respee-
tivo commandante, para que seja por elIe visado.

Art. 36. 0 O aluguel de casas para quarteis de destacamentos
serã pago pelos cofres proviuciaes, devendo-se, porem, sempre que
possivel for, contratal-o com os respectivos proprietarios.

Art. 37•0 Aos inferiores o praças que houverem de seguir em
diligencia ou destacados, ou que de qualquer ponto tenham de re-
gressar á capital, se adiantará a importancia das etapas e forragens
precisas para chegarem a seu destino, regulada a marcha a 3 leguas
por dia para as de infautaria e a quatro para as de cavaliaria, sen-
do-lhes carregada essa importancia na guia respectiva e descontada
integralmente na primeira relação do mostra que se apresentar.

Art. 38. 0 Chegando o destacamento ou diligencia ao ponto a que
se destinar, será immediatamente feito pela estação fiscal mais pro-
xima o adiantamento do valor das respectivas etapas para o provi-
mento do rancho até ao fim do mez que estiver correndo.

Art. 39•0 O valor de etapas para o rancho e de luzes para os quar-
teis, fora da capital, será sempre adiantado pelas estações locaes,
no principio de cada mez, para as despezas de todo o decurso deste,
liquidando-se, por occasião do recebimento seguinte, quaesquer al-
teraçées occorridas no pessoal.

Art. 40. 0 Os officiaes, inferiores e praças, destacados ou em
diligencia, receberão seus vencimentos pelas coilectorias ou re-
cebedorias das localidades por onde transitarem ou em que es-
tacionarem.

Para este fim, ao sahirem da capital, se lhes entregará uma
guia, assignada pelo commandante, demonstrando até quando fi-
carão pagos. Em seu regresso igual documento deverão trazer,
firmado pelo exactor que tiver feito o ultimo pagamento.

Art. 41. 0 A directoria de fazenda, instruindo as estaçoO subal-
ternas, para que bem e pontualmente cumpram quanto lhes é de-
terminado nos artigos antecedentes, proverá de modo que neilas
não faltem nunca os meios de realisar de prompto, e de preforen-.
cia a qualquer outro, o pagamento das despezas da força policial.

Art. 42. 0 Os commandantes de destacamentos remetterão no
fim de cada mez uma relação das respectivas praças, com as ai-.
terações que tiverem occorrido, informando pela mesma occasião
si foram pontualmente pagos os vencimentos do mez anterior.

Art. 43•0 Os officiaes, inferiores ou praças, casados ou que vi-
verem em companhia de seus pais ou de pessoas que, por obri-
gação moral ou juridica, sejam por elles sustentadas, o que pro-.
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varro com atte.tados das autoridades do districto de sua resi-
dencia, poderão estabelecer-lhes consignações na capital ou nas
localidades em que haja coliectoria ou recebedoria.

§ 1.' A consignação dos officiaes não excedera o valor do sim-
ples soldo, limitando-se a dos inferiores e praças ao de metade
deste, liquido de todos os descontos a que esteja sujeito.

§ 2.' Taes consignações só terão lugar, quando forem re-
queridas ao commandante do corpo, o qual, solicitando da di-
rectoria de fazenda expedição de ordem para serem entregues as
de fora da capital a quem as deva receber, determinara que nas
folhas ou relaçs de mostra sejam feitos os descontos devidos.

§ 30 As mesmas consignações serão suspensas, logo que re-
queiram os que as estabelecerão, cessando tambem os respectivos
descontos desde a data do ultimo pagamento.

CAPITULO 6.'

DO RANCHO.

Art. 44.' Os cabos, ferradores, clarin.,cornetas e soldados, que
não tiverem a seu cargo legitima familia, serão obrigados a pernoitar
e arranchar no quartel, e ahi se alimentará5 pelo 'valor das eta-
pas, para esse fim descontadas de seus soldos no fim de cada mez.

Art. 45.' Os generos para o fornecimento do rancho serão com-
prados em hasta publica, precedendo annuncios em que se de-
signe dia e hora para serem recebidas e abertas na directoria
de fazenda, com assistencia do commandante do corpo, as pro-
postas em cartas fechadas, com indicação no sobrescripto do ob-
jecto do fornecimento.

Art. 46.0 No dia designado proceder-se-ha àabertura das pro-
postas em presença dos concurrentes ou seus procuradores, do pro-
curador fiscal e do commaudante do corpo, e, depois de serem
lidas pelo chefe da secção central e de examinadas as amostras
se organisará uma relação nominal dos concurrentes com indi-
cação dos artigos de cada proposta e respectivos valores.

Art. 47 • 0 Dentro do prazo de tres dias remetterá o director
da fazenda ao presidente da provincia a relação acompanhada das
propostas, rubricadas por elie, pelo procurador fiscal e pelo com-
mandante.

Art. 48.' Se dentro do prazo de dez dias não for publicada
na secretaria do governo a decisão do presidente, entender-se-ha

ue RãO (OãQ aceitas as propostas, e R'este caso, como naquel.
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lo em que não se apresentarem concurrentes, o fornecimento
continuará a ser feito por quem o tiver anteriormente contra-
tado e poios preços do respectivo contrato: chamando-se, porem,
novos concurrentes, quando este ultimo exigir augmento nos
preços.

Art. 490 Nos contratos o arrematante, alem de outras condi-
çes, se obrigará ás seguintes:

1.0 A fornecer, á vista de pedidos do agente, rubricados pelo
fiscal, dentro dos prazos exigidos e com razoavel autecedoncia, os
objectos necessarios pelos preços dos contratos.

2.a A fornecer novos objectos, quando os apresentados não
forem recebidos por não estarem conformes com o contrato.

3& A não retirar as amostras, que sem deterioração poderem
ser conservadas no corpo, até findar-se o prazo do contrato.

4• 11 A pagar, alem das multas em que tiver incorrido, os ob-
jectos comprados no mercado pelo preço que custarem, quando
não poder fornecel-os nos prazos exigidos, levando-se-lhe em conta
taes objectos pelos preços de seo contrato.
5a A pagar as multas qua lhe forem impostas pelos seguintes

motivos:
a) Não apresentando os objectos nos prazos exigidos ou sen-

do elles de qualidade inferior á das amostras, 10 % do valor dos
mesmos objectos.

b) Faltando na medida ou quantidade, 10 % do valor de toda a
quantidade.

6 a A pagar o dobro das multas na reincidencia e a sujeitar-se
em tal caso á resciso do contrato, si o presidente da provincia o
julgar conveniente.

7a A prestar fiança para garantir o pagamento das multas.
Art. 50. 0 O director da fazenda remetterá ao commandante do

corpo copia authentica da proposta e do termo de contrato.
Art. 51.° As multas serão impostas pelo commandante do corpo

com recurso para o presidente da provincia.
Art. 52.0 O rancho estará sob a immediata inspecção do com-

mandante do corpo; o capitão fiscal velará na execução das ordens
que forem dadas para o respectivo serviço e para o bom tratamento
das praças ; examinará todos os generos comprado@ ou fornecidos,
dando immediatamente conta ao commandante, quando forem d
má qualidtde ou possam ser nocivos á saude.

Art. 53 • o Alem dos empregados do rancho,nomear-se-hão d'en-
tre os soldados os que devam occupar-se do preparo dos alimentos,
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preferindo-se para isso os que por suas circumstancias não possam
fazer guardas e outros serviços.

Art. 54. 0 O rancho ministrará diariamente ás respectivas pra-
ças almoço, jantar e ceia, designando o commandanto em tabeila
mensal a quantidade o qualidade dos generos alimenticios, que du-
rante um mez devam ser fornecidos.

Art. 55.0 A tabelia da avaliação da etapa será semestralmente
organisada pela directoria de fazenda, do accordo com o comman-
daiite do corpo, e approvada pelo presidente da provincia.

CAPITULO 7.°

DO FARDAMENTO, ARMAMENTO E EQUIPAMENTO.

Art. 56. 0 O uniforme do corpo policial só poderá ser alterado
por expressa determinação do presidente da provincia.

Art. 57• 0 Para o fardamento dos inferiores e praças de pret
serà descontada do vencimento diario de cada uma a quantia
de 200 reis diarios, que ficará na respectiva thesouraria, sendo
ahi lançada em conta especial.

§ unico. Nenhuma praça será obrigada a ter em deposito,
a titulo de fardamento, mais de 60$000, devendo-se-lhe restituir
qualquer excesso.

Art. 58. 0 O fornecimento será feito em hasta publica, ob-
servando-se as disposições que forem applicaveis dos arts. 45a 50,
quando o governo não julgue mais conveniente aos interesses da
provincia mandar vir taes objectos directamente da côrte.

§ l.° Nos primeiros dias do mez de abril de cada anno, o
commandnnte do corpo formulará o pedido das peças de far-
damento que, durante o proximo futuro exercicio de julho a
junho, devão ser fornecidas ás praças, e o apresentará ao pre-
sidente da provincia, para ser remettido á directoria de fazenda.

§ 2.0 Examinado e aceito o fardamento por uma com-
missão, composta do commandante do corpo e mais dous membros de-
signados pela presidencia da provincia, será entregue ao com-
mandante do corpo, que o mandará arrecadar, carregando-o no
livro competente ao quartelmestre, o qual, conforme as ordens
que tiver, o irá distribuindo às respectivas praças.

Art. 50. 0 O eommandante do corpo, em vista das relações meu-
saes que os commandantes de companhia lhe enviarem, mandará
fazer em livro proprio a escripturação de todas as operações
concernentes á distribuição de fardamento e aos descontos que lhe

o relativos,
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Art. 60. 0 As peças de fardamento,armamento, correame e equi-

pamento que deve ter cada praça, bem como os utensis destinados
ao serviço do quartel, e o tempo de duração de taes objectos, se re-
gularão pelas tabeilas que a este regulamento acompanham.

Art. 61. 0 Os objectos mencionados nos artigos antecedentes se-
rão lançados no livro respectivo sob o titulo—carga--, os que forem
distribuidos às companhias ou entregues a alguem, por ordem do
presidente da provincia, serão lançados debaixo do titulo—descarga,
em correspondencia com aquell'outro. Este methodo de escriptura-
ção será tambem seguido nos livros de iguaes objectos das compa-
nhias.

Art. 62. 0 Nas companhias os objectos a dias destinados serão
arrecadados e carregados, no livro competente, aos respectivos com-
mandantes, que deiles passarão recibo ao quartelmestre.

Art. 63. 0 A's praças que, antes de vencidos o fardamento e mais
objectos, os estragarem, poderão ser fornecidos outros, descontando-
se-lhes neste caso o respectivo valor pela 5a parte do soldo atí com-
pleta indemnisação, si for peça de fardamento, e nos demais casos
a quota proporcional ao tempo que faltar para a duração fixada do
objecto inutilisado.

§ 1.0 Será feito em dobro este ultimo desconto, quando a praça
não fizer entrega do objecto para ser recolhido á arrecadação.

§ 2. 0 Estes descontos serão mencionados e deduzidos no final
das respectivas relações de mostra.

Art. 64. 0 Ao quartelmestre e aos comn'iandantes das compa-
nhias incumbe velar pela guarda, aceio e conservação dos objectos
recolhidos ás suas respectivas arrecadações, pelos quaes são res-
ponsaveis.

Art. 65. 0 Nos fins de dezembro de cada anno apresentarão os
commandantes das companhias ao do corpo uma relação circumstan-
ciada de todo o fardamento, armamento, correame, equipamento e
utensis, distribuidos e em arrecadação e guarda nas mesmas com-
panhias, e o dito commandnte, por essas relações, tendo igual-
mente em vista o que existir na arrecadação a cargo do quartel-
mestre, organisará uma relação geral, que será enviada ao presi-
dente da provincia.

CAPITULO 8.°

DO TRATAMENTO E cuRATivo DOS ENFERMOS.

Art. 66. 0 As praças que adoecerem na capital serão examinadas
pelo cirurgião mor do corpo. Si forem julgadas em estado de se re.
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colherem 
à

enfermaria, o eommandante da respectiva companhia
lhes mandará passar baixa, rubricada pelo mesmo cirurgião mor, e
com este documento serão elias apresentadas ao enfermeiro ou admi-
nistrador do hospital (quando haja contrato com qualquer estabele-
cimento de saude), afim de receberem ahi o devido tratamento.

Art. 67. 0 As baixas e altas serão datadas, declarando-se neilas
a hora em que foram entregues ás respectivas praças.

Art. 68. 0 As despezas do curativo serão pagas em virtude de
despacho do presidente da provincia, lançado em requerimento das
mesas ou principaes administradores ou procuradores dos hospitaes
ou enfermarias, depois de conferidas as contas pelas relações no-
minaes que se acharem na directoria de fazenda.

Quando, porem, forem feitas em enfermarias proprias do corpo,
serão pagas por ordem do mesmo presidente, em vista das contas
apresentadas pelo commandante, as quaes serão previamente exa-
minadas.

Art. 69. 0 As praças que enfermarem fora da capital serão pela
mesma forma tratadas a expensas do cofre provincial.

Art. 70. 0 As praças, assim tratadas á custa da provincia, per-
dem a favor da mesma os seus vencimentos.

Art. 71.° O presidente da provincia, si o julgar mais conve-
niente, quer á fazenda provincial, quer ao bom tratamento das pra-
ças, estabelecerá enfermarias ou contratará com qualquer estabe-
lecimento pio ou de saude o curativo das praças enfermas.

CAPITULO 9.°

DA COMPRA, SUSTENTO E TRATAMENTO DOS CAVALLOS E DESTAS.

Art. 72.0 Haverá um livro de matricula dos cavailos e bestas
destinados ao serviço do corpo, e nelie serão feitas, com a devida
especificação, todas as declarações de cor, idade, tamanho, preço,
marca e vendedores. Todos os animaes serão numerados no quarto
direito, tendo acima do numero a marca—C, P—.

Art. 73. 0 O preço da forragem e ferragem para os cavailos e
bestas serà arbitrado semestralmente, na conformidade do art. 55.

Art. 74.° O commandante da guarda apresentará diariamente
um mappa, com declaração das alterações que houvorem,da entrada
e sahida dos animaes e dos objectos fornecidos para forragem e
ferragem.

Art. 75. 0 A's praças de cavaliaria em diligencia so se abonará
metade da forragem desde a partida.
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Art. 76. 0 Os animaes que não estiverem em effectivo serviço

serão confiados, mediante contrato, a pessoas que offereçam as na-
cessarias garantias de bem tratal-os e que possuam terrenos apro-
priados, com abundante pastagem, sendo preferidos os que em con-
currencia propuzerem condições mais vantajosas, para o que se mar-
cará dia de arrematação, previamente annunciado.

Art. 77. 0 As praças que sahirem em diligencia ou destacamen-
tos, e os particulares encarregados do tratamento dos cavalios, res-
ponderão pela sua entrega ou pelo pagamento do seu valor,salvos os
casos de morte ou furto, que serão justificados e provados perante
o commandante do corpo, por attestado de alguma autoridade do
lugar ou pela apresentação da marca.

Para verificar-se o pagamento, será o cavalio avaliado por tres
officiaes do corpo, inclusive o commandante da companhia de ca-
valiaria.

Art. 78. 0 O commandante do corpo apresentará ao presidente
da provincia no 1.° dia de cada mez tres relações de forragens,
uma de todos os cavailos e bestas que se acharem á argola, outra
dos animaes em serviço fora da capital e em viagem, que vencem
meias forragens, e a terceira dos que estiverem nos pastos, afim de
que seja lançado o—visto—.

A importancia da primeira destas relações ficará na directoria
de fazenda e será passada para uma caixa especial de forragens,
a da segunda será entregue ao quartolmestre para os devidos effei-
tos, e a da terceira sel-o-ha a quem fizer o fornecimento, mediante
requerimento documentado com attestado do commaudante do
corpo, com que prove o cumprimento do seu contrato.

Art. 79•0 Os cavalios e bestas que se tornarem incapazes terão
baixa, depois de examinados, e serão vendidos em hasta publica pe-
rante a directoria de fazenda, por ordem do presidente da provin-
cia, entrando o seu producto para os cofres da mesma repartição,
creditado na verba pela qual se faz o fornecimento.

Art. 80. 0 O fornecimento de cavalios e bestas se fará por inter-
medio da directoria de fazenda, a qual, precedendo annuncios, pro-
cederá á compra, em hasta publica, dos que forem necessarios, cru
Vista dos pedidos do commandante, autorisados pelo presidente da
provincia, lavrando-se de tudo os devidos termos.

Art. 81.° A compra dos generos necessarios ao sustento dos ca-
vailos e bestas se fará igualmente em hasta publica, de conformi-
dade com as prescripçes dos arte. 45 a 51 do capitulo 6.9
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CAPITULO 10.

DAS MUN1ÇES DE GUERRA.

Art. 82.' Haverá sempre, em deposito no corpo po-
licial, cartuxame embalado para as diligencias que o exi-
girem.

Regulada sua quantidade pelo eommaidante do cor-
po, com approvação do presidente da provincia, será guar-
dado em lugar proprio e a cargo do quartelmostro.

Na mesma conformidade, haverá cartuxame sem bala,
que deverá servir para as honras funebres dos offieiaes e
praças do corpo, que failecerem.

Art. 83. 0 A compra de polvora, metal e papel no-
cessario á fabricação do cartuxame, será feita com as mes-
mas formalidades que a respeito dos outros artigos de
fornecimento são ordenadas no presente regulamento.

Art. 84. 0 O quartelmestre, salvo o caso de urgen-
eia, não fornecerá cartuxame seno em virtude de ordem
por escripto do commandante do corpo, lançada em pedi-
do rubricado pelo fiscal, em o qual passará recibo a pessoa
a quem for entregue; e sempre que tornar a arrecadar
aquelie que assim for dado, o examinará, dando parte de
seu estado ao commandante do corpo.

TITULO 2.'

CAPITULO l.°

DA ESCRIPTURAÇÂIO.

Art. 85.' Na secretaria do corpo haverá os seguintes
livros:

1.' Livro mestre de registro geral das praças do
corpo.

2.° Dito de protocoilo das entradas das diversas or-
dens da presidencia.

3•0 Dito de registro de officios dirigidos á mesma.
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40 Dito da carga e descarga, equipamento ou utensis.
5.° Dito de termos de juramento dos officiaes no-

meados.
Art. 86.° Alem destes livros, haverá no archivo os

que o commandante julgar necessarios. Nem ao comman-
dante, nem aos offlciaes e praças é permittido tirar da se-
cretaria livros ou papel algum a elia pertencentes.

Art. 87.° Cada uma das companhias terá os seguin-
tes livros:

1. 0 De distribuição ou carga de fardamento ás pra-
ças de pret.

2.° De registro das partes de accusaçes de deser-
tores.

Art. 88.° Na casa das ordens haverá um livro para
registro das ordens do dia, expedidas pelo presidente da
provincia e commandante do corpo.

Art. 89. 0 Estes livros serão fornecidos pela directo-
ria de fazenda, numerados e rubricados pelo fiscal do
corpo, á excepção do livro mestre e do de juramento dos
officiaes, que o serão pelo commandante do corpo, com
seus termos de abertura o encerramento.

O secretario passará gratuitamente as certidões que
dos mesmos livros forem requisitadas e mandadas passar
pelo commandante.

Art. 90.° As ordens do dia serão competentemente
registradas e lidas em presença do corpo, tomando os sar-
gentos em seus formularios a parte que interessar ás suas
respectivas companhias, sendo coLnmunicadas aos destaca-
mentos, si a elies interessar tambem o seu conhecimento.

Art. 91.° Nos corpos de guarda serão essas ordene
affixadas em forma de editaes, respondendo os commandan
tes pela sua observancia.

Art. 92.° O commandante do corpo fará as pequenas
despezas com a compra dos objectos necessarios ao expe-
diente da respectiva secretaria, casa das ordens, quar-
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telmestrado a companhias, e apresentará mensalmente a
conta de sua importancia ao presidente da provincia,
para ser paga pela directoria de fazenda.

CAPITULO 2.°

DA ORDEM DO SERVIÇO.

Art. 93. 0 O corpo policial, subordinado ao presiden-
te da provincia, o obedecerá em tudo que for do serviço
publico, cumprindo religiosamente as ordens que deile re-
ceber e que lhe serão transmittidas sempre pelo respectivo
commandante.

Art. 94•0 Ao commandante devem todos os officiaes
e praças do corpo ebem assim devem uns aos outros, por suas
graduaçes, re3peito, subordinação e obediencia.

Art. 95. 0 Os offlciaes e praças poderão levar suas
queixas ao presidente da provincia, mas sempre por inter-
medio e com licença do seu commandante.

Art. 96. 0 Antes de feito o serviço para que for qual-
quer praça ou offlcial designado, no poderá oppor-se, nem
mesmo queixar-se do procedimento do superior.

Cumprida, porem, a ordem e satisfeitas as determina-
ções, poderão então fazer a sua representação, sempre re-
speitosa, a qual chegará ao presidente da provincia do
modo determinado no artigo antecedente.

Art. 97. 0 A ordem geral do serviço do corpo será a
que o presidente da provincia determinar.

CAPITULO 3u

flo SERVIÇO ORDINÁRIO DO QUARTEL.

Art. 98, 0 Todo o serviço do quartel será insccio-
nado por um official de estado maior, que ahi deverá per-
manecer por 24 horas, tendo ás suas ordens um inferior
de piquete. Sem ser rendido por outro que o 'bstitua,
pao deixará esse oiflcial o seu posto.
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Art. 99.° Este offlcial deve manter em toda a sua
plenitude a policia do quartel. E' autorisado a prender, â
ordem do commandante do corpo, a qualquer de seus su-
balternos que commetta faltas, e ainda aos seus superiores
no caso de flagrante delicto, dando logo conta ao mes-
mo com mandante, salvo existindo no quartel algum ofil-
cial mais graduado, a quem deverá. dar parte do oceor-
rido, para este providenciar como for conveniente e par-
ticipar ao commandante do corpo.

Art. 100.0 O 1.0 sargento de cada companhia apresen-
tarà um mappa diario daquelia á que pertencer, assi-
gnado pelo respectivo commandante, contendo todas as
alterações do dia antecedente, como sejo baixas e altas
do hospital, diligencias, entradas e sahidas para desta-
camentos, prisões, licenças, baixas do serviço, novos
alistamentos, &.

As alterações que importarem aumento, diminuição
ou perda 1e soldo, ficarão notadas no livro mestre do
corpo e no formulario da respectiva companhia.

Estes mappas diarios serão organisados conforme os
assentos do formulario que deve ter cada companhia,
escripturado da maneira que se pratica actualmente.

Art. 101.0 Em vista dos mappas diarios, serà feito o
detalhe do serviço pelo fiscal e pelo ajudante do corpo.

Art. 102. 0 As alterações que contiver cada mappa
diario serão lançadas pelo ajudante em outros formula-
rios das respectivas companhias, que deverão existir na
casa das ordens, para serem entregues ao commandante
do corpo no fim de cada semestre e recolhidos ao archi-
vo, depois que por elies se conferirem os prets das com-
panhias.

Art. 103.° Por ordem do presidente da provincia,
serão satisfeitas as requisições de força feitas pelo chefe
de policia ou pelas autoridades residentes na capital.

Exceptua-se a noite e o caso de indeclinavel necessi.



328	CONS0LIDAÇ0 DAS LEIS MINEIRAS.

dade, em que bastará que qualquer dessas autoridades
faça por escripto ou pessoalmente as suas requisiçes ao
commandante do corpo ou ao official que estiver de estado
maior no quartel, e este offlcial, satisfazendo a requisição,
dará conta immediatamente ao commandante do corpo e
este ao presidente da provincia.

CAPITULO 40

DAS RONDAS E PATRULHAS.

Art. 104.° O official do dia, rondando as guardas e
patrulhas, è autorisado a mandar prender as praças deilas
e a dar as providencias necessarias para que o serviço se
faça coma maior regularidade.

Art. 105.° Os officiaes de rondas e patruihas,em cir-
cumstancias ordinarias, executarão as instrucções que lhes
derem o chefe de plicia e seus delegados : o numero de
força das patrulha- será por estes regulado, bem como o
tempo de duração do serviço. Em circumstancias extraor-
dinarias,observar-se-hO as ordens que o presidente da pro-
vincia der ao commandante do corpo.

Art. 106.° Os officiaes do rondas e patrulhas, alem
das instrucções da policia, receberão as que o commandan-
te do corpo houver de dar a bem da disciplina, comtanto
que estas em nada se opponho áqueilas.

CAPITULO 50

DAS LICENÇAS.

Art. 107.° As licenças dos officiaes e praças do corpo
policial serão em geral reguladas pelo que se achar dispos-
to para os empregados provinciaes, com as seguintes
modificações

§ 1. 0 O presidente da provincia poderá conceder li-
cenças de favor até 20 dias.
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§ 2. 0 O commandante do corpo as poderá conceder
até 8 dias, participando immodiatamente à presidencia.
Estas licenças no prejudico os vencimentos.

No poderão, porem, ser repetidas durante o anno.
Art. 108.° Todas as outras licenças, uma vez conce-

didas na forma das disposiçYes em vigor, serão lançadas no
livro mestre.

Art. 109. 11 O cirurgio-mor do corpo é o competente
para passar os attestados de molestia tcjue1les que por este
motivo requererem licenças.

]Parte segunda.

DISPOSIÇES PENAES.

TITULO l.°

PARTE GERAL.

CAPITULO l.°

DOS DELINQUENTES.

Art. 110, 0 E' considerada crime toda transgresso da
disciplina do corpo policial, definida neste regulamento,
praticada por oficial ou praça do mesmo corpo.

Art. 111.0 São considerados autores os otflciaes ou pra-
ças do corpo policial que commetterem, constrangerem ou
mandarem alguem commetter as transgressões de discipli-
na de que trata o art. anterior.

Art. 112. 0 São considerados cumplices os offlciaes ou
praças que directamente concorrerem para se commetter
As referidas transgressies.

Art. 113. 0 Não se julgarão criminosos os officiaes ou
praças que estiverem loucos, salvo se commettorem o cri-
me em intervallo incido; que forem violentados por força
irresistivel ou que praticarem o crime casualmente, no
exercicio ou pratica de qualquer acto licito, feito com
attenço ordinaria.
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Art. 114.0 Será justificavel o crime e no terá lugar
a punição deile, quando for praticado por offlcial ou praça:

1.° Para evitar mal maior.
2. 0 Em defeza da propria pessoa, de um superior, ca-

marada ou paisano, ou do quartel, cadea, posto de guarda ou
estabelecimento em que estiver de sentineila.

§ unico. Para que o crime seja justificavel, deverão
concorrer conjunctamente os seguintes requisitos:

No 1.° caso-
1. Certeza do mal que se propoz evitar.
2. Falta absoluta de outro meio menos prejudicial.
3. Probabilidade da efficacia do que se empregou.
No 2. 0 caso-
1. Certeza do mal que o delinquente se propoz evitar.
2. Falta absoluta de outro meio menos prejudicial.
3. 0 O no ter havido da parte do delinquente provo-

caço ou delicto que occasionasse o conflicto.
4.° Probabilidade de efficacia do meio empregado.
Art. 115. 0 Os delinquentes que, sendo condemnados, se

acharem em estado de loucura, no serão punidos, em quan-
to nesse estado se conservarem.

Art. 116.' Serão sempre simples as penas de prisão
impostas neste regulamento.

Art. 117.' A tentativa dos crimes classificados neste
regulamento, quando fôr manifestada por actos exterio-
res e principio de execução, que no teve effeito por
motivos independentes da vontade do delinquente, será
punida com as mesmas penas do crime, menos a 3.'
parte em cada um dos graos.

Art. 118. 9 A cumplicidade será punida com as penas
da tentativa e a cumplicidade da tentativa com as mesmas
penas desta, menos a 3.' parte, conforme a regra esta-
belecida DO art. antecedente.

Art. 119. 0 Nas transgressos simples da disciplina
do corpo no serão punidas a tentativa e cumplicidade
senão com a pena de reprehenso.
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Art. 120.° Nenhuma presumpço,por mais'vehemente
que seja, dará motivo para imposição de qualquer das
penas especificadas neste regulamento.

CAPITULO 2.0

DAS CIRCUMSTANCIAS AGGRAVANTES E ATTENUANTESI

SECÇÃO i.

Art. 121. 11 As circumstancias aggravantes e attenu.
antes dos crimes influirão na aggravaço ou attenuaço
das penas, com que hão de ser punidos dentro dos limi-
tes prescriptos neste regulamento.

Art. 122.° São circumstancias aggravantes:
1.' Ter o delinquente praticado o crime em acto de

serviço.
2. 11 Ter o delinquente reincidido em delicto da mesma

natureza, tendo sido condemnado pelo l.° crime.
3o Ter o delinquente procurado lugar ermo ou a noite

para commetter o crime.
4.° Dar-se no delinquente a premeditaço, isto é,

designio formado antes da acção do ofi'ender individuo
certo ou incerto.

Haverá premeditaço quando entre o designio e a acd
ço decorrerem mais de 24 horas.

5. 0 Ter precedido ajuste entre duas ou mais pessoas
para o fim de commetter o crime.

Nos crimes em que houver somente mandante e
mandatario, no se dará a circumstancia do ajuste.

6. 0 Ter o delinquente commettido o crime por paga,
promessa ou esperança de alguma recompensa.

7e Haver no delinquente superioridade de forças ou
de armas, de maneira que o offendido no podesse de-
tender-se com probabilidade de repeilir a offensa.

8.9 Ter o delinquente procedido com fraude.
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9.° Ter o delinquente commettido o crime com abuso
dê confiança neile posta.

10. 0 Ter sido o delinquente impeilido por um motivo
reprovado ou frivolo.

11. 0 Ter o delinquente faltado ao respeito devido à
idade do offendido, quando este for mais velho, tanto que
podesse ser soo pai.

12.° A embriaguez (quando no elemento do crime).
13.° Ter havido arrombamento para perpetração do

crime.
14.° Ter sido o crime praticado com sorpreza.
15. 0 Ter o delinquente, quando commetteo o crime,

usado de disfarce para no ser conhecido.
16.° Ter precedido ao crime a emboscada, por ter o de-

linquente esperado o offendido em um ou diversos lugares.
17.° Ter havido entrada ou tentativa para entrar em

casa do offezidido, com o intento de commetter o crime.

SECÇÃO 2.

Art. 123.° So circumstancias attenuantes do crime
1. 0 Não ter havido no delinquente pleno conhecimento

do mal e directa intenção de o praticar.
2.° Ter o delinquente commettido o crime para evi-

tar mal maior.
3.° Ter o delinquente comniettido o crime em de-

feza da propria pessoa ou de seus direitos; em defeza de
sua familia ou do um terceiro; em desaifronta do algu-
ma injuria ou deshonra que lhe fosse feita ou a soes
ascendentes, descendentes, esposa ou irmãos.

4.° Ter o delinquente commettido o crime oppon-
do-se t execução de ordens illegaes, nos termos do art.
143 do codigo criminal.

5. 11 Ter precedido aggresso ou provocação d
parte do oufendido.
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6.° Ter o delinquente commettido o crime atterrado
de ameaças.

7.° Ser o delinquente menor de 21 annos.

SECÇÃO 3,a•

Art. 124.° As circumstancias aggravantes ou atte-
nuantes deverão ser provadas e na duvida impor-se-ha
a pena no grao medio.

Art. 125.° Quando este regulamento no impõe pena
determinada, fixando somente o maximo e o.minimo, con-
siderar-se-hão tres graos nos crimes, com attenço ás
suas circumstancias aggravantes e attenuantes, sendo o
maximo o de maior gravidade, á que se imporá o maximo
da pena; o minimo o de menor gravidade, t que se im-
porá a pena minima; o medio o que fica entre o maximo
e o minimo, à que se imporá a pena no termo entre os ex-
tremos dados

§ unico. A pena do grao medio será a metade das
penas dos graos maximo e minimo sommadas.

Art. 126. 11 Quando concorrerem muitas circumstan-
cias aggravantes, o delinquente será condemnado no ma-
ximo; quando concorrerem, conjunctamente, circumstan.
elas aggravantes e attenuantes, uma voz que aquelias
sejo de natureza mais grave que estas, ou se contra-
balançarem, ou quando no concorrerem circumstaneiag
aggravantes, nem attenuantes, o delinquente será condem-
nado no medio; e quando concorrerem unicamente cir-
cumstancias attenuantes, ou forem estas mais ponderosas
do que as aggravantes, que tiverem concorrido, o delin-
quente será condemnado no minimo.

D1SPOSIÇES GEItAES.

Art. 127.° Quando o roo for convencido de mais do
um delicto, impor-se.lhe-hao as penas comminadas por
este regulamento para cada um deiles,
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Art. 128.' Os crimes especificados neste regulamento,
que devem ser punidos pelo conselho de julgamento, pre-
screverão por tres annos, estando o delinquente presente
sem interrupção no districto; por seis estando ausente em
lugar sabido dentro do imperio; e por dez, estando au-
sente fora do imperio ou dentro em lugar no sabido,

§ unico. As penas correccionaes serão impostas
logo que o commandante do corpo,os das companhias e des-
tacamentos tenho conhecimento das transgresses que as
motivarem.

Art. 129.' As praças condemnadas á prisão em vir-
tude do sentença, quando no tenhao de ser expulsas do
corpo, só terno direito a meio soldo.

Art. 130.° Os crimes previstos por leis geraes o que
forem commetticlos por officiaes e praças do corpo poli-
cial serão processados e punidos segundo as mesmas leis,
no ficando por isso prejudicadas as penas ejurisdicço
estabelecidas neste regulamento, quando esses crimes im-
portarem tambem transgressão de disciplina do corpo po-
licial.

TITULO 2.°

DOS CRIMES E PENAS.

CAPITULO 1.°

DAS TRANSGRESSES SIMPLES DE DISCIPLINA.

Art. 131°. Haverá transgressão simples da disciplina
do corpo policial toda vez que se der algum dos seguintes
casos

1.' Faltar a praça ao seu quartel, quando ahi deva
estar ; passar de um destacamento para outro ou reco-
lher-se á capital sem ordem superior.

2. 0 Deixar, ainda que momentaneamente, sem legi-
tima licença,o seo posto de sentinelia ou ser ahi encontrada
em descuido ou a dormir.
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30 Distrahir-se ou entregar-se á inacção ou repouso
durante o tempo em que estiver de ronda ou patrulha.

4 11 No comparecer para o serviço á hora designa-
da; ausentar-se deile por mais tempo do que for per-
mittido, apresentar-se com desaceio, mal uniformisada
ou em estado de embriaguez,

5.° Exceder em marcha o tempo marcado para fa-
zei-a; deixar de recolher-se á capital, tendo para esse
fim ordem superior, sem motivo de força maior que o
justifique.

6.° Emprestar as proprias armas ou servir-se das de
outros.

7.° Introduzir bebidas espirituosas em quarteis,
corpos de guarda ou prisies.

8.° Jogar em quarteis, corpos de guarda ou prisões.
9.° Pernoitar fora do quartel sem licença do com-

mandante do corpo, do destacamento ou diligencia, em
que se achar.

10. No conservar o soo armamento, correiame, equi-
pamento, arreios e cavailos limpos e tratados.

li. Embriagar-se no serviço.
12. No guardar o devido silencio em forma; fazer

ruido, bulha, gritaria, provocar palestras em acto de ser-
viço ou em priso.

13. Ausentar-se por 24 horas de qualquer serviço
permanente, em que esteja empregada.

14. Abandonar a guarda, ronda, patrulha ou escol-
ta, de que estiver fazendo parte.

15. Faltar ao quartel por tempo menor do que o
marcado para a deserção.

Art. 132.° As transgressdes indicadas no art. ante-
cedente, conforme as circumstancias de que se revestirem,
serão punidas correccional mente do seguinte modo:

1.0 Reprehenso particular ou publica.
2.° Baixa do posto, temporaria ou indefinida.
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3.° Dobro do serviço.
4° Prisão.
50 Recluso solitaria.
6.° Privação de vicios tolerados.
7•o Carga de equipamento em ordem de marcha.
8.° Fachina.
90 Perda de soldo.
§ l.° Estas penas serão assim reguladas:
1. 0 A baixa do posto temporaria até 30 dias.
Si for indefinida, privará de novos accessos por espa-

ço de um anuo.
2.° O dobro de serviço—uma até 12 vezes; nunca,

Forem, seguidas, devendo o paciente ter, pelo menos, meio
dia de folga.

3.° A prisão até 30 dias.
40 A reclusão solitaria até 30 dias.
5.° A privação de vicios tolerados pode dilatar-se

por todo o tempo de prisão ou reclusão solitaria.
6.° A carga de equipamento em ordem do marcha

será applicada durante o dia.
7. 0 A fachina consisto na limpeza do quartel e suas

dependencias; na das armas e mais petrechos existentes
nas arrecadações; no serviço de conducço de agua e lo-
nha o outros semelhantes.

8.° A perda do soldo será até 30 dias, e nos casos
do prisão e de reclusão solitaria, por tempo corresponden-
te ao da prisão ou reclusão.

§ 2.0 Poderão ser applicados simultaneamente dous
ou tres dos castigos correccionaes, segundo a gravidade
da transgressão, no sondo incompativeis ou prejudiciaes
á saude do paciente.

Art. 133.° As penas do art. antecedente serão im-
postas, sem dependencia de processo, peio commandante
do corpo, que as fará publicar em ordem do dia, meneio-
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nando a qualidade da pena, seu limite, causa, circum-
stancias aggravantes e attenuantes, si as houver.

§ 1.0 Estas penas, uma vez applicadas, só poderão
ser alliviadas pelo presidente da provincia, em grao de
recurso, informado pelo commandante do corpo.

§ 2. 0 Os commandantes de companhia poderão da
mesma forma applicar as penas mencionadas; ficando,
porem, o cumprimento delias dependente de approvação
do commandante do corpo.

§ 3.° Os commandantes de destacamentos, que forem
officiaes, as poderão igualmente applicar e fazer cumprir
sem autorisação previa do commandante do corpo, a quem
darão immediatameate conta circumstanciada do occorri-
do; si forem inferiores, só poderão impor as penas de
reclusão e prisão por tempo não excedente de 15 dias,
participando-o, sem demora, ao commandante do corpo,
para que este determine o que no caso couber.

Art. 134. 0 O commandanto do corpo, os de compa-
nhias e de destacamentos, que forem officiaes, poderão
punir correcciorialmonte, do modo acima dito, com prisão
de oito a 20 dias, as faltas commettidas por qualquer praça
que prejudicarem o serviço em sua marcha regular e
não se acharem especificadas neste regulamento. Sen-
do o destacamento commandado por inferior, dará este
parte immediatamente ao commandanto do corpo, po-
dendo, todavia, attenta a gravidade da falta, prender o
culpado, afim de pol-o em segurança.

Art. 135.° Os ofilciaes que, tendo ordem para se re-
colherem á capital, deixarem de o fazer por qualquer
pretexto, porderáG todo o vencimento, salvo caso de for-
ça maior, provado com justificação regularmente produ-
zida ou com documentos authenticos.

§ unico. Esta pena será imposta pelo commandan.
te do corpo, com recurso necessario e suspensivo para o
presidente da provincia.

Art. 136. 0 Aos oíflciaes que commetterem transgres-
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ses simples do disciplina ou faltas, em relação ao servi-
ço, no especificadas neste regulamento, poderá o comman-
dante do corpo impor correccional mente a pena de prisão
por tempo no excedente de 8 dias.

§ unico. Será, porem, punido pelo mesmo comman-
dante, com reprehenso em ordem do dia do corpo e pri-
são por 15 dias, o oficial de estado maior que abando-
nar o seu posto antes de ser nelle rendido.

Art 137. 0 Os offlciaes e praças punidos correccional-
mente têm direito de se queixar ao presidente da
provincia, quando a pena for imposta pelo commandante
do corpo, e a este quando o for pelos commandantes de
companhias ou de destacamentos.

O presidente no 1.0 caso e o commandante no 2.o, toman-
do conhecimento da queixa, decidiráõ como for de direito.

CAPITULO 2.°
DAS TRANSGRESSES QUALIFiCADAS.

Art. 138.° Haverá transgressão qualificada da disci-
plina do corpo policial, toda vez que o official ou praça
commetter alguma das faltas especificadas neste capitulo.

Art. 139.° O official ou praça que propositalmente
occasionar o maliogro de alguma diligencia será punido
com 2 a 4 mezes do prisão, perda de soldo e do tempo de
serviço que tiver no corpo. Alem disto, será demittido,

1 
sendo official; e se for inferior, terá baixa do posto. Si o
delinquente fôr praça, a prisão será solitaria.

Art. 140.° O official ou praça que servir-se das pro-
prias armas para commettor ou auxiliar qualquer delicto
será punido com 3 a 6 mezes de prisão.

§ unico. Si o auxilio for praticado, estando desar-
mado, impor-se-lhe-ha a pena de 30 a 60 dias.

Art. 141.° A falta de respeito ou insubordinação ao
presidente da provincia, ao superior ou ás autoridades,
á cuja disposição se acharem, será punida com 30 a 60
dias de prisão.
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Art. 142.° O official ou praça que desobedecer, inju-
riar, calumniar, ameaçar ouoffender a seu superior, será
punido com as seguintes penas:

1 .o Pela desoiediencia com 20 a 60 dias de prisão.
2.° Pela injuria,calumnia e ameaça, com 2 a 4 mezes

de prisão. Se a ameaça for feita com armas de qualquer
natureza, com o dobro das penas.

3. 0 Por, qualquer ferimento ou offensa physica, com 4
a 8 mezes de prisão, expulsão do corpo e perda dos venci-
mentos.

Art. 143.° A praça que resistirá prisão será punida
com 30 a 60 dias de prisão solitaria, perderá os venci-
mentos e será expulsa do corpo.

Art. 144. 0 O offlcial ou praça que occultar algum
criminoso ou facilitar-lhe a fuga será punido com a pena
do art. 139.

Art. 145.° A praça que furtar alguma cousa a seu ca-
marada, a inferior, official ou a paisano, será expulsa do
corpo por indigna e perderá os vencimentos.

§ unico. E reputado roubo o furto feito com violen-
eia à pessoa ou cousa, segundo o disposto no art. 270 do
cod. crim.

Art. 146. 0 O official ou praça que abusar de sua po-
sição para extorquir dinheiro de particulares ou tirar lu-
cro para si de qualquer especie, sem provas de legalidade,
será punido com 3 a 6 mezes de prisão e expulso do corpo.

Art. 147.° O official ou praça que der queixa, de-
nuncia ou parte falsa sobre objecto de serviço ou em rela-
ção à disciplina, será punido com 30 a 60 dias de prisão.

Art. 148.° O official ou praça que commetter acto do
cobardia, escondendo-se ou fugindo, quando for necessario
combater ou sustentar a acção da justiça, será punido com
4 a 8 mozes de prfso, e será expulso do corpo por indigno.

Art. 149.° Aqueile que vender, empenhar ou jogar
peças do seu fardamento, armamento, equipamento ou qual-
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quer objecto necessario ao serviço, será punido com 2
a 4 mezes de prisão.

§ 1.0 O que perder ou deixar destruir, por falta de
zelo, qualquer dos citados objectos, soffrerá a pena de 10 a
40 dias de prisão.

§ 2. 0 Em qualquer destes deus casos, o delinquente
perderá o resto do soldo que se verificar, depois de abatido
o desconto para o rancho, até perfazer o valor do objecto
jogado, vendido ou destruido, ou até preencher a quantia
pela qual o empenhou.

Art. 150.° A praça condemnada pelos tribunaes ordi-
narios, por qualquer crime que seja, será desligada do
corpo, desde que passe em julgado a respectiva sentença.

CAPITULO 3.0

DA DESERÇXO

Art. 151.° Toda a praça do corpo que, sem legitima
licença, faltar ao serviço ou ás revistas nos respectivos
quarteis, por 8 dias consecutivos, será qualificada desertor,
assim como a que exceder o prazo de licença por 16 dias.

Art. 152.° A deserção é simples ou aggravada.
Art. 153.° A desrço simples consiste unicamente

na falta da praça ao seu quartel, alem dos prazos indicados
no art. antecedente.

Art. 154.° A deserção se julgará aggravada quando
for acompanhada de alguma das seguintes circumstancias:

1. Ter sido commettida pela segunda vez.
2. a Estando o roo de guarda, patrulha ou ronda, em

marcha ou diligencia.
3	Achando-se em destacamento.
4a Levando armas, fardamento, correiame, equipa-

mento, arreios, munições de guerra, cavalio ou outro
qualquer objecto pertencente á fazenda provincial.

5,a Furtando ou roubando a seus superiores ou ca-
maradas.
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6.& Estando designada para alguma diligencia ou
outro qualquer serviço.

7& Em tempo de guerra, quer externa, quer interna.
Art. 155. 0 Estas circumstancjas são elementares da

deserção aggravada, e como taes no influem na gradua-
ção das penas impostas a essa especie, considerados os
graos maximo, inedio e minimo.

Art. 156.0 As penas por crime do deserção serão im,
postas conforme a seguinte graduação:

§ 1. 11 Ao roo do deserção simples, 1 a 4 rneze do
prisão solitaria.

§ 2. 11 Ao roo de deserção aggravada, 4 8 rnezes'a
prisão solitaria, perda do soldo e expulsão do corpo.

Art. 157.° Apresentando-se o desertor voluntaria-
mente dentro de 30 dias, depois de qualificada a deserção,
ficará reduzida à metade a pena que deveria soifrer, se-
gundo a natureza do crime.

Art. 158.° O desertor que se apresentar antes de
qualificada a deserção será punido somente com metade
da pena de prisão que deveria soffrer, segundo a na-
tureza do crime, e a perda do tempo de serviço que
tiver no corpo.

Art. 159.° O official que faltar ao quartel por es-
paço de 30 dias seguidos será qualificado desertor, e
bem assim o que exceder a licença por igual tempo.

§ 1.0 Em qualquer dos casos acima referidos será
demittido do posto, salvo se iaes faltas forem justifi-
cadas perante o presidente da provincia.

§ 2.° Si o numero de faltas for maior do que o
indicado para qualificar a deserção, será punido com
prisão pelo dobro do tempo que tiver faltado.

Art. 160.° O sentenciado por crime de deserção,
que fugir antes do cumprimento da sentença, será coa-
demnado no dobro do tempo que lhe faltar para cum-
pril-a; e, se apenas tentar a fuga, na 3.5 parte desse tempo.
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§ unico. O quo fugir antes da sentença, estando res-
pondendo a processo, soifrerá a pena de 30 dias de pri-
são, embora seja afinal absolvido.

Art. 161. 0, O official ou praça que dentro de um anno
commetter tros faltas das de que trata o art. 131, ri. 15,
será na 3a falta considerado como roo de deserção sim-
ples ou aggravada, segundo as circumstancias de que
orem revestidas as faltas, e punido com as penas cor-

respondentes.
DISPOSIÇES GERAES.

Art. 162. 0 As penas de demissão e exclusão do corpo
4mpostas aos officiaes serão declaradas em portaria do
presidente da provincia, depois que os condemnados
cumprirem as demais penas em que tenhão incorrido.

Art. 163. 0 As penas de demissão e exclusão do corpo
são indivisiveiS e se applicarão, qualquer que soja a gra-
dação daquelias a que estiverem annexas.

TITULO 3.°

DO PROCESSO.

CAPITULO 1.°

DO CONSELHO DE INVE5TIGAÇ7LO.

Art. 164.° Haverá um conselho de investigação,com-
posto do capitão fiscal, como presidente, e de dois officiaes
nomeados pelo commandante do corpo, que designará
d'entre elies um secretario.

§ 1. 0 Na falta ou impedimento do capitão fiscal, ser-
virá o seu substituto legal; e na dos vogaes, o offieial
que for designado pelo commandante do corpo.

Não havendo officiaes effectivos, servirá5 os reforma-
dos, nomeados pelo presidente da provincia.

§ 2. 0 Si o delinquente for official do corpo, os vogaes
do conselho terão patente ao menos igual à. do mesmo
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delinquente: e na falta ou impedimento de officiaes, em
taes condições, o commandante do corpo representará ao
presidente da provincia para que sejão designados of á-
ciaes da guarda nacional ou outros quaesquer, e se fará
constar do processo a rasão da substituição.

§ 3•0 Si o delinquente for o capitão fiscal, servirá
como presidente o capitão que for designado pelo comman-
dante do corpo e na falta deste offlcial terá lugar a pro-
videncia do § 2. 0 deste art.

Art. 165. 0 A este conselho compete investigar os
autores ou cumplices da transgressão qualificada e da
deserção, e colher todas as provas e circumstancias que
possão esclarecer o facto que estiver em averiguação.

Art. 166. 0 Pode chegar ao conhecimento do com-
mandante do corpo a perpetração de qualquer delicto pelos
seguintes modos:

l.° Quando o proprio commandante do corpo houver
presenciado o delicto.

2. 11 Quando reconhecei-o por exame de documentos
ou de qualquer outro meio escripto ou pela inspecção
de objectos pertencentes ao corpo.

3. 0 Quando o crime tiver sido communicado pelo
presidente da provincia, chefe de policia, commandantes
de companhias ou destacamentos ou por qualquer autori-
dade constituida.

4. 0 Quando receber queixa ou denuncia, nos termos
dos arts. 75, 78 e 79, menos o § 2. 0 , do codigo do processo
criminal.

Art. 167. 11 Desde que o commandante do corpo reco-
nhecer a existencia de crime pelos meios acima indicadbs,
convocará o conselho de investigação, marcando-lhe dia
e hora para a reunião, e lhe remetterà todos os papeis
relativos ao delicto.

Art. 168.0 Os commandantes de companhias e de des-
iacamentos, logo que for praticado algum dos crimes, de que
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tratão os arts. 138 e seguintes, por praça sob seu cominando,
darão parte circumstanciada ao commandante do corpo, o
qual mandará extrahir do livro respectivo uma nota de
todos os assentamentos da mesma praça para ser presente
ao conselho de investigação. Si o crime for de deserção, fará
o commandante de companhia ou de destacamento, em tem-
po, a novidade da ausencia nos mappas diarios.

Art. 169.° Reunido o conselho de investigação, o vogal
secretario, á vista dos documentos a que se refere o art.
167, fará o termo de autoação, e, conduzido o roo à presen-
ça do conselho, será interrogado a respeito dos factos cri-
minosos que lhe forem imputados, podendo qualquer vo-
gal interrogal-o depois do presidente, si assim julgar
conveniente para mais amplos esclarecimentos, e se pro-
cederá á inquirição de testemunhas da accusação em nu-
mero de 2 a 5, as quaes poderão ser contestadas e re-
perguntadas pelo roo, soo defensor ou curador. O inter-
rogatorio e inquirição de testemunhas serão feitos pelo pre-
sidente.

§ unico. Ao roo menor de 21 annos o conselho nomea-
rá curador, sob pena de nullidade do processo.

Art. 170.° O conselho de investigação, segundo o inter-
rogatorio do roo, documentos do processo e depoimento de
testemunhas, dará o seo parecer motivado, declarando
procedente ou não a accusação, e remetterá, sem demora,
o processo ao commandante do corpo.

Si o crime for do deserção, fará o conselho a qualifi-
cação desta.

Art. 171.° No caso de ser declarada improcedente a
accusação, o commandante do corpo fará, no prazo do 8
dias, a revisão do processo, confirmando ou revogando o
pajecer do conselho.

Art. 172.° Terminada a investigação do crime pela
pronuncia do roo, o commandante do corpo communicará
immediatamente o resultado ao presidente da provincia.

Art. 173.° Se durante as sessões do conselho appare-
corem provas ou indicios acerca de qualquer outro deli.
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cto, dos de que trato os arts. 138 e seguintes, deverá o
mesmo conselho tomar conhecimento do referido delicio.

Art. 174.° Ao secietario do conselho de investigação
compete escrever perante o conselho o interrogatorio do
roo, o depoimento das testemunhas, a sentença e mais ter..
mos do processo.

CAPITULO 2.°

DO CONSELHO DE JULGAMENTO.

Art. 175.° Haverá um conselho de julgamento para
punição das transgressões qualificadas da disciplina do
corpo e deserção, composto do commandante do corpo, que
será o presidente, do capitão cirurgião, que servirá de
auditor ou accusador, e de dous vogaes, officiaes do corpo,
designados pelo presidente da provincia, dos quaes um
servirá de secretario. O auditor no terá voto no julga-
mento.

§ 1. 0 Na falta ou impedimento do commandante do
corpo, será elie substituido por um official do exercito ou
da guarda nacional,de igual ou superior patente,e, na falta
ou impedimento dos demais officiaes, seco substituidos por
officiaes reformados ou da guarda nacional, designados
todos pelo presidente da provincia.

§ 2° Si o roo for official, os vogaes serão de gradua-
ção maior ou pelo menos igual á do mesmo roo.

§ 3. 0 Os membros da revisão do conselho de inves-
iigaço no farão parte do de julgamento.

Art. 176.° Feita a nomeação do conselho de julga-
mento, o seo presidente remetterá ao auditor os papeis
pertencentes ao processo, para que, por escripto, faça in-
timar o roo com declaração dos factos pelos quaes tiver
de ser julgado.

Art. 177.° Recebido o processo pelo auditor, terá
este 10 dias para escrever a accusaço, que deverá, ser
apresentada ao conselho e junta ao processo.
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Art. 178. 0 Ao roo será concedido igual praso para
apresentar sua defeza por escripto.

No caso de não poder fazei-o por falta do habilitação,
o presidente do conselho providenciará para que não fique
sem defeza, nomeando-lhe um defensor, que poderá ser
escolhido d'entre os officiaes do corpo, a menos que o
proprio roo ja tenha escolhido algum. A defeza será junta
ao processo.

§ unico. Si o roo for menor de 21 annos, ser-lhe-ha
dado um curador, sob pena de nuilidade do julgamento.

Art. 179.° E' permittido ao roo requerer o adiamen-
to do julgamento, por motivo justificado, pelo praso de 10
dias. O conselho, á vista das rasões aliegadas, decidirá
como lhe parecer justo.

Art. 180.° Instailado o couselho,será o roo conduzido
á presença do tribunal e interrogado pelo presidente,
depois de lhe ser lido o processo de investigação e quaes-
quer peças instructivas do delicto, posteriormente apre-
sentadas.

Os vogaes tm direito de requerer ao presidente para
fazerem as perguntas que julgarem necessarias, a bem do
esclarecimento da verdade.

Art. 181.° Findo o interrogatorio, proceder-se-ha á
inquirição de testemunhas pelas partes, inquirindo-se pri-
meiro as da accusação e logo depois as da defeza, si o roo
as produzir,

As testemunhas podem ser contestadas e repergunta
das pelo auditor e pelo roo, soo defensor ou curador.

Art. 182.° O interrogatorio, quer no conselho de in-
vestigação, como no de julgamento, será feito nos termos
dos arts. 98 e 913 do codigo do processo criminal, podendo o
roo apresentar documentos em sua defeza; e no interro-
gatorio feito perante o conselho de investigação lhe será
concedido para esse fim um praso de ires dias, se assim o
requerer.
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Art. 183.° Finda a inquirição das testemunhas de
accusação e defeza em numero que forem apresentadas,
o presidente admittirá a discussão oral para sustentação
da accusação e da defeza, se alguma das partes o requerer.

Art. 184.° Concluida a inquirição das testemunhas e
discussão oral, quando tenha lugar, o presidente pergun-
tará ao reo si tem alguma cousa a aliegar para esclareci-
mento da verdade, e no caso affirmativo mandará ecre-
ver pelo secretario o que for aliegado, afim de que ilque
constando do processo.

§ unico. Depois da accusação e da defeza, o conse-
lho, se julgar conveniente, poderá reinquirir testemunhas
da accusação e da defeza ou inquirir duas ou tres, de que
novamente tenha conhecimento,

Art. 185.° O julgamento do reo seguir-se-ha imme-
diatamente aos actos do artigo antecedente e, retirados
reo e assistentes, terá lugar em sessão secreta.

Os membros do conselho, menos o auditor, darão os
seus votos, condemnando ou absolvendo o reo, sendo
mencionado na sentença o artigo ou artigos deste regula
mento em que se fundarão para a decisão tomada, que
será por maioria de votos.

Art. 186. 0 Lavrada a sentença pelo secretario e as-
signada pelos membros do conselho, serão abertas as
portas da sala e o presidente a lerá com voz inteiligivel.
O reo será conduzido ao tribunal para assistir á leitura
da sentença, se o houver requerido.

Art. 187. 0 intimada a sentença ao reo, lhe é permit.
tido, a seu defensor ou curador, interpor appellação para
o presidente da provincia da sentença condemnatoria,
dentro do praso de 8 dias da data em que lhe for inti-
mada. A appellação será interposta por meio de uma
petição ao presidente do conselho, o qual a mandará
tomar por termo, depois do que enviará o processo ao
presidente da provincia,
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Art. 188.° Nos delictos, cujo maximo da pena ex.
ceder a 6 mezes de prisão e em todos em que forem reos
officiaez do corpo, haverá appellaço ev offlcio da sentença
do condemnaço ou de absolvição para o presidente da
provincia.

Art. 189. 11 Seja qual for a sentença, o recurso terá
cifoito suspensivo.

Art. 190. 11 Quando no houver appellaço, expirado
o praso legal, será o processo remettido ao presidente
da provincia pelo presidente do conselho.

Art. 191. 11 No caso de ser o reo accusado de dous
ou mais crimes previstos neste regulamento, será jul-
gado por todos elies pelo mesmo conselho.

Art. 192.° Os crimes commettidos pelo commandante
do corpo serão processados e julgados por um conselho espe-
cial de cinco offlciaes da guarda nacional ou do exercito,de
igual patente ou superior, designados pelo presidente da
provincia,e com recurso cx officio para o mesmo presidente.

§ 1.° No terá voto o official que servir de auditor
e accusador.

§ 2.° Neste conselho especial observar-se-hão as
regras estabelecidas para os conselhos de investigação e
de  ulgamento.

Art. 193.° O presidente da provincia, recebendo o
processo, o mandará relatar pelo procurador fiscal da fa-
zenda provincial e ordenará que a sentença se cumpra ou
a reformará, como for de justiça.

Art. 194.° Julgado o processo pelo presidente da
proincia, serão os autos remettidos ao commandante do
orpo, 'ue os mandará archivar, fazendo immediatamente

mmp i a sentença, averbar no livro competente e publicar
m ordem do dia, depois de ter sido lida ao reo.
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CAPITULO 3."

DISP0SIÇES GERAES.

Art. 195.° Os membros do conselho servirão debaixo
do juramento de seus postos.

Art. 196." Os conselhos, do que trata este titulo,
funccionaro no quartel do corpo, em lugar para isso desig-
nado.

Art. 197.° Cada testemunha será inquirida separa-
damente e de modo que uma no oiça o depoimento de
outra.

Art. 198 ° O depoimento de uma testemunha de vis-
ta,corroborado por indicios vehementes plenamente cons-
tatados, prova o delicto.

Art. 199." As sessões dos conselhos serão publicas,
salva a restricço do art. 185.

Art. 200.' As notificações de testemunhas e intima-
ções ao roo serão feitas por uma praça do corpo policial,
designada e juramentada pelo presidente do conselho para
esse fim, e umas e outras se juntarão ao processo com as
certidões respectivas.

Art. 201." No será vogal de qualquer dos conselhos
o official que tiver dado contra o roo a parte accusatoria,
que tiver de depor no processo ou que provar-se ser amigo,
inimigo, parente do roo ou interessado na decisão da
causa.

Art. 202.° No caso de imposição de pena por qual-
quer crime, contar-se-ha ao roo o tempo anterior de prisão
que tiver soifrido, descontados apenas os dias que estiver no
hospital, dando-se as seguintes circumstancias

I. & Demora no julgamento, por motivo independente
da vontade do delinquente.

2 . a No ter sido o crime commettido revestido de cir-
cumstancias aggravantes.
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Art. 203. 0 Desde que qualquer reo tiver de responder
a conselho de investigaço,será immediatamente preso.

Art. 204. 0 Os reos que commetterem algum delicto
em destacamentos serão remettidos para o quartel do
corpo, afim de serem processados, devendo acompanhal-os
as provas o instrumentos do crime, bem como as testemu-
nhas que pertencerem ao corpo o no fizerem falta no ser-
viço do destacamento, providenciando Use, segundo o direito,
para que todas as outras que forem paisanos possam igual-
mente comparecer perante o conselho de investigação.

Art. 205. 0 Qualquer official que for submettido a con-
selho poderá,por uma so vez, recusar um ou todos os mem-
bros do conselho, apresentando por escripto a recusa mo-
tivada ao commandante do corpo.

TITULO 4.°

CAPITULO l.°

DISPOSIÇES DIVERSAS.

Art, 206. 0 O commandante do corpo tem direito a
uma ordenança, a duas cavalgaduras de sua escolha e á
percepção das respectivas forragem e ferragem, cujo valor
lhe é devido, mesmo quando não tenha a seu serviço ani-
inaes pertencentes ao corpo.

A's mesmas vantagens teem igual direito o fiscal, o
capito cirurgião more o tenente ajudante, com a unica
diferença de caber a cada um destes uma so cavalgadura.

Art. 207. 0 O official ou inferior nomeado para qual-
quer destacamento ou diligencia tem para seu transporte
direito á uma cavalgadura e á uma besta de bagagem, que
opportunamente serão restituidas ao corpo, abonando-se-
lhe o valor de meias forragens durante a viagem. Os ani-
maes estacionados percebem apenas a diaria de cem reis.

Art. 208. 0 O commandante do corpo determinará o
numero de luzes indispensaveis ao quartel geral e aos dos
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destacamentos, incluindo-se nas relaçes as respectivas dos-
pezas, para serem mensalmente pagas.

Art 209. 0 Para o funeral de qualquer praça que
faliecer, fica marcada a quantia de 20$00 0, que será paga
pelas estações competentes, em vista dos documentos com-
probatorios da despeza.

Art. 210.° De julho p. futuro em diante,haverá na di-
rectoria da fazenda tres caixas especiaes: uma de farda-
mento, cuja receita será coustituida pelos descontos men-
saes feitos ás praças,na forma do art. 57; outra de rancho,
cuja receita se comporá das quantias descontadas ás praças
para etapas; e a 3. a de forragens,cuja receita constará das
importailcias das relações dos cavalios tratados á argola,
conformo a diaria fixada pela presidencia, na forma do
art. 75.

A despeza constará dos pagamentos feitos aos respe-
ctivos fornecedores.

Art. 211.° A'proporço que as praças concluirem os
seus alistamentos, e só nesta occasio, mandará o comman-
dante do corpo proceder à liquidação e ajuste de contas
de fardamento; devendo ter em vista o art. 57.

Art. 212.' Os saldos das que tiverem baixa ser-lhes-
hão pagos integralmente ou a seus legitimes procuradores,
quando ausentes da capital; os d'aqueilas, porem, que se
re-alistarem,o serão ao quartel-mestre,em vista de pret es-
pecial, descontado o fundo do reserva, na forma do art.
57; effectuando-se o pagamento por intermedio do com-
mandante da companhia, do mesmo modo que os soldos.

Art. 213.' O commandante do corpo mandará pro-
ceder ?t liquidação da caixa de fardamento até fim de
junho do corrente anno, afim de serem pagos às praças os
saldos até à data em que houverem completado os seus
alistamentos e passados para a caixa especial os que se re-
ferirem a alistamentos ainda não findos.

Art. 214. 0 Os pagamentos aos fornecedores serão
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feitos de conformidade com os contratos respectivos, em
vista dos pedidos diarios do agente, rubricados pelo capitão
fiscal, em que se mencionem o numero das praças arran-
chadas, dos cavailos á argola e a quantidade e qualidade
dos generos.

Art. 215.° Todo o armamento, munições, arreios e
equipamento ficarão sob a guarda e responsabilidade do
quartel-mestre.

Art. 216.° O fornecimento de comedoria a presos
pobres ficará a cargo dos destacamentos nos lugares em
que as respectivas camaras não Consigão contratal-o com
vantagem para a provincia, o nesse caso o chefe do policia
solicitará da presidencia a expedição das necessarias or-
dens ao commandante do corpo.

As rações serão fornecidas à vista de pedidos diarios
do carcereiro, devendo as contas respectivas ser organi-
sadas em separado, documentadas com os pedidos feitos e
remettidas pelo commandante do destacamento á directoria
de fazenda, acompanhadas de um mappa nominal dos re-
feridos presas, organisado pelo carcertiro, contendo os
nomes e condições- dos mesmos.

O mappa e assim as contas serão visados pela auto-
ridade policial, segundo os modelos ministrados pela di-
rectoria de fazenda.

§ unico. O preço das rações não poderá exceder a
etapa das praças do corpo policial.

CAPITULO 2.°

DISPOSIÇES GEItAES.

Art. 217.° O commandante do corpo policial não en-
trará em exercicio, sem que tenha prestado juramento
perante o presiden'te da província.

Os outros officiaes e as praças o prestarão nas mãos
do çommaudante,
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Art. 218 0 A força policial é directainonte subordi-
nada ao presidente da provincia, e so dello recebe ordens
o respectivo cornmandante. Das outras. autoridades rece-
berá requisições sobre objectos que não interessem a dis-
ciplina e economia do dito corpo.

Art. 219.° O commandante,o offieial de estado maior
no quartel e os comrnaiidantes de destacnments sio im-
mediatamertte responsaveis, se não pretiroin ás aut>ri-
dados a força que estas requisitarem.

Art. 220.° O com iria ndante responde ao presidente
da provincia por todos os objectos que iIIteresem á boa
ordem, disciplina, policia e economia interna do crpo.

Art. 221.° O presidente da provincia, ouvindo o com-
mandante, poderá transferir de umas para outras com-
panhias ou empregos do corpo os respectivos offictaes.

Art. 222. 0 O cominandante do corpo ? competente
para determinar a passagem das praças de pret de umas
para outras companhias.

Art. 223. 0 Os direitos e deveres do e mman1ante do
corpo, cirurgião-mor e mais officiacs, que no são
expressamente definidos neste regulamento, se regularão,
em tudo quanto for applicavel, pelas leis e regulamentos
que regem no exercito.

Art. 224 ° O serviço gratuito, a que por lei è ob;'i-
gado todo o cidadão, não induz, pelo não exer cicio no
corpo, á perda de vencimentos ou de antiguidade.
O official, porem, que para tal serviço for intimado, o
participará imrnediatamente ao commandante.

Art. 225.° O presidente da provincia, quando jul-
gar conveniente, e sempre que for nomeado novo com-
mandante, mandará inspeccionar o corpo, respondond
o commandante que se retira por quaesquer faltas que
se terihão dado no tempo de sua administração.

Art. 226.° Era todos os casos omissos neste regu-
lamento, concernentos á economia, disciplina e in_
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strucçio do corpo, e ao modo pratico de cumprirem os
Lofficaes e praças seus devores, provdeuciará o presi.-
dente da provincia com as instrucções e ordens necessa rias.

Art. 227.° O commandante do corpo dará,semestral-
mente, ao presidente da provincia informação dos offi-
ciaes, inferiores e cabos.

Art. 228.° No quartel central reunir-se-ha o estado
maior do corpo eahi stabe1ocer-se-hAo a secreta ria,o archi-
vo e arrecadações. No mesmo quartel dar-se-ha a instruc-
ção de recrutas, o que igualmente será dado nos destaca-
mentos, quando o serviço o perrnittir.

Art. 229.° Nos quarteis, nas giarlas o na marchas
observar-se-hão as instrucções dadas pelo cominandante
Ao corpo para a policia, economa e boa ordem do serviço.

Art. 230.° Quando o commandante do corpo mandar
1escarregar armalnento, fardamento ou outro qualquer
objecto, por inutil, nomeará para esse fim uma comrnissão
composta de tres officiaes.

Art. 231. 0 Sempre que o serviço permittir, haverá
revista de armamento no quartel central e nos destaca-
mentos, exercitando-se, por essa occasião, as praças nas
manobras e manejos das armas a que pertencerem.

Quando o cominandante do corpo houver de reunil-o
para exercicios fora do quartel, fará participação antecipa-
da ao presidente da provincia.

Art. 232.° Todo o official ou praça,que for mandado
recolher á capital, por mao comportamento, achando-se
em diligencia ou destacamento, soifrerá no soldo o des-
Leon to da despeza de transporte.

Art. 233.° Na ausencia do commandante do corpo e
do fiscal, o offlcial que se achar de estado maior responde-
rá por tudo quanto for pertencente it disciplina e execu-
ção de ordem no serviço.

Art. 234. 11 A raça expulsa do corro, em virtude
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de sentença, em tempo algum poderá re-alistar-se e
lhe será vedada a entrada no interior do quartel.

Art. 235. 0 A praça que for presa correccionalmente
ficará sujeita, alem do serviço determinado como cas-
tigo, a todo que lhe tocar por escala.

Art. 236. 0 Fico revogadas as disposições em con-
trario.

Palacio do governo da provincia de Minas Geraes,
em Ouro Preto, 25 de maio de 1883.

ANTONIO GONÇALVES CHAVES.

No dia 25 de maio de 1883 foi publicado o presente
regulamento na secretaria do governo.

Camiflo Augusto Maria de Brito.
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TabeUa baz peças be equipamento e arreios,	 .;	.
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Jarupa de capote	 .	1	1	4
Emborn1 de lona para ração de cavalio	

12.	Aparelho de limpeza ...............1
	2Bolsa do  dito ...............

Cabeçada de freio.............
Redes da dita..............
Freio de ferro..............
Selim (o casco)..............

.2 Coldre (o par) ..............
Francalete dos ditos.............
Capeliada................

. Estribo de ferro (o par)...........
Loros ..................
Peitoral ................
Silha forte ...............
Silha mestra...............
Rabixo..................
Manta de selim ................

Palaeio cia presidencia da provincia de Minas, Ouro Preto, 25 de maio de 1883.
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Infan teria.	 Cavallariag	
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bina para infanteria . . .
e baioneta ......... Clavina completa .

Espada. . .
adoleira ..........
trona ...........
rreia de patrona e espoleiteira.

	

	• . Canana com corroias .....
Talim de espada........

- Fiador de espada
Bainha de espada
Pasta com correias ......

meta	.	. .	•	. Clarim..........

Palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes, Ouro Preto, 25 de maio
de 1883.
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Armarios	 .
Balança
Bancos grandes
Cadeiras de palhiíiha
Ditas para o estado maior.......
Barril .............
Caixões para farinha
I)ito para milho e farelio.......
Carrinho de mão
Colher grande...........
Craveira para medir altura do soldado
Enxada..............
Espumadeiras grandes ........
Escrivaiiitiha de metal........
Faca de cosinha ..........
Facão
Garfo grande ...........
Jogo de medida de capacidade até 50 litros
Dito de peses até 15 kilos .......
Machado
Marqueza para official ........
Medidas para rações de milho ......
Mesa grande de viiihatico para escripturação.
Mesa grande para a cosiriha......
Ditas ditas para rancho........
1 Ditas pequenas com gavetas
Ditas para enfermarias ........
Pás de ferro
Pipas para agua..........
Pucaro de folha ..........
Sacos de brim
Tamboretes............
Tina para agua
Vassouras para cavaliariça.......

Considera-se dado por uma só vez o que aqui não tiver duração prefixada; Só poden-do reformar-se os objectos que soifrerem estragos com o tempo Ou que, por motivos impre-vistos, se inutilisareni, o que será provado com documentos.
Palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes. Ouro Preto, 25 de maio de 1883.

ANTONIO GONÇALVES CHAVES.
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ID

N111

Taliefla	veucimento	oíficiacz e praças o corpo Poticiat

1	VENCIMENTOS
GRATIFI-

POSTOS	
P011 MEZ POR DIA G1IATIFI-

	 TOTAL1-D	 CAÇÃO EXERCI-
cio

Major coilunandante
M Capitão cirurgião mor -

Tenente ajudante e secretario
Alferes quartel mestre

Sargento ajudante ......
Mestre de inuica ......

a Segundo sargento contra-mestre.
Musico de primeira classe
Dito de segunda classe .
Dito (te terceira classe	.

, Capitães .........
Tenentes .........

E Alferes .........
©

Primeiros sargentos .
Segundos ditos.
Forrieis ........

2	l07000	 26$000 l0000 143$000
91$000	 2($000	10000 121$000
79$)00	 20$000	 99$000
79$000	 20$000	 99$000

1$914
80$000	 80$000

1$540
1$430
h320
'$.10

96$00	 20$000 10$000 126500
79$000	 20000	 99$')00
68$000	 20$000	 88$000

l$650
l$540
1$430

Cabos	.............l$320
Soldados, clarins, ferradores e cor-

neteiros	
1$2101

A cavalgadura é abonada ao capitão que estiver servindo de mandante: as praç
da companhia de cavailaria terão mais 20 reis iliarios para conservação de arreios.

Palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes. Ouro Preto, 25 de maio de 181

ANTONIO GONÇALVES CHAVES.

OBSERVAÇÃO.
O vencimento do c Itramestre da musica na rasão de 1$540 reis diarios 6 de Jul

vindouro em diante.

—Não ha contestar—; d'entre todas as diversas classes de servidores da provincia, certa-
mente a mais onerada e menos bem retribuida é a dos offlciaes, inferiores e praças do corpo



TI aletía o faramento que compele & caa uma praça e pçet, e tempo

he ua uração.

	

Quanti-	 11 cnsde fa nia meu tu.	 i Tempo de dii-

	

dades.	 i	ração.

1	Capote.....	 n................anos.
i	............1	Blusa de pano an....1 anHo.

1	Calça de dito dito .................1	«
2	Blusas de brim pardo ................1	«
2	Calças de brim branco ................1	«
4	Camisas ...................1	«
1	Bonet ..................	6 mezes.
1	Par de sapatos ou botinas ..............2	«
1	Coberta ou manta ..............	1 animo.
1	Gravata de couro envernisado...........1
1	Banda de lã para sargento ..........	1	«

Palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes. Ouro Preto, 25 de maio de
1883.—ANToNIo GONÇALVES CHAVES.
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GUARDA URBANA.

Esta força, á disposição immediata do chefe do policia, a quem
compete a nomeação e demissão dos offieiaes e o alistamento das
praças, foi creada pelo art. 5. 0 da lei n. 2718 de 18 de dezembro de
1880, compondo-se então do um tenente, tros alferes, um 1.0 sar-
gento, deus 2 01 , um forriel, cinco cabos o cento o vinte praças.

A recente lei n. 2894 de 6 de outubro de 1882, em seu art. 4•0,
acaba de constituil-a em pó de companhia, dando-lhe uru capitão,
mais um alferes, tres cabos, um cometa e trinta praças.

Com esta alteração, pois, devem ser attendidas as seguintes
disposições, expedidas a 15 de janeiro de 1881.

Regulamento de IZ5 de janeiro de I881; lei
n. 2594 de 6 de outubro de 1552.

CAPITULO 1.0

Da organisaçao da guarda urbana e seus fins.
Art. 1.0 A guarda urbana se comporá do seguinte pessoal

Um capitão.
Um tenente.
Quatro alferes.
Um l.° sargento.
Deus 2. 01 ditos.
Um forriol.
Oito cabos.
Cento e cincoenta praças.

§ unico. Ficará sob a immediata direcção do chefe de policia,
a quem competirá a nomeação o demissão dos officiaes e inferiores,
bem como o alistamento das praças.

Art. 2. 0 O commandante da guarda urbana terá a graduação
de capitão o usará do distinctivos iguaes aos dos officiaes do corpo
policial, salvo si por outro titulo tiver graduação superior, caso em
que usará dos distinctivos a que tiver direito, sem outras vantagens
alem do respectivo vencimento.

Art. 3.0 Se poderão ter praça na guarda urbana os maiores de
18 annos e os menores de 40, que, alem de boa conducta, provada
com attestados dos parochos e das autoridades locaes e escusas do
exercito, tiverem aptidão para o serviço e a necessaria robustez,
verificada em exame medico. Podem ser alistados nacionaes 0u
estrangeiros. Os estrangeiros não excederão o terço da força
cffeetiva.
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Art. 40 O aquartelamento da guarda urbana será em lugar
designado peio presidente da provincia.

Art. 5•0 O alistamento, realistamento e dispensa das praças
so da exclusiva competencia do chefe de policia.

CAPITULO 2.°

Dos offlciacs e inferiores, condições para a sua nomeaçio.

Art. 6. 0 Para ser nomeado official ou inferior da guarda ur-
bana é indispensavel

Saber ler e escrever, ter moralidade e pratica do serviço.
§ unico. Estas provas serão exhibidas ante o chefe de policia.
Art. 70 No poderão ser nomeados officiaes ou inferiores da

guarda urbana ou alistados como praças os que estiverem pronuncia-
dos e os que tiverem soffrido alguma condemnaço passada em jul-
gado, por crime de hoicidio, furto, roubo, bancarrota, esteilionato,
falsidade ou moeda falsa.

Art. 8. 0 Os officiaes, inferiores e praças no gozarão dos favo-
res outorgados pelo § 4•0 da lei a. 2262 de 30 de junho de 1876.

CAPITULO 3.°

Das licenças.

Art. 9. o As licenças dos officiaes, inferiores e praças da com-
panhia de urbanos serão reguladas pelo que se acha disposto para
os empregados provinciaes.

Art. 10. O chefe de policia poderá conceder aos offlciaes, in-
feriores e praças licença até 15 dias.

Art. 11. O commandante da guarda urbana, nos seus impedi-
mentos, será substituido pelo official da mesma guarda que o chefe
de policia designar.

Art. 12. Os inferiores serão substituidos por designação do
chefe de policia.

CAPITULO 40

Das penas.

Art. 13. Os officiaes, alem das penas em que incorrerem, serão
punidos pelo chefe de policia

1.° Com reprehensão em particular.
2. 0 Com reprehensão por portaria.
3. 0 Com demissão do posto.
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Art. 14. Alem das penas, em que incorrerem, os inferiores e

praças serão correccionalmente punidos pelo chefe de policia
l.° Com reprehenso em particular.
2. 0 Com reprehenso por portaria.
3. 0 Com suspensão do vencimento por um a 15 dias.
4. 0 Com dispensa do emprego.
Art. 15. Estas penas serão impostas por infracção do regula-

mento e por deleixo no cumprimento de deveres, segundo as instruc-
çõos que expedir o chefe de policia ou das ordens que lhes forem
dadas por seus superiores legitimes.

Art. 16. Os inferiores e guardas, alem destas penas, poderão
soifrer a de um a 15 dias do prisão.

A embriaguez será punida com demissão immediata.

CAPITULO 5.°

Do comnsandante.

Art. 17. Ao commandante da guarda urbana compete
1.0 Dar aos officiaes, em hora certa, as ordens e instrucções

para o serviço diario, recebendo-as previamente cio chefe de policia.
2.0 Organisar a parte geral das occurrencias do dia antece-

dente, á vista das partes especiaes de seus subordinados ; apresen-
tal-a ao chefe de policia até ás 9 horas da manhã e communicar
immediatamento ao mesmo chefe qualquer occurrencia que demande
promptas providencias.

30 Fiscalisar a observancia deste regulamento e tornar effec-
tivas as suas disposições, participando ao chefe de policia qualquer
transgressão.

40 Inspeccionar os offlciaes, inferiores e praças, indo frequen-
temente ao quartel, á cadea, visitando o serviço dos galés e todos
os postos de guarda, tanto de dia, como de noite.

50 Fiscalisar a iliuminação publica, conforme as ordens que
receber do chefe de policia.

6. 0 Distribuir o santo e designar o signal de auxilio que deve
ser trocado entre os guardas.

7.° Fazer emmassar as partes de seus subordinados, consti-
tuindo volumes mensaes.

8.° Passar mostra no 1.° de cada mez á guarda urbana com
assistencia do chefe de policia ou empregado de sua confiança.

9. 0 Fazer organisar o pret dos vencimentos todos os mezes.
10. Receber da directoria de fazenda a importancia da mesma

folha, visada pelo chefe de policia, e pagar aos officiaes, inferiores
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e guardas, com assistencia do mesmo chefe ou empregado de sua
confiança, sendo absolutamente prohibido, a pretexto de abono,
qualquer desconto nos vencimentos a que tiverem direito.

11. Ter a seu cargo o material pertencente à companhia, o
qual será guardado no quartel que for designado pelo governo.

Art. 18. O cornmandante terá obrigação de comparecer no
lugar onde houver incendio, para manter o socego publico e dar
garantias á propriedade, executando as ordens da autoridade po-
licial mais graduada que se achar presente.

Art. 19. Punir os inferiores e guardas que faltarem ao ser-
viço, com um até dois dias de prisão.

CAPITULO 6.°

Aos officiaes compete:

Art. 20. Comparecer no quartel para receber as ordens e
instrucções de seus superiores para o serviço diario.

Art. 21. Lançar em livro especial de lembrança as commu-
nicaçes que receberem do commandante, chefe de policia e mais
autoridades policiaes, e bem assim dos guardas, notando as occur-
rencias que observarem.

Art. 22. Dar diariamente ao commandante, até ás 7 horas da
manha, parte escripta e circumstanciada do dia antecedente.

Art. 23. Prevenir e reprimir os factos que demando provi-
dencias do momento, comtanto que no excedo do suas attribuiçes.

Art. 24. Inspeccionar o armamento e utensilios dos guardas e
manter a conveniente disciplina e aceio.

Art. 25. Investigar a veracidade dos motivos allegados pelo
guarda que faltar ao serviço, communicando ao commandante o
resultado.

Art. 26. Incluir nas suas partes diarias o que occorrer sobre
a i1luininaço publica, tomando notas dos lampees que se conser-
varem apagados ou com a luz deficiente e por que tempo; assim
como se são cumpridas as obrigações do contratante quanto ás ho-
ras de acender e apagar os mesmos lampees.

Art. 27. Comparecer nos lugares onde se manifestar incendio,
para prestarem serviço na extincço, salvação das pessoas e guar-
da dos objectos existentes no predio incendiado, até que se apre-
sente a autoridade competente, á cujas ordens ficarão.

Art. 28. Auxiliar a priso dos individuos contra quem hou-
ver mandado de prisão, ordem ou requisição da autoridade compe-
tente.
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Art. .29. Avisar, sem perda de tempo, a autoridade policial

mais proxima, no caso de ouvirem fora de horas gritos no interior
de alguma casa, implorando soecorro, batendo, entretanto, à porta
para prestal-o.

Art. 30. O official que estiver de serviço na guarda da cadea
examinara e assistirá 

à distribuição da comida dos presos, dando
parte ao chefe de policia de qualquer infracção do respectivo con-
trato.

CAPITULO 7.0

Dos guardas urbanos.

Art. 31. Aos guardas urbanos compete:
l.° Desempenhar com toda pontualidade os deveres que fo-

rem impostos por seus superiores.
2.' Acudir ao lugar onde se estiver commettendo algum cri-

me e prestar auxilio a qualquer oficial de justiça, agente da força
publica ou particular que soifrer resistencia ou violência.

30 Os guardas que estiverem de folga comparecerão no quar-
tel logo que haja rebate ou sejo chamados para qualquer serviço.

4,0 Avisar, sem perda de tempo, a autoridade policial mais pro-
xima no caso de ouvirem, fora de horas, no interior de alguma casa,
gritos implorando soccorro, batendo, entretanto, 

à
porta para

prestal-o.
5.' Usar do uniforme constante da tabeila annexa.
6.' Os inferiores e praças que adoecerem serão tratados na

santa casa de misericordia, como o são as praças do corpo policial,
cujo cirurgião-mor é obrigado a tratal-os na mesma enfermaria,
salvo caso de conceder o chefe de policia licença para se tratarem
em suas proprias casas.

CAPITULO 8.'

Da escripturaçTo.

Art. 32. Na repartição da policia existiro os seguintes livros
1.0 Matricula geral.
2.0 Termos de alistamento.

Disposiçes gev'aes.

Art. 33. O chefe de policia, para boa execuço d'este regu-
lamento e regularidade do serviço da policia da cidade, expedirá as
instrucçes que julgar convenientes.
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Art. 34. O alistamento dos inferiores e praças da guarda ur-
bana será pelo tempo que a lei do orçamento permittir.

Art. 35. A guarda da cadea, a ronda da capital e o serviço da
guarda de galés serão feitos pela guarda urbana.

Art. 36. Os detalhes de serviços que teuho de ser feitos para
a guarda urbana serão communicados ao chefe de policia para os
fins convenientes,

O fardamento de que devem usar os urbanos é o seguinte:
Capoto.
Blusa de pano asul.
Calça de dito.
Blusas de brim pardo.
Calças de dito.
Bonet.
Botinas.
Gravata de couro envernisado.
Banda de lã para sargentos.

Vencimentos dos officiaes, inferiores o praças da guarda urbana.
Capitão ..........1:518$000
Alferes ..........1:o56$000
1.0 sargento, ........602$250
2. 0 dito ..........562$000
Forriel...........52l95O
Cabo ...........481$650
Praça .	. .	. . . .	. . .	.	441$650

FIXAÇÃO E ELEVAÇÃO DA FORÇA ACTUAL.

A lei a. 2894 de 6 de outubro do 1882, fixando em mil praças o
pessoal do corpo da policia e em mais 158 o da guarda urbana, au-
torisa ainda, no caso de deficiencia daqueila, o alistamento do paisa-
nos para o serviço da policia municipal, não se despendendo, porem,
com este accrescimo em toda a provincia mais de 42:000$000

A consignação votada á força policial no exercicio do 1840-1841
foi de 93:064$450; no de 00-61 de 230:064$500; no de 80-81 de
497:237$710; no do 81-82 de 549:656$110; no de 82-83 de 565:146$220;
no de 83-84 de 606:070$300.
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TITULO 9.

DIVIDA PASSIVA.

Art. 32.

Esta rubrica, no valor de 279:213$333, ê destinada ás
seguintes applicaçõos

Juros e amortisaço de apolices.	150:880$000
Item da divida fluctuante. . .	113:333$333
Exercicios findos .. . . . . .	15:000$000

L. 2892 de 6 de novembro de 1882 art. 2. 0 § 11.
A' pag. 2 deixamos ja inserta uma breve noticia das primeiras

operações de credito que em Minas foram feitas. Vem agora a peilo
completal-a, memorando o que . provincia custou esse primeiro
passo encaminhado ao melhoramento da viaço publica.

A 4 de agosto de 1861, dirigindo-se d assemblea legislativa pro-
vincial, dizia o conselheiro Pires da Motta

« EMPRESTIMO MINEIRO.

« A emissão de 1700 apolices, feita em diversas epochas, no valor
nominal de 850:000$., ao produzio de real 540:000$., notando-se que
estes 540:000$. no entraram todos em moeda para os cofres, por-
quanto receberam-se como dinheiro titules de divida provinciaes
comprados aos credores com grandes abatimentos.

« Cora o pagamento de juros, selios, commisses e amortisaço,
temos gasto até 31 de maio deste auno 1,428:901$798. Com a amor-
tisaçfio, tal qual ella está, temos de gastar ainda avultadas som~
mas, de sorte que por 540:000$000 lia de a provincia pagar reis
2,080:511$398.

« Autorisado pela lei n. 815 de 15 do julho de 1857, elevem a 2%
a taxa da amortisaço, e ainda assim ao em outubro de 1870 estará
resgatada essa divida com o dispendio acima indicado.

« Julgo conveniente a elevação da taxa ao menos ao dobro, isto
é, a 4 %; o emprestimo ficaria extincto em outubro de 1868, eco-
nomisando-se 122640$., que temos de pagar de premio, a no ser
essa medida.

« A despeza ficaria augmentada com essa elevaço de taxa de
mais 15:680$. sobre a que se faz actualmente. »

E o mencionado emprestimo teve por unico fim a construcço da
estrada do Parahybuna; sendo as respectivas apolices emittida
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60 no anno do 1838, a 69 e 1/2 no do 1840, a 62 no de 1841 e a 70
no do 1846.

Felizmente, ainda que com o total dispendio do 1,950:392864,
ficou de uma vez extincto o fatal empenho; cumprindo, porem, que

verdade se renda o devido tributo de justiça com a declaração do
que esse enorme sorvedouro da renda provincial desappareeeu ao
esforço incessante das administrações que terminaram na primeira
quinzena do mez de julho de 1868, como pode ser demonstrado àluz
dos factos e dos documentos officiaes daquelie tempo.

ESTADO ACTUAL DA DIVIDA MINEIRA.

Fluctuante.
lrnprestimo contrahido com a caixa economioa particular d'es-

ta capital para solver o deficit do exerciciode 1880-1881, conforme
o n. 1. art. 4. 0 da lei n. 2815 de outubro
de 1881.............229:805$923

Item para pagamento do que
se tomou ao banco do Brasil em 5 de
novembro de 1881.......•	 529:806$923

Fundada.
884 apolices de 500$000 cada uma,

ainda em eirculaçff
2,177 ditas de 1:000$000 cada uma,

cmittidas em diversas datas . . . . 2,177000$000 2,619:000$000

3,148:806$923
EXERCICIO5 FINDOS.

O pagamento das dividas comprehendidas neste titulo regu-
la-se pelo disposto no art. 57 do reg. n. 86 de 12 de julho de 1879.

—As dividas do exercicios findos serão equiparadas a quaes-
quer outras, procedendo-se no decurso de cada anuo financeiro ao
pagamento integral dos credores que se forem apresentando, até
que se esgotem as verbas para esse fim consignadas nas vigentes
leis do orçamento—.

TITULO 10.

DIVERSAS DESPEZAS.

Art. 326.

Esta rubrica é do 177:000$000, assim distribuídos;
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Dotação a orphas pobres . . . . . . .	1:000$000,
Adiantamento para monte-pio a empregados

provirlciaes......... . 5:000$000
Publicação de actos offlciaes..... . 12:000$000
Presos pobres ... ........ . 140:000$000
Indamnisaçises decretadas em leis especiaes 7:000$000
Diligencias policiaes....... . 6:000$000
Eveatuaes . . . . . . . . . . . .	2:000$000

L. 2892 de O de novembro de 1882 art. 2. 0 § 12.

ImTAÇXO À ORPHZAS POBRES.

Foi estabelecida e regulada pelas seguintes disposições da lei
n. 1104 de 16 de outubro de 1861.

Art. li. O governo provincial dotará com a quantia de 200$000
a cada uma das orphãas existentes atd esta data no estabelecimento
das irmãs de caridade de Marianna, precedendo audiencia do ordi.
nario e da superiora do estabelecimento.

Art. 12. O numero das dotadas não excederá a dez durante o
anuo.

Art. 13. As orphãas que desta data em diante entrarem para
aqueile estabelecimento serão dotadas com a quantia de 100$000,
que será posta a render na caixa economica desta cidade ou em
qualquer outro banco ou casa segura.

Art. 14. Estas quantias e seus rendimentos, assim como as de
que trata o art. 11, serão entregues ás orphãas logo que saiam do es-
tabelecimento para tomar qualquer estado decente.

Art. 15. No caso de morto ou de mau procedimento de alguma
das orphãas, as quantias que lhe deveriam pertencer serão appliea-
das em beneficio de outras, guardada a proporção da art. 13.

Art. 16. Estas orphãas serão preferidas para professoras das au
las do sexo feminino, logo que chegarem á idade legal e uma vez
que por meio de exame provem ter as habilitações precisas.

As disposições dos arts. precedentes são extensivas ás orphãae
do estabelecimento de educação da cidade da Diamantina. L. 1811
de 10 de outubro de 1871 art. 12.

ADIANTAMENTO PARA MONTE-PIO.

Instituido pelo art. 3. 0 da lei a. 1104 de 16 do outubro de
1861, regula-se pelas seguintes disposições,	 -
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I. A 15 ou 20 empregados provinciaes se adiantarão annual -
mente as quantias necessarias para instituirem no monte-pio ge-
ral ou no dos servidores do estado penses iguaes ou inferiores a
seos vencimentos; comprehendidos nesta disposição os exactores e
seos escrivães, quando tenhão mais de 10 annos de exercicio.
Cit. lei art. 3. 0 ; 1267 do 2 de janeiro de 1866 art. 8.6

II. A estes adiantamentos precedera fiança, prestada perante
a directoria da fazenda, e despacho de admissão, dado pelo estabe-
lecimento preferido. Cit. lei 1104 art. 6. 0 ; reg. n. 51 de 14 de ja-
neiro de 1862 art. 6.0

E' escusado observar que em vez de fiança pode admittir-se
caução de equivalente valor.

III. Os empregados assim beneficiados ficarão sujeitos a um
desconto mensal do cinco por cento sobro soes vencimentos, até
completa indemnisação das quantias que receberem, não se lhes
contando juro algum.

§ unico. Os que, estando no gozo do beneficio, perderem os
lugares ou forem suspensos do respectivo exercicio, ainda assim
serão obrigados a entrar periodicamente para o cofre provincia-
com o valor igual ao desconto a que estavão sujeitos como em-
pregados publicos, sob pena de serem logo executados pelo total
do que ainda estiverem a dever

•	Cit. lei art. 7. 0 ; reg. cit. art. 90
IV. Fallecido o devedor, passa o mesmo onus á sua familia ou ao

respectivos fiador, havendo-o, afim de continuar a indemnisação
pela mesma forma por que estava eendo feita, nos termos do art.
7. 0 da lei citada. 0ff. do gov. n. 113 de 10 de outubro de 1879.

V. Em concurrencia serão preferidos -
§ l.° Os empregados mais antigos.
§ 2. 0 Destes os que tiverem mais numerosa familia.
Lei cit. art. 8.°
O art. 13 da lei n. 1741 do 8 do outubro do 1870 dispensou o re-

quisito de 5 annos de serviço, constante do art. 4. 0 da lei n. 1104;
mas nem por isso ficou prejudicada a condição de preferencia esta-
belecida no § l.° do art, precedente.

VI. O empregado que pretender o adiantamento deverá al-
legar e provar a antiguidade de serviços, o numero de pessoas de
familia e a regularidade de conducta moral e civil, de modo a não
ter sido reprehendido ou suspenso por falta de cumprimento de
deveres, declarando tambem o quantum da pensão que quizer insti-.
tuir, Re.cit. art. 1.0.
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VII. A aliegação constará de um requerimento ao presidente

da provincia dentro de praso prefixo e aununciado pela imprensa.
A prova será feita por meio de certidões extrahidas das ra-

partiçes publicas, de attestados das autoridades superiores ou
chefes de repartição, com quem e onde o pretendente tenha servido,
e dos delegados de policia, parochos ou quaesquer autoridades
civis ou militares.

Reg. cit. arts. 2.° e 3.0
VIII. Findo o praso marcado para a apreseutaço dos requeri-

mentes, ouvidos sobre elies a directoria de fazenda, o procurador
fiscal e quem mais convier, serão despachados como for de justiça.
Reg. cit. art. 5°

IX. Si o numero de pretendentes exceder o legal, recorrer-se-ha
a sorteio sobre os que estiverem cm identicas circumstancias, ficando
esperados para o anuo seguinte os que assim forem excluidos. Reg.
cit. art. 7.°

A lei n. 2290 de 10 de julho de 1876 havia tornado extensivas
aos desembargadores da relação de Ouro Preto, que ainda não con-
tribuissem para o monte pio geral dos servidores do estado, as dis-
posições dos arts. 3 • 0 o 6.° da lei ia. 1104 de 16 de julho de 1861,
ficando elies obrigados ao pagamento annual dos 5 % de indemni-
sação aos cofres provinciaes, até completa amortisação das quantias
recebidas.

As seguintes leis anuuas, porem, ao consignarem a respectiva
quota, declaram que é para adiantamento a—empregados provia-
ciaes—.

PUBMCAÇO DE ACTOS OEFICIAES.

A lei n. 2024 de 1 do dezembro do 1873 havia autorisado a no-
vação do contrato relativo a este serviço, abrindo o necessario cre-
dito, que declarou limitado a 22:000$. ou a 16:000$. aunualmente.

E por esse segundo preço foi feito o mesmo serviço até ao mez
de março de 1808, em que, rescindido o contrato existente e ce-
lebrado outro, estipulou-se a subvenção aunual de 12000$., que
até ao presente não se tem elevado, nem á importancia que era an-
teriormente despendida, nem ao valor do trabalho, que diariamente
recresce ; sendo que de então para cá, se neste artigo de despeza,
se ha realisado uma poupança que ja sobe de 21:000$000.

PRESOS POBRES.

1. As despezas do sustento devem ser pagas em vista de preta
assignados poios carcereiros, rubricados pelos delegados de olici
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e remettidos pelas camaras á presidencia. O. da pr. de 21 de no
vembro de 1870 ii. 201 ; e. da t. p. de 7 de dezembro do mesmo anuo.

II. As contas de taes despezas devem ser apresentadas a tri-
mestres, e logo que estes se findem, podendo incluir-se achas a
importancia da alimentação ministrada a escravos presos, si não
forem sustentados por seos senhores. O. da m, das r. p. de 13 de
maio de 1862 e27de julho de 1866.

Ouro Preto, mesa das rendas provinciaes, 13 do maio do 1862.-
I11ms. Srs.—Convindo, a bem da humanidade, prover á alimentação
d'aquelies escravos que, recolhidos ás cadeas, não sejão ahi susten-
tados por seos senhores, tomei a resolução de dirigir-me a vv. sa.,
declarando-lhes que nas contas de despezas com presos pobres
poderão incluir a dos escravos qne se acharem em taes circumstan-
cias, cumprindo qne sempre se mencione o crime e a condemnação
que lhes houver sido imposta.

Antes, porem, de voltarem taes escravos ao dominio de seos
senhores, deverão estes entrar para os cofres municipaes com a
importancia das respectivas despezas, que vv. as. darão em abati-
mento na primeira conta que remetterem.

Do reconhecido zelo e dedicação com que vv. as. se desvelão
pelo desempenho d'esse ramo de serviço publico, espero com toda
confiança que, praticados esses actos de verdadeira philantropia,
sem a minima quebra da mais severa fiscalisação no dispendio dos
dinheiros publicos, não vonhão os cofres provinciaes a ser one-
rados com despezas que exclusivamente devão correr por conta dos
particulares.

Deos guarde a vv. ss.—APF0NS0 CELSO us Assis FIGUEIREDO.

Ouro Preto, thesouraria provincial, 27 dojnlho de 1866.—Ilims.
Srs.—Um dos maiores empenhos da administração fiscal é regula-
risar o mais possivel a escrituração e contabilidade da receita e
despeza da provincia, e para o conseguir deponde dia do concurso
de todas as classes de funccionarios publicos.

Dos pagamentos a cargo do cofre provincial o que até hoje não
tem podido correr regularmente é o das despezas com presos po-
bres, e isto só por que algumas municipalidades, a despeito do
reiteradas advertencias da exm. presidencia, deixão de formular
suas contas a trimestres e logo que estes se findão.

D'aqui resulta não se conhecer nunca o estado da respectiva
quota para opportuuameuto se prevenirem os excessos que se possão
lar, passarem de uns a outros exercicios dividas cujo valor é sem-
re ignorado ao encerrarem-se as contas, o avultarem nos balan.
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ços annuaes despozas de exorcicios findos, que neiles certamente
no apparecerio, si por ventura fossem, como cumpria, pontual-
mente pagas nos devidos tempos.

Convindo, portanto, remover todos esses inconvenientes, soli-
cito de vv. ss. e confio que se dignarão de prover em ordem a que
taes contas sejão regularmente remettidas á esta thesouraria logo
depois de findos os trimestres, isto á, durante os mezes de outu-
bro, janeiro, abril e julho de todos os anuos.

Igualmente espero que vv. ss. promovo sem demora a co-
brança de quaesquor dividas de exercicios findos de que essa ca-
mara seja credora, afim de que, liquidado definitivamente este
ramo de despeza, tudo se regularise d'ora em diante.

Finalmente, aproveito a opportunidade para rogar a vv. as. se
dignem de applicar o mais escrupuloso cuidado em obstar ao çre-
juizos que á fazenda possão seguir-se do fornecimento de alimo .

-taço a escravos presos, os quaes no deverão em caso algum ar
entregues a soes donos, sem que previamente tenha sido feita a de-
vida indo mnisaço.—Does guarde a vv. ss.—Illms. srs. presidente
e mais vereadores da camara municipal de...

JOAQUIM CYPRIANO RIBEIRO, contador servindo de inspectr.

III. O fornecimento de comedoria a presos pobres ficará a car-
go dos destacamentos nos lugares em que as respectivas cama-
ras no consigo contratal-o oom vantagem para a provincia, e nes-
se caso o chefe de policia solicitará da presidencia expedição das
necessarias ordens ao commandanto do corpo.

As rações serão fornecidas á vista de pedidos diarios do car-
cereiro, devendo as contas respectivas ser organisadas em sepa-
rado, documentadas com os pedidos feitos e remetidas peio com-
mandante do destacamento á directoria do fazenda, acompanha-
das de um mappa nominal dos referidos presas, organisado pelo car-
cereiro, contendo os nomes e condições dos mesmos.

O mappa e assim as contas serão visados pela autoridade po-
licial, segundo os modelos ministrados pela diretoria do fazenda.

§ unico. O preço das rações no poderá exceder a etapa
das praças do corpo policial.

Reg. n. 99 de 25 de maio de 1883 art. 216.
IV. Para o sustento em viagem adiantaro as coilectorias a im-

portancia correspondente ás respectivas fiarias e jornadas. O. da m.
das r. p. do l.° de setembro de 1860.

Ouro Preto. Mesa das rondas provinciaes, 1.0 de setembro de
1860.
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Pelo officio a. 800 de 31 de agosto proximo findo ordenou a exm.
,presidencia que pelas coliectorias sejão adiantadas as quantias no.
cessarias ao sustento de praças e criminosos em sua conducção do
uns para outros municipios.

Determina, pois, Q contador em exercicio d'inspector da mesa
das rendas provinciaes aos srs. coilectores que verifiquem esses adi-
antamentos todas as vezes que lhes forem solicitados pelo respecti-
vo delegado do policia; cumprindo que a tal respeito observem as
seguintes:-

INSTIIUCÇÕES.

Em regra, deverá regular a quatro leguas a jornada de cada
preso, para cujo sustento, em relação a esse municipio. está mar-
cada a diaria de....

Tomando, pois, o numero de leguas que separa essa localidade
d'aqueila para onde houver de seguir o preso, dividirá esse nnme-
ro pelo de 4; multiplicando o quociente pela importancia da diaria,
resultará a quantia que deva ser adiantada para sustento do mes-
mo preso. Supponha-se, por exemplo, que um preso tem de partir
)ara d'ahi a 40 legoas ; deverá elio transpol-as em 10 dias e, ca-

. endo-lhe (tanto) para sustento diario, será o adiantamento para
elie de rs....., de que haverá dois recibos do respectivo delegado,
um dos quaes acompanhará o balancete, a que tambem se juntará
uma relação nominal dos presos, declarativa dos soes destinos,
das distancias, do crime e condição de cada um.

VALERIANO MANSO RIBEIRO DE CARVALHO.

V. Não se deve abonar etapa a presos conduzidos de uns para
outros pontos, senão em vista dos respectivos prets, feitos em
duplicata, assignados pelo carcereiro e rubricados pelo delegado,
com o—visto—do commandante das escoltas. 0ff. do gov., sob n-
184, de 19 do novembro de 1870.



PARTS TL
DA CORRESPONDENIA, CONTABILIDADE E ESI1RIPTURAÇ7iO

DAS ESTAÇÕES SUBALTERNAS

SECÇÃO 1.a

DAS OBRIGAÇES OOMMUNS ÁS COLLECTORIAS E RECEBEDORIAS.

Art. 327.

Os coliectores, os administradores de recebedorias e os
escrives de umas e outras estações devem dirigir-se offi-
cialmente ao director da fazenda provincial, e, por seu in-
termedio, á prosidencia, sobre tolos aquelies objectos que
demandem providencias tendentes a melhorar a arrecada-
ção e administração da fazenda. Reg. n. 19 de 30 de junho
de 1844 art. 62 § 5.0; a. 58 de 20 de maio de 1868 art. 28
§ 5.° e 6. 0 e art. 30.

Esta obrigação não é expressamente imposta aos escrivães das
coliectorias, mas virtualmente resulta-lhes da responsabilidade que
lhes cabe pela falta de diligencia na arrecadação e fiscalisação dos
impostos, ex vi do disposto na ultima parte do art. 72 do reg. n. 7
de 28 de junho de 1836.

O coliector deve representar
- Os embaraços que sobrevenham Li percepção de qualquer das

rendas, especialmente quanto aos impostos sobre escravos, de lan-
çamentos e de heranças e legados, expondo a respeito deste as diffi-
culdades forenses que se opponham á prompta expedição dos inven-
taries.

- O modo de proceder do respectivo escrivão, quando não mos-
tre pontualidade e pericia no cumprimento de seus deveres.

Ao administrador de recebedoria cabe o dever de expor
- O mau estado das estradas o pontes, o das barcas e canoas

(onde as haja), o das casas da estação e as medidas que lhe pareçam
conducentes a melhoral-as de prompto e sem gravame dos cofres
publicos, indicando desde logo, si possivel for, o quantum provavel
do respectivo dispendio.

- A carencia de moveis e outros quaesquer objectos indispen-
saveis.
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- A conveniencia de mudar-se a propria recebedoria, desenvol-
vendo circumstanciadamente neste caso todas as rasões que possam
fundamentar a transferencia, que so deve determinar-se por mani-
festo interesse do fisco, nunca por commodidade particular dos fune-
Cionarios.

- Os novos extravios que devam ser guardados e a necessidade
que haja de remover de uns para outros pontos os respectivos vigias.

- A maneira de proceder do escrivão, dos vigias, dos barquei-
ros e canoeiros, do commandante e praças da guarnição, em todos
os casos em que seja do mister alguma providencia da parte da ad-
ministração fiscal.

Aos eserives de coilectoria e aos de recebedoria cabe tambem
o encargo de representar sobre quaesquer faltas, omissões ou irre-
gularidades que observem na gerencia das estações em que funccio-
nem, afim de se desempenharem da responsabilidade que lhes im-
poem os regulamentos fiscaes ; advertindo que o tacito consenti-
mento dos mesmos escrivãos pode sujeital-os ás penas em que
incorrem os conniventos ou co-reos de um mesmo dolicto.

Todos, portanto, coliectores, recebedores o escrivães, tâm o
dever de levar ao conhecimento da directoria tudo quanto possa
convir ao augmento da receita, á fiscalisação da despeza, á regu-
laridade e boa ordem do serviço fiscal; incluindo-se nesta gene-
ralidade quaesqner indicações que possão ser annualmente atton-
didas pela assemblea legislativa provincial.

Pelo regulamento n. 86 de 12 de julho de 1879, tem o direc-
tor da fazenda, entre outras, as seguintes attribuiços constantes
dos	 26e27 doart. 19:

Apresentar ao presidente da provincia, tros mezos, pelo me-
nos, antes da instaliação dos trabalhos ordinarios da assembloa
legislativa provincial, um relatorio circumstanciado dos trabalhos
feitos, dos diversos ramos do serviço da directoria e repartições
a elia sujeitas, indicando os melhoramentos que forem indispen-
saveis, quer quanto á natureza dos impostos e sua arrecadação,
quor quanto ás despezas que devão ser minoradas ou supprimidas.

Providenciar de modo que os interesses da fazenda provin-
cial se achem sempre resguardados, solicitando das autoridades
competentes o que for a bom da mesma fazenda.

Como, porem, desempenhar-se a directoria de tão graves en-
cargos, se faliecer-lhe o concurso intelligonte, leal, assiduo e
dedicado de todos os agentes fiscaes, por cujas mãos passão a re-
ceita e a despeza da provincia?

Não; o mister de exactor não consisto só em arrecadar e
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despender—; elle abrange a importantissima incumbencia do velar
constantemente pelos interesses da fazenda no que toca á sua re-
ceita e dospeza, e ao exactor zeloso e consciente de seus deveres
não falta nunca o ensejo de comprovar que o é.

Cumpre, entretanto, que a iorrespondencia seja sempre clara
e precisa, sem prolixidades que obscurecem a materia e fatigão
inutilmente a attenção, não devendo envolver-se em um mesmo
officio dous ou mais assumptos.

Na directoria de fazenda os negocios de que se elia occupa
são distribuidos por diversas secções; e pois, sendo cada uma
competente para dizer ou informar sobre a especialidade que lhe
é affecta, não se poderia manter esta discriminação, ordenada em
bem da regularidade do serviço, si não fosse ella atrictamente obser-
vada pelos exactores em suas relações officiaes com aquelia re-
partição.

E' abusiva a pratica de escreverem de seu proprio punho os co!-.
lectoros e os administradores de recebedoria a correspondoncia das
estações a seu cargo.

Esse trabalho é eornmettido aos escrivãos, que não podem pre-
scindir de o executar pessoalmente, não so por ser isso de privativa
obrigação sua, como porque devem intervir em todos os actos fis-
caos, era desempenho da responsabilidade que tanibeni lhes cabe,
ea vi das disposições ja citadas.

Outra pratica intoleravel é a de corresponderem-se com a di-
rectoria os agentes em lugar dos collectores.

Mesmo quando estes se acham legitimamente impedidos ou li-
cenciados, seus unicos substitutos são os escrivães, que prestam
fiança ; e, pois, essa correspondencia offlcial dos agentes não pode
deixar de reputar-se como indicio de abandono do emprego por parte
dos coilectores, crime que, provado, os expõe á sancção penal do
art. 157 do codigo.

Por ultimo se observa que o uso da tinta roxa ou violeta é ex-
pressamento prohibido, assim na correspondencia, como em toda a
escripturação das estaçdes fiscaes, visto ter a experioncia demons-
trado alterar-se essa tinta cora o correr do tempo e a humidade,
inutilisaudo-se por este modo os documentos que com ella são' es
criptos, corno expressameute o declara ,i do thesouro nacio
nal sob a. 23 de 20 de agosto de 1874.

Art. 32S.

Os coliectores correspondem-se directamente com o
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'procurador fisual a respeito dos maudalos e precatorias
que esse funceiotiario lhes envia para os fazer cumprir.
Ciro. da m. das r. p. de 6 de setembro de 1856 e 5 de se-
tembro de 1860.

O inspector da mesa das rendas provinciaes declara aos srs. col-
lectores que d'ora em diante receberão do sr. dr. procurador fiscal
todos os mandados ou precatorias expedidas para a cobrança da di-
vida activa da provincia ; ficando, portanto, os srs. coliectores na
inteiligencia do que não só deverão cumprir cern todo o zelo e
pontualidade tudo quanto por elle lhes frr determinado a esse
respeito, visto que são soes agentes fiscaes, corno dirigir-se ao
mesmo no caso de terem duvidas, para os eslarccor nesse cum-
primento, ou de terem necessidade de qualquer providencia para
a boa execução das diligencias de que os encarregar.

Assim, pois. espora-se que os srs. collec Loros desempenharão,
corno convem, o que lhes é ordcnado.—F1tNcIsce GALDINO DA COSTA

CABRAL.

A este proposito dá o Sr. Araujo Silva em seo Roteiro a instruc-
ção do teor seguinte:-

« —Estas precatorias são enviadas directamente pelos juizes ou
procuradores da fazenda. Logo que se recebe a precatoria, vai-se
cern ella ao juiz, a que é dirigida, para par-se o—D. C.—;
d'ahi ao distribuidor para distribuil-a (aon(le não lia esse offlcial
serve o mesmo juiz) o depois de distribuida ao escrivão a que
tocar, para passar o mandado que, depois de seliado e assi-nado,
é entregue a deus officiaes de justiça, si a precatoria é execu-
tiva, para fazerem a diligencia. Si o executado quer pagar,
leva-se a precatoria ao contador para lançar-lhe a conta e a0
escrivão julicial para extrahir traslado, afim de se reinetter O

original ao juiz d'onde emanou. Cumpre advertir que a parte
deve primeiramente pagar os direitos que forem devidos no de-
curso da demanda ( e que não fazem objecto da execução ).

Feito isto, recebe-se a iinportancia da execução, que deve vir
acompanhada de guia do juizo (deprecado), cornprehendidos os
juros e as custas do juizo deprecante. Estas quantias são escrip.
taradas em livro do receita especial, o ao executado se dá co
nhecirnento tanbern especial. Remette-so irnrnediatamente a pre
catoria ao procurador da fazenda, o no preso marcado para a5
demais rendas entra-se com o producto da execução, com guia
em que se declara, em columnas distinctas, qual o principali

o custas do juizo deprecante (esta ultima addição eatr
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como em deposito). A com missão do colioctor e do escrivão é
tirada somente do principal e juros. Si a precatoria não é exe-
cutoria, mas tamsomonte para o fim de se proceder a alguma
diligencia, basta ser executada por um official; segue-se no mais
o que ja fica dito até á conts (somente das custas) e nestes
termos remette-so ao procurador da fazenda. Toda a diligencia
dos officiaes do juizo é gratuita, que as haverão da parte, si eIla
decahir da acção. (L. n. 54 do 23 de outubro de 1848, art. 50).
Quando a parte oppêe embargos á precatoria, deve o coliector
sustent3r os direitos da fazenda, impugnando os embargos quando
lhe vierem com vista, e com essa irnpugnaçdo vai a precatoria
coaclusa ao juiz para mandar que, citadas as partes, seja en-
viada ao juízo deprecante; o coilector faz intimar a parto o envia
a precatoria ao procurador da fazenda para a apresentar aojuizo
deprecante, que deve conhecer dos embargos, e não o juizo de-
precado. (Argumento da lei de 30 do outubro de 1751 e diversos
doutos praxistas). A's requisições, que os juizes e procuradores da
fazenda fazem ás coilectorias, devem dias responder directamente aos
mesmos procuradores e juizes da fazenda. (O. da dir. ger. de rend.
de 4 de abril do 1851); o isto sob pena de responsabilidade o do in-
demnisarem prejuizos de que forem causa. ( C. da dir. ger. das rend.
de 20 jun. de 1851).

- Ouro Preto. Mesa das rendas provinciaos, 5 de setembro do
1860. Convindo que ao sr. dr. procurador fiscal desta repartição se
dê conhecimento de todas as quantias que nas coliectorias entra-
rem em consequoncia de execuções movidas contra dovelores fis-
ces; ordena o contador cru exercicio de inspoctor da mesa das rendas
provinciaes a todos os srs. coliectores que daqui por diante sejão
soli c i tes e cuidadosos em communicar immediatamento é. aqueile
fuoccionario os recebimentos dessa origem, a data em que se veri-
ficarem e os nomes dos devedores, fazendo iguaes declarações cm
os respectivos balancetes. O que muito se lhes recommeuda. -
LERIANO MANSO RIBEIRO DE CARVALHO.

Alt.
Os collectoros e os administradores de recebedoria, se

houverem do recolher fundos por positivo ou pessoa de sua
confiança, nese caso se corresponderão directamente com
o thesoureiro da fazenda provincial. C. 13 de abril do 1869.

Quando, porem, tiverem os srs, exçtoros de recolher fudo
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sob sua responsabilidade, por positivo ou pessoa de sua confiança,
fal-o-hão em offlcios dirigidos directamente ao thesoureiro da fa-
zenda provincial, afim de que este, abrindo-os em presença do seu
fiel e do portador, verifique testem unhalmonte si taes officios eu-.
cerrão, em suas especies e totalidades, as quantias que mencionão.

- ANTONIO LUIZ MARIA SOARES DE ALBERGARIA.

%rt. 3ZO.
Nas coliectorias e recebedorias serão registrados os

officios, ordens e instrucções da repartição fiscal, bem
como a correspondoncia das mesmas estações. Reg. n. 7 de
28 de junho de 1836 art. 71 eu. 58de 20 de maio de 1868
art. 29 § 70

Cada uma estação fiscal tem o rigoroso dever de conservar na
melhor ordem o seu archivo, trazendo em boa guarda e classificados
todos os livros, cadernos e papeis que devão ser transmittidos do
uns a outros empregados, vindo aqui a peilo observar que as ordens
de despeza são as unicas que particularmente pertencem ao exactor
que as cumpre, como resalvas suas, de que a todo o tempo pode pre-
cisar para fazer valer seus direitos ou eximir-se de qualquer res-
ponsabilidade superveniente.

Todas as outras pertencem ao archivo fiscal e, como dito fica,
devem fielmente passar aos empregados que succederem, os quaes
de tudo passarão especificados recibos no acto de se empossarem
das estações.

SECÇÃO 2.a

DA ESCRIPTURAÇXO E CONTABILIDADE.

TITULO Lo

Â ESCRIPTVRAÇO DAS COLLECTORIAS.

CAPITULO 1.0

1'ORNECIMENTO DE LIVROS.

Art. 3L

A directoria de fazenda enviará annualmente ás col-
jectorlas os seguintes cadernos:-
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Um para o lançamento dos impostos que o admittem.
Um para a escripturaçfio da receita e despeza.
Um para a inscripço de testamentos.
Os de talões que precisos forem.
Reg. n. 17 de 22 do maio de 1843 art. 1.°; n. 74 de 28

de dezembro de 1875 art. 29; n. 86 de 12 de julho de 1879
art. 46.

Art. 32.

Os cadernos, de que trata o art. antecedente, abertos
e encerrados, numerados e rubricados em todas as suas
folhas por funccionarios das classes de 1. 05 , 2. 0 e 3.°' of-
ficiaes, serão escripturados de conformidade com os mode-
los em vigor; havendo, porem, um só typo de talões para
a cobrança de t)dos os impostos a cargo das coliectorias.
Cit. reg. n. 86 art. 46.

CAPITULO 2.°

DOS LANÇAMENTOS.

Art.

O lançamento dos impotos que o admittem será feito
no primeiro ou, ao mais tardar, até ao 8.0 dia do mez de
julho de cada anno, em um livro para isso especialmente
destinado. Reg. ri. 95 de 5 de dezembro de 1881 art. 10.

No litulo 6. 0 , pag. 73 e seguintes, ficou ja expendido tudo
quanto concerne a estes lançamentos.

CAPITULO 3.0

DA RECEITA E DESPEZA.

Art. 8.

Esta escripturaço será feita diariamente e por ver-
bas seguidas, em que se declare a natureza do imposto, a
do disponho e o tempo a que se referem. Reg. n. 17 de 22
de maio de 1843 art. 1 0 ; n. 19 de 30 de junho de 1844
art. 9.°
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Nos annos de 1843 o 1844 as coilectorias ero reputadas corno
meras agencias arrecadadoras; por isso, nos regulamentos citados
só se encontrão regras concernentes á receita; mas tendo essas es-
tações com o correr dos tempos aseumido tainbem o caracter de
verdadeiras pagadorias, a escripturação diaria, que os mesmos re-
gulamentos prescrevem, não pode deixar de comprehender a des-
peza, afim de que, a todo o momento e a um simples lanço d'olhos,
saiba-se ao certo o que ha em cofre.

De feito, um dos prestimos l'csta escripturação á patentear
constantemente o valor dos saldos pelo confronto do debito e cre-
dito, occupando este as paginas da direita, aquolie as da esquerda
do respectivo caderno.

Alguns vimos outr'ora, em que só a receita apparecia, omittido
totalmente o lançamento da despeza.

Era pratica irregular e que não se abonava com os regulamentos,
attenta a reflexão que acima fica exposta.

As verbas de uma ó outra podem ser mui succintas, sem
detrimento da conveniente rucidez.

A referencia de tempo, ordenada pelos regulamentos, só se
exige nas arrecadações da divida activa, cumprindo que nestas se
declare o auno financeiro a que á relativa a cobrança; quanto
á despeza, se consisto era pagamento periodico, como, por exem-
plo, o de empregados, deve fazer-se menção do meï a que re-
speitao vencimento, bastando em todos os outros casos citar a
data da respectiva ordem.

Extremamente simples e de um facilimo desempenho, offe-
rece esta escripturação o documento o mais authentico da res-
ponsabilidade das coliectorias, a verdadeira base da prestação de
contas por parte deilas.

Cada verba de receita é ahi um debito aberto ao coliector
pelo escrivão, que dá testemunho do pagamento feito pelo con-
tribuinte, a quem se passa um esçrito, que começa pela refe-
rencia da folha do caderno em que fica lançado aquelle debito.

Esse escrito é o conhecimento que se extrahe do livro de
talão e a que se dá a forma de um como certificado, no qual
o escrivão consigna e o collector com elie subscreve a affirma-
ção de estar de posse da quantia recebida em receita provincial,
de que o mesmo collector é o fiel depositario para dar-lhe em
tempo opportuno o conveniente destino.

Ja se vá não ser o escrivão, como talvez erroneamente se sup-
punha, uru mar,)	empregado de penna, sem outra responsa-
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bilidade alem da que anda annexa ao officio de simples calligrapho,
bem que revestido do caracter official.

Não; posto no seja olIo claviculario do cofre, como o escrivão
de recebedoria, nem por isso lhe corre menos o dever de velar
incessante mento pela segurança da fazenda, attenta a comparti -
cipação que lhe cabe cru todos os actos da colleçtoria.

CAPITULO 40

DA 1NSCRIPÇ0 DE TESTAMENTOS.

Nas ce11ectoria se frã a inseripço de todos os testa-
montas, em que houver herdeiros ou legatarios sujeitos
à taxa do soilo, em um livro pura esse fim especialmente
destinado. Reg. n. 74 (te 28 de dezernbra de 1875 art. 29.

No titulo 8 . 0 , pag. 105 e seguinte, fica exposto o modo pra-
tico de proceder-se a esta inscripço, um dos meios era que os
regulamentos Írn feito consistir a mais rendosa fiscalisação do
imposto de heranças e legados.

CAPITULO 5.°

DOS CONHECIMENTOS IMPRESSOS

ArJ.
Para se passarem ás partes os conhecimentos que de-

vem servir-lhes do recibo ou quitação do imposto pago,
serão eiles extrahidos ou cortados dos livros de talão, car-
regando-se aos coliectores a quantidade dos que forem re-
mettidos para o expediente do um atino. Reg. a. 7 de 28
do junho de 1836 ar. 63; n. 11 de 26 do junho do 1837
art. 22.

A directoria no os devo ministrar em massos, como ordenava
o art. citado do regulamento n. 7, mas em livro de talão, como o
determina o refcrido art. do regulamento n. 11, sendo que, a este
proposo, ja pelo thesouro, em data do 22 de julho de 1802, fóra
feita ao inspector da thr.ouraria de fazenda do Pernambuco a se-
guinte advertencia: -

« ............por cta oceasio ordena ao mesmo sr. inspector
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que Lça cessar a pratica, em que está a repartição a seu cargo, do
fornecer conhecimentos avulsos, bem que impressos, ás coilectorias
e mesa de rendas ; substituindo-os por um livro de talão, que de-
verá ser annualmente recolhido á thesourarja com os outros das
mesmas estações. — VISCONDE ns ALBUQUERQUE,

A este respeito, o uso geral, até mesmo entre empregados de fa-
zenda, tem introduzido certa incorrecção do linguagem, que convem
rectificar.

Coinirjummonto chama-se —takio— ao proprio conhecimento que
delie se desprende, quando é certo significar aqueile vocabulo aparte
do livro ou caderno em que são ligadas as respectivas folhas, de sorte
que, cortadas, deixão vestigios impressos do o haverem sido na parte
lateral esquerda, que de cada uma alli fica.

- Conhecimento - á o oscripto, recibo, resalva ou quitação,
cujo contexto apresenta declarações que, por invariaveis, são im-
pressas, incluindo do permeio diversas outras manuscriptas e atti-
fontes a cada urna (Ias cobranças, sendo esse o unico meio legal de
certificar as arrecadações que para o fisco se effectuão.

Com muita propriedade, pois, prescreve a ordem retro-trancrip-
a ouso do livro de talão, ilo qual cortão as collectorias os conheci-

mentos que devem ser entregues aos contribuintes, conservando os
que se destinão á prestação de contas.

Art. 337.
A escripturaçiio dos conhecimentos corresponderá ás

verbas respectivas do caderno de receita, contendo igual
numeração. Re-. n. 19 de 30 de junho do 1844 art. 10.

A esta correspondencia ia aliudimos em a nota ao art. 334, tra-
tando da escripturação da receita e despeza.

O conhecimento, por tanto, certificando a recepção do valor
pago pelo contribuinte, constituo um verdadeiro titulo de divida do
coliector para com a. fazenda, perante a qual fica em responsabili
dade até que delia se exonere por algum dos meios prescriptos pelas
leis, instrucções ou ordens em vigor.

O processo da arrecadação, expedito e facilimo, como é, orde-
na-se, pois, do modo seguinte -

- Recebida a quantia do imposto, primeiramente escriptura-se
R cobrança no caderno da receita ; em acto successivo, sem inter.
rupção, enchem-se os tres conhecimentos do que se compõe cada uma
das folhas que os contem, verificada a identidade destes lançamentos,
som a minima discrepancia, corta-se o primeiro á direita para ser
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entregue ao contribuinte ; extrahe-se opportunamento o immediato
ira acompanhar o balancete mensal ; ficando o terceiro adheiente

ao talão para recolher-se no fim do anno.

Art. 338.

No caso do dar-se algum erro ou equivoco no encher
os claros e de ficar inutilisada a folha em que isso acon-
teça, o escrivão, abstendo-se de extrahir deila o respectivo
conhecim3nto e deixando-a inteira, passará a escripturar a
seguinte. Cit. reg. n. 19 art. 17.

Bem pode succeder que o engano se verifique ja depois do cor-
tado o conhecimento; será cite então novamente ligado, recorren-
do-se á folha immediata, de sorte que os coehcciinentos escriptura-
dos, assim os extrahidos, como os corres pondo ntes, adhosos ao talão
do livro, saiam da coliectoria inteiramente limpos de qualquer senão
que os possa invalidar ; convindo advertir que é absolutamente ve-

dado fazer neltes a menor emenda ou correcção, seja qual for a
parte da escriptura sobre que recaia.

Com este rigor não se pretende que tenham os escrivães o dom
da innerrancia ; cites devem, sim, ser pontos em seu officio e
muito atteutos ao dever de desomperihal-o, mas, como todos, não
estão, apesar disso, isentos de incorrer em erros, e neste caso ahi
ficam traçados os meios de proceder, sem que jamais occorra a ne-
cessidade de expedir documentos que possam parecer viciados.

TITULO 2.°

DA ESCRIPTURAÇO DAS RECEBEDORIAS,

CAPITULO 1.°

DA REMESSA DE LIVROS.

Art. 330.

Serão annualmene enviados ás reiebedorias
Doze cadernos mensaos para a escripturaço diaria da

receita e despeza.
Os de conhecmentos de talão impresos, que necessa-

rios forem para o expediente de todo o anno.
Reg. n. 58 de 20 de maio de 1868 art. 37, 38 o 56.
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A directoria nestas remessas deve ter muito em vista que nun-
ca venho a faltar conhecimentos impressos nas recebedoias.

Os empregados d'estas tanibom a seu turno devem ser sempre
promptos e solicitos em reclamar novo fornecimento, a tempo de
o poderem receber antes que se se oniitta o ultimo dos conheci-
mentos existentes, levando em conta as distancias e a inevita-
vol morosidade das communicaçõcs

Bom sabida ó a severidade com que as disposições fiscaes pro-
hibem o uso de conhecimentos manuscriptos, não os admittinclo
em caso algum, nem mesmo no de força maior, impossivel de oc-
correr desde que haja da parte da repartição fiscal summo des-
velo em o obviar e dos exactores o empenho d'honra do o preve-
nir com toda a antecipaçao, para que no se suspeite de sua intei-
reza em consequencia de um d escuido que seria absolutamente
indesculpavel.

Art. 340.

Os cadernos de que trata o art. antecedente serão
abertos, encerrados, numerados e rubricados da mesmo
modo prescripto no art. 332. Reg. n. 86 de 12 de julho
de 1879 art. 49.

CAPITULO 2.°

DO LANÇAMENTO DA RECEITA E DESPEZA E DOS CONHECI-

MENTOS DE TALÃO,

Art. 31,

Nas recebedorias o producto da arrecadação será im-
mediatamejite escripturado no caderno da receita e despeza.

Reg. ri. 58 de 20 de maio de 1868 art. 37.

Art. 42.

Haverá em cada recebedoria livros de tali, conten-
do cada folha conhecimentos em triplicata, que indiquem
os objectos de que se haja pago o respectivo i mposto, para
que as primeiras vias se entreguem ao contribuinte, as
segundas acompanhem o caderno do receita e despeza,
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que será mensalmente devolvido i directoria, e as ter-
ceiras fiquein ligadas ao talão do caderno, pala reco-
lherem-se no fim do anuo. Reg. cit. art. 38,

A incessante affluencia de contribuintes, a urgencia dos dos-
pach s, o afogo do tantas occupaç3s simultaneas, não podião, por
certo, permittir a estas estações arrecadadoras o mesmo pausado
processo prescripto para as arrecadações a cargo das collectorias

Nestas, como ja ficou notado, recebido o imposto, é logo lança-
do em debito ao coliector no caderno da receita e despeza, pas-
sando-se em seguida a encher os conhciinentos, que são uns cor-
ti ficados do que alli se escripturou.

Nas recebedorias, porem, não ha espaço para assim proceder-se;
quem viaja não se quer deter e exige ser de prompto aviado, mor-
mente quando não pára por interesse proprio, mas, ao contrario,
para satisfazer o naus de uma contribuição pecuniaria.

Nestas estações, pois, feita de prestes a conta do que se lia de
receber, enchem-se immodiatarnente os claros dos dois conheci-
mentos á direita, procedendo-se nisso com o mais escrupuloso cui-
dado, de maneira a não dar-se a minima discrepanicia ou differen-
ça entre um e outro, sondo o segundo assignado pelo contribuinte,

Nos momentos vagos ouse os não ha—findo o serviço diario
da arrecadação, procede-se a encher os terceiros conhecimentos,
passando-se depois á escnipturação do caderno de receita e despeza
em ordem a ficar tudo impreterivelmente terminado no mesmo dia,
nada se reservando para o immediato.

Indicada assim a largos traços a maneira de haver-se a rece-
bedoria na expedita cobrança e immediata escripturação dos im-
postos, cabe consignar aqui algumas advertencias cspeciaes que,
por sua importancia, não devrão incluir-se na generalidade do que
fica exposto.

Em relação ás coilectonias, deixamos dito que, ao extrahir-se o
conhecimento para ser dado ao contribuinte, ja ao collector ficou
aberto no caderno da receita e despeza o respectivo debito.

Mas, si nas recebedorias outro tanto não occorro; si nolias a
escripturação de igual caderno não precedo á entrega do conhe-
cimento e podo até reservar-se para ser feita á ultima hora do ex-
pediente dianio; assim sendo, à primeira vista parecerá que a ar-
recadação se efectua, o contribuinte se retira e o administrador
fica por debitar-se, antolhando-se d'esta sorte a escripturação das
recebedorias como menos garantidora da segurança da fazenda,
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que a das coliectorias, onde alias, corno ja se vio, a menos riscos
se achão expostos os direitos fiscaes.

Esta anomalia, porem, não existe; tal desaccordo só á appa-
rente, por quanto, a realidade é que em umas e outras estações
não se ausenta o contribuinte, sem que ao exactor fique consti-.
tuida a responsabilidade proveniente do recebimento que efectuou,
Expliquemo-nos.

Nas coilectorias o debito é incontinente lançado no caderno
da receita e despeza.

Nas recebedorias igualmente o é no 2.° conhecimento (o do
centro ), cumprindo, por tanto, ter muito em vista que o 1.0, o
que se destina ao contribuinte, não se corte, sem que aquelie es-
teja regular e devidamente escripturado e por diu assignado. Por
isso ô que insinuamos a exigencia da assignatura do contribuinte
no 2.° conhecimento, o mais importante dos tres que em cada fo-
lha se contêm, por ser o que logo no fim do mez vem trazer à re-
partição fiscal a indicação da somma que infailivelmente terá dIa
que haver das mãos do recebedor.

Essa mesma exigencia, descabida quanto ao 1.0 conhecimento,
que é entregue ao contribuinte, tornar-se-lhe-hia vexatoria respe-
ctivamente ao 3.', pela necessidade de dotei-o por demais à espera
de que tsmbern este se escripturasse, não havendo, entretanto, con-
veniencia alguma que podesse justificar esse rigor, alias, inadrnis-
sivel, por excessivo e escusado.

Ainda uma vez, pois, chamaremos a mais seria attenção dos
escrivães de recebedoria para a seguinte ordem, que deve ser pon-
tualmente observada no expediente de cada uma das arrecadações,
a saber:-

-Cobrado o imposto, passa-se logo a escriturar o conhecimen-
to central da folha; assignando-o o contribuinte, enche-se então o
1.0 à direita, para ser-lhe entregue depois do assignado pelo admi-
nistrador e o escrivão.

Tal é a regra prescripta ás coilectorias, onde, do mesmo modo,
tambem a escripturação Começa pela carga ao exactor, isto á, pela
constituição do titulo de sua responsabilidade, pelo preparo do do-
cumento de sua prestação de contas, seguindo-se a isso a entrega
da quitação á parto.

2.'

O regulamento n. 58, exigindo a assignatura do contribuinte
no conhecimento impresso do imposto pago, bem claro está mos-
trando que o debito do administrador na propria recebedoria não
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é um facto que deva passar-se sé, exclusivamente entro elie e o
soo escrivão.

Não; mais alguem deve intervir; um terceiro é chamado a
testemunhar a fidelidade com que estes deus empregados procedem
no desempenho da confiança fiscal de que são depositarios.

Essa terceira assignatura, não sendo, pois, como realmente não o
é, uma formalidade van, constituindo dia um dos mais seguros
meios de fiscalisação, pode, entretanto, não verificar-se alguma vez,
supposta no contribuinte a impossibilidade de prestal-a. Nesse
caso ahi está o commandante da guarnição, e, ainda na falta d'es-
te, qualquer das outras praças para suppril-a, antepondo a pre-
posição—pelo—ao designativo—contribuinte—impresso nos conhe-
cimentos.

O que é absolutamente indispensavel, o que o regulamento
prescreve é que ahi appareção tres assignaturas a demonstrar que
a qualificação, o numero, o peso e a medida dos generos tributa-
dos, a verificação dos vehiculos e dos animaes que transitão, a do
'uantum exigivel, a do soo exacto pagamento, tudo, emfim, se faça
sem rebuço, sem subterfugio, do modo o mais franco e exposto,
em ordem a remover-se toda a suspeita de conluio, de engano ou
fraude, quer em damno do contribuinte, quer em detrimento da
fazenda ou em prejuizo dos proprios empregados, cujo pundonor
sempre é por isso interessado em não omittir taes cautelas, teu-
dentes a resguardar os credites de uns o os direitos de todos.

3a
Nada se recommenda com maior encarecimento à solicitude e

pericia dos escripturarios das estações arrecadadoras do que a com-
pleta limpeza de toda a escripturação, particularmente a dos co-
nhecimentos que d'ahi se expedem.

Que numero de vezes a inobservancia d'este preceito por parte
das nossas recebedorias não suscitou outr'ora as mais irritantes
controversias entre as duas administrações de Minas e do Rio, com
infailivel o clamoroso prejuizo dos exportadores mineiros?

Ja em outro lugar ficou advertido que não se presume a infal-
libilidade no bico da penna dos escrivães de receita; o que sé se
pretende, se exige e terminantemente se recommenda é que haja
summo cuidado no encher os claros dos conhecimentos; mas, si
ainda assitu occorro algum equivoco, deixa-se a respectiva folha o
passa-se à imrnediata.

Mesmo isso bem raras vezes succederà, si zelosos empregados
cingirem-se à prescripção da seguinte norma de proceder.

—Feitas as devidas verificações, antes de abrir o caderno do
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conhecimentos, tome-se em um papel o nome do contribuinte.
qualificação e a quantidade dos genoros, o numero de carros, arL
maes etc., a quantia correspondente a cada especie, discriminando-
se o que pertença a direitos de exportação e a taxas itinerarias;
somme-se, verifique-se a exactilSo do tudo em presença do contri-
buinte para que possa elie em tempo reclamar, si rasão tiver para
isso; assente-se logo ahi a data da cobrança; receba-se o paga-
mento e prilicipie-so então a oscripturar os conhecimentos, tendo-
se mja diante dos olhos o que ahi se ha de mencionar.

Si, porem, ainda assim houver algum lapso de penna, passe-se
logo á. folha seguinte, ficando inutilisada a aotomior. E si occorrer
a verificação de engano depois de cortado o conhecimento, não se
o deixe sabir incorrecto ou emendado, mas ligue-se á folha, to-
mando-se outra.

Talvez se aliegue que a urgoncia do trafego nas recebedorias
não dá lugar à tão miudas precauções. Responderemos que o brio de
honrado servidor eleva-se sempre acima d'essas dificuldades, que
só cnleião as mãos do inerte, do negligente.

Art. 343.
Os contribuintes são obrigados a receber os conheci-

mentos, devendo para isso esperar o tampo que for neces-
sano; ficando o administrador da recebedoria e o escrivão
sujeitos á pena do domissã, provada que seja a infracção
desto preceito. A pessoa que denuncial-a, ainda que re-
servadamento, ao director da fazenda, juntando á denuncia
documento que demonstre o facto ou refenino testemu-
nhas que, contestes, posão provai-o, terá direito á urna
gratificação do 500., que será paga meliante despacho
da presidencia da provincia, sob informação do director.
Reg. cit. art. 3S.

A' primeira vista, parecerâ extremamente severa esta disposi-
ção comminativa; entretanto, ainda bem longe ostã dia de corres-
ponder ao justo rigor com que devo ser inexoravelmente punida
esta, indisputavelmnonte a mais prejudicial do todas as violações
das leis que resguai'dão os interesses da fazenda no acto da per-
cepção da respectiva renda.

O regulamento citado, no que coneerne ao contribuinte, não
lhe impõe um novo ocus ; somente declara, proclama, exige que
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seja infailivelmente cumprida a prexistente obrigação de esperar
que se lhe passe o competente recibo, de que não tem alie o di-
reito de prescindir.

Com effeito, decretada pelo poder competente uma imposição
qualquer, ao contribuinte corre o duplo dever de pagai-a o de
vel-a cahir no publico erario. Quer isto dizer que é elie obrigado
a effectuar o pgamento á fazenda por mão do seu exactor.

Mas como ha de o contribuinte certificar-se de que assim o
fez, circumscrevendo-se a deixar o dinhiro em mão do recebedor
o dispensando-se de recolher a quitação ? Nesse caso terá alie re-
movido o embaraço qae lhe embargava o curso da viagem; nada,
porem, terá pago á fazenda.

Dir-se-ha:— não era o recebedor o legitimo proposto da fazen-
da, por alia positivamente constituido para effectuar a arrecada-
ção do que se lhe devesse? Era-o, sim, mas subordinado á re-
gra geral de nada receber sem dar quitação. Violado este preceito
absoluto, que não admitte excepções, teria elIe despido o carac-
ter de agente fiscal para revestir o de um audacioso salteador, au-
tepondo.se aos transeuntes na estrada publica para arrebatar-lhes
criminosamentá parte da bolsa.

O passageiro não pode transpor a recebedoria, sem satisfazer a
imposição devida; o administrador não pode recebeI-a, sem passar
• respectiva quitação. Eis em summa o preceito legal.

E si o viandante obstinadamente se recusa a esperar, ahi está
• guarda para força-lo a querer o que a lei quer. Para esse e se-
melhantes fins é que as recebedorias são guarnecidas de força
policial, com crescido e gravoso dispendio dos cofres da pio-
vincia e constante preterição de outras exigeucias do serviço e até
da ordem publica.

SECÇÃO 3.

DO EXERCICIO FINANCEIRO.

Art. 844.
Os balanços o contas da fazenda provincial são or-

ganisados por exercicio, não por gestão. Dec. n. 42 do 20
de fevereir de 1810 art. L°; reg. a. 86 de 12 de julho de
1879 art. 59. Art. 34;.

Por exercicio se entende o tempo a que são affectos os
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credites abertos pir uma lei de ürçainento, e que se pro-
longa desde o 1.0 de julho de cada atino até o ultimo de
junho do anuo seguinte. Dec. cit. art. 2.°

Art. 346.
São pertencentes a um exorcicio somente as oporaçes

relativas aos serviços feitos e aos direitos adquiridos á
provincia e a seos credores dentro do anno que dá soo no-
me ao exercicio, Doo. cit. art. 30

ArE. 347.
Cada exercicio toma soo nome do auno regido pela

lei que neilo se executa, e tem soo jogo distiecto e par-
ticular de livros, onde exclusivamente se asento todas
as transacções de receita e despcza que lhe são perten-
centes. Dec, cit. art. 4.°

.trt. 84S.
No fim do anuo do exorcicio se procedo na directo-

ria provincial ao balanço das operações até então cife-
ctuadas. Doo. cit. art. 5,0

Art. 349.
Este balanço é, porem, provisorie; continuando aber-

tos os creditos e os 1ivrs do exercicio, tanto para com-
plemento das operações relativas á cobrança do rosto da
receita, liquidação e pagamento do rosto da despeza,
como para a competente esaripturaço. Doe, cit. art. 5.°

Art. 3ZO.
O dispost no art. antecedente tem a limitaço do

um semestre para as etaçes sub titereas e de novo me-
zes para a thesouraria provincial. Tudo, por tanto, fica
infallivelmnte terminado, alIi a 31 de dezembro, aqui a
31 de março, respectivamente ao anuo findo em junho an
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tenor, Dec. cit. art. 7. 0 ; Inst. do Th. de 13 de novem-
bro de 1843 art. 1 e 2.

A este respeito, havio sido expedidas as seguintes ordens.
N. 13.—Antonio Francisco de Paula e Hoilanda Cavalcante

de Albuquerque, presidente do tribunal do thesouro publico na-
cional, ordena que, em additamento ao art. 4.° do regulamento
n. 92 de 13 do novembro d 1843, ficAo o thesouro e as the-
sourarias de fazenda autorisados a escriturar, em cada exercicio,
nos tres mezos de janeiro a março, a cobrança das lettras que
neste praso se vencerem e a pagar com os fundos do respectivo
exercicio aqueilas, cujo pagamento deve effectuar-se nos referidos
tres mezes; fazendo-se assim com que o exercicio complete me-
lhor suas transacções e as transporte mais bem liquidadas para
o exercicio immediato.

Thesouro publico nacional, em 12 de fevereiro de 1847.—ANT0-
zio FRANCISCO DE PAULA E HOLLANDA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE.

N. 116.—Joaquim José Rodrigues Torres, presidente do tribu-
nal do thesouro nacional, reconhecendo que resulto inconvenien-
tes de que, durante o praso em que o exercicio continua aberto no
thesouro e thesourarias para os fins determinados nas instrucções
de 13 de novembro de 1843 e 12 do fevereiro de 1846, se não possa
tmbem fazer escripturar nelle despeza cifectiva, e que, pelo con-
trario, ha vantagem em que o balanço de cada exercicio compre-
henda a maior somma possivel de despeza feita com o pagamento
de serviços prestados em virtude da lei de orçamento respectiva;
ordena que, alem das operações que por aquelias intrucçes é per-
mittido fazer e escripturar nos livros do thesouro e thesourarias
no tempo em que se conservío abertos, se continue tambem a pa-
gar e escripturar nelies todos os serviços feitos em execução da
mesma lei.

Thesouro nacional, em 22 de março de 1851.—J0AQUnI JOSÉ Ro-
DRIGUES TORRES.

—Estas ordens, bem como as instrucções citadas, não altera-
vão o plano do decreto a que se referião; ao contrario, havi go sido
expedidas com o designio de melhor assegurar a consecução d0
maximo interesse que o dictou e que é a mais completa liquidação
da receita e despeza de cada anuo.

Para este fim ordenou o decreto que se conservassem abertas
as respectivas contas até 31 de dezembro.

As instrucções ampliaram este praso até 31 de matço, mas só,
exclusivamente pala a liquidação e escripturaço,
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A ordem de 1847 veio admittir nesse ultimo período a effectiva
receita e despeza do lettras pertencentes ao mesmo anuo finan-
ceiro.

A de 1851, alem d'isso, permittia que no mesmo decurso, mas
somente á bocca do cofre da propria thesouraria, se pagassem quaes-
quer despezas do auno findo em junho.

Tudo isto, repetimol-o, era determinado no intuito de que as
contas annuaes ficassem o mais possível liquidadas. A ultima ordem,
porem, só vigorou no exercido de 1850 - 51, ficando revogada pela
de 18 de janeiro de 1853, ii. 13, como bem se deixa ver da seguinte
exposição, que muito esclarece o assumpto.

Ilim. Sr.—Em 10 do cerrente, informando a secção competente o
requerimento, em que a mesa administrativa do hospital da Diaman-
tina pedia entrega da quantia de 5:900$000, votada na lei n. 2024 de
l.° de dezembro de 1873, art. 6. 0, para o theatro pertencente áquelle
estabelecimento, opinou que não podia isso ter mais lugar, não só
em vista do estado financeiro da província, como dos arts. 21 da mes-
ma lei e 19 da de n. 2112, que rege o corrente exercício ; com o que
concordei.

Ouvido a tal respeito o ar. procurador fiscal, prestou o seguinte
parecer

A disposição da lei n. 2024, art. 21, ainda não pode embaraçar
o cumprimento das demais disposições da mesma lei, em algumas hy-
potheses, como a de seu art. 6 0 , em que autorisou esse auxilio.

« No período relativo ao ultimo trimestre do exercido financei-
ro, isto é, de janeiro a março, mui legalmente podem ser aqui dire-
ctamente feitos pagamentos de dospezas autorisadas pela lei de or-
çamento promulgada para o anuo financeiro findo emjuuho anterior. »

Mas, em vista do estado pouco lisongeiro das finanças da pro-
viacia, me parece conveniente espaçar-se o cumprimento do art. 6.0
da lei. ,

Pondo por agora de lado o final do parecer, divide-se este em duas
partes na primeira affirma-se que ainda hoje pode executar-se o
citado art. 6. 0 ; na segunda que - mui legalmente - se podem aqui
fazer pagamentos do janeiro a março do anuo financeiro findo em
junho.

Tão formal contrariedade, não só á praxe não interrompidameu-
te seguida desde os primitivos tempos da repartição até hoje, mas
tambem á humilde opinião da contadoria, parece-me que coliacava
o ar. procurador fiscal na obrigação de fundamentar o seu asserto,
tto mais, quanto ainda ha poucos dias pensava elIe com nós, o
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neste sentido emittio pareceres, considerando de - ex,ercicio findo—
dividas de 74 - 75, algumas das quaes ja forio pagas pela quota
respectiva.

Uma vez, porem. que o no fez, e que a mim corre o dever de
cumprir o respeitavel despacho de v. s., observando as indicações
nelie contidas, de antemão affirmo por minha vez, que ambas aquel-
las proposições, apesar da segurança e autoridade com que foram
enunciadas, são do todo o ponto insustentaveis, em face da legisla-
ção que rege a especie.

Passo a demonstrar ; e para mais facilmente chegar a esse fim,
inverterei a ordem de taes pooposições, occupando-me em primeiro
lugar da segunda, não se porque assim attendo ao assumpto princi-
pal do respeitavel despacho de v. s., como porque, destruida esta,
fica, ipso jure, destruida a primeira, que é consequencia daquelia.

Como é sabido, esta repartição, outr'ora denominada—mesa das
rendas proviaciaes—, esteve annexa á thesouraria de fazenda desde
1835 até 18 114, em que foi separada por virtude do art. 3.° da lei
n. 251 e regulamento n. 18 de 1844

Não havendo lei provincial que regulasse o systema de escrip-
tu ração, adoptou a mesa das rendas, como era natural, o mesmo
seguido pela thesouraria.

Reformado este, pelo decreto de 18 de fevereiro e instrucções
de li de junho de 1840, foi essa reforma tambem applicada á mesa
das rendas, de conformidade com os arts. 26, 27 e 31 do regulamento
a. 22 de 1846.

O regulamento n. 25 de 1852, que reorganisou a mesa das ren-
das, manteve o mesmo systema. Art. 45.

Continuou, portanto, a uniformidade de escripturação entre as
duas repartições, o para que essa uniformidade fosse guardada em
toda a plenitude, veio um empregado da thesouraria exercer em
commissão o lugar de contador.

Posteriormente foi promulgado o regulamento a, 52 u 1866,
que, mudando a denominação de mesa	rendas para a dA thesou
raria provincial, que actualmente tem esta repartição,	'-e nova
organisação, e nos arts. 56 o 57 estatuio que a escripiiraço seja
por partidas dobradas e por exercicios, observando-sb as leis '
gulamentos geraes nesta parte do serviço, em tudo quanto for 'z»-
plicavel e não estiver expressamente estabelecido no mesmo regu-
lamento.

Segundo penso, estas disposições não alteraram o que ,a estava
estabelecido, e pois, permaneceu a uniformidade de eseripteraço
com a tbesouraria.



402	CONSOL1DAÇ1O DAS LEIS MINEIRAS.

Portanto, ainda mesmo que para o thesouro se prescrevesse dou-
trina especial sobre o assumpto, essa doutrina, a meu ver, no po-
dia ser applicada a esta repartiçio, sem offensa do espirito da legis-
lação provincial, que equiparou a repartição de fazenda provincial ás
thesouraoias de fazenda.

Não farei, porem, cabedal dessa conclusão, o concedo mesmo
que a thesouraria provincial deva ser equiparada ao thesouro nacio.
nal, como administração superior, posto que, quando se diz—the-
souro nacional—, no sentido ideal, isto é, de alta alministração,
aquellas expressões significam o tribunal do thesouro, do qual é
presidente o ministro da fazenda, o neste sentido não está subordi-
nado ao governo, pois é o mesmo governo, ou o ministro soja obri-
gado a conformar-se com o voto da maioria do tribunal ou tenha a
faculdade deliberativa, conformo os casos, ao passo que esta topar-
tição está subordinada á presidencia, entidade inteiramente diversa
e da qual recebe ordens.

O que, porem, aLto se pode ôr em duvida é que a escripturação
desta thesouraria rege-se pelas leis e regulamentos geraes, segundo
as disposições em vigor.

O decreto a. 41 de 20 de fevereiro do 1840 determinou que os
balanços o contas do thesouro e thesourarias o mais repartições de
recebimento e despeza serão organisados por exercicio e não por
gestão, como se fazia (art. l.) ; devendo-se entender por exercicio o
tempo a que são affectos os credites abertos por uma lei de orça-
mento, e que se prolonga desde o l.° do julho de cada anno até o
ultimo de junho do anuo seguinte.

Pertencem a um exercicio somente as operações relativas aos
serviços feitos e aos direitos adquiridos ao Estado e a seus credores
dentro do anuo que dá seu nome ao exercicio (art. 2.0), mas, para
complemento das operações relativas á cobrança do resto da receita,
liquidação e pagamento do resto da despeza, como para a compe-
tente escripturação, devem continuar abertos os credites e livros do
exercicio por seis mozes (art. 6.0).

Pelas instrucções de 13 cio novembro de 1843, n. 92, art. 2:0,

mandou-se que os livros e contas do thesouro o thesourarias se fos-
sem encerrados a 31 de março, para comprehenderem na sua escrip-
turação todas as operações pertencentes á lei do orçamento, effec-
tuadas pelas repartições subaltornas até o fim do exercicio encer-
rado ; não se podendo nessa epo3ha, de mais troa mezes, oscripturar
quaesquer transacções de receita o despeza, que não sejam relativas
a taes operações (art. 40)

A ordem do thosouro a. 13 de 12 de fevereiro de 1847 austeata
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08 mesmos principies, mandando que no thesouro e thesourarias as
lettras. que se vencerem nos tres mezos do janeiro a março, sejão
aceitas e pagas com fundos do respectivo exercicio encerrado cm
dezembro, fazendo-se assim, diz a mesma ordem, com que o exe r.
cicio complete melhor suas transacções e as transporto mais bem
liquidadas para o exercicio inimed jato.

A ordem o. 116 de 22 de março de 1851 mandou que, alem das
operações que pelas instrucções de 13 de novembro de 1843 e 12 de
fevereiro de 1842 é permittido fazer o escripturar nos livros do the-.
souro e thosourarias, no tempo em que se conservam abertos, se
continue tambem a pagar e escripturar neiles todos os serviços fei-
tos em execução da mesma lei.

Esta ordem alterou, portanto, profundamente o art. 4•0 das ia-
strucçes de 13 de novembro de 1843.

Os inconvenientes, porem, que dahi resultavam, fizeram-se bem
depressa sentir e essa ordem se vigorou em um exorcicio, 1850-51.

Quando se teve de liquidar o seguinte exercicio de 1851-52,
foi elia revogada por outra n. 13 de 18 de janeiro de 1853.

E' certo que somente na parte relativa ás thesourarias, d'onde
podia concluir-se que para o thesouro continuou em vigor.

Assim, porem, não é, como veremos mais tarde, para guardar a
ordem chronologica.

O regulamento de 27 de abril de 1859, que rege a pagadoria do
thesonro, unica por onde se effectuam todos os pagamentos dos em-
pregados activos, civis e ecelesiasticos, dos inactivos da côre e pro-
vincia do Rio de Janeiro, qualquer que seja o ministerio a que per-
tençam, e das pensões, tenças, monte pio, moios soldos e quaesquer
outros que se fizerem pelo thesouro (doe. 736 de 1850 art. 29, 2343
de 1859, art. 19, 4153 de 1868 art. 7.0), nos arts. 8. 0 e 9. 0 prescreve
que todos os pagamentos que se fizerem nos seis mezes que decor-
rem de julho a dezembro do cada anuo e pertencerem ao oxercicio
findo em junho, serão levados ás folhas d'esse exercicio e os que
pertencerem ao novo exercício serão levados ás respectivas folhas e
os de exorcicios findos á uma folha especial o que—findos os 18
mezes em que cada exercicio deve estar aberto—o pagador encer-
rará os livros do receita e despoza do exercido findo e entregará
logo na thesouraria geral o saldo existente em caixa.

Ora, não se fazendo pagamento algum pela thesouraria geral,
onde somente se realisa a entrada de todas as sommas cobradas nas
repartições de arrecadação da côrte o provincia do Rio de Jaueirb,
e das provenientes de quaosquer outras operações de movimento de
fundos por ella praticadas ou de operações de credito, e bem assim
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a sahida das mesmas sommas por—movimento do fundos—doe.
736 de 1850, art. 28—, é fora de tola a duvida que no periodo do
janeiro a março, tambern no thesouro, nenhum pagamento se faz
pertencente ao exercicio findo em junho.

Finalmente, o aviso do ministerio da fazenda de 2 de fevereiro
de 1861, expedido sobre consulta do da marinha—si estavam em
vigor ou foram revogadas as ordens do thesouro ns. 92 e 116 de 13
de novembro de 183 e 22 de março de 1851—, declarou-1.° que as
citadas instrucçes do 13 do novembro, n. 92, no permittem que se
ordenem pagamentos durante os troa mezos de janeiro, fevereiro e
março de um atino, de serviços prestados no exercicio findo no mez
de dezembro anterior, e que se escripture nos livros pertencentes a
esse exercicio a respectiva despeza ; antes a doutrina contraria está
ahi expressamente estabelecida, como se vê do art. 4 0 , sendo que
nisto estio ellas de accordo com o doe. de 20 de fevereiro de 180'
que alias no podiam revogar ; 2 0 —que as mesmas instrucções e
additamento que se lhe fez pela ordem do 12 de fevereiro de 18'i7
ainda estio em pleno vigor, e que a ordem de 22 de março de 1851,
n. 116, foi expressamente rcvogadct pela de 18 de janeiro de 1853,
n. 13.

Ora, revogada ou annullada em todas as suas partes a ordem
n. 116 de 22 de março do 1851, unica que permittio fazerem-se paga-
mentos no periodo de janeiro a março, ficaram subsistindo o dec. do
20 de fevereiro de 184-0, instrucções de 13 de novembro do 18's3,
ordem. de 12 de fevereiro de 1847 e regulamento de 27 de abril de
18 1s9, os quaes expressamente prohibem pagamentos do oxercicio
anterior no penedo de janeiro a março, tanto no thesouro, como nas
thesourarias.

E, como as leis e regulamentos geraes é que regulam a escrip-
turação desta repartição, como ja demonstrei, fica provado até á
ultima evidencia que, ou se equipare esta thesouraria ás thcsoura-
rias de fazenda ou ao thesouro, não se pode aqui fazer pagamento
algum de janeiro a março pertencente ao exercicio findo, o que, por
conseguinte, o ar. procurador fiscal avançou uma proposição abso-
lutamente insustentavel.

Demonstrada assim, de modo irrefragavel, a insubsistencia da
2. a parte do parecer do sr. fiscal, facil me será provar que tam bem
a primeira não pode prevalecer.

O art. 21 da lei ti. 2024 de 1873 preceitua que a despeza auto-
risada em lei de orçamento e que não se roalisar até ao fim do re-
spectivo exercicio, assim como a que for votada em lei especial o

ão se effectuar no exercicio corrente ou no immediato, não po-
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deri ser paga sem nova autorisação, dada em lei de orçamento,
ainda quando o governo possa fazer o pagamento por meio de ope-
ração do credito. Exceptuam-se as que estiverem sujeitas a contra-
tos, em virtude de autorisação primitiva.

Esta disposição foi copiada textualmente do § 1.0 art. 18 da lei
geral 2348 de 25 de agosto de 1873.

Portanto, para fixar-lhe a verdadeira inteiligencia é indispen-
savel ter-se em attenção os principies estabelecidos na 1.a parte
desse art., da qual é dependencia aquelle §.

Esses principies são que as despezas autorisadas nas disposições
das leis de orçamento, seja ou não definido o respectivo credito,
podem ser pagas no exercicio da lei pelos meios nelia votados que
do mesmo modo deve proceder-se com as decretadas em leis espe-
chies, uma vez que tenham verba propris no orçamento, e que as
autorisadas por leis especiaes, em consequencia de serviços novos,
transitorioi ou permanantes, para as quaes não exista rubrica no
orçamento, não serão effectuadas, sem que o poder legislativo de-
creto os fundos correspondentes.

Estas regras são applicaveis ás despezas decretadas pelas leis
de orçamento, com a clausula—desde ja—.

Destas disposições resulta o pensamento que teve o legislador
de manter o equilibrio dos orçamentos o pôr um paradeiro ao abuso
de enxertarem-se em leis annuas disposições permanentes.

Sondo assim, a primeira parte do art. 31 da lei n. 2024—a
despeza autorisada oro lei de orçamento—, refere-se ás disposições ge-
raes ou permanentes da lei do orçamento, porquanto, de outro modo
fôra suporfiva, pois, em relação ás despezas annuas, ja estava pro-
vido nos decretos de 20 de fevereiro de 1840 e 13 de novembro de
1843.

Considerando mesmo as disposições geraes do orçamento como
leis espociaes, dias só podem vigorar em deus exercicios, confor-
me a segunda parte do citado art.

Ora, a lei 2024 foi publicada em 11 de dezembro de 1873, e soe
art. fi.°, que votou o auxilio de 3:000. para o theatro da Diaman-
tina, contem a clausula—desde ja.

Logo, começou a vigorar no exercicio de 1873-74, e só neile
ou no seguinte, quando aberto, podia-se effectuar a despeza.

Fica, por tanto, evidentemente provado, que sio de todo o ponto
insubisistentos as proposições do sr. procurador fiscal o que peio
contrario:
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l.° No periodo de janeiro a março não se pode legalmente
fazer pagamento algum, pertencente a exercicio findo em dezembro.

2.° Embora a autorisação do auxilio de que se trata fosse
concedida em disposição geral do orçamento, não pode mais ter
effectividade, por força do art. 21 da citada lei a. 2024.

Contadoria da thesouraria provincial, 25 de fevereiro de 1876.
—SERAPHIM FnNcIsco GONSALVES.

A inspectoria aceitou a doutrina exposta neste parecer e, por
despacho de 11 do mez seguinte, ordenou que se procedesse do
accordo com elia.

Entretanto, á repartição fiscal incumbe:
—1. 0 Haver-se com a mais constante e inquebrantavel severi-

dade a respeito dos exactores que não forem pontuaes na entrega
dos livros, documentos de receita e despeza e saldos do anno du-
rante o primeiro penedo da liquidação.

.° Ter todo o cuidado em não expedir ás estações subalternas
no tempo addicional, e por conta do anuo em liquidação, ordens do
pagamento que possão vir a ser cumpridas depois do inez de dezem-
bro, por que, como ja se vio, passado este mez, não corro mais por
elias, nem mesmo pela propria thesouraria, despeza alguma relati-
va ao anuo findo em junho.

_3.0 Trazer em dia a liquidação e escripturação de toda a
receita e despeza, quer corrão pelos seos cofres, quer pelos das es-
taçes subalternas, as respectivas operações.

Art.
No decurso do periodo addicional nenhum outro ser-

viço, que não seja dos que ficão referidos no art. 346, podo
continuar em virtude da mesma lei cujo anno é findo;
salvo se lhe estão applicados creditos e fundos especiaes,
por que neste caso não se interrompo sem lei ou ordem
superior, que assim o determine. D. e art. cit.; o, do th.
n. 3 de 31 de março de 1846.

Art.
No ultimo de dezembro dá-se balanço aos cofres da

thesouraría provincial, lavrarid -se de tudo os competen-
tes termos. Inst. cit. art. 3.°
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Art- 33.

A 31 do março encerra-se definitivamente o exerci-
cio, fochandose por termo todos as contas em seos livros,
verificando-se os saldos e os restos a cobrar ou a pagar e
transportando-se tudo para o exercicio que estiver corren-
do. D. e Inst. cit. art. 8, 10 e 2.

Si por alguma circumstaacia extraordinaria, encerrado defini-
tivamente o exercido, fica por eseripturar alguma despeza que lhe
pertença e tenha sido opportuaamento paga, como soe acontecer
qundo occorro a necessidade de reformar documentos vindos das
estações subalternas o que, por irregulares, não podem ser aceitos;
neste caso excepcional procede-se do conformidade com a seguinte
ordem do thosouro.

—N. 381.—Ministerio dos negocios da fazenda—Rio do Janei-
ro, em 21 de agosto do 1869.

O visconde d'Itaborahy, presidente do tribunal do thesouro na-
cional, declara aos Srs. inspectores das thesourarias de fazenda,
para a devida execução, que a circular a. 40 de 20 de novembro de
1868, que manda escripturar no ministerio da fazenda e no titulo
—despczas pagas e ncio escripturadas em exercicios anteriores—as im-
portancias que nos balanços têm figurado como saldos em poder de
responsaveis, é extensiva ao exercicio de 1868-9 e aos subsequen-
tes, afim de que se liquidem e desappareção taes saldos; havendo,
porem, toda a atteução em que com elies não se confundão despe-
sas ainda não pagas, propriamente de—exercicios findos—, unicas
que podem ser escripturadas nessa verbi, depois de processadas na
forma das instrucções de 6 de agosto do 1847. VISC0NDED'ITABORAHT.

Cumpre, entretanto, que esse titulo—despesas pagas e neto es.
critturadas em annos anteriores—entre no balanço geral e nas ta-
bellas respectivas de modo que não affecte a fixação total, nem a
rub:icas ospcciaes da despesa do exercicio a que forem relativos
taes documentos.

Essa menção é o complemento da prestação de contas em annoi
anteriores; erntanto qio a rubrica—exercicios findos—é um titulo
de despesa propriamente do anrio em que o respectivo pagamento
se verifica, e representa um onus que cada exercicio lega ao que
se lhe segue, encargo esse mais ou menos contrabalançado pela
passagem dos saldos, quando os lia.

D'aqui vem que, si a renda de um anuo é totalmente absorvi-
(Ia pela despesa, bem se pode afirmar que o exercicio se encerra
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com de/Zcit, pelo resto a pagar que infailivelmente vai affectar o
novo porioclo financeiro, sem a compensação de saldos; no prova..
lecendo contra a procedencia d'esta observação o facto de se trans-
portarem igualmente os restos a cobrar, visto como a arrecadação
das dividas activas constitue uma das fontes de receita, cujo pro.
dueto entra no orçamento dos meios com que conta a provincia para
occorror aos gastos ordinarios do proprio anuo em que essa arreca.
daço se veritica,

Art. 3j4.
Os credites que não tiverem sido empregados em pa-

gamento do exercicio encerrado ficão annullados.
O que não se gastou, por ter havido economia no

serviT)w ou menor dospeza noiles, não pasa para o exer-
cicio seguinte; somente passa e será transportado para
ele o que realmente foi gasto, mas não pago por falta de
fundos ou por os credores não procurarem o pagamento
ou por qualquer outra rasão; assim como tambem o que
tiver fundos especiaes destinados para a sua despeza. D.
cit. art. U.

Art. 3m;.
No periodo addicional, sobrevindo despezas urgentes,

sem suificiencia de receita propria no oxercicio corrente,
,pode a thesouraria resolver que pelo anuo em liquidação
se faça o necessario supprimento, que será restituido logo
que haja meios para isso. D. cit, art. 18.

-.-	- , •	/	'.-	..



LTL PJT
DA RESPONSABILIDADE LEGAL DOS QUE TEEM AS 1,U  CARGO

O RECEifiMENTO, A GUAkDA, O DISPE\DIO,

J /A ENTiEG, NO TODO OU EM PARTE, DI YAOtES
)	

PERTENCENTES A PROVINCIA.

SECÇÃO 1.a

DOS DELIOT(S DE RESPONSABILIDADE.

TITULO 1.°

PREVARICAÇÃO,

Art. 36.

Soro julgalo prevaricadores os empregados em re-
partições, estações ou officios de fazenda, si, por affeiço,
odio OU conternplaçã, ou para promoverem interesse pes-
soal seu :-

§ l.° Julgarem ou procederem contra a litteral dis-
posição da lei.

§ 2.° Infringirem qualquer lei ou regulamento.
§ 3.° Aconselharem as partes que perante elies te-

nham alguma dependencia.
§ 4. 0 Tolerarem, dissimularem ou encobrirem os cri-

mes e defeitos officiaos dos seus subordinados, não proce-
dendo ou não mandando proceder contra elies, ou não in-
formando á autoridade superior respectiva, n os cass em
que não tenham jurisdiCçÃo para proceder ou mandar pro-
ceder.

§ 5. o Deixarem de proceder contra os delinquoutes
nos casos e pelo modo que as leis determinam.

6.° Recusarem ou demorarem a administração da
justiça que couber nas suas atiribuiçôes, ou as 1,rovidoncias
do seu offleio que lhes forem requeridas por parte, ou exi-
gidas por autoridade publ i ca, ou determinadas por lei.
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§ 7. 0 Proverem em emprego publico, ou proporem
para elio, pessoa que conhecerem no ter as qualidades
legaes.

Penas—de perda do emprego, posto ou officio, com i
habilidade para outro, por um anuo, e multa corresp'
dente a seis mezes no grao maximo ; parda do emprego e a
mesma multa no grao mocho; suspensão por tres annos o
multa correspondente a tres mezes no grao minimO.

Si a prevaricação consistir em impor pena contra a
litteral disposição da lei, e o condemnado a soifrer, impor-
se-ha a mesma pena ao empregado publico.

No caso, porem, de que o condemnado no tenha sof-
frido a pena, impor-se-ha ao empregado publico a que esti-
ver designada para a tentativa do crime sobre que tiver
recahido a condemnaço.

§ 8.° Fabrictrem qualquer auto, escriptura, papel
ou escriptura falsa, em njateria de seu offlcio; alterarem
uma escriptura ou papel verdadeiro, com offensa de seu sen-
tido; canceliarem ou riscarem algum dos seus livros offi-
ciaes; no darem conta de autos, esuriptura ou papel que
lhes tiverem sido entregues em rasco do officio; ou os tira-
rem do autos, requerimentos, representaç&s ou qualquer
outro papel a que estivessem juntos, e que tivessem ido à
mo ou poder cio empregado, em raso ou para desempenho
do seu emprego.

Penas—de perda do emprego com inhabilidade para
outro por um a seis annos ; de prisão com trabalho por
deus mezes a quatro annos, e de mult de cinco a vinte por
cento do damno causado pela falsidade.

E quando desta tiver resultado outro crime, a que es-
teja imposta pena maior, tambem nelia incorrerá o reo.

Ood, crim. parte 2.a tit. 5.' soo. l. a art. 1291, 2, 3,

4, 5,6,7,8.
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TITULO 2.°

PEITA.

Art. 3Z'.

Serão julgados reos deste crime os mesmos empregados,
si receberem dinheiro ou algum donativo, ou aceitarem pro-
messa, directa ou indirectamente, para praticarem ou dei-
xarem de praticar algum acto do officio c,ntra ou segundo
a lei.

Penas—de perda do emprego com inhabilidade para
outro qualquer; de multa igual ao tresdobro da peita, e do
prisão por tres a nove mezes.

A pena de prisão não terá lugar quando o acto, em
vista do qual se recebeu ou aceitou a peita, se no tiver
eflectuado.

Idem, sec. 2.a art. 130.

TITULO 3.'

SUBORNO.

Art.

Commetterá este delicto o empregado que se deixar
corromper por influencia ou peditorio do alguem, para obrar
o que no dever, ou deixar de obrar o que dever, e o que se
decidir por dadiva ou promessa a eleger ou propor alguem
para algum emprego, ainda que para elio ttnha as quali-
dades requeridas.

Penas—as mesmas estabelecidas para os casos de peita.
Idem, sec. 3. 11 art. 133.

TITULO 4.°

CONCUSSÃO.

Art. 3ZÇO.

Julgar-se-ha commettido este crime
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§ 1.0 Pelo empregado publico, encarregado d: arre-
cadação, cobrança ou administração de quaesquer rtndas
ou dinheiros publicos, ou da distribuição de algum imposto,
que directa ou indirectamente exigir ou fizer pagar aos
contribuintes o que souber no deverem.

Pena—de suspensão do emprego por 6 mezos a 2 annos.
No caso em que o empregado publico se aproprie o que

assim tiver exigido, ou exija para esse fim, as penas serão:
—De perda do emprego ; prisão por dous inezes a quatro au-
nos, e de multa de Cinco a vinte por cento do que tiver
exigido ou feito pagar.

Item, soe. 4. a art. 135 § l.°
§ 2.° Pelo que, para cobrar impostos ou direitos legi-

timos, empregar voluntariamente contra os contribuintes
meios mais gravosos do que os prescriptos nas leis, ou lhes
fizer soffier injustas vexações.

Penas—de suspensão do emprego por seis a desoito me-
zes e as mais em que incorrer pela vexação que tiver pra-
ticado.

O que para eommetter algum desses delictos usar do
força armada, alem das penas estabelecidas, soffrcrá mais
a de prisão por tres mezes a dous annos.

Item, § 2.'
§ 3.° Pelo que, tendo de fazer algum pagamento em

rasão de seu offieio, exigir por si ou por outrem, ou con-
sentir que outrem exija, de quem o deve receber, algum
premio, gratificação, desconto ou emolumento no determi..
nado por lei.

Penas—de perda do emprego; prisão por dois mezes a
quatro annos, e de muita de cinco a vinte por cento do
valor exigido, que restituirá, si o tiver recebido.

Idem, § 3°
§ 4.' Pelo que deitar de fazer pagamento, como e

quando dever por desempenho do seu officio, a no ser por
motivos justos.
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Penas—de suspensão do emprego por um a tres mezes,
e de multa de cinco a vinte por cento do que indevida-
mente deixar de pagar.

Idem, § 4.
§ 5. 1 Pelo que, para cumprir seu dever, exigir directa

OU ndirectamento, gratificação, imolumento ou premio
não determinado por lei.

Penas—de perda do emprego; prisão por dois mezes
a quatro annos, e de multa de cinco a vinte por cento do
valor exigido, que restituirá, si o tiver recebido.

O que em qualqnor dos casos mencionados nos § 1.0 e
2.o se figurar munido de ordem superior, que não tenha,
incorrerá nas penas de—prisão por seis mezes a um anuo,
alem das mais estabelecidas, era que incorrer.

Idem, § 5°
Art. 360.

As pessoas particulares, encarregadas por arrendamen-
tos, ou por outro qualquer titulo, de cobrar ou adminis-
trar rendas ou direitos, que commetterem algum dos cri
mos referidos no art. antecedente, incorrerão nas mesmas
penas, como si fossem empregados publicos. Item, art. 136.

TITULO 5.

EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE, OU INFLUENCIA
PROVENIENTE DO EMPREGO.

Art. 36!.
Arrogar-se e effectivamente exercer, sem direito ou

motivo legitimo, qualquer emprego ou funeção publica.
Penas—de prisão por um mez a tres annos, e de multa

igual ao dobro do ordenado e mais vencimentos que tiver
recebido. Item, soo. 5& art. 137.

Art. 362.
Entrar a exercer as funcçôes do emprego, sem ter pr
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stado perante a competente autoridale o juramento e a
cauço ou fiança que a lei exigir.

Penas—de suspensão do emprego até a satisfação das
condições exigidas, e multa igual ao dobro do ordenado
e mais vencimentos que do emprego tiver recebido. Item,
art. 138.

Art. 363.

Exceder os limites das funcçl5es proprias do emprego.
Penas—de suspensão do emprego por um mez a um

anuo, alem das mais em que incorrer. Item, art. 139.

Art. 364.

Continuar a exercer funcções de emprego ou comuns-
so, depois de saber officialmeflte que fôra suspenso, demit-
tido, removido ou substituido legalmente, excepto nos casos
em que a lei o autorise para continuar.

Penas—de prisão por 3 mezes a um auno, e de multa
igual ao dobro do ordenado e mais vencimentos que inde-
vidamente tiver recebido depois de suspenso, demittido,
removido ou substituido legalmente. Item, art. 140.

Art. :ii;.

Expedir ordem ou fazer requisição iliegal
Penas—de perda do emprego no grao maximo, de sus-

penso por três annos no medio, e por um anrio no minimo,
O que executar a ordem ou requisição iliegal será

considerado procedendo como si tal ordem ou requisição
no existira, e punido pelo excesso de poder ou jurisdicço
que nisso commett€r. Item, art. 142.

Art. 36.
São ordens e requisições illegaes as emanadas de au-

toridade incompetente, ou destituida das solemnidadês e-
ternas necessarias para a sua validade, ou manifestamen-
econtrarias á lei. Item, art. 143.
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Art. 367.

Exceder a prudente faculdade de reprehender, corri-
gir ou castigar, offendendo, ultrajando ou maltratando
por obra, palavra ou escripto, algum subalterno ou depen-
dente, ou qualquer outra pessoa com quem se trate em
rasão do officío.

Pena—de suspensão do emprego por um a dez mezes.
Item, art. 144.

Art. 36S.
Commetter qualquer violencia no exercicio das func-

çes do emprego, ou a pretexto de exercel-as.
Penas—de perda do emprego no grao maximo, de

suspensão por tres annos no medio, e por um anno no mi-
nimo, alem das mais em que incorrer pela violencia.

Item, art. 145.
Art. 369.

Haver para si, directa du indirectamente, ou por al-
gum acto simulado, em todo ou em parte, propriedade ou
cifeito, em cuja administração, disposição ou guarda deva
intervir em rasão do officio, ou entrar em alguma espe-
culaço de lucro ou interesses relativamente á dita pro-
priedade ou effeito.

Penas—do perda do emprego; prisão por deus mezos a
quatro annos, e de multa de cinco a vinte por cento da
importancia da propriedade, effeito ou interesse da nego-
ciação.

Em todo o caso a acquisiço será nuila.
Item, art. 146.

Art. 370.

As mesmas penas se imporão aos que commetterem os
crimes referidos no art. antecedente nos casos em que ia-
tervierèm com o caracter de pontos, avaliadores, parti-
dores ou contadores; e bem assim, os tutores, curadores,
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testamenteiros e depositarios, que delinquirem, de qual-
quer dos sobreditos modos, relativamente aos bens dos pu-
pilos, test.amentarias e depositos. Item, art. 147.

Art. 371.
Commerciarem directamente os officiaes de fazenda,

dentro do districto em que exercerem suas funcç3es, em
quaesquer effeitos que no sejo producções dos seus pro-
prios bens.

Penas—de suspensão do emprego por um a tros annos
e de multa correspondente t metade do tempo.

Será, porem, permittido dar dinheiro a juros e ter
parte por meio de acções no, .8 o companhias publi-
cas, urna vez que não exerço neilas fnncções de director,
administrador ou agente, debaixo de qualquer titulo que
seja.

Iten, art. 148.
Os encarregados de administraço de rendas por porcentagem

do arrecadado, taes como os empregidos das coilectorias, no per-
tencem I. classe dos officiaes de fazenda, e no se comprehendem,
por conseguinte, na disposição deste artigo. Av. da faz, de ii de
maio de 1840.

Art. 32.
Constituir-se devedor de algum official ou empregado

seu subalterno, ou dal-o por seu fiador, ou contrahir com
elie alguma outra obrigação pecurliaria.

Penas—de suspensão do emprego por tros a nove mezes,
e de multa de cinco a vinte por cento da quantia da divida,
fiança ou obrigação.

Item, art. 149.

Art. 813.
Solietarem ou seduzirem mulher que perante elies

tenha algum requerimento ou dependencia ou pretenço
do officio.
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Penas—de suspensão do emprego por quatro a dezseis
mezes, alem de outras em que tiver incorrido.

Item, art. 150.

Art. 34.
Quando do excesso ou abuso resultar prejuio aos in-

teresses nacionaes.
Penas—multa de cinco a vinte por cento do projuizo

causado, alem das outras em que tiver incorrido.
Item, art. 152.

TITULO 6.°

FALTA DE EXACÇAO NO CUMPRIMENTO D)S DEVERES,

Art. 37k;.

Este crime pode ser commettido por ignorancia, des-
cuido, frouxidão, negligencia ou omissão, e será punido
pela maneira seguinte

§ 1.° Deixar de cumprir ou de fazer cumprir exac-
tamente qualquer lei ou regÚlamento ; deixar de cumprir
ou fazer cumprir, logo que seja possiv&, uma ordem ou
requisição legal de outro empregado.

Pena—de suspensão do emprego por um a nove mezes.
§ 2. 11 Na mesma pena incorrerá o que demorar a exe-

cução da ordem ou requisição para representar sobre elia,
salvo nos casos segnintes

1.° Quando houver motivo para prudentemente se
duvidar da sua authenticidade.

2. 0 Quando parecer evidente que fôra obtida ob e
subrepticiamente, ou contra a lei.

3.° Quando da execução se devam prudentemente re-
ceiar graves males, que o superior ou requisitante no
tivesse podido prever.

Ainda que nestes ca cos poderá o executor da ordem
ou requisição suspender a sua execução para representai',
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não será comtudo isento da pena, si na representaço não
mostrar claramente a certeza ou ponderação dos motivos
em que se fundara.

Item, sec. 6.& art. 153, 154 e 155.

Art. 370.
Deixar de fazer effectivamente responsaveis os subal-

ternos que não executarem cumprida e promptamente as
leis, regulamentos e ordens, ou não proceder immediata-
mente contra elies em caso de desobediencia ou omissão.

Pena—de suspensão do emprego por um a nove mezes.
Item, art. 156.

Art. 3.
Largar, ainda que temporariamente, o exercicio do

emprego, sem previa licença do legitimo superior, ou exce-
der o tempo de licença concedida, sem motivo urgente e
participado.

Penas—de suspensão do emprego por um a tres annos,
e de multa correspondente àmetade do tempo.

Item, art. 157.
Art. 37S.

Negar ou demorar a administração da justiça que cou-
ber em suas attribuições, ou qualquer auxilio que legal-
mente se lhe peça ou a causa publica exija.

Penas—de Suspensão do emprego por quinze dias a tres
mezes, e de multa correspondente Ét terça parte do tempo.

Item, art. 159.
Art. 37D.

Julgar ou proceder contra a lei expressa.
Pena—de suspensão do emprego por um a ires annos.
Item, art. 160

Art. 380.
Revelar algum segredo de que esteja instruido em

rasão do officio.
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Penas—do suspenso do emprego por dois a dozoito
mezes e de multa correspondente á metade do tempo.

Item, art. 164.

TITULO 7.°

IRREGULARIDADE DE CONDUCTA.

Art. :8L
O que for convencido de incoutioencia publica e escan-

dalosa, ou de vicio d jogos prohibios. ou de embriaguez
repetida, ou de haver-se com inoptido notoria ou desidia
habitual no desempenho de suas funcçs, incorrerá na
pena—de perda do emprego com inhabilidade de obter ou-
tro, em quanto no fizer constar a sua completa emenda.

Item, sec. 7a, art. 166.

TITULO 8.°

PECULATO.

Art. 382.
Este crime será com mettido pelo empregado publico

que:
§ 1.' Apropriar-se, consumir, extraviar ou consentir

que outrem se aproprie, consuma ou extravio, em todo ou
em parte, dinheiros ou effeitos publicos que tiver a seu
cargo.

Penas—de perda do emprego; prisão com trabalho por
dous mezes a quatro annos, e multa de cinco a vinte por
cento da quantia ou valor dos effeitos apropriados, consu-
midos ou extraviados.

§ 2. 11 Emprestar dinheiros ou effeitos publicos, ou fa-
zer pagamentos antes do tempo de seu vencimento, no
sendo para isso legalmente autorisado.

Penas—de suspensão do emprego por um mez a um
anno, e de multa de cinco a vinte por cento da quantia
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ou valor dos effeitos que tiver emprestado ou pago antes
do tempo.

Item, tit. 6. 0, cap. l.°, art. 170 e 171.

Art. 1Sa.

Nas mesmas penas dos artigos antecedentes incorre-
rio, e na da perda do interesse que devo perceber, os que
por qualquer titulo tiverem a seu cargo dinheiros ou ef-
feitos publicos e d'elies se apropriarem, consumirem, ex-
traviarem ou consentirem que outrem se aproprie, consu-
ma ou extravie, e os que os emprestarem ou fizerem paga-
nento antes do tempo, sem autorisaço legal.

Item, art. 172.
SECÇÃO 2.0

DA PRISXO ADMINISTRATIVA.

O decreto n. 657 do 5 de dezembro de 1849, expedido para regu-
lar esta materia, contem o seguinte preambulo.-

« Tendo tomado em consideração as duvidas occorridas sobre a
verdadeira inteiligencia e devida execução de algumas providencias
decretadas pelas leis que regem a administração da fazenda na-
cional, a fiscalisaço e arrecadação de suas rendas, e que, em pre-
juizo da mesma fazenda naaional, têm obstado a fixação de uma
jurisprudencia uniforme e constante no foro; ouvindo ao secções de
fazenda e justiça do meu conselho de estado; hei por bem declarar
e ordenar:-

Art. 384.

Subsistem em soo inteiro vigoras disposiçes conti-
das nos titulos 3.0, 4 0 , 5. 0, 7.0 e 8.' do alvará de 28 de
junho de 1808, por força do disposto no art. 88 da lei de
4 de outubro de 1831 e art. 310 do codigo criminal, para
na conformidade d'dias se proceder no que é relativo à
fiscalisaço da receita e despeza publicas, arrecadação, dis-
tribuição e contabilidade das rendas. Doo. cit. art. 1.0

Art. 3S;.

Em especial observancia do tit. 3. § 2.° e tiL. 7.0 §
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9. 0, 10 e 11 do referido alvará, o ministro o secretario de
estado dos negocios da fazenda e presidente do tribunal
do thesouro publico nacional, na côrte, e os inspectores
das thesourarias nas provincias, podem e devem ordenar
a prisão dos thesoureiros, recebedores, coilectores, almo-
xarifes, contratadores e rendeiros, quando forem remissos
ou omissos em fazer as entradas dos dinheiros a soo cargo
nos prasos que pelas leis e regulamentos lhes estiverem
marcados. Dec. cit. art. 2.°

Procede o disposto neste art. ainda mesmo contra os respon-
saveis militares.

N. 111.—Joaquim José Rodrigues Torres, presidente do tribu-
nal do thesouro nacional, em solução à duvida expendida pelo sr.
inspector da thesouraria de fazenda da Bahia, em soo officio n. 96
de 31 do mez passado, declara-lhe que nenhuma distincçao ou
excepção fazendo dos militares responsavois pelos dinheiros pu-
blicos o decreto de 5 de dezembro de 1849 às disposições do mes-
mo, deve essa thesuraria considerar sujeitos os ditos militares
quando nelies se derem as qualidades de theaoureiros, recebedo-
res, almoxarifes e outros mencionados no decreto, que os sujeitar

jurisdicço dessa thesouraria.
Thesouro nacional, em 21 de abril de 1852.—J. J. R. T.

Art. 3$43.

Para se effectuar estas prisões nos casos do art. an-
tecedente, o presidente do thesuuro na côrte ordenará, e
os inspectores das thesourarias nas provincias deprecarão
por seos ofilcios ás autoridades judiciarias, que as man-
dem fazer por seos officiaos, e lhes remettão as certidões
delias. Doo. cit. art. 3,0

Art. 3S3.

Estas prisões assim ordenadas serão sempre conside.
radas meramente administrativas, destinadas a compeilir
os thesou reiros, recebedores, coiloctores ou contratadores
ao cumprimento de seos deveres, quando fjrem omissos
em fazer, cifectivas as entradas dos dinheiros publicos
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existentes em soo poder; e pur isso não obrigarão a qual-
quer procedimento judicial ulterior. Doe. cit. art. 4.1

Não lia, portãnto, necessidade de processo para taes prisões.
Mau. do proc. dos feit. § 693.

Art. 3SS.

Estão sujeitos a esta prisão mesmo os devedores ou
alcançados ja demittidos. Ord. do th. n. 90 de 30 de julho
de 1850.

N. 90.—Joaquim José Rodrigues Torres, presidente do tribr-
nal de thesouro publico nacional, em resposta ao officio do ar.
inspector da thesouraria da provincia da Bahia de 8 de maio ultimo,
sob n. 127, sobre a prisão a que estão sujeitos os thesoureiros
e mais exactores da fazenda nacional, em virtude do decreto de
5 do dezembro do anuo passado, sob n. 657, ainda depois de de-
mittidos, declara-lhe que, em quanto os ditos thesoureiros o ex-
actores não tiverem prestado contas e recebido quitação, estão su-
jeitos ás disposições do referido decreto.

T. P. N., em 30 do julho de 1850.—J, J. R. T.

Art. 3S9:

Aos asm preso não se pode conceder habeas-cor pus.
Av. n. 301 do 29 de dezembro de 1851.

Art. 390.
Si, por abuso, forem soltos em consequencia desse re-

curso inadmissivel, pode-se proceder de novo á prião, e,
si a autoridade judiciaria intentar conhecer delia, cumpre
suscitar o conflicto, que deverá ser decidido pelo conselho
de estado. Reg. do 5 de fevereiro de 1842 ; av. cit. de 1851;
man. do proc. dos feit., nota 1406.

N. 301. - Joaquim José Rodrigues Torres, presidente do tri-
bunal do thesouro nacional, tendo presente o oficio do ar, inspe-
ctor da thesouraria da provincia da Bahia datado de 4 do corrente,
no qual participa que, tendo conseguido, depois de muitas diligen-
cias improficuas, a prisão administrativa do ex-collector das ren-
das geraes da cidade da Cachoeira, Francisco Peixoto Mascar enhas,

oauçado para ooin a fazenda por conservar em si algumas arreca-
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dações, que fez, fôra dia mandado soltar pela relação a que recor-
rera, com o fundamento de estar bem garantida a divida com os
sequestros feitos em seus bens e dos fiadores; e que, sendo nova-
mente preso por se achar compromettido com a cobrança de certa
precatoria, que lhe fôra enviada no tempo de seu exercicio, da que
não havia dado contas, requerera lzabcas-corpus á relação, que lhe
deferio e o fez soltar ; declara ao mesmo ar. inspector que taes
actos e dociscs da relação são manifestamente injuridicos, irregu-
lares e praticados com offensa da independencia das autoridades
administrativas encarregadas da administração da fazenda no ex-
ercicio de suas attribuiçses, entre as quaes se comprehende a de de-
terminar a prisão contra os rasponsaveis omissos ou remissos até
o pleno embolso da fazenda nacional ou até quando o julgarem pre-
ciso, como é estabelecido, alem de outras, nas disposições do alva-
rá de 28 de junho do 1808, do decreto de 5 de dezembro de 1849, do
de 20 de novembro de 1850 e do art. 35 da lei de 16 de setembro
deste anno ; exercicio que as autoridades judiciarias devem re-
speitar, abstendo-se de os embaraçar e empecer, e ordena ao ar. in-
spector que, si o dito ex-collector ainda não estiver desonerado
de sua responsabilidade para com a fazenda pela prestação das
contas e pagamento da divida, o faça intimar para, no praso que
lhe designar, effoctriar a prestação das contas e pagamento do que
dever; e na falta ordene novamente a prisão, na conformidade
das sobreditas disposições; e si alie por ventura recorrer á re-
lação ou qualquer outra autoridade judicial, o represento sem
demora ao presidente da provincia, a quem nesta data se recom-
menda a vigilancia sobre este objecto, para proceder nos termos
do regulamento de 5 de fevereiro de 1842, art. 24, 23 e 26.

Thesouro nacional, em 29 do dezembro de 1851.—J. J. R. T.

Art. 391.

A autoridade judiciaria no é competente para relaxar
da prisão, ainda que o alcançado mostre pago o alcance.
O. do th. n. 128 de 28 de março de 1856; av. n. 336 de 22
de novembro de 1871; o. n. 387 da mesma data.

N. 128.-0 marquez de Paraná, presidente do tribunal do the-
souro nacional, cm vista da imperial resolução de 20 de fevereiro
ultimo, tomada sobre consulta da secção de fazenda do conselho
destado de 13 do dito mez, e em solução á questão suscitada pela
thosquraria da provinciã de S. Paulo em oficio n. 107 de 10 de
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dezembro do anno passado, si as autoridades judieiaes deprecadas
pelas administrativas para effectuarem a prisão, de que trata o
decreto de 5 de dezembro de 1849, devem limitar-se a cumprir a
precataria, ou si podem, depois de cumprir esta, relaxar a prisão,
por haver o devedor apresentado conhecimento em forma da en-
trada da importaucia do alcance nos cofres publicas, declara ao isr.
inspector da mesma thesouraria, para a devida intelligencia e exe-
cução, que as autoridades judiciarias deprocadas pelas administrati-
vas para eifectuarein a prisão, de que trata o citado decreto, devem
limitar-se a cumprir as precatarias que por estas lhes forem diri-
gidas; por quanto, tendo o decreto de 5 de dezembro de 1849,
cujas disposições se achão consagradas nos capitules 33 e 159 do
regimento da fazenda, no capitulo 74 do regimento dos contos, na
lei de 22 de dezembro de 1761 e no alvará de 28 de junho de 1808,
bem como o § 4•0 do art. 2.° do decreto de 20 de novembro de 1850 o
art. 36 da lei de 17 de setembro de 1851, dado ao thesouro a faculdade
de ordenar a prisão não so dos thesoureiros, recebedores, coliectores,
contadores e rendeiros, remissos e omissos em fazer as entradas dos
dinheiros publicos a seu cargo, como de todos os mais responsa-
vais por dinheiros e valores do estado, que não apresentarem no
devido tempo os livros, contas e documentos de sua gerencia; á claro
que ás autoridades judiciarias não compete tomar conhecimento ou
intervir no exercicio dessa attribuição, que a lei conferio ás admi-
nistrações, as quaes são sem duvida as unicas competentes para
deliberarem si a prisão (que não cessa pelo pagamento da divida,
provado perante a autoridade judiciaria, que a tiver feito em vir-
tude de deprecada da autoridade administrativa) pode ou não ser
relaxada.

Thesouro nacional, em 28 de março de 1856.—M. DE PuUNt'.

N. 386.—Ministerio dos negocias da fazenda. Rio de Janeiro,
em 23 de novembro de 1871.

Mm. e axmn. sr .—Em officio de 22 de outubro ultimo communi-
cou-me o inspector da thesouraria de fazenda dessa provincia que
requisitara de v. exe. providencias contra o acto do chefe de po-
licia mandando soltar o thesoureiro da alfandega, visto achar-se
a fazenda nacional no desembolso de rs. 8:357$105, resto de

.34:152$195, que existia no cofre a cargo do mesmo thesouro o
que fôra d'alli subtrahida na noite de 13 para 14 do referido mez
por José Pereira de Oliveira, que se confessou o autor desse roubo.

O procedimento do inspector da thesouraria baseou-se na le-
gislação em vigor, que não perinitto á autoridade judicial rola-

ar da prisão o iuçUviáuo que tenha sido a ofla recolhido POr or-
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dom ou requisiçá da autoriJa e administrativa; por tanto, no caso
de que se trata, o chfa de o 1 ieia ora, incompetente para man-
dar soltar o thosouriro, que fôra preso em execução e de con-
formidade com o dijosto nos arts. 2. 0 e 3•0 do decreto a. 657
de 5 de dezembro de 1840.

Deos guarde v exc.— VISCoNDE DO Rio BRANCO.—A' a. axc. o
sr. presidente da,	oviaci p do Ceará.

Ni-t. 3t)9.

Verificadas as prisões, o presidente do thesouro, e os
inspectores das thesourarias marcarão aos presos um prazo
rasoavel para dentro deile effectuarem as entradas dos
ditos dinheiros publicos a soo cargo, e dos juros que forem
legalmente devidos. Dec. cit. art. 5•0

Art.. 893.
Si os thesoureiros, recebedores e contratadores, de-

pois de presos, nio verificarem as entradas dos dinhei-
ros publicos no praso marcado, se presumirá terem ex-
traviado, consumido ou apropriado os mesmos dinheiros,
e por conseguinte se lhes mandaré. formar culpa pelo
crime de peculato, continuando a prisão no caso de pro-
nuncia, e mandando-se proceder civilmente contra soes
fiadores. Dec. cit. art. 6.0

N. 362.—Ministerio dos negocies da fazenda.—Rio de Janeiro,
em 4 de agosto de 1862.

1l1m. e exrn. sr —Em offlcio n. 79 de 15 de abril de 1859 re-
lata essa presidencia ao governo imperial: 1.° que o ex-thesoureiro
da repartição das obras publicas provinciae, José Marcelino Alves
da Fonseca, ficara alcançado no cofre a seo cargo; 2. 0 que, reconhe-
cendo-se ser o dito alcance consequencia de extravio dos dinheiros
publicos por meio de falsificação cio alguns documentos de despeza,
mandou essa presideacia respoasabilisar aqueile empregado, que
foi pronunciado pelo juiz de direito da la vara nos arts 129 § 8.°
e 170 do codigo criminal; 3.' que o mesmo empregado intarpoz re-
curso da sentença de pronuncia para a relação do districto e obteve
provimento; 4.' que, havendo-se nesse interim liquidado o alcance
na importancia de 14;065$99, o inspector da fazenda provincial,
ice termos do art,. 5.0 do.decreto n. 657 de 5 de dezembro de 1849



426	CONSOLIDAÇ1? DAS I,EIS MINEIRAS.

(adoptado para a administração provincial pelo regulamento de 3
de agosto de 1852), marcou ao alcançado o prazo de quinze dias
para recolher aos cofres a importancia do referido alcance, e re-
quisitou ao chefe de policia a prisão administrativa do mesmo al-
cançado; 5 o que, effectuada a prisão, o paciente recorreo a essa
presidencia, que, ouvindo o parecer do conselheiro presidente da
relação do districto, de conformidade com o mno parecer mandou
relaxar o recorrente da prisão; 6. 0 que'o parecer do presidente da
relação, com o qual se conformou, fundara-se em que o provimento
que aqueile tribunal dera ao recurso do ex-thesoureiro, em virtu-
de do qual ficou sem cifoito a pronuncia contra elie decretada, im-
portava livramento, segundo a doutrina do aviso a. 41 do 17 de
julho de 1843, e por tanto que, não só á vista da disposição do art.
6.° do citado doe. de 5 de dezembro, mas tambem em face da ge-
nerica disposição do art. 327 do codigo do processo criminal o do
art. 179 § 12 da constituição politica do imperio, não podia ter lu-
gar a segunda prisão pelo mesmo facto; finalmente, que, convindo
firmar uma regra acerca d'este objecto, consultava a este ministerio
para dar a sua decisão sobre elie.

Posto que o negocio de que se trata seja provincial e per-
tença á assemblea legislativa dessa provincia approvar ou desap-
provar o acto dessa presidencia e estatuir o que lhe parecer
justo sobro o assumpto, guardadas as limitações prescriptas no
acto addicional; todavia, para evitar que o facto de que se trata,
acontecido em relação á fazenda provincial, se reproduza com re-
lação á fazenda nacional, cujos interesses ficarião por este modo
compromettidos; declaro a v. exc. que são insubsistentes os fun-
damentos do citado parecer, com o qual essa presidencia se con-
formou, para mandar relaxar da prisão administrativa o thesou-
reiro alcançado nos dinheiros a seu cargo.

Primeirameute, a prisão administrativa imposta aos responsa-
veia, como meio coercitivo para os obrigar a indemnisar mais
promptamente a fazenda publica dos valores confiados á sua guar-
da, não tem caracter algum judicial e é um acto puramente ad-
ministrativo, competindo por isso somente á autoridade que a
requisitar a attribuição de mandai-a cessar, ou por achar-se paga
a fazenda ou por qualquer outro motivo que a torne desneces-
sana. (Av. n. 301 de 29 de dezembro de 181).

Essa presidencia, pois, não devera determinar a soltura do
ex-thesouroiro alcançado, salvo si na qualidade da suprema au-
toridade da provincia entendesse, em vista do provas produzidas
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pelo detento, e depois de ouvido o inspector da thesouraria, que
este obrara irregular e abusivamente,

Isto, porem, não se deo.
A despronuncia em rasgo do recurso não importa decis ão

acerca do facto criminoso imputado ao pronunciado, e da qual
resulto ficar ollo innocentado, assim como tambem a mera pro-
nuncia não importa declaração de ser elie o verdadeiro crimi-
noso; uma ou outra cousa só faz a sentença final em processo
convenientemente discutido, em que as provas de inuocencia ou
criminalidade são devidamente pesadas.

A sentença da despronuncia, portanto, quer proferida no juizo
formador da culpa, quer no juizo superior, importa somente de-
claração de insuificiencia da prova atô alli existente, fazendo re-
tirar do sobre o accusado as suspeitas do criminalidade que
contra elie existido.

Isto, porem, de nenhum modo veda ao juizo cio tomar conhe-
cimento de quaesquer provas, que de novo se lhe offereçani, e, no
caso de serem sufficientes, haver nova sentença de pronuncia contra
o accusado ja unia vez despronunciado, e podendo essas provas ser
tão procedentes que possam dar lugar á condemnação.

Estes principies, apoiados na mais san jurisprudencia, estão con-
signados nas disposições do art. 149 do codigo do processo combi-
nado cern os arts. 144, 145 e 329, conforme explicou o aviso de 9 da
fevereiro de 1838 e n. 396 de 27 de dezembro de 1855.

Assim, pois, é incontestavel que, quando mesmo a prisão admi-
nistrativa importasse novo procedimento criminal contra o thesou-
reiro, nada obstava a que elia fosse efl'ectuada, porquanto, não lia-
vendo sido absolvido e somente despronunciado, poderia ter lugar
novo procedimento.

O art. 179 § 12 da constituição e o art. 327 do codigo criminal
referem-se a processos findos o sobro que tenha havido sentença
definitiva passada legitimamente em julgado, o sempre tem sido esta
a intelligencia dada a taes disposições.

O fundamento que se procurou deduzir do art. 6.° do dec. de 5
de dezembro de 1849 é de todo insubsistente, pois que, dispondo este
art., a contrario sensu, que a prisão cessaria no caso do não haver
pronuncia, ora preciso que a detenção administrativa se houvesse
dado, que o processo tivesse sido consequencia dessa detenção para
que a falta de pronuncia pudesse operar a cessação do que trata o
dito artigo.

Não se deram, porem, essas circumstancias, não procede, por-
-tanto, o argumento ; porque nã é licito antepor o efl'oito á causa
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Ainda quando a despronuncia no caso em questão importas
absolvição, e que por isso estivesse julgado definitivamente que o
thesourciro não commettcra o crime do prevaricação ou de peculato
previsto no art. 120 § 8.° e art. 170 do codigo criminal, a conse-
quencia seria que elie não podia ser novamente processado por esse
crime em relação ao facto da falsificação dos documentos, que ser-
vio de base áquelie primeiro procedimento ; mas isso não destroe
por nenhum modo o facto material da existencia do alcance, no
absolve o thesoureiro da responsabilidade que lhe resulta deste
facto, não obsta por forma alguma que o inspector da thesouraria
dê execução ás disposições do doe. n. 657 de 5 de dezembro de 1849,
e que, verificada a hypothese dos arts. 5•0 e 6.° desse dec., seja o
mesmo thesoureiro processado pelos crimes em que houver incorrido
pelo facto de não entregar no prazo marcado a importancia do al-
cance liquidado.

Deus guarde a v. exc.—V. na ALBtJQIJERQUE.—Sr. presidente da
proviucia de Pernambuco.

SECÇÃO 3a

DA IMPOSIÇKO DE JIJRO E PERDA DE PORCENTAGEM.

Apresentando uma synopse do que em ambas as legislações se
encontrava sobro esto assumpto, a 29 de agosto de 1864 formulou
a contadoria da fazenda provincial uma representação, que recebeo
o seguinte

DESPACHO.

O inspector da mesa das rendas provinciaes, em solução ás
questões apresentadas poio Sr. chefe da 1 . 3 secço e formuladas
no final da presente consulta, resolve:

l.° Que o exactor que, na forma da circular de 20 de outubro
de 1863, não remette o saldo do quartel findo nos prasoi ahi mar-
cados, deve pagar juros do saldo liquido representado no balan-
cete, perdendo metade da porcentagem a elie relativa.

.° Que, liquidada a conta de qualquer exactor, deve pagar
juros do saldo liquido, excluidas as cobranças de monos feitae
por erro de intelligoacia e de operação.

3 . 0 Finalmente, que as disposições dos regulamentos provin-
ciaes, quanto á cobrança dos juros, estão em inteiro vigor, e no
alteradas pelas disposições geraes, que só vigorão, quando no forem
de encontro á disposição expressa e á indole da legislação provincial.

Mesa das rendas pros. inoiaes, 13 de junho de l86&—BnAuL1O
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APPROVAÇÂO.

N. 304.—Palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes,
em 11 de agosto de 1865.

l. a secço..-9..espondendo o officio de v. s., datado de 13 de ju-
nho ultimo, a que acompanhou a representação documentada que
lho dirigio em 20 de agosto do anuo p. p. a contadoria d'essa re-
partição, fazendo diversas consultas relativanieute á imposição de
juros e de perda de porcentagens a exactorês alcançados nas diffe-
rentes hypotheses figuradas pela mesma contadoria, tenho a dizer-
lhe que approvo o despacho que v. a., em solução áqueilas consul-
tas, proferio na citada representação, que devolvo-lhe com todos os
documentos a elia annexos.-

Deus guarde a v. S. - PEDRO DE ALCÂNTARA CERQUEIRA LEITE.

—Sr. dr. inspector da mesa das rendas provinciaes.
Em verdade, o despacho, assim approvado em todas as suas par-

tes, merecia sei-o pela seguinte rasão.
- O regulamento n. 22 de 30 de agosto de 1816, mantido pelo

art. 5.° da lei n. 699 de 31 de maio de 1853,com mina ado,pela primeira
vez, no art. 37, a pena de juros a exactores provinciaes, expressai
mente os impunha sobre a importancia liquida do alcance, não i
cluindo, portanto, neila a respectiva porcentagem, no caso de que
mesmo responsavel incorresse tambem no perdirnento da metade
da totalidade deila.

Veio, porem, a lei mineira n. 1215 de 22 de agosto de 186
dando no § 7.° do art. 4.° á presidencia ampla autorisação para es
tabelecer as multas em que devessem incorrer os exactores provin_
ciaes por infracção dos preceitos regulamentares.

Em consequencia, expedio-se o regulamento n. 52 de 30 de ja-
neiro de 1866, cujo art. 07 dispunha o seguinte

—O temp'o em que devem os exactores -recolher o producto da
arrecadação a seu cargo, as penas em que incorrerem na falta de

opportuna entrega do mesmo producto, tudo isso reger-se-ha
pelo que nos regulamentos, instrucções e ordens geraes do thesouro
nacional se acha estabelecido para a thesouraria do fazenda desta
provincia.

E o reg. n. 86 de 12 do julho de 1879, não contendo disposição
especial sobre o assumpto, diz no art. 59:-

-As leis, disposições regulamentares e ordens goraes serão
observadas em tudo quanto for applicavel á fazenda provincial e
não se ache expressamente estabelecido neste reg.

—Ficando, pois, sem vigor as auterioreB disposições provia..
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ciaes, bem como a decisão que deixamos transcripta, baseada s-
bre el1a; abriremos espaço á exposição das que desde 1866 re-
gem a materia, ex vi do preceito regulamentar acima reproduzido.

Muito mais rigorosas são estas disposições, em face das quaes
tambem vencem juros as porcentagens que perdem os responsa-
veis, como é expresso nas ordens do thesouro n. 156 de O de julho
de 1853, a. 475 de 24 de dezembro de 1857 e a. 99 de 22 de feve-
reiro de 1861, fundando-se todas estas decisões na interpre-
tação litteral do artigo 43 da lei a. 514 de 28 de outubro de 1848,
concebido nestes termos

« A divida activa, proveniente de alcances de thesoureiros, col-
lectores ou outros quaesquer empregados ou pessoas a cujo cargo
estejão dinheiros publicos, será sujeita ao juro aunual de 9 por
cento em todo o tempo da indevida detenção.

« Aos devedores d'essa classe nunca se concederá moratoria,
nem terão direito á porcentagem ou commissão, que por ventura
lhes caberia, correspondente ás quantias indevidamente detidas. »

Art. 394.

A divida activa, proveniente de alcances de thesouroi..
coilectores ou outros quaesquer empregados ou pes-

a a cujo cargo estejão dinheiros publicos, é sujoia ao
lo annual do 9 por conto em todo o tempo da indevida
tenção.

Os devedores d'essa classe não tm direito á porceL-
tagem ou commíssão, que por ventura lhes caberia, cor-
respondente ás quantias indevidamente detidas. Lei n.
514 do 23 de outubro de 1848 art. 43; o, do t. n. 57 de
21 de jnnho de 1850; n. 156 de 6 de julho de 1853; n.
475 de 24 de dezembro de 1857; a. 09 de 22 de fevereiro
de 1861.

Avt. 39,
O disposto no art. antecedente (não applicavel aos es-

eriães, visto que a lei não trata d'elles) refere-se siricta-
mente ao valor não recolhido no respectivo praso, e não
à totalidade do saldo, quando parte d'elie tenha entrado
opportunamente. O. cit. do 1850.
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Joaquim José Rodrigues Torres, presidente do tribunal do the-
souro publico nacional, em resposta ao officio do sr. inspector da
Iliesouraria do Ceará, de 4 de fevereiro passado, sob n. 71, declara
que os collectores e recebedores, que recolherem no praso mar-
cado parte da renda, deixando de recolher outra parte. devem pa-
gar juros e perder a porcentagem ou commissão somente da parte
que deixarão de recolher, como é expresso na 2. a parte do art. 43 da
lei de 23 de outubro de 1848 nas palavras—correspondentes ás quan-
tias indevidamente detidas—; não sendo, porem, applicavel aos escri-
vãos esta disposição, por que a lei não trata deiles...............
—JOAQUIM JOSE' RODRIGUES TORRES.

Art. 394;,

Tambem vencem juros as porcentagens, em cuja perda
incorrerem os responsaveis. O. cit. de 1853, 1857 e 1862.

N. 156.—Joaquim José Rodrigues Torres, presidente do tribunal
do th.esouro nacional, em solução á duvida que propõe o ar. inspector
da thesouraria de fazenda da plovincia da Bahia no officio ii. 68
de 31 de março de corrente anuo, declara-lhe que—si pelo facto
de indevida detenção dos dinheiros publicos arrecadados perde o
coliector o direito á commisso e fica, aluiu d'isso, sujeito ao
pagamento do juro de 9 por cento da quantia detida até a sua
real entrega, é fora de duvida que taes juros se devem contar da
importancia total, que foi detida, pois que ella deve entrar inte-
gralmente para os cofres, sem deducção de porcontagem.—The-
souro nacional, em O de julho de 1853.—JOAQUIM JOSE' RODRIGUES
TORRES.

N. 175.—Ministorio dos nogocios da fazenda.—Rio de Ja-
neiro, em 24 de dezembro de 1857.

Outrosim ordena ao mesmo Sr. inspector: 1.0 que, na forma
da lei de 28 de outubro de 1848 art. 43, ordens do thesouro do 21
de junho de 1850 e outras, segundo as quaes o responsavel que
excede o praso dos regulamentos fiscaes no recolhimento dos di-
nheiros a seu cargo fica sujeito aos juros de 9 por cento de toda
a quantia indevidamente detida, e sem direito á porcentagem da
arrecadação, compilla pelos meios legaes o referido coliector de
Itapeva a entrar para os cofres com a porcentagem da sobredita
quantia de 14:000000, que duduzio, e com os respectivos juros;
2. 0 que faça cessar a pratica de se não debitar a comnsissão aos
exactores que não recolherem no vencimento os saldos em seu
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poder, contando-se-lhes os juros da lei até a efectiva restituição
da mesma commissão aos cofres das thesourariaq . Thesouro na-
cional, 24 de dezembro de 1857.—BERNARDO b5 SousA FRANCO.

Art. 39'
A' conta dos juros são principalmente levados os pa-

gamentos por conta ; não se attendendo, nem mesmo por
equidade, a circumstancia de ter havido demora na veri-
ficaço dos alcances, visto n.o poderem os responsaveis ig-
norar que em si retinhão saldos.

N. 90. - Ministerio dos negocies da fazenda. Rio de Janeiro, em
22 de Fevereiro de 1861.

Em solução ás duvidas que a 2.8 contadoria dessa directoria
geral propoz por occasifio.de informar sobre o estado das contas do
ex-coliector da vilia de Caldas, da provincia de Minas, coronel José
Francisco Pereira Filho, relativas aos anuos de 1830 - 40 até 1844-
45, declaro a v. a., de conformidade com a decisão do thesouro na-
cional de 28 do mez passado

Quanto á L a duvida :—si os pagamentos parciaes feitos pelo
responsavel, quando ja conhecido em alcance o executado, devem ser
imputados aos juros vencidos da iniportancia doa1cance, si ao princi-
pal deste, ou si proporcionalmente a ambos, como aqueila contado-
ria entende de equidade ; que, attenta a pratica invariavel do the-
souro, e a seguida tambem nas liquidaços mercantis, é doutrina cor-
rente que, em quanto os pagamentos feitos por conta de um debito,
que vence juros, no cobrem o computo dos juros vencidos, nenhuma
deducção é levada ao principal : e nem do outro modo se poderia
proceder, sem modificar de facto com o correr do tempo a taxa do
juro estipulado ou marcado em lei.

Não sendo o preceito do art. 43 da lei n. 514 de 28 de outubro
de 1848 comrninatario senão para as quantias indevidamente retidas
pelos responsaveis, nem mesmo por equidade podia ser attendivel a
circumstancia da não ter sido liquidada definitivamente a conta do
ex-collector, do quem se trata, ou fixado o seu debito, como pondera
a mesma contadoria; visto não poder eilo ignorar que em si reti-
nha taes quantias, e que da publicação da mencionada lei cm diante
erão exigiveis os juros pela mora, como o deciarão as ordens de 2 de
Março e 28 du abril de 1849, sendo que só em 9 de junho de 1852 e 12
de abril de 1855 entrou com as quantias que fazem objecto da 1.'
duvida.
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A eigeucia dos juros da lei citada no é senão a justa com-
pensação, ou antes devida indemnisação, do prejuizo causado á fazen-
da naciooal pela mora do recolhimento dos seus dinheiros ; juros que,
peio facto da indevida detenção da parte de seus propostos, muitas
vezes é o estado forçado a pagar para haver com antecipação renda,
afim de occorrer aos serviços publicos e assim é este um dos precei-
tos fiscaes que em materia de liquidação de contas deve ser stricta-
mente observado.

E quanto á outra duvida - si das porcentagens a que os raspou-
saveis perdem o direito, em virtude da disposição da 2. 11 parte do
supramencionado art. 43, devem se contar juros como das quantias
pertencentes á fazenda indevidamente por alies detidas—, que, em
vista das ordens do thesouro a. 156 do 5 do julho de 1,853 e n. 475
de 24 de dezembro de 1857, são devidos juros das quantias d'aquelia
prove niencia; sendo que o despacho de 23 do outubro de 1856,
que no parecer da 2.& contadoria resolveu semelhante questão em
sentido contrario, nada sobre alia providenciou, deixando subsis-
tentes a doutrina e pratica até então seguidas.

Deos guarde a V. S.-ANGELO MUNLZ DA SILVA FERRAZ.—Sr. con-
selheiro director geral da tomada de contas.

Art. 3)S.

01 juros do 9 por coato sobre alcances provenientes
de diferenças encontradas na ecripturaço cntdo-s do
dia em que finda o praso marcado para o recolhimento do
saldo, no sendo exigiveis do tempo anterior á liquida-
ção. O. do th. de 13 de setembro do 1870.

N. 367.—Ministerio dos negocLos da fazenda. —Rio de neiro,
em 13 de setembro de 1870.

O visconde de Itaborahy, presidente do tribunal do thesouro
nacional, communica ao Sr. inspector da thesouraria de fazenda da
provincia de S. Pedro, para os fins convenientes e em resposta ao
seu officio n. 145 de 18 de junho p. p., que o mesmo thesouro re-
solveo dar provimento ao recurso de D. Maria Eulalia Pereira Bar-
reto na parte em que pede dispensa do pagamento dos juros de 9
por cento sobre o alcance liquidado nas contas de soo finado marido,
o ex-thesoureiro da alfandega da capital d'essa provincia, Domin-
gos Alvas Leite, relativamente ao oxercicio de 1850-51; visto que,
procedendo o alcance de 57180 de diferenças encontradas na es-
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cripturação e não de quantias que deixassem do ser recolhidas aos
cofres d'essa thesouraria, não são exigiveis os juros com relação
ao tempo anterior á liquidação das referidas contas, mas unica-
mente os que se vencerem depois de fixado o prazo marcado para
o recolhimento do alcance reconhecido.—VISCONDE Da IrAn0I1AHy.

Art. 3%P.

Os mesmos juros são exigiveis de qualquer individuo
que, tendo recebido dinheiros dos cofres publicos por adian-
tamento, não recolhe os saldos ás estações competentes,
finda a commissão, encargo ou gerencia. O. do th. ii. 41 de
24 de janeiro de 1867.

N. 41.—Ministerio dos negocies da fazenda, Rio de Janeiro, em
24 de janeiro de 1867,

Zacharias de Góes e Vasconceilos, presidente do tribunal do tho-
souro nacional, communica ao ar. inspector da thesouraria da fa-
zenda da provincia de Pernambuco, que foi indeferido o requeri-
mente em que o bacharel Luiz Maria Gonzaga de Lacerda pedira
entrar para o thesouro com a quantia de 500$000, que recebera por
adiantamento da mesma thesouraria para aviventação dos rumos
das sesmarias da Aldea da Escada, visto haver sido intimado pelo
dito inspector para prestar contas da referida quantia. O mesmo
bacharel deve, por tanto, prestar suas contas nessa thesouraria;
ficando o sr. inspector prevenido de que aos individuos que recebe-
rem dinheiros dos cofres publicos por adiantamento é àpplicavel o
art. 43 da lei de 28 de outubro de 1848, quando, por findar a com-
missão, encargo ou gerencia, não recolherem os saldos em soo po-
der ás estações competentes.—ZAcHAIuA5 DE Gos a VASCONCELLOS.

Art. 400.

Na imposição de juros a fiadores serão observados os
principios ernittidos pela directoria geral do contencioso
em 23 de outubro de 1863. O. do th. n. 124 de 14 de maio
de 1864; o. n. 133 de 29 do março de 1867.

São estes os principies alludidos:-
 ........ E porque, á vista de requerimentos anteriores, se

tivesse tratado no thesouro da questão—si o fiador era ou não obri-
gado aos juros de 9 por cento desde a intimação judicial, fui de
parecer, approvado por despacho de 15 do corrente, que era mister
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fazer distineção; que, attonto o principio do direito que a fiança
indefinida da obrigação principal comprohende os accessorios da
divida ( Corroa Tolies, dig. art. 408), devião oa fiadores dos respon-
saveis da fazenda pagar nas fianças illimitadas os juros de 9 por
cento da lei de 28 de outubro de 1848 art. 43, até real embolso, por
que os responsaveis orão a elies obrigados pelo citado art. de lei;
que nas fianças limitadas, porem, obrigados os fiadores somente
pela quantia declarada no termo, só devião responder, conforme os
principies geraes de direito, pelos juros da mora, correndo estes da
interpellaçãojudicial, por quanto a mora do pagamento a respei-
to dos fiadores não se pode reputar—indevida detenço—nos ter-
mos da citada lei de 1848; o, finalmente, que nas fianças limitadas
os juros devem ser de O por cento da lei citada de 1848, inferior à
quantia taxada no termo, até perfazer esta quantia, mas, si esse
principal é igual ao maxirno fixado, ou si, embora inferior, addicio-
nando-se-lhe os juros de O por cento vencidos, esta somma perfaz
o dito maximo, nesse caso os juros serão de 6 por cento da lei de 24 de
outubro de 1832 art. 3 0 , desde a mora, isto é, desde a interpeliação
judicial ao fiador para pagamento. Does guarde a v. 5.—JosÉ CAR-
LOS DE ALMEIDA AREAs.—Sr. dr. procurador da fazenda. »-

N. 133.—Ministerio dos negocios da fazenda. Rio de Janeiro, em
29 de março de 1867.

Zacharias de Goes e Vasconcolios, presidente do tribunal do the-
souro nacional, declara ao Sr. inspector da thesouraria de fazenda
da provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, em resposta ao
seu officio n. 40 de 19 de fevereiro ultimo, que foi approvada a re-
solução que tomou de mandar que no alcance encontrado nas contas
do finado pagador da pagadoria central, Estanislau José de Freitas,
se contassem aos fiadores os juros de  % desde a data em que se
obrigarão os mesmos fiadores no termo de fiança, não se contando
mais juro algum de 9 % com excesso da dita quantia, salvo o de
O % da mora, a correr da data da l.a intimação feita aos fiadores
—ZACHARIAS DE GOES E VASCONCELLOS.

Art. 401.

Ao director da fazenda provincial compete condem-
nar ou relevar de multas, juros e perdas de porcentagens,
seja qual for a distancia das capitaes ás respectivas esta-
ções de arrecadação, os coliectoros e recebedores que não
houverem feito as entradas dos dinheiros publicos at4 30
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dias depois dos respectivos prasos. Doe. ii. 4644 do 24 do
dezembro de 1870 art. 2. 0 § 4. 1 ; reg. n. 86 de 12 de julho
de 1870 art. 59,

SECÇÃO 4•a

DA MORATORIA.

Ai-t. 402.
A fiadores de exactores alcançados poe o governo

conceder prasos rasoaveis para solverem sua respunsabili-
dade, por meio de letras endossadas por pessoas da reco-
nhecida abonação. Lei n. 510 de 3 do julho do 1850 art.
5. 0 § 3; n. 699 de 31 do maio de1854 art. 7°.

Art. 403.
O disposto no art. antecedent3 no se entendo com (S

proprios alcançados, aos quaes uo se cone 3Je moratoria,
nem mesmo em caso de força maior; salvo si a favor de
algum houver especial disposição de lei. Lei n. 514 de 28
de outubro de 1848 art. 43 (ultima parte); ord. do th. n.
125 de 15 de março de 1865; lei n. 869 de 5 de julho de
1858 art. 80 .; u. 1063de 5 de outubro de 1860 arts. 6., 7.0

e 8.°
N. l25.—Ministerio dos negocios da fazenda. Rio de Janeiro, era

15 de março de 1865.
Carlos Carneiro de Campos, presidente do tribunal do thesouro na-

cional, declara ao Sr. inspector da thesouraria de fazenda da pro-
vincia do Espirito Santo, em resposta ao seu officio e. 6 de 27 do ja-
neiro d'este anuo, a que acompanhou o requerimento de José Barrete
Pereira Pinto, administrador da mesa das rendas da vilia do Itape-
morim, na mesma previncia, pedindo uma moratoria para pagar a
quantia de 3:736841, importancia da arrecadação feita no 1.0 3." de
corrente exercicio, a qual, sendo rernettida á thesouraria em 11 de
outubro ultimo por Avelino Ferreira Gomos, acondicionada em uma
caixa de folha de Flandres, se perdera ao passar este em uma canoa a
barra do rio Jacú; que, á vista do disposto no art.4 de lei do 28 de outu-
brode 1848, não pode ser deferida a dita proterio, e cumpre ao mesmo
Sr. inspector, cm consequencia do exposto no eu citado QfficiO, fazer
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effeetiyo o recolhimento aos cofres publicos da mencionada impor-
tancia, mediante as providencias o recursos que á sua disposição poz
o decreto n. 870 do 22 de novembro de 1851 no art. 1.0—CARLOS

CARNIEO DE CAMPOS-

Art. 404.
Não se susto as execuções pendentes contra os de-

vedores fiscaes, em quanto no são passadas as lettras que
devem ser aceitas na forma da lei; nem se concedem mo-
ratonas, sem que seja conhecida a importaucia dos alcan-
es. As. a. 537 de 15 de novembro de 1862.

N. 537.—Ministerio dos negocios da fazenda.—Rio de Janeiro,
em 15 de novembro de 1862.

Ilim. e exm. ar . - Communico á v. ex. para seu conhecimento
e fins convenientes, que o tribunal do thesouro nacional indeferio a
suppliea do coronel José Francisco de Miranda Osorio, constante do
memorial que dirigio a este ministorio, relativamente não ao á mo-
ratona de dez annos para solver o alcance do seu finado sogro, o
coronel Manoel Antonio da Silva Henriques, como thesoureiro dos
dizimes e subsidies da cidade da Parabyba, mas tambom á suspen-
so da execução contra os herdeiros deste ; porquanto não se pode
mandar sustar execuções pendentes contra os devedores da fazenda,
senão depois de passadas as lottras, que devem ser acoitas na forma
da lei, e nem conceder moratorias, em quanto não é conhecida a im-
portancia dos alcances.

A respeito da de que se trata, ainda a thesouraria dessa pro-
vincia não satisfez ao que lhe foi determinado pela ordem n. 36 de
23 de setembro ultimo, o o thosouro ignora, portanto, qual o resul-
tado da respectiva liquidação.

Deus guarde a v. exc.—VISCONDE DE AuiuNTxs.—Sr. presidente
da provincia do Piauhy.

Art. 40.

Nas lettras da moratoria devem ser incluidas as des-
pegas judiciarias e os juros até final pagamento. O. do th.
n. 145 de 8 de abril de 1862.

N. 145.—Ministerio dos negocies da fazenda. - Rio de Janeiro,
em 8 de abril de 1862.

José Maria da Silva Paranhos, presidente do tribunal do the-
mouro nacional, declara ao ar, inspector da thesouraria de fazenda



438	CONSOLIDAÇXO DAS LEIS MflEIRAS.

da Bahia, em resposta ao seu officio n. 394 de 21 de outubro ultimo,
que o mesmo tribunal no deu provimento ao recurso interposto da
decisão dessa thesouraria, que mandou incluir nas novas lettras da
moratoria concedida a Augusto Silvestre do Faria, em substituição
das que no foram pagas no devido tempo, no 50 s de.spezas judi-
eiaes, como os juros vencidos e a vencer durante o prazo da dita
moratoria até á data em que se deve verificar o pagamento das re-
feridas lettras; porquanto é esta a regra sempre seguida em taes
casos, e funda-se elia na obvia e incontestavel consideração de que
as lettras vencidas e não pagas constituem, em todos os seus encar-
gos legaes, nova divida, de que é exigivel a soluço immediata, e
que, portanto, se acha nas condições da obrigação originaria.—Jos
MARIA DA SILVA PARANHOS.

SECÇÃO 5a

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

« Definir o que seja uma tomada do contas, diz o ar. Araujo e
Silva em seu Roteiro, equivale á demonstração dos beneficies que
elia produz. Descrever os bons resulta los que a administração pu-
blica e, por consoquencia, o fisco, tem a esperar dos effeitos ia to-
mada das contas, importa o mesmo que descrevei-a ou definil-a.

« Um douto escriptor, nosso patricio e cQntemporaneo, o ilius-
trado Sr. dr. J. M. Pereira de Barros, nos seus Apontamentos de di-
reito financeiro, a paginas 17, disse

« A flscalisaçRo das rendas publicas é relativa tanto á receita
como á despeza ; e pertence, pelo que respeita á receita, a vigiar
si as rendas arrecadadas e administradas o SO pelo modo e no tempo
determinado nas leis e ordens que as autorisam e regulam; e pelo
que respeita á despeza, em averiguar si a distribuição das rendas
foi feita pelo modo e no tempo marcado nas lis e ordens que a auto-
risam e regulam.

« Uma exacta fiscalisaço é, sem duvida, da mais restricta ne.
Cessidade, pois que, ao passo que attesta a moralidade dos funccio-
narios publicos, faz augmentar os recursos do thesouro o impede
muitas vezes que se lancem novas fintas e imposições sobre o povo.

« O finado senador, o sr. Vasconcolios, ja havia dito á pagina 3•11
do seu relatorio, lido a 8 de maio de 1832

« - E' incontestavel que a revisão (tomada) das contas oflTeiece
a mais solida garantia do bom emprego dos dinheiros nacionaes, o
ph os diversos CoilQotorOs ou distribuidores na imossibilidado ou
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pelo menos, no receio de abusarem; o em todo o gonero de adminis-
tração—bem flscalisar—ó o meio de—bem poder gastar. »

A estas considerações goraes cabo additar as que derivão da si-
tuação da fazenda provincial em Minas.

Tem dia que occorror constantemente ao provimento de um
crescido numero de empregos fiscaes, a cujo oxercicio devem pre-
ceder as garantias legaos de fiançaju de caução.

No exigil-as não pode a administração haver-se com demasiado
rigor; ao contrario, tem muitas vezes que ceder á necessidade de
adoptar arbitramentos do minimo valor, preferindo este alvitro ás
consequencias da longa vacancia dos lugares.

Ora, si nestas circumstancias os interesses do fisco não fo-
rem resguardados por uma severa e incessante vigilancia admi-
nistrativa, não vemos outro meio de os pôr a salvo da rapacidade,
a que aliudia outr'ora um eminente administrador da provincia
nos seguintes termos:—

«—Mesa das rendas.—Esta repartição labora em grandes diffi-
cuidados. Orçamentos de despezas superiores ás rendas reaes toem
feito que em poucos annos se tenhão votado mais de mil e duzen-
tos contos de credites, para satisfação dos quaes nunca chegou a
renda.

« Alem disto, vem augmentar os apuros do cofre a repugnan-
cia que têm muitos exactores de ontregarem os dinheiros arreca-
dados, de modo que é preciso ir-lhes tirar das mãos as quantias de
que se dignão declarar-se depositarios, e não sei se cahirei em
grande erro, dizendo que mais de metade da renda fica perdida em
mãos rapaces de exactores destituidos de pejo, descuidados sobre
as penas futuras e tranquilios quanto ao presente pela impoten-
eia das nossas leis em quasi todos os sentidos, e mais que tudo pela
conniveneia, venalidade ou ignorancia de juizes pouco conscien-
ciosos. »

( Relatorio do general barão de Caçapava, passando a adminis-
tração a soo succossor em 1 de julho de 1844).

E esse criminoso apego aos dinheiros publicos, tão aspe-
ramente increpado aos exactores d'aqueile tempo, só provinha do
atrazamento da tomada de contas, do que ja o mesmo presidente se
havia occupado na falia que dirigira á assemblea legislativa pro-
vincial em 17 de maio do atino anterior.

Até 1860—fil, o exame da receita a cargo das estações fiscaes
só podia fazer-se ao fim dos exercicios, por que só então se reco-
lhião os conhecimentos que neilas ficavão unidos aos livros ou ca-
dernos de talão, em cuja ausencia, por todo o longo espaço de 18
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nezes, ora forçado o zelo fiscal a admittir, som replica, o que os
exactores quizessem consignar em balancetes mensaes, raras vezes
enviados com a devida pontualidade e quasi sempre deficientes na
xnençiio das rendas.

Coiligidas de janeiro por diante todas as contas do exercicio
findo em dezembro, intactas ião para o archivo, onde permaneci,,-to
até que se offerecesse a opportnidade de serem examinadas.

Quasi nunca era possiveÍ executar este importante trabalho
durante as horas do serviço ordinario, e d'ahi a necessidade de im-
por ao cofre provincial a despeza de gratiíicaç5es a empregados que
fora do periodo do expediente diario se occupassem da liquidação
de contas.

Assim que, só mui tardo poderiiio revelar-se quaesquer abusos,
malversações ou irregularidades que se houvessem commettido em
damno da fazenda, cujos agentes tambom tinho que soffrer todos
os maos effeitos da mora havida na apuração de suas contas, vendo-
se inopinadamente onerados com o gravamo de responsabilidades
pecuniarias, a que do certo ter-se-hijo subtrahido, si opportunas
advartencias os houvessem posto a bom caminho nas diligencias da
exacçto.

Estes e mil outros inconvenientes suggeririo d administração
fiscal a providencia do estatuir que aos balancetes mensaos acom-
panhassem os conhecimentos da receita, assim como incluiiio elles
os documentos da despoza.

O intuito d'esta prescripçiio, que tornou-se offeetiva pela cir-
cular de 16 de abril do 1861, começando a praticar-se no exercicio
de 1861-62, era o do apreciar de perto o movimento das estações
subalternas, assistir-lhes com a prestação do promptos e effica-
zes auxilios o velar sobre a pontual e exacta entrada dos
saldos em mo dos exactores; d'onde se vê não ser este um encargo
que, sem grande inconveniencia, bem se possa deixar do lado por
qualquer contingoncia, como a de faltar quem d'alio permanente-
mente se occupe.

Interrompa-se, descontinue-se tudo na repartiço fiscal; no
paralise, porem, jamais a apuração das contas de soes propostos.

Desde muito, é este o preceito legal, como bem se vê das se-
guintes disposiç6es:-

«—As contas dos exactores provinciaos estarão definitivamente
liquidadas no fim de cada exereicio, do que se dará conhecimento
á assemblea, apresentando-se-lhe appensa ás tabelias e balanços a
demonstrativa deste serviço. Os empregados encarregados d'esse
trabalho que em tempo no o desempenharem, e aquelles que de-
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rem causa a que uma liquidação tal não se termine no prazo mar-
cado, serão suspensos e responsabilisados por falta de cumprimento
de deveres. L. 1811 de 10 de outubro de 1871 art. 27.

« - O inspector da thesotiraria provincial, sob proposta do con-
tador, designará os empregados que têm de liquidar as contas a que
se refere o art. 27 da lei n. 1811 e os que os devem substituir por
ordem. Para que taes empregados recebo seus vencimentos do ulti-
mo mez do exercicio e dahi por diante, constará do respectivo attes-
lado que estão definitivamente liquidadas as contas. » -

L. n. 202T5 do 1.° de dezembro de 1873 art. 30.
- Pertence á 2.a secção da directoria de fazenda
« Tomar contas a todos os que deverem prestal-as, sendo men-

salmente liquidadas as das estações arrecadadoras.
« Apresentar no um de cada exercicio a relação das contas to-

madas e das que o não tiverem sido, com declaração dos motivos por
que deixarão do o ser.

« O empregado que, sem rasão attendida pelo director, occa-
sionar a infracção de algum destes preceitos, incorrerá na perda
dos vencimentos correspondentes a todo o tempo de excesso dos pra-
soa marcados, notando-se em soes assentamentos a falta em que ti-
ver incorrido. »

Reg. ri. 86 de 12 dejulho de 1879 art. 50 § 2.0 ris. 4 e 9 e art. 10
e 17.

De mui grande numero de fonccionarios não dispõe a directoria
da fazeuda; mas uma equitativa distribuição de trabalhos, adapta-
da ás incumbencias o aos graos de aptidão das respectivas classes,
pode assegurar o completo desempenho de todo o serviço fiscal.

Entretanto, vem a ponto advertir que o nimio rigor das disposi
çes comminativas, lia pouco tran9criptas, pode imprimir ás liqui-
dações mensaes uma celeridade que nem sempre se alho d detida e
escrupulosa madureza com que deve ser attcnta e miudamente exa-
minada cada uma das cobranças e despezas constantes dos documen-
tos annexos aos respectivos balancetes.

Para obviar a este gravissimo inconveniente, d indispensavel
- l.° Que não sejão excessivamente sobrecarregados os func-

cionarios que de tão ardua tarefa se occuparem.
- 2.° Que não se admittão interrupções provenientes de falhas,

devendo substituir-se de prompto o liquidador que deixe de compa-
recer.

- 30 Que cada um apresente as notas que tomar, indicativas
das lacunas, irregularidades, inexactidões, quaesquel faltas, em
summa, que tiver observado no severo exame da receita e despeza.
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—Si esta cautelosa inspecço no acompanhar ao par e passo o
trabalho de que se trata, no termo legal ter-se-ha, por certo, con-
seguido uma exacta classificação de impostos e dispendios, orde-
nada em vista da respectiva lei do orçamento, mas uinguem dirá
que nisso esteja cifrada a tomada de contas a exactores.

Nem a este respeito se iliuda alguem, pretendendo ver nestas
1iquidaçes monsaes uns ligeiros serviços, que bem se posso exe-
cutar, sem o rigor que prescrevem as disposições fiscaes concer-
neutos ao exame das contas de oxercicio.

Não; na directoria de fazenda a verdadeira o unica tomada de
contas, no mais lato e completo sentido d'esta expressão, reduz-se a
essas apurações, quando regularmente feitas, como o demonstrare-
mos na presecuço d'este assumpto.

TITULO 1.°

DO BALANCETE MENSAL.

Art. 406

Nas coilectorias o balancete é a summa da cscriptu-
raço da receita e despeza; nas recebedorias é a mesma es-
cripturaço. Um e outro devem ser mensalmente enviados
à directoria da fazenda com todos os documentos do arreca-
dado e gasto. Reg. n. 19 de 30 de julho de 1844 art. 13; n.
58 de 20 de maio de 1868 art. 29 § 1. 0 ; c. da m. das r. e
da t. p. de 11 de setembro de 1857; 27 de junho e 23 de no-
vembro de 1860; 16 de abril de 1865; 26 de junho; 8 de
julho de 1865; 20 de fevereiro de 1866; 24 de julho de
1867; 6 de abril; 19 de outubro; 9 de dezembro do 1868;
1 de março de 1869; 15 do março de 1871; 16 julho de 1873.

ADVERTENCIAS.

Os conhecimentos da renda mensalmente verificada devem vir
ligados e sua nomeraçEo expressamente menionada no officio de
remessa do respectivo balancete. C. de 16 de junho de 1873.

2.
Findo o mez, a remessa deve ser immediatamento feita, pelo I.°

correio e em oficio registrado. A faltado pontualidade no cumpri-
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mento d'este dever é indicio de alcance e determina a applicação
de todo o rigor fiscal coutra o empregado faltoso. C. de 20 de Feve-
reiro de 1866.

Os liquidadores devem, por tanto, estar sempre attentos, obser-
vando com incessante vigilancia a maneira por que se lia cada um
dos exactores no desempenho d'este encargo, para cm tempo recla-
marem providencias energicas contra os que se mostrem negligentes.

Recebido na secção respectiva o officio de remessa, cumpre ver
desde logo se acompanhão todos os documentos de receita e despeza
e si foi devidamente transportado o saldo do mez anterior.

Qualquer demora, que nisso haja, pode acarretar os seguintes
inconvenientes l.°, na falta de algum documento, a suspeita de
se haver extraviado na propria repartição; 2. 0, na omissão do
transporte, o retardamento das cautelas que, sem perda alguma de
tempo, cumpro tomar, em bem do prevenir o prejuizo não só da fa-
zenda, senão tambem dos fiadores, que dormem tranquilios sobre sua
responsabilidade, na bem fundada persuasão de que o fisco vela
constantemente por si e por elles.

TITULO 2.

DO PROCESSO DA TOMADA DE CONTAS.

O regulamento geral de 26 de abril do 1832, ainda posterior-
mente mandado observar na apuração de contas, como se vê do art.
18 do dec. a. 2548 de 10 de março de 1860, traça as regras que se de-
vem observar no exame moral e arithmetico de cada uma d'elias,
em face das leis, regulamentos, instrucções, ordens, livros e de-
cumentos attinentes á receita o despeza que se houver de rever e
liquidar.

Cumpre, entretanto, ter em vista que, antes de entrar-se nessa
apreciação, requer a parte material das contas um rapido lanço
d'olhos, d'antemão dirigido a indagar:-

l.°—Si estão colligidos todos os dados indispensaveis.
a eseripturação se apresenta perfeitamente limpa o em

tudo escoimada de erros, emendas, riscaduras ou quacsquer outros
senões que a possão viciar.

3. 0—Si a uma simples inspecção ocular offereco elIa a appa.
rencia de conformar-se com as normas estabelecidas.

4,—Si é feita pelo proprio punho de quem tem esse oncargo
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5. 0 —Si esta assignada por quantos devessem intervir nos actos
que elia representa.

Art. 407.
O exame e revisão de qualquer conta de receita con-

siste em averiguar dos documentos juntos e livros que
com elia tenho alguma relação:

1.—Si, considerada arithmeticamente, está certa ou
tem algum erro.

2.—Si, em relação com as leis, é ou no satisfacto-
ria; isto é, si a renda, de que trata, é ou não autorisada
por lei e ordens de autoridade competente.

3.—Si foi ou no arrecadada no tempo devido ou si
nisso houve alguma faliencia e por que.

4.—Si foi retida nas mãos dos recebedores mais tem-
p do que permitte a lei ou si nos prasos legaes foi re-
mettida e effectivamente entregue na repartição. Reg.
de 26 de abril de 1832 art. 33; dec. n. 2548 do 10 de mar-
ço de 1860 art. 18.

Art. 408.
O exame ou revisão das contas de despeza consistirá

em averiguar dos documentos juntos e em livros que com
elias tiverem alguma relação:

1.—Si, consideradas arithmeticament, estão certas
ou erradas, tanto no calculo do que se recebeo, como no
do que se despendeo.

2.—Si soifrem a comparação das leis que regulo as
despezas; isto é, si ero autorisadas por lei e ordens de
autoridade competente.

3.—Si foro feitas em soo devido tempo ou si nisso
houve alguma omissão ou crime e qual.

4.—Si ero ou não necessarias e na realidade se fize-
ro ou si são inteiramente ficticias.

It. reg. cit. de 1832; art. 34.
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Art. 40'.
Alem Xisto, no exame das contas, tanto de receita,

como de despeza, se averiguará e declarará si elia foi ou
no apresentada no soo devido tempo, o neste ultimo caso
si ha alguma rasão justificativa da demora. Reg. cit.
art. 35. Art. 410.

As observaçe3 relativas á certeza ou erros arithme-
ticos das contas serão feitas em papel separado d'aquelie
que deve conter todas as mais observações, as quaes afi-
nal deverão ser todas resumidas em um relatorio, que
sirva de base á resolução competente.

Art. 411.

Os tomadores são obrigados a emittir sempre o soo
juizo sobre as causas dos alcances, verificando bem si pro-
vm de dolo, negligencia, má esoripturaço ou de qual-
quer outra circumstancia alheia ?t gerencia dos responsa-
veis, para que se possa applicar direito ao facto. O. do th.
n. 93 de 23 de fevereiro de 1865.

Art. 412.

Os processos das tomadas de contas, que por sua natu-
reza no carecem de longo exame, poderão soifrer uma li-
quidação somente. O. do th. n. 445 de 1 de outubro de
1863.

E' o caso das liquidações monsaes. Ja observamos que nelias
consiste hoje a verdadeira e unica tomada de contas na directoria
de fazenda provincial; mas de tal sorte simplificado o respectivo
processo, que não ha necessidade de passar por uma nova revisão.

O liquidador, alem do dever de dar mensalmente conta das
notas que houver tomado, para de prompto se fazerem as convenien-
tes advertencias ao exactor, exigindo-se desde logo quaesquer do-
cumentos ou informações e applicando-se, sem perda de tempo, as

rovidenoiae que couberem no caso de perigar a segurança dos di-
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reitos da fazenda, apresenta no fira  do exercicio o soo relatorio,
que passa pelas mãos do respectivo chefe, d'este ás do contador e
finalmente ás do director, que, antes de fixar, como lhe compete,
a situação do responsavel, ouve sobre a conta o parecer fiscal.

—No fira do exorcicio—dissenios—, por que só por esse tempo
pode estar completa a liquidação, em face de todos os livros, ca-
dernos e documentos, que vão sendo recolhidos durante o semestre
addiccional.

No que concerne a impostos lançados, bem como ao de he-
ranças e legados, é deve: imprescindivel do liquidador—cotejar os
ultimes lançamentos com os dos annos anteriores—observar como
e quando forão feitas as inscripçes dos testamentos e—o modo—
por que se executou nas coliectorias a escripturação diaria da re-
ceita e despeza, cujo caderno, não mensalmente, como os das re-
cebedorias, mas só no predito praso, é devolvido á repartição.

O official de fazenda, que a outros toma as contas, de si mesmo
as deve dar, expondo minuciosamente a maneira por que se houve
em cumpi ir tão grave encargo.

Ha de, por tanto, em seu relatorio, individuar cada uma das
indagações e confrontações a que tiver procedido, para que a admi-
nistração fiscal possa bem julgar si de feito houve uma real e ri-
gorosa tomada de contas ou si meramente se fez uma perfunc-
torio e rapido exame, com o fim unico de encabeçar a receita e dos-
peza nas respectivas rubricas orçamentaes.

Art. 41t
Os encarregados de tomar ou rever qualquer conta

são autorisados não só a ouvir o responsavel por elia e
outras quaesquer pessoas, todas as vezes que assim for
mister para maior escclarecimento, como tambem requi-
sitar de qualquer repartição documentos para o mesmo
fim,por intermedio da directoria. Reg. cit. de 1832 art. 33.

Art. i4.
Todos os documentos apresentados para exame e revi-

são do alguma conta serão golpeados pelo ofilcial da con-
tadoria que os examinar, ao passo que os for vendo, si os
julgar legaes. It. art. 42.
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Art. 40.

Alem Xisto, no exame das contas, tanto de receita,
como de despeza, se averiguará e declarará si elia foi ou
no apresentada no soo devido tempo, e neste ultimo caso
si ha alguma rasão justificativa da demora. Reg. cit.
art. 35.

Art. 410.

As observaçe3 relativas á certeza ou erros arithme-
ticos das contas serão feitas em papel separado d'aquelie
que deve conter todas as mais observaç$es, as quaes afi-
nal deverão ser todas resumidas em um relatorio, que
sirva de base á resolução competente.

Art. 411.

Os tomadores são obrigados a emittir sempre o soo
juizo sobre as causas dos alcances, verificando bem si pro-
vêm de dolo, negligencia, má esoripturaço ou de qual-
quer outra circumstancia alheia ?t gerencia dos responsa-
veis, para que se possa applicar direito ao facto. O. do th.
n. 93 de 23 de fevereiro de 1865.

Art. 41?.

Os processos das tomadas de contas, que por sua natu-
reza no carecem de longo exame, poderão soifrer uma li-
quidação somente. O. do th. n. 445 de 1 de outubro de
1863.

E' o caso das liquidações mensaes. Ja observamos que neilas
consiste hoje a verdadeira e unica tomada de contas na directoria
de fazenda provincial; mas de tal sorte simplificado o respectivo
processo, que não ha necessidade de passar por uma nova revisão.

O liquidador, alem dodo dever de dar mensalmente conta das
notas que houver tomado, para de prompto se fazerem as convenien-
tes advertencias ao exactor, exigindo-se desde logo quaesquer do-
cumentos ou informações e applicaudo-se, sem perda de tempo, as
providencias que couberem no caso do perigar a segurança doe di.
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reitos da fazenda, apresenta no fim do exercicio o soo relatorio,
que passa pelas mãos do respectivo chefe, d'este ás do contador o
finalmente ás do director, que, antes de fixar, como lhe compete,
a situação do responsavel, ouve sobre a conta o parecer fiscal.

—.No fim do exercicio—dissemos—, por que só por esse tempo
podo estar completa a liquidação, em face de todos os livros, ca-
dernos e documentos, que vão sondo recolhidos durante o semestre
addiccional.

No que concerne a impostos lançados, bem como ao de he-
ranças e legados, é dever imprescindivel do liquidador—cotejar os
ultimes lançamentos com os dos anuos anteriores—observar como
e quando forão feitas as inscripções dos testamentos e—o modo—
por que se executou nas coilectorias a eseripturaçïío diaria da re-
ceita e despeza, cujo caderno, não mensalmente, como os das re-
cebedorias, mas só no predito praso, é devolvido á repartição.

O officiai de fazenda, que a outros toma as contas, de si mesmo
as deve dar, expondo minuciosamente a maneira por que se houve
em cumpi ir tão grave encargo.

lia de, por tanto, em seu relatorio, individuar cada uma das
indagações e confrontações a que tiver procedido, para que a admi-
nistração fiscal possa bem julgar si defeito houve uma real e ri-
gorosa tomada de contas ou si meramente se fez um perfunc-
torio e rapido exame, com o fim unico de encabeçar a receita e dos-.
peza nas respectivas rubricas orçamentaes.

Art. 211a

Os encarregados de tomar ou rever qualquer conta
são autorisados não só a ouvir o responsavel por elia e
outras quaesquer pessoas, todas as vezes que assim for
mister para maior escelarecirnento, como tambem requi-
sitar de qualquer repartição documentos para o mesmo
fim,por intermedio da directoria. Reg. cit. de 1832 art. 33.

Art. 414.
Todos os documentos apresentados para exame e revi-

são do alguma conta serão golpeados peio official da con-
tadoria que os examinar, ao passo que os for vendo, si os
julgar legaes. E. art. 42.
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Art- 4I.

A conta de cada coilector, recebedor ou pagador de
dinheiros publicas deve ser formulada à maneira de uma
c/c; contendo ao lado esquerdo a relação das quantias
recebidas e de outro a das entregues ou applicadas. Reg.
cit. art. 43.

Art. 416.
Podem dar-se por ajustadas as contas, cujos alcances

representarem quantias inferiores a 1$000. Despacho de 14
de agosto de 1865, proferido no processo da conta do dr. José
Caetano da Costa, encarregado de botica; proc. adm. do
thes., 1869, pa go . 137.

rt. 419.
Julgada definitivamente a conta do responsavel al-

cançado, si posteriormente for verificada em seu credito a
existencia do documento que represente despeza paga em
duplicata, deve-se eliminar a importancia d'esta do dito
credito e ser levada à conta do debito ja reconhecido, fi-
cando salvo o direito ao responsavel ou seus herdeiros de
rehaver a dita quantia do quem a rocebeo ou de seus her-
deiros. Desp. do 7 de janeiro de 1861 na conta do dr. José
Francisco lTianna; It. pag. 136.

Art. iiIS.
Os documentos apresentados pelos rosponsavois com o

fim de provarem a legalidade (18 despezas escrLptu.radas
e até enUo não documentadas devem ser attendidos, em-
bora não exhibidos em tempo opportuno. Dosp. de 23 de
janeiro de 1860 no processo da conta do dr. José Fran-
cisco Víanna, clldctor de Campos, de 1 de julho do 1867;
no recurso de José Theodulo da Rocha Brandão, ex-collector
de Ubá, da provincia de Minas Geraes; It. pag. 137.

Não prescreve, portanto, o direito de obter-se o abono de tae$
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despezas, qualquer que soja o tempo da apresentaçiio dos documen-
tos ; salvo o caso de que nao fossem escripturadas ou de o haverem
sido em balancetes, cadernos ou livros de repartição estranha, como
ja tem acontecido e pode facilmente succeder quando estio reunidas
as colleetorjas do ambas as fazendas ; porque então, fiado o fatal
quinquerin jo, torna-se inevitavel a prescripço.

CIRCULAR.

N. 506.— Miniaterjo dos negocios da fazenda. — Rio do Janeiro,m 20 do novembro de 1868.

O visconde de Itaborahy, presidente do tribunal do thesouro na-
cional, ordena aos srs. inspectores das thesourarjas de fazenda, que
nos balanços do exercicjo de 1867-68 lancem no ministerio da fa-
zenda sob o titulo - dospezas pagas e n5o escripturadas em exerci-
cios anteriorea.....convefljonteinente classificadas por exercicios, mi.
nisterios e verbas, as dospezas que legalisarem por conta das que
ora figuram como saldos em poder de responsaveis, em observancja
da circular a. 34 de 10 de junho de 1862, ficando alterada a mesma
circular na parto em que manda escripturar taes importancias na
verba —.exercicios findos—..e revogada a de n. 40 cio 21 de setembro
de 1863.

Outrosim, ordena que d'ora cai diante sejam considerados saldos
em poder de responsaveis unicamente os adiantamentos para des.-
pesas cuja natureza n ã

o for conhecida, sendo escripturados nos mi-
flisterios e verbas proprias os que poderem ser desde logo classifi-
cados ; devendo, porem, os srs. inspectores empregar todos os meios
ao seu alcance, alem das providencias determinadas pela circular a.
298 de 3 do julho de 1865, afim de que se apresentem os documentos
competentemente legalisados dentro do exercicio em que se houver
realisado a entrega dos dinheiros, no se porque o facto da classifi-
cação da despesa no torna os responsaveis quites para com a fa-
zenda nacional, mas ainda para que as sobras possam ser annulladas
da despesa, evitando-se deste modo que figurem na renda de exer-
cicies posteriores — VI3CONDE DE ITAI30RAHY.

Art. 419.

Quando o responsavel mostrar que effectivamente
pagou, embora o pagamento no tenha sido regularmente
feito, uma vez vencida a prescripço, a despeza pode ser
acoita 0 0 responsavel creditado pela sua imortancia;
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na ausencia absoluta, porem, de prova ou indicio do pa-
gamento, embora o direito do credor esteja extincto pela
prescripçao, isto nunca será rasão para creditar o respon-
savel. Desp. de 18 de junho de 1866, no processo da con-
ta de Francisco de Paula Candido Goulart, commisSario
da armada; proc. cit. pag. 138.

Art. 420.
A indicação erronea, em uma procuração, da estação

em que se devia effectuar o pagamento, é uma irregula-
ridade, mas no t5.o substancial que deva importar a glo-
sa do pagamento realisado por meio d'dia, tanto mais que
sobre o direito que ao pagamento tenha o recebedor no
exista duvida. Desp. de 2 de janeiro de 1862 e 14 de fe-
vereiro de 1865 na conta do oxercicio de 1858-59 de
Duarte Claudio Hust Baceliar Pinto Guedos, pagador do
thesouro; proc. cit. pag. 139.

Art. 4il.
Uma vez que o responsavel assigno termo, em que se

responsabiliso por qualquer reclamaço concernente aos
pagamentos de que e não apresenUo as procurações, até
que se completem os cinco curtos da prescripço, pode ser
julgada definitivamente a sua conta; mas só se lhe dará
quitação antes de decorrido esse periodo, n caso de en-
trar com a somma dos ditos pagamentos, ficando o soo di-
reito salvo para re.haver a mesma quantia si, findo o praso
da presCripço, no apparecorem reclamações pelos referi-
dos pagamontos,ou antes ajuntar as ditas procuraç5es.It, it.

TITULO 3.°
DA DIRECTORIA DA FAZENDA PROVINCIAL COMO JURISDICÇO

ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSA E DISCIPLINAR EM MATERIA
DE PRESTAÇXO DE CONTAS.

Art. 42.
Ao director da fazenda provincial, como primeiro chefe
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de todas as repartições, estações, empregados e exactores
fiscaes, tendo sob sua direcção, vigilancia o immediata
responsabilidade a arrecadação, administração, distribui-
ção, fiscalisação e contabilidade das respectivas rendas,
compete:-

§ l.° Fazer tomar as contas do todos os responsaveis

Ido

pessoas encarregadas da arrecadação e dispendio do di-
heiros ou valores perteacentes áprovincia, qualquer que
eja a denominação; fixando, no caso de alcance, o debito

cada um dos responsaveis.
§ 2.° Suspender os responsaveis que não satisfizerem

a prestação do contas ou não entregarem os livros, saldos
e documentos nos prasos marcados nas leis, regulamentos,
instrucçes ou ordens em vigor, ou quando, não havendo
taes prasos, forem intimados para esse fim; determinar a
prisão o sequestro dos que os não apresentarem no praso
que lhes for do novo concedido; e impor-lhes multas até
1:000$., que serão cobradas executivamente.

§ 3.° Fixar e julgar á revelia dos responsaveis o
debito daquelies que deixarem do apresentar as contas
ou os livros e documentos de sua gestão, pelas contas e
documentos, quaesquor que sejão, que lhes fizerem carga,
nos termos da logishçao em vigor.

§ 4.° Requisitar das autoridades e funccionarios que
não lhes forem subordinados, e ordenar aos que o forem,
a remessa do quaesquer documentos e informações que
tiver por indispensaveis para o exame, liquidação ejul-
gamento das contas.

§ 5•o Determinar o sequestro nos bens dos respon-
saveis alcançados o de seos fiadores; requisitar a prisão
nos casos do decreto de 5 de dezembro do 184 e resolver
que sejão processados civil ou criminalmente.

§ 6.° Participar ao presidente da provincia os deli-
ctos e erros de officio reconhecidos no exame e liqui-
dação das contas, que o responsavel houver commettido
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no exercicio de suas fnucções, para se fazer effectiva a sua
respoiisabiUdade na forma da lei.

§ 7•0 Rernotter ao procurador fiscal todos os do-
cumentos que posso servir do base aos proc3ssos e exe-
cuções que devo ser intentados em bem da fazenda.

§ 8. 0 Aceitar as provas que forem apresentadas
pelo responsavel, no caso de perda ou arrebatamento de
dinheiros publicos por força maior, enviando-as à pre-
sidencia com sua informação e parecer, sem suspensão
da tomada do contas e qualquer procedimento ulterior.

§ 90 Condemnar ou relevar das muitas, perdas
de porcentagens e juros da mora, seja qual for a dis-
tancia das capitaes ás respectivas estações de arreca-
dação, os coilectores e recebedores que no houverem
feito as entradas dos dinheiros até 30 dias depois dos
respectivos prazos.

Reg. n. 86 de 12 de julho do 1879 arts. 19 e 59; dec.
n. 736 de 20 de novembro de 1850 art. 2.° § 4.°; lei
n. 68 de 17 de setembro de 1851 art. 36; (100. n. 870 de
22 de novembro do mesmo anuo art. 1.0 § 3• 0 , 4•0 e
6. 0 ; n. 2343 de 29 do janeiro de 1859 art. 21
2. 0 , 3.° e 4.0; n 2548 de 10 de março de 1860 art. 70 §

1 . 0 , 2.°,	5•, 7. 0, 8. 0 , 9. 0 e 10; n. 4644 de 24 de
dezembro de 1870 art. 2.° § 4.°

TITULO 4°

DOS RECURSOS

Art. 423.
As decisões preferidas pela directoria da fazenda pro-

vincial em materia contenciosa e disciplinar, concernentes
aos responsavois para com a mesma fazenda, torflo a auto-
ridade e força dos trihunaes de justiça, e serão executorias
desde logo contra os mesmos responsaveis. Dec. cit. de 1860
art. 8,0; reg. n. 86 de 12 de julho de 1879 art. 59.
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Art. 424.
Dessas decisões cabem aos responsaveis os seguintes

recursos:
1.°—De reviso de contas para a mesma directoria,

por erro de calculo, omissão, duplicata de verba e apresen-
taço de novos documentos.

2. 0—Para a presidercia, com offeito simplesmente de-
volutivo.

Dec. cit. de 1874 art. 5.°; reg. cit. art. 34.

Ai1. 42;.
O 2.° recurso, de que trata o art. antecedente, será

interposto dentro da 15 dias, da data em que forem profo
ridos os despachos. Reg. cit. art. 35.

42G.
A interposio se fará por um requerimento dirigido

ao director, a quem se juntará a minuta do recurso diri-
gido ao presidente da província o os documentos que o in-
struem. Reg. e art. cit.

iit. 42».
Apresentada a petição dentro do praso referido, o dire-

ctor, juntando os papeis tendentes ao e sclarecimento da
materja do recurso, fará subir tudo com sua informação
ao conhecimento do presidente. Reg. cít, art. 36.

Art. 42S.
Apresentando o recurso ao presidente, este decidirá,

dando ou negando provimento, como julgar de direito. Reg.
e art. cit.

Art. 42.
Em todo o caso, porem, o sempre que ao presidente

da província parecer conveniente, pcderá tomar conheci-
mento de qualquer acto da directoria e resolver como en-
tender do direito. Reg, cit. art. 37.
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RECTIFICAÇÕES E ÃDDIÇÕEI

RECTIFICAÇÕES

SECÇÃO L-

IMPOSTO SOBRE O SAL.

Art. L°

No caso de que as sacas referidas no art. 24 desta
consolidação (pag. 66) deixem do conter os pesos alli de-
clarados, em vez das respectivas taxas, fic10 sujeitas ao
pagamento de multas, que serão cobradas na seguiute pro-
porção: -

Se a saca, em vez de 12 kilogrammas, pesar
mais de 122 ou menos de 118........ 4$000

Se, em vez de 60, pesar mais de 62 ou menos de 58. 3$000
Se, em vez de 30, pesar mais de 31 ou menos de 29. 2$000
Se, em vezde 15, pesarmaisde 16ou menos do 14. 2$000
Lei 2476 de 9 de novembro de 1878 art. 4.° § 3.0;

2545 de 31 de dezembro de 1879 art. 5.0; inst. da direc.
da faz. de 12 de dezembro de 1882.

Fica, por tanto, sem cifeito tudo quanto se contem nos arte.
2, 26 e respectiva nota, àpag. 66 e 67 da mesma consolidação.

SECÇÃO 2.a

IMPOSTO SOBRE ESTABELECIMENTOS, OFFICIOS, ARTES E P110-

FISSES.

Art. 2.°

As casas de bilhar e outros jogos permittidos no se
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comprehondem nesta rubrica. Arg. do art. 7.° da lei 2892
de 6 de novembro de 1882.

Esta disposição revogou o 2.° do art. 4° da tabelia A. au-
nexa àlei n. 281,`i do 22 de outubro de 1881, que a taes casas
impunha nas cidades o vilias a taxa de 30.

Tambom, poatanto, ficou sem effeito o numero 1 do art. 38
(pag. 72) desta consolidação.

Art. 3°
Quando o coilectaílo exercer mais cio uma profissão,

de cada qual será exigida a respectiva taxa. Arg. do art.
7.° da lei 2892 de 6 de novembro de 1882.

Esta disposição revogou a do art. 12 do reg. u. 95 de 5 de de-
zembro de 1881, reproduzida no art. 40 desta consolidação (pag.
73), que continha preceito diverso, o qual, portanto, tombem ficou
som efeito.

-	•-	':-
4'	-'



PI, ARTE SEGUNU
ADDIÇÕES

SECÇÃO i.

IMPPOSTO SOBRE BESTAS NOVAS.

Art. 4.°

O director da fazenda provincial continuará a passar,
em favor dos importadores» que requererem, uma guia ou
ordem, em virtude da qual possam introduzir na provincia,
por alguma recebedoria, bests novas, passando elies let-
tras por duas vias, pela importancia dos direitos respecti-
vos. Reg. n. 61 de 8 de maio de 1871 art. 1.0

Art. :;.'

Estas lettras serão pagas á bocca do cofre da thosou-
raria provincial, em um prazo nunca excedente a um anno,
contado da data das mesmas, nos termos do art. 24 da lei
ii. 1741 de 8 de outubro de 1870. It. art. 2."

Art. ti.°
SerQ sacadas pelos importadores a favor da fazenda

sobre negociantes ou pessoas conhecidamente abonadas, es-
tabelecidas na provincia e que tenham previamente afian-
çado perante a directoria os direitos correspondentes. It.
art. 30

Art. 'o

A fiança será tomada com as formalidades lega" e por
uma quantia determinada e fixada com attenção á impor-
tancia provavel do3 direitos, o que será declarado nas
guias, para que as lettras a no excedam. II. art. 40

Art. $0

Do quantas bestas excederem o numero afiançado de-
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verão os administradores de recebedoria exigir em dinheiro
o pagamento dos devidos direitos. It. art. 5•0

Art. 9°

Quando, porem, os direitos forem pagos por meio de
lettras, nas recebedorias não se fará na escripturação alto-
ração alguma, senão a de declarar-se nos conheci-
mentos respectivos, assim como nas recapitulaçes men-
saes, a especie em que forem pagos os direitos ; devendo
os administradores remetter á directoria impreterivoimonte
no primeiro correio a l.a via, e com o balancete do moz,
em que se der a importaçãd, a 2.a. It. art. 6.°

Art. 10.
De posse da l.a ou 2.a via da lettras, a directoria a

fará seliar o aceitar pelo sacado, escripturar e guardar
convenientemente, afim de que no dia do vencimento tenha
lugar o recebimento da respectiva importancia. It. art. 7.0

Art. 11.
No caso de não serem pagas as lettras no dia do ven -

cimento, se procederá nos termos da lei n. 556 de 25 de
junho de 1850 e de mais disposições em vigor para a co-
brança executiva. It. art. 8.0

Art. 12.
Os empregados das recebedorias tm direito à porcen-

tagem de que trata a tabolia annexa ao regulamento n. 58,
sobre a importancia dos direitos correspondentes a bestas
novas, embora sejam pagos os mesmos direitos por meio do
lettras. It. art. 9.0

SECÇÃO 2.
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PR0FISSEs.

Art. 13.

0 § 15 do art. 38 desta consolidação (pag. 72) compre-
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hende os cartoriosecclesiasticos para o effeito de exigir-se
de cada um a contribuição de 12$. IJecis. do gov. de 18 de
abril de 1883.

Secção da thesouraria de fazenda da provincia de Minas Geraes.
em Ouro Preto, 13 de Abril de 1883.

Illin. e exm. sr .—Consulta a v. exc. o conego Julio de Paula
Dias Bicalho, secretario do bispado do Marianna, se o cartorio ec-
clesiastico está comprehetxdido nas disposições do art. 10 n. 16 do
reg. e. 95 de 5 de dezembro de 1881, isto é. se tal cartorio está
sujeito ao imposto provincial de industrias o profissões estabeleci-
do pelo art. 6. 0 da lei 2815 de 22 de outubro de 1881.

Em cumprimento do despacho de v. exc. de 4 de abril corren-
te, mandando-me emittir o moa parecer, tenho a informar o se-
guinte.

E' minha opinião que o coliector provincial do municipio do
Marianna interpretou mui juridicamente o citado art. 10 n. 16 do
reg.; porque, ex-vi do n. 16 supracitado, não lia oscriptorio algum
que não esteja sujeito ao imposto de 12$., e o cartorio ecclesiasti-
co (embora haja distincção entre cartorio e escriptorio propriamen-
te ditos, pois aquelie é synonimo de archivo e este de gabinete),
o csrtorio ecclesiastico, repito, por sua natureza, envolvo em si a
qualidade de escriptorio; é um escriptorio suigazeris o, portanto,
sob o imperio do n. 16 do art. 10, que diz: « ... outro qualquer es-
criptorio não especificado ».

Ora, sendo o cartorio ecciesiastico uma ospecie do escriptorio,
e não havendo urna disposição positivamente o isentando do im-
posto, segue-se que está alie sojoito ao imporio do e. 16 supracitado.

Que o cartorio ecciosiastico é uma especio do escriptorio do-
monstrão-no as fncç6s que n'elie se exercem: ahi são escriptos
os actos do provisor, do juiz dos casamentos e de outros officiaes
do bispo, na parto graciosa.

Alem disto, o espirito da lei ó que todo aquello que exerce
uma industria ou profissão por elia psga o imposto corresponden-
te, salvo o caso expressarnente exceptuado : assim a lei provin-
cial á que se refere o citado regulamento; assim tambom o de-
creto legislativo geral e. 5090 de 15 de julho do 1874.

Dispõe o art. 1.0 desse decreto que todos, nacionaes e es-
trangeiros, que exercerem industria ou profissão no irnperio estão
sujeitos ao imposto, salvas as isenções positivamente consigna-
das no cap. 2. 0 os termos são muito claros o não precisa, por
tanto, grande esforço para comprehendel-os.
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No cartorio ecelesiastico no só se exerce uma profisso, se-
no tambem d'sua se tira um lucro pecuniario; isto é to evi-
dente que no depende que se demonstre.

No ha, pois, raso para que o cartorio ecciesiastico deixe de
pagar o imposto chamado de industria e profissão.

Nem se diga tampouco que o cartorio ecciesiastico no se com-
prehende no dominio das leis civis, por que os actos nelie passados
no são puramente espirituaes, osto muito no dominio das leis
civis; no se deve confundir o dominio espiritual da igreja com
o temporal ou civil do estado; mas nem por isso deixa de ser verdade
que todos os actos exteriores da administração da igreja tenho a
sua face civil.

Por todas essas considerações, sou de parecer que o collector
de Marianua interpretou bem a lei.

E' o moo parecer. V. Exc., porem, decidirà como for de direito.
Deus guarde a V. Exc. 111w. e Exm. Sr. Dr. Antonio Gonsalves

Chaves, m. d. presidente da provincia de Minas Geraes.
Bernardino Augusto de Lima, procurador fiscal interino.
Palacio da presidencia dt provincia de Minas Geraes. Ouro

Preto, 18 de abril de 1883.
2.4 secção. N. S.—Communico à V. s., em resposta ao soo offi-

cio n. 131 de 21 de fevereiro ultimo, que, pelos fundamentos do
incluso parecer, por copia, do dr. procurador fiscal interino da
thesouraria de fazenda, acabo de declarar ao secretario do bispado
de Marianna que os cartorios ecciesiasticos estão sujeitos, como
quaesquer outros, no especificados no reg. n. 95, ao imposto de
12$., de que trata a lei n. 2815 de 22 de outubro de 1881, visto que
o termo—escriptorio_de que usa a citada lei, comprehende_carto_
rio, em sua generica si9nificaço.—.Deo 8 guarde a V. 8.-ANTONIOGONSALvES CHAVES.

Sr. director da fazenda provincial.
Em soo relatorio de 8 de julho de 1882, discorrendo sobre o

novo imposto—de industrias e proÍisses—, disse a directoria de
fazenda;

« E' assim que, apparecendo diversas duvidas expostas em
consultas, foi esta repartição solicita em, de preferencia a outros
serviços, solvel-as, preferindo entre outras as decisões seguintes.

• Declarou-se aos collectores;
• De Theophilo Ottoni, que as fabricas de cerveja estavfio su-

jeitas, desde logo, na conformidade dos arts. 10 e 11, a 20$, nas
cidades e villas e a 10$. nas outras povoações.

« De S. João d'EI.Rey, que os oserives de orhos, tabellie8 o
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os demais empregados do foro estavão sujeitos á taxa do art. 10 n.
16 do citado regulamento, devida pelos soes cartorios; que as offi-
chias de alfaiate, sapateiro, marceneiro e outras estavão isentas
do imposto do industrias e profissões, porque o regulamento não
as contemplara.

« Consultou-me mais o mesmo coliector si, á vista do n. 16 art.
10 que, depois do haver especificado os escriptorios de advogados
solicitadores e engenheiros, tributou com a taxa de 12$000 outro
qualquer escriptorio, devia exigir das typographias esse imposto.

« Ouvindo a tal respeito a contadoria e procuradoria fiscal desta
repartição, opinarão elias em sentido affirmativo.

« Entrando, porem, em duvida, por parecer-me que a mente do
legislador foi tributar somente o escriptorio em que, mediante
vantagens pocuniarias, tratão-se negocies do terceiros, caso em que
não estão as typographias, e tendo aleru disso em attenção que as
leis em geral protegem muito esses estabelecimentos, como pode-
rosa alavanca do progresso o da instrucção, determinei ao collector
que fizesse o lançamento, abstendo-se, porem, de exigir o paga-
mento do imposto até 2. a ordem.

« De facto, submettendo esta questão ao esclarecido juizo de v.
exc., que dignou-se conformar-se com a minha opinião, nesse sen-
tido officiei ao coliector a 20 de junho proximo passado.

» Da Piranga, que os fabricantes de velas de cera não estavão
sujeitos ao imposto, porque nenhuma das disposições do regula-
mento os comprehendia.

« De Caeté, que o impostode 12$000 sobro cada açougue era co-
bravel ainda mesmo que o abatimento de rezes fossa feito periodi-
mente, de sabbado a sabbsdo, como alli se dava, por não deixar do
ser uma profissão lucrativa.

« Da capital, finalmente, que, determinando o art. 0.0 que os
mascates ambulantes paguem o imposto na proporção alli estabe-
lecida, não se podia incluir nesse numero os negociantes ou in-
dividuos que ein suas casas tivessem deposito de joias para nego-
cio, os quaes ficavão, entretanto, sujeitos á taxa do art. 5. 0 do cita-
do regulamento ».

SECÇÃO 3a

SELLO DE HERANÇAS E LEGADOS.

Art.. 1&
No caso figurado em o n. 3 do art. 61 desta consolida
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ço (pag. 88), isto : de os filhos de primeiro matrimonio
succederem a irmo germano faliecido ab irttest ato,
tendo-se devolvido o usofructo da herança a pai ou mi
biriubos; o imposto só se exigirá quando abrir-se a suecos-
são aos contribuintes. Port. do gov., sob n. 24, do 7 de
março de 1879.

SECÇÃO 4&

NOVOS E VELHOS DIREITOS.

Art. 1.

A taxa do imposto, de que trata o § 9.° do art. 120
da mesma consolidação (pag. 127), ó de 1 por cento do va-
lor da arrematação, relativamente a cada mez de proroga
ço concedida a contractantes do obras publicas. Reg. n. 87
de 22 do outubro de 1879 art. 57 § 10.

Art. 16.

A contribuição de 2$., mencionada no § 25 do art. 120
desta consolidação (pag. 128), será exigida de cada uni dos
tutelados. Port. de 11 de outubro de 1876 ao collector de
Minas Novas.

Art. 11.

No caso do § 1.0 do art. 121 (pag. 128), tratando-se de
contrato ou escriptura de permuta, será cobrado o imposto
de conformidade com a respectiva doutrina do art. 16 do
doe. u. 5581 de 31 de março de 1874.

Directoria da fazenda provincial de Minas, 7 de maio de 1883.
O director da fazenda provincial declara ao Sr. coilector da

cidade de Carangola, em resposta ao seu officio de 16 de março
p. p., que nas permutas de bens da mesma especie, como no caso
de que trata, se forem de valores iguaes, cobra-se o imposto na
proporção de um dos valores permutados; do maior, se forem des-
iguaes, de ambos, se os bens permutados forem de especie diffe-
rente; conforme a doutrina do art. 16 do dec. 5581 do 31 de março
de 1874, visto ser omissa a legislação provincial.

SERAPIIIM FuÂIwIsco GONSALYES.
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SECÇÃO 5a

EMOLUMENTOS DE BUSCA.

Art. IS.

A contribuição de mais 500 rs., á que se refere o §
13 do art. 144 desta consolidação (pag. 149), relativamen-
te a cada auno que exceder de tres, só ó exigivel quando
a busca no se limita ao penedo indicado pela parte em
seu requerimento. Ord. do thes. n. 539 de 9 de outubro de
1879.

Affonso Celso de Assis Figueirodo, presidente do trib. do ths.
nacional, declara aos ars. inspectores das thes. de fazenda que, no
sendo os emolumentos de busca, mandados arrecadar pelo reg. an-
nexo ao dec. a. 4356 de 24 de abril de 1839, um imposto, mas
antes rasoavel retribuição compensativa do tempo que os funccio-
narios publicos gastdo em serviço de puro interesse particular;
ao podem ser exigidos quando efl'octivamente se faz o trabalho, de
que tiro sua denominação; e, portanto, quando a parte interes-
sada indica no requerimento o anuo ou annos, em que se deu o acto,
de que pede certidão, limitando-se a busca a esse periodo, do-
ver-se-hão contar na mesma raso os respectivos emolumentos, ex-
cluindo os aunos, a que se refere a taxa fixa do imposto.

SECÇÃO 6.

INSTRUCÇÃO PUBLIOA.

Art, H).

Esta rubrica, na subida importancia de 894:073$333,
superior a 29 % da somma de todas as rendas provinciaes,
distribue-se pela maneira seguinte:

1. Pessoal da inspectoria geral, in-
clusive gratificação addicional a emprega-
dos que tenham direito a elia . . . . 19:933$333

11. Expediente ...... . 1.000$000
III. Curso do pharmacia, sendo: rs.

2:400$ para manutenção dos gabinetes e
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laboratorios; 720$ para dons preparado-
res-conservadores (360$ para cada um);
500$ para um porteiro servente e 15:000$
para 5 lentes, que lerão nas cadeiras de mi-
neralogia, toxicologia e outras ja crea-
das pelo regulamento n. 89, divididas as
materias pelo presidente da provincia, ou-
vida a congregação........

IV. Lyeeu mineiro ......
V. Externatos de Sabará, S. João

d'El..Rey, Campanha, Diamantina e Para-
catú.............

VI. Ecolas normaes da Capital,
Campanha, Diamantina, Montes Claros,
Paracatú, Ubraba, Juiz de Fora e Sa-
barã, igualados os voncimonts do porteiro
da escola normal da capital aos do porteiro
do lycou mineiro ........

VII. Cadeira na cadoa da capital.
VIII. Cadeiras do instrucço prima-

ria.............
IX. Aula nocturna da capital.
X. Papel, pennas e livros para

alumnos pobres, mobilia a utensis para es-
colas primarias e aluguel de casas. -

XI. Mobilia, utensis e aluguel de
casas para externatos e escolas normaes.

XII. Mobilia e aluguel de casa da
escola do sexo feminino da cidade de Bir-
bacena, regida por D. Amelia, 200$000;
para a do sexo masculino de João Gemes,
municipio de Barbacena, 200$000; para as
de S. José d'Alem Parahyba, 500$000;
para a do sexo masculino de Prados, mu-
nicipio de S. José d'El-Rey,250$000, sen-

18:620$000
22:900$000

34:300$000

65:300$000
960$000

665:000$000
300$000

l0:000$000

5:000$000
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do 1 50$000 para mobilia; para mobilia das
escolas primarias do Piumhy, Pimenta,
Carmo do Rio Claro, Ventania, Dores da
Boa Esperança, Espirito Santo dos Coquei-
ros, Candeas o Formiga, 150$000 a cada
uma; para aluguel de casa de instrucção
primaria do sexo feminino da cidade da
Christina, 180$000 ; para auxilio á escola
municipal do Serro, regida por D. Bibiana
de Queiroz, 400$000; para concertos das
casas em que funccionam as escolas da ci-
dade Leopoldina, l:000$000.....	3:930$000

XIII. Gratificação extraordinaria a
professores...........	6:000$000

XIV. Gratificação ao bibliothecario
e ao porteiro da bibliotheca da capital,
sendo 500$000 ao primeiro e 300$000 ao se-
gundo, 800$000; auxilio à bibliothoca do
club Jeronymo de Sousa, da cidade do
Pomba, 500$000; ao da cidade do Entre
Rios, 450$000; ao gabinete de leitura da
cidade de Patos, 500$000; á bibliotheca de
Barbacena, 1 00$000; á da freguezia de
João Gomes, termo de Barbacena, 100$000
á da cidade de Baependy, 100$000.	 1:750$000

XV. Auxilio aos seminarios de Ma-
rianna e Diamantina e casas de educandas
das mesmas cidades, a 3:000$000 para
cada um ...........	12:000$000

XVI. Lyceo do artes e officios do
Serro ............	6:000$000

XVII. Coliegios particulares de Con-
gonhas do Campo ePitanguy, sendo 3:000$
ao primeiro e 2:000$000 ao segundo, na
forma da lei n. 2815; 2:000$ ao asylo
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de S. Luiz em Caet	 .	7:000$000
XVIII. Escola agricola do Piracicaba	8:000$000
XIX. Assistencia a dous alumnos na

escola de minas e 840$000 a um em au-
las de belias artes na corte. ....2:280$009

894:073$333
§ unico. E' o governo autorisado a mandar coiligir,

por pessoa idonea, os documentos relativos á historia da
provincia, que existirem nos archivos publicos, e redigir,
em vista delies e das tradies oraes, a chronica mineira,
podendo gastar com esse serviço a somma annual de
1:200$000, que será deduzida da verba destinada á instruc-
ção publica.

Lei 2892 de 6 de novembro de 1882 art. 2.° § 3°
2476 de 9 de novembro do 1878 art. 12.

INSPECTORIA. GM1AL.

A idea de um centro offlcial entre a presidencia e o magiste-
rio publico da provincia appareceo pela primeira vez no anuo de
1848, em que foi decretada a lei n. 435 de 19 de outubro, creando
o emprego de director geral da instrucção publica, com o venci-
mento annual de 1:600$., e o de vice-director para substituil-o
em seus impedimentos.

Mais tarde, a lei a. 516 de 10 de setembro de 1851, conferin-
do ao presidente da provincia o poder o mais discrecionario, in-
vestio-o de amplissima faculdade para legislar, sem peas, em ma-
teria de instrucção publica, podendo estabelecer quaesquer em-
pregos, crear e supprimir escolas de primeiras letras e aulas de
ensino secundario.

D'essa lei emanou o reg. a. 28 de 10 de janeiro da 1854, era-
ando os lugares de secretario e um amanuense.

Posteriormente, autorisada pelo § 5•o do art. 9. 0 da lei a. 791
de 20 do junho de 1856 a reforma de diversos ramos do serviço pro-
vincial, comprehendidos na mesma faculdade todos os necessarios
augmentos de despeza, expedio-se o reg. n. 41 de 16 de maio de
1857, que supprimio o lugar de vice-director, dando á directoria a
seguinte organisaço:
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Director geraIs vencendo .	2400000

Secretario	
........* 1:400000

2 primeiros officies, a 1:000$	2:000$000

2 segundos, a 700$.	.	 1:400$000

2 arnanueflse$,a 500$	 1000$000

Porteiro .	. .	. .. , •
	00$00&

Continuo	
•	 .3O$000

Em 1859 recebeo aquelia directoria a 
denominação de—agencia

geral do ensino publico —, dada pelo reg. a. 44 de 16 de dezembro;
mas, em menos de um anuo, os apuros financeiros ds provincia
ocoasionarão o seu desapparecimento, supprimida pelo art. 46 da
lei n. 1064 de 4 de outubro de 1860.

Sem que fosse expressamente restabelecida por lei; autorisaclo

o governo pelo § 1.0 do art. l da lei a. 1267 de 2 do janeiro do
1866 a fazer na instrucção publica a reforma que a experieflcia
aconselhasse, sem excesso da quota votada para esse ramo do
serviço, oxpedio-Se o reg. n. 56 de 10 de maio de 1867, restau-
rando-a com a denominação de - directoria geral da instrucção

publica— assim organisada
Um director geral, com o vencimento de . . . •	

2:500$000

Um secretario (lente do externato) com a grat. do	•	800$000

Um oficial maior, com o vencimento de	
• l:500$000

Tres officiaes, com o de l:000$000	
• 3:000$000

Um porteiro .	.
	500$000

Um continuo (tambem do externato).	...... 480$000
Ainda uma vez extincta pelo art. 12 da lei n. 1741 de 8 de ou-

tubro de 1870 e novamente creada pelo reg. a. 60 de 26 de abril
de 1861, expedido em virtude da lei a. 1769 de 4 do mesmo mez
e anuo, onstitUio-.B0 então pela maneira seguinte:

Inspector geral, vencendo	2500$000

Secretario ........1900$000
Oficial maior .	 •	1300$000

4 officiaes, a 1: 100$ •	•	t:400$000

porteiro	........600$000
Continuo ........	

480$000
E desde então tem se mantido. Em 1879, o reg.n . 84 de 21

de março, autorisado pelo § 8.° do art. 3.' da lei a. 2476 de 9 de
novembro de 1878, reorgauisOu5, dando-lhe O seguinte pessoal,
cujos vencimentos acabam de ser novamente fixados na tabella—D

aunexa	lei n. 2815 de 22 do outubro do 1881.
Inspector geral. .	. .	.	4:000000

Secretario i o	• • ,	, , •	3000$000
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2 chatos de secção, a 2:000. . •	4:000$000
2 primeiros ófilciaes, a 1:800$. • .	3:60000O2 segundos, â I:003. .	•
	 3:200$000

<continuo.
Porteiro.	. '. . 
	 .	1:000$000•	, .	. . .

	600$009
E d'esses vencimentos 3/4 constituem o ordenado e 114 a gra-

tifiação. L. 2892 de '6 às novembro de 1882 art. 12.

CURSO DE P}IARMACIA.

Este es tabelecimento foi creado pela lei n. n. 140 de 4 de abrilde 1839, que doo-lhe a seguinte organisação:
Art. 1.0 Fico creadas duas escolas de pharmacia, uma das

quaes terá o seu assento na cidade de Ouro Preto o a outra na do
S. João d'El-Rey.

Art. 40 Nestas escolas ensinar-se-ha a pharmacja o a ma.teria medica, especialmente a brasileira.
Art. 3•0 

Os professores destas escolas serão nomeados pelo
presidente da provincia, mediante concurso, e vencerão o ordenado
de seis centos mil reis.

Art. 4. 0 Os candidatos a estes empregos deverão apresentar
documentos aubhenticos, pelos quaes mostrem que forão appro-
vados por escolas nacionaes ou estrangeiras em botanica, historianatural dos medicamentos, pharmacja e chimica.

Art. 5. 0 Haverá taznbem substitutos nomeados pela mesma ma-
neira que os effectivos, aos quaes competira o Ordenado destes,
quando se acharem impedidos ou com licença.

Art. 6. 0 O tempo da matricula dos aluninos, que houverem
de frequentar estas aulas, será até ao fim de março de cada anuo
e, passado este mez, não poderão ser mais admittidos

Art. 7. 11 Os preliminares exigidos para se frequentar estas es-
colas são os seguintes : saber ler, escrever, as quatro operações
de arithmetica e o conhecimento da lingua franceza.

Art. 8. 0 Findo o anuo lectivo, far-se-hão os exames nos dias
marcados pelo presidente da provincia. Estes exames serão presi-
didos pelo professor o feitos pelo Substituto e por um examinador
nomeado pelo mesmo presidente d'entre os que tiverem os conhe-
cimentos exigidos pelo art. 4.0 ou um diploma de pharmaceutjco

Art. 9•0 Serão troa os exames, deus de thoorja e um de pra-
tica; os de theoria versarão : o 1. o sobro os principies da arte eo 2. 0 sobre a botanica o ahistoria naturl das drogas simples; o
de pratica durará quatrô dMa' e cdnslstiM pdlo menos em nove
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operaç5es chimicas e pharmaceutjcas, que o aspirante será obi.•
gado a fazer por si mesmo, descrevendo os materiaes, os proecs
e os resultados.

A lei n. 178 de 1 de abril de 1840, no art, 2. 0, havia disposto q"as respectivas aulas se incorporassem ao coilegio ouro-pretaro,
estabelecendo o governo o curso lectivo e a divisão das materas
que se devido ensinar.

Entretanto, o primeiro acto regulamentar que deparo ar
lecçes acerca deste objecto é do 16 de agosto de 1872, n. 65, qu de-
clarou trienasi o curso, correspondendo uma cadeira a cada no,
e assim distribujo as materias:-

mnno.
Chimica e botanica.

2.0 anno.
Phisiea e mineralogia.

3° anno.

Pharnjacia e materia medica.

Creon o mesmo reg. uru laboratorio para o ensino de chimica e
um gabinete para o de phisica, sob a immediata direcção dos re-
spectivos lentes.

O reg. n. 77 de 3 de novembro do 1876 fez a seguinte alteração:
Art. 1.0 O curso do pharmacia será do tros aunos e constará

das seguintes cadeiras:
Primeira e segunda cadeira, correspondentes ao 1.0 anuo.
Primeira e segunda cadeira, correspondentes ao 2.° anuo.
Primeira e segunda cadeira, correspondentes ao 3.° anuo.
Art. 2. 0 O anuo lectivo de cada cadeira se dividirá em deus

periodos, o primeiro de 45 de fevereiro a 15 do junho, o se-
gundo de 15 do agosto a 15 de dezembro.

Art. 3.' As materias do 1.0 anuo serão:
Phisica e suas applicaçes àmedicina para o primeiro pe-

nodo, e para o segunde—botai, noções do zoologia e suas
applícaçes ri medicina.

Art. 4•0 As materias do 2.0 anuo serão:
Chimica mineral, noções de mineralogia e suas applicaçes ri

medicina para o primeiro periodo, e para o segundo - chimica
Organica e suas applicaçes rI medicina.

Ant. 5. 0 As matenias do 3,' anuo serão;
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Materia medica e therapeutica para o primeiro perioclo, o
o segundo—pharmaCia.

Art. 6.0 Cada lente leccionara as materias que constituem
duas cadeiras correspondentes aos periodos do anuo lectivo.
Art. 7.0 Haverá uma aula pratica do pharmacia para os

lumnos do 2. 0 e 3.0 anuOs,

A este segnio-se o reg. n. 89 de 22 de abril de 1880 com as
seguintes disposiçes

Art. 1.0 O curso de pharmacia esta sob a immediata direcção
do presidente da proviucia e fiscalisaço do inspector geral da
instrucção publica.

Art. 2.0 Consta do tres anuos o as materias do cada anno,
constituindo duas cadeiras, serão leccionadas por um só lente em
dias altornadu, divididas do seguinte modo:

Primeiro anuo—physica chimica mineral.
Segundo anno—chimica organica; botanica o zoologia.
Terceiro anno—materia medica e therapeutica; pharmaeia

tlieorica.
Art. 3.0 O auno lectivo se estende do 15 de março a 31 do

outubro.
Art. 4 • 0 A officina para mauipulaçes pharmaceuticas, a cargo

do lente do pharmacia thoorica, será frequentada por todos os
alumnos do curso.

Art. 5 • 0 O gabinete para o ensino de physica e o laboratoriO
para o de cijimica serão dirigidos pelos respectivos lentes.

Recentemente, operada a importante reforma que é objecto
da lei n. 290Ta de 9 de novembro de 188, para sua immediata exe-
cução acaba do ser expedido o seguinte acto

Regulamento n. 01, de O de abril de 183.

O dr. presidente da provincia, autorisado pelo art. 19 da lei
n. 2904 de 9 de novembro de 1882, determina que na escola de phar
macia de Ouro preto se observe o seguinte regulamento.

CAPITULO I.

IA ESCOLA E 5503 FINS-

Art. 1.0 A escola de pharmacia de Ouro Preto fica sob a im.
mediata direcção e fiscalisaço do um director, lente cathodraticO,
de nomeação do presidente da provincia.

unico. Nos 8008 impedimentos ou. faltas, será ubtjtUjdQ
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pelo lento cathedratico que for designado pelo mesmo presidente.
Art. 2. 0 A escola de pharmacia consta de troa anuos, e as ma-

terias do ensino, applicadas especialmente á medicina, constituirão
sete cadeiras, divididas por cinco lentes, do seguinte modo:

1° anflo.

I. cadeira—physica, zoologia.
—chimica mineral, mineralogia.

2.° anno.
3& cadeira—botanica.
4a	, —chimica organica.

3•0 anno.
5. cadeira—toxicologia.
6a	, —materia medica.
7 • &	, .—parmacologia.
§ 1.0 A 4 ,a e S., cadei ras serão regidas por um ao lente ebem

assim a 6.a e 7.
§ 2.° Si os lentes occuparem mais do uma cadeira ou a cadeira

eomprehender mais de uma materia, as lições serão dadas em dias
alternados.

Art. 3.° As materias do ensino serão divididas em duas sec -
ções, a saber:

ja secçôo.

Physica, botanica, zoologia, mineralogia, materia medica.

2.& secçâo.

Chimica mineral, chimica organica, toxicologia, pharmacologia.
Haverá gabinetes ou laboratorios, correspondenta a cada uma

das materias da L a e 2.& secções.
O ensino será thoorico e pratico.

CAPiTULO II

DAS IN$CRIPÇ5ES

Art. 4 ° Haverá na escola uma inscripço de matricula e uma
inscripço de exame.

Da inscripço de matricula.

Art. 5.° E' condição essencial para a matricula no i.°anno
I. Ter idade maior de 15 aunos.
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a alumnas devidamente habilitadas, para as quaes haverá nas
aulas lugares separados.

Art. 12. As certidões de exames das materias professadas nas
faculdades de medicina do imperio são validas para a inscripção
de matricula, em qualquer dos annos a que tiver direito o reque-
rente, satisfeitas as exigencias do art. 5. 0 e as de que trata o art.
8. 0 ou as do § unico deste mesmo art., no caso do inscripção de
exame.

Art. 13. A abertura das inscripçes de matricula será pre-
viamente annuuciada, por edital affixado á porta da secretaria da
escola e pela imprensa, 15 dias antes do encerramento das respec-
tivas inscripçôes.

As inscripçes de matricula, de que trata o art. 9 • 0 2.a parte,
dispensam o annuncio previo.

Art. 14. Findas as inscripçes, o secretario fará organisar
uma lista geral dos matriculados, com declaração de idade, natu-
ralidade e residencia, e a mandará imprimir, sem demora, para
ser distribuida pelos lentes e alumnos.

Tambem fará organisar, para uso de cada lente, uma cader-
neta, em que serão escriptos os nomes dos alumnos, segundo a or-
dem da matricula.

Art. 15. O encerramento para a iuscripção das matriculas se
effectuará no ultimo dia util do mez de setembro, salvo para o caso
previsto no § unico do art. 9. 0 . Fora destes dous prazos, não será
admittida nenhuma outra inscripção, qualquer que seja o mo-
tivo allegado pelo requerente.

Art. 16. Inscriptos todos aquelles que requereram em tempo,
o secretario lavrará em seguida o termo do encerramento e o as-
signarà com o director.

Art. 17. Os candidatos á 1.' inscripção provarão identidade
de pessoa, por meio de attestaçes de pessoas fidedignas.

Art. 18. E nuila a inscripção de matricula com documento
falso, assim como todos os actos subsequentes; e aquelle que as-
sim proceder serà expulso da escola.

Art. 19. As inscripçes de matricula serão assignadas pelo re-
querente, ou por seu procurador, o pelo secretario. Em seguida. o
secretario entregará ao alumno um regulamento impresso da
escola.

DAS IN8CMPÇES DE EXAME.

Art. 20. Do dia 1. 0 a 10 do junho o de 20 do setembro ao til-
time deste mez, será aberta a inscripço de exames, feita no moa.
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mo livro de matricula, para aquelies alumnos que tiverem satis-
feito as condições dos arts. 7.' e 8.0

§ unico. Tambem nestas duas epocas estarão abortas, em
livro especial, as inscripçes de exames para os individuos de que
trata o art. 22.

Art. 21. Fora destas duas epocas, não ser£ adniittida pessoa
alguma a exame.

Art. 22. A qualquer individuo, nas condições dos arta. 5.0
e 6.0, é perrnittido fazer exame de uma ou mais matarias da es-
cola, mas não poderá obter diploma, iam approvação em todas as
matarias dos troa annos.

Nestas condições, os exames serão vagos, e o individuo não
poderá fazer exame, senão gradualmente das matarias do um anno
inferior para outro superior.

Art. 23. Satisfeitas estas condições, o secretario abrirá o ter-
mo de inscripção de exame, fazendo menção do nome, filiação, na-
turalidade, idade e residencia do candidato, bom como dos docu-
mentos exhibidos, e o assignará com o inscripto.

Art. 24. O candidato approvado em todas as niatarias de um
anuo poderá immediatamente requerer iuscripção de exame para
as do seguinte, sendo sujeito ás provas respectivas, de conformi-
dade com o art. 22, 2.a parte.

Nestas condições, pagar£ previamente a taxa imposta pato
art. 8. 0 § unico.

Art. 25. Os exames começarão, para a La opoca, no dia 17 do
junho, 'e durarão, no maximo, até 15 de julho.

Começarão, para a 2.' epoca, a 2 de outubro, e durarão até 14
do mesmo mez.

Art. 26. O individuo julgado não habilitado em qualquer me-
teria, seja ou não alumno da escola, poderá prestar novo exame
na epoca propria, guardado o intervallo de uma á. outra epoca e
pagando a taxa respactiva.

Art. 27. E' extensivo a estas inscripçes o disposto nos a rts.
[ 12, 17, 18 e 19.

CAPITULO III

Dos EXERCICIOS ESCOLARES.

Art. 28. Os trabalhos da escola começarão a 27 de setembro
e terminarão a 15 de julho, ou antes, si estiverem concluidos os
exames ou actos do anuo.

Art. 29. As aulas da escota serão abertas no 1.' dia util do
moz de outubro o encarradds a 15 de junho.
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Art. 30. A 27 de setembro, a congregação se reunirá para

verificar a presença dos lentes, determinar as horas das aulas o
designar os lentes que devem reger as materias das cadeiras, nos
casos de faltas ou impedimentos temporarios até 30 dias.

§ (.° O liorario approvado no começo do auno lectivo não
poderá ser alterado, som annuoncia da congregação.

§ 2.9 O director fará publicar por editaes e pela imprensa o
resultado desta conferencia da congregação.

Art. 31. Cada lente será obrigado a apresentar á congrega-
ção, as reunião de 27 de setembro, o programma especificado de
toda a materia que houver de ser leccionada durante o anuo, e so-
mente este prograsntna servirá de base para os exames escolares.

Art. 3. Apresentados os programmas, a congregação nomea-
rá uma commissão de 3 membros para uniformisal-os, de modo
que compreliendam o ensino completo das sciencias professadas
na escola. A commissão apresentará seu parecer motivado, em
sessão de congregação, convocada para o ultimo dia util de setem-
bro, e este parecer será discutido e approvodo na mesma sessão.

Art. 33. Os programmas depois de adoptados, com ou sem
modificações, serão impressos o não poderão ser alterados, senão
por deliberação da congregação.

Art. 34. Os programmas, approvados em um anuo, poderão
servir para os annos seguintes, se a coagregação, por si ou por pro-
posta dos respectivos lentes, não julgar necessario alteral-os.

Art. 35. Cada certidão de exame pagará somente 1$000, e cada
diploma de pharrnaceutico 550O0; ficando, tanto a certidão, como o
diploma, isentos do pagamento de qualquer imposto provincial.

CAPITULO IV.

DOS EXAMES

Art. 36. No ultimo dia util do mez do setembro e no immo-.
diatamente anterior ao do encerramento das aulas, reunir-se-lia
a congregação, para tratar de assumptos relativos aos exames e
de outros que exijam deliberação.

Art. 37. O secretario terá presente, na mesma sessão do ul-
timo dia util de setembro, uma lista dos estudantes de cada anuo,
e tambem, nesta mesma sessão e na do ultimo dia util antes do en-
cerramento das aulas, uma outra lista dos individuos que houve-
rem requerido exames livres, de conformidade com as disposi-
ções do art. 22.

Art. 38, Cada lentG examinará as materias de suas respeetiva4
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cadeiras ; mas, desde que o lente occupe mais de uma cadeira de
um mesmo anuo, o director designará outro para servir de exami-
nador.

Art. 39. Somente na falta absoluta de lentes cathedratjcos ou
interinos, que possam constituir uma unica mesa examinadora, é
que ao director da escola é facultada a nomeação de um profissaio-
nal, medico ou pharmaceutico, para servir de examinador.

Art. 40. As trocas de lugares são prohibidas entre os alumnos,
Art. 41. Os exames de cada anno constarão de tres provas—

prova escripta, prova oral e prova pratica. Os pontos serão tirados
á sorte e voltarão diariamente ás urnas.

Art. 42. Cada lente apresentará e sujeitará á approvação da
congregação tres listas de pontos. Cada uma destas listas não exce-
derá de 30 pontos, organisados de modo a abrangerem toda a mate-
ria do programma. Uma lista será destinada á prova escripta, outra
á oral e outra á pratica.

Art. 43. As listas de que trata o art. antecedente não poderão
ser conhecidas, antes de approvadas pela congregação, e os pontos
destinados á prova escripta devem versar sobre princípios e regras
geraes de cada materia.

Art. 44. As notas de julgamento das provas, escripta, oral e
pratica, o dia em que forão prestadas, o numero dos pontos e qnaea-
quer outras observações serão registradas no livro de matricula.

Art. 45. As actas de exames serão lançadas em livro especial,
sendo uma para a prova oral, outra para a escripta e a outra para a
pratica, e serão escriptas pelo presidente ou por qualquer dos
membros da mesa examinadora, e subscriptas depois pelo secreta-
rio, em acto continuo ao julgamento das provas de exame.

Art. 46. O julgamento de qualquer das provas de exame será
feito somente na presença dos membros da mesa examinadora.

Art. 47. Na vespera do exame oral, os respectivos lentes re-
ceberão uma nota, contendo os nomes dos aluinuos da escola que
devem comparecer no dia seguinte a exame, as notas de approvação
que tiverão no anno anterior e as de aproveitamento naquelie anno.

Art. 48. As provas escriptas e praticas dos exames 'vagos se-
ro prestadas do modo estabelecido para os alumnos da escola ; mas,
na prova oral, o examinando não terá ponto e serà arguido pelos
lentes sobre qualquer ponto do programma da respectiva materia.

Art. 49. O alumno que houver do sujeitar-se a novo exame
de uma ou mais materias, em que tenha sido reprovado, pagará a
taxa de inscripção de exame, na proporção do quociente da taxa
total, dividida pelas znaterias do anuo.
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CAPITULO V.

DAS PROVAS.

Provas escrtptas.

Art. 50. Para a prova escripta, o director admittirá os exami-
nandos por turmas, cujo numero será regulado, segundo a capaci-
dade das salas e as exigencias da mais severa fiscalisação. Cada
turma, porem, não poderá ter mais de 20 estudantes, nem menos
de 10, salvo se for menor o numero dos habilitados para o exame
d'aquolie anno.

Art. 51. No dia designado para a prova escripta, coliocar-se-
hão em uma urna todos os pontos escriptos das materias do anuo.

Art. 52. Feita a chamada, cada alumno tirará um ponto e
receberá uma folha de papel, rubricada pelo presidente da mesa, na
qual escreverá o enunciado e fará sobre o mesmo ponto a disser-
tação, datando e assignando depois a prova.

§ 1.0 E' vedado aos examinandos levarem comaigo cadernos,
papeis escriptos ou livros, o communiearem-se entre si, durante
o trabalho das provas.

§ 2. o Si quizerem sahir da sala do exame, antes de concluida
a prova, só o poderão fazer com licença do presidente da mesa, o
qual os mandará acompanhar o vigiar por pessoa de sua confiança.

Art. 53. Será de 2 horas o tempo para a prova escripta, e, no
fim d'este praso, o examinando a entregará ao presidente da mesa.
Recolhidas as provas de toda a turma, em acto successivo passa-
rão os membros da mesa a examinal-as e a dar sobre ellas soo pa-
recer motivado, escripto e assignado.

Art. 54. Oslumno que tiver escripto sobro materia estranha
ao ponto que lhe couber por sorte, ou que não tiver oscripto cousa
alguma, não será adrnttido á prova dral, nem poderá ser chamado
para exhibir novas provas, senão na seguinte epoca de exames.

§ unico. Serão igualmente considerados inhabilitados os que
forem sorprendidos a copiar a prova do qualquer papel, livro, ca-
derno ou objecto que levarem ou receberem de outrem.

Art. 55. Terminadas e julgadas as provas escriptas de cada
anuo, o director designará o dia para se proceder ás provas oraes.

Prova oral.

Art. 50. A prova oral versará sobre cada uma das materias do
anuo, consignadas no programma do ensino official.

Art. 57. Qualquer ue seja a nota do julgamento na prova e
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cripta, no inhabilita o alum- io do prestar exame oral das materias
do anuo; não poderá, porem, prestar exame pratico da materia em
que na prova oral houver sido reprovado.

Art. 58. Em tantas urnas quantas forem as materias do anuo
serão coilocadas tiras de papel numeradas, correspondentes ao nu-
mero de pontos apresentados pelo respectivo lente e approvados pela
congregação.

Art. 59. Os alumnos prestarão immediatamenta exame oral,
proporção que forem tirando os pontos das respectivas urnas.

Art. 60. Nenhum lente poderá arguir o alumno por mais de
15 minutos, e, si qualquer examinador entender que deve ainda,
para firmar o seu juizo, arguir o examinando sobre a prova oral
exhibida em relação á outra mataria do mesmo anuo, poderá fazel-o,
nunca excedendo de 10 minutos.

Art. 61. A presidancia da mesa de exames será revezada entre
os lentes, começando pelo mais antigo, e os alumnos serão argui-
dos, segundo a sua ordem de inscripção de matricula.

Art. 62. A argumentação começará pelo lente mais moderno,
devendo o presidente examinar depois de todos os outros.

Art. 63. Si o alumno retirar-se, antes de terminado o exame
de todas as materias do anuo, ao poderá ser de novo admittido na
epoca seguinte.

Art. 64. Terminadas as provas dos alumnos da turma, os
membros da mesa de exame procederão ao julgamento, por votação
nominal, em relação à cada materia, não importando a reprovação
em uma a perda do exame nas outras do anuo.

Art. 65. Nenhum lente deixará de votar, e a qualificação do
julgamento se fará do seguinte modo:

l.° Será considerado reprovado o alumno que não tiver maioria
de votos.

2. 0 Será approvado plenamente o que, obtendo unanimidade
de votos, merecer igual resultado em segunda votação á que imme.
diatamente se proceder.

3. 0 Será approvado com distincção o que for proposto por al-
gum lente e, em nova votação, alcançar todos os votos. Nos demais
casos de julgamento a nota será de ~simplesmente—.

Art. 66, Cada turma de examinandos não poderá ser consti-
tuida com mais de 6 alumnos.

Art. 67. O estudante que não comparecer á prova oral, quando
lhe competir, ficará para depois de todos os inscriptos do anuo, e
será admittido em sua falta o que na lista dos habilitados se seguir
40 ultimo dos do dia, ai estiver presente,
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Art. 68. O alumuo que for reprovado em mais de uma materia,

e em qualquer epoca houver de se sujeitar a novo exame oral, fará
a prova esripta somente do uma das matarias em que foi repro-
vado, mas o ponto será tirado á sorte. No caso de ser reprovado em
uma siateria, prestará exame escripto desta.

Prova pratica.

Art. 69. Far-se-ha a prova pratica sobre todas as matarias do
ensino, mas constará das partes que tiverem sido tratadas pratica-
mente pelos respectivos lentes.

Art. 70. O alumno tirará por sorte tantos pontos quantas fo-
ram as matarias do exame, e terá para a exhibição d'estas provas
o tempo necessario, não devendo, porem, exceder de tres horas.
Cada examinando tirará um ponto.

Art. 71. Cada lente poderá arguir o alumno, por espaço de 5
a 10 minutos, sobre os processos de manipulação, a descripção de
apparelhos e instrumentos, a escolha, preparação, meios de con-
servação, distinução, alterações, falsificações, proced encia, usos, peso
e applicaçes das drogas medicamentosas, simples ou compostas, e
dos productoz pharmaceuticos que tenham sido objecto de exame
pratico.

Art. 72. Todas as provas praticas, desde o sorteio dos pontos
até á sua conclusão, deverão ser inspeccionadas com o maior zelo
O cuidado pela commissão examinadora.

Os preparadoras estarão presentes para fornecer os materiaes
precisos.

Art. 73. O julgamento e a qualificação das provas se fará pelo
methodo estabelecido nos arts. 64 e 65.

§ 1.0 O alumno não poderá pedir inscripção de matricula ou
de exame de curso superior, sem approvação em exame pratico de
todas as matarias do anuo anterior.

§ 2.0 O que for reprovado em exame pratico poderá fazei-o
novamente, na seguinte epoca de exames, pagando a taxa de in-
scripção estabelecida no art. 49.

CAPITULO VI.

DOS PRARMACEUTICOS DIPLOMADOS POR INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS.

Art. 74. Os pliarmaceuticos diplomados por instituições phar-
maceuticas ou medicas estrangeiras, reconhecidas pelos respecti-
vos governos, deverão sujeitar-se a exame de suificiencia perante
a congregação.
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Para serem admittidos aesse exame, serão obrigados a apresentar:
1. Seus diplomas ou titulos originaes e, na falta destes, jus-

tificada perante a congregação, documentos authenticos que os sub-
stituam.

II. Justificação de identidade de pessoa, provada pelas Iqgaçes
ou consulados dos paizes a que pertencerem.

III. Documentos que abonem a sua moralidade.
Art. 75. Reconhecida a authenticidade do diploma ou titulo,

e verificada a identidade de pessoa pelo director da escola, o se-
cretario passará guia ao pretendente para o pagamento da respec-
tiva taxa e, satisfeita esta, se marcará dia para o exame.

Art. 76. Os que pretenderem obter diploma de pharmaceutico
pela escola, possuindo-o ja por alguma faculdade estrangeira, serão
obrigados a prestar todos os exames em que se divide o curso da escola.

Art. 77. Os pharmaceuticos estrangeiros, de que trata o art. 74,
passarão por duas series de exames; a primeira se comporá das se-
guintes matarias: zoologia, chimica mineral, botanica, chimica or-
ganica, toxicologia, mataria medica. A segunda constará das se-
guintes matarias: pharmacia pratica e outras preparações desig-
nadas pela congregação.

O q exames das duas series serão feitos, segnndo as formulas
prescriptas para os exames dos alumnos, excepto a prova oral, que
será feita de conformidade com o disposto no art. 48.

O exame será feito em lingua vernacula.
Art. 78. Nenhum pharmaceutico de instituição pharmaceutica

ou medica estrangeira poderá assignar, annunciar ou dizer-se for-
macio pela escola de pharmacia do Ouro Pret, sem que faça todos
os exames exigidos aos graduados na mesma escola.

Na falta de observancia destas disposições, a escola officiarà ao
presidente da provincia, á junta central de hygiono na côrte e nas
provincias ás suas delegacias, para os devidos effeitos.

Art. 79. Os individuos comprehendidos nos arts. antece-
dentes pagarão pelo exame de cada anno tanto quanto pagam
do taxa annual os alumnos da escola.

Art. 80. Os que forem reprovados em exame oral ou pratico
perderão o direito á importancia das taxas e só poderão ser submet-
tidos a novas provas na seguinte epoca.

Art. 81. Os diplomas, titulos ou cartas de pharmaceutieo estran-
geiro, ou as apostillas que hajam de ser feitas pela escola nesses do-
cumentos, serão registrados em livro competente, e todos ficam su-
jeitos ao pagamento dos mesmos direitos a que estão obrigados os
alumnos da escola pelos diplomas que lhes são conferidos.
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CAPITULO VII

DO DIRECTOR

Art. 82. Incumbe ao director, alem de outras attribuições de-
signadas nas disposições deste regulamento

§ 1.0 Convocar a congregação dos lentes, não ao nos casos ex-
pressamente determinados, como naquelies em que, ou por delibe-
ração sua, ou á requisição de qualquer lente, feita por escripto a
com declaração do objecto da convocação, o mesmo director o jul-
gar necessario, marcando a reunião para hora diversa da dos tra-
balhos escolares. A congregação se reunirá, sempre que a requisi-
ção for assignada pela maioria dos lentes.

§ 2. 0 Transferir, em circumstancias graves, para outra occa-
sião a reunião da congregação ja convocada, ainda mesmo nos
casos em que dIa deva verificar-se em epocas certas; e suspen-
der a sessão, quando se torne indispensavel esta medida, dando,
em qualquer dos casos, immediatamente parte ao governo dos
motivos de seu procedimento.

§ 3• o Presidir e dirigir as sessões da congregação.
§ 4.° Presidir os concursos, os exames de sufficiencia dos phar-

maceuticos estrangeiros e todos os actos solemnes da escola.
§ 5.0 Perante a congregação, em sessão solemne, deferir ju-

ramento de grao de pharmaceutico aos alumnos e individuos que
tiverem sido approvados em todas as materias da escola.

§ 6.0 Nomear commissões, quando o objecto della8 for de sim-
ples solemuidade ou não for de expressa competencia da con-
gregação.

§ 7.8 Asaignar a correspondencia official e todos os termos la-
vrados em nome ou por deliberação da congregação ou em vir-
tude das disposições deste regulamento.

§ 8.° Determinar e regular o serviço da secretaria, e provi-
denciar sobre tudo quanto for necessario para as sessões da con-
gregação, celebração doa actos e serviços das aulas.

§ 9.° Velar sobre a observancia das disposições deste regu-
lamento e aperfeiçoamento do ensino, de conformidade com as
medidas reclamadas pelos lentes, em seus respectivos relatorios, ou
pela congregação, propondo tambem as medidas que julgar con-
venientes.

§ 10. Organisar o orçamento annual das despezas da escola
e remetter, no fim do anno lectivo, um relatorio circumstanciado
sobre os trabalhos do auno, com a noticia do aproveitamento de
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cada um dos alurnnos e da regularidade de seu procedimento; as-
sim como sobre a exacção no cumprimento de deveres dos lentes
e mais empregados.

§ 11. Mandar fazer as despezas autorisadas por lei e ordens
do presidente da provincia.

§ 12. Attestar a frequencia dos lentes e dos empregados.
§ 13. Deferir juramento e dar posse aos lentes e mais empre-

gados.
§ 14. Propor ao presidente da provincia a nomeação do se-

cretario.
15. Visitar as aulas e assistir, todas as vezes que for posai

vaI, aos actos e exercicios escolares.
§ 16. Suspender por um a seis dias, por falta de cumprimento

de deveres, o porteiro-continuo e o servente.
§ 17. Empregar a maior vigilancia na manutenção dos bons

costumes.
§ 18. Solicitar annualniente do governo uma verba para a se-

quisição de livros proprios, com preferencia los das sciencias en-
sinadas na escola, afim de constituir-se uma bibliothaca.

CAPITULO VIU

DOS LENTES E DA CONGREGAÇÃO.

Art. 83. São considerados lentes cathodraticoo os actuasa
lentes effectivos da escola a os que forem nomeados em virtude
de concurso.

Art. 84. A nomeação effeetiva dos lentes da escola será feita
por meio de concurso e de conformidade com as instrucções ex-
pedidas em virtude do S 1, 0 do art. 14 da lei n. 2904 de O de no-
vembro de 1882.

Art. 85. Nas faltas ou fmpedimentos até 30 dias, os lentas se
substituirão reciprocamente por designação do director.

No caso de vaga ou impedimento por mais de 30 dias, o presi-
dente da provincia fará nomeação interina.

§ unico. Quando o substituto for lente da escola, perceberL
a gratificação que perder o substituido. No caso de vaga e nomea-
ção feita pelo presidente da provincia, perceberá o lente interino
os vencimentos da cadeira.

Art. 86. No fim do anno lectivo, cada uru dos lentes apresen-
tara ao director um relatorio circumstanciado sobre a frequencia
e aproveitamento dos alumnos, sobre os trabalhos praticos ou ex-
curses effectuadas durante o anuo, numero de alumuos matricu-
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lados, approvados, reprovados ou que deixarão de prestar exame,
as occurrencias havidas e o orçamento das despezas para seos re-
spectivos gabinetes ou laboratorios, e bem assim quaesquer outras
medidas attinentes á boa direcção e desempenho dos trabalhos ia-
hereutes às suas cadeiras.

Art. 87. Os lentes da escola terão os mesmos direitos que
actualmente tôrn os demais professores da provincia, quanto á li-
cença, aposentadoria e outras vantagens no exercicio do magisterio,

Art. 88. Perceberão o vencimento da 3;000$000, sendo um
terço considerado como gratificacão.

Art. 89. A congregação compõe-se dos lentes em exercicio.
Não pode exercer suas funcções, sem que pelo menos se reunfto
tres lentes.

§ 1.' As deliberações da congregação serão tomadas por maio-
ria absoluta dos membros presentes a em votação nominal, salvo
quando se tratar de questões de interesse pessoal, em que se vo-
tará sempre por escrutinio secreto. Este ultimo caso não compre-
hende o do concurso, em que a votação será sempre nominal.
O director tambem votaráe, em caso de empate, terà o voto de
qualidade.

§ 2.° Alem das sessões nos dias detertninadçs pbr este regu-
lamento, haverá pelo menos uma conferencia mensal, em dia que
o director designar.

§ 3.' No regimento Interno do que trata o art. 108 se esta-
belecerá a forma, duração e solemnidade destas sessões, como o
distinctivo de que então devem usar os lentes.

Art. 90. As actas da congregação serão lavradas pelo secre-
tario, em livro proprio, e, depois de lidas o approvadas na sessão
seguinte, serão assignadas pelo director e por todos os lentes
presentes, subscrevendo por ultimo o secretario.

Art. 91. Resolvendo a congregação que fique em segredo al-
guma de suas decisões, lavrar-se-lia d'ella uma acta especial, que
será fechada, lacrada e sellada com o sello da escola. Sobre a capa
o secretario lançará a declaração, assignada por elie e pelo dire-
ctor, de que o objecto é secreto, e notará o dia em que assim se
deliberou: esta acta ficará debaixo da responsabilidade do mesmo
secretario.

Art. 92. Antes, porem, de fechar a acta de que trata o art.
precedente, se oxtrahirá uma copia, para ser immediatamente le-
vada ao conhecimento do governo, que poderá ordenar a sua pu
bliidade, por intCrmedo da congregação.
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Art. 93. Compete àcongregaço, alem das outrasattribuições,
que pelas disposições deste regulamento lhe são conferidas, dar
posse ao director e auxiliai-o na manutenção da ordem e discipli-
na da escola.

CAPITULO IX.

DO SECRETARIO.

Art. 94. Compete ao secretario, alem de outras attribuiçõos
consignadas neste regulamento:

§ l.° Dar as certidões de exame, cartas de matricula e inscrip-
ções de exame.

§ 2.' Dar andamento L toda a escripturaço e correspondeu..
cia da escola.

§ 3. 0 Rubricar todos os papeis, livros e mais documentos.
§ 4. 0 Cumprir a fazer cumprir todas as ordens transmittidas

pelo director e pela eongrogaçRo
§ 5. 0 Archivar copia de toda a correspondencia offlcial expe-

dida pela escola.
§ 6.° Ter em boa ordem e sob sua guarda o archis'o da escola,

e organisar no fim de cada mez a folha de pagamento do pessoal,
que será atteslada,pelo director.

§ 7. 0 Lavrar os termos de juramento o do posse, regiatrar os
titulos, licenças e as portarias do director.

§ 8.0 Encerrar diariamente o livro do ponto dos lentes e dos
empregados.

§ 9•0 Dar ao director as informações neeeasarias para a solu-
ção dos negocios pendentes de despacho.

§ 10. Fazer as despezas miudas que forem reclamadas pelos
trabalhos da escola, apresentando as contas ao director, para que
sejam examinadas e attestadas pelo mesmo e rernettidas á directo-
ria de fazenda para o respectivo pagamento.

§ 11. Ter o maior zelo na fiel execução das di8posiç5os que
forem estabelecidas para o serviço da bibliotheca.

Art. 95. O secretario da escola poderá ser um dos lentes, o
qual, nas faltas e impedimentos temporarios, será substituido por
aquelio que o director designar.

CAPITULO X

DOS ALIJMNOS E DAS AULAS

Art. 96. A frequencia das aulas é obrigatoria para os alumnos
matriculados,
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Art. 97. O alumno matriculado que contar durante o anuo lec-
tivo mais de vinte faltas, não justificadas, ao poderá fazer exame de
eonformidade com o art. 22 § unico.

Art. 98. Os alumnos matriculados so obrigados a prestar exa-
me de todas as materias do respectivo anno e a apresentar no fim
do anuo lectivo, antes dos exames, certo numero de preparações de
chimica mineral, de chimica organica, de botanics, de zoologia o
do pharmaeologia, para serem coileccionadas nos gabinetes e labo-
ratorios. O numero das preparações será determinado pelos lentes
das respectivas materias.

Art. 99. As lições oraos durarão uma hora o quarto, sendo um
quarto de hora para o lente arguir os alumnos sobre as materias an-
teriormente leccionadas.

Art. 100. Os lentes designarão um ou dous dias na semana
para os exereicios praticos das materias leccionadas. Os exercicios
praticos de pharmacia serão diarios o frequentados polos alumnos
do 2.0 e 3.0 auno, divididos em turmas. Esses exercicios durarão
duas horas.

Art. 101. Os pontos para os exereicios praticos serão tran-
scriptos pelos lentes em um livro, afim de servirem de base às pro-
vas praticas do fim do anuo.

CAPITULO XI

DOS PREPARADORES-CONSERVADORES

Art. 102. A escola terá um preparador-conservador para cada
uma das secções do que trata o art. 3.0

Art. 103. Os preparadores-conservadores, alumnos da escola,
serão de nomeação do presedente da provincia, mediante concurso,
e perceberão o vencimento da 360$000.

§ 1. 0 As primeiras nomeações independem de concurso.
§ 2.0 O concurso versarà sobre a parte pratica das materias de

cada uma das respectivas secções, e será feito de conformidade com
o programma official do ensino.

Art. 104. Ao preparador-conservador compete
§ l.° Auxiliar os lentes nas demonstrações e exercicios, dis-

pondo previamente tudo que for necessario a esse fim.
§ 2.' Velar pela conservação e boa ordem dos instrumentos,

apparelhos, drogas e mais objectos dos respectivos gabinetes e la-
boratorios.

3.11 Fazer colleçes e preparações destinadas aos gabinetes
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e laboratorios e para os exercidos escolares, sendo auxiliados,
quando preciso, pelo porteiro-continuo e servente.

Art. 105. Os gabinetes e laboratorios ficarão a cargo dos pre-
paradores-conservadores, sob a direcção doa respectivos lentes.

CAPITULO xrr

DO PORTEIRO -CONTINUO

Art. 108. A escola terá um porteiro-continuo e um servente,
nomeados pelo presidente da provincia, percebendo aunualmente o
primeiro-500$000 e o segundo-360$000.

Art. 107. Compete ao porteiro-continuo:
§ Lo Abrir e fechar o edificio da escola, nos dias e horas de-

signados.
§ 2.' Fazer a limpoza e aceio da escola, a conservação dos

moveis e mais objectos alIi existentes.
§ 3. Fechar e fazer chegar ao seu destino a correspondencia

official da escola.
§ 4. 0 Registrar no livro da porta os despachos das petiçes,

fazendo o respectivo transumpto o entregando-as ás partes, me-
diante recibo.

§ 5.0 Manter a ordem e respeito entro as pessoas ou alumnos
que se acharem no edilicio

§ 6.' Na aula, antes da lição, fazer a chamada dos alum.-
aos, marcando ponto aos faltosos.

§ 7.0 Na primeira semana do mez de junho, organisar e
afixar em lugar publico da escola uma lista geral do alumnos de
cada anuo, mencionando o numero das faltas.

CAPITULO XIII

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 108. O director da escola do pharmacia, ouvindo a con-
gregação dos lentes, expedirà um regulamento interno.

Art. 109. A escola terá uru selio grande, embiematico, que
será empregado na expedição dos diplomas de pharmacoutico, e um
outro diferente para o expediente ordinario.

Art. 110. Os diplomas de pharmaceutieo serão conferidos e
expedidos pela escola de pliarmacia do Ouro Preto. Serão impressos
em pergaminho e terão uma fita de 3 cores, amareila, encarnada
e verde, e deila pendente o seilo especial da escola, velada era
gaixa de motl branco, sondo assignados polo director, pelo lOntG
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da cadeira de pharmacologia, pelo secretario e pelo pharmacentieo
titulado.

Art. 111. Os diplomas de pharmaceutico, conferidos e expe-
didos aos alumnos da escola, serão registrados em livro proprio.

Art. 112. O modelo dos diplomas de pharmaceutico, bem como
os das cartas de matricula, serão estabelecidos pela congregação
dos lentes.

Art. 113. Os programmas de ensino apresentados pelos lentes,
depois do approvados em congregação, serão registrados por ex-
tenso em uru livro, como tambem em outro as listas dos pontos para
as provas de exame dos alumnos.

Art. 114. São garantidos premios, dentro das quotas votadas,
aos lentes que escreverem compeudios e livros para uso da escola,
a juizo do governo, ouvida a congregação.

Art. 115. Os alumnos graduados pela escola do pharmacia do
Ouro Preto poderão usar do um anuel symbolico.

Art. 116. No regimento interno, de que trata o art. 108, serão
estabelecidas as regras relativas á policia da escola.

Art. 117. Os casos não previstos neste regulamento serão deli-
berados pela congregação dos lentes e submettidos á approvação
do governo.

CAPITULO XIV

PISPOSIÇÕES TRANSITORIAS.

Art. 118. Ai cadeiras creadas em virtude desta reforma sero
providas interinamente, até que se proceda ao concurso para o pro-
vimento definitivo.

Art. 119. O primeiro anuo lectivo, depois da publicação do
presente regulamento, se estenderá do dia 15 de junho de 1883 a
15 de junho do 1884.

Neste periodo o alumno perderá o anno, si houver dado mais
de 40 falhas.

Art. 120. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Palacio em Ouro Preto, 9 de abril de 1883.

ANTONIO GONÇALVES CRAVES

Decreto n. 8950 da 9 de junho de 1883.

Declara as condições com que os diplomas de pharmaceutico
conferidos pela escola de pharmacia do Ouro Preto habilitEo para
o oxdrcicio da respectiva profissão em todo o imperio.

Art. 1. E' facultado o exercicio da respectiva profissão em
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todo o imperio ás pessoas que exhibireni diplomas do pharrna.
ceutico conferidos pela escola de pharmacia estabelecida na ci-
dade de Ouro Preto, capital da provincia de Minas Gcraes, com-
tanto que os individuos, a quem elba se referem, mostrem-se
habilitados em todos os preparatorios e materias do curso, exigi-
dos pelo art. 2.0 e 5•0 § 2.0 da lei provincial n. 2004 de O de no-
vembro do 1882, que reorganisou a mencionada escola.

Art. 2.' Revogo-se as disposições em contrario.
Francisco Antunes Macio, do meu conselho, ministro e se-

cretario de estado doa negocios do imperio, assim o tenha enten-
dido e faça executar.

Palacio do Rio de Janeiro, em O dejuiiho de 1883, sexagesimo
segundo da independencia e do imperio. Com a rubrica de S. M.
o Imperador.—FRANcrsco ANTUNES MACIEL.

As disposições da lei mineira n. 2904, cita. neste dec. acho-
se reproduzidas no art. 2.° e 5.' § 2.' do reg. acima transcripto.

LYCEO MINEIRO.

Por effeito da amplissima de1egaço que de suas faculdades
legislativas havia feito a assemblea provincial na ja citada lei
n. 516 de 10 de setembro do 1851, foi expedido o reg. n. 27 de
3 de janeiro de 1854, creando na sede do governo um lyceo para
o ensino das seguintes materias:

Grammatica e philologia da lingua nacional.
Grammatica latina e poetica.
Francez.
Inglaz.
Geograpbia.
Historia.
Philosophia.
Rhetorica.
Mathematicas elementares.
Pharmaeia de 1.' anno.
Idem da 2.'
E ao mesmo estabelecimento foi dado um director, que seria

proposto pelo director geral da instrucço e nomeado pelo pre-
sidente da provincia.

O regulamento n. 44 de 16 de dezembro de 1859, reorganisan-
do-o, dispunha o seguinte:

Art. 27. O ensino collegial do lyceo mineiro versará sobre
todas as matarias do ensino secundario e será distribuido pelas
seguintes
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CADEIRAS.

1.a De lingua latina (e poetica respectiva).
2.a	 franceza e ingleza.
3.a <	c	o poetica portuguezas, rhetorica e litteratura

classica.
4.s mathematicas elementares (limitada a algebra às

equações de 2. 0 grao), escripturação mercantil e de
fazenda por partidas dobradas.

5.

	

	philosophia racional e moral e prineipios de direito
natural.

6.a	geographia universal e chorographia do Brasil.
7•& « chronologia e historia universal e comparada, espe-

cialmente a deste imperio.
8.a « desenho linear e topographieo e agrimensura.
9.a « principios de chimica o de botanica medicas.
lO. & « pharmacia e materia medica.
1 L « Tachygraphia.
Art, 192. As cadeiras de que trata o art. 27 constituirão 2

cursos distinctos e simultaneos: as 8 primeiras e a ultima serão o
objecto do l.o, sob o tit. de—CURSO DE ESTUDOS 1NTERMEDIOS
OU PREPARATORIOS—a as 2 immediatas do 2.°, denominado—
CURSO DE ESTUDOS PHARMACEUTICOS.

A duração completa do 1.° será de 6 aunos e a do 2. 0 de 2: a
distribuição das respectivas materias será aquelia que ao presidente
da provincia parecer mais conveniente e poderá ser alterada por
determinação do mesmo.

Art. 193. Na aula de tachygraphia (cujo provimento terá lu -
gar quando para sua regencia houver pessoa sufficientemente ha-
bilitada) regularmente deverão ser inscriptos os educandos do ly-
coo que ja se tiverem applicado ás materias dos 3 priIeiroa an-
nos do curso de estudos intermodios.

Logo no anno seguinte, porem, tendo a mesma sorte que a—
agencia geral do ensino publico—, cahio esse estabelecimento, sob
os golpes da lei n. 1064 de 4 de outubro de 1860, cujo art. 27 dis-
poz o seguinte

« Fica supprimido o lyceo mineiro e o governo conservara as
cadeiras de latim, francez, inglez, mathematicas elementares, phi-
losophia, rhetorica, geographia e historia, e reunirá duas destas
materias de ensino em uma ao cadeira, vencendo cada ura dos
professores, que assim as regerem, mais metade do ordenado esti-
pulado na presente lei.
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O edificio occupado pelo lyceo poderá ser utilisado para outra
repartição publica, a juizo do governo, que providenciara neste
caso sobre outro qualquer lugar onde devo leccionar os professores.»

Só em 1867 tornou a apparecer cm a denominação de—exter-
nato—, creado pelo reg. ii. 56 de 10 de maio de 1867, comprehen-
doado as seguintes cadeiras

Latim.
Francez e inglez.
Arithmetica, algebra até equações do 2.° grao, geometria e

trigonometria rectilinea.
Philosophia racional e moral.
Rhctorica e poetica.
Desta vez teve apenas uma duração do 14 mezes. Bem como

todos os outros externatos da provincia, foi ainda supprimido pelo
cap. 1.0, tit. 3. 0, da lei a. 1601 de 28 de julho do 1868, que delle so
conservou as cadeiras do latim, francoz o inglez e mathematicas.

E este acto subsistio até que veio a lei a. 1769 do 4 de abril do
1871 com a seguinte disposição:

O presidente da provincia fica autorisado a crear um lyceo
ou externato nesta capital, no qual se leccionem os preparatorios
necessarios para admissão nas faculdades o cursos superiores do
imperio e bem assim desenho e musica .

Pelo reg. a. 62 de 11 de abril de 1872 foi, pois, novamente es-
tabelecido com a denominação do—lyceo—para o ensino das se-
guintes materias:-

Portuguez.
Latim.
Fi,ancez.
Inglez.
Arithmetica, geometria o algebra até equações do 2.° grao.
Geographia e historia.
Rhetorica e poetica.
Philosophia.

O reg. a. 70 de 18 de março de 1874 accroscentou o ensino de
desenho e musica, prescripto na lei acima citada.

Em 1879 foi-lhe dada pelo reg. n. 81 do 21 de março a organi-
saço constante das disposições seguintes.

Art. 111. No lyceo mineiro da capital haverá as seguintes
cadeiras:
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De portuguez e litteratura nacional.
Latim.
Philosophia o rhetorica.
Francez.
Inglez.
Arithmotica o algebra.
Geometria e desenho linear.
Historia universal e geographia,
Art. 112. O curso de estudos será de 5 annos a saber:

1° anno.
Portugnez e latim.

2.° anno.
Portugnez, latim e francez.

3.° anno.
Latim, francez, inglez o arithmetica.

4.° anno.
Inglez, algebra, geometria e geographia.

5.° anno.
Historia, litteratura nacional, rhetorica e philosophia.
Art. 113. E' conservada no lyceo a aula de musica, cujo pro-

fessor ensinará tambem na escola normal.
Art. 114. A approvação nos exames do lyceo dispensa os exa-

mes das mesmas materias nos concursos para o provimento de
qualquer emprego provincial e habilita o approvado para a matri-
cula no curso de pharmacia.

Art. 115. No caso de serem concedidos ao lyceo os mesmos fa-
vores e privilegies do imperial collegio Pedro II, o governo poderá
augmentar o numero de cadeiras e alterar o programma dos estu-
dos, afim de uniformisal-o com o do dito collegio.

Art. 116. Haverá no Iycoo um salão de estudo, presidido por
um regente e aberto das 10 horas da manhã até ás duas da tarde,
onde os alumnos devem ficar nos intervalios das aulas, preparando
as liçes do dia ou as do dia seguinte.

Art. 117. O regimen interno do lyceo será estabelecido em
regimento especial, expedido pelo inspector geral, com approvação
do presidente da provincia.

ExTnRNATOS

Fora da capital, os primeiros estabelecidos o foram pelo reg.
n. 44 de 16 de dezembro de 1859 nos seguintes termos

- Alem do externato collegial creado pelo reg. n. 27 sob o ti-
tulo e—lyeeo mineiro—, üçaui estabelecidos mais dous sob a pri.
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meira denominação nas cidades de S. João d'EI Rey e de Diaman-
tina, onde são creadas as seguintes

Cadeiras
L a Da lingua latina (e poetica respectiva).

F	2.a Das linguas franceza o ingloza.
3a Da lingua e poetica portuguezs, rhetorica e litteratura

classica.
4•a De philosophia racional e moral e principios de direito

natural.
5a De geographia universal e chorographii do Brasil, chrono-

logia e historia universal, especialmente a deste imperio.
6.a De arithmetica, algebra (limitada ás equações do 2.° grao),

escripturaço mercantil, geometria plana, desenho linear o topo-
graphico e agrimensura.

Em 1860, a lei n. 1064 de 4 de outubro, em seu art. 40, dispoz o
seguinte

- Continuam a subsistir, sem alteração alguma, todas as ca-
deiras do instrucção secundaria que constituem os dous externatos
das cidades de S. João d'EI Rey e Diamantina, sendo, porem, anne-
xadas as do primeiro ao coilegio Duval, as do segundo a algum ccl-
legio particular acreditado ou ao saminario episcopal, que alli
houver de ser creado.

E, assim, retiradas as cadeiras, foram supprimidos os externatos.

Em 1867 restabeleceu-se o de S. Jo go d'Ei Rey a foram creados
outros, como se vê do seguinte art. 17 do reg. n. 56 de 10 de maio;

- Ficam creados na provincia seis externatos, sendo
Um na capital.
Um na cidade de Sabark.
Um na de S. Jogo d'EI Rey.
Urp na da Campanha.
Um na de Minas Novas.
Um na do Uberaba.

No da capital haverá as seguintes cadeiras:
Latim.
Francez e inglez.
Arithmetica, algebra até equaç6es do 2. d grao, geometria e

trigonometria rectilinea.
Philosophia racional e moral.
Historia e geographia.
Rhetorica o poetica,
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Nos outros externatos haverá as mesmas cadeiras, monos as do
hilosophia e de rhetorica.

Immediatamente, porem, foro todos supprimidos polo § 2.° do
tit. 3., cap. 1., da lei n. 1601 de 20 de julho de 1888.

Em 1872, o reg. n. 62 de 11 de abril restaurou os da capital
e das cidades do S. João d'El-Rey, Campanha o Minas Novas, desig-
nando a cada um d'estes tres as cadeiras do—

Latim.
Fraucez.
Inglez.
Arithmetiça, geomotria e algabra até equações do 2. grao.
Geographia e historia.

Naquelie mesmo anuo, a lei R. 1805 de 10 de julho, no art.
3. tit. 5.° § 2.°, creou-os igualmente nas cidades de Sabard e
Paracatú.

E o reg. n. 70 do 16 de março de 1874, no art. 41, addi-
cionou ao de S. Jogo d'El-Rey o ensino de portuguez, philoso-
phia, rhetorica e poetica; ao do Sabará o da 1.8 e 2.6 d'essas ma-
terias, mantendo, quanto aos demais, a mesma organisação anterior.

Em 1875, a lei n. 2181 de 25 de novembro, no art. 2.° § 3•0,
restringio a abertura do respectivo credito àmanutenção dos ex-
ternatos instailados, e do relatorio d'aquelie auno consta que ainda
o não havião sido os de Minas Novas e Paracatú.

Em 1876, alei n. 2314 do 11 julho, no art. 2. § 3. 1 , mencio-
nando os de S. João d'El-Rey, Campanha, Sabará e Minas Novas,
addiciouou o de Diamantina.

Em 1878, a lei n. 2476 de 9 de novembro, no art. 2.° § 3•0, omit-
tio o de Minas Novas.

E, pois, o reg. n. 84, expedido a 21 de março do 1879, cingin-
do-se a essa ultima lei, em soo art. 118 declarou subsistentes os
de Diamantina, Sabard, S. Jogo d'El-Rei e Campanha, designan-
do-lhes as seguintes cadeiras

ja Latim
2.8 Portuguez e geographia.
3•a Francez e inglez.
4 11 Mathematicas elementares,
Ficarão, entretanto, mantidas as outras cadeiras existentes,

que só se irio extinguindo por vacancia; declarando-ao incurso
em suppressão o externato que em um semestre no tivessepelo
menos uma froquencia de 32 alumnos entre todas as aulas,
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No mesmo anno, a lei n. 2545 de 31 de dezembro, no art. 2.0
§ 30, incluio o de Paracatú e, pelo § 6. 0 do art. 3. 0 , autorísou desde -
logo a sua installaço.

ESCOLAS iORMAEI.

Não é nova na provincia a idea d'estes estabelecimentos. A lei
a. 13 de 28 de março de 1835 ja a continha, formulada nos se-
guintes termos

O governo estabelecer quanto antes uma escola normal pelo
inethodo mais expedito, ultimamente descoberto e praticado nos

L paizes civilisados.
E, conforme essa mesma lei o as de 15 de março de 1837 e

8 de abril de 1846, us. 62 e 311, essa escola, localisada na
capital, devia confiar-se é, regencia de quem estivesse habilitado
para ensinar—a ler e escrever—arithmotica e suas applioaçes
ao com mercio—geometria plana—desenho linesr—agrimensura-
grammatica das linguas nacional e latina—francez—noções geraes
dos deveres moraes, religiosos e domesticos.

Só depois de 18P6 começou em Ouro Preto o ensaio da escola
normal, que em 1853 foi eliminada do orçamento da provincia.

Em 1859, o reg. n. 44 de 16 de dezembro, em soo art. 32, iR-

cluio a seguinte disposição.
Uma das escolas primarias do 2. 0 grao estabelecidas nas sedes

de delegacia (quando mais de uma o tenha sido) será em cada uma
d'estas considerada normal.

c Neila dever-se-hão habilitar completamente nas materias
do ensino primario o nos mais vantajosos mothodos de sua gerencia
os aspirantes ao respectivo magisterio; o que se poderá fazer ex-
tensivo aos professores primarios ja titulados, que residirem den-
tro dos limites d'essas delegacias.

Poderão ser igualmente consideradas normaes as classes se-
cundarias collegiaes, estabelecidas por este regulamento. ,

Esta disposição, porem, como todas as do citado regulamento,
revogou-se pelo art. 48 da lei n. 1064 de 4 de outabro de 1860.

Em 1872, o reg. 11. 62 de ii do abril restaurou a instituição,
dispondo o seguinte:

Art. 114. Para a devida preparação de todas aquellas pessoas,
que se destinarem ao magisterio primario, haverá uma escola nor-

,	Á.,	1nolnrla	1,1A1rnrn dAi#YnqÁ1a5
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Art. 115. O curso da escola normal será de 2 annos o com-
prehenderá as seguintes materias:

Instrucção moral e religiosa.
Grammatica da lingua nacional—exercicios de leitura de elas-

alces em prosa e verso—redacço—exercicios calligraphicos.
Arithmetica—systema metrico—elementos de geometria plana.
Noções geraes de geographia e istoria—geographia e historia

do Brasil, principalmente de Minas, leitura reflectida da consti-
tuição politica do imperio.

Pedagogia e legislação do ensino.
Haverá tambem uma aula de desenho linear e outra de musica.
Haverá uma livraria, contendo boas obras sobre a educação

e ensino elementar o sobro a direcção de escolas normaes pri-
marias.

Art. 116. As materias que constituem o curso normal serão
distribuidas do seguinte modo:

1.0 anno.

Exercicios diarios de calligraphia na escola pratica.
l.a cadeira : grammatica da lingua portugueza, exercicios

de leitura de classicos em prosa e verso—exerci-
cios de redacção—leitura reflectida da constitui-
ção politica do imperio.

2.&	Arithmetics—systema metrico—noços elementa-
res do geometria plana.

Tres lições, por semana, de desenho linear.

2.° anno.

)a cadeira. Instrucção moral e religiosa_pedagogia e legis-
lação do ensino.

2.& Noções geraes do geographia—geographia e his-
toria do Brasil, principalmente da provincia de
Minas Geraes.

Troa lições de musica, por semana.
Art. 117. O curso normal será frequentado por homens e mu-

lheres, sendo dadas as lições á umas e á outros alternadamente.
Art. 118. haverá uma escola primaria do sexo masculino e

outra do feminino, annexas á escola normal, com a denominação
de escolas praticas, em cada uma das quaes os alumnos mestres e
alumnas mestras serão obrigados a fazer exercicios praticos de en-
sino. 0 numero de alumnos de cada umd não poderá exceder de 60



494	C0NSOLIDAÇi0 DAS LEIS MINEIRAS.

Oreg. a. 70 de 16 de março de 1874, em seus arts. 25 e 26, de-
clarando-as annexas ao Iyceo da capital e aos externatos da Cam-
panha e Minas Novas, dividio o respectivo curso em dois annos,
comprohendendo as seguintes materias, assim distribuidas.

1.0 ANNO.

cadeira.

Exerciaiom diarios de ealligraphia nas escolas praticas.

2.a cadeira.

Arithmetica e systema metrico.

3• & cadeira.

Musica (3 1içes por semana).

.° ANNO.

J•3 cadeira.

Instrucção moral e religiosa.
Pedagogia.

2.11 cadeira.

Noções geraes de geographia, geographia e historia do Brasil,
principalmente da provincia de Minas Geraes.

3 •a cadeira.

Noç6es praticas de geometria e desenho linear (3 lições por
semana).

A lei n. 2438 de 14 do novemiro de 1877, no art. 2.o § 3.° e
sob a epigraphe respectiva, incluio a cidade de S. João d'El-Rey.

A de 9 de novembro de 1878, n. 2476, mencionou somente
a da capital, Campanha e Diamantina.

Logo no anuo seguinte expedio-se o regulamento a. 84 de 21
de março, cujas prescripçes a tal respeito er go as seguintes.

Art. 97. As escolas normaes ora existentes continuarão anne-
xas ao lyceo mineiro e aos externatos da Campanha e Diamantina,
e haverá mais uma na cidade de Montes Claros e outra na de Pa-
racatú.

Art. 08. O curso de estudos nestas será de deus annos e com-
prehenderá as seguintes materias
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1. ANNO.

Exercicios diarios do calligraphia e orthographia na escola
pratica.

Grammatica portuguesa, leitura, analyse grammatical de pio-
sadores e poetas, exercicios do construcçao.

Arithmetica.
Instrucção moral e religiosa, historia sagrada.
Pedagogia.

ANNO.

Grammatiea portugueza: analyse phulologica, exercicios do re-
dacção (3 lições por semana).

Arithmetiea : applicaçes, exercicios praticos (2 lições por
semana).

Noções praticas de geometria e desenho linear.
Noções de geographia geral e geographia do Brasil (3 lições por

semana).
Historia do Brasil (3 lições por semana).
Haverá tambem uma aula de musica.

Art. 99. As materias do artigo precedente serão distribuidas
em 5 cadeirat sendo uma de instrucção moral e religiosa, peda-
gogia e historia sagrada, uma de grammatica portugueza, uma
de arithnietica, uma de noções praticas de geometria e desenho
linear, uma de historia e geographia do Brasil.

Art. 100. O curso será frequentado simultaneament pelos
alumnos mestres de ambos os sexos, havendo para isso nas respec-
tivas salas as necossarias divisões.

Art. 101. Haverá escolas praticas pira cada uni sexos,
aunexas ás escolas normaes, em cada uma das quaes os alumnos
mestres e alumnas mestras serão obrigados a fazer exercicios de
calligraphia, orthographia e de pratica do ensino. A frequencia no
poderá exceder de 60 alumnos.

As leis na. 2815 e 2892 de 22 de outubro do 1881 e 6 de novem-
bro de 1882, no art. 2.° § 3. 0 , contemplaram tambem as cidades do
Juiz de Fora, Sabará e Uberaba.

CADEIRAS EM CADEAS.

As leis na. 1741 de 8 de outubro de 1870, art. 40 § li. e 1811
de dezembro de 1871, art. 40 § 3. 0 , haviam autorisado a despeza no-
cessaria para estabelecer-se unia aula de instrucção primaria ele-
mentar, em todas as cadeas que servissem de deposito de presos e
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contivessem mais de trinta, preferindo-se sacerdotes para os lugares
de professores.

Desde 1874, as leis aunnas consignavam quotas a duas escolas
em cadeas.

Em 1880, na designação geral de—cadeiras de instrucção pri-
maria—fez-se referencia ás das cadeas cantraos.

A lei n. 2815 de 22 de outubro de 1881, art. 2.' § 3•0 n. 8, men-
cionou expressamente as do Ouro Preto, Marianua, Barbacena, Cam-
panha. Diamantina o Pitanguy.

E a 28 de novembro do mesmo anuo expedio-se o seguinte

Regulamento

CAPITULO UNICO

Art. 1.0 Fico creadas cadeiras do instrucção primaria nas
cadeas centraes de Marianua, 8. .Jofio d'EI-Roy, Moates Claros,
Barbacena e Diamantina.

§ unico. A inspecção do ensino nas cadeas compete ao chefe
de policia, que a exercerá por si e por interniedio doa delegados de
policia nos respectivos municipios.

Art. 2.' A nomeação dos professores das cadeas serg feita polo
presidente da provincia sobre proposta do chefe de policia.

Art. 3.0 Para ser nomeado professor, é indispensavel provar:
l.° Maioridade legal.
2.° Moralidade.
3.0 Capacidade profissional.
Art. 4.' As provas destes requisites serão exhibidas em con-

curso, na forma dos arts. 59 a seguintes do regulamento n. 84,
sendo os respectivos papeis, depois de informados, remettidos pelo
inspector geral da instrucço publica ao chefe de policia.

Art 5•0 São dispensados da prova de capacidade profissional
os normalistas, os bachareis em humanidades, os que possuirem
titulos scientificos o os clerigos de ordens sacras.

Art. 6.' Para o provimento das escolas das cadoas serão pre-
feridos os clerigos de ord9ns sacras.

Art. 7. 11 Os professores destas escolas poderão ser demittidos,
independentemente de processo disciplinar, sempre que assim con-
venha ao serviço publico. Nos casos urgentes, que entendo com
a disciplina e segurança das prisões, o chefe de policia e seos de-
legados poderio suspender o ensino nas cadeas, dando immediata-
mente conta do seo acto ao presidente da provincia.

Art. 8. 0 Nos faltas ou impedimentos temporarios dos profes-
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sotas, serão os substitutos designados pelos inspectores do circulo
litterario respectivo, sobre proposta do delegado do policia. Essas
designações poderão ser caseadas pelo chefe de policia. Na capital
a nomeação será feita pelo presidente da provincia.

Art. 9 ° As matorias do ensino nas cadeas contraes compra-
henderão:

1.' Instrucção moral e religiosa.
2.0 Leitura o escrirta.
3•0 Noções essenciaes do grammatica.
4.0 Toda a arithnietiea com suas applieaçZleo praticas.
5.0 Elementos de geographia, historia do Brasil, principal-

mente da provincia de Minas.
6.' Leitura explicada do evangelho e historia sagrada.
7.1 Noções praticas do geometria e desenho linear (reg. n.

84 de 21 de março de 1879, art. 27).
Art. 10. A matricula dos presas serL feita em qualquer tem-

po pelo respectivo professor, em vista de guia passada na capital
pelo chefe de policia e nos municipios pelo delegado de policia.

Art. 11. Não serão admittidos d matricula:
l,° Os que soffrerem de molestia contagiosa.
.° Os galés.

3.' Os escravos.
Art. 12. Ilaverd em cada escola os seguintes livros;
I. Do matricula dos alumnos.
2. Do ponto diario.
3	De inventario.
4. De termos de visitas e exames. Esses livros serão rubri-

cados na capital pelo chefe de policia e nas outras cidades pelos
delegados.

Art 13. Nas escolas das cadeas haverà lição uma vez por dia,
sondo o tempo lectivo das 10 horas da manhan ás duas da tarde.

Art. 14. O governo fornecerà de escolas, de accordo com o
chefe de policia, a mobilia, os livros, ntensis e mais objectos no-
cessarios.

Art. 15. Será suspenso, sobre proposta do chefe do policia,
o ensino na cadea onde não houver frequencia effectivado 15 alum-
nos em um trimestre.

§ unico. O inspector geral da instrucção publica remetterá ao
chefe de policia um mappa trimestral da frequencia effectiva
•m cada uma das escolas.

Art. 16. Os professores das cadeas não adquirirem direito
vitaliciedade, mas gozam dos damas predicamentos dos profosaoree
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primarios, e perceberão 900000 annuaes, sendo 225$000 de gra-
tificação, com excepção do da capital, que continuará a perceber
I:000$000, na conformidade do acto de 27 de março de 1873.

Art. 17. As petições para licença serão informadas pelo chefe
de policia, podendo a respeito ser ouvido o inspector geral da in-
strucção publica.

Art. 18. As penas do art. 87 do regulamento n. 8 serão im-
postas, na forma dos arts. 88, 89, 90, 91 e 92, com as seguintes mo-
dificaçes:

L- A de adiioestaçdÕ pode ser imposta pelo delegado de policia,
2. A de admoestação, reprehenso e multa pelo chefe de policia.

- 3. Tanto essas como a de suspenso e perda de cadeira pelo
presidente da provincia.

4. O processo para imposição da pena de suspensão e perda
de cadeira será preparado pelo chefe de policia, podendo a respeito
ser ouvido o inspector gerál da instrucção publica e o conselho di-
rector, sempre que o presidente da provincia entenda necessario.

Art. 19. A estas escolas serão applicaveis todas as disposi-
çes do regulamento a. 84, que por este não tiverem sido alteradas-

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrario.

Entretanto, a lei a. 2892 de 6 de novembro de 1882, no art.
2.° § 30, só contemplou com verba a cadeira da cadea da capital.

AULA NOCTURNA DA CAPITAL.

Creon-a o reg. n. 62 de 11 de abril de 1872nos seguintes termos:
Art. 3. Para o ensino primario de adultos haverá na capital

e na sede de cada comarca uma escola nocturna.
§ l.° A frequencia legal d'estas escolas será para a da ca-

pital de 20 alumnos e para as outras de 15. Por este accrescimo
de trabalho terão os professores publicos, que forem designados pelo
inspector geral, com approvaço do presidente da provincia—.o
da capital 300$000 de gratificação e os das outras cidades 200$.
O inspector gQral expedirá iastrucçes, regulando o exercicio de
taes escolas,	 -

Este preceito, porem, ficou sem vigor desde que o art. 24 da
lei n. 2024 de 1 de dezembro de 1873, rejeitando o citado reg,
restabeleceu as disposições anteriores.	 -

O reg. n. 8 de 21 de março de 1879 restaurou a mesma insti-.
tuiço nestõs termos:

Art. 33. Para o ensino primario de adultos, poderá o governd
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crear escolas nocturnas ou doinicaes nas cidades mais populosas
da provincia.

§ unico. A frequencia legal destas escolas, para sua conser-
vação, será de 30 alumnos.

Pelo acerescimo do trabalho, terão os professores publicos que
forem designados para regel-as peio inspector geral, com appro-
vação do presidente da proviucia, na capital a gratificação aunual
de 400$000 e nas outras cidades a de 300$000.

Ultimamente, porem, a lei n. 2892 de 6 de novembro de 1882,
consignando verba só e determinadamente á aula nocturna da capi-
tal, por esta limitação excluio quaesquer outras.

INSTEUCÇÃO PItIMAIIIÀ.

1835.

Li n. 13 de 20 do março ; reg. n. 3 de 22 de abril.

Ensino superior.—Ern T escolas, estabelecidas nos lugares a
que concorresse maior numero de alumnos das diversas comarcas,
ia approvados em 2.° grao; podendo o governo contratar 4 cidadãos
que no paiz ou no estrangeiro fossem instruir-se nas materias e no
methodo do ensino, que devia comprehender:—applicaces da ari-
thrnetica ao commercio; geometria plana; desenho linear; agri-
mensura.

Ensino ordinario.—l.° e 2.° graos; aprendendo-se no l° a ler
e escrever; a pratica das 4 operações arithmeticas ; no 2° o mes-
mo e mais—arithmetica até ás proporções ; noções geraes do
dovefes moraes, religiosos e domesticos. A eito respeito, em
todas as escolas, a mocidade do uru e outro sexo devia dout"inar-s
nas mais puras ideas; fazendo-se-lhe ao mesmo tempo comprehen-
der a importancia da união e integridade do imperio, uma das mais
solidas garantias das liberdades o do throuo constitucional, e a
conveniencia de as defender e sustentar, ainda á custa dos maiores
sacrificios.

Ensino obrigatorio. - De l.° grao aos de 8 a 14 annost sob
comminaçrão de reiteradas multas aos paes de familia.

Ensino particular.—Absolutamente livre aos habilitados na
forma da lei; incorrendo em multa e suspensão os que o não fos-
sem, sob pena de prisão aos desobedientes.

Escoas,—De 2.° grao e de meninos nas cidades o vil!as; de 1.°
nas povoações em que, havendo mais de 500 habitantes livres, de'
ambos os sexos, comproheudidos os arredores na distancia de uzu
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quarto da legoa, podesse haver no minimo uma froquencia habi-
tual de 24 alumnos.

Magisterio.—Professores nacionaes, ou estrangeiros que bem
pronunciassem a lingua, providos em concurso perante a presiden-
cia ou as delegacias locaes; não o podendo ser de 2. 0 grao os que
não tivessem frequentado a escola normal. Os delegados erão com-
potentes para dar substitutos aos professores impedidos.

Inspecço.—Commettida a visitadores, da camaras municipais e
a delegados de comarca, percebendo estes uma gratificação arbitrada
pelo governo.

Vencimentos.—Maximo de 700$ aos professores de instrucção
primaria superior; de 500$ aos de 2.° grao; de 300$ aos do l.° A de-
cima parte desses vencimentos ordenava o reg. que se descontasse
na thesouraria, afim de ser applicada d acquisiço de apolices em
beneficio dos professores, aos quaes tivesse sido feita a deducção.

185&.

Reg. n. 28 de 10 de janeiro.
Omissões.—Da instrucção primaria superior, do ensino obriga-

torio e da localisação das escolas.
Ensino ordinario.—Os mesmos graos.
Ensino particular.—Eíame de habilitação perante o director ge-

ral, o do circulo ou o visitador de parochia; titulo de licença, sob
pena de suspensão e multa.

Magisterio.—Habilitação provada em concurso ou por meio de
documentos valiosos ajuizo do governo; provimento interino, ef-
fectivo e vitalicio, interpondo-se o decurso do 3 annos do l. ao 2.
e d'este ao ultimo. Jubilação do professores.

Inspecçao.—Por visitadores parochiaes e directores de circulos,
tendo estes remuneração o ajuda de custo marcadas peio governo.

1857.

Reg. n. 41 de 16 do maio.
Escolas.—De 1. o grao nas sedes paroehiaos; de 2. 0 e de meninas

nas cidades e villas; duas lições diarias, a 1. a das 9 horas da rua-
nhan ao meio dia, a 2. a das tres ás 5 da tarde. Concessão de au-
xilios para alugueres de casas.

Ensino particular.—Licença gratuita pelos directores de circulo.
Mayisterio. —Provim eato sempre por meio de concurso, sendo,

porem, dispensados de exame os que exhibissem documentos valio-
sos. Concurso e exame do candidatos somente na capita', durante
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as l.a' quinzenas de janeiro e julho; de candidatas perante os di-
rectores de circules. Substitutos nomeados por estes nos casos
de vacancia em cidades e vilias. Remoção de umas para outras ca-
deiras, a bem do serviço publico. Jubilação.

1859.

Reg. n. 44 de 16 de dezembro.
Ensino de 1.' grao
1. Leitura de quaesquer manuscriptos ou impressos compostos

na lingua nacional.
II. Pratica da escriptura ordnaria a da numerica.
III, Regras fundamentaes de orthographia e prosodia.
IV. Noções sobre a moral e o culto catholico e cathecismo

romano.
V. Preceitos geraes de civilidade e de hygiene,
VI. Thooria e pratica concernentes àoperações fundamentaes

de arithmetica sobre numeres inteiros systema de peses e medi-
das usados no imperio, com as modificações porque o mesmo ti-
vesse passado no municipio a que pertencesse a escola em que
fosse dado o ensino d'esta materia.

Ensino secundario.—O mesmo constante dos numeres i a 5 e
mais:—

Elementos da lingua nacional.
Arithmetica até proporções (inclusive).
Escripturaço mercantil e àefiniçes geometricas.
Escolas.—De l.°grao nas povoações mais notaveis das fregue-

zias, no excedendo, porem, o numero destas; mais de uma de 2.°
grao e de meninas na capital e nas povoações cujo nnmero de ha-
bitantes passasse de 5 mil; limitado o minimo da frequencia legal
das Lal e 2.a a 36, das 3.al a 24.

Ensino particular.—Absolutamente livre aos que se achassem
nas condições legaes, com tanto que a educação escolar fosse em
tudo perfeitamente moral e catholica.

Magisterio.—Aos ordinarios requisites, assim para o ensino offi-
cial, come para o privado, addicionava-se o de—nascimento livre—.
Antes de entrar em exercicio, devia o professor prestar o seguinte—

JURAMENTO.

Juro que no exercicio de moo emprego terei sempre em vista
que o moo principal dever é fortificar no espirito da mocidade o
sentimento do justo e do injusto. Esforçar-me-hei igualmente,
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afim de que a mocidade confiada a moos cuidados persista na cren-
ça catholica o no reconhecimento das vantagens resultantes da in-
tegridade do imporio e do systema constitucional nelie adoptado.

O provimento tinha todas estas denominações—definido e inde-
nido_primitiV0—P0r vaga—occasional e por contracto—confirmado

_por substituiçao permanente— e—por adjuncçao -. Entretanto, ne-
nhuma cadeira podia ser provida sem concurso, permittindo-se
que os exames fossem prestados perante os fiscaes, os delegados
ou o agente geral.

Inspecçõo. —Com mottida a delegados, fiscaes e visitadores.
Vencimentos.—Maximo aos professores de 1° grao, 600$000; aos

de 2. 0 , 800$000 ; ás professoras, 800$000.

1860 o 1861.

Lei 1064 do 4 de outubro; reg. n. 49 de 31 de janeiro.

Ensino—De um só grao, tendo por object—leitura—escripta
—contabilidade das 4 operações arithmeticas—conhecimentos de
peses e medidas—dos valores das moedas do pais—doutrina chris-
tan_noções dos deveres moraes—e—civilidade—. Methodo simul-
taneo e mixto com o individual.

Escolas.—Em todas as parochias existentes e nas que de fu-
turo se ereassem. Ainda podia havei-as nos curatos e districtos
que apresentassem alumnos para a frequencia legal, fixada no mi-
nimo em 24, desde que os povos prestassem casas para o estabele-
cimento d'elias; incluindo-se n'aquelie numero meninas, tambem
admissiveis nas mesmas escolas, mas em classes separadas. Para o
sexo feminino havia-as igualmente nas cidades e viilas, compre-
hendendo as mesmas rnaterias e mais—trabalhos de agulha e noções
de economia—.

Ensino particular. —Absolutamente livre em casas situadas a
uma legua dos povoados; permittindo-se tambem nas mesmas po-
voações, para um e outro sexo, desde que os fundadores, sob
comminaço de multas, se mostrassem legalmente habilitados.

Magisterio.—Abolido o requisito de—nascimento livre—. Habi-
litação em concurso ou provada por documentos valiosos e. a juizo
do governo; dispensados mesmo estes aos reconhecidamente idoneos.
Provimento interino, e effactivo dos que se habilitassem na forma
do reg., tornando-se vitalicios estes ao fim de 10 atines do exer-
cicio. Pagamento dos respectivos honorarios por c.ollectorias
a recebedorias.
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Inspecçâo.—A cargo de cemmisses locaes, inspectores do pa-
rochia e municipaes, podendo a estes arbitrar-se uma gratificação.

1867.
Reg. n. 56 de 10 de maio.
Ensino —Elementar e superior; consistindo o 1.0 em—leitura e

escripta—instucção moral e religiosa—noçes essenciaes de gram-
matica—priucipios elementares de arithmetica—systema metrico
de pesos e medidas—; comprehendendo o 2.0 as mesmas materias
e mais—desenvolvimento da arithmetica em suas app1icaçes praticas
—grammatica portugueza—e historia do Brasil. Ao sexo feminino
era dado o {.° d'esses ensinos, acerescendo o de—bordados e traba-
lhos d'agulha.

Escolas.—De ensino elementar, nos districtos de paz mais popu-
losos e em proporção do credito annualmente votado; para meninas
nas cidades e vilias de mais de 800 habitantes livres; de 2.° para o
sexo masculino nas mesmas sedes municpaes.

Ensino particular.—Só permittido aos que perante a directo-
ria exhibissem as provas de habilitação exigidas pelo reg.; poden-
do, em certos casos, retribuir-se com 200$000 annuaes a admissão
de lOalumnos pobres onde não houvesse escola publica.

Magisterio.—Unicarnente provido por concurso e este inva-
riavelmente na sede do governo o perante a directoria. Remoção
só a pedido; vitaliciedade no fim de 5 annos; jubilação. O inspector
geral e os delegados erão competentes para dar substitutos aos pro-
fessores impedidos.

Fiscalisaçro.—Por delegados do inspector geral.
Vencimentos. - Dos professores de ensino superior 800$ ; das

professoras 700$ ; dos de ensino elementar 600$.

1871.

Lei 1769 de 4 de abril ; reg. n. 60 de 26 do mesmo mez.
Ensino particular. —Subvencionado com 3005 annuaes pela ad-

missão de 25 meninos pobres, que distassem mais de 12 kilometros
da aula publica.

Ensino obrigatorio. — Restabelecimento da disposição vigente
em 1835.

Escolas. — Distribuidas em 3 classes, conforme a importancia
de suas sedes.

Magisterio. — Provido por concurso perante as respectivas in-
spectorias.

Fiscalisaçao. — Por delegados de districto e inspectores do co-
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iIarca, competentes para nomear professores interits ou proviso-
rios na vacancia das cadeiras.

Vencimentos. — De 600$ aos de 1.& classe ; 1e 750$ aos do 2. a ; de
900$ aos de 3.; sondo dous terços do ordenado o um de gratificação.

1872.

EEC. N. 62 DE li i, ABRIL.

Ensino. Dividido em dnas partes; conprehendendo a 1.' -
instrucção moral e religiosa — leitura e rLpta — noções praticas
de granimatica portugueza — principies e1'nientes de arithmetioa
o suas operações fundamentaes em numeros inteiros e dacimaea —
noções praticas do systems metrico —; consitiudo a 2. a em — ele-
mentos de historia e geographia do ELasi!, principalmeuto da pro-
vincia do Minas—desenvolvimento da arithmetica e suas applica-
çes — estudo mais desenvolvido do systema metrico — historia dos
evangelhos e noticia da historia sagrada — leitura da constituição
politica do imperio — noções do geometria — desenho linear e no-
ções de musica — accrescendo, em relação ao sexo feminino, o ensi-
no de —bordados e trabalhos de agulha.

Ensino obrigatorio. — Sob comminação de multas ; comprohen-
dendo os maiores de 8 annos e os menores de 15.

Ensino particular. — Absolutamente livre, mas com o onus de
alguns deveres, á cuja violação comminavão-se multas e até sus-
pensão da aula.

Escolas. — Pelo menos, uma em cada freguezia; podendo as do
meninos ficar a cargo de professoras. Dividião-se em 3 categorias
entrando na 1.a as não situadas em sedes de municipios ou comarcas;
na 2. a as estabelecidas em sedes municipsos; na 3a as localisadas
em sedes de comarcas.

Magisterio.—Provido por meio de concurso perante o inspector
geral ou o inspector das circumscripçbes litterarias; adquirindo di-
reito ao accrescimo da 5•a parte do ordenado o professor qno se dis-
tinguisse por mais de 15 annos e á4. a parto o que, nas mesmas
condições, ao conservasse em exercicio depois de 25 annos. Jubilação.

Fiscalisação. — A cargo de inspectores de comarca, inspectores
de parochia e commisses parochiaes.

Vencimentos. - Os providos na forma do reg., mas sem frequen-
cia da aula normal, recebio: os de L a entraucia 800$ ; os de 2.a
900$; os de 3•a 1:000$. Os que tivessem o curso normal percebião
na l.& entrancia 1 ,200; na 2.a l:500$; na 3a 1:800. 13 eaeoe voa-
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cimentos erão desigualmente divididos em - em ordenado - e
gratificação.

1874.1874.

Reg. n. 70 do 16 de março.
Restauração do regimen anterior ao anuo de 1872, ex-vi do dis«

posto no art. 24 da lei 11. 202& do 1 do Dezembro do 1873.

1879.

Reg. n. 84 de 21 de março.
Ensino. - Em 2 graos ; comprehendendo o 1. o - instrucço mo-

ral e religiosa - leitura o escripta - noções essenciaes de gram-
matica - principios elementares de arithmetica e systema compa-
rado de pesos e medidas ; accresceudo ao 2.0 - toda a arithmetica
com suas applicações praticas - elementos de geographia e historia
do Brasil, principalmente da provincia de Minas - leitura expli-
cada do evangelho e historia sagrada - noções praticas de geome-
tria e desenho linear - o -para meninas- trabalhos de agulha - e
economia domestica.

Ensino particular. - Absolutamente livre a nacionres, a estran-
geiros, a quaesquer sociedades civis ou religiosas, sem outra inspec-
ção alem da vigilancia exigida por a ordem publica e o respeito
devido aos bons costumes; podendo ser subvencionado pelos cofres
provineiaes, com preferencia - em salas de asylo, fundadas por
senhoras para educação e instrucção de meninos do 3 a 7 aunos a -
em escolas de ensino profissional e de instrucção primaria nos lu-
gares que não tivessem aulas publicas.

Ensino obrigatorio. - Sob comminaço de multas; comprehen-
dendo a puericia do ambos os sexos, de 7 a 12 annos, e reduzido ao
seguinte : - instrucção moral e religiosa - leitura e escripta -
operações praticas de arithmetica - e - systoma legal de pesos e
medidas.

Escolas. - De 1.0 grao nas sedes de freguezias e districtos ; de
2.° nas vilias e cidades.

Caieas escolares. - Fundadas em todas as parochias para—re-
colherem - os donativos feitos em favor do ensino publico - as
quotas consignadas nos orçamentos provincial e municipal em au-
xilio das mesmas caixas-- o producto das multas impostas pelo reg.
-- e -- socorrer os alumnos indigentes -- adquirir a mobilia neces-
sana ás escolas -- e -- ministrar livros e utensis indisponsaveis ao
eniino de meninos pobres.
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?tfagisterio. -- Provido por concurso perante o inspector geral

os inspectores de comarca, com dispensa do exame aos titulados
pelas escolas normaes ; substituição e interinidade em casos espe-
ciae; accrescimo da 5•a parte do ordenado aos que se distinguissem
por mais de 15 aunos; da 4a parte depois de 25. Jubilação.

Fiscalisaçáo.—Por inspectores de comarca, delegados de paro-
chia e concelhos parochiaes.

Vencimentos.—Aos normalistas: de Lo grao 800$; de 2. 0 1:050$;
aos não normalistas: de districto 600$; do freguezia 720$; de vilia
ou cidade 960$.

BIBLIOTHECAS.

As leis annuas consignavão gratificaços aos bibliotho.arios
da Campanha, Diamantina e S. Jogo d'El-Rei, ao de Ouro Preto e
ao respectivo porteiro.

A lei n. 2892 de 6 do novembro do 1882, em soo art. 10, sup-
primio os lugares de bibliothecarios naquelias tres primeiras cida-
des, ficando as respectivas bibliothocas a cargo das camaras mu
nicipaes.

A primeira lei de impostos que houve na provincia, de 8 de
abril de 1836, n. 49, nas rubricas da respectiva despeza declarou
publicas as bibliothecas da capital e da cidade de S. João d'El-
Rei, sendo-lhas dado no mesmo anuo o reg. n. 9 de 14 de novembro.

E a esse primeiro acto seguirão-se os de 1 do dezembro de 1858,
n. 42, e i, de abril de 189, n. 45 ; cabendo advertir que, ex-vi da
lei n. 2892, acima citada, dirigem-se actualmente àcarnara do
S. João d'El-Rei o ao seu proposto as disposições que no primeiro
d'estes regulamentos se referem ao director do circulo e ao biblio-
thecario, cujo emprego foi supprimido pela mesma lei.

Disposições relativas á bibliotheca publica
da cidade de S. João d'El-Rei.

CAPITULO 1.°

DO BIBLIOTItECARIO.

Art. 1.o Ao bibliothocario compete
§ l.° A guarda e segurança da bibliothoca.
§ 2. 0 O bom regimen, aceio e economia interna do estabele-

cimento.
§ 3.0 O arranjamento e classificação de todos os livros, a or-

ganisação de um catalogo dos mesmos, que será escripto em li-
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vro para isso destinado e rubricado pelo director do respectivo
circulo. No mesmo catalogo ir-se-hão lançando todas as acquisi-
çes de livros, feitas tanto por compra como por donativo de par-
ticulares.
•	§ 4. 0 Fazer o inventario de todos os objectos pertencentes á
bibliothgca.

§ 5. 0 Marcar todos os livros e documentos da bibliotheca com
o seguinte sello—B. P. de S. João d'El-Rei.

§ 6. 0 Ministrar os livros ás pessoas que concorrerem ás salas
do estabelecimento.

7 •e Propor á camara quanto entender a bem da bibliotheca.
§ 8. 0 Cumprir todas as ordens emanadas da mesma camara

concernentes á bibliotheca.
§ 90 Fazer executar em todas as suas partes o presente re-

gulamento.
Art. 2. 0 Ao bibliothecario incumbe ainda:
§ l.° Conservar os livros sempre limpos.
§ 2. 0 Fazer executar á expensas suas todo o serviço da sala.
§ 3. 0 Abrir e fechar as portas nas horas marcadas neste regu-

lamento,
§ 4•0 Cumprir quanto pela camara municipal lhe for deter-

minado.

CAPITULO 2.°

DO REGIMEN INTERNO DA BIBLIOTHECA.

Art. 3•0 A bibliotheca estará aberta nos dias uteis, das 9 ho-
ras da manha até ás 2 da tarde, e nos domingos e dias santos,
das dez horas da manha ás tres da tarde. Exceptua-se o dia de
Corpus Christi e os do festividade nacional, mencionados no de-
creto n. 501 de 10 de agosto de 184.

Art. 4. 0 Serão nelia admittidas todas as pessoas que se apre-
sentarem decentemente vestidas.

Art. 5. 0 A' estas pessoas será permittido que tomem quaes4
quer apontamentos sobre o assumpto das obras que houverem
consultado.

Art. 6. 0 A ninguem se emprestará livro algum para fora da
Mbliotheca, sem licença do presidente da provincia, a qual roque-
rerao por escripto, declarando a obra que pretenderem e o tempo
que julgarem suificiente para sua leitura nas condições de que tra
ta o art. seguinte. No mesmo requerimento, que ficará em poder
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do bibliothecario até 
à restituição da obra, o peticionario firmara

com sua assignatura uma declaração dos volumes que receber.
Art. 7.0 Os livros deverão ser restituidos no praso do um

mez, se a bibliotheca possuir mais do una exemplar, e no caso con-
trario no de oito dias. A permissão de que trata o art. anteceden-
te não comprehendo de forma alguma os manuscriptoa e obras ra-
ras que, perdidas ou extraviadas, no possam ser substituidas.

Art. 8.0 Se os livros não forem restituidos espontaneamente,
ou si verificar-se o extravio, o bibliothecario poderá havei-os ou
o soe custo o mais despezas feitas com a sua acquisiço pelos meios
que as leis faculto. Na segunda hypothese providenciará imme-
diatamente sobre a compra da obra extraviada; ficando entendido
que o extravio de um volume de qualquer obra sujeita o reapon-
savel ao pagamento de toda ella.

Art. 9. 0 Não será permittido tirar livros das estantes e nem
pol-os, o menos revolver os manuscriptos da bibliotheca. A pessoa
que os quizer consultar deverá dirigir-se ao bibliothecario, apon-
tando-lhe a obra que desejar e deixando no lugar um bilhete com
o soo nome e a declaração dos volumes que receber. Este bilhete
lhe será restituido pelo bibliothecario quando receber os livros
para coilocal-os no devido lugar. Exceptua-se desta regra o cata-
logo dos livros, que deverá estar patente para ser livremente exa-
minado.

Art. 10. E' expressamente prohibido:
§ 1.° Entrar na bibliotheca com livros, impressos ou rolos

de papel.
§ 2. 8 Passeiar, faliar em voz alta e travar disputas, ainda mes-

mo acientificas.
§ 3.° Entreter longas conversações, seja debaixo de que ti-

tulo for.
Art. Ii. O bibliothecario advirtirá ás pessoas que infringirem

dentro das salas da bibiiothoca as disposições deste regulamento o
as fará sahir d'alias, caso reineidão.

CAPITULO 3.°

WSPOSIÇÕES GERAES.

Art. 12. De todos os impressos, obras de musica e estampas,
que forem publicadas na proviucia, enviará o respectivo editor no
dia da distribuição uru exemplar á bibliotheca.

Art. 13. As disposiçe8 do art, antecedente abrangem tam
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bem as reimpresses e as novas edições, tenho sido ou no en-
viadas á bibliotheca exemplares das primeiras edições ou im-
pressões.

Art. 14. Na falta de cumprimento doa arts. 12 e 13 o biblio-
thocario procederá a respeito dos editores de conformidade com
as disposições dos arts. 2. 0 e 6. 0 das instrucções approvadas pelo
decreto n. 1283 de 26 de novembro de 1853.

Art. 15. O bibliothecario notará em um livro proprio os
nomes das pessoas que annualmente concorrerem á bibliotheca a
bem assim quaes os livros e obras, á cuja leitura se derem de
preferencia á de quaesquer outras.

Reularnento da bibliotbeca publica da
capital.

CAPITULO 10

DOS EMPREGADOS, SEOS VENCIMENTOS E OBI1IGAÇES.

Art. l.° Na bibliotheca publica da capital haverá uru bi-
bliothecario e um porteiro.

Art. 2. 0 Estes empregados perceberão: o bibliothecario a gra-
tificação annual de 500$000 e o porteiro a de 300$000 (lei 2892).

Art. 30 Ao bibliothecario compete:
§ 1.0 Aguarda segura da bibliotheca.
§ 2. 0 O bom regimen, aceio e economia interna do estabele-

cimento.
§ 30 o arranjamento e classificação de tolos os livros e a or-

ganisaço de um catalogo dos mesmos, que será escripto em livro
para isso destinado e rubricado pelo director geral da instrucção
publica. No mesmo catalogo ir-se-hão lançando todas as acquisiçes
de livros, feitas tanto por compra como por donativo de particula-
res. Deste lançamento se fará remessa igual á de que trata o § 5.0

§ 40 Fazer o inventario de todos os objectos pertencentes á
bibliotheca.

§ 5•0 Remetter, tanto do inventario como do catalogo, copias
authenticas á secretaria da instrucção publica, afim de serem alli
competentemente archivadas, e marcar todas os livros e documen-
tos da bibliotheca com o seguinte sello—B. P. do Ouro Preto.

§ 6.° Ministrar os livros ás pessoas que concorrerem ás salas
do estabelecimento.

7 • o Propor ao presidente da provincia, por interuedio da
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directoria geral da instrucção publica, quanto entender a bem da
bibliotheca.

§ 8. 0 Cumprir todas as ordens emanadas da mesma directoria
concernentes á bibliotheca.

§ 90 Fazer executar em todas as suas partes o presente regu-
lamento.

Art. 4.0 Ao porteiro incumbo:
§ 1.0 Conservar os livros sempre limpos.
§ 2. 0 Ministral-os com o bibliothecario ás pessoas que o exi-

girem.
§ 30 Fazer todo o serviço da sala.
§ 40 Abrir e fechar as portas nas horas marcadas neste re-

gulamento.
§ 5 • 0 Cumprir quanto pelo bibliothocario lhe for determinado.
Art. 5.° Nos casos de licença ou impedimento excedente a

oito dias, de qualquer destes empregados, o presidente nomeará
quem os substitua, percebendo as gratificaças marcadas aos effecti-
vos, que neste caso as perderão em sua totalidade.

Art. 6.0 A directoria da fazenda pagará as gratificaçes
de que trata o art. 2. 0 ao bibliothocario e ao porteiro ou quem
suas vezes fizer, em vista de attestado de cumprimento do devo-
res passado pelo director geral da instrucção publica.

CAPITULO 2.o

DO D.IGIMEN INTERNO DA BIBLIOTIIECA.

Art. 70 A bibliotheca fica sujeita á immediata inspecção da
directoria geral da instrucção publica ; estará aberta nos dias uteis
das tres da tarde até ao anoitecer e nos domingos e dias santos das
dez da manhan ás tres da tarde. Exceptua-se o dia de Corpo de Does
e os de festividade nacional, mencionados no decreto n. 501 de 19
de agosto de 188

Art. 8. 0 Serão nella admittidas todas as pessoas que se apre-
sentarem decentemente vestidas.

Art 9•0 A estas pessoas serão prestados todos os livros que
pedirem e lhes serà permittido tomar quaesquer apontamentos.

Art. 10. A ninguem se emprestará livro algum para fora da
bibliotheca, sem licença do presidente da provincia, a qual requere-
rão por escripto, declarando a obra que pretenderem e o tempo que
julgarem sufficiente para sua leitura, nas condições de que trata
o artigo seguinte. No mesmo requerimento, que ficarà em poder
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do bibliotheeario até á restituição da obra, o peticionario firmará
com sua assignatura uma deciaraçlo dos volumes que receber.

Art. 11. Os livros deverão ser restituidos no praso de um
mez, se a bibiiotheca possuir mais de um exemplar, e no caso con-
trario no de 8 diu. A permissão do que trata o artigo antece-
dente não comprehende de forma alguma os manuscriptos e obras
raras que, perdidas ou extraviadas, não p08850 ser substituidas.

Art. 12. Se os livros não forem restituidos espontaneamente
ou si 'veriflcar-se o extravio, o bibliothecario poderá havei-os ou o
soo custo e mais despezas feitas com a sua acquisição, pelos meios
que as leis facultão. Na segunda hypothese providenciará imme-
diatamente sobre a compra da obra extraviada, ficando entendido
que o extravio de um volume de qualquer obra sujeita o responsa-
vel ao pagamento de toda dia.

Art. 13. Não será permittido tirar livros das estantes e nem
pol-os e menos revolver os manuscriptos da bibliotheca. A pessoa
que os quizer consultar deverá dirigir-se ao bibliothecario ou ao
porteiro, apontando-lhe a obra que desejar e deixando no lugar
um bilhete com o 800 nome e a declaração dos volumes que rece-
ber. Este bilhete lhe será restituido pelo empregado a quem en-
tregar os livros para coliocal-os no devido lugar. Exceptua-se desta
regra o catalogo dos livros, que deverá estar patente para ser li-
vremente examinado.

Art. 14. E' expressamente prohibido:
§ 1.' Entrar na bibliotheca com livros impressos ou rolos de

papel.
2.' Passeiar, faltar em voz alta o travar disputas, ainda

mesmo seientifieas.
§ 3.' Entreter longas conversações, seja debaixo de que ti-

tulo for.
Art. 15. Os empregados da bibliotheca advertirão as pessoas

que infrigirem dentro das salas da bibliotheca as disposiços des-
te regulamento e as farão aahir delias, caso raincidão.

Art. 16, O bibliothecario apresentará de seis em seja me-
ses a conta das despezas que fizer, devidamente documentada e com
o—visto—do director geral da instrucção publica, afim de determi-
nar-se o pagamento.

CAPITULO 3°

DtsPos1çsv GxRAES.

Art. 17. De todos os impressos, obras de musica o estampas
que forem publicadas na provincia nas offieinas typographicas, li.
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thographicas e de gravuras actualmente existentes ou que para o
futuro se estabelecerem, enviará o respectivo editor no dia da
distribuição um exemplar á bibliotheca.

Art. 48. O bibliotheeario notará em livro proprio os nomes
das pessoas que annualmente concorrerem á bibliotheca e bem
assim quaes os livros e obras á cuja leitura se derem de preferencia
á de quaesquer outros.

Art. 19. As disposições do art. 17 abrangem tambem as reim-
pressões e as novas edições, tenho sido ou não enviados á biblio-
theca exemplares das primeiras edições ou impressões.

Art. 20. Na falta de cumprimento dos arts. 17 e 19, o biblio-
thecario procederá a respeito dos editores de conformidade com as
disposições dos arts. 2 o 6 das instrucções approvadas pelo decreto
n. 1283 de 26 de novembro de 1853.

Art. 21. O director gral da instrucção publica sujeitará á
deliberação da presidencia, nos primeiros dias de cada anuo finan-
ceiro e, alem disto, quando convenha, uma lista dos livros e das
assignaturas de publicações periodicas, cuja acquisiço para a bi-
bliotheca pareça conveniente.

SEMINÁRIOS E COLLEGIOS.

A lei n. 1811 de 10 de outubro de 1871 havia consignado ao
coliegio de Congonhas do Campo 4:000$000; ao seminario de Ma-
rianna 7:000$000; ao de Diamantina 7:000000; com o onus de rece-
berem, o l.° 16 e cada um dos outros 24 alumnos pobres, declarando
ainda o art. 4•0 da mesma lei serem annuas e permanentes as sub-
venções aos sominarios.

E, de facto, tem continuado annualmonte a consignação de
quotas aos deus seminarios, mas com a omissão da clausula de re-
ceberem alumnos pobres.

Entretanto, a respeito do coliegio do Congonhas do Campo, re-
fere-se agora a lei n. 2892 de 6 de novembro de 1882 á citada lei
1811, restabelecendo assim a condição que lhe havia sido imposta
em 1871 e tornando-a extensiva ao collegio de Pitangui, subven-
cionado com 2:000$000.

LYCEO DE ARTES E OFFICIOS DO SERRO.

Este estabelecimento havia sido creado pela lei n. 2543 de 6
de dezembro de 1879 nos seguintes termos.-

Art. 1.° Fica creado na cidade do Serro um lycoo de artes u
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offlcios, destinado especialmente para a educação profissional de
meninos desvalidos.

Art. 2.0 O regulamento respectivo será organisado pelo go-
verno sobre as seguintes bases

O curso litterario e profissional comprehenderá:
Lo As materias exigidas no regulamento n. 84 para as escolas

primarias do 2.0 grao.
2.° Lingua franceza.
30 Arithmetica, geometria plana e desenho linear.
Fs.° Musica vocal e instrumental.
5. 0 Uma arte ou officio á escolha do alumno, d'entre os que

forem ensinados no estabelecimento.
Desde logo serão instaliadas as offieinas de alfaiate, sapateiro

e marceneiro, podendo ser outras creadas, á proporção que se tor-
narem neceasarias, preferindo-se a de ferreiro e serralheiro, para
a qual poderá ser contratado um perfeito mestre, nacional ou es-
trangeiro. As aulas publicas de latim e francez ia existentes na
sede do estabelecimento serão annexadas ao lyceo, sendo o estudo
de latim facultativo. A administração se comporá de um director,
um secretario, que será um dos professores, que perceberá uma gra-
tificaço addicional, e um porteiro, que accumulará as funcçes
de bedel. O director e o porteiro residirão no edificio do estabele-
cimento, O corpo docente se comporá de um professor de eu sino
primario, um de arithmetica, geometria plana e desenho, um de
musica, e dos mestres das officinas, nomeados ou contratados de
conformidade com as leis e regulamentos em vigor. Haverá tam-
bem um capello, incumbido do ensino religioso s Só poderão ser
admittidos meninos maiores de 10 anuos e menores de 14, sendo
o numero dos pensionistas limitado a 30. Os alumnos residirão no
edificio do lyceo e serão alimentados, vestidos e medicados á cus-
ta do estabelecimento, que lhes fornecerá todo o material do ensino.

Para execução d'esta lei, expedio-se o reg. n. 88 de 13 de ja-
neiro de 1880; cumprindo, porem, notar que nem esse teve expressa
approvação, como outros mencionados no art. 17 da lei a. 2716 de
18 de dezembro d'aquelle anuo, nem a mesma lei consignou quota
alguma ao estabelecimento de que se trata.

No seguiste anuo, a lei n. 2815 de 22 de outubro, vetando-lhe
12:000$000, em soo art. 3. 0 § 2.0 autorisou o governo a modificar
o regulamento anterior, no sentido de reduzir a despeza e dar ao
estabelecimento uma organisação mais pratica.
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Para ambos estes efl'eitos expedio-se o reg. n. 96 de 7 de de-
zembro do mesmo anuo.

Em 1882, a lei n. 2892 de 6 de novembro, depois de reduzir
á metade aqueila verba, dispoz o seguinte:

Art. 22. Para que se mantenham quaesqner officinas do lyceo
de artes e officios do Serro, que serão duas, uma de carpinteiro e
marceneiro e outra de ferreiro e serralheiro, exigir-se-ha a frequen-
cia de quinze aprendizes, pelo menos.

§ unico. O pessoal e vencimentos do referido lyceo se regula-
rão pela tabella—L—aufleX). a esta lei, devendo o governo, de accor-
do com a mesma, alterar o respectivo regulamento.

Foi, com effeito, alterado pelo seguinte acto.

Regulamento is. OS de 20 de abril de 1$53

O dr. presidente da provincia, para execução do art. 22 § unico
da lei n. 9.892 de 6 de novembro de 1882, manda que se observe no
lyceo de artes o officios do Serro o seguinte.

CAPITULO 1.
DA ORGANISAÇÃO

Art. 1,0 O lyceo de artes o officios do Serro á um externato
destinado especialmente á instrucção primaria e profissional de me-
ninos desvalidos.

Art. 2 0 O edificio em que deve se reunir o pessoal do lyceo
terá os compartimentos necessarios para as officinas e para o reco-
lhimento dos aprendizes. durante o dia, das 6 horas da manhã ás 6
d& tarde.

Art. 3. 0 Haverá no lyceo uma aula de instrucção primaria e
desenho linear e duas offlcinas, em que se applicarão os aprendizes
a trabalhos praticos, uma de carpinteiro e marceneiro, outra de
ferreiro e serralheiro.

§ unico. Não será mantida nenhnma offlcina, sem a frequonci
de 15 alumnos, pelo menos, incluidos nesse numero, como ouvintes,
os de que trata o art. 17 deste regulamento.

CAPITULO II.
DO PESSOAL

Art. 4. 0 A administração do lyceo á incumbida a uru director-
secretario, coadjuvado por um conselho fiscal.

Art. 5.° Ao director-secretario compete
1.°. Executar e fazer executar o presente regulamento.
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§ 2. 0 Dirigir a economia interna o a disciplina do estabele-
cimento.

5 3.0 Inspeccionar as officinas, contratar mestres de reconhe-
cida aptidão para as dirigir e dispensai-os, si o exigir a boa direc-.
çâo das oficinas, submettendo immediatamonte à  approvaço do
governo no ao a admissão, como a dispensa dos mesmos.

§ 4.0 Ordenar as despezas e arrecadar a receita do estabele-
cimento.

§ 50 Admittir o matricular os aprendizes na aula e nas offi-
cinas.

§ 6. 0 Nomear o porteiro-servente e demittil-o, quando o exi-
gir o serviço publico.

§ 7. o Enviar á prosidencia, trimestralmente, o balancete da
receita e despeza, com os respectivos documentos comprobatorios, e,
até 31 de dezembro de cada auno, um relatorio circumstauciado de
todo o movimento do estabelecimento, acompanhado de um mappa
de frequencia dos aprendizes e de um outro dos alumnos ouvintes.

Esse mappa será rernettido ao inspector da instrucção publica.
§ 8. 0 Suspender o professor de instrucção primaria até 8 dias,

com recurso para a presidencia.
§ 90 Propor á presidencia as alterações deste regulamento,

que forem aconselhadas pela experiencia.
§ 10. Fazer a escripturação do estabelecimento e expedir a

corrospondoncia official.
Art. 6.0 Ao professor de instrucção primaria compete
§ unico. Substituir o director-secretario em suas faltas e impe-

dimentos.
Art. 7. 0 Haverá um porteiro-servente, encarregado do aceio do

edificio e de velar sobre a conducta dos aprendizes nas horas em
que os trabalhos forem interrompidos.

Art. 8. • Ao professor e aos mestres de officinas compete
§ 10 Dar as lições nas horas marcadas no regimento interno.
§ 2.0 Velar sobre a conducta moral dos aprendizes durante a

aula e o trabalho nas oficinas.

CAPITULO 111.

DO CONSELHO FISCAL.

Art. 90 O conselho fiscal se comporá de ires membros, de
livre nomeação do governo.

Ao conselho fiscal compete;
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§ l.° Aconselhar o director sobre os casos omissos neste re-
gulamento.

§ 2.° Velar pela ordem e economia do estabelecimento.
§ 3. Visitar o estabelecimento, ao menos uma vez por mez,

o, no termo de visita, lançado em livro competente, fazer as ob-
servações que julgar necessarias.

§ Pi. Promover donativos dos particlares para patrimoniO de
estabelecimento e diligenciar o desenvolvimento do ensino.

CAPITULO IV.

DOS APRENDIZES E SUA ADMISSXO.

Art. 10. Só poderão ser admittidos como aprendizes do lyceo
os meninos que provarem as seguintes condições:

l. Que são desvalidos e maiores de 10 annos e menores de
14, bastando para prova dessa condição declaração Íescripta dos
parochos ou dos juizes de orphãos.

2. Que tem boa condueta e foram vaceinados.
Art. 11. Os pais, tutores ou edncadores dos meninos reque-

rerão a sua admissão ao director e, si obtiverem deferimento, se
obrigarão por um termo a não retiral-os do estabelecimento an-
tes de coucluida a educação primaria e profissional.

unico. Os aprendizes deverão frequentar a aula e offlcinaa
por espaço de 5 annos.

CAP1TULO V.
DO PERIODO LECTIVO E DA FREQUENCIA

Art. 12. O anno lectivo será de um só periodo, que se esten-
derà de 15 de julho a 15 de maio, seguindo-se immediatamente
os exames, que serão processados na forma do regimento inter-
no, e depois destes as ferias.

Art. 13. O tempo de aula e trabalhoi nas officinas, bem como
a economia interna do estabelecimento, serão determinados no re-
gimento interno.

Art. l is. Desde o primeiro ou segundo anuo, a juizo do di-
rector, começará o aprendiz a frequentar as officinas.

Art. 15. Os aprendizes que completarem o numero de dez
faltas, não abonadas na aula de instrucção primaria, e os que ti-
verem faltado por vinte vezes na officina, durante o nuno, sem
motivo justificado, serão excluidos da matricula.

Art. 16. Uma vez ec1uido o aprendiz, podorà de novo ser
admittido pelo conselho director, si apresentar escusas attOfldivei8.
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Art. 17. E' permittida a frequencia na aula de instrucção pri-
maria a alumnos ouvintes, e nas officinas a quaesquer pessoas, uma
vez que estejam decentemente vestidas e sejam moralisadas.

Art. 18. Para esse fim, deverão apresentar licença do direc-
tor-secretario, que poderá cassal-a, desde que o alumno ouvinte
infrinja o regimento interno do lyceu, ao qual fica sujeito, durante
as horas dos trabalhos.

CAPITULO VI.

DO CONSELHO ECONOMICO.

Art. 10. O conselho economico se comporá do director, dos
tres membros do conselho fiscal e do coliector.

A este conselho compete:
§ 1.0 Reunir-se trimestralmente, sob a presidencia do mais

velho dos membros do conselho fiscal.
§ 2. 0 Receber propostas, mediante hasta publica, previamente

annunciada por editaes, e contratar todo e qualquer fornecimento
para as officina.

As propostas serão feitas em cartas fechadas.
§ 30 Receber trimestralmento as contas da receita e despeza

cmittindo parecer sobre as mesmas.
§ 4. 0 Examinar minuciosamente as verbas da despeza, glosan-

do as que forem exageradas.
Art. 20. O coliector exercera as funcçes de thesoureiro, rece-

bendo mensalmente do director a renda das officinas, mediante
talão especial, rubricado por um dos membros do conselho fiscal.

§ unico. Todos os pagamentas serão effectuados pelo coliector,
que remetterá trimestralmente ao governo a relação explicita da
receita e despeza do estabelecimento para lhe serem abonados os
fundos necessarios pela directoria da fazenda provincial.

Art. 21. Servirá de secretario nas reuniões do conselho eco-
nomico o director-secretario.

§ unico. As actas das reuniões, depois de approvadas, serão
lançadas em um livro proprio e assignadas por todos os membros
presentes.

Art. 22. No fim do anuo lectivo, o professor e mestres de offiei-
nas deliberarão, em reunião, sobre a distribuição dos premios aos
aprendizes.

Será presidida a reunião pelo director.secretario.
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CAPITULO 7.8

DJsPosIçôzs GBAES.

Art. 23. O director contratará os mestres 1 1oo que ao funda-
rem as oflicinas.

Art. 24.0 director-secretario e o professor são do nomeação do
presidente da provincia.

Art. 25. O professor de instrucção primaria o desenho linear
goza das vantagens e está sujeito ás penas estabelecidas pelo re-
gulamento zi,84 para os professores publicos em geral.

Art. 26. O regimento interno será organisado pelo conselho-
fiscal, de modo que satisfaça aos preceitos da hygiene em relação á
distribuição das horas de trabalho e recreação e á alimentação e
exercicios corporses. Esse regimento será approvado pelo presi-
dente.

Art. 27. O director, desde que estejão habilitados os apren-
dizes, agenciará encommendas e procurará .ahida para as obras
feitas nas officinas, organisaudo exposições publicas o leilões, de
combinação com o conselho economico.

Art. 28. Os donativos particulares serão entregues pelo di-
rector á coilectoria provincial, para os devidos effeitos.

§ unico. O producto desses donativo., destinados ao patri-.
monio do lyceo, será, logo que attingir á somma necessaria,
convertido em apolices da divida publica, averbadas em nome de
estabelecimento.

Art. 29. O pae, tutor ou protectora do menor pretendente à
matricula, cujo requerimento for indeferido pelo director do ly-
ceo, poderá recorrer da decisão para o presidente da provincia,,
sendo o requerimento informado pelo inspector do municipio.

Art. 30. O lyceo só poderá admittir como aprendiz, nos termos
do art. 10 deste regulamento, até 20 menores, que serão alimen-
tados e vestidos á custa do estabelecimento, que lhes fornecerá
todo o material para o ensino.

Art. 31. Na distribuição dos aprendizes pelas offlcinas se at-
tenerà á robustez physica, á vocação de cada um delies e aos
desejos manifestados pelo pai, tutor, mãi ou protector do menor.

Art. 32. O lyceo será supprimldo, si, depois do primeiro
anuo, as offlcinas não tiverem a frequencia legal.

Art. 33. O contrato de aluguel ou arrendamento do predio
cai que tem de funccionar o lyceo será feito pela presdeacia1
nobre proposta do director.secretario.
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Art. 34. Fico revogados o regulamento ii. 96 e u
siçbes em contrario.

Tabeila dos vencimentos dos empregidos do lyceo de artes
e officios do Serro, i que se refere o § unico do art. 22

da lei n. 2892 de 6 de novembro de 1882

Director-secretario ..........800$000
Professor de instrucção primaria e desenho linear. 1:00$000
Porteiro-servente ...........600$000
Mestre carpinteiro e marceneiro. . . . . •
Mestre ferreiro e serralheiro .......400000

3:400$000

Palaclo da presidenca da provincia de Minas Geraes, Ouro
Preto, 20 de abril de 1883.

ArToNIo GoNçLvws CuÀvEs.

ESCOLA AGJIICOLA no PIRACICABA. -

A lei n. 2166 de 20 de novembro de 1875 havia autorisado a
fundação de ires escolas agricolas industriaes nos valies a que se
destivavAo as vias-ferreas do Rio Verde, de Leste e de Pedro 2.0
(linha central), sendo uma em o municipio do Curveilo, nas ses-
marias do Mello, de propriedade da provincia, e outra no muni-
cipio da Campanha; podendo-se no custeio • conservação de cada
uma despender quantia não exceiente a 1:000$.

Posteriormente, a lei n, 2.545 de 31 de dezembro de 1879,
em seu art. 13, diapoz que o estabelecimento dessas escolas fosse
nos vailes dos rios Verde, Piracicaba e das Velhas.

Pela presidencia expedio-se então o seguinte acto:

Regulamento ia. 90 de IS de novembro
de 1$80.

CAPITULO 1

DAS ESCOLAS LOBICOLAS E SEOS FINS.

Art. j.s Fico fundadas tres escolas agricolas nos valles do
Rio das Velhas, Rio Piracicaba e Rio Verde.

Art. 2.° São seos fins:
§ l. o Promover e difundir na provincia os conhecimentos da

aciencia agricola, pela admissão de alumnos e de habitantes do
campo, que neilas desejem receber o ensino profissional. exp1ica
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do-lhes o manejo dos apparelhos e instrumentos aratorios aperfei-
çoados.

§ 2. 0 Estabelecer pequenas fazendas-escolas, onde se accom-
modem familias de immigrantes praticos na lavoura aperfeiçoada
e no fabrico de generos de industria agricola, proprias para o con-
sumo local e exportação.

CAPITULO II.

DOS ALUMNOS E SUA ADMISSXO.

Art. 3•0 Alem dos alumnos pensionistas, poderão ser admitti-
dos alumnos gratuitos, até ao numero de doze.

Tanto uns como outros deverão provar para a admissão, que
será determinada pelo presidente da proviucia, em vista de infor-
mações do director da escola:

I. Que são maiores de 15 annos e menores de 25.
II. Que forão vaccinados e se achão em satisfactorias condi-

ções de saude.
III. Que foro approvados nas materias que constituem o en-

sino primario do 2.0 grao, segundo o regulamento n. 84.
IV. Que têm boa conducta moral e civil.
§ 40 A prova da condição do n. 1 será por certidão de idade;

a do n. II por attestado medico ; a do do ti. iii por attestados dos
respectivos professores ; a do n. IV por attestado do parocho.

§ 2. 0 Alem dessas condições, deverão os alumnos gratuitos
provar ainda, com attestado do parocho ou do juiz do orphos, o
soo estado de pobreza.

§ 3. Para admissão destes guardar-se-ha a seguinte prefe-
rencia:

1. Os orphãos de pai.
II. Os que se tenhão distinguido nas escolas primarias, por

sua intelligeneia, aptidão e procedimento.
§ 40 Aos pais, tutores e curadores compete exclusivamente

requerer a admissão dos alumnos.
Art. 1.0 Aos alumnos gratuitos serão fornecidos, a expensas

da provincia, vestuario, alimentação o tratamento e, tanto a eQtes
como aos pensionistas, os instrumentos necessarios para os traba-
lhos praticos.

Art. 5.' Os pensionistas pagarão as annuidades que forem ta-
xadas no regimento interno de cada uma escola, as quaes serão
pagas trimestralmente nas respectivas coileetorias, mediante guias
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assignadas pelo director da escola e talões numerados e rubricados
pela directoria da fazenda.

Art. 6,° Esse pagamento se realisar no 1. dia do trimestre e
será devido por todo alie, ainda que o pensionista retire-se antes.

Art. 7• o Aqueile que, por mais de deus trimestres, deixar de
entrar com a respectiva importaDcia, incorre na pena de ser des-
pedido.

Art. 8.0 Todos as alumnos usarão do uniforme que for mar-
cado no regimento interno, no qual se fará a lista dos objectos de
uso domestico, que devem levar na occasião da matricula.

Art. 9.° Não poderão os alumnos sahir do estabelecimento du-
rante o anno lectivo, excepto nos domingos e dias santificados,

requisição de seus pais,tutores ou educadores.

CAPITULO III.

DO ENSINO-

Art. 10. O ensino dado na escola constará de um curso theo-
rico e pratico, feito em campos proximos do estabelecimento, em
fabricas e engenhos, em prados naturaes e artificiaos, em cnrraes,
cercados e estabuloa apropriados.

Art. 11. Neste curso serão dadas as seguintes lições em traz
annOB

l.° ANN0.—Economia rural e contabilidade.
2.0 ANN0.—Elementos de physica experimental e de chimica

applicada . agricultura, noções de botanica, de geologia e zoologia.
3.0 ANNo.—Naçes geraes de veterinaria e theoria dos systemae

agricolas,
Art. 12. O ensino pratico devera comprehender
I. Composição geologica, phy.ica e chimica dos terrenos ara-

vais.
II. Fertilisadores ou estrumes e suas applicaçes ; maneira de

preparai-os.
III. Cultura das terras nas regiões frias, temperadas e quentes.
IV. Arboricultura.
V. Estabelecimento e conservação dos pastos.
VI. Cultura especial das plantas sacharinas, oleoginosas, de

tinturaria, filamentosas, viniferas, gommosas e medicinaes.
VII. Horticultura e ajardinagem.
VIII. Criação e engorda de gado.
IX. Irrigação, saneamento e drainagem.
X. Mechanica agricola.
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Art. 13. Os exercicios praticos e trabalhos manuaes seram
encetados ao mesmo tempo que o ensino theorico, segundo o pro-
gramma organisado no principio de cada anuo pelo director da
escola e approvado pelo presidente da provincia.

CAPITULO IV.

DO PESSOAL.

Art. 14. Os empregados da escola seram de duas classes: de
1omeação ou contrato com a presidencia; de nomeação ou contrato

com o director.
§ unico. Pertencem à 1. 1 classe o director e o professor; à

o amanuense, o machinista, o agente, o enfermeiro e o porteiro-
servente.

Art. 15. Ao director, cujo lugar poderá se exercido pelo pro-
fessor, em quanto a escola não tiver grande numero de alumnos o
trabalhadores, e a quem são subordinados todos os omprigados da
escola, compete:

§ 1.0 Fazer observar as disposiços do presente regulamento
pelos empregados respectivos.

§ 2. 0 Organisar o respectivo regulamento interno, submet-
tendo-o à approvação da presidencia.

3.0 Inspeccionar todos os serviços economicos e trabalhos
industriaes do estabelecimento.

§ 4.° Velar pela sua prosperidade, tomando por si as medidas
que julgar convenientes para esse fim ê propondo as que não es-
tiverem nas suas attribuiçes.

§ 5.0 Admoestar e suspender até por oito dias os empregados
remissos no cumprimento de seus deveres.

§ 6.0 Manter a disciplina entre osalumnos, aos quaes poderá
punir com reprehensão, prisão e expulsão, em ultimo caso.

§ 7,0 Contratar os trabalhadores necessarios para o serviço do
estabelecimento.

§ 8. Promover ns terrenos da fazenda a producção do gene-
ros para o consumo do estabelecimento e venda nos mercados.

§ 9• Activar a arrecadação das rondes do estabelecimento e fIs-
causar escrupulosamente as respectivas despezas.

§ 10. Organisar a escripturação, por meio de livros, que serão
abertos, numerados, rubricados e encerrados na directoria de fa-

enda.
tI. Enviar á presidencia, trimonsalmente, o balancete da
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receita e despeza, com os respectivos documentos comprobatorios;
e annualmente. até 31 de dezembro, um relatorio circumstanciado
das occurrencias mais importantes, propondo as medidas necessa
rias para o progresso do estabelecimento, o fazendo-o acompanhar
do balancete da despeza para o exercicio seguinte.

§ 12. Propor as reformas que a experiencia aconselhar nas dis-
posições deste regulamento.

Art. 16. São deveres do professor:
1. Dar as lições theoricas aos alumnos, nas horas e du-

rante o tempo designado no regimento itorno.
§ 2. Presidir os trabalhos praticos a que os mesmos são obri-

gados.
Art. 17. As obrigações dos demais empregados serão determi-

nadas no regimento interno.
Art. 18. O professor fica sujeito às mesmas vantagens, onus

e penas dos demais professores publicos, segundo o regulamento n84.
Art. 19. Vencorá o ordenado annual de 2:400$. o mais a

gratificação de 600$000 quando accumular as funcçes de director.
Art. 20. A este compete igualmente, pelo seu exerCiCio, O

ordenado de 2:400$.
CAPITULO V.

EO CONSELHO FISCAL.

Art. 21. Haverá um conselho fiscal, composto de 5 membros,
nomeados pelo presidente dentre os cidadãos que mais interesse
mostrarem pelo desenvolvimento do eijsino da agricultura.

Art. 22. Compete-lhe
§ 1. 0 Visitar o estabelecimento, sempre que o julgar conve-

niente; porem, dotermivadamente, uma vez cm cada trimestre.
§ 2.0 Fazer um termo da visita, com as observações con-

venientes, no respetivo livro.

DlsPosIçSs GERAES.

O cdificio para a escola será adquirido por compra ou arreti
damento, em um lugar approximado a centros do população. De.
verá ter pelo menos 120 hectares de terreno e commodos espe
ciaes para aula, enfermaria, dormitorio, bibliotheca, fabricas e de-
positOS.

Art. 24. Para instaliar o estabelecimento, construir edifi.
cios e fabricas, fazer acquisiço de instrumentos e utensilios, 0
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director organisara um orçamento e, em vista delie, solicitar as
quantias necessarias. Verificada a instailação, as despezas de cus-
teio e conservação serão balanceadas com a receita.

Art. 25. Aos immigrantes e suas familias, bem como a quaes.
quer outros trabalhadores industriaes e agricolas contratados
pelo director. se ministrara graUs tratamento, instrumentos e vos-
tuario, somente durante o 1.0 anno, em que receberão tam-
bem o ulario que lhes for previamente arbitrado, ou parte nos
prodnctos das fazendas, conforme for convencionado.

§ unito. Findo o 1.0 anno de serviço e querendo continuar,
terão somente direito aos salarios ou a uma parte da renda bruta
das fazendas e fabricas em que trabalharem, segundo ajuste.

Art. 26. Haverá no estabelecimento uma bibliotheca, con-
tendo jornaea o livros de agricultura.

Art. 27. Os livros destinados A escripturação da receita e doa-
peza serão remettidos, findo o anuo, à directoria da fazenda, para
$ respectiva tomada de contas.

Art. 28. Alem destes, haverá mais os seguintes: um destinado
ao registro dos nomes dos benemeritos do estabelecimento; um para
os termos de visita dos membros do conselho fiscal; e uni outro para
a assignatura das pessoas que visitarem a escola.

Art. 29. No mez de dezembro de cada afino terão lugar os exa-
mes dos alumuos, presididos pelo director, com assistoncia do con-
selho fiscal.

Art. 30. Aos alumnos que mais se distinguirem, durante o
anno lectivo, serão conferidas iziedalhas do ouro e prata, dando-se
tambem pronios em dinheiro, correspondentes aos productos que
houverem fabricado, segundo a tabelia organisada pelo director.

Art. 31. O regulamento interno, alem do mais, conterás
1. O horario do estabelecimento.
II. Os detalhes a respeito da conducta dos alumnos em todos O

trabalhos ruraes e nas aulas.
III. Os vencimentos e obrigações dos empregados nomeados ou

contratados pelo director.
IV. O programma das liços.
Art. 32. Revogam-se as disposiç6es em contrario.

No mesmo anno a lei n. 2718 de 18 de dezembro, em seu art.
&°, autorisou o dspendio das seguintes quantias:

Até 15:000$. com o custeio da escola agricola fundada no mu-.
nieipio da Itabira, em terreno arrendado ao Dr. Domingos Mar-
tifla Guerra.
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Até 6:000$ com o custeio do asylo agricola creado na capital,

emquanto no fossem instailadas todas as escolas agricolas, de
que trata a lei n, 2166.

Em 1881, a lei n. 2815 do 22 de outubro, no art. 3. §6:, au-
torisou o governo a alterar, de accordo com o respectivo director,
o reg. da escola agricola do Valie do Piracicaba, de modo a trans-
formal-a em uma fazetida modelo , e pelo § 2. 0 do art. 9. 0 ex
tinguio o asylo agricola de Ouro Preto.

Em cada um dos annos do 1881 e 1882 tem sido consignada
escola agricola do Piracicaba a verba de 8:000$.

A' instrucção publica, em todos os seus diversos estabeleci-
mentos, consignou-se em 1840-1841 a quantia de 96:790$000;
em 60-61 a de 201:600$.; em 80-81 a de 78:900$.; em 81-82 a
de 760:340.; em 82-33 a de 875:900.; em 83-84 a de 84:073$333.

DISPOSIÇÕES VIGENTES.

Regulamento n. 100.

O doutor presidente da provincia, usando da autorisação con-
ferida no § 2. o do art. 4.° da lei n. 2892 de 6 de novembro de
188, determina que, quanto ao ensino publico e particular, se
observe o seguinte	

CAPITULO 1

DA rISCALISAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E INSPECÇÃO DO ENSINO

Art. 1.° A direcção e inspecção do ensino primario e secunda-
rio, publico e particular, pertencem ao presidente da provincia,
que as exercerá por meio das seguintes autoridades:

1 Inspector geral.
II Concelho director.
III Inspectores municipaes.
IV Delegados litterarios.
V Concelhos parochiaes.
VI Directores do lyceo mineiro, externatos e escolas norrnaes.

VII Congregações dos mesmos estabelecimentos.
VIII Inspectores extraordinarios.

SECÇÃO ja
DO INSPECTOR GERAL

Art. 2.o Ao inspector geral, como primeira autoridade,
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quem está immediatamente confiada a flscalisaçãG e inspecção do
ensino primario e secundario, e a quem são subordinados todos
os estabelecimentos publicos • particulares de instrucção, in-
cumbe:

1. 4 Dar expediente a todos os negocios concernentes á in-
strucção publica.

§ 2.G Inspeccionar os estabeleciment	de instrucção e fis-
causar o soo regimen e methodo.

§ 3.9 Fiscalisar a distribuição e emprego do fundo escolar
municipal.

§ ã.' Velar pela execução do regulamento e leis sobre o
ensino.

§ 5.. Visitar as bibliothecas publicas, assim como, por si e por
seos propostos, as escolas da comarca da capital, pelo menos
duas vezes no anno.

§ 6. • Responder ás consultas e dar decisões sobre todas as
uestôes relativas á inspecção e administração do ensino publico.

§ 7.' Contratar o ensino das escolas nocturnas e dominicaes.
§ 8.0 Presidir aos concursos dos candidatos ao profossorato

secundario e, todas as vezes que lhe for possivel, ao do primario
que tiverem lugar perante a escola normal da capital; verificar
as provas de capacidade piofissional exhibidas perante as outras
escolas normaes da provincia e apreciar a capacidade moral dos
concurrentes.

§ 9.° Presidir ás sessões do concelho director.
§ 10. Exercer escrupulosa vigilancia sobre as despezas de-

cretadas e necessarias para esse ramo de serviço.
§ 11. Mandar proceder a exame nas casas construidas para

escolas, de modo que sejão vastas, arejadas e salubres.
§ 12. Promover a fundação de bibliotheeas, musoos peda..

gogicos, annexos ás escolas normaes e bibliothecas populares.
§ 13. Promover a reunião dos professores para conferencias

pedagogicas.
§ 44• Exigir informações das autoridades subalternas da in-

specção sobre o procedimento dos professores, e mandar publicar
o extracto das exposições annuaes, que devem fazer, da situação
moral e material das escolas,

§ Iti. Propor ao presidente da provincia, guardadas as dis-
posições deste regulamento:

1.° A compra dos livros e compendios apropriados ao ensino.
.° Os novos metliodos e systemas de ensino, depois de ex.
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perimentados por si e seos agentes, expondo o grao de aprovei-
tamento que produzirão.

3o O programma das escolas normaes, assim como do exa-
me para a admissão nesses cursos e do concurso para os can-
didatos ao professorato.

4o O regimento interno dos estabelecimentos publicos litte-
rarios.	 -

5.° As escolas particulares que devem ser subvencionadas,
precedendo informações das camaras municipaes, e a cessação das
mesmas subvenções.

6.° A nomeação e demissão dos professores.
7.° A jubilação de professores que devão deixar o serviço

publico, ou porque assim convenha ou porque o tenhão requerido.
8.° A concessão de gratificações extraordinarias aos professores.
90 A remoção dos professores publicos, sempre que o exija

o serviço.
10. A creação, suppressão ou remoção de cadeiras.
11. A nomeação e demissão dos demais empregados da in-

strucção publica e das bibliothecas provinciaes.
12. A concessão de diplomas de normalistas aos alumnos

das escolas normaes que tiverem concluido o curso e aos in-
dividuos que perante as mesmas se mostrarem para isso ha-
bilitados.

13. A suspensão dos professores publicos.
14. A suppressão ou suspensão dos externatos e escolas nor-

maes.
15. A distribuição e emprego do fundo escolar provincial,

proporcionalmente ao numero de escolas providas em cada mu-
nicipio.

§ 16. Nomear e demittir os professores interinos, na forma
deste regulamento.

§ 17. Nomear e demittir os delegados parochiaes e seos sup-
plentes e os membros dos concelhos parochiaes.

§ 18. Approvar a nomeação dos substitutos dos professores
impedidos ou faltosos, feita pelos inspectores municipaes.

§ 19. Nomear e demiltir os porteiros e continuos da secre-
taria, lyceo, externatos, escolas normaes e outros estabelecimentos.

§ 20. Deferir juramento e posse a todos os funccionarios
da instri.cção publica.

§ 21. Attestar a frequencia dos directores do lyceo, exter-
natos, escolas normaes e do bibliothecario da capital; e bem as-
sim dos demais empregados da instrucção publica, quando reco-
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nhecer que as autoridades a quem está incumbida a attribuição
de attestar a frequencia dos mesmos não o fazem por mo-
tivos illegitimos.

§ 22. Visar o certificados que aos professores e mais em-
pregados da instrucção publica forem passados pelos directores
do lyceo, escolas normaes, inspectores municipaes e delegados.

§ 23. Suspender as cadeiras de instrucção primaria ou secun-
1 daria que não tiverem a frequencia legal.

§ 24. Tomar conhecimento das faltas e irregularidades dos
professores sujeitos ás penas de admoestação, reprehensão e mui-
ta, julgando-as definitivamente.

§ 25. Marcar o prazo em que devão os professores entrar
em exercicio, o qual será de 30 a 90 dias, conforme as distancias.

§ 26. Conceder aos professores licença até oito dias com or-
denado e até trinta dias sem vencimento algum, dentro de um
anno.

§ 27. Designar os membros que devem servir em cada uma
das sessões do concelho director, e nomear o relator.

§ 28. Fazer inscrever em livro proprio as pessoas que tive-
rem prestado donativos e serviços relevantes á instrucção.

§ 29. Apresentar ao presidente da provincia, um mez antes
da reunião da assemblea provincial, um relatorio, com todos os es-
clarecimentos e propostas, acompanhado do mappa estatistico das
escolas e do orçamento da despeza a fazer-se com o pessoal e ma-
terial do ensino.

§ 30. Tomar conhecimento dos recursos, cuja decisão Ihs
competir, e informar sobre os que forem interpostos para o go-
verno.

§ 31. Haver como justificadas, independente de qualquer do-
cumento, até Ires faltas, por mez, de cada empregado da secreta-
ria e directores do lyceo, externatos e escolas normaes.

§ 32. Exercer todos os mais actos que pelas leis e regula-
mentos lhe forem commettidos e os que virtualmente estão com-
prehendidos nas obrigações do cargo.

Art. 3.° O inspector geral será substituido em suas faltas •
impedimentos pelo secretario.

SECÇÃO 2.a

DO CONCELHO DIRECTOR

Art. 4. 6 O concelho director compor-se-ha:
1. 0 Do inspector geral.



COISOLIDAÇXO DÁS LEIS MINEIRAS.	529
2.' Dos directores da escola de pharmacia, lyceo mineiro e es-

cola normal da capital.
3o De cinco professores, d'entre os de instrucção primaria e

secundaria da capital.
unico. Os quatro primeiros são membros natos do conce-

lho, os mais de nomeação do governo, sobre proposta da inspecto-
ria geral, e serão conservados, emquanto bem servirem.

Ari. 5.. O governo nomeará, pela mesma forma do § prece-
dente, tres substitutos, que deverão ser convocados para servirem
nas falias ou impedimentos dos effectivos.

Ari. 6.' O inspector geral será o presidente do concelho.
Art. 7.' A reunião do concelho terá lugar quando for convo- j

cada pelo inspector geral ou por ordem do governo.
Ari. 8.' A convocação será feita por officio do inspector geral,

no qual se mencionará o motivo que a determina, e com anteceden-
cia nunca menor do tres dias.

§ unico. O membro do concelho que se achar impedido de
comparecer á reunião o communicará á inspectoria geral, a tempo
de ser chamado o seu substituto.

Ari. 9.' O membro do concelho que não comparecer ás ses-
sões, sem motivo justificado, pagará de cada vez a multa equi-
valente a um dia dos seus vencimentos, como empregado publico.
A pena será imposta pelo inspector geral, ao terminar a sessão, e
deverá constar da acta respectiva o ser , communicada á reparti-
ção competente, para o devido desconto dos vencimentos do mez. a

Art. 10. A missão do concelho director será litteraria, ad-
ministrativa e disciplinar.

Art. 1!. Não haverá sessão, sem que esteja presente a maio-
ria de seus membros, quando tratar-se de assumptos litterarios;
para imposição de penas de suspensão, perda de cadeira, assini
como para concessão das gratificações estabelecidas por este re-
gulamento e jubilação dos professores publicos é necessaria a
presença de todos.

Art. !. Servirá de secretario do concelho o mais moço dos,
membros effectivos.

Ari. 13. Dividido em duas secções de tres membros cada
uma, com o seu relator, nomeado pelo inspector geral, consultará
cada uma das secções com parecer, por escripto, sobre o objecto,
cujo exame lhe tiver sido confiado.

L' Este parecer será submettido á decisão do concelho.



3O	CONSOLIDAXO DAS LEIS MINEIRAS.

§ 2. 0 Os demais membros do concelho serão empregados nos
impedimentos dos que forem designados para as secções.

Art. 14. Como concelho litterario, compete emittir parecer sobre:
1.0 Adopção de methodos e systemas praticos do ensino.
.° Adopção, revisão ou substituição de compendios, livros e

objectos do mesmo ensino.
30 Regimento interno das escolas e quaesquer estabelecimen-

tos publicos de instrucção primaria e secundaria.
..° Elaboração das bases para qualquer reforma ou melho-

ramento de que carecer o ensino publico.
Na adopção, revisão ou substituição de compendios, livros e

objectos do ensino que é dado no lyceo mineiro e nas escolas nor-
maes, assim como no exame de adopção dos inethodos e systemas
praticos do ensino dos mesmos estabelecimentos, o concelho ouvirá
previamente as respectivas congregações.

§ 1. 0 Como concelho administrativo, emittir parecer sobre:
1.° A concessão das gratificações estabelecidas por este regu-

lamento.
2.° A jubilação dos professores publicos.
30 A remoção dos mesmos a bern do serviço publico.
§ 2. 0 Como concelho disciplinar, julgar definitivamente, com

recurso necessario para o presidente da provincia, as faltas dos pro-
fessores, cuja pena seja a de suspensão ou perda de cadeira.

Art. 15. Alem das attribuiçies que lhe são conferidas pelos
arts. antecedentes, poderá o concelho ser ouvido sobre quaesquer
outros assumplos lilterarios pelo inspector geral ou pelo presidente
daprovincia, e, independente de consulta do governo, propor qual-
quer providencia que lhe pareça conveniente ao melhoramento e
progresso do ensino.

Art. 16. Os serviços prestados pelos membros do concelho
director serão reputados distinctos, e como taes deverão ser consi-
derados na concessão das gratificações extraordinarias marcadas
por este regulamento, e lhes darão preferencia para qualquer cargo
de nomeação do governo provincial.

Art. 17. O concelho director reger-se-ha em suas sessões por
um regimento interno, que organisarã para regularidade de seus
trabalhos.

SECÇÃO 3a

INSPECTORES MtJNICIPAES

Art. 18. Em cada municipio haverá um inspector e um sup -
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plente, nomeados pelo presidente da província, sobre proposta do
inspector geral, d'entre os cidadãos que mais se tenhão distinguido
pelo seu civismo e dedicação a este ramo de serviço.

Art. 19. Compete-lhe
§ 1. 0 Visitar as escolas publicas e particulares e mais estabe-

lecimentos de instrucção pertencentes a seu município, o maior nu-
mero de vezes que lhe for possivel ou quando pelo inspector geral
lhe for ordenado.

§ 2. o Nessas visitas examinará
1.0 O procedimento moral e civil dos professores, o modo pelo

qual transmittem seus conhecimentos aos alumnos ; si observão
o programma do ensino; si são assiduos no cumprimento de seus
deveres; si tratão carinhosamente os alumnos.

.° A casa da escola, suas condições hygienicas e commodida-
de para o numero de alumnos que a frequentão.

3. 0 A disciplina, a ordem e regularidade das lições, notando
todos os abusos que observar.

4.° Os livros de inventario da mobilia, da matricula, do ponto,
dos termos de exame e de visitas.

5.° Os compendios e livros elementares que existem ou faltão
na escola, quaes os necessarios para os meninos pobres, indagando
como se tem feito a distribuição.

§ 3 • 0 Fazer, durante a visita, uma prelecção sobre o assumpto
de pedagogia que for apropriado a situação da, escola, e assistir
ás lições, interrogando os aluinnos.

§ 4. 0 Enviar ao inspector geral copia do termo de visita, no
qual dará conta dos factos observados.

§ 5a Reunir, sob sua presidencia, com a assistencia do dele-
gado, o concelho paroclilal; propor-lhe as medidas que julgar con-
venientes aos interesses do ensino publico; ouvil-o ácerca da crea-
ção de novas cadeiras; despertar em cada iun de seus membros o
maior interesse pelo desenvolvimento da instrucção.

§ 6. 0 Verificar, por si e por intermedio dos delegados, o
alistamento dos menores em idade escolar, indagando da frequen-
cia daquelles que residem no perimetro assignado para o ensino
obrigatorio.

§ 7. 0 Persuadir, por si e por intermedio de pessoas activas e
humanitarias, os paes, tutores, educadores, amos e protectores, a
que mandem os meninos para as escolas.

§ 8. 0 Fazer-lhes intimação para o cumprimento desse dever
e, não sendo cumprido, impor-lhes as multas que por leis e re
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gulainentos forem marcadas, com recurso necessario para o in-
Ipector geral.

§ .° Solicitar informações sobre as escolas livres, exami-
nando o seo methodo de ensino e o aproveitamento dos alumnos.

10. Visitar as escolas livres subvencionadas, para infor-
mar si os subsidios são bem empregados.

§ II. Animar a fundação de escolas livres, a organisação
de associações que tenhão por fim estabelecer asylos á infancia e
colher meios pecuniarios para o fundo escolar municipal.

§ 12. Indicar ao inspector geral as escolas livres e os es-
tabelecimentos particulares que estão no caso de ser subven-
cionados.

§ 13. Excitar o interesse pela instrucção, da parte dos ho-
mens de vontade activa, e solicitar do governo as providencias
que julgar proprias para seo desenvolvimento.

§ 14. Propor a nomeação de pessoas idoneas para delega-
dos o supplentes, de professores interinos para as escolas que,
e€tando providas effectivamente e com frequencia legal, vaguem
por qualquer motivo, assim como a demissão desses mesmos func-
cionarios.

§ 15. Nomear substitutos aos professores impedidos ou faltosos,
mediante a approvação do inspector geral.

§ 16. Conceder licença aos professores, até 30 dias dentro
de um anno, sem vencimento algum.

§ 17. Dar juramento e posse aos empregados da instrucção
publica de seo municipio que ainda o não tiverem prestado.

§ 18. Admoestar e reprehender os professores publicos e mais
empregados da instrucção publica do municipio.

§ 10. Certificar a frequencia dos empregados do muni-
cipio, para que possão receber seos vencimentos, e visar os cer-
tificados que para o mesmo fim derem os delegados aos profes-
ores publicos e particulares subvencionados.

§ 20. Propor a suspensão de cadeiras, quando não tenhão
frequencia legal, acompanhando a proposta de provas que a jus-
tifiquem.

§ 21. Impor as multas que por lei são de sua compe-
tencia, com recurso necessario para o inspector geral.

§ 22. Remetter á secretaria, até aos ultimos dias de Ja-
neiro e Julho, um quadro demonstrativo do numero de esco-
las publicas, escolas livres e estabelecimentos particulares de
j^Istrucção que existão no municipio, dos nomes dos proles--
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seres, directores, numero de alumnos e das materias leccio-
nadas, e bem assim uma lista dos professores e directores que
deixarão de apresentar mappas em tempo competente, com a de-
claração de haverem sido ou não avisados.

§ 23. Transmittir á secretaria, com pontualidade, os mappas
trimestraes dos professores publicos e os semestraes das escolas
e estabelecimentos de instrucção particular do municipio, que
lhe forem enviados pelos respectivos delegados e directores.

§ 24. Negar o visto nos certificados dos professores, re-
ferentes ao ultimo mez do trimestre, nos quaes não venha men-
cionada a entrega do mappa a que são obrigados, salvo si ja
o houver recebido.

§ 25. Remetter annualmente á inspectoria geral um qua-
dro nominal dos menores sujeitos á obrigação do ensino, con-
forme o modelo e com as competentes observações.

§ 26. Fiscalisar a arrecadação das diversas verbas que con-
stituem o fundo escolar e fazel-as recolher á collectoria mu-
nicipal, a qual deverá remetter immediatamente as portarias
das multas que lhe couber impor, para a devida cobrança.

§ 27. Receber da coliectoria municipal, em tempo compe-
tente, empregar e distribuir pelos concelhos parochiaes, conforme
as instrucções para este fim expedidas pela inspectoria geral, o
producto do fundo escolar municipal, e fiscalisar a sua distribuição
pelas escolas e alumnos pobres, remettendo á mesma inspectoria
os documentos relativos.

28. Exercer todos os mais actos que por lei e regulamentos
lhe forem commettidos.

Art. 20. Aos inspectores de municipio, onde houver escola
normal, compete, alem das attribuições;

1.' Assistir e fiscalisar os concursos para o magisterio prima-
rio e os exames dos alumnos dos mesmos estabelecimentos e can-
didatos ao diploma de normalista.

.• Enviar, findo o acto, um relatorio circumstanciado sobro
a regularidade ou irregularidade dos mesmos exames.

SECÇÃO 4&
DOS DELEGADOS

Art. 21. Haverá em cada freguezia da provincia, districto ou
povoação, onde existir escola publica ou livre subvencionada,
m delegado e um supplente, de nomeação e demissão da in-

spectoria geral, sobre proposta do inspector do municipio.
Art. 22. Aos delegados compete:
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§ 1.° Visitar mensalmente as escolas, fazendo os exames pre-
scriptos no § .° do art. 19.

§ 2.° Enviar aos inspectores de municipio as informa-
ções que obtiver sobre os methodos do ensino, frequencia e
adiantamento dos alumnos nas escolas e estabelecimentos de
instrucção particulares, e a declaração da data em que são
abertos e fechados, assim como, até aos dias 45 de Janeiro, Abril,
Julho e Outubro, os mappas das escolas e estabelecimentos pu-
Micos e particulares subvencionados, contendo o nome dos alum-
nos, dos professores e directores.

§ 3.° Communicar ao inspector do municipio o dia em que
os professores publicos começarem ou reassumirem o exercicio,o em
que entrarem no gozo de alguma licença ou fecharem a escola por
motivo de permuta, remoção ou demissão.

§ 4.° Examinar si nos titulos dos nomeados estão notados
a posse e o juramento dos mesmos, com o competente visto do in-
spector municipal, assim como si as portarias de licença teem o
cumpra-se da inspectoria geral.

§ 5.° Transmittir semestralmente aos inspectores municipaes,
com' o seo visto, o mappa semestral das escolas e estabeleci-
mentos particulares de instrucção não subvencionados, e uma
lista nominal dos professores e directores que deixarem de cum-
prir esse dever.

§ 6.° Dar guia de matricula aos alumnos que pretenderem
frequentar as escolas publicas ou subvencionadas.

§ 7.° Attestar a frequencia dos professores publicos e sub-
vencionados, para que possão receber seos vencimentos, podendo
justificar até tres falhas, independente de qualquer documento.

§ 8.° Communicar sem demora ao inspector do municipio
qualquer impedimento dos professores publicos da parochia, que
exceda de 15 dias, afim de que lhes seja nomeado substituto.

§ 9. 0 Fazer admoestações reservadas aos professores publicos
e subvencionados, por falta de cumprimento de deveres, e pe-
dir ao inspector do municipio providencias, nos casos em que
mereça punição mais severa, com previa deliberação do conce-
lho parochial.

§ 10. Nomear examinadores para as escolas publicas e sub-
vencionadas e presidir aos respectivos exames, na falta do in-
spector.

§ 11. Assignar com o professor os attestados, e os respectivos
talões, dos alumnos que houverem sido julgados em exames promp-
tOS em todas as materias do ensino obrigatorio
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§ 12. Fazer inventariar os moveis das escolas na entrada dos
professores nomeados ou removidos e quando deixarem o exer-
cicio. Deste inventario, que será lançado no livro competente,
e assignado pelo delegado e professor, será remettida uma copia á
inspectoria geral.

§ 13. Presidir ao concelho parochial e convocal-o extra-
ordinariamente, quando julgar necessario.

§ lJs. Promover, por si e por meio do mesmo concelho,
suljscripções entre os seos com paro ch!anos para o fundo escolar,
municipal, e fazer recolher o soo producto á respectiva collecto-
ria, por intermedio do inspector municipal.

§ 15. Indagar, por si e por meio dos membros do concelho,
quaes os meninos que, morando no perimetro assignado para o
ensino obrigatorio, deixão de receber o ensino primario.

•	§ 16. Procurar, por si e pelos mesmos, persuadir, por meios
brandos e suasorios, os paes, tutores e educadores, amos e pro-
tectores, que os mandem para a escola.

§ 17. Fazer-lhes intimações para o cumprimento deste de-
ver, e, não sendo cumprido, dar de tudo parte circumstanciada
ao inspector do municipio, que imporá a pena do regulamento.

Art. 23. Acluelies que edificarem ou offerecerem casa para es-
cola serão preferidos para delegados parochiaes.

Art. 24a. Nas faltas e impedimentos do delegado e supplente,
suas attribuições serão exercidas pelo juiz de paz, membro d
concelho parochial.

SECÇÃO 5a

Dos CONCELHOS PAROCHIÀE5

Art. 25. Os concelhos parochiaes serão compostos do re-
spectivo delegado e dous cidadãos esclarecidos e de influencia na
localidade, devendo ser nomeados, de preferencia, para estes
cargos o parocho e o primeiro juiz de paz.

Art. 26. Os concelhos parochiaes se reunirão, pelo menos,
uma vez • em cada trimestre, e extraordinariamente, sempre que
forem convocados pelo delegado respectivo, a quem auxiliarão na
fiscalisação das escolas.

Art. 27. As suas attribuições são as seguintes:
La Fazer o arrolamento dos meninos que estojão em idade

de frequentar as escolas, e remetter a relação ao inspector
municipal.

Publicar o arrolamento, receber as reclamações e de-
cidil "asi dentro do prazo de 15 dias, formando, segundo o MO:-
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delo n. 1, o quadro que remetterá semestralmente ao inspector
do municipio.

3a Promover subscripções entre os parochianos para o fundo
escolar municipal, e fazer recolher o seo producto á respectiva
collectoria, por intermedio do inspector municipal.

4. a Fazer a distribuição, proporcional ao numero de esco-
las da parochia e ao de alumnos pobres, da roupa, calçado e
objectos comprados pelo fundo escolar municipal, e remetter os
documentos ao respectivo inspector.

5•a Velar em que a parochia e seos districtos tenhão as es-
colas necessarias, e em que todos os meninos na idade propria
recebão a instrucção elementar.

6.& Dar seo parecer sobre as faltas commettidas pelos pro-
fessores e as penas em que tenhão incorrido.

7.a Promover a organisação de associações que creetn e man-
tenhão asylos da infancia.

8.& Promover a fundação de sociedades de caridade que se
proponhão a cooperar para o augmento da frequencia escolar,
quer proporcionando vestuario e calçado aos meninos pobres, quer
retribuindo aos habitantes das proximidades das escolas, que se
prestarem a aboletar os meninos residentes á maior distancia.

9a Empregar em geral todos os meios e solicitar do go-
verno todas as providencias, que lhe parecerem proprias para

¶ que a instrucção primaria em sua parochia prospero e alcance
o maior desenvolvimento.

Art. 28. No exercicio das attribuições mencionadas, excepto
as do n. 6, será o concelho auxiliado por um dos professores
da parochia, que servirá de secretario do mesmo concelho.

SEC ÇÃO 6.

DOS DIRECTORES 00 LYCEO MINEIRO, EXTERNATOS E ESCOLAS NORMAES

. Art. 29. Aos directores de cada um destes estabelecimentos,
que será de livre nomeação do presidente da provincia d'entre os
respectivos professores, alem do que lhes for especialmente incum-
bido no regimento interno, compete:

§ 1.0 Exercer a administração economica e disciplinar do
estabelecimento, observando e fazendo observar o presente regu-
lamento e respectivo regimento.

§ .° Visitar as aulas e salas de estudo e assistir, todas as ve-
zes que lhes for possível, ás lições e mais exercicios escolares.
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§ 3.° Deferir juramento e dar posse aos professores e empre-
gados.

§ i' Abonar o justificar, independente de qualquer documen-
to, até tres por mez, as faltas de comparecimento dos professores
e mais empregados, e, quando justificadas por documento legi-
timo, as que excederem daquello numero até trinta.

§ 5.° Convocar ordinaria e extraordinariamente a congrega-
ção, presidil-a, regular seus trabalhos e marcar odia e hora das
sessões.

§ 6.0 Cumprir e fazer cumprir as decisões da mesma congre-
gação, podendo, quando illegaes ou injustas, contra dias represen-
tar ao inspector geral.

§ 7•0 Organisar, de accordo com a congregação, o orçamento
annual do estabelecimento e remnettel-o ao inspector geral.

§ 8. o Tomar conjunctamente com a congregação as medidas
disciplinares que forem reclamadas por circu insta ncias urgentes
e imprevistas, comnmunicaudo-o logo ao inspector geral.

§ 9.° Dirigir em seu nome e no da congregação toda a cor-
respondencia.

§ 10. Dar attestado de exercicio aos professores e empregados
do estabelecimento.

§ 11. Designar os professores para substituições nas diversas
cadeiras, nas faltas e impedimentos dos proprietarios, e nomear
professores interinos para as que vagarem até que sejão providas
em concurso.

§ 12 Despachar os requerimentos sobre matricula, exames
e certidões.

§ 13. Presidir os exames dos alumnos do estabelecimento.

§ 14. Impor aos alumnos, na forma do presente regulamento
e regimento interno, as penas á que estiverem sujeitos.

§ 15. Exigir dos professores as informações que julgar no-
cessarias para regularidade do ensino ou policia do estabelecimento.

§ 16. Dar licença para assistencia das aulas aos que não fo-
rem alumnos, e não consentir que taes individuos frequentem o es-
tabelecimento quando se tornarem indignos, por seu procedimen-
to, dessa frequentia.

§ 17. Fazer publicar por editaes o dia em que começa e aca-
ba a inscripção para a matricula e exames de habilitações e finaes,
e as horas das lições de cada uma das aulas durante o anno.

§ 18. Prestar ao inspector geral informações das occurrencias
importantes que se derem no estabelecimento, e remetter-lhe ao fim
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de cada anno lectivo um relatorio circumstanciado sobre os traba-
lhos escolares do anno e sobre a assiduidade e comportamento dos
professores, acompanhado tudo de um mappa nominal dos alumnos
de cada uma das aulas, com declaração do tempo das matriculas,
frequencia, aproveitamento, comportamento, naturalidade, idade e
filiação dos mesmos.

§ 19. Enviar mensalmente ao mesmo inspector geral uma
relação dos professores que tiverem leccionado, com designação das
faltas de presença, quer nas aulas, quer nas sesses da congrega-
, ão.

§ 20. Empregar e despedir os serventes e suspender, até 15
dias, do exercicio e vencimento o porteiro, quando commetter fal-
tas no cumprimento de seus deveres.

§ 21. Exercer todas as mais funcçôes declaradas nas leis e
regulamentos e quaesquer outras que, com relação ao serviço é
direcção do estabelecimento, forem prescriptas pelo inspector geral.

Art. 30. Aos directores das escolas normaes compete, alem das
attribuições ja mencionadas

L Presidir ao concurso o exame para o magisterio primario
• o exame dos candidatos ao diploma de normalista.

II. Nomear examinadores d'entre os professores da escola
normal para os exames de capacidade dos candidatos.

III. Remetter, findo o acto, com informação sua, as provas
escriptas e mais papeis concernentes aos referidos exames.

Art. 31. Nas escolas normaes annexas aos externatos servirá
de director de ambos os estabelecimentos, sem augmento da gra-
tificação que lhe for marcada, o mesmo do externato.

Art. 32. Os directores do lyceo, externatos e escolas nor-
maes, tendo em vista as informações mensaes dos respectivos pro-
fessores, enviarão aos paes, tutores ou encarregados dos alumnos,
boletins mensaes das faltas de cada um, seo procedimento e boas
ou más lições durante o mez.

Art. 33. Os directores destes estabelecimentos serão substi-
tuidos pelo professor que o presidente da provincia houver pro-
viamente designado.

SECÇÃO 7•ê

DA CONGREGAÇX0 DOS PROFESSORES.

Art. 34. Haverá em cada um dos seguintes estabe-
lecimentos—lyceo mineiro, externatos e escolas normaes—,

• , ongregaço dos professores em exercício, em cujo nu-
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mero devem ser considerados os das aulas praticas, an-
nexas ás escolas norrnaos, cujas principaes attribuiçes
afto as seguintes:

§ 1.' Escolher os compandios e livros, d'entre os ado-
ptados pelo governo, que devAo ser admittidos para o es-
tudo das materias que compoem o curso do respectivo es-
tabelecimento.

§ 2. o Representar ao concelho director da instrucção
publica sobre qualquer modificação que a pratica mos-
trar necessaria ou conveniente no ensino secundario ou
normal, e sobre qualquer melhoramento a adoptar no re-
gimen das escolas publicas primarias.

§ 3.° Responder as consultas que fação o inspector
geral e concelho director da instrucção publica, sobre qual-
quer assumpto relativo ao regimen pratico dos respecti-
vos estabelecimentos e escolas primarias.

§ 4.° Conferir premios e menções honrosas aos alum-
nos que se distinguirem tanto por sua applicaço e apro-
veitamento, como por sua moralidade e procedimento.

§ 5. Tomar conhecimento das faltas dadas pelos alum-
nos e applicar-lhes as penas em que incorrerem.

§ 6.° Tomar conhecimento e velar em tudo o que
for a bem do estabelecimento, no só quanto á boa ordem
e unidade do ensino, como quanto ao seo melhoramento
material.

§ 70 Organisar os programmas do ensino e dos pontos
para exame de seos alumnos e para os de habilitação dos
candidatos ao diploma de normalista e concurso para as
escolas primarias.

Art. 35. No regimento interno dos respectivos es-
tabelecimentos, que será dado pelo inspector geral,
nos termos deste regulamento, se prescreverão os mais
deveres e attribuições da congregação, e bem assim a
epoca e forma de suas sessões ordinarias e extraordina-
rias e maneira de deliberar.

SECÇÃO 8.
DA INSPECÇÃO EXTRAORDINARIA.

Ârt, 30. 0 presidente da provincia, toda a vez que
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julgar conveniente, ordenará uma inspecção extraordina-
ria das escolas primarias, normaes e externatos.

§ unico. Para este fim nomeará inspectores extra-
ordinarios, arbitrando-lhes rasoavel gratificação, conforme
a dificuldade de transporte, as distancias e numero de
estabelecimentos de instrucção primaria e secundaria que
tiverem de inspeccionar.

Art. 37. A' estes inspectores, que deverão, de prefe-
renda, ser tirados d'entre os professores das escolas nor-
maes, em epocha que não prejudique o ensino dos re-
spectivos estabelecimentos, serão dadas pelo inspector ge-
ral convenientes instrucções para o fiel desempenho d
commissão, o deverão apresentar um relatorio circum-
stanciado sobre as regularidades ou irregularidades dos
estabelecimentos publicos e particulares de instrucção que
visitarem, e as medidas, cuja adopção lhes pareça oppor-
tuna para soo melhoramento.

CAPITULO 2.11

DO ENSINO PARTICULAR.

Art. 38. E' permittido aos nacionaes e estrangeiros,
-às associações civis e religiosas, ensinarem livremente,
fundarem estabelecimentos de educação e instrucção, sem
dependência de titulo ou prova de capacidade profIssional,
sendo obrigados, porem:

I. A communicarem ao inspector geral e ao delegado
da parochia a situação do predio onde têm de funccionar,
•0 programma de estudos, o pessoal empregado e metho-
do de ensino, bem como as alterações que for rea1iando
-em relação a qualquer desses pontos.

II. A remetterem á inspectoria geral s9mestralmente,
e por intermedio das autoridades locaes da instrucção
publica, mappa dos alumnos matriculados nas diversas
aulas, com indicação da filiação, idade e aproveitamento
dos mesmos.

III. A franquearem seos estabelecimentos á visita das
-autoridades da inspecção geral e local, toda a 'OZ que
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se apresentarem com o fim do examinal-os ou assistir
As lições e exercicios.

§ unico. Os infractores incorrerão nas multas do 50$000
a 100$000, quando, avisados pelas autoridades do ensino,
deixarem de cumprir as referidas obrigações, e na do
dobro nas reincidencias.

Estas multas soro impostas pelo inspector geral, á
vista das communicaçes das autoridades locaes, com re-
curso volun tarjo para o presidente da provincia, e serão
cobradas executivamente.

Art. 39. Quando, porem, da manutenção de taes es-
tabelecimentos resultar damno á ordem publica ou neiles
se praticarem graves offensas à moral e aos bons cos-
tumes, o inspector geral, procedendd às devidas averigua-
ções, alem das penas em que por lei possAo incorrer os
culpados, solicitará do governo, que mande fechar o es-
tabelecimento.

Art. 40. A approvaço nos exames das escolas par-
ticulares de instrucção primaria, quanto ás materias do
ensino obrigatorio, isenta o pai, tutor ou educador do
alumno approvado da obrigação imposta no art. 64, se os
referidos exames forem presididos pelo respectivo delegado
litterario.

Art. 41. As escolas o estabelecimentos livres podem
ser subvencionados, tendo preferencia:

I. As salas de asylo, fundadas por senhoras, para a
educação o instrucção do meninos de tres a sete annos
de idade.

II. As escolas da ensino profissional e instrucção
primaria nos lugares em que no existirem escolas publicas.

Art. 42. Desde que as escolas e estabelecimentos ib-
rem subvencionados, ficao sujeitos á mesma fiscalisaço
e inspecção das escolas e estabelecimentos publicos.

CAPITULO 3.0

SECÇÃO 1.&
DAS ESCOLAS PUBLICAS, SUAS CONDIÇES E REGIMEN.

Art. 43. Em cada freguezia da provincia haverá uma
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escola publica primaria para cada um dos sexos, e nos
- districtos mais populosos poderá o presidente da provin -
cia crear uma para o sexo masculino, sobre proposta do
inspector geral.

Art. 44. As escolas primarias serão divididas em dons
graos, sendo consideradas de 1. 0 as que tiverem suas
.sédes em freguezias e districtos, e de 2, 0 as de vilias
ou cidades.

Nas primeiras o ensino comprehenderá:
I. Instrucção moral e religiosa.
II. Grammatica portugueza.
III. Arithmetica elementar.
IV. Leitura e escripta.
Nas segundas, alem destas materias, o ensino com-

preliendeM:
V. Toda a arithmetica com suas applicaçes praticas.
VI. Noçes de geographia geral, geographía e his-

tona do Brasil.
VII. Noções praticas de geometria e desenho linear.
VIII. Historia sagrada.
Nas do sexo feminino o ensino comprehenderã tam-

bem os trabalhos de agulha e economia domestica.
§ unic. Conforme a situação da escola, poderá o

inspector geral, ouvindo o concelho director, determi-
nar que neila seja ensinada qualquer outra materia
especial.

Art. 45. Será suspenso o ensino da escola que no
tiver sido frequentada effectivamente por 20 alumnos ou
15 alumnas.

Neste caso, se houver no lugar escola livre, nos ter-
mos do capitulo 2.°, receberá o subsidio constante da ta-
beila.

O mesmo subsidio será dado ás escolas que forem es-
tabelecidas em localidades distantes das escolas publicas,
mais de 6 kilometros.

Art. 46. Quando ambas as escolas da parochia ou al-
guma delias no tenha a frequencia legal, poderá o ia-
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pector geral reunil-as sob o regimen da professora.
Nestas escolas mixtas é prohibida a frequencia de alum-
nos maiores de 12 anuos.

Art. 47. Nos lugares em que houver escolas pu-
blicas para o sexo feminino e o numero de alumnos for
inferior a 60, não será provida a escola para o sexo
masculino.

Art. 48. Nas escolas do sexo feminino poderão ser
admittidos meninos até á idade de 12 annos.

Art. 49. Logo que qualquer escola publica apre-
sente, durante um semestre, a frequencia effectiva de
60 alumuos, crear-se-ha outra em distancia conveniente,
ou será nomeado um professor adjunto, que funccio-
nará sob a direcção do proprietario e o auxiliará no des-
empenho de todos os trabalhos escolares, com a catego-
ria e vencimentos do profesor de 1.° grao.

Art. 50. Para o ensino primario de adultos poderá
o governo crear escolas nocturnas ou dominicaes nas
cidades mais populosas da provincia.

§ unico. A frequencia legal destas escolas, para sua
conservação, será de 30 alumnos.

Pelo accrescimo de trabalho terão os professores pu.
blicos, que forem designados para regel-as pelo inspec-
tor geral, com approvação do presidente da provincia,
na capital a gratificação annual de 400$. e nas outras
cidades de 300$.

Art. 51. A matricula nas escolas de instrucção pri-
maria estará aberta todo o anno.

§ unico. Não serão admittidos á matricula e á fre.
quencia das aulas:

i..° Os que soifrerem molestias contagiosas ou nâõ
tiverem sido vaccinados.

2. 0 Os menores de 5 e maiores de 14 anuos.
-	30 Os escravos.

Art. 52. A matricula será feita pelo professor, àvista
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de guia passada pelo delegado parochial, na qual será de-
clarado o nome do pai, tutor, curador, amo ou protector,
sua residencia e estado, bem como a idade e naturalidade
do alumno.

Art. 53. As recompensas de bom comportamento e
aproveitamento nos estudos serão:

1.' Lugar de distincço na classe.
2.' Bilhetes de boas notas.
3 . Premio annual.
Os meios disciplinares serão:
1.0 Admoestação particular.
2. Reprehensao na aula.
3. 0 Perda do lugar do dlstincQo na classe e de boas

notas.
4. 0 Tarefa de trabalho fora das horas.
5. o Expulso.
Art. 54. Nas escolas primarias haverá duas lições

por dia, sendo a primeira das 9% horas da manhã ao meio
dia e a segunda de 1 às 3% horas da tarde. O professordi-
vidirá os alumnos em duas turmas correspondentes ás
duas lições, attendendo, quanto possivel, a distancia da
residencia e quaesquer outras conveniencias dos alumnos,

Art. 55. Haverá em cada escola os seguintes livros:
1. o De matricula dos alumnos.
2. 0 Do ponto diario.
3.' De inventario.
4. 11 Do termo de visitas e de exames.
Estes livros serão recebidos pelo delegado parochial e

escripturados conforme se determinar no regimento interno.
Art. 56. Nas escolas primarias os exames começarAo

no dia primeiro do dezembro e serão presididos, os das de
vilias e cidades pelo inspector municipal, os das de fre-
guezias o districtos pelos respectivos delegados.

Art. 57. Os exames serão de habilitação para ava-
liar-se o grau de aporveitamento dos alumnos, ou flnae
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para serem declarados promptos os que forem approvados em
todas as materias, cujo ensino é obrigatorio

Art. 58. Serão feriados nas escolas publicas, alem
dos domingos e dias de guarda, as quintas feiras doca da
semana em que no houver dia santo ou feriado, os de
festa nacional marcados por lei, os de carnaval e de cin-
za, de 2. a até 4•& feira inclusive, os da semana santa, o
aia de finados, e o tempo que decorrer depois dos exames
até 7 de janeiro futuro.

Art. 59. As escolas para o sexo masculino poderão
ser regidas por professoras.

Art. 60. Nas escolas publicas no serão admittidos
livros que no tenho sido adoptados pelo presidente da,
provincia.

Art. 61. São garantidos premios aos professores que
escreverem compendios e livros para uso das escolas.

Estes premios serão concedidos pelo governo, depois
de adoptados os livros a que se referem, e se farão effe-
ctivos logo que a assemblea provincial houver concedido
quota para este fim.

Art. 62. No regimento interno das escolas se esta-
belecerão regras para os exercicios escolares, emprego
dos meios disciplinares, forma e epoca dos exames e para
outros objectos que no se acharem aqui expressamen-
te regulados.	 -
•	 SECÇAO 2.&

DO ENSINO OBRIGATORIO.

Art. b3. E' obrigatorio para os meninos entre 7
12, e para as meninas entre 6 e 11 annos de idade,

o ensino das seguintes materias:
I. Instrucção moral e religiosa.
II. Leitura e escripta.
III. Operações praticas de arithmotica e systenia le

gal de pesose medidas.
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Esta obrigação, porem, só prevalece para os que
residirem dentro do raio de 2 kilornetros a partir da es-
cola de meninos e de 1 kilometro da de meninas.

Art. 64. Os pais, tutores, educadores, amos e pro-
tectores, que tiverem em sua companhia meninos nas con-
diçes do artigo antecedent9, são obrigados a apresen-
tai-os na escola publica para receberem ao menos o en-
sino das materias mencionadas no artigo antecedente, ex-
ceptuados:

I. Os meninos que tiverem algum impedimento
physico ou moral.

II. Os que por indigentes não possuo frequentar a
escola, salvo se forem sobvencionados pelo fundo escólar.

III. Os que receberem o ensino primario em es-
cola particular ou no seio da familia.

Art. 65. Ao concelho parochial imcumbe fazer
publicar o arrolamento dos menores sujeitos á obrigação
do ensino, o averiguar e decidir quaesquer reclamações
dentro do prazo de quinze dias, ou por conhecimento
proprio ou em virtude das informações que sobre este
assumpto lhe forem ministradas.

Art 66. Proferida a decisão do concelho parochial,
o delegado parochial procurará persuadir, por meios bran-
dos, ao pai, tutor e educador, amo ou protector do me-
nor, que o mande para a escola, advertindo-o da pena
em que incorrerá no caso de no cumprir este dever.

§ 1.' Baldados os meios suasorios, o delegado paro
chial o intimará. para apresentar o menor na escola pu-
blica, sob pena de multa do dez a trinta mil réis, que
será repetida tantas vezes quantas forem as reincidencias,
as quaes se verificarão de dous em dous mezes, a contar
do ultimo dia d'aqueile prazo.

§ 2. 8 Si, apesar da intimaço, n& for cumprido o
preceito legal, o delegado dará de tudo informação cir
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cumstanciada ao inspector municipal, que imporá a multa,
com recurso necessario para o inspector geral e volun-
tarjo da parto para o presidente da provincia.

§ 3. • O recurso voluntario será interposto perante
o delegado, dentro do prazo de cinco dias, depois de inti-
mada à parte a confirmação da multa.

Art. 67. Estas multas serão cobradas pela mesma
forma por que se cobrão as multas impostas por leis o
regulamentos provinciaes.

Art. 68. A' mesma pena ficará sujeito o pai, tutor
ou educador do alumno que, depois do matriculado, der
quinze faltas successivas ou interpoladas em um mez,
sem motivo justificado.

CAPITULO 4.0

DO FUNDO ESCOLAR

Art. 69. Para construcço do casas escolares, me-
lhoramento das actuaes, acquisição de mobilia e ma-
terial techuico, compra de livros de leitura para alum-
nos pobres, e bem assim para socorrei-os com roupa,
calçado e objectos de escripta, são instituidos um fundo
escolar provincial e outro municipal.

SECÇÃO l.

DO FUNDO ESCOLAR PROVINCIAL

Art. 70. O fundo escolar provincial compese:
1. Das quotas votadas annualmente para os fins do

art. antecedente no orçamento provincial.
II. Do producto do imposto especial que para o mes-

mo fim votar o poder competente.
111. Dos emolumentos cobrados por titulos, diplo-

mas, certidões, portarias de licença, certificados de exa-
mes e de concursos, passados pelas repartições publicas
em relação a professre, empregados da instrucção pu.



48	OONSOLIDAÇXO DAS LEIS MINEIRAS.

blica e alumnos de estabelecimentos litterarios da pro.
vincia.

IV. Dos descontos e diferenças que sofrerem os pro
fessores publicos empregados da instrucção nos seos ven-
cimentos.

V. Das sobras de todas as verbas destinadas à ia-
strucço publica.

VI. Dos donativos feitos cm favor do ensino publico
da provincia.

Art. 71. A arrecadação das diversas verbas que
constituem o fundo escolar provincial será feita pelas
estações fiscaes e escripturada em livro separado, que se
intitulará - cai.xa especial do fundo escolar provincial—.

Art. 72. O director da fazenda provincial semestral-
mente enviará á presidencia da provincia e á inspecto-
ria geral da instrucção publica um balancete das quantias
arrecadadas pelo cofre do funlo escolar provincial e das
despezas feitas por essa caixa, de modo a mostrar o
saldo existente.

Art. 73. A' vista do saldo que houver, o presidente
da provincia, sobre proposta do inspector geral, orde-
nará o emprego e distribuição do me3mo pelos muni-
cipios da provincia, guardando a devila proporção ao nu-
mero de escolas de cada municipio o ao de alumnos po-
bres que as frequentarem.

Art. 74. O fundo escolar provincial s6 será em-
pregado:

1. Na construcço de casas escolares e melhoramento
das actuaes.

II. Na acquisiço de mobilia, material technico e
compra de livros de leitura para alumnos pobres.

Art. 75. O gove:'no dará as instrucções necessarias
para regularidade da arrecadação d fundo escolar pro-
vincial e o soo mais proficuo emprego e equitativa dis-
tribuição.



CONSOLIDAÇIO DAS LEIS MINEIRAS.	549

SECÇÃO 2.

DO FUNDO ESCOLAR MUNICIPAL

Art. 76. O fundo escolar municipal comp-se:
1. Das quotas que em auxilio do mesmo fundo forem

consignadas nos orçamentos municipaes.
II. Do producto das multas que, em virtude deste

regulamento, forem impostas nos municipios.
111. Dos donativos feitos em favor do ensino publico

do municipio e do producto das subscripçes que para o
mesmo fim deverão promover os membros dos respecti-
vos concelhos parocbiaes.

Art. 77. A cobrança das multas commivaclas por
este regulamento será feita pelo coliector provincial do
municipio, que será tambem o depositario do producto das
outras verbas que constituem o fundo escolar muni-
cipal, devendo escripturar umas e outras em livro se-
parado com o titulo - caixa especial do fundo escolar
municipal -.

§ unico. Os coilectores no terão direito á por-
centagem alguma pelo que arrecadarem ou lhes for en-
tregue para o fundo escolar, o serão responsaveis, na
forma das leis fiscaes, por taes quantias.

Art. 78. Semestralmente, enviarão os coilectores á
directoria da fazenda, inspectoria geral da instrucção e
do respectiva municipio um balancete das quantias per-
tencentos a este fundo, e das despezas feitas pela cor-
respondente caixa, de modo a mostrar o saldo existente.

Art. 79. A' vista desta demonstração, o inspector do
municipio, de accordo com o presidente da respectiva ca-
mara municipal e coliector provincial, fará o emprego do
saldo existente e a sua distribuiço pelos concelhos pa
rochiaes,na forma deste regulamento e das instrucçes que
lhe forem dadas pela inspectoria geral.
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Art. 80. O fundo escolar municipal só será empre-
gado na compra de roupa, calçado e objectos de escripta
para os alumnos pobres.

Art. 81. Os meninos subvencionados pelo fundo es-
colar fico sujeitos ao ensino obrigatorio, e seos pais, tu-
tores ou educadores ficarão sujeitos á pena de desobe-
dioncia, no caso do contravenção.

CAPITULO 5.°

DAS CAIXAS ECONOMICAS ESCOLARES

Art. 82. Serão creadas nas escolas publicas de in-
strucção primaria, sob proposta dos respectivos professores
e approvaço da inspectoria geral, caixas economicas es-
colares, para o fim de despertar nos alumnos o amor do
trabalho e da providencia, iniciando-os nas verdadeiras
noções da vida economica.

§ 1. 0 No primeiro dia util de cada semana, o pro-
fessor, depois de fazer uma prelecção sobre os beneficios
que resulto da bem entendida economia e sobre as van-
tagens das caixas escolares, procederá à c rdlecta das
pequenas quantias que os seos alumnos quizerem reco-
lher á caixa economica, informando-se de sua procedencia.

§ 2. 11 Escripturadas essas quantias, de conformidade
com as instrucções que lhe forem expedidas pela in-
spectoria geral, o professor as conservará em sua guarda,
até que o deposito de cada alumno prefaça a quantia
de um mil réis.

§ 3. 11 Desde que a quantia pertencente a cada
alumno attinja á prefixada no § precedente, o pro-
fessor a fará recolher no primeiro dia util do mez
seguinte, por iutermedi.o do coliector provincial do mu-
nicipio, á caixa economica da capital, acompanhada de
'ima nota com as indicações necessarias para a inscripço
do depositante s conforme os modelos que lhe serão dados.
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Art. 83. Nem uma caixa economica escolar func-
cionará, ainda depois do approvada pela inspectoria ge-
ral da instrucção publica, sem que lhe hajao sido for-
necidos, por esta, os livros necessarios para sua escriptu-
ração e publicadas as convenientes instrucções.

Art. 84. O inspector geral, para a boa administra-
ção dessas caixas, expedirá o regulamento e instrucções
que serão subaiettidos à approvaço do governo,
tendo por base o systema denominado - contabi-\
lidado continua—aperfeiçoado por Malarce.

CAPITULO 6.°

DAS CONFERENCIAS PEDAGOGICAS

Art. 85. O inspector geral, logo que pela asem-
blea provincial forem votados os necessarios fundos, con-
vocará um certo numero de professores primarios para
conferencias pedagogicas na capital.

Art. 86. N'estas conferencias se tratará dos seguin-
tes assumptos:

1. Do exame e applicaço dos methodos do ensino
primario.

II. Da apreciação dos livros e instrumentos em-
pregados na escola.

III. Do estudo theorico e pratico dos diferentes
ramos que fazem parte da educação dos meninos o da
instrucção primaria.

§ unico. Todo e qualquer outro objecto de discussão
será banido destas conferencias.

Art. 87. As sessões se effectuaro no edificio da
escola normal da capital, sob a presidencia do inspector
geral, na epoca das ferias das escolas primarias, e no
poderão exceder de 15 dias.

Art. 88. O prograinma da primeira conferencia, re-
digido peio inspector geral, de accordo com o concelho



552	C0NSOLIDÀÇ0 DAS LEIS MINEIRAS.

director, será publicado e enviado aos professores convo.
cados, com antecedencia de seis mezes de sua reunião,
e o das seguintes no ultimo dia de sessão da conferen-
cia anterior.

Art. 89. A convocação dos professores para a pri-
meira conferencia e seguintes será feita nos mesmos
prazos do art. antecedente.

Art. 90. O professor convocado deverá apresentar
/parecer por escripto até quinze dias, antes da reunião da
conferencia, sobre duas theses do respectivo programma, que
lhe forem designadas pelo inspector geral no acto da
sua convocação.

Art. 91. O professor publico, que faltar sem motivo
justificado á conferencia para que houver sido convocado,
ficará sujeito á multa de 50$000 a 100$000.

§ 1 . 0 O comparecimento na ultima conferencia é
motivo justo para a falta nas duas seguintes.

§ 2. 8 O producto das multas dos faltosos será em-
pregado na compra de livros, para premios dos que, por
seos trabalhos, mais se distinguirem nas conferencias.

Art. 92. O professor publico que for convocado para
fazer parte da conferencia terá todos os vencimentos
pelo tempo que durarem as sessões, e pelo que lhe for
necessario para a sua viagem a esta capital e volta á
séde de sua cadeira.

§ unico. A' aqueile professor publico que residir
em maior distancia do 200 kilometros da capital será
abonada, para despezas de viagem, ajuda de custo, pro-
porcional ao numero de kilometros que exceder deste
limite.

Art. 93. Alem dos professores expressamente con-
vocados para as conferencias, poderão tambem assistir a
elias, sem as vantagens do art. antecedente, os demais pro-
fesores publicos e particulares que o requererem, os di-
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plomaclos pelas escolas normaes, os inspectores litterarios e
pessoas convidadas pelo inspectoria geral.

Art. 94. Para a policia e regularidade dos traba-
lhos das conferencias, o inspector geral e concelho di-
rector organisarão as necessarias instrucções.

CAPITULO 7.0

DO MAGISTERIO PUBLICO.

SECÇÃO 1.
DA NOMEAÇXO, CONDIÇÕES DE HABILITAÇXO E VANTAGENS

DOS PROFESSORES PUBLICOS

Art. 95. Só poderá ser nomeado professor publico
o cidadão brasileiro que provar:

1. Idade maior de 18 annos, sendo pessoa do sexo
feminino, e maior de 20, sendo do sexo masculino.

II. Moralidade.
III. Capacidade profissional.
Art 96. As provas destas condições serão oxhibidas

nas circumscripções litterarias, de que trata o art.
100, ante os directores das respectivas escolas normaes,
da seguinte forma:

1. A de idade, por certidão de assentamento do
baptismo, ou, sendo impossivel obtel-a, por justificação
de idade, produzida ante a autoridade competente.

lI. A de moralidade, por folha corrida, de data nun-
ca excedente de O mezes, e mais por attestações do viga-
rio da freguezia, onde resida o impetrante, e dos respecti-
vos juiz de paz e subdelegado.

III. A de capacidade profissional, por exame oral,
escripto e pratico, que se effectuará em qualquer das cir-
cumscripçõos Iitterarias de que trata o art. 100, sob a
presidencia do director da escola normal, e por doas
examinadores, que serão nomeados d'entre os professores
normaes.
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A prova pratica far-se-ha n'uma das escolas prima-
rias annexas á normal, sob a direcção do respectivo pro-
fessor e do de pedagogia, de accordo com as instrucções
que para esse fim se expedirem.

Art. 97. O titulo ou diploma de approvação conce-
dido pelas escolas normaes dispensa o exame de capa-
cidade profissional e a prova de idade legal.

E quem o obtiver terá preferencia para ser nomeado
professor, independente de concurso, si, aberto este, não
apresentar-se outro normalista.

Art. 98. Não poderá ser nomeado professor publico
o individuo que tiver soifrido pena de gala ou condemna-
ção judicial por furto, roubo, rapto, adulterio ou por qual-
quer crime offensivo da moral publica ou religião do estado.

Ainda quando a accusação judicial, por qualquer destes
crimes, tenha sido julgada improcedente, poderá o director
da escola normal não admittir o candidado á inscripção,
dando recurso para o inspector geral.

Art. 99. As pessoas do sexo feminino que se pro-
puzerem ao professorato deverão exhibir de mais:

Si forem casadas, a certidão de seu casamento; si viu-
vas, a de obito de seu marido; si viverem divorciadas, a
certidão do teor da sentença que julgou a separação, para se
avaliar do motivo que a originou.

As solteiras só poderão exercer o magisterio publico,si,
alem de sua moralidade individual, provarem a de seus
paes ou parentes em cuja companhia viverem.

Art. 100. A provincia será dividida em tantas cir-
cumscripções, quantas forem as escolas normaes para o fim
unico de poderem ser feitos nas mesmas escolas os exames
de capacidade profissional e concurso para o magistorio
publico primario.

Art. 101. Nos exames para professoras ouvirão os
examinadores, acerca dos trabalhos de agulha, o juizo de
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urna professora publica ou de uma senhora, para esse fim
nomeada pelo presidente do exame.

Art. 102. Nos mezes de abril e setembro de cada
anno,o inspector geral fará annunciar pela imprensa o con-
curso para o provimento das cadeiras vagas ou novamente
creadas, que couberem nos limites da respectiva verba or-
çamentaria, marcando o prazo de 60 dias, a contar do l.•
dia do mez seguinte, para a inscripço e processo de habi-
litação dos candidatos, o qual só poderá ser feito perante
o director da escola normal da capital ou da, escola normal
á cuja circumscripço pertencer a cadeira.

Art. 103. Em livro proprio se fará, nos estabeleci-
mentos normaes, a inscripçfto dos pretendentes.

Art. 104. Findo o prazo da inscripço, o director da
escola normal fará annunciar, por edital affixado em lu-
gar publico ou pela imprensa, o dia em que deverá se effec-
tuar o concurso.

Art. 105. No concurso, alem do exame de habilita-
ço, na forma do § 3' do art. 96, os candidatos se argui-
ráõ entre si sobre as materias da cadeira. O assumpto ou
ponto da prova Oscripta será o mesmo para todos os can-
didatos.

Art. 106. O director da escola normal, perante
quem, na forma do art. 100, tiver havido concurso, re-
metterá ao insp3ctor geral, com parecer dos examinadores,
todas as provas escriptas dos concurrentes.

Art. 107. O inspector geral proporá á presidencia,
d'entre todos os candidatos approvados, aqueile ou aquelies
que lhe parecerem preferíveis, acompanhando sua propos-
ta as provas dos exames de todos os concurrentes.

Art. 108. O candidato approvado no concurso de
uma cadeira não poderá ser nomeado para outra, indepen -
dente de novo exame, sendo inscrevendo-se para o seu con-
curso e não havendo outros oppositores.

Art. 109. Si o presidente da província entender que
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nenhum dos candidatos está no caso de ser nomeado pro-
fessor, mandará que a cadeira vã de novo a concurso.

Art. 110. Não será admittido á inscripção para con-
curso o impetrante que tiver sido reprovado, senão passa-
dos seis rnezes da reprovação.

Art. 111. Em igualdade do circumstancias, serão pre-
feridos para o provimento das escolas primarias:

I. Os que tiverem exercido o magisterio publico.
II. Os que tiverem sido professores particulares, com

reconhecida vantagem do ensino.
III. Os bacharéis em humanidades.
IV. Os clerigos de ordens sacras.
Art. 112. A nomeação dos professores publicos será

feita por provisão do presidente da provincia.
Art. 113. Feita a nomeação, serão pela secretaria

da presidencia devolvidos todos os papeis relativos aos
concursos á secretaria da inspectoria geral, para ah
serem archivados.

Art. 114. Nenhuma cadeira poderá ser provida, se-
não por meio de concurso, salvo o caso de remoção e o
disposto no art. 97.

Art. 115. São accessos no magisterio
§ 1. 0 A vitaliciedade.
§ 2.° As gratificações extraordinarias.
Art. 116. A vitaliciedade s6 será concedida ao

professor provido ou habilitado na forma deste regula-
mente, que tiver cinco annos de effectivo exercicio o
provar:

I. Que, durante todo esse tempo, exerceo o magis-
terio com assiduidade e aproveitamento dos alumnos.

H. Que é de provada moralidade.
I1í. Que não incorreo nas penas de multa e sus-

pensão, assim como que não ficou em disponibilidade por
culpa sua.

Estas provas serão feitas, alem da de liquidação de
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tempo pela repartiço competente, com attestaçes do
inspector municipal, delegado littorario e membros do
respectivo concelho parochial.

Art. 117. As provas de que trata o art. antece-
dente serão dadas perante a inspectoria geral e submet-
tidas ao presidente da proviucia, que mandará declarar
yitalioio o provimento do impetrante.

Art. 118. O professor que houver incorrido em al-
guma das penas do ri. 3.' do art. 116, ou que houver
ficado em disponibilidade por culpa sua, ainda que 'tenha
cinco annos de effectivo exercicio, só poderá ser de-
clarado vitalicio tres annos depois de a cumprir ou de
ser designado para alguma cadeira.

Art. ll?. O professor declarado vitalicio na for-
ma deste regulamento, e o normalista desde a data do
seu provimento, no poderão ser removidos, salvo a
disposição do art. 132, e só perderão as suas cadeiras por
sentença em processo disciplinar, que os sujeite á pena
de demisso, ou por incapacidade physica ou moral, judi-
cialmente declarada.

Art. 120. O presidente da provincia poderá conce-
der, sobre proposta do inspector geral, com audioncia do
concelho director, uma gratiflcaço extraordinaria, que
no exceda da 5.' parte do ordenado, aos professores
providos ou habilitados na forma deste regulamento, que
se houverem distinguido no ensino por mais de quinze
annos.

Tal gratificação poderá ser suspensa ao professor que
a desmerecer pelo soo comportamento ulterior.

Art. 121. Os professores providos ou habilitados
na forma deste regulamento, que contarem vinte e cinco
annos de exercicio effecti'ro do rnagisterio, terão direito
a ser jubilados com todos os seos vencimentos.

Art. 122. A jubilação, quando no for decretada
pelo presidente da provincia, sobre proposta do inspector
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geral, onvido o concelho director, poderá ser reque-
rida pelo professor.

Art. 123. Aqueile que, antes desse prazo, ficar im-
possibilitado de continuar no magisterio, poderá obter a
sua jubilação com a parte do ordenado proporcional ao
tempo que tiver effectivamente servido; no podendo,
porem, gozar deste favor, antes de contar quinze annos
liquidos de exercicio no magisterio. Os jubilados n'estas
eircumstancias perderão a jubilação, si aceitarem qual-
quer emprego lucrativo do governo geral, provincial ou
municipal.

Art. 124. O professor terá direito, ouvido o conce-
lho director, a perceber mais uma quantia equivalente á
quarta parte do seus vencimentos, quando fôr conservado
no magisterio depois de vinte e cinco annos de serviço.

Art. 125. O professor publico que, som licença do
governo, deixar de tomar posso e entrar em exercicio
da cadeira para que foi nomeado, no prazo de dous mezes,
a contar da publicação do acto na folha official, perderá
a nomeação.

Art. 126. O professor publico só poderá obter per-
muta da cadeira com outro do mesmo grao. Poderá,
porem, ser removido, desde que o requeira, para qual-
quer cadeira vaga do mesmo ou inferior grao.

Quando, a bem do serviço publico, se julgar necessa-
ria a remoção de um professor, só poderá e1li dar-se com
audiencia do concelho director e somente para cadeira do
mesmo grao e da mesma circumscripço litteraria.

Art. 127. Nos casos previstos no art. antecedente, o
inspector geral mareará o prazo para os professores remo-
vidos entrarem em exercido, tendo em attenço as dis-
tancias.

Art. 128. Si, dentro do prazo marcado, do conformi-
dade com o art. precedente, o professor permutante ou
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removido no entrar em exercicio das suas funces, per-
derá a cadeira.

Art. 129. Nenhum professor terá remoço, antes de
effectivamente exercer a cadeira para que tiver sido no-
meado.

Art. 130. Sendo elevada á vilia ou cidade uma pa-
rochia, se elevará tambem de grao a respectiva escola
publica, e o professor, ainda mesmo vitalicio, para con-
tinuar a regel-a, deverá mostrar-se habilitado dentro do
praso de um anuo, da data da insta1laço da nova vilia
ou cidade, quando no prefira transferir-se para outra
de primeiro grao.

Este praso somente poderá ser prorogado pelo pre-
sidente da provincia, á vista de motivos imperiosos, no
excedendo a prorogaço em caso algum a noventa dias.

Art. 131. O professor, nas condições do artigo an-
tecedente, que no se mostrar habilitado no praso que
lhe for marcado, nem requerer traijferencia para ca-
deira de 1.0 grao, ficará em disponibiIidtde, sem direito
a vencimento algum.

Art. 132 No caso que seja suspenso o ensino em al-
guma escola por falta de frequencia legal, o professor
será, dentro da respectiva circumscripço, provido em
outra escola que esteja vaga ou designado pelo inspec-
tor geral para servir de adjunto de algum professor,
cuja aula tiver a frequencia de mais de 60 alumnos,
e só no caso de falta de cadeiras nas condições preceden-
tes é que será provido ou designado para cadeira de cir-
cuniscripço diversa.

§ unico. Se flO realisar-se algum dos casos antece-
dentes, o professor ficará em disponibilidade, percebendo,
si for vitalicio, somente o ordenado, ao qual em nenhum
caso terá direito, se a falta de frequencia da aula for
devida A culpa sua.
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SECÇÃO 2.'

DÁS LICENÇAS.

Art. 133. No será concedida licença ao professor
que não houver entrado em exercicio da cadeira para que
foi nomeado ou removido.

Art. 134. As licenças serM reguladas do modo se-
guinte:

§ 1.' Por motivo de molestia provada com attesta-
do de fcu1tativo, e na falta deste por attestaçes das au-
toridades locaes do ensino, até tres inezes, com ordenado
por inteiro.

§ 2.' Até seis mezes, e logo que exceda do tres, com
tres quartas partes do ordenado.

§ 3.' Até nove mezes, com metade do ordenado.
§ 4.' Até doze mezes, com um quarto do ordenado.
§ 5.' Por qualquer outro motivo, só será concedida

licença até tres mezes, com meio ordenado.
Art. 135. Só por autorisaço legislativa se concede-

irá ao professor publico licença, com ou sem vencimentos,
por mais de anno.

Art. 136. O tempo das licenças reformadas ou do
novo concedidas dentro de um auno será addicionado ao
das antecedentes para o fim de sujeitar o professor ao des-
conto do art. 134 o seos paragraphos.

Art. 137. Obtida a portaria de licença, deverá o
professor apresental-a ao inspector geral para ter lugar o
..cilmpra-se—, e communicar ao inspecter municipal o
dia em que entrar no gozo da mesma.

§ unico. A portaria de licença ficará sem effeito, se
o professor no entrar no gozo desta no prazo de sessenta
dias, a contar da data de sua couccsso.

Art. 138. Ao professor que tiver obtido licença no
se pagará vencimento algum, sem que tenha apresentado
ua directoria de fazenda a portaria da concessão e d'eila
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conste que forAo pagos o solio e emolumentos devidos, as-
sim como o—cumpra-se—da autoridade competente.

Art. 139. Alem dos casos do art. 134,só poderá5 ser
concedidas aos professores licenças por oito dias, com orde-
nado, dentro de um anno,pelo inspector geral,e por trinta
dias, sem vencimento algum,por este o pelo inspector mu-
nicipal.

SECÇÃO 3&

DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, JTJSTIICAÇES DE
FALTAS E DESCONTOS.

Art. 140. Os vencimentos dos professores serM os
da tabeila annexa e se dividiráõ em quatro partes, con-
stituindo tres o ordenado, e uma a gratificação.

Art. 141. O professor que faltar, sem causa justifi-
cada, á sua aula, perderá todos os vencimentos, e somente
a gratificação no caso contrario.

Art. 142. Alem de licença, considero-se motivos
justificativos de faltas:

§ 1. 0 Molestia.

§ 2. 0 Gala de casamento até oito dias.
§ 3•0 Nojo por failecimento de ascendente, descen-

dente e conjugo até oito dias; por irmão, cunhado, tio, so-
gro, sogra, genro e nora até tres dias.

Art. 143. O professor occupado fora da sua aula em
serviço publico, a que por lei é obrigado, ou em qualquer
commisso por ordem do presidente da provincia, no sof-
fre desconto em seos vencimentos.

Art. 144. O professor que comparecer depois da
hora marcada para sua aula ou retirar-se antes de termi-
nado o trabalho, salvo motivo de molestia, de que seja
acommettido ou pessoa de sua famiJia, perderá a gratifi-
caço.

Art. 145. A pena de suspensão importa a perda de
todos os vencimentos.
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Art. 146. Até tres faltas em cada mez poderk o de-
legado litterario justificar, independente de documento al-
gum; d'ahi em diante só ao inspector geral compete a jus-
tificação.

SECÇÃO 4.

DOS PROPESSORES SUBSTITUTOS E INTEftI)O5.

Art. 147. Afim de que não seja interrompido o en-
sino, o inspector municipal nomeará substitutos aos pro-
fessores impedidos por mais de quinze dias, os quaes perce-
berão a gratificação de quarenta mil réis measaes.

§ 1.' Esses substitutos entrarão em eiercicic logo
que forem nomeados, independente de approvação superior
do acto de sua nomeação, sendo-lhes paga a gratificação
marcada neste artigo, á vista da ordem que tiverem rece-
bido para entrar em exercicio e do competente att.eb ;ado
de frequencia.

§ 2.° Si, por concurso, vierem a ser effectivos, nãô
se lhes contará para antiguidade o tempo de serviço da
substituição.

§ 3.° Para substitutos serão preferidos:
I. Os professores adjuntos.
II. Os professores em disponibilidade.
III. Os normalistas.
IV. Os professores particulares.
V. Os approvados em concurso anterior.
VI. Os professores jubilados, sem prejuizo de sua

aposentação.
VII. Qualquer pessoa idonea a juizo do inspector

municipal.
Art. 148. Quando vagar por qualquer motivo ai-

gania cadeira effectivamente provida e que tenha frequen-
eia legal, e inspector municipal proporá á inspectoria
geral pessoa idonoa para rogel-a interinamente até que
seja, em concurso, definitivamente preenchida.
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§ 1.' 08 professores interinos, quando em eercicio,
terão uma gratificação igual ao ordenado do professor,
cuja cadeira regerem.

§ 2. o Si, por concurso, o professor interino vier a
ser effectivo, terá direito a que se conte para a sua
antiguidade o tempo que tiver servido nesta qualidade.

§ 3.' O professor interino no poderá entrar em
exeroicio, nem ser pago de sua gratificação, sem que
apresente o competente titulo de nomeação.

§ 4.' Para professores interinos se observarão as
preferencias estabelecidas pelo § 30 do art. 147.

Art. 149. Tanto os interinos como os substitutos,
quando em exorcicio, estão sujeitos ás disposições rela-
tivas aos effectivos e que lhes forem applicaveis.

Durante as ferias, impedimentos e licenças nada
vencerão.

Art. 150. Nenhuma cadeira poderá ser interina-
mente provida por mais de seis mezes.

SECÇÃO 5.'

DOS DEVERES DOS PRO8SORE8 PTJBLICOS.

Art. 151. O professor publico no podo:
I. Exercer emprego ou cargo algum de nomeação

geral, provincial ou municipal, excepto por exigencia do
serviço publico, reconhecida pelo presidente da provincia.

II. Ter sua residencia fora do lugar em que estiver
a cadeira.

111. Occupar-se e nem occupar os alumnos em mis-
teres extranhos ao ensino, durante as horas das liçes.

IV. Ausentar-se, sem licença do inspector ou dele.
gado parochial, por mais de tres dias consecutivos.

Art. 152. O professor publico, alem das obrigações
declaradas neste regulamento e no reg i mento interno, deve:

I. Antes de entrar em exerçicio do suas fuicçe
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prestar o devido juramento e apresentar o seu titulo de
nomeação ao - visto - do inspector municipal.

II. Participar ao delegado litterario respectivo o co-
meço do seu exercicio, qualquer impedimento que o inhiba
de funecionar, assim como, no caso de exceder o praso da
licença, o motivo justificativo do excesso.

III. Fazer perante a mesma autoridade o inventario
da mobilia, utensis e livros existentes na escola, quando
assumir ou houver de deixar o exercicio da cadeira, e es
criptural-o em livro proprio, enviando copia, authenticada
pelo delegado, à inspectoria geral.

A mobilia, utensis e livros fornecidos novamente ás
escolas deverão ser escripturados e addicionados, pela mes-
ma forma, á estes inventa rios.

IV. Verificar na mesma occasio a escripturaço
dos livros do ponto diario e matricula dos alumnos, notar
os defeitos que encontrar e, por intermedio do delegado lit-
terario, levai-os ao conhecimento da inspectoria geral.

V. Apresentar-se com pontualidade e decentemente
vestido na escola, proceder aos exercicios escolares de con-
formidade com o regulamento e regimento interno, man-
tendo nas mesmas o silencio, a exactidão e a regularidade
necessarias.

VI. Declarar no livro do ponto e nos mappas tri-
mestraes si as faltas dos alumuos forno ou no justificadas.

VII. Oommunicar ao respectivo delegado os nomes
1 dos alurnnos que, durante omez, sem justificação, por faltas
seguidas ou interpoladas, não posso ser considerados
frequentes.

Viii. Zelar a conservação do material escolar, assim
como dos livros fornecidos gratuitamente aos alumnos
pobres.

IX. Conservar em boa ordem o archivo da escola e
passai-o ao seu suecessor.

X. Esgotar os meios suasorios antes da applicaço de
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penas disciplinares e usar destas com moderação e justiça.
XI. Fazer com toda a regularidade a escripturaço

dos livros do expediente.
XII. Rometter, sob pena de multa, ao inspector mu-

nicipal, por intermedio do delegado litterario, cinco dias
depois de findo cada trimestre, o mappa nominal dos alum-
nos matriculados, com declaração de suas faltas,j ustificadas
ou no, e aproveitamento ; e, dez dias depois de findos os
exames da escola, a respectiva acta e a lista nominal dos
alumnos que se tornarem recommendavois por seu talento,
applicaço e moralidade.

XIII. Remetterã repartição da instrucção publica co-
pia do termo de visitas à sua escola pelas autoridades do
ensino, authenticada pelas mesmas autoridades.

Art. 153. A communicaço dos professores com
a inspectoria geral sobre o serviço de suas escolas
deve ser regularmente feita por intermedio dos respectivos
inspectores m unicipaes, salvo quando contiverem queixas
destes funccionarios ou seus prepostos.

SECÇÃO 6'

DAS FALTAS E PENAS E DO PROCESSO DISCIPLINAR.

Art. 154. As penas disciplinares, li. que fico su-
jeitos os professores publicos, são:

I. Admoestação.
II. Reprehenso.
III. Multa de 20$. a 50$.
IV. Suspensão de exercicio e vencimentos de 1 a 3

mezes.
V. Perda de cadeira.
Destas penas a 1.' pderà ser imposta pelo delegado

da parochia,a 1.' e 2.' pelo inspector municipal, as 3 pri-
meiras pelo inspector geral, e todas pelo presidente da
provincia.
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o Art. 155. O professor publico que, por negligencia
ou má vontade, no cumprir os seos devores, instruindo
mal os alumnos, exercendo a disciplina som criterio, dei,
xando de dar aula sem causa justificada, por mais de tres
dias em um mez, ou de cumprir as ordens legaes de seos
superiores, será admoestado ou reprehendido, conformo a
gravidade da falta que houver commettido.

Art. 156. Aqueile que, depois de admoestado ou ro
prehendido, reincidir em falta da mesma natureza, infrin-
gir qualquer disposição deste regulamento, á que no es-
teja comminada pena especial, ou as instrucções dadas por
seos superiores, soifrerá a pena de multa, que lhe será
imposta pela autoridade competente, em vista das provas
e documentos que chegarem a seu conhecimento.

Da imposição desta pena pelo inspector geral poderá
o professor recorrer para o presidente da provincia, dentro
do praso de cinco dias, a contar da data da intimação. Este
recurso poderá tambem ser interposto perante o inspector
municipal ou delegado da parochia; mas subirá á presidencia
por intermedio do inspector geral.

Art. 157. A pena de suspensão será imposta:
1. Aos professores que depois do multados reincidi-

rem nas mesmas faltas.
II. Aos que derem mãos exemplos ou inculcarem

maos principios aos alumnos.
III. Aos que faltarem com o respeito devido ao in-

spector geral e mais funccionarios incumbidos da inspecção
do ensino, em acto de serviço.

Art 158. Para imposição desta pena observar-se-lia
o seguinte:

§ l.° Apresentada ao inspector geral a participação
official, denuncia particular ou official, ou reconhecendo
elle que deve ter lugar a suspensão independente de ser
requerida, mandará que o accusado responda acerca do
facto ou factos da accusaço, dentro do praso de 15 dias,



CONSOLIDAÇXO DAS LEIS MINEIRAS.	567
e

a contar da intimação, podendo o accusado juntar à sua
resposta os documentos que quizer, em bem de sua defeza.

§ 2.' Findo o praso, com a resposta ou sem elia, o
inspector geral submetterá todos os papeis relativos ao
conhecimento do concelho disciplinar, o qual deliberará
sobre a imposição da pena e sua duração ou absolverá o
accusado, fundamentando em ambos os casos a decisão
que proferir.

Art. 159. O professor publico perderá sua cadeira,
mesmo depois de ser vitalicio:

1. Quando for condemnado á pena de galé ou prisão
com trabalho, ou por algum dos crimes especificados no
art. 98 deste regulamento.

II. Quando tenha sido suspenso por tres vezes.
III. Quando fomentar immoralidade entre os alum-

nos.
IV. Quando tiver estabelecimento commercial ou

de qualquer modo exercer esta industria no lugar de sua
residencia.

V. Quando sem causa justificada interromper o exer-
cicio pelo praso de um mez.

VI. Quando, como examinador, praticar ou concor-
rer para que os examinandos pratiquem fraude com o fim de
obter approvaçes indevidas.

Art. 160. Ficará suspenso do exercicio e vencimento
o professor que for indiciado em qualquer dos crimes men-
cionados no art. antecedente, n. 1, ou pronunciado em
qualquer outro.

Sempre que a suspensão resultar de decreto judi-
ciario, os seos effeitos serão regulados pelas leis geraes.

Art. 161. Para a imposição da pena de perda de
cadeira, o inspector geral, depois do ouvido o accusdo,
como dispõe o art., 158 a respeito da pena de suspensão,
convocará immediatamente o concelho disciplinar para
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que delibere sobre a procedencia ou improceden&a da ao .
cusaçAo.

§ 1. 0 Julgada procedente a accusaço, o inspector
geral ordenará ao accusadf ' que no dia e hora determinada,
com o praso que será regulado na raso de 24 kilometros
por dia, compareça perante o concelho disciplinar, afim de
ser interrogado e produzir a sua defeza, apresentando os
documentos que tiver para comprovai-a.

2 . 8 No dia aprasado,'reunido o concelho disciplinar,
nos termas do art. 158 § 2 0, o inspector geral fará o in-
terrogatorio do accusado, receberá sua defeza oral ou es-
cripta,com os documentos que forem apresentados, e,depois
de organisado o processo cm todas estas peças, o concelho
disciplinar proferirá a sua sentença fundamentada,condem-
nando ou absolvendo, conforme as provas que houverem
sido produzidas.

§ 3.° As sessões do julgamento do concelho discipli-
nar serão publics, e se o processo no poder ser termina-
do no mesmo dia, continuará nos seguintes.

Art. 162. Das decisões do concelho disciplinar have-
rá recurso com effeito suspensivo para o presidente da pro-
vincia

§ 1•0 Voluntario, interposto pelo inspector geral, da
decisão que julgar improcedente a accusaço,nos termos do
art. 161.

§ 2.° Necessario, interposto pelo mesmo inspector,
da sentença final que condemnar ou absolver o accusado.

Neste caso poderá o accusado offerecer novas aliega-
ções e documentos perante a presidencia da provincia.

§ 3.° Estes recursos serão interpostos dentro do pra-
se de 5 dia, e o inspector geral os fundamentará, ernittin-
do seo parecer sobro o mercimerzto das provas e a justiça
ou injustiça da decisão.

Art. 163. Quando o professor accusado residir a mais
de 200 kilometros da capital da provincia, poderá. defen-
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dor-se perante o conclho disciplinar, por procurador; e
neste caso o inspector geral mandará fazer o interrogato-
rio pelo inspector municipal, atire de que seja presente ao
conelho disciplinar no dia de sua reunião.

Art. 161. Nos casos que affectarem gravemente a
moral ou que exijo promptas providencias, o inspector ge-
ral deverá propor desde logo ao presidente da provincia a
suspensão do professor accusado, intimando-lhe immedia-
tamente o processo disciplinar.

CAPITULO 8.'

DAS ESCOLAS NORMAES,

Art. 165. Para a dvida preparação das pessoas
que se destinarem ao magisterio e habilitação dos actuaes
professores publicos, haverá na provincia oito escolas
normues, sendo uma na capital e as outras nas seguin-
tes cidades: Juiz de Fora, Campanha, Uboraba, Para-
cati't, Sabará, Diamantina e Montes Claros.

§ unico. As escolas normaes da Campanha, Dia-
mantina, Sabará e Paracatú continuarão annexas aos
respectivos externatos.

Art. 166. O ensino destas escolas constará das se-
guintes materias, distribuidas por tres anuos.

1.0 ANNO.

Exercicios diarios de calligraphia e orhographia
na escola pratica.

Li ogua nacional, comprehendendo leitura expressiva
e comtnenttda de textos classicos em prosa e verso,
analyso grammatical e logica e exercicios de construcço.

Arithmetica e metrologia.

2.° ANNO.

Lingua nacional, comprehendendo exercicios de re-
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dacção e noções de litteratura nacional (3 lições por se-
mana).

Arithmetica, applicações e exercicios praticos, es-
cripturação mercantil, comprehendendo as noções theo-
ricas essenciaes e . a pratica das partidas simples e do-
bradas, inclusive contas correntes (3 lições por semana).

Pedagogia theo rica, cornprehendendo historia da
pedagogia e organisação escolar (2 lições por semana).

Historia sagrada (1 lição por semana).
Instrucção moral, religiosa e civica, elementos de

direito constitucional e economia politica (1 lição por
semana.

Francez (5 lições por semana).

3° ANNO.

Noções praticas de geometria, desenho linear e de
imitação.

Noções de geographia e cosmographia, geographia
do Brasil (3 lições por semana).

Historia do Brasil (2 lições por semana).
Pedagogia,comprehendoudo a methodologia, educação

moral, physica e inteliectual e legislação do ensino.
Noções do sciencias naturaes, physica e chimica

agricola.
§ 1.° Alem das matorias supra, ensinar-se-hão mais

na escola:
Musica vocal, pratica de violino para os homens e

de piano ou harmonium para as mulheres, em todos os tres
annos do curso.

Trabalho d'agulh2 e bordados ás alumnas-mestras.
§ 2. 0 A. musica será leccionada em todos os dias da

semana, excepto nas 5." feiras, e o ensino de prendas
de agulha será dado na aula pratica do sexo feminino.

§ 3•0 0 provimento das cadeiras de francez e de
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noções de sciencias naturaes. physica e chimica agricola,
bem como a creação de um pequeno laboratorio, annexo
a esta cadeira, ficão dependentes da concessão do fundos
pelo poder competente.

Art. 167. As materias do art. precedente serão dis-
tribuidas em oito cadeiras, sendo:

Uma de lingua e litteratura nacional.
Uma de arithrnetica e escripturação mercantil.
Uma de pedagogia, historia sagrada, instrucção mo-

ral, religiosa e civica.
Uma de geometria, desenho linear e de imitação.
Uma de geographia ; cosmographia, geographia e his-

toria do Brasil.
Uma de francez.
Uma de noções de sciencias naturaes, physica e chi.

mica agricola.
Uma de musica.
§ unico. As cadeiras de francez e sciencias na-

turaes serão regidas por um só professor, que percebera
os vencimentos de ambas.

Art. 168. O curso será frequentado simultaneamente
pelos alumnos .mestres de ambos os sexos, havendo nas
respectivas salas as necessarias divisões.

Art. 169. Em cada urna das escolas normaes da
provincia serão fundados uma bibliotheca e xiuseo pe-
dagogico, destinados ao estudo dos alumnos.

Art. 170. Para os exorcicios praticos de pedagogia
haverá uma escola primaria do sexo masculino e outra do
feminino, anneas á escola normal, com a denominação de
escolas praticas, a cujos trabalhos assistirão os alumnos
mestres desde o começo do curso, sendo incumbidos de re-
ger progressivamente, sob a direcção dos respectivos pro-
fessores, as diversas classes das mesmas, do segundo aino
em diante.
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À frequencia de alumnos primarios de cada uma das
escolas praticas no poderá exceder de sessenta.

§ 1.° Nestas escolas os alumnos e alumnas mestres
serão obrigados a fazer exercicios diarios de calligraphia
e orthographia.

§ 2. 0 Cada um dos professores das escolas normaes
deverá, uma vez por mez, acompanhar os alumnos mestres
ás escolas praticas e ahi exercital-os no modo de leccio-
nar a disciplina de sua cadeira.

Art 171. Para auxiliar a professora da aula pra-
tica do sexo feminino, annexa ás escolas norma3s,e ao mes-
mo tempo desempenhar as funcçes de inspectora das alum-
nas-mestras, o presidente da provincia nomeará uma ad-
junta d'entre as professoras norinahstas que se houve-
rem distinguido no magisterio.

Os vencimentos da adjunta serão os mesmos dos pro-
fessores normalistas de 2. 0 grao.

Art. 172. O provimento das cadeiras das escolas nor-
maes e das escolas praticas que para o futuro se crearem,
ou das existentes que estejo vagas ou vagarem, será feito
por meio de concurso, observadas as disposições do art.
95 e seguintes.

Os actuaes professores continuarão na regencia de suas
cadeiras, independente de nova nomeação.

Art. 173. No impedimento ou falta dos professores
das escolas normaes, serão estes substituidos uns pelos ou-
tros ou por quem o director da escola designar.

Do mesmo modo serão interinamente providas as ca-
deiras que vagarem, somente até seu provimento defi-
nitivo.

O substituto perceberá uma gratificação igual ao
ordenado do substituido, e o professor interino os da ca-
deira.

§ unico. A substituição da professora da escola
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pratica do sexo feminino será exercida pela professora
adjunta, sem augmento de vencimento.

Art. 174. A administração das escolas normaes será
exercida por um director, nomeado nos termos do art.
29 e pela congregação dos professores, de que trata o
art. 34 do presente regulamento, sob a fiscalisaçao da
inspectoria geral.

O serviço do expediente será desempenhado por um
amanuense, nomeado, sobre proposta do respectivo dire-
ctor, d'entre os alumnos que mais se distinguirem, por
sua applicação e procedimento, um porteiro e um ser-
vente.

Art. 175. Os exames de admissão á matricula do
curso normal terão lugar do 1. 0 a 15 de outubro, eu-
cerrando-se a matricula de todos os annos no ultimo dia
do referido mez.

São condições da matricula do primeiro anno:
1. Ser maior de doze annos, se for pessoa do sexo

feminino, o quatorze se do masculino.
II Ser de bons costumes.
III No soifrer molestia que o inhabihte para o

magisterio, haver sido vaccinado em tempo que no ex-
ceda a cinco annos ou soifrido variola.

IV Saber correctamente as materias que se ensino
nas escolas de 1.0 grao.

A condição do n. 1 será provada com certidão de
idade ou documento legal que a substitua.

A do II por attestações do parocho, juiz de paz e
subdelegado do lugar da residencia do impetrante.

A do n. III com attestado medico.
A do n. IV mediante certificado de approvaçïo em

exame nas escolas publicas ou, na falta deste, por exame
oral e eseripto perante uma commisso composta de dous
professores do curso, nomeada pelo director, que a pre-

sidir
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Art. 176. As matriculas do 2.° e 3.° anno far-se- hão
mediante attestado de approvação nas materias do anuo
anterior.

A matricula será gratuita.
Art. 177. 

1 
O alumno-mestre que completa o nume-

ro de dez faltas desabonadas ou quarenta justificadas per-
derá o anuo.

As alumnas, porem, terão o direito de ausencia por
tres dias consecutivos em cada mez, independente de qual-
quer justificação.

Art. 178. O alurnno-mestre que, nos termos do art.
antecedente, houver perdido o anuo, poderá ser admittido
a exame vago de todas as materias que o constituem, nos
termos do art. 182.

Art. 179. Os exames finaes da escola normal se
effectuarão do dia 15 de Julho em diante.

Art. 180. Aos alumnos e alumnas-mestres que con-
cluirem o curso normil com approvação será conferido
um diploma pelo presidente da proviacia, segundo o mo-
delo que for estabelecido.

Este diploma só poderá ser expedido ao alurnno que
tiver completado desoito annos de idade, e lhe dará direito'
ás vantagens e immunidades deste regulamento.

Art. 181. Nas escolas normaes serão feriados os dias
que decorrerem de 15 de julho a 30 de setembro de cada
anuo e os mencionados no art. 58, exceptuadas as ferias
do natal.

Art. 182. Aos actuaes professores e professoras, e
em geral a todos que tiverem as condições exigidas para
a matricula nos ns. 1, 2, 3 e 4 do art. 175, é permittido
requerer exame vago de todas as materias que constituem
o curso normal, afim de obterem o diploma de normalista,
que lhes conferirá os mesmos direitos e vantagens dos que
cursarem as escolas normaes da proviucia.

Estes exames só poderão ser prestados perante as di-
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rectrias das escolas normaes nos mezes de junho e dezem-
bro de cada anno, sendo examinadores os professores da
escola normal.

Art. 183. O presidente da provincia poderá conceder
licença, todos os annos, a dous professores de cada uma
das cLrcumscripçes litterarias para habilitarem-se nas
materias do curso normal.

Estes professores perceberão o ordenado de suas ca-
deiras durante a licença.

§ unico. Se não forem approvados nas materias do
dito curso, os professores do 2.° grao em um anno e os
do 1.° em dons annos, ser-lhes-ha cassada a licença e
no se lhes levará em conta para nenhum effoito o tempo
era que houverem estado fora do exercicio do magisterio.

Art. 184. Para a escola normal será dado um re-
gimento interno, no qual se prescreverão os deveres de
cada funccionario, as horas das aulas, forma de exames,
entrega de diplomas, penas e recompensas dos alumnos
mestres e tudo quanto disser respeito á economia do es-
tabelecimento.

CAPITULO 90

DA INSTRUCÇÃO SECUNDARIA

Art. 185. O ensino publico secuadario será dado no
externato da capital, que continuará a denominar-se—ly-
ceo mineiro— e nos externatos da Diamantina, Sabará, S.
João d'El-Rey, Campanha e Paracatú.

Art. 186. No lyceo mineiro haverá as seguintes ca-
deiras:

Uma de latim.
Uma de portuguez e litteratura nacional.
Uma de francez.
Uma de inglez.
Uma de italiano.
Uma de allemao.
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Urna de philosophia e rhetorica.
Uma de arithmetica e algebra.
Urna de geometria e desenho linear.
Uma de historia universal e geogr&phia.
Art. 187. Haverá tambem uma aula de musica, re-

gida pelo professor da escola normal, sem augmento de
vencimentos.

Art. 188. O curso de estudos no lyceo e o program-
ma do ensino serão determinados no regimento interno.

Art. 189. No caso de serem concedidos ao lyceo os
mesmos favores e privilegios do imperial coliegio—Pedro
2.°—,o governo poderá augmentar o numero de cadeiras e
alterar o programma dos estudos, afim de uniformisal-o
com o dito coliegio.

Art. 190. Haverá no lyceo um salão de estudo pre-
sidido por um regente o aberto das 10 horas da manha até
às 2 da tarde, onde os alumnos devem ficar nos inter-
vailos das aulas, preparando as lições do dia ou as do dia
seguinte.

Art. 191. Nos outros externatos continuará a fune-
cionar as seguintes cadeiras:

l., de latim.
2. &, de portuguez o geographia.
3., da francoz e inglez.
4;a, de mathematicas elementares.
No obstante, fico mantidas nesses externatos as de-

mais cadeiras actualmente existentes, que irão sendo sup-
primidas à proporção que forem vagando.

Art. 192. Será suspensa a cadeira do externato para
a qual no houver matricula ou que no tiver pelo menos
oito alumnos frequentes em um semestre, e suppriwido
o externato que no mesmo penado no reunir a frequen-
cia de trinta e dous alumnos entre todas as aulas.

Art. 193. A administração do lyceo e dos outros
externatos sará exercida por um director e pela cone
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gregao dos professores, nos termos deste regulamento,
sob a fiscalisação da inspectoria geral.

O serviço do expediente será desempenhado por um
amanuense, nomeado, sobro prposta do respectivo director,
d'entre os alumnos que mais se distinguirem por sua
applicação e procedimento.

§ l.° Nos externatos á que estiver annexa a es-
cola normal, o director e o amanuense serão communs à
ambos os estabelecimentos.

§ 2.° Alem destes empregados, haverá no lyceo
um porteiro, um continuo e um servente; e nos outros
externatos um porteiro, que servirá tambom de continuo.

Art. 194. O provimento effectivo ou interino das
cadeiras do lyceo e externatos ea substituição dos profes-
sores serão feitos pelo modo estatuido nos arts. 172 e 173.

Art. 195. Cada professor do lyceo e externatos
não poderá reger nelies mais de uma cadeira, salvo
o caso de substituição temporaria, em que poderá reger
mais uma.

Art. 196. A matricula no lyceo e externatos estará
aberta desde o dia l.° de outubro atéo ultimo dia do
mesmo mez: depois desta data só poderá matricular-se,
como alumno avulso de qualquer aula de sciencias, quem
provar, por meio de exame, que não lhe são estranhas
as lições anteriores.

Para o estudo das linguas, porem, a matricula estará
aberta todo anuo.

§ unico. Não será admittido á matricula de qual-
quer dos annos adiantados do curso quem não provar,
por meio de exame ou de attestados legaes, achar-se
habilitado em todas as materias dos anrios anteriores.

A matricula será gratuita.
Art. 197. A frequencia das aulas do lyceo e ex-

ternatos será obrlgatoria e o alumuo que der vinte fa1
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tas, sem motivo justificado, ou quarenta justificadas,
perderá o anuo.

Art. 198. Vigora, quanto á epoca dos exames finaes
e quanto ás ferias do iyceo q4r externatos, o disposto nos
arts. 179 e 181.

Art. 199. A approvaço em todas as materias lec-
cionadas no lyceo e externatos, excepto musica e de-
seuho, comprovada por certificado do inspector geral,
passado em vista das actas de exame, dará aos que a
obtiverem preferencia para os empregos publicos pro-
vinciaes.

Art. 200. Até ao dia 15 dos mezes de janeiro,
abril, julho e outubro de cada anuo, remettero os di-
rectores do lyceo, externatos e escolas normaes ao in
spector geral os mappas de frequencia dos alumnos.

Esses mappas serão coordenados pelos respectivos
Lprofessores.

Art. 201. Os professores do lyceo, externatos e es-
colas normaes terão, no que lhes for applicavel, u
mesmas vantagens e fico sujeitos, pelas faltas que com-
netterem, ás mesmas penas disciplinares dos professores

primarios, o os seos vencimentos serão os da tabelia
annexa, constituindo tres partes o ordenado e uma a
gratificação.

Art. 202. O regimen interno do lyceo e externa-
tos será estabelecido em regimento especial, expedido
pelo inspector geral e na forma estatuida por este re-
»gulamento.

CAPITULO 10.

DA SECRETARIA DA INSPECTORIA GERAL DA INSTRUO-

ÇÂO PUBLICA.

Art. 203. A secretaria da instrucção é destinada
ao expediente e ao processo dos negocies relativos a este

amo de serviço.
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Art. 204. Esta repartição se comporá dos seguintes
empregados

Secretario.
Doas chefes de secção.
Dous 1." officiaes.
Dous 2. 0 ' ditos.
Um archivista.
Um- porteiro.
Um continuo.
Art. 205. O secretario éo chefe immediato desta

repartição, sob a superintendencia do inspector geral.
Art. 206. Ao secretario compete:
§ 1.° Distribuir o expediente pelas respectivas sec-

ções, podendo reservar para si o que entender de mais
importancia.

§ 2.° Dar ao inspector geral as informações neces-
sarjas e que lhe forem exigidas para a solução dos ne-
gocios pendentes de despacho.

§' Dirigir e inspeccionar os trabalhos da secre-
taria,	soro feitos das 9 horas da manha ás 3 da
tarde.

§ 4.' Lavrar as actas dos exames que se processa-
rem perante a insjectoria g.ra1 o termos de juramen-
to e posse.

§ 5.' Presidir diariamente o livro do ponto dos
empregados, encerrando-o ás nove e quarto da manhã.

§ 6.' Communicar directamente, de ordem do ni-
spector, aos empregados subordinados a este os actos
que forem expedidos e as informações que forem exi-
gidas.

§ 7.' Subscrever as certidões e authenticar as co-
pias.

§ 8.' Dirigir a publicação dos actos relativos ao
expediente da instrucção publica e assignar os editaes
que forem ordenados pelo inspector.
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§ 9•0 Fiscalisar escrupulosamente a distribuço
dos livros e outras objectos pelas escolas e estabeleci-
mentos de instrucço, fazendo inventarial-os em livro
proprio.

§ 10. Fazer inventario dos niovais e objectos no-
cessarios para o expediente e bom arranjo da secreta-
ria, flscalisando a sua compra.

§ li. Rever todos os actos e despachos que tiverem
de ser submettidos á assignatura do inspector.

§ 12. Escrever e registrar em livro especial a cor-
respondencia reservada do inspector geral, ficando a
mesma sob sua guarda.

§ 13. Admoestar os empregados da secretaria que
não cumprirem seos deveres.

§ 14. Numerar e rubricar todos os livros exigidos
para o expediente da repartição.

§ 15. Designar as secções em que 03 empregados de-
vo servir, podendo mudal-os de uma para outra, con-
formo a conveniencia do serviço.

At. 207. Haverá na secretaria duas secções, com-
posdos cada uma de um chefe e um 1.0 official ; os se-
guntas officiaes serão distribuidos, conforme a convenien-
eia do serviço.

Art. 208. A' primeira secção incumbe:
§ 1. 0 Confeccionar o mappa geral das escolas publi-

cas e particulares, subvencionadas e livres, do lyceo, ex-
ternatos e escolas normaes, calculando a frequoncia effec-
tiva dos aluamos matriculados.

§ 2.' Escripturar os seguintes livros:
1.' Da matricula dos professores publicos, com decla-

rio de sua naturalidade, filiço, idade, data da nomea-
ç ) uramento e posse, remoção, licenças, faltas e tudo
ma que lhes for relativo.

2.° Da matricula de inspectores de municipio, seos
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supplentes, dos delegados parochiaes e membros dos conce-
lhos parochiaes, fazendo o expediente que a isso se referir.

Art. 20. A' segunda secção incumbo:
§ 1. 0 Escripturar o livro das inscripçes para o

concurso das escolas normaes, lyceo e externatos.
§ 2.' Escripturar o livro de posse e juramento dos

empregados e a expedição dos titulos de nomeação do in-
spector geral.

§ 3, 9 Registrar os despachos, instrucções e ordens
que forem expedidos pelo inspector geral, o o protocolio
das portarias, offlcios e ordens da presidencia.

§ 4.' Fazer a correspondencia que tiver de ser ex-
pedida pelo inspector geral à presidencia e repartições pu-
blicas da capital e das outras provincias a o respectivo re-
gisro.

§ 5.	Escripturar os seguintes livros:
1.' Do ponto.
2.' Do registro das deliberações e sentenças do con-

aelho director em materias disciplinares.
3. 4 Do registro de titulos, licenças, portarias, in-

strucções e rolatorios do inspeator geral.
40 Da escripturaço das despezas com os objectos ne-

cessarios para o expediente.
5.' Do in'rentario dos moveis da repartição s dos es-

tabelecimentos litterarios.
6.' Expedir os diplomas dos habilitados nas escolas

normaes.
7 • Processar a jubilação dos professores.
8.' E5cripturar, alem dos livros ja mencionados, os

que forem estabelecidos pelo secretario, conforme a neces-
sidade do serviço.

Art. 210. Aos chefes de secço compete:
§ 1.' Redigir o expediente que lhes for distribuido.
§ 2. o Dar o soo parecer,fundado em lei e regulamen-

to, sobre os negocios relativos á sua secção.
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§ 3.° Fazer que os trabalhos a cargo da secção sejo
executados com zelo e promptidao, mantendo o silencio e
respeito necessarios.

§ 4.' Fazer coordenar em livros distinetos as minu-
tas de toda a correspondencia que se expedir pela secção.

Art. 211. Ao archivista, que terá a categoria e ven-
cimentos de 2.° official, incumbe, alem dasdas obrigaçes im-
postas aos officiaes, toda a vez que o exigir o serviço da se-
cretaria;

§ 1. 0 Guardar e zelar todos os papeis e livros do ar-
chivo da repartição e os livros e mais objectos que tive-
rem de ser distribuidos pelas escolas, sendo responsavel
por qualquer extravio que se der.

§ 2.° Dar certidões, mediante despacho do inspector
geral,assim como fazer,mediante recibo com—visto—do se-
cretario e por ordem do mesmo inspector geral, o forneci-
mento para as escolas primarias, escripturando o dito for-
necimento em livro especial.

Art. 212. Ao porteiro compete:
§ 1..° Abrir a repartição as 8 horas da manha e

fechai-a depois do trabalho diario.
§ 2. o A limpeza e aceio da repartição e conservação

dos moveis e mais objectos ahi existentes, pelos quaes
responsavel.

§ 3.° Fazer as despesas miudas da secretaria, apre-
sentando para dias os pedidos ao secretario e dando conta
no fim de cada mez, para que, examinada pelo inspector
geral, se remetta á directoria da fazenda provincial para
o respectivo pagamento.

§ 4.° Fechar e fazer chegar a soo destino a corres-
pondencia official da repartição.

§ 5.' Registrar em livro da porta os despachos das
petições, fazendo o resumo de sua substancia e entregan-
do-as ás partes, mediante recibo.
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§ 6. 9 Manter a ordem o o respeito entre as pessoas
que se acharem fóra dos reposteiros, requerendo ao secre-
tario as providencias que forem precisas para esse fim.

§ 7.° Ter sob sua guarda e distribuir pela secreta-
ria o papel, livros e mais objectos necessarios ao expedi-
ente.

Art. 213. Ao continuo compete.
§ 1.0 Entregar a correspondencia que tenha de ser

distribuida dentro da capital.
§ 2. 11 Cumprir as ordens que lhe forem transmittidas

pelo porteiro.
Art. 214. O secretario será substituido pelo chefe

de secção que o inspector desgnar; os chefes de secção
pelos respectivos 1.°' officiaes e na falta destes pelos
2. 1 ,e o porteiro pelo continuo.

Art. 215. As nomeações, demisses, licenças e des-
contos de vencimentos dos empregados da secretaria serão
regidos pelo regulamento a. 82.

DIsPOsIçÕEs GERAES

Art. 216. A distribuição das materias do curso
normal, lyceo e externatos da provincia poderá ser alte-
rada pela presidencia, quando pela experiencia o julgar

ecessario.
Art. 217. Para que o professor publico possa lec-

cionar em estabelecimentos particulares, deve impetrar
licença do inspector geral, a qual lhe poderá ser cassada,
sempre que assim convier ao serviço publico, a juizo do
mesmo inspector.

Art. 218. Nas instrucções que se expedirem a re-
speito das escolas nocturnas ou dominicaes, dever-se-ha es-
tatuir que só sejao admittidos á matricula alumnos maio-
res de 15 annos, excepto:

1.0 Se os pais dos menores dessa idade, pela sua
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muita pobreza, não puderem prescindir do trabalho dos
filhos no tempo em que funcciono as aulas diurnas.

2.° Se os menores forem irmos, sobrinhos ou filhos
dos adultos que frequentarem o curso nocturno.

Art. 219. Os professores providos ou habilitados na
forma do reg. n. 84 gozarão de todas as vantagens confe-
ridas por este regulamento.

Os providos, porem, ou habilitados na forma dos re-
gulamentos anteriores no poderão gozar das vantagens
deste regulamento, sem que se mostrem habilitados para
o ensino de todas as materias do art. 44, conforme a cadeira
que regerem, e pela forma determinaria pelo art. 96 n. 3.

Os professores, assim habilitados ao poderão apo-
sentar-se com as vantagens deste regulamento, seno de-
pois de tres annos passados da data da habi1itaço.

Art. 220. As camaras municipacs, em virtude da
attribuiço que lhes conferem os arts 58, ultima parte,e 70
da lei de l.° outubro de 1828, darão em todas as suas ses-

sões ordinarias conta ao presidente da provincia do procedi-
mento official dos professores, e da aptidão e regularidade
de conducta manifestada por elies no exercicio do magis-
terio, aproveitamento dos alumnos e quanto entenderem
que devem levar ao conhecimento do mesmo presidente,
relativamente á instrucção publica e particular era seos
municipios.

Art. 221. Os juizes de direito, municipaes e promo-
toras darão conta ao presidente da provincia, sempro que
o julgarem necessario, das infracções do presente regula-
mento por parte dos professores publicos das comarcas e
termos de suas jurisdicçaes.

Art. 222. Quando o inspector geral ou qualquer
empregado da instrucção, por ordem da presidencia, sa-
hir da capital a serviço, perceberá, alem dedo seus venci-
cimentos, uma ajuda de custo, que lhe for arbitrada pelo
tresidente da provincia.
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Art. 223. Das multas que forem impostas em vir-
tude deste regulamento, o inspector geral remettert á di-
rectoria da fazenda copia authentica do acto que as impo-
zer, afim de ter lugar a respectiva cobrança.

Art. 224. O governo proverá de moveis e utensis
necessarios o lyceo, externatos, escolas normaes e escolas
primarias da provincia, e fornecerá aos meninos pobres
que frequentarem as escolas primarias os livros necessa-
rios ao ensino.

Art. 225. Nos casos omissos neste regulamento serão
observadas as disposições das leis e regulamentos geraes
como subsidiarias.

Art. transitorio. As disposições do presente regula-
mento, que augmonto a despeza, só começarão a vigo-
rar, depois de approvadas pela assemblea provincial.

Art. 226. Fico revogados todos os regulamentos
anteriores sobre a instrucção publica da provincia.

Palacio da preidencia da provincia de Minas-Geraes,
em Ouro Preto, 19 de junho de 1883.

ANToNIo GONÇALVES CHAVES.
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SECÇÃO 7.
OBRAS PUBLICAS.

Art. 20.

Esta rubrica, no valor total de 349:186$724, envol-
ve as seguintes consignações:

1 Pessoal da directoria .....47:220$000
II Expediente .........2:000$000

III Conservação de estradas . . .	30:000$000
VI Estradas, pontes, cadeas, navega-

ces; obras autorisadasem leis es-
peciaes, a juizo do governo ou
expressamente designadas ; auxi-
lios para explorações mineralo-
gicas, abastecimento d'agua po-
tavel em diversas localidades,
obras municipaes, reparos e pa-
ramentos de matrizes e capeilas
e obras em cemiterios.....263:966$724

V Ajuda de custo a engenheiros .	6:000$060
§ l.° As quotas votadas em auxilio a matrizes e para

obras locaes, sem outra formalidade ou exigencia alem
de sua requisição, serão entregues ás camaras municipaes
e por estas ás commissões nomeadas pelo governo, quando
as obras não sejo feitas sob immediata responsabilidade
das mesmas camaras.

§ 2. 0 Na falta, ausencia ou impedimento dos enge-
nheiros de districte, serão estes substituidos pelas camaras
municipaes respectivas na factura de orçamentos e vesto-
ria das obras que houverem de ser approvadas.

L. 2892 de 6 de novembro de 1882 art. 2.° § 6.° e 16
§ 30

DIRECTORIA.

Continha a lei n. 18 do 1 de abril do 1835 as seguintes dispo-
sições
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Art. 51. Haverá um inspector geral das estradas da provincia,
umbido da execução d'esta lei e de zelar e auxiliar a construc-
e reparo de quaesquer estradas, salvo quando isto lhe for ex-

ssamente vedado.
Art. 52. Alem do inspector geral, haverá até tres engenheiros,

imbidos de quanto convier a bem das estradas, debaixo da im-
liata inspecção e autoridade do inspector geral.
Art. 53. O inspector geral será nomeado pelo presidente da

vinia, mas poderá ser demittido pela assemblea legislativa e
mesmo presidente.

Os engenheiros serão nomeados pelo presidente, ouvindo o in-
,torgeral, e por elIe demittidos,quando convier ao serviço publico.
Art. 54. Haverá uma secretaria, por onde correrá o expediente

todos os negocies a cargo do inspector geral, a quem compete
.ïiear os empregados d'ella.

Art. 55. Nos pontos, onde convier, heverá delegados do in-
tor geral, os quaes promoverão a plena execução da lei nos

irictos, que lhes forem marcados, segundo as ordens do inspec-
geral.

A instituição, porem, passou logo pelas seguintes vicissitudes.
O art. 15 da lei n. 154 de 9 de abril de 1839 dispoz que a
çes do inspector geral fossem exercidas pelo proprio presi-

ente da provincia, ficando suspensa a organisação da secretaria.

A lei n. 187 de 5 de abril de 1840, no art. 21, derogou essa dia-
ção, restabelecendo, por tanto, a repartição snpprimida.
E pelo art. 5•0 da mesma lei prescreveu-se que para inspee-
geral se preferisse quem tivesse conhecimento de engenharia

licada à construcção de estradas e pontes.

A lei n. 231 de 23 de novembro de 1842, supprimindo o empre-
de inspector geral, dispoz que os empregados da respectiva se-
taria passassem a servir sob a inspecção immediata do presi-
tte ou de pessoa por elIe designada.

Em 1848, a lei n. 432 de 19 de outubro creou o emprego de di-
tor de obras, mas somente da capital.

So em 1857, ex-vi da autorisação constante do art. 7.' da lei
628 de 2junho de 1853, foi restabelecida a repartição das obras
licas da provincia, dando-lhe o reg. n. 39 de 28 de março os
uintes empregados:—

Inspector geral, com o vencimento de 3:200000
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Official maior ........l:800$000
2 primeiros officiaes, a 1:200$, . 2:400000
2 segundos, a 900$ ......1:800$000
2 amanuenses, a 600$......l:200$000
Adminirtrador de obras da capital.	1:000$000
Almoxarife .........600$000
Fiel do almaxarifado	 320$000
Porteiro-continuo .......!s50$000

Havia um engenheiro adjunto á inspectoria geral, os engenhei-
ros,adjuntos, desenhadores, administradores e apontadores necessa-
rios, sendo fixado em contratos ou portarias especiaes da presiden-
eia o vencimento de cada um.

E ainda na secretaria podiose admittir extranumerarios com
o vencimento que lhes fosse arbitrado.

Das obras e sua eccecuçáo.—A este respeito, dispunha o seguinte
o citado reg.

Art. 20. Nenhuma obra publica, quer seja de nova construc-
ço, quer de reparação ou conservação, será executada, sem previa
autorisação do presidente da provincia, podendo entretanto o in-
spector geral mandar proceder aos estudos e exames, que julgar
necessarios para a adopção dos projectos.

Art. 21. Nenhuma obra publica terá começo de execução, sem
plano e orçamento, os quaes poderão todavia ser dispensados para
aquelias, cujo valor no exceda a um conto de reis, mandando o
presidente da provincia executal.-as.

Em casos urgentes poderá o inspector geral autorisar igual-
mente as que no excederem a duzentos mil reis, dando disso conta
ao presidente.

Art. 22. Sempre que houver quem se encarregue, sob
çes rasoaveis e vantajosas á fazenda provincial, da execução aas
obras publicas por empreitada, arremataço ou empreza, serão es-
tes meios preferidos á administração.

Art. 23. Os contratos de arrematação e empreitada serão ce-
lebrados pelo presidente da provincia, com sua autorisação espe-
cial pelo inspector geral, camaras municipaes e outras corpo-
rações ou pessoas particulares, dependendo nestes casos de defini-
tiva approvaço do mesmo presidente.

Art. 24. Os contratos de emprezas provinciaes serão regula-
dos pelas disposições das leis que autorisarem as mesmas emprezas.

Em 1858, a lei n. 961 de 5 de junho havia autorisado a presi-
dencia a alterar ou anuexar esta repartição à secretaria do governo.
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No anuo seguinte supprimio-a o § 3•0 do art. 2.° da lei n. 1009
de 2 de julho.

Em 1865, o § 2.o do art. 14 da lei n. 1267 de 2 de janeiro au-
torisou a reorganisação do serviço das obras publicas da proviR-
cia, sem excesso da quota votada à respectiva despeza. E logo o
reg. n. 53 de 12 de fevereiro de 1866 restabeleceo a repartição sup-
primida, que passou a denominar-se—directoria geral das obras
publicas—, assim organisada :-

Director geral, com o vencimento de	2:500$000
Secretario	'	(	 2000$000
2officiaes, a l:800$000.....&600$000
4 amanuenses, a 600$000 2:400$000
Desenhador copista .....800$000
Guarda-archivista ......500$000
Porteiro .	. . . . . . . .	500$000
Continuo. . . . . . . . .	400000

Destes vencimentos erão 213 o ordenado e 1/3 a gratificação.
Alem d'aqueiles funccionarios, havia um chefe engenheiro, e

cinco empregados d'esta classe; vencendo o l. o , quando não fosse
pago pelos cofres geraes, a gratificação permanente de 3:000$000 e
.a transitoiia de viagem, marcada em geral aos engenheiros, e cada
um destes a gratificação permanente de 2000$000 e as transitorias
de 7$000 diarios, por viagem e estada em serviço fora da capital,
e de 4$000 quando empregados nelia.
• O trabalho era distribuido por duas secçes—administrativa e
techuica—, a primeira a cargo do secretario, a segunda sob a di-
recção do engenheiro chefe.

Na capital havia ainda um administrador, simples commissio-
iado, a quem o director geral podia arbitrar um salario, nunca
excedente de 100$000 mensaes, pago pela folha das respectivas
obras e computado no preço d'ilas.

Das obras e sua execução —Regulavão as seguintes disposições:
Art. 34. As camaras municipaes, repartições, empregados e

particulares, se dirigirão em materia de obras publicas ao director
geral, e só este se corresponderá directamente com o presidente da
provincia sobre tal materia.

Art. 35. As requisições, rcelamaçes e pedidos subirão ao pre-
sidente da provincia ja competentemente informados pelo director
geral, que exporá a procedencia, exequibilidade, legalidade, orça-
mente e convoniencia da obra reclamada.

Art. 36 . Nenhuma obra publica, quer seja de nova construc-
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ção, quer de reparação ou conservação, será executada, sem previa
autorisação do presidente da provincia.

Art. 37. Nenhuma obra publica terá começo de execução, sem
plano e orçamento, devidamente approvados pelo presidente da pro-
vincia, ouvida a thesouraria provincial na parte relativa à despeza
orçada e legalidade d'ella.

Para as estradas, cuja extensão exceda de cinco leguas, pode o
começo de execução ter lugar, logo que parte do plano e devido
orçamento se achem feitos, regulando-se, quanto ao tempo para a
respectiva despeza, pelo que se achar votado na lei de orçamento
ou na de credito especial para dias.

Art. 38. Ao presidente da provincia fica livre, conforme jul-
gar mais vantajoso á fazenda provincial, mandar fazer por arrema-
tação, empreitada ou administração, as obras da provincia, ouvin-
do previamente o director geral das obras publicas, observado, po-
rem, o disposto no art. 37 deste regulamento.

Art. 39. Para a direcção das obras fora da capital, o presi-
dente da provincia, quando assim julgar conveniente aos interesses
da fazenda provincial, poderá nomear commisses que da mesma
direcção se encarreguem, e a elias dirigirá o director geral as
instrucções necessarias. Estas commisses serão consideradas pro-
postas do engenheiro chefe, para os elfeitos neste regulamento
previstos.

Os presidentes das camaras municipaes farão'parte d'essas com-
missões, sempre que, a juizo do presidente da provincia, não hou-
ver nisto inconveniente.

Sobre a mesma repartição houve um novo acto regulamentar,
expedido sob n. 64 em data de 17 de abril de 1872; mas, determinan-
do a lei n. 1895 de 49 de julho seguinte, art. 26 § 42, que esse
acto só se executasse depois que a presidencia o tivesse corrigido
e alterado, appareceo então o regulamento n. 68 de 31 de dezem-
bro d'esse anno, pelo qual a directoria ficou assim constituida:-

Engenheiro director geral, como vencimento de 6:000$000
Engenheiro l.° adjunto	(	c	c	4:800$000

c	2.°	c	c	«	«	3:600$000
7 engenheiros de distrieto, a 4:600$000.	32:200$000
4 ajudantes de engenheiro, a 3:200$000.	12:800$000
Secretario. . .	.	.......	2:800$000

primeiros officiaes, a 2:200$000	 4400$000
3 segundos, a 1:200$000. .	 3:600$000
4 amanuenses, a 900$000	 , • •	3:600$000
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Desenhador .

Guarda-archivista
Porteiro .	.
Continuo. .
Administrador de obras da capital.

1-200$000
720$000
720$000
600$000

1.400$000
O serviço distribuia-se por 3 secções ; a l.a, sob a inspecção

do 1. adjunto, constituindo-a os 7 engenheiros chefes de districto,
os 4 ajudantes, 2 amanuenses e o administrador de obras; entran-
do na 2., dirigida peio 2 ° adjunto, o desenhador, o guarda-ar..
chivista e 1 amanuense; pertencendo á 3•a, a cargo do scretario,
os 1, 09 e os 2. 0 ' officiaes e 1 amanuense.

Os districtos erão 7 ; comprehendendo o 1.0 7 municipios, o 2.0
e 03. 0, cada um, 8,0 's.° li, 05.0 10, o 6. II. o 7. 15.

Das obras publicas e sua execuçao.—Região-se pelas disposições
seguintes.

Art. 24. Nenhuma obra publica poderá ser feita por conta da
provincia, sem ter havido previamente

L- Autorisação do presidente da provincia.
2. Plano e orçamento approvados pelo mesmo presidente.
Todavia, si ella for de reconhecida urgencia e o seu valor não

exceder de quinhentos mil reis, poderá ser autorisada sua execu-
ção, independente de plano e orçamento.

Art. 25. As obras serão feitas por administração ou arremata-
ção, conforme parecer mais vantajoso ao presidente da provincia.

Art. 28. Serão commettidas ás camaras municipaes, engenhei-
ros, commissões e quaesquer autoridades ou cidadãos as obras por
administração, e as por arrematação á quem, em hasta publica, me-
lhores condições offerecer.

Onze mezes depois, alterando notavelmente esta organisação,
a lei n. 2026 de 1 de dezembro de 1873 dispensou em relação ao
director geral o predicamento de engenheiro e, reduzindo o numero
de funccionarios, só conservou—alem do mesmo director—o secre-
tario—os 2 primeiros officiaes-2 segundos-1 amanuense—o dese-
nhador—o porteiro—o continuo—o administrador de obras—o enge-
nheiro residente na capital-7 engenheiros de districto—e 1 adjunto.

Em 1875, alei n. 2181 de 25 de novembro, art. 19, reduzio a
repartição de obras publicas a uma simples secção da secretaria do
governo, sob a imnediata e exclusiva inspecção do secretario da
presidencia, com o, seguinte pessoal:—

1 chefe de . scço, ..veuceudo. ,	2:500000
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2 primeiros offlciaes, a 1:700$,	3:400$000
2 segundos, a 1:200	.....24O0$0O0
1 amanuense ........900$000
1 continuo.	 600$000
7 engenheiros de distrieto, a 4:600$,	3:200$000

No anno seguinte, a lei n. 2314 de 11 de julho, no art. 16, creon
nova directoria, autorisando o governo a organisar o respectivo
serviço, com a prescripçãO expressa de—não comprehender o exa-
me moral e arithmetico dos documentos da despeza.

Naquelie mesmo anno expedio-se, pois, o regulumento n. 78 de
29 de novembro, organisando a seguinte directoria.

1 director geral, com o vencimento de	5:000$000
6 engenheiros de distrieto, a 4:600$ .	27:600$000
1 secretario ..........22O0$O00
2 primeiros officiaes, a 2:000,. . .	4:000$000

segundos, a 1:200 .......2:OO$000
1 amanuense .........900$000
1 desenhador.	 1:200$000
1 administrador de obras 	1:180$000
1 porteiro-continuo .......750$000
1 correio-servente ........500000

Os districtos erão 6 ; comprehendendo o l.° 13 municipios, o 2.
17, o 3.° 18, o 4.° 17, o 5.° 8, o 6. 0 9.

Das obras publicas c sua execuøo.—VigoraVão as seguintes

disposições
Art. 29. Toda a obra que se fizer por conta da provincia deve:
§ 1.0 Ser previamente autorisada.
§ 2. 0 Ter plano e orçamento approvados pelo presidente da

provincia.
Art. 30. Autorisada a obra—de construcção nova ou do reparo

—procedera a directoria immediatamento a todos os exames o s-
tudos para a organisação do plano e orçamento.

Art. 31. Coneluidos esses estudos e exames, será o respec-
tivo trabalho, com parecer explicito e desenvolvido, sujeito á ap-
provação do presidente.

Art. 34. Si a obra, porem, for de reconhecida utilidade o ur-
gentemente reclamada o de valor não excedente a um conto de
reis, poderá ser ordenada a sua execução independente de plano
e orçamento.

Art. 36. Approvados o plano e o orçamento pela presidenoi
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da provincia, serão as obras feitas de preferencia por arrematação
e, somente quando esta não seja praticavel, se construirão por
admistração, empreza ou empreitada.

Art. 55. As obras por administração, empreza ou empreitada
serão commettids

§ l.° A's camaras nlunicipaes.
§ 2.0 A commisses.
§ 3.° A quaesquer particulares.
Art. 56. Quando tratar-se da simples conservação de obras

existentes, serão preferidas as camaras municipaes, se disso qui
zerem encarregar-se.

Nesse caso a obra será fiscalisada pelo engenheiro do respectivo
districto, e só com attestado deste, de ter sido a execução de confor-
midade com o orçamento e plano, poedrá ser paga a quantia pre-
viamente ajustada.

Art. 57. Não é permittido adiantamento algum ás camaras mu-
nicipaes para administração de obras publicas.

Com augmonto ou reducção de despeza, pelo art. 3•0 § 8.° da lei
n. 2476 de 9 de novembro de 1878 foi autorisado o governo a reor-
g%nisar esta repartição.

E fez-se a reforma pelo regulamento n. 87 de 22 de outubro
do anno seguinte, que assim constituio a respectiva directoria :-

Director geral, com o vencimento de	 6:000$000
6 engenheiros de districto, a 5:000$000	30z000$000
Secretario .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2:800$000
2 primeiros officiaes, a 2400$000.....4:800$000
4 segundos (sendo 1 archivista), a 1:400$000	5:600$000
Desenhador ..	. .	.	. . .	.	. . .	1:400$000
Administrador de obras ........l:400$000
Porteiro ...........	800$000
Continuo ............600$000
Corro io-serven te. .........500$000

Forão depois elevados a 2:400$000 o vencimento do desenhador;
a 1:000$000 o do porteiro o a 720$000 o do continuo. L. 2315 de 22
de outubro de 1881 art. 2.0 § 6.° n. 1; 2892 de 6 de novembrô de
1882art. 12.

Esta mesma lei, no art. 12, declarou que 3/4 do vencimento
dos empregados da directoria geral de obras publicas constituem
o ordenado e 114 a gratificação.
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Das obras e sua execuçSo.—Tdm regulado os seguintes pre-

ceitos.
Art. 24. Nenhuma obra publica terá começo de execução, sem

projecto devidamente approvado pelo presidente da provincia, ou-
vida a directoria da fazenda na parte relativa á despeza e verba
por onde deva correr.

Tratando-se, porem, de algum reparo de tal urgencia, que á
provincia provenha perigo ou prejuizo de qualquer demora, poderá
fazer-se a obra independente de projecto, se o soo valor não ex-
ceder a 1:000$000.

Art. 29. Sem autorisação previa do presidente da provincia,
nenhuma obra publica se fará.

Art. 30. As obras, dada a autorisação da presidencia, serão
executadas por administração, empreza ou empreitada.

A empreitada será de duas maneiras; com hasta publica ou sem
sua.

Art. 31. Serão executadas
§ i • Por administração
1 As que pela sua natuaeza não puderem ser orçadas com al-

guma exactidão.
Art 32• As obras por administração, excepto as da capital,

serão levadas a effeito pelo engenheiro do districto, por particu-
lares ou commisses.

Art. 41. As obras por empreitada se contratarão:
Com pessoas idoneas, a juizo do director geral e sob approvação

do presidente da provincia, quando se tenha aberto concurrencia.
Art. 73. Quando as obras não forem adjudicadas na primeira

praça, quer por falta de concurrentes, quer por não terem sido
aceitas as propostas apresentadas, annunciar-se-ha nova praça.

Si o resultado d'elia for identic ao da primeira, serão As obras
executadas administrativamente, salvo o caso previsto no artigo se-
guinte.

Art. 74. Si as obras não forem arrematadas em duas praças
consecutivas, poderá a presidencia aceitar qualquer proposta, que
lhe for apresentada fora da praça, com tanto que rnto esteja com
prehendida nas excepções do art. 49.

Pelo § 2. o do art 5.' da lei n. 2892 de 6 de novembro de 1882
foi a presidencia autorisada a fazer no ultimo regulamento, sem
accrescimo de despeza, as alteraces que a pratica houver acenas.,
ibade.
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A reforma acha-se em elaboração e será dada em appendice
no caso de expedir-se a tempo de entrar neste volume.

Em 1840-1841 consignou-se ao pessoal e ao dispendio de exe-
cução das obras publicas da provincia a quantia de 51:200$000; em
60-1 ade 280:000$000; em 80-81 a de 433:900$000; em 81-82 a
de 408:900$000; em 82 -- 83 a de 406:353$040; em 83 —84 a de
349:186$724.

SECÇÃO 8.'

PAGAMENTO DE CUSTAS.

Art. 21.

O escrivão dos feitos da fazenda provincial só receberá
a terça parte das custas que vencer nas execuções fiscaes,
logo que forem expedidos os respectivos mandados de inti-
mação e penhora, sendo-lhe pagas as duas outras terças
partes quando se verificar a cobrança executiva. L. 2476
de 9 de novembro de 1878 art. 11.

N. 9.—Fazenda.—Em 7 de janeiro de 1880.
Declara os emolumentos abonaveis aos juizes, escrives e offl-

ciaes do juizo dos feitos da fazenda.
Ministerio dos negocies da fazenda. - Rio de Janeiro, em 7 do

janeiro de 1880.
Affonso Celso de Assis Figueiredo, presidente do thesouro na-

cional, em solução ás duvidas que tóm occorrido na execução do que
estabeleceu a circular n. 8 de 3 de abril de 1878, a respeito dos emo-
lumentos abonaveis aos juizes, escrivães e officiaes do juizo dos foi.
tos da fazenda ; declara aos ars. inspectores das thesourarias de fa-
zenda, para sua inteiligencia e devida execução

1 . 0 que, segundo o art. 3. 0 do regimento de custas, applicavel
aos juizes dos feitos pelo art. 35, a estes competem, pelas sentenças
que proferirem sobre o ponto principal da causa, sendo esta de valor
até 500$., 2$. ; de mais de 500$. até 1:000$., 3$., e assim progressi-
vamente.

2. 0 que a disposição da referida circular n. 8, referente ao art.
10 do regimento, se deve entender somente em relação ás condem-
nações de preceito, pelas quaea perceberá o juiz o emolumento de
2$., seja qual for o valor do pedido; não sendo applicaveis a esta
osgecie 08 arte. 29 o 196 do citado regimento de custas, que mandam
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abonar por metade as custas ou emolumentos neile taxados, quando
o valor da causa for menor de 500$000.

30 que á roducção determinada no art. 29 estão sujeitos os emo-
lumentos abonaveis das sentenças em causas de valor até 500$., por-
quanto a excepção consagrada no final desse artigo não comprehende
as sentenças, cujos emolumentos são taxados em relação ao valor da
causa.

4. 0 que houve equivoco na referencia, que faz a mencionada cir-
cular, ao art. 16 § 9. 0 do regimento, devendo ser ao art. 168 § 2.0,

conforme o qual competem ao juiz os emolumentos attribuidos ao
contador quando desempenha os respectivos deveres, observada a
reducção ordenada no art. 196, quando o valor das causas não seja
maior de 500$000.—AFFONSO CELSO DE Assis FIGUEIREDO.

N. 90. —Fazenda. —Em Ode fevereiro de 1880.
Regula o pagamento das custas das sentenças do juiz dos feitos

da fazenda.
Ministerio dos negocios da fazenda. - Rio de Janeiro, em 9 de

fevereiro de 1880.
Affonso Celso de Assis Figueiredo, presidente do tribunal do

thesouro nacional, declara aos srs. inspectores das thesourarias de
fazenda, para os fins convenientes, que a circular ri. 193 de abril de
1878 deve ser executada com as alterações seguintes : as custas das
sentenças do juiz dos feitos serão reguladas pelo art. 30 do regula-
mento de 2 de setembro de 1874, em lugar do art. 10, não sendo pa-
gaveis por metade, mas sim pelas taxas estabelecidas naqueile ar-
tigo ; e quanto ao escrivão, só lhe abonarão as custas das guias
quando as passar, e não quando se effectuar a cobrança pelas mesas
de rendas e collectorias; devendo, por consguinte, importar as cus-
tas cobraveis pelas ditas estações, na hypothese de não excederem
as dividas a 500$., em 3$150 para o juiz e em 1$650 para o escrivão,
em lugar de 2$150 para o primeiro e 1$800 para o segundo, como
declara a referida circular.

Circular n. 8, expedida pelo ministerio dos negocios da fazenda
em 3 de abril de 1878.
/...............................................................

Declara, outrosim, aos mesmos srs. inspectores que as custas
que devem adiantar áquelles fuuccionarios, quando não são priva-
tivos do dito juizo, e portanto não recebem vencimentos dos cofres
publicos, se limitam ao seguinte

Ao juiz, pela assignatura de cada mandado, 300 rs. ; e ao escri-
yão, pela autuação da petição, 500 rs., e pela expedição do mandado,
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500 rs. Si, porem, as quantias pedidas nas petições e mandados
forem inferiores a 500$, esses emolumentos se reduzirão d metade,
na forma dos arts. 29 e 196 do regimento e do decreto citados de-
vendo-se exigir a restituição das quantias adiantadas posteriormente
ao referido decreto, excedentes ás acima indicadas.

GASPAR SILVEIRA MARTINS.

SECÇÃO 9.

DOS CREDITOS.

Em to importante assumpto, cumpre no confundir as duas
seguintes especies, que são perfeitamente disti netas: —credito para
despeza ainda nao determinada—credito para pagamento de despeza
ordenada e feita—ou—em outros termos—credito por applicar-
credito ja applicado—. A. legislação mineira contem providencias
adequadas a cada um d'estes diversos casos, como em seguida se ha
de ver.

1MPOSIÇÕES AMPLIATIVAS OUTR'ORA EM VIGOR.

Conforme as leis no. 570 e 1661 de 10 de outubro de 1851 e 15
de setembro de 1870, arts. 23 e 3. 0 , desde que por lei era creado
algum emprego ou decretada qualquer despeza, entendia-se vir-
tualmente concedido o necessario credito para o respectivo paga-
mento.

As leis ns. 1184 de 25 de junho e 1215 de 22 de agosto de
1864, art. 4. § 2.0, reproduzindo disposição anterior, concedião a
abertura de creditos suplementares, sempre que fosse esgotada

. qualquer verba do orçamento e o serviço publico o exigisse.
Nos termos do art. 23 da lei n. 1811 de 10 de outubro de 18711

sempre que nas verbas do orçamento houvesse credito para as des-
pezas decretadas, podião ser pagos os serviços constantes das mes-
mas verbas, independente de credito supplementar, cuja abertura
só seria pedida ao governo quando a epigraphe relativa ao serviço
estivesse inteiramente esgotada.

E esta disposição era o fiel transumpto da seguinte ordem d%
thesouro

N 112.—Joaquim José Rodrigues Torres, presidente do tribunal
do thesouro nacional, em solução à duvida proposta pelo ar. inspector
da thesouraria da provincia do Maranhão, em seo. officio do 11 de fe-
ereiro passsado, n. 15, declara-lhe que, pelo que pertence ao mi-

jistorio da fazenda, tem-se entendido que, quando em uma rubrica
da ordem de distribuição de oredito estão oomprehendidas e eu-
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globadas varias parcelias do orçamento, pode-se despender mais
ou menos por conta de cada urna d'estas, com tanto que não exceda
a somma da quantia.—.Thesouro nacional, em 20 de maio de 1851.—
JOAQUIM Josj RODRIGUES TORRES.

A. mesma disposição foi ainda reproduzida no § 1.0 do art. 18
da lei n. 23 j4 de 11 dó julho de 1876, pelo qual autorisava-se o
transporte de sobras de umas para outras verbas insuificientemente
dotadas.

O art. 19 da mesma lei mandava eomprehender na rubrica-
indemnisaçes—quaesquer pagamentos autorisados em leis espo-
ciaes.

A lei n. 2476 de 9 de novembro de 1878, no art. 10, ampliava
por mais 6 mezes, depois de findos os respectivos oxercicios, a
duração das quotas orçamentaes.

Expressamente revogadas todas essas disposiçes, subsistem
somente as seguintes.

TITULO 1.°

DOS CREDITOS CONSTANTES DA LEI DE ORÇAMENTO.

Art. 22.
A despeza provincial será effectuada nos termos da

distribuição e dentro dos limites prescriptos na lei do or-
çamento.

Exceptua-se;
§ 1.' A que, autorisada em disposição geral da lei

de orçamento, não tem rubrica propria; podendo neste
caso effectuar-se pelos meios ordinarios.

§ 2. 0 A que é contractada ou ordenada por conta de
credito em vigor, o qual neste caso fica subsistindo por
todo o tempo em que se executa o respectivo serviço.

L. 2024 de 1 de dezembro de 1873 art. 21; 2314 de 11
de julho de 1876 art. 17	1.' e 3°

A disposição constante do § 2. 0 6 derivada do art. 5. 0 de de-
creto n. 41 de 20 de fevereiro de 1840, cuja doutrina foi reproduzi-
da na ordem do thesouro n. 30 de 31 de março de 1846, expedida
nestes termos-

« Manoel Alvos Branco, presidente do tribunal do thesouró
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o governo é expressamente autorisado a abrir credites supplemen-
tares.

No decurso do respectivo exercicio, ellis ainda se elevam por
qualquer dos seguintes meios

l.°—Positiva disposição de lei, augmentando-lhes o valor.
2. 0—Accrescimo de despeza, decretado com a prescripção-

desde ja—.
Bem frisante e recente exemplo d'este 2. 0 caso ó o da lei n. 2904

de 9 de novembro de 1882, que reorganisou o curso de pharmacia,
dispondo em seu art. 19: .-

- O presidente da provincia, ouvida a congregação dos lentes,
expedirá as ordens e regulamentos necessarios para a execução d'esta
reforma; ficando—desde ja—autorisado a despender as quantias
precisas. »

Como este, encerrão as col1ecçes innumeraveis exemplos de
casos identicos, particularmente no que concerne a—vencimentos—,
cuja elevação, quasi sempre, é decretada para começar—desde
logo—, disposição que virtualmente amplia as verbas respectivas
no corrente exercicio, independente de qualquer acto administrativo.

TITULO 2.°

DOS CREDITOS EM LEIS ESPECIAES

rt.
A effectividade das despezas votadas em leis especiaes,

haja ou não credito concedido pelas mesmas leis, depende:
1.' De haver na lei de orçamento rubrica propria, em

que posso ser classificadas.
2. 0 De no estar completamente distribuido o mesmo

credito.
L. 2716 de 18 de dezembro de 1880 art. 5.0

Não é licito ampliar o unico o restricto caso a que se refere
este art.

Ao seu dorninio escapa:
1.' A despeza autorisada em disposição de lei orçamental,

visto que esta não se comprehende na designação de—leis especiaes.
2.0 A de serviço precedentemente começado e em via de pro-

secução, por conta de credito anterior; visto não ser esta uma
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despeza cuja—effectividade—estivease pendente ao apparocimento
do citado art.

3.° A autorisada posteriormente com a prescripço—desde ja—;
Visto que esta deroga qualquer outra anterior em contrario.

TITULO 3.

OPERAÇES DE CREDITO.

Art.

No exereicio de 1883-1884 são autorisadas operaçes
de credito para os seguintes fins:-

1.0 Pagamento de obras contractadas em annos an-
teriores; bem assim cia construcço e reconstrucço das
estradas e pontes dos municipios da Formiga, Piumhy, S.
Antonio do Monte e Tamanduá, arruinadas pelas ultimas
inundaçes; no caso de no caberem taes dispendios nas
sobras da receita do exercicio.

2. o Soluço do deficit que occorra no mesmo exerci-
C'9, no caso do que a totalidade da renda no se eleve ao
va.or da despeza fixada.

L. 2892 de 6 de novembro de 1882 art. 3•0 § 30

art. 4 11 § 2.0

A mesma lei, no § 1.0 do citado art. 4. 0, autorisou igualmente
a conversão da divida fiuctuante em um só emprestimo de reis
500:000$., a juro rnaximo de 6 por cento, amortizavei em 6 anuos,
contados de 1 de julho de 1883; operação ja feita, sendo o estado
actual da divida passiva o exposto àpag. 374.

—Sobras da receita—só se podem verificar a 31 de março, por ao-
casizo do ultimo balanço o do encerramento final das respectivas
contas: -como, pois, applical-as a despezas que devem ser pagas
no decurso dos 18 mezes anteriores ao de janeiro? Se, terminadas
naqueile dia todas as liquidações, ha com effeito sobras, estas não
podem ter outro destino que o de passsarem como saldo para o
seguinte exercicio, a esse tempo ja em o nono mez do respectivo
anuo financeiro.

Sendo tal a realidade, nota-se que a sobredita lei 2892 deixou
de contemplar a indispensavel operação de credito para o pagamento
de juros e subvenções kilometricas devido ás emprezas da viação-
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ferrea, no caso provavel de não haver opportunamente em caixa
suificiencia de numerario com que possa ser solvido esse onus.

SECÇÃO 4

DISPOSIÇÕES PERMANENTES DAS LEIS DE ORÇAMENTO.

Art. 26.

As disposições permanentes das leis de orçamento,
que não importarem augmento da despeza ou diminuição
da receita, obrigão como as demais leis e resoluções pro-
vinciaes, nos termos da lei n. 1 de 9 de março de 1835.
L. 2815 de 22 de outubro de 1881 art. 5

Os termos da lei à que se refere este art. achão-se a pag. 101
em continuação da nota ao art. 89.

Dispõe a lei n. 408 de 12 de outubro de 1848:-
0 presidente dA povincia poderá mandar publicar em avulso

qualquer das leis provinciaes, que tiver sanecionado, e, feita assim
a publicação, começará elia a obrigar em toda a provincia no auno
seguinte, ficando nesta parte alterada a lei n. 1. Não obstante,
porem, o que fica disposto, será a mesma lei inserida no livro da
lei mineira, na forma da referida lei n. 1, mas em folha separada ».

E' de advertir o seguinte. Para que se considere publicada em
avulso qualquer lei, não basta ter dia sahido inserta na folha-
officiai; é indispensavel que, por acto expresso da presidencia. seja
determinada essa publicação.

E, se assim for publicada a lei de orçamento, nem por isso en-
trarão imniediatamente em vigor as disposições permanentes a que
se refere o art. acima, mas somente nos prasos da lei n. 1.

As que, porem, augmentarem a despeza ou diminuirem a re-
ceita, esses começarão a vigorar á entrada do exercicio da lei, sal-
vo se trouxerem a prescripção—desde ja—; attendendo-se neste caso
ao modo da publicação.

SECÇÃO 5a

ORDENS DE PAGAMENTO.

Art. 27.

Ao director da fazenda provincial compete mandar
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fazer todos os pagamentos mettidos em folha, os que disse-
rem respeito a contratos celebrados regularmente, os or-
dinarios do corpo policial, os do expediente das diversas re-

,

partiçes, uma vez que estejão nos limites da lei de orça-
mento e vonho autorisados pelos respectivos chefes. Reg.
n.S6dol2de julho de 1879 art. lO, 12.

Dependem, por conseguinte, de ordem da presidencia todos os
demais pagamentos não contemplados nesta disposição.

Quanto aos gastos do—expediente das diversas repartiç6es—,
cumpre ter cm vista que estas duas clausulas mencionadas no artigo
--uma vez que estej7o nos limites da lei de orçamento--e venhao
antorisados pelos respectivos chefes--não dispensa da parte da re-
partição fiscal o exame das despezas antes de effectuar o pagamento.

E' o que se contem no seguinte periodo do officio da presiden-
eia expedido á thesouraria provincial em data de 3 de agosto de 1875.

Lembro mais à v. s. a conveniencia de proceder sempre a minu-
cioso exame das contas de quaesquer despezas antes de effectuar-
se o pagamento, embora este seja autorisado por esta presidencia,
por isso que semelhante autorisação se entende sempre em termos
--isto é--si estiver nas previsões da lei e depois de examinada e
verificada a legitimidade dos documentos com que são comprovadas
as despezas, e não só sobre obras publicas, mas tambem quando si
trata do—expediente das repartiçées--, para que não aconteça serem
incluidas nessa rubrica despezas que lhe não pertenção, taes como
grandes impressos ja comprehendidos em contracto com o proprie-
tario do jornal official o cousas semelhantes, para as quaes chamo
a attenção de v. s. e confio de seu reconhecido zelo, podendo e coo.-
vindo mesmo que traga ao meu conhecimento qualquer duvida que
se suscite e que possa embaraçar o importante ramo de serviço a
cargode V. 8 ..................................................

PEDRO VICENTE DE AsovEDo.

SECÇÃO 6.

PItESCRIPÇXO.

Art. 28.

Em geral, a prescripço no se interrompe por dispo-
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siço legislativa autorisando o pagamento, salvo si conti-
ver clausula expressa

L. ri. 1741 de 8 de outubro de 1870 art. 21.

Art. 29.

A prescripço da divida passiva provincial será regu-
lada pelas leis e disposições que regem a da fazenda geral.

Reg. ri. 86 de 12 de jnlho de 1879 art. 59.

Art. 30.

A de cinco amos, posta em vigor pelo art. 20 da lei
de 30 novembro de 1841, com referencia ao capitulo 209
do regimento da fazenda, a respeito da divida passiva da
nação, opera a completa desoneraço da fazenda provincial
do pagamento da divida que incorre na mesma prescripço.

Doe. ri. 857 de 12 de novembro de 1851 ; reg. e art.
cit.

Art. 3!

Esta prescripçâo comprehende
1.0 O direito que alguem pretenda ter a ser decla-

rado credor da provincia, sob qualquer titulo que seja.
2.' O direito que alguem tenha a haver pagamento

do uma divida ja reconhecida, qnalquer que seja a natu-
reza deila.

Dec. o reg. cit.
Art. 32.

Todos aquelies que pretenderem ser credores da fa-
zenda provincial por ordenados, soldos, gratificações e ou-
tros vencimentos de empregos ; por preços de arrematações
e contratos de qualquer natureza, pagamentos de despezas
feitas e serviços prestados, e por quaesquor reclamações,
indemnisaçes e restituições, deverão requerer o reconhe-
cimento e liquidação de suas dividas, a expedição dos des-
pachos, ordens e titulos para o pegamento, e fazer o assen-
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tamento dos que o precisarem dentro dos :cinco aunos;
passado este praso, ficará precripto a favor da fazenda
provincial todo o direito que tiverem.

Reg. e doe. cit.
Art. 33.

Todos aqueiles que, depois de haverem os seus despa-
chos correntes para o pagamento, tiverem feito o assenta.
mento ou estiverem lançados na folha, no requererem que
effectivameute se lhes pague o que lhes for devido, dentro
dos cinco aunos, perderão o direito a esse pagamento, em
virtude da prescripço a favor da fazenda provincial.

Reg. e dec. cit.
Art. 84.

Quando o pagamento que se houver de fazer aos credo-
res for devido por praso de mezes, trimestres, semestres
ou annos, e se der a negligencia da parte dos mesmos cre-
dores, a prescripço se irá verificando a respeito d'aquel-
la ou d'aquelies pagamentos parciaes que se forem com-
prehendendo no lapso de cinco annos, de sorte que, por se
ter perdido o direito a um pagamento mensal, trimestral,
semestral ou annual, no se perde o direito aos seguintes,
a respeito dos quaes ainda no tiver corrido o tempo da
prescripço. Reg. e dec. cit.

Art. 3.

Os cinco anuos no corram para a prescripçuio:-
l.° Contra aqueiles que dentro d'elles no poderem

equerer, nem por si, nem por outrem: taes são os mo-
eres, os desasiados e quaesquer outros que, privados da

administração de suas pessoas e bens, estão sujeitos á tu-
tela ou curadoria.

2. 0 Qaundo a demora for occasionada por facto da
repartição á que pertença fazer a liquidação e o reconheci-

ento das dividas e cifectuar o pagamento. Reg. e deø. eit,



C01SOLIDAÇ10 DAS LEIS MINEIRAS	1L

Art.36.
1

A prescripço é extensiva ás lettras da fazeuda, em
virtude da disposição da lei de 30 de novembro de 1841 e
do art. 443 do codigo coinmercial, começando a correr os
cinco anuos da data do vencimento. Reg. e doo. cit.

Art.3'.
Aqueiles que quizerem segurar o soo direito, obstando

a que corra para a prescripço o tempo consumido por de-
mora e embaraços da repartição, poderão requerer, e se
lhes dará um certificado da apresentação do requerimento
e documentos com especificada declaração do dia, mez e
anuo. Reg. e dec. cit.

Art. 3S.
Os requerimentos dos credores, embora desacompa-

nhados de documentos comprobatorios das dividas, inter-
rompem o curso da prescripço de cinco annos e se de-
vem reunir aos processos de liquidação, para reconhecer-se
provado o direito dos credores, sem o que no poderão ser
attendidos. O. do thes. n. 78 de 23 de março de 1864.

SECÇÃO 7.

PR0cDRAQ10.

Art. 3D.
Quando na thesouraria provincial, nas coilectorias ou

recebedorias se no apresentarem as proprias partes credo-
ras para receber e dar quitação, poder-se-ha fazer o pa-
ganiento a seos legitimes procuradores:-

1.0 Que apresentarem procurações feitas por instru-a
mentes publicos de taboilines do lugar em que estiver a
repartição ou reconhecidos por algum d'estes, quando em
outros lugares tiverem sido feitos; qualquer que soja a
qualidade, emprego o dignidade dos constituintes.
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2.° Que apresentarem as procurações em instrumen-
particulares feitos por pessoas a cujos escriptos se dá a

ça de escripturas publicas, conforme as leis, uso e pra-
3, geralmente adoptada no foro, tribunaes o repartições
licas, e declaradas nos arts. 44, 45, 46 e 50, O. do thes

30 de março de 1849 art. 1.0
Art. 40.

Qualquer d'estas procurações deve conter poderes ex-
ssos para receber, ou seja pela clausula geral de rece-

r de quaesquer repartições de fazenda e estações publi-
, ou seja pela especial de receber o que se dever na

esouraria provincial ou em qualquer coliectoria ou re-
bedoria. O. cit. art. 2. 0 ; o. de 23 de junho do 1866 e 19
outubro de 1873.

Art. 41.
As procurações para recebimentos terno vigor pelo

curso do exercicio em que forem apresentadas; salvo o
so de serem expressamente revogadas por outras procu-
ções logaes, dentro do mesmo exercido. E serão tam-
rn admittidas as procurações cujos poderes forem sem
m'o determinado, com tanto que em cada exercicio se
?resentem publicas-formas d'essas procurações e certi-
5es de vida dos constituintes nas epochas competentes.
. cit. art. 3.°

Art. 42.
As que forem feitas por instrumentos particulares de

assoas, cuja letra e assignatura no forem notoriamente
onhecidas na repartição que houver de fazer o pagamento,
aro reconhecidas por tabe1lio do lugar. O. cit. art. 4.°

Art. 43.
Nenhuma procuração se aceitarà, sem que esteja de-

iidamente seliada, O. cit. art. 50
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Art. 44.

Podem fazer procurações por instrumentos p8: .-
culares, escriptas por mo alheia e por eUes somentE-
signadas:

1.° Os condes, marquezes e duques.
2.° Os viscondes e barões com grandeza.
3.. Os arcebispos e bispos.
4. 1 Os que tm titulo de conselho.
5.' Os commercjantes matriculados.
O. cit. art. 6.°; cod. com . art. 21.

Art. 43.

Podem fazer , procurações por instrumentos partic.
res, por oliesescriptos e assignados

L° Os viscondes e barões sem grandeza.
2. 0 Os fidalgos da casa imperial.
3.' Os magistrados.
4. 0 Os doutores e advogados.
5.' Os cavaileiros das ordens do imperio.
6. 0 Os officiaes militares até o posto de capito.
7. 0 Os negociantes matriculados.
8.' Os abbades benedictinos, os beneficiados e cler

de ordens sacras. O cit. art. 7.0

Art, 46.	 4
As mulheres casadas ou viuvas têm o mesmo pivi.

legio de soes maridos. O. cit. art. 8.0

47.

Pela sijes qualidade de correspondente no !.od
alguem reber divida de outrem, 4em apres -
ração
1 o,:1
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Art. 4S.

A procuração para receber quantias mensaes, certas
e determinadas, no ó bastante para recebimentos do outra
especie. O. do th. n. 559 de 27 de novembro de 1861.

Art. 49.

Não SO aceitaveis as procurações dos empregados
publicos para a cobrança de soos vencimentos correntes,
si neilas se declarar ter havido transacção sobre os mes-
mos vencimentos. O. do th. a. 26 de 26 de junho de 1862.

Art. UO.

Podem passar procurações do proprio punho os juizes
municipaes e, em geral, os bachareis formados em direito
que professarem as letras do grao academico. O. do th. de
4 de agosto de 1862.

Art. I.

O facto de cobrar pessoalmente o constituinte, na au-
sencia co procurador, alguma das prestações cujo recebi-
mentN commettera, revoga o mandato. C. do th. de 15 de
dezembro de 1866.

Art. 2.

A formalidade, observada pelas repartiçõs publicas,
de exigir reconhecimento cia firma dos particulares e da
assignatura dos tabelliaes nas procurações e substabeleci-
mentos, pode ser dispensada—com muita prudencia—quan -
lo um ou mais empragados do por verdadeiras essas a-
3ignaturas.—O. th. de 17 de novembro d 1869.

Art. ;3.
Nas procurações no é essencial a cIausa express.

ao dar	-o. O. do th. do 23 do junho de 16 o
doo -.


