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Art. I . As inlinmacoes serão feitas nos Cenrte-ius pnbltcos. exnspt vuos Enganhos on l • os hiuvnr reg n *r ■ 
mento fc'tos. sendo ob.igarlo o proprietário denta a admlttir em to los os lins de m -zes ao Pnroehj o assento .Ia* 
pessoas <]' 8 roCadíts nos ditos Cemiteri-i. 0< i -fracturas n gano a multa de d«r m:l -ei*, ou tres dias -le
jirisSo, sendo estas penas applicada», tanto aos encarniçados, como aos qne se pr< atarem a dar a sepultura aos ca
dáveres.

Art. 2 Ninguém poderá correr ou esqnipar a Civallo nas ruas desta Villa, das seis li iras da tarde as seis da 
manhif. 0> infractores serão multaios em dous mil r-fs, ou dons di s de prisáo.

Art. d. Nenhuma pessoa poderá ba har— e, iav->r roupa, animacs, ou outra cousa m fonte da sôrventia dos
M diantos desta Villa, que lica sendo dora cm diante n pòç, que existe no rij, defronte a casa de Lourenco Ev«n
i clista da Silva. Os infia- tores serão multados cm dous mil reis. ou dous dias de prisão

Art í Ninoruem podará edilicar ou reediíleir casas dentro desta Villa, e Povoacoes de s°u Munlcipio sem li- 
« ença da Gamara com alinhamento dado pelo Fiscal, conforme a planta adoptada pela Camara, tendo o Fiscal mil 
>eis p-lo alinhamento. Os infractores serão multados em dez uil reis, alé n da demolição a sua custa,

Vrt S Nao se poderio dora em diante edificar ou reedillear casas dentro da Villa, que não tenhio ao menos 
u frente de tijolo, ou pedra, e altura do pavimento a cornija doseseis paimos jexceptua n-ae as casas da sobradosyque 
t*rSo as portas com onze palmos de comprim-nto, e cinco de largura, as jinellas sete palmos e a mesma largura uas 
jmrtas Os infractores incorrerão na multa de vinte mil reis, a éra de ser demolida a oura a sua custa d ’ordem do 
jFiscal.

Vrt 6 Os proprietários das casas desta Villa, serai obrigados a fazer calçadas, as quais não terão menos de 
heis palmos de largura, uniformisados pelo Fiscal. Os infractores serão multados am dez mil reis, alem da demoli.,
• iio a sua custa.

Art 7 Até o ultimo de Outubro década anno, serão caiadas tsdas as frentes das casas desta Villa, e Povoa* 
.cn Mnr.ictpio, assim como as Gentes dos muros que deitarem para as ruas. 'Os infractores serão multados 

cm de/ mil reis.
v  8. Os Mecos nesta ViUa terão vinte palmos de largura, e a praça entre as ruas nnuea menos de eincoea- 

i i palmos ; aquellas ruas, que se comrauniearem puios qaintaos, duzeutose quarenta palmos, sendo fechado o bêc- 
«■' . o -miro de r>edra ou tijòlo. Os infracrares «crfio muitados sm dez mil reis.

Alt 0 Os piüp.ietrtiios uaa casas desta Villa serão •ungidos a limp ir nos mezes de Ju iln e Dezembro de 
■ad-’ e„no. as fr ntes de soas casas alé a metade do t'Trpno que (iea cntri as ruas deixando n i li opa o e»oim ; e 
auiii.ii.o terrenas que se acíiio uo \0lutJS, m quad. „ da Villa, ..siim como aa ensu d Orar .c ou da Matriz, serãs 
Hmnos nelu Procurador do Patümonio. Os infractores seno multidos em 1 tI,il re;

Ai. 10 Niiiijner.. polarà botar inateriaes nas ruas lesta Villa sem licença da Gamara. Os infractores serão 
multados em ci .co mil reis.

Vrt 11 Os prédios desta Vida, e Puvoaen s do Wun!ei' io, que estiverem em estado de mina, serão obrigados 
os proprietários destes, a demolidos uo prazo de trinta dia» depoi» de advertidos pe y Fiscal, e examinados por Pe-
i it s n.-infreetnres serão mnltados e n Vrinta mil reis, além de eep o prédio demolido a sua Custa . . .

Art. Ia Quem aforar terrenos para ediíicar nas terras do Patrimônio da Gamara, uo prazo de um anno e se 
<'"nt- o deste temp ■ o nao fizer, poderá aforar se o terreno a quem o requerer. '

-Alt- U. As escavações fedas pelas aguas no inv. rno serão entulhadas pelos moradores da rua bécco oi esc 
iradas em que eil„s se derem. Os infractores serão multados em quatro m!l reis além de ser ent ilhatada a sua custa 
<íe urdem do Fiscal.

Art I V Na so poderá apiasailtar expctaculo publica nas ruas desta Vida, e Povoa-o is do Município sem li- 
crnçã da Cnmara, pela qual se pagará dei mil reis ; sob pena do vintn mil rds de multa aos infractores.

Alt. 15. Os que deitarem circos nas ruas, béccos. oii em outros lugares quaesquer nesta Villa, e PovoacS s
• fo Município, ou os queimarem em seus quintacs, softrerao a multa de nuns mil reis.

§ tJnic). Exceptur.m*sc as casas que tiverem os seus quintacs u.urddo;, que poderuo queira., r das dez horas 
ria noite em diante.

Vrt. 16. No dia da reunião da Feira nesta V ila nao poderão tramitar carros palas ruas da reunião do povo 
rias sn* horas da manha ás seis da tarde. Os infractores surdo multadas am quatro mil rei , ou nuatro dias de prisão 

Art 17 Ninguém poderá seccar carne, ccuios, ou peixa nas ruas desta Villa ; sob pena d« quatro mil reis 
<<u quatro dias da prisão aos infractores.

,n t 18. Ninguém poderá matar rezes para o consumi do povo, n-sti Villa, sim ser no matadouro designado 
pela Gamara, ou em outro com lieença desta, pela qual pagará dez mil reis. Os infractores serão multados emdoiis 
’.ni! ivis por Cada rez.

vrt. 19 A matança será feita das duas horas da tarde ás seis excepto nes dias de Feira ). Os inffactores 
perao multados em mil reis por cada rez, e os que matarem as rezes soUVerãea mesma pena, ou um dia de prisão.

Al t. 20 Aquelles que man larem matar rezes doentes ou qae m indarem esquartejar a< que forem achadas 
-luortas para vender ao ' ovo, serão multados era dose mil reis, e os exsc.Kures soÉfroran a n.isnn puna

Art 21 Haverá nesta Villa nm assougue pubüco com os utancilios necessarics, no qual se venderão as re- 
Vesm.ottas para o consumo, e pagarão os vendedores cento e sessenta reis por cada rez |u<- para ali for conduzida 
■<>s qfin Conduzirem para outjo lugar re/es mortas serão multados em c nco mil reis por cada rez

Art. 22' A po-soa, que quizer ter assougne particular, tirará para isto licenoa Ja Gamara, pela q uai pagará a 
quantia tl. dose mil reis.

Art. 23. A Cainara fo> necerá aos cuadores e marchantes nm corfal em que sejáq recolhidos os gados drstlna 
rios para o coi snmo, pelo que nada pagarào.

Vrt 2í Os donos de venda:-, lojas e padarias serão obrigados a tirar licença da Gamara em Janeiro de cada 
ítiino. pela qnnl pagarao as vendas mil reis, as lojas, s no e fazenda <f farragiis. ou conjunta nent ■ coa-m ilha- 
itos dons .ali rois, as padarias cinco rrii reis, sendo os don.-sd- ssrs os ab leclinentos nacionaes j c sendo estren r0i- 
tos p.ignrtio o dnplo. Os inf actores soffrerSo a multa corrospondente ao triph do valor das licèncas 1

vrt 2 >. Os donos dos fornos de cozer pgo e bola.-ha são obrigados a fater chaminé que nunca torá menos de 
cinco metros do altura. Os infractores serio multados em dez mil reis.

Vrt. 26. Fica prohcbidn a existencla de fornos de queimar cal, de cozer pão e bolach- offieinas de ferreiro, e 
valdc i.-eiro nas casas das ruas do Gommercioeda Igieja desta Villa 0< Infraetòr-s serão mnltoosem vinte mil re’is 

Art 27. E’ prohebida nesia Villa, a venda de Polvom, a*sina como • fabrico de fogo artificial üs infractores 
serão multados em oito mil reis

Art 23. Os animues que merrerem nesta Villa. Fovonções dc seu Município, e seus arrebaldes serão por seus 
donosmanJadoscnterrarouarrnstarcrodistnncia talqueote.ditonáoenuoiruiiodeHiis haaitantes. Osinfracores senn 
tnnltr.dos em quatro mil reis. além de ser enterrado ou arrastado o animal a custa do infractor de ordem do Fiscal.
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Art. 29 A pessoa qae vender aguardente era carga na Feira desta Yilla, pagará por cada carga mil reis, ve- 
>uha oa não attestada, n por cada garrafão trezentos e vinte reis.

Art. 30. Os donos de lojas, vendas « tavornas que consentirem era suas casas, escravos alheios, mais tempo 
'do que o necessário paru comprar e venjer, serão multados em dez mil reis.

Art. 3t. Ninguém ooderà ter curral de apanhar peixe no litorar deste Manicipio sem licença da Gamara, con
cedida annualmente. 'Os infractores serão multados em vinte cinco mil reis

Art. 32 As armad lhas de tresmalho e jangadas ficao sngeltas as disposições do artigo antecedente.
Art. 33 Fica prohebida a criação de Cabras, Ovelhas e Porcos soltos nas varzeas agricnlas deste Município 

até o Poço Branco inclusive, e só ô pcrmittido nas ruas desta Vitla, e Povoações do Município, as Cabras de leite, 
indispensáveis as famílias, sendo os d, nos obrigados a trazel-as co n canga e a tirar licença annualmente da Camara, 
pela qual pagarfio a quantia de dons mil rei- por cada uma. Os infractores serão multados em dons mil reis

Art 34. Nenhum proprietário poderá impediras aguas correntes.dos rios deste Município com tapagens para 
aguar terras, ou para qualquer outro fim por mai- de vinte quatro horas, ate a ponte do Carnaubal no Rio Agua- 
Azul e dahi para baixo dose horas somente; e os do Ri) do Póço per vinte qoatro horas geralmente, üs infractores 
uerão multados em cincoenta mil reis, podendo além disso ser aberta a tapagem de ordem do Fiscal, logo que che
gue ao seu conhecimento que esta oífenda ae proprietário vizinho.

Art. 35. Ninguém poderá tapar segunda vez os r’os correntes desta Município, sem ter ao manos decorrido 
vinte dias depois da ultima tapagem. Os infra "toras suiTrerfio a pena do artigo antecedem e

Art. 26. Só aos proprietários são nermirtiles ns fupngaiis mpníionadas nosarts 34 e 3 5das presentes Posturas.
Art. 37. Os proprietários dos rios correntes flest Município serfto obrigados a limpar os leitos dos mesmos 

lios nos mezes de Fevereiroe ,!«I1iq década nnmv O- infractores pagarão de multa de trinta inil reis, alem de ser 
a limpeza feita de ordem do f iscal a custa do protiríO-i rio,

Art. 38. Fica prohebido neste Município o córte das arvores de qualqu r natureza nas nascenças dos rios cor
rentes e em roda das a lagoas. Os infractores serão nr. filados em trinta mil reis, ou quinze dias de prisão

Art. 29. Os proprietai i '« das terras deste Mun.eipio s Tão obrigados a limpar as estradas e atalhos de suas 
propriedades até o ultimo de igosto de cada imito; *l. ndo a estrada vinte palmo, e os atalhos dez. Os infractores 
serão multados em dose mi! reis.

Art. 40. Toda aquelle que entrarem pateo fechado de propriedade alheia sem consentimento de seu dono, 
será multado em dous mil reis e sendo denoite eru quatro mil reis ; e na falta de moeda prisão correspondente a 
mil reis por dia.

Art. 41. Ninguém poderá caçar, percar, ou far,"r outra qualquer consa na propriedade alheia, sem consenti
mento de seu dono. Os infractores serão multados etn dous mil reis, e na falta de moeda prisão correspondente a 
inil reis por dia.

Art. 42. Todo aquello que tocar fogo em pastos deste Município, será multado em vinte mil reis, e na falta da 
moeda pri-ão eorrcspodeute a mil reis por dia.

Art 4j . Ninguém |>..iJeiá desviar estradas nest" Município, sem licença daCamra, pela qual pagará ciaco mi 
ceis. c s  infraerores serão multados «m dose mil reis

Art -44. Os que maltratarem os gados Vaccnoi e Cavallar sem que tenhãe suas cercas na conformidade dal 
Lei Provincial, além da indemnisaçao do damno á |ue sao obrigados, por cada n.z ou animal, serão multados em 
«lous mil reis

Art. 45. E’ prohebido tirar barro e arêa para qnalmicr fim, dentro dos lemftes desta Villa, nas estradas e lu
gares proximos a ellas, e nas proximidades dos rios e fontes. Os infractores serão multados em quatro mil reis oa 
quatro dias de prisno.

Art. 16. Alèm di Feira desta Yilla, nenhuma outra se farà neste Mnnlcipie, sem ser en  lugar designado 
ptla Camara. Os infiartrrcs serSo multados por cada vez eio dous mil reis

Art. 47. O Fiscd di ;'gnará os lugares cm que se devem collocar os generos que vierem a Feira, de maneira 
que nào fiquem confundi 'ns O que se oopozcr n presente disposição será multado em dous mil re s.

Art 48. Nenhuma pessoa poderá andar a Ca va lio por entre o povo, no dia da reunião da Feira, assim como 
«s Cavallos não poderão ficar no quadro da Feira, devendo ser retirados para as ruas de detraz ou para qualquer 
outro lugar. Os infractores serão multados em deus mil reis, ou dous dias de prisão.

Art. 49 Os generos de primeira necí ssidade que vierem ao mercado, e Feira desta Villa, não poderão ser 
vendidos cm ataque, se não depois das duas horas da tarde Oi infractores serão multados em dez mil reis, e na 
falta de moeda, prisão correspondente a mil reis per dia.

A' t 50. As pessoas que comprarem ou venaerem generos de qualquer natureza serão obrigados a ter peios o 
medidas af-ridas, pelo syste na métrico Fran-ez ; sendo as aferições feitas nos mezes de laneiro a Março e as re« 
visões no de Julho a Agosto, e pagarão pelas aferições quinhentos reis, por oada terno de pezo e medidas ou parte 
<iellas, e duzentos reis nas révisSus. Os Infractores serão multados em dose mil reis.

Art. 51. As pessoas que falsificarem pezos e medi Jas, deprn. de aferidas, incorrerão na multa de trinta mil 
reis, ou Çuirze dias de prisão

Al t 52. O Aferidor será obrigado a concluir a aferição no prazo dedgnado no art. 50 ; o que isto não cumprir 
será multado em vinte mil reis

Art 53. O Aferidor será obrigado a dar bilhete de aferição declaranlo as qualidades das medidas e pezos que 
aferir; o que isto não cumprir, será multado em dous mil reis, por cada bilhete que deixar de dar.

Art. 54 O Fiscal fará tinas correições anuualraente :•» prim ‘ira a concluir-se até o mez de Junho, e a nltima 
até o de Dezembro, annuneiado por Edital o dia era que devem om eçar, podendo além disso fazer corridas em 
tempo indeterminado O Fiscal que deixar de cumprir a presente disposição será pela primeira vez admoestado 
pela Camara, e na reincidência multado em vinte mil reis.

Art. 55 Logo que consta ao Fiscal que alguém infrmgio as presentes Posturas, entrará minunciosamente em 
averiguição, verificada a infraccao, mandará pelo Secí etário lavrar o termo de multa, no qual declarará o dia, mez 
c anuo. cm que se deo a in!’racvão e o nome do infra >tor, e das testemunhas prcsenclaes, assi n como a quantia im
posta. O Fiscnl, que nuo cumprir esta disposição, sera multado em dous mil reis por cada falta.

Art. 56 Ninguém pc.lerà vender generos c rrumpidos ou falsificados, ass>m como carne de Maltriste. Os ia- 
fraetnresserão multar! s cm dez mil re:s, além de mandar o Fiscal deital-os fóia, depois de verificado por Peritos 
a corrumpcão ou falsificarão.

Art 57. Os donos de i jjas. vendas e assongues desta Villa. e Povoações do Município, serão obrigados a tep 
com asseio os utensílios dos mesmos estabelseimenios Os infractores serão multados em dous mil reis.

Art. 5*. Havera nest i Villa uma casa de mercado, na qual se recolherão todas as cargas qae vierem para ser 
vendidas, e pagarão os seus danos por cada carga, que for conduzida e recolhida oitenta reis. Os infractores serão 
multados em dous mil leis por carga.

Alt. 59. Ficáo proliebidos os seguintes jogos : Maior ponto, dito Bancado, Bolla, Vispora, Pacio. Barra 
franecza de cartas, como de Dados e quaesquer outros que, posto tenhão denominação diversa, sejáo de paradas.,



Os Infvactorw incorrerão na multa de qaetra mil reis ou quatro dias da prisão.
n , c,o Os donos cias casa», onde so. lizer o uso dos jotos prohebidos, soffrorao as p;nas do artigo antecedeu* 

t.e além daquehas cm q ** incorrerem »elo Codigo Criminal.
Art 61 As lieeuc is c«ncididas p Ia Cama a ptgarao as que forem para eurral de apanhar oeixc.dez mil reis,

jarigad is e tresmaliios d..us mil reis, por q íalquer ouira não espacciliada mil reis, e serão pagas na acc isiáo da' 
correieao.

Art 62. N 'o estan I > h C miara reunida, o seu Presidente poderá conceder temporariamente as licenças que
lhe fora u reqneri ias e n t-r n is legaes.

A rt. fi l Ningu» o o > I rá ter c ies soltos nnsta Villa ; es que assim forem encontrados serão mortos da ordem 
do Ciscai. <ie q ia!41 -r outra automi i.le Policial, pigsndo além disso, o dano a multa de dous raJ reis.

Art Gt Fica pr li bito< n *st,a ViMa fogo solto, denominado tuscapé. Os infractores soffrerãe a panas da 
cifo dias do prisão ou a aalta pecuniária de oito mil reis

Art 65 Ficao criadas as seguintes imposi ões, que. farão parte da ronda Municipal : 
if r .  Por cada mrno de queimar cal para negocio dez mil reis- 
<1 ■£' Por cada olaria dez il reis. 
d :j°. Por ca Ia carro de aluguel cinco mil rtds.
<1 r  Por ec,da coqu-iro que tenha attingidõ a eportia da fractificaçao, cem reis.
« Por cada prensa do al .u iao dez mil reis
« 6" Por ca.la rez qu fir vtndlda fora do Muni dpio, pagos pelo vendedor, dazentos reis.
a 7U Pelo registro de titulo honorífico, oinco mil reis-
ei 8° Pelo registro de nomeaçao de E npregados, que perceba# ordenado pelos Cofres Peblicos dans mil reis 
Al t 66 Ü Fiscal ter,1 a terca pa te das multas que impozer por infráeção de Posturas.
Art. 67 O Secrctirio e 0 Porteiro acompauharão 0 Fiscal nas correiçõas • corridas feitas dentro da Yilla. a 

nas de mais a pon^s Iara os t'rrn >s de lufracção.
Art 68 E nbora se nao faea especial menção em cada um dos artigos das presentes Posturas, flea expresso

que a pena duplica-se na rein idencia
Art 69. Ficao revogadas as rtisaosicoes em contrario.
Paço da Carnara Muuicipal da Villa do Ceaia-merim, em Sessão Ordinaria de de Setembro do IS6S4

Mancei Jonqivm Brandão, Presidente,
Francisco íi rn- rdo de Goveia.
Guilherme Leão Var lia 
Antonio de Goes Vasconcellas Borba.
An’onio traneisço de Paiva.
Joao José de Mello.



Posturas da Camara Municipal da Vida do Ceará inorim.

Art 4. As inhumaçoes serão feitas nus Cemute-ios nuhHcos. exeepto no? Enganhos ou i * os houver regulir 
fe!tos. sendo ob.ignno o or^prietarlo desta « admltilr em tolos os íins d« m *zes ao Parooh* o «sseoro u.i* 

" - a s  qm* forem s1 pultadas nos ditos Crraiteri"?. Os i fraetores i> gamo a multa de der md rei', on tres di,i« i** 
jirisüo sendo estas penas appiicad.is, tanto aos encarragados, como aos que se pi\ starein a dai' a sepultura aos ca

dáveres ^ fl|„gUem poderá correr ou esqnipar a Civollo nas ruas desta Vil Ia, das seis horas da tarde as seis da 
nh.i Os infractores serão multaio? em dons mil reis, on dons di s de prisão.

,l,a 3. Nenhuma pessoa poderá ba ihar- e, lnvnr roupa, animaes, ou outra cousa ni fonte da serventia dos 
.  hltaritès qRSta Villa, que tica sendo d'ora em di mte « pòc / que existe no rij, defronte a casa de Lourenço Evnn 
■ lista da Silva Os infratores serio multados ein dous mil reis. ou dous dias de pris io
* B j rt t Ninguém poderá edifiear oa reedillear casas dentro desta Villa, e Povoaeões de s°n Município sem li-

da Camara com alinh imento dado pelo Fiscal, conforme a planta adoptada pela Camara, tendo o Fiscal mil 
reis p°lo alinhamento Os infractores serSo multados em dez uil reis, alé n ua demolição a sua custa.

\ r t  5 Nao se poderão d’ora em diante edilicar ou reedilicar casas dentro da Villa, que não tenhão ao menos 
a frente de tijolo, ou pud^a, e altura do pavimento a cornija deseseis palmos jexcaptua n-3e as casas da sobradosçque 
frílo  as portas com onze palmos de comprimento, e cinco de largura, as janellas sete palmos e a mesma largura oas 
jiortas Os infractores incorrírão na multa de vinte mil reis, a'ém de ser demolida a oora a sua custa dVdem  do

^ t  6 Os proprietários das casas desta Vida, serai obrigados a fazer calçadas, as quats não terão meni» de 
seis palmos de largura, uniformisados pelo Fiscal. Os infractores serão multados cm dez mil reis, alem da demoli.=

* ° ^ r t* ?  Até o ultimo do Outubro década anno, serão caiadas t#Jas as frentes das casa* desta Vida, e Povoa* 
t >3 óu sou vlnr.iclpio, assim como as f.entes dos muros que deitarem para as ruas. Os infractores seráo multados 
em dez mil reis-

A: t S. Os hOccns ne«ta VHIa terão vinte palmos de largura, e a prnçn entre «s mas uuuca menos de cincoen 
tu palmos ; aquellas rnas, que se communicarem pelos quintaes, duzentos e quarenta palmos, sendo fechado o béc- 

-n.iVod» pedra ou tijolo. Os infraciores serão multados »m dez mil reis.
Art ‘J Os pi opnetanos das casas deita Villa serão abrigados a limp ir nos meses de Junho e Dtzembro de 

ea.la anno. as fr. ntes de suas casas até a metade do terreno que ílea entr. as ruas deixando n i limpa o e»oim : e 
aiiueiU» terrenos q.rc se ach.io do volutos, no quadro da Villa, assim como ;la eiea á O ra; io ou da Matriz, lera» 
-'limpos pelo Procurador do Patrimônio. Os infractores sen*o multados em dv. mi! rei

n t  10 Niugnen» polerà botar materiaes nas ruas desta Villa sem licença da Camara. Os infractores »era« 
multados . m ci..co mil reis.

\r t H. Os oredios desta Villa. e Povoaeors do Monieirio, que estiverem em estado de ruma, serão obrigados 
os proprietários destes, a demolil-os no prazo de trinta dias úepois de advertidos po. o Fiscal, e examinados por Pe
ritos Os iofraetori* «erao multados e n trinta mU reis, além de ser o prédio demolido a sua custa

Art. 12 Quem aforar terrenos para edilicar nas terras do Patrlmonio da Camara, no prazo de um anno, e se 
<tont’o d«*«te temn • o não fizer, poderá aforar se o terreno a quem o requerer.

Alt. 13. As escavações feitas pelas aguas no inv rno serão entulhadas pelos moradores da rin, bêeco, o* e*” 
tradas em que ellas se derem Os infractores serão multados cm quatro noil reis alem de ser ent ilhat.ada a sua cu.-ta
«le ordem do Fiscal.

Art, 14. Não sc poder' apresentar expetnculo publico na* ruas desta Villa, e Povormõ’s da Município sana li
cença da Camara, pela qual se pagará dez mil reis; sob pena de vinte mil reis da multa aos infractores.

Art. 15. Os que deitarem ciscos nn3 ruas, bO.ecos. ou em outros lugares qnaesquer nesta Villa, e Povoac8<s 
th) Município, ou os queimarem em seus quintaes, soffierao a multa de oous mil reis.

$ Unico. Exceptaam-re as casas que tiverem os seus quintaes murados que poderão quoim.r das dez horas 
dn noite em diante.

Art. 16. No dia da reunião da Feira nesta Vdía nao poderão transitar carros pelas ruas da reunião do povo 
«lasseis horas da manhã ás »els da tarde. O* infractoros sei ao multado-, e u quatro mil rei , ou uuatro dias de prisão.

Art 17 Ninguém poderá seccar carue, couros, ou peixe nas ruas desta Villa ; sob pena d# qua.tro mil reis. 
eu quatro dias de prisão aos infractores.

Aií 18. Ninguém podrrà matar rezes para o consnmo do povo, nesta Villa, sem ser no matadouro designado 
pela Camara, ou em outro com licença desta, pela qual pagará dez mil reis. Os infractores serão multados em dous 
mil reis por Cada rez.

Art. 19 A matança será feita das dna» horas da tarde ás seis excepto nes dias da Feira ). Os infractores 
terão multados em mil reis por cada rez, e os que matarem as rezes soffrerae a mesma pena, ou ura dia de pris >o.

Art. 20 Aqnelles que man larem matar rezes doentes ou q le mandarem esquartejar a» que foram achadas 
fcuortMS para vender ao ; ovo, serão multados em dose mil reis. e os cx 'cuc .ros solfrorão a n ;•> in pena

Alt. 21 Haverá nssta Villa um assonguo publico com os utaneilios necessários, no qual se venderão as re< 
Ve* mortas para o consumo, e pagarao os vendedores cento e sessenta reis por cada rez jue para nli for conduzida 
*)s que eondnzlrem para outro lugar rezes mortas serão multadas em c nco mil reis uor cada rez

Art. 22 A pe soa, que qulzer ter assouguc particular, tirará para isto licença Ia Camara, pela q uai pagará a 
«[uaniia d. dose mil reis.

Art. 23. A Camara fo1 neeerà aos enadorej e marchantes um corral em que sejão recolhidos os gados distlna 
dos para o consumo, pelo qnr nada pagarão

Art 24 O* dono* de vendas, lojas e padarias serão obrigados a tirar licença da Camara em Janeiro de cada 
íinno, pela qual pagarao as vendas mil reis, as lojas, s jto e fazenda?, ferragms, ou conjunta nent • eu a idjIIi i - 
slosdous mil reis, as padarias cincu nril reis, sendo ns donjíd ssts cs ab leclrnentos uacionaes ; e sendo estrrngai- 
los pagarão o dnplo. Os Inf actores soffrerão a multa curresporidente ao triplo (to valor das licencas

Art 25. Os donos dos fornos de cozer pão e bolacha são obrigados a fazer chaminé que nnnea t >tfA menos ne 
cinco metros de altura. Os infractores serão multados em dez mil reis.

Art. 26. Fica prohebida a existencla de fornos de queimar cal, de cozer pão e bolach’ ofdelnas de ferreiro, e 
Caldeireiro na* casas das ruas do Coramercioe da Igieja desta Villa O? infractores serão molicosem vinte mil reis

Art 27 E' prohebida nesta Villa, a venda de Polvora, a«sim como • fabrico de togo artificial. Os infractores 
herão multados em oito mil reis

Art 28. Os animaes que nurrerem nesta Villa, Povoaçoes dc seu Município, e *eus arrebaldes seriio por seus 
tonos manjados enterrar ou arrastar em distancia tal que o ledlto naoeneoiiimode aos hitoitantcs. Os inlYacores srn n  

mnltndo* cm quatro mil reis, além de ser enterrado ou arrastado o animal * casta do infractor dr ordem do Fiscal.



venler aguardente cm carga na Feira lesta Viila, por carga mil rois, va
por cada garrai io trezentos e vinte r. is.

Art. 30 Os donoc íle lojas, vendas Uvrrnas que consentirem em suas casa», escravos alheios, mais temp o 
do que o necessário para comprar c veruer, s -tSc multados ru: dez mif reis.

r> ->o lera t i r  curral ao deste Manicipio som licença da Gamara, con-
infraetores serão mil reis
lhas tio tresmalho e l lição d as as disposições do artigo antecedente.

Fica pr.tlioblüa Ovelhas e Por os soltos nas varzeas deste Município
até ruas desta e Povoações do Município, as Cabras leite,

as famílias, sendo os a trazel-as co a canga e a tirar licença annnal.nente da Cornara,
pagarão a qu de mil c-da uma. Os infractores serão multados em doas mil reis

Art 31. Nenhum proprietário poderá aguas correntes dos rios deste Município com tapa.’ens para
terras, on para outro lim pormai- de vinte quutro horas, ate a ponte do Carnaubal no Rio Agua-

para baixo Inras e os do > Pó ’o per. vinte quatro horas geralmente. Os infractores
multados em reis, podendo rflem ser anarta a tapagem de orde n do Fiscal, logo

conhecimento qi " c offenda no vizinho.
Art, 35. Ninguém poderá tapar segmdn vnz os ros correntes deste 'Tmlcipío. sem ter no rnoíios decorrido 
dias da ultima' e-.ITrerfta pena do artigo antec

Art 26. Só aos propriet ■-ios sTio itiencionadas oosarts 31 e 3 odas presentes pasiuras.
37. Os proprietários rios Município serro ob-igados a limpar os leitos dos mesmos

t njs mnzcs rie Fevereiro e fraCtorcs pagarao de multa trinta mil reis, de
limpeza feita ordem rio a rusta rio.

Art. Fica próir birl ) in ste, do qnalqu r natureza nascenças
mentes em roda tias ngó.;s. Os In tractores será dlndas cm trinta mil reis, on quinze dias de prisão

Art. 29. Os das terras r.io obrigados a limpar as estradas e atalhos de suas
>n o Agosto l estrada vinte palmo, e os atalhos dez. Os iofractores

em dose mi!
Art. '40. Torta iKjuclla de propriedado alheia sem conscntimento-de sen dono,

em dous mil sendo n.t; i ols; e na falta da moeda prisáo correspondente
por dle,

outra qualquer consa na propriedade alheia, sem consenti- 
mil reis, e na falta de moeda prisão correspondente

par
12. Município, sera multado em vinte mil reis, e na falta de

nu p i a mil ror dia
m lom f. sem licença da Cauira, pela qual pagará cinco mi

reis. ( -p infraeiores serão multados em doso r>i! rei*
Os que os Cavallar sem que tenhãe soas cercas na conformidade dal

alé.n indemnlsaçao obrigados, por cada r..z ou animal, serão multados em
ríous mil réis

Art. 45. E’ tirar barro e arêa para qunlrm"r lim. dentro dos limites desta Viila, nas estradas e |u>
a nas proximidades do s rlor e fontes. Os infractores serão multados em quatro mil reis on

de
desta Viila, outra fará neste Municijiie, sem ser e n Ingar designado

serão multados por cada vez dons mil reis
17. O os lugares em que se devem collocar os generos qae vierem a Feira, de maneira

O que se onpoznr disposição será multado em dous mil re.s.
ooderá andara Cavallo por entre o povo, no dia da reunião da Feira, assim como 

no quadro da Feira, d»v<mdo ser retirados para as ruas de detraz ou para qualqaer 
Os serão multados em dous mil reis, ou dous dias de prisão.
Os pri nelra nec. ssidade que vierem ao mercado, e Feira desta Viila, não poderão ser

depois das duas horas da tarde Os infractores serão multgdos em dez mil reis, e na 
moeda, errrespondente a mil reis por dia.

Ás comprarem ou venuerem generos de qualquer natureza serão obrigados a ter pezos e
métrico Fran-ez. sendo as iferiçoos feitas nos mezes de Janeiro a Março e as re* 

de Julho a o pagarão pelas aferições quinhentos reis, por cada terno de peze e medidas on parte
e duzentos revisões. O* infractores serão multados em dose mil reis.

Art. 51. Aspe falsificarem pezos e medi Jas, depoi, de aferidas, incorrerão na multa de trinta mil
reis, ou quii ze dias ao

Art 52 O \ferl r será obrigado a concluir a aferição no prazo designado no art. 50 ; o qae Isto não cumprir 
será multado em vii c mi reis

Art 53. O Aferidor obrigado a dar bilhete de aferição declarando as qualidades das medidas e pezos qne 
que isto não será multado em dous mil reis, por cada bilhete que deixar de dar.

Art. 54 O correiçoes anuualmente : a primeira a concluir-se até o mez de Junho e a ultima
Dezembro, por Edital o dia em que devem começar, podendo além disso fazer corridas em

indeterminado O qne deixar de cumprir a presente disposição será pela primeira vez admoestado
r na multado em vinte mil reis.

55 Logo ao Fiscal que alg.iem infringio as presentes Postaras, entrará mlnnnciosamente em
verificada a mandará pelo Secí etário lavrar o termo de multa, no qual declarará o dia, mez

e em se e o nome do infra ‘tor, e das testemunhas presenciais, assim cerno a quantia Im-
esta disposição, será multado em dous mil reis por cada falta.

Ninguém vender generos c. rrumpidos on falsificados, ass'm como carne de Maltriste. Os In«
dez além de mandar o Fiscal deital“0s fóia, depois de verificado por Peritos

eorrumpeão ou
Art 57. Os donos de iujas. vendas e assongnes desta Viila, e Povoacões do Município, serão obrigadas ter 

os estabelecimentos. Os infractores serão mnltados em dous mil reis.
58 llavera uma casa de mercado, na qual se recolherão todas as cargas que vierem para ser
e pagarão por cada carga, que for conduzida e recolhida oitenta reis. Os infractores serae

um liados em dous mil eis por carga.
Ficão prohf bidos os jogos Maior ponto, dito Bancado, Bolla, Vispora, Pacáo, Barra

como Dados e quaesqner ontros que, posto tenhão denominação diversa, sejáe de paradas^



Os intVa?to;'f^ incorrerão n*t multa de qantro mil reis ou quatro dias d« prisão.
M-t <*>0 Os donos das casas, onde se tizer o uso dosjoíios prohebidos, soffrerâo as p3nas do artigo antecedeu-1 

tc. ale ii ii:i(iual>as em q >■ incorrerem uelo Ctdigo Criminal.
Art 61. As He» > '•«•» lidas o h  Cama a p tgarao as que forem para curral de apanhar peixe,dez mil rais 

Janm ;5 is c tresmalhas d>us mil rei», par q lailqasr ouira não espsccifiada mil reis, c serão pagss na occaslão dá 
eorreieao.

\ r t  62. N m estai» i G m ira leunila, o seu Presidente poderá conceder temporariamante as licenças que
lhe for» ■>. '■ ‘ij'i',ri Ias e n t r-n »s l*«»%es.

ri, 6 i Nina í I ma c»r cies soltos nesta Villa ; es que assim forem encontrados serão mortos de ordem 
do fUc; d, ou <i« (j lalqu *r oi.tr.» autoridade Policial, ptgindo alé n disso, o deno a multa de dous mil rais.

Art 6 í F ie» p- hí i»»sta Vilia •• fogo solto, donj/ninado Buscapé. Os Infractares soffraráa a penas de
c.:> t>ias d" prisão, 00 a oulta p»cunhria de oito mil reis

Alt 05. Ficao cnadas as seguintes imposi des, que farão parte da renda Municipal :
Ç ( Por cada 'orno de queimar cal para negicio dez mil reis-
.i o" Por rada olaria dez II reis. 
o :i Por ca Ia carro de aluguel cinco mil reis.
n tu Por eada coqu»iro que tenha attingido a epocba 4a fructificaçS#, cem reis.
* .7' Por cada prensa do al.:udaod»z mil reis.
a 6“ Por cada rez qu<- r>r vtndlda fora do Município, pagos pelo vendedor, dnzentos reis.
« 7°. Pelo registro de titulo honorilico, cinco mil reis.
« 8° Pelo registro de nomeaçao de E npregados, que percebas ordenado paios Cofres Pablicoi deus m!I rell 

Art 36 ü  Fiscal terá a tei-ca parte das multas que impozer por infrãcçao de Postnras.
Art. 67 0  Secret irio e o Porteiro acompanharão o Fiscal nas corraiçõas e corridas feitas dentro da Vllla e

nas de mais a pen«s fará os t»rm »s de infraceA >.
Art 68 E nborit se náo faça especial menção em cada a a  dos artigos das presentes Pestaras, fica expresse

que a pena duplica-se na rein ddencia
Art 69. Ficao revogadas as disoosicòes em contrari».
Paço da Camara Municipal da VHIa do Ceaia»merim, em Sess&o Ordinária da 12 da Satemkro d#

Manoel Joaquim Brandão, Presidenta, „
Francisco B<rnr.rdo de Goveia.
Guilherme Leão Vanlla.
Antonio de Goes VasconccUos Borbo.
Antonio trantisco de Patim. 

i João José dt Mello.



Art. d. As inhnmacoes serão feitas nns Cern^p-ios pnhlieas, exeepte no? ISngsnhos oni i os houver raitubif. 
nifinte ffl'tos. sendo ob.igado o nroprietario denta « admittir em to ios os lins de m ‘zes ao Parodio n assento .ia* 
pessoas qi'e forem S' pultadns nos ditos Gemiteri m. Os i 'fraetores n gar.i > a multa de da* mil rei*, ou tros (lias .1* 
prisão, sendo estas punas appiicadiis, tanto aos onearrugados, como aos que se pr. starem a d..r u sepultura aos ca
dáveres.

Art. 2. fNnttçuein poderá correr ou esqaipar n Civnllo nos ruas dasta Villa, das seis horas da tardo as seis da 
rnnnhá Os infractores seráo ipultaloj em doas mil reis, nu dons di s de prisão.

3. Nenhuma pessoa poderá ba har-e , isvor roupa, animaes, ou outra causa n i fonte da serventia dos 
Habitantes desta Villa. que lica sendo d’ora em mte n pòe que «xiste no rij, defronte a casa do Lourenço Evan ■
■ -lista da Silva Os infia- torps serão multados em dous mil reis. ou dous dias da pris 10

Art 5 Ninguém poderá edilicarou reedilie ir casas dentro desta Villa, e Povoaeoes de smi Mnnicipio sem li- 
eenca da Gamara com alinhamento dado pelo Fiscal, conforme a planta adontada pala Gamara, tendo o Fiscal mil 
) eis p»lo alinhamento Os infractores serão multados em dez uil reis, alé n da demolição a sua custa.

\v t 5 Não se poderáo d’ora em diante edidear ou reediíicar casas dentro da Villa. que nao tenhao ao menos 
u frente de tijolo, ou ped'-a, e altura do pavimento a cornlja deseseis palmos |exceptua a -se aS casas do sobrados/que 
r-n o  as portas co n onze palmos de comprimento. 1 cinco de largura, as janellas sete palmos e i mesma largura uas 
portas Os infractores incorrerão na multa de vinte mil reis, além de ser demolida a oúra a sua custa d'ordem do 
Viscrti.

Art 6 O* proprietários das casas desta Villa, sera > obrigados a fazer calcadas, as quars nao terfio mems de 
heis palmos de largura, uniformisados pelo Fiscal. Os infractores serão muitados cm dez mil reis, além da demolm 
« ao b sua custa.

Art 7 Até o ultimo de Outubro de cada anno. serão caiadas tadas as frentes das casas dasta Vida, e Povoa*. 
■> • ,  i Município assim como as fientes dos muros que deitarem para as ruas. Üs infractores seráo multados

em dez mil reis
\ S. Os ivjjjjpos ue«tn Vida terfio vinte palmo* d» largura, c a praça entre s ruas nunca menos de eincoen- 

< palmos : aquollas ruas, que se communicarem pelos qnintaes, duzentos a quarenta palmos, sendo fechado o béc-
n ouro de pedra ou tijòlo Os infractores «erno multados "in dez mil r is.

Ari d Os p< oprioimios uas casas desta Villa serão obrigados a limpar nos rnezes dfl Junho e Dizemhro de 
(•««!-' enrm as fr ntes de suas casas até a m -tude do trrr»no qu:‘ flea entrr as ruas deixando n í limpa o esoim ; e
iqin.ii-.» lurrciios «jae sc uch »o d j volutJS, na quadro da Villa, assim co.no Ja cisa d O riu; io ou da Matriz, sera# 

limpos nelo Procurador do Patimonio. Os infractores serro multados cm d v, mil rei
. J N.a^iiem polerá botar materiaes nas ruas desta Villa sem licença da Gamara. Os infractores seráo 

• nnlt.uios < m ci.«co mil reis.
iri; 11 Os prédios desta Villa, e P ivoaeô^s do Muni *irio, que estiverem em estado de ruins, serão obrigados 

os proprietários destes, a demolil-os no prazo cie iriota dias d«q>oi, üc advertidos pe o Fiscal, e examinados por Pe- 
r.tc Os Infractores «erao multados e u trinta in'l reis, além de ser o prédio demolido a sua custa.

Art. 4 2 Quem aforar terrenos para ediílcar nas terras do Patrirnonio da Camara, no prazo de um anno, e se 
«lent1 o d*.«ito tomn o niio fizer, poderá afo' ar se o terreno a quem o requerer.

Alt. 13 As escavações feitas pelas aguas no inv rno serão entulhadas pdos mondores da rua, bécco, o# es« 
iradas em que ellas se derem os infractores seráo multados cm quatro mil reis alem de ser ontulhatada a sua custa 
<le ordem do Fiscal.

Art 14 Náo sc pocam apresentar expetnenlp public > na* rnas desta Villa, e Povoa > 's do Município sem li
cença da Camara, pela qual se pagará dez mil reis ; sob pena de vinte mil reis de multa aos infractores.

Al t 13. Os que deitarem ciscos nti3 ruas, bèccos. ou em outros lugares quaesquer nesta Villa, e Povoacées 
do Mnnicipio, ou os queimarem em seus quintaes, soffterao a nmlta de omis mil reis.

íjnic.i. Exceptua as cnsns que tiverem os seus quintaes murados que poderão queim* r das dez l<urss 
ria noite em dinnto.

Art l(>. No dia da reuniiio da Feira nesta V ila niio poderão tranzitar carros pelas ruas da reunião do povo. 
«lassei» horas da manha ásseisda tarde. Os infractoivs serão multado, e n quatro mil rei-, ou auatro dias do prisão.

Al t 17 Ninguém poderá seccar carne, couro» ou peixe nas ruas desta Villa : sob pena d# quatro mil reis, 
nu quatro dias da prlsBo aos infractores.

a rt 18. Niugiiõ.n yodrrá matar rezes para o comnmo do povo. n^sta Villa. sem ser no matadouro designado 
pela Gamam ou em outro cora licença desta, pela quai pagara dez mil reis. Os infractores serão multados em dous.
mil ris por Cada rez.

Art. 19 A matança será feita das duas horas da tarde ás seis exccpto nos dias de Feira ). Os infractores 
>erao multados em II reis por cada rez, e os qu« matarem as rezes soff.erá# o mesma pena, ou um dia de prisão.

Alt. 20 AqnelIUs que mandarem matar rezes doentes ou q ie m indarem esquartejar a< que forem achadas 
Anortns para vender ao ovo, serão multados em dose mil reis, os execuoire» sotTrerán a m s  in pena

Al t 21 Haverá nesla Villa um assongue publico com os uteneilios necessários, no qual se venderão as re«- 
Ves mortas par o consumo, n paganio os vendedores cento e spsscnta reis por cada rez jue para nli for conduzida 
A>s que onduzirem para outro lugar rezes mortas s.uiio multados ein c ncu mil reis por cada rez

Art 22. A pe soa, que quizer ter assougtie particular, tirará para isto lic >.n ia laC m ara , pela q uai pagará a 
quaniia d.. io?e mil reis.

Al t. 23. A Camara fo neeerá aos cniadores e marchantes um corral erwqne sejão recolhidos os gados drstina 
«Ios para e oi sumo, pcio que nada pagarao

\ r t  22 Os donos de venda», lojas e padarias , -rao obriga Ios a tirar licença da Camara em Jarn iro de cada 
iuino pela quai negarão as vendas mil reis, as lojas. , j e fa/.en i n , ferrag ms, ou conjunta ncut • en u molha- 
ilos dous i reis, as padarias einCu n-il reis, sendo os dou os d sscs «s ab -lectinentos nacion.ies ; e sendo estrsngei- 
ios nagnrãó o duplo. Os inf aetores soffreráo a multa c irrespor dente ao triplo do valor das liceocns

Art 23 Os donos dos fornos de cozer pão e bolacha são obrigados a fazer chaminé q tr  nunca ton menos de 
cinco metros de altura. Os infractores seráo multados em dor, mil H s.

vrt 2fi. Fira probebida a existência de forn >s de queimar cal, de cozer pão e bolach* officlnas de ferreiro, e 
caldeireirn nas casas das ruas do Commercioed.a Igiejadesta Villa Os infractores seráo mnltuosem vinte in«i reis 

Art 27 E’ probebida nesta Villa, a venda de Polvora, assino como • lanrico de fogo artificial Os infractores 
miillailos em oito mil reis

Art 28. Os inimaes que nu rrerem nesta Villa, Povoaçoes dc seu Município, e eus arrebaldes seráo pur seus 
donos mandados enteri ar ou arrastar em distancia tal que o ledito naoencomiDodeaos ha jit.intus. Os inlVtte1 ores leno 
•imuitndos cm quatro mil reis, aleio.de aor enterrado ou arrostado o animal a custa do infractor de ordem do Fiscal.

Posturas da Camara Municipal da Vida do Ceará in ri .



Art. 29 A pessoa que vender aguardente em carga n# Feira desta Villa, pagará par cada carga mil reis, ve- 
>nho on não attestada. ■ por cada garráf.io trezentos e vinte r; ts.

Art. 30. Os donos dc lojas, venda* o taverna» que consentire m em suas casas, escravos alheios, mais tempo 
‘do que o necessário para comprar e venaer, sarfio multados em dez mil reis.

Art. 31. Ningue n poderá ter curral de apanhar peixe no litorar deste Município sem licença da Camara, con
cedida annualraente. Os infractores serfio multados em vinte cinco mil reis

Art. 32 As armad lhas de tresmalho e jangadas íicáo o 'as as disposições do artigo antecedente.
Art. 33 Fica prrih. hida a criação de Cabras, Ovelhas a Porcos soltos nas varzeas agrieulas deste Município 

«té o Poço Branco inclusive, e so é permittido ruas desta ViHu, e Povoações do Município, as Cabras de leite, 
indispensáveis as fainilins, sendo os d. nos obrigados a trazel-as co n canga e a tirar licença annualmente da Camara, 
pela qual pagarão a quantia de dons mil rei* por finda uma. Os mfractorçs serSo multados em dous mil reis

Art 34. Nenhum proprietário poderá impedir as aguas correntes dos rios daste Município com tapagens para 
aguar terras, ou para qualquer outro lim por mai- de vinte quatro horas, até a ponte do Carnuubal no Rio Agua- 
Azul c dahi para baixo ílose horas somente; e os do Rii do Poço per vinte quatro horas geralmante. Os infractores 
serão multados em eincucntn mil reis, podendo alem disso ser aberta a tapagem de orde n do Fiscal, logo que cha
gue ao seu conhecimento que esta offenda o* proprietari- vizinho.

Art, 35. Ningucm poderá tapar segunda v>z os r’os corrcot'** desta Município, sem for on mmms ^"corrido 
■vinte dias depoie da ultima t <pagem. Os infr.i ores sal a pena do artigo antecedem e

Art. 26. Só aos proprietários siio !os as aceii mencionadas nosarts 34 e 3 5das presentes Posturas.
Art. 37. Os proprietários rios nicij serão obrigados a limpar os leitos dos mesmos

lios nos mezes de Fevereiro e .Idlio da cada infractores pagarão de multa de trinta mil reis, alem de ser
a limpeza feita de ordem do-Fiscal a custa do prortrh t» rio.

Art. 38. Fica prohrbido neste Município <i das arvores do qnalqu r natureza nas nascença* dos rios cor
rentes c em roda dos plngôe •. Os infractores em trinta mil reis, ou quinze dias de prisão

Art. 29. Os propriatnci. dos terns deste Município s nrão obrigados a limpar as estradas e atalhos de saas 
4>rcpnedaries até o ultimo de Agosto de coda íumo, nJo a estrada vinte palmo, e os atalhos dez. Os infractores 
seríio mofado* em dose mil reis.

Art. 40. Toda aquelle que entrarem pateo fechado de propriedado alheia sem cousentimento de seu dono, 
multado em dous mil reis c sendo demite cm quatro n.ii rrís ; e na falta de moeda prisão correspondente a 

mil reis por dia.
Art. 44. Ninguém poderá caçar, pescar, ou qualquer coasa na propriedade alheia, sem consenti

mento de sen dono. Os infractores serão multados e,n dous mil reis, e na falta de moeda prisão correspondente a 
mil reis per dia.

Art. 42. Todo aquelle tocar fógo em pastos deste Município, será multado em vinte mil reis, e na falta da 
.moeda p i;o correspod' a mil reis por dia.

^rt. 43. pu desviar cias neste Município, sein licença da Camra, pela qual pagará cinco mi
reis. c s  infractores sorSo multados em dose mil reis

Art. 44. Os que n»i ir.uuretn os Vai-enm e Cavallar sem que tenháo suas cercas na conformidade dal 
Lei Provincial, além da mdemuisaçao do damno à |ue sao obrigados, por cada r* z ou animal, seráo multados em 
«lous mil reis

Art. 45. E' próhebido tirar barro e arêa para qualrrncr fim. dentro dos lemites desta Viiln, nas estra Ias e lu
gares proxiraos a ellas, e nas proximidades dos rios e fontes. Os infractores serão multados em quatro mil reis ou 
vpiptro dias de prisão.

Art. IG. Além Feira desta Villa, nenhuma outra se fará neste Município, sem ser e n lugar designado 
pfia Camara. Os infi res serão multados por cada vez om dous mil reis

Art. 47. O Fisc d d -ignnrá os lugares em que se -levem collocar os generos que vierem a Feira, de maneira 
qu« «ao (jquem confim.1 O que se onpozcr o presente disposição sera multado em dous mil reis.

Art 48. Nenhuma pessoa noderâ andar n Cavallo por entre o povo, no dia da reuolão da Feira, assim como 
os Cayallos nào pode roo iicar no quadro da Feira, devendo ser retirados para as ruas de detraz ou para qualquer 
outio iugai. Os infraciores serão multados em dous mil reis, ou dous dias de prisão.

Ari. 49 Os generos de primeira nec< ssidade que vierem ao mercado, e Feira desta Villa, não poderão ser 
em ataque, se mio depois das daas horas da Urde Oi infractores serão multados em dez mil reis, e na 

falta de moeda, prisão cerrespondente a mil reis per dia.
A 't 50. As pesma* que comprarem ou venuerein generos de qualquer natureza serão obrigados a ter pezoi e 

medidas af**ridas, pelo syite na métrico Fran-p/.; spndo as aferições feitas nos mezes de Janeiro a Março e as ré* 
visões no de Julho a Agosto, e pagarão pelas aferições quinhentos reis, por cada terno de pezo e medidas ou parte 
delia*, e duzentos reis nas rfivisSeg. Os Infractores serão multados em dose mil reis.

Art. 51. As pessoas que faislilcarem pezos e medi Ias, dep<á> de aferidas, incorrerão na malta de trinta mil 
reis, ou quii ze dias de prisão

Art 52. O Aferid* r será obrigado a concluir a aferição no prazo dodgnado no art. 50 ; o que isto nao cumprif 
será multado em vinte mil reis

Art 53. O Aferidor será obrigado a dar bilhete dc aferição declarando as qualidades das medidas e pezos qne 
«ferir ; o que isto nao cumprir, será multado «m dous mil reis, por cud i bilhete que deixar de dar.

Art. 54 O Fiscal fará duas correições anuualmeute ' a priramn a. concluir-se até o mezde Junho, e a ultima 
até o de Daz-mbro. anou.tciado por Edital o dia em que devem c >meçar, podendo além disso fazer corridas em 
tempo indeterminado O Fiscal qne deixar de cumprir a presente disposição será pela primeira vez admoestado 
pela Camara, e na reincidência multado çm vinte mil reis- ,

Art. 55 Logo que conste ao Fiscal que alguém infringio as presentes Posturas, entrará mlnunciosamente em 
aveiiguição, verificada a infraccao, mandará pelo Secifitario lavrar o termo de multa, no*qual declarará o dia, naez 
e auno, em que se dêo a infratváo e o nome do infra -tor, e das testemunhas presenciaos, assim como a quantia Im
posta. O Fiscal, que não cumprir esta disposição, será multado em dous mil reis por cada falta.

Art. 56 Ninguém vender generos c rrumpidos ou falsificados, assim como carne de Maltriste. Os in-
Tractores serão multad. mil reis, além de mandar o Fiscal deital-os fóra, depois de veriílcado por Peritos

eorrumpeáo ou siíicaráo.
Art 57. Os donos de vendas e assougues desta Villa, e Povoações do Municipio, serão obrigades a ter 

nmi asseio os utensílios dos mesmos estabelecimentos Os infractores seráo multados em dous mil reis.
Havera uma casa de mercado, na qual se recolherão iodas as cargas qae vierem para ser

s pagarão r s seus donoâ por cada carga, que for conduzida e recolhida oitenta reis. Os infractoras serão 
multados em dous mil reis «or carga. .

Art. 59. Ficao pruh* bidos os !>e<*uintes jogos : Maior ponto, dito Bancado, Bolla, Vispora, Pacáo, Barra 
franeeza de cartas, como dc Dados e quansquer outros que, posto tenháo uanomlnaçáo diversa, sejáo de paradas.



<)$ inírastores ineoi-reno tn multa d* quatro nrl reis ou quatro dias de prisão.
j,rt 60 Os donos das casas, onde s™ iizer o us> dos joíos prohebidos, soffrerüo as psnas do artigo anteceded- 

te. além daqual'HS cm (| e incorrerem oelo Godigo Criminal.
,\rt 6t As licei- is <Mii;---ti;lasp Ia Cima a p iiarao as que forem para curral de apanhar neixa.dez mil reis

janta i is e tf2s mlhos d >us mil reis, por q íalqmr outra náo espscciíiada mil reis, e serio pagas na occasiflo dá
correicao.

Art 62. NT io estan 11 . C mu a reuni la> o seu Presidenta poderá conceder temporariamente as licenças ane
lhefore n - ’q‘'eri Ias « n t r n  is l»“aes. * 4

A rí. (Vi PíirtTua n y 11 -râ tu- cies soltos n*sts Vdh ; es que assim forem encontrados serio mortos de ordem 
do pise li "ii de q tal |U *r nutra autoriJ i le Policial, ptgindo alé n disso, o dono a multa de dous mil reis,

\r t tii Fiei pnh-bi ins n >sta VHia fogo solto, denominado iuscapé. Os Infraetores soffrerSe a penas de
ti;o dias d- p'-isio. ou n .mlta pecunhría de oito mil reis

Art 65 Ficao criadas as seguiutes tmposi oos, que firão parte da renda Manicipal : 
ç Por cada iorno de queimar cal para negocio dez mil reis- 
„ o- Por cada olaria dez il reis 
« V . Por ca Ia carro de aluguel cinco mil r.is.

Por er,da coqu iro que tenha attingido a epocYia da frnctificaçSo, cem reis.
Por cada prensa de al Uil.io dez mil reis. .

6 Por cada rez que f r vmdida fora do Município, pagos pelo vendedor, duzentos reis.
71’. Pelo registro de titulo honorífico, einco mil reis.
8° Pelo resistrode nomeaçao de E npregados, qae percebíie ordenado pelos Cofres Pibllcos deus mil reli 
\ r t  66 O Fiscal terá a terca pa>te das multas que impozer por infrácçfio de Postaras.
Art. 67 ü  Secret rio e o Porteiro acompanharão o Fiscal na5 cotreiçôas e corridas feitas dentro da VlHa 

nas de mais a pen*s fará os t'rrn >s de iofraccá». *
Art 68 E nbon» se nao faca especial mençáo em cada a a  dos artigos das presentes Postaras, flea azprasse 

que a pena duplica-se na rein -idencia ^
Art 69. Ficáo revogadas as dis xvilcoes em contrario.
Paço da Camara Municipal da Villa do Ceaia-inorim, em SessBo Ordlnaria de 13 de Setembro de { | | | ^

Manoel Joaquim Brandão, Presidente,
Francisco B ^ tv r io  de Goveia.
Guilherme Leao Vanlla.
Antonio de 6 oes Vasconcellas Borba.
Antonio hraneüco de Paiva.
João José de Mello.



Poâturas da Camara Municipal da Vida'do

Art. I. As inhr.maeoes snno feilns nos Cemitc-ios nnblícos. e x c p ti os hou v r
mento fc!tos. sendo ohiigarfoo oroprletario d«- em to los os fins de m >zes Parodio « assento

sons qr >‘ forom s pultadns dilos Gemiteri i o multa de ou fres
jirisSo, sendo estas peuas upplicadns, tanto aos como que pr. a o sepultura
daveres.

^rt 2. Niuguem poderá correr ou esqnip; rias ruas desta Villa, das seis luras da tardo as seis da
i nnlv< Os infractores serio malta loa em doas mil rias, ou dons di s de prisio.

Art. 3- Nenhuma pessoa poderá ba diar- e, animaes, ou outr i causa ni fonte da serventia dos
Jidiltantès desta Villa, que lica sendo d’ora em o pô;», q,m existe no ri.-, defronte a casa de Lourenço Evnn

elista da Silva. Os infractores ser.iu multados deus mil reis. ou dous dias de prisão 
! Art t Ninguém poder,d edificar ou reedifienr casas dentro desta Villa, e Povoaeocs de smi Município sem li. 
,',*ncá da Caniara com alinhamento dado peio Fiscal, conforme a planta adoptada pela Gamara, tendo o Fiscal mil 
j ds p°lo alinhamento Os intractores serão multados em dez mil reis, alé n da demolição a sua custa.

\ r t  5 Niio se puderáu d'ora em diante edilicar ou reediflear casa3 dentro da Villa, que nao tenhão ao menos 
frente de tijolo, ou pwDa, e altura do pavimento eornija deseseis palmos lexeeptua n -se us casas de sobradosyque 

T >>-oo as portas com onze palmos de comprimento, cinco de largura, as janellas sete palmos e a mesma largura uas 
portes Os intractores incorrerão na multa de vinte mil reis, além de ser de.nolida a oora a sua custa dVdem  do

irt 6 Os proprietários das casas desta Vida. obrigados a fazer calçadas, as quais nao terão men-.s de 
■.eis palmos de largura, uniformisados pelo Fiscal. infractores serão multados cm dez mil reis, além da demolí.: 

uo o sua custa.
Art 7 Até o ultimo do Outubro de cada anuo, serão caiadas tadas as frentes das casas desta Vida, e Povoa* 

Município, assim como as f;entes dos que deitaram para as ruas. Os infractores scráo multados
cm tl.z mM icis.

S. V etos nesta Villa terão vinte palmos de largura, e a praça entre as mas nuuca menos de cincoen 
; aquellas ruas, que so communicarem pelos quintaes, duzentos e quarenta palmos, sendo fechado o bêe- 

de pedra ou tijolo. Os infracmres multados °.m dez mil reis.
Alt 9. pi opnetarios das casas desta Villa seruo «brigados a limpar nos mezes de Junho e Dezembro de 

ntos de casas até a metade terreno que fica entre ruas deixando n i limpa o eauim ; « 
acbao volulus, m  quadro V assim ou da Matriz, serãe

nnos do Patnmoiiio. Os multados cm rci-
lerà botar materiaes desta Villa sem licença da Gamara. Os infractores serão

cm eiuco mil reis.
I desta Villa, e Povoscü s VTun! 'ir une estiverem em estado do ruina, serão obrigados

os proprietários destes, a demolil*os no prazo ue trinta dias depou de advertidos pe o Fiscal, e examinados por Pe
nte- O? infractores serão multados o n trinta mil reis, além de ser o prédio demolido a sua custa.

Alt. 12 Quem aforqr terrenos para edilicar nas terras do Patrimônio da Camara, uo prazo de um anno, e se 
temp ■ o nao fizer, poderá afobar se o terreno a quem o requerer.

ViL. IS. As escavações feitas pelas aguas no inv rno serão entulhadas pelos moradores da run, bécco, oi es* 
radas em que eiias se derem. Os infractores serão multados em quatro mil reis alem de ser ent ilhatada a sua custa 

•de ordem do Fiscal.
Art 14 Ni.. desta Villa, e Povon^oas do Município sem li*

c.ncK da Camara, pela qual se pagará dez mil reis ; sob de vinte mil reis de multa aos infractores.
A lt 15. Os qua deitarem cisçps nas ruas, bôccos. outros l igares qnaesquer nesta Villa, « Pevoaçflcs

do Município, op os queimarem em seus quintaes, nuilta do muis mil reis.
§ Único. Exceptun as tiverem quintaes ii.mudos qua poderão quoim.r das dez horas

tia em dianto.
Art 16. No dia da reu,plap.dq Fèira nesta mio tranzitar carros palas ruas da reunião do povo,

horas da manhã ás séisdà tarde. Os infractores sarao multado. em quatro mil rei-, ou auatro dias da prisão.
Art 17 Ninguém poderá seccar carue, couros, ou peixe uas ruas desta Villa ; sob pena de quatro mil reis 

ou quatro dias de prtsao aos infractores.
Alt IS. Ninguém poderá matar rezes para o consumo do povo. uasta.Villa, som ser no matadouro designado 

j>ela Gamam, ou em outro coro licença desta, pela qual pagará dez rnii reis. Os infractores serão multados em^dous
mil ivis por cada rez. . ..„.............

\rt. 19 A matança feita das duas horas da tarde ás seis excepto nos dias de Feira ). Os infractores 
*crao multados em n,il reis por c^çla rez, e os qna matarem as rezes soffreráaf mesma pena, ou um dia de prisão.

Art. 29 Aquellhs que mandarem matar rezes doentes ou que m iodarem esquartejar a< que forem achadas 
para,vender ao ovo, serão multados em dose mil reis, os exicj.oros souroráo a mesm pena

Ar Ü Haverá nesta Villa nm assouguo publico cum os utancilios necessarics, no qual sc venderão as re<-. 
Ves Wiortns para o Consumo, o pagarão os vendedores cento e sessenta reis por cala rez |ua para ali for conduzida 
s)s qtiB-íblfduzlrem para outro lugar rezes mortas serão multados em c ueo mil reis por eada rez

Art: Ü2. A pe soa, qoeqitlzer terassoague particular, tirará para isto licenia Ia C inara, pela q uai pagará a 
«jiiantia (Jf'tlose mil reis.

os para o 
tr t 2

A,vWb*r» lo,,q'*eer(á ao^ ç ta li 
i sumo. pelo qqe
Os donos da>

s e marchantes uno eorral em qne sej io recolhidos os gados distina 

ijas e padarias s. n o  obrlea los- - - -- ------------* tvar licença da Camara em Jam iro d« cada
ígiirão as veadas mil reis, as loja* ■ , j • f ,/. -u 1 1 fo rrag m » , ou conjunUneul 

ilos dons oiil rois, ns padarias cinco rril reis, sendo os donos d. ns.-s e* ab lecimentos naciontes ; e sendo estren ;ei- 
ios pngíirão o duplo. Os inf actores soffrerfio a multa corivspoi dente ao triplo Jo valor das liceneas

irf 20*. Os donos dos fornos de cozer pão e bolacha sao obrigados a fazer chaminé que nurca tora menos de 
tiinco metros de altura. 0* infractores serão multados çm dez míl reis.

Vrt. 26 Fica prohebiila a existencla de fornrs de. queimar Col, de cozer pão e bolacho offieinas de ferreiro, e 
vai (lei,miro pas casas das ruas do Coairnercioedalgn-jadusta Villa Os infractores serão miiltOosem viote mil reis 

Art 27 E’ probeblda nesta Villa, a venda de Poívoia, a<sira como o taorico da fogo artificial «)s infractores 
PêrSiVinultiidos em oito mil reis

Art 2S. Os animaes que morrerem nesta Villa. Povoaçoos dc seu Município, e seus arrebalues serão por seus 
fiQnús manjados enterrar ou arrastarem distancia tui que o tedito nao «oco m mode aos hauitantes. Os infraciores serão 

nm qnatrn mil reis, além de scr enterrado ou1 arrastado o animal a custa do iiifr.ictor de ordem do Fiscal.



nguardente em carga fta Villa, pagará cada mil reis, ve-
üíiiít oo n io n tte-tah . cada garrafio trezentos e vinte r-is.

4rt ()s a lo|as, vendas tsvernas que consentirem em suas casas, escravos alheios, mais tempo
são que o necessário comprar e vencer, s rao mnltados en dez mil reis.

Art. 31 Singnc v >o Wá t»r curral de » peixe deste Município sem licença da Camara, con-
tvdida nnnnai infrsrtores serfio multados em vinte cinco mil reis

Art 32 A> arm id ilns ■ e png»das íieão as disposições do artigo antecedente.
Art 33 Fica oroii hi l t a criactio de Cabras, Ovelhas e Porcos saltos nas varzeas agrícolas deste Municipio

até o Poço Branco e so é ms rua:. Villa, e Povoações do Municipio, as Cabras leite,
indispensáveis as famílias. os a trazel-as co n canga e a tirar licença annualmeute da Camara,

Ia unal pagarão a q*i de mil por enda u n i. Os infractores serão multados em dous mil reis
Art 8A? Nenhum pic >ri etário poderá impedir as aguas correntes dos rios deste Municipio com tapagens para 
r terras, ou para liimr oitro fim por mai de vinte quatro horas» ate a ponte do Carnaubul no Rio Agua- 

d ihl para baixo dos iras somente; e os do Rio do Põeo per vinte quatro horas geralmente. Us infrnctores 
8era<* multados rineoenta mil reis, podendo nlcm disso s^r aoerta a tapagem de ordem do Fiscal, logo que che- 

ao sen conhecimento qu- ■■ oiTenda ao proprietarii. vizinho.
Art. 35. Ningucrr '"os deste Municipio. mm ter no menos decorrido

vinte dins )pois da uiiima t igpm. Os infr.-rdores s 'ITreríio a p i» do artigo antecedente
Art 26. Só aos proprietários são prrmüti ms as tapag*n« mencionadas nosarts 3<e35das presentes Posturas. 
Art 37. Os serão obrigados a limpar os leitos dos mesmos
t,.t,  zessíc fevereiro pagarão de multa de trinta mil reis, de ser

rimpeza feita do :'isca r> eu rio.
Art 33. Fica proii bi Io n< ste Municipio corte das ires de qtialqu r natureza nas nascenças dos fios cor

rentes erm  roda d-is id't,»fi Os infr trinta mil reis, oq quinze dias de prisão
Art. 29. Os propri ■ rio  obrigados a limpar ns estradas e atalhos de snas

írlcitiiíes ntc d l a vinte palmo, e os atalhos dez. Os Infractores
-Nftrao mnlindos em doso mil ris.

Art. AO. Toda aqtielle dar em pnt-m f, citado d« propriedado alheia sem consentimento de seo dono,
i tuiiitiido em dou» mil reis sendo n quatro n li 'is ; e na falta de moeda prisão correspondente

por dia.
41 Ninguém poderá ou fiz»r outra qualquer cousa na propriedade alheia, sem consenti»

Os- serão em dous mil reis, e na falta de moeda prisão correspondente»
«nrt m s por dia.

ATt 42 Todo em pastos deste Municipio, serà multado em vinte mil reis, e na faltado
vuort n p i a.. çnrr(sp<i£- ato a mil reis ror

i 43 inicipio, som licença da Camra, pela qual pagará cinco mi
reis i -s infractores serão multados em doso mil reis

44. os e Cavalfar sem qne tenhãe suas cercas na conformidade dal
Piovincial, indemnisaçao |ue sao obrigados, por cada rtz ou animal, serão multados em

dous mi reis
Art. 45 E’ prchcbi Io tirar barro e arêa qualaner fira. dentro dos lemites desta Villa, nas estradas e lu

gares proximos a cilas, e nas proximidades dos rios e fontes. Os infractores serão multados em quatro mil reis oa 
dias de prisão.

16. Alè i Feira desta Villa, nenhuma outra se fará neste Municipio, sem ser e n lugar designado 
pela Camara. Os infineteres serão multados por cada vez em dous mil reis

Art. 47. O Fisc designará os lugares cm que se devem collocar os generos que vierem a Feira, de maneira 
n»o fiquem coní O que se oopozer a presente disposição serà mnltado em dous mil reis.
Art 48. Nenhuma pessoa poderá andara Cnvallo por entre o povo, no dia da reunião da Feira, assine como 

«s Cavallos não poderão ficar no qnadro da Feira, devendo ser retirados para as ruas de detraz ou para qualquer 
outio lugar. Os infractores serão multados em deus mil reis, ou doas dias de prisão.

Art. 49 Os generos <ie primeira nectssidade que vierem ao mercado, e Feira desta Villa, não poderão ser 
vendidos em ataque, se não depois das dnas horas da tarde. Os infractores serão mnltados em dez mil reis, e na 
falta de moeda, prisão correspondente a mil reis per dia.

AO 50. As pessoas que comprarem ou venaerem generos de qaalqaer natureza serão obrigados a ter pezos • 
medidas aferidas, pelo systemá métrico Franaez ; sendo as aferições feitas nos mezes de Janeiro a Março e as re« 
visões no de Julho a Agosto, e pagarão pelas af rlções quinhentos reis, por cada temo de pezo e medidas oa parte 
«ielias, e duzentos reis nas rCvis«es. Os Infractores serão mnltados em dose mil reis.

Art. 51. As pessoas que falsificarem pezos e medidas, deprns de aferidas, incorrerão na malta de trinta 
reis, ou quii-ze dias de prisão

Art 52. O Aferidor serà obrigado a conclnir a aferição no prazo detignado no art. 50 ; o que Isto não cumprir 
será multado em vinte mil reis

Art 53- O Aferidor será obrigado a dar bilhete de aferição declarando as qnalidades das medidas e pezos qne 
aferir ; o qne isto não eamprir, será mnltado em dous mil reis, por cada bilhete que deixar de dar.

Art. 54 O Fiscal fará duas correições anuaalmente r a primeira a conclui-se até o mez de Janho, e a ultima 
de Dezembro, anoanciado por Edital o dia era qne devem começar, podendo além disso fazer corridas em 

tempo indeterminado O Fiscal que deixar de cumprir a presente disposição será pela primeira vez admoestado 
jieia Camara, e na reincidência multado em vinte mil reis.

Art. 55 Logo que conste ao Fiscal que alguém infringio as presentes Posturas, entrará mlnnnclosamente em 
verilicada a infraccão, mandará pelo Secretario lavrar o termo de malta, no qoal declarará o dia, mez 

e em que se déo a infraccão e o nome do infra ‘tor, e das testemunhas presenciaes, assim cerno a quantia im» 
posta. Fiscal, que não cumprir esta disposição, sera multado em dous mil reis por cada falta.

Art. 56 Ninguém poderá vender generos c rrumoidos oa falsificados, assim como carne de Maltrlste. Os In- 
fracturas serão rnultad«s em dez mil reis, além de mandar o Fiscal dnital-os fói a, depois de verificado por Peritos 
a corrumpcão ou falsilleacào.

Art 57. Os donos de lojas, vendas e assouguss desta Villa, e Povoações do Municipio, serão obrigados a ter 
com asseio os utensílios dos mesmos estabelecimentos Os infractores serão maltados em dous mil reis.

Art. Havera nest Villa ama casa de mercado, na qual se recolherão todas as cargas qae vierem para ser 
vendidas, e pagarão cs seus donos por cada carga, que for conduzida e recolhida oitenta reis. Os Infractores serão 
multados em dous mil reis por carga.

Art. 59. Ficáo prohrbidos os seguintes jogos Maior ponto, dito Bancado, Bolla, Vlspora, Pacào, Barra 
de cartas, como de Dados e quaesquer outros qae, posto tenhão denominação diversa, sejão de paradafl.,



I cie* soltos nesta Villa ; os que assim forem encontrados serão mortos da ordem 
autorrl ide Policial, (m? indo alê n llsso, o dono a multa de dous mil reis.

ViHa fogo solto, denominado Buscapé. Os Infractores soffrarae a panas da

•\ rt

11a multa de qartro reis ou quatro dias da prisão.
asas, onde se fizer o uso dos jozos prohebidos, soffrorao as pinas do artigo antecedsn-

em q incorrerem oelo Godigo Criminal.
• >a • i ÜJas :i Ia Cima a pagarao as qae forem para curral de apanhar peixe,dez mil reis, 

jan 'idas rei*, por q ulqucr outra nâo ospoccitlada mil reis, e serão pagas na occasião da

mata reunida, o sou Presidente poderá conceder temporariamonte as licenças que
f, ,,m Ias " n is legaes.

u -, pi V a" n i>
«lo r i s c s f  o.ii cl>

\ r t  ( i í  F i c i p r
ou a -iulta pecuniária de oito mil rns

seguintes tmposi õas, que f irão parte da renda Municipal 
cal para negocio dez mil reis-

Por cada olaria dez il reis.
aluguel cinco mil reis.

Par ccda coqueiro q t'enha attingido a epoc\ts da fructificação, cem rela.
Por de -u Ido dez mil reis.

ca. rez qn * rmillda fora do Município, pagos pelo vendedor, daientos rali.
Pelo registro de titulo honorífico, cinco mil rois.
pi lo recistro de nomeueao de Empregados, que percebã# ordenado pelos Cofres Plbllcos dana mil rala. 

u t 60 O Eiscal terà a terca parte das multas que impozer por InfrãcçSo de Postaras, 
li t. 67 O Secretario e o Porteiro acompanharão o Fiscal na» corroições •  corridas feitas dentre da Villa, a 

nas de mais a penas Iara os term is de Infracçãu. , . _  .
Art 68 Embora se não faça especial monção em cada nm dos artigos das prçaentea Postaras, noa expressa 

que a pena d.,plica-se na reincidência
Al t 69 Ficiio revogadas as disoosicoes em contrario.
Paco da Camara Municipal da Villa do Ceaia-merim, em SassSo Ordinária da 12 da Setemiro da

6o
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Manoel Joaquim Brandão, Presidenta, 
FrancUco Btrnardo de Goveia. 
Guilherme Leão Vartlla.
Antonio de Goes Vasconcellos Borba. 
Antonio I raneisco de Pãiv 
João Josi de Mello.



\rt. )• As inhnmacõas serão feitas ms Cemite-ics onblicos. exeipta nos Engenhos on lto s  hinv»p '■"‘i"1 »r 
. fe!tos. sendo ob.igarfo o nnprietario deita * admitlir em to Ios os tios de m-zos ao Parodio o assento o as 

- s  o'lg qri, f,,rem »• noitadas nos ditos Cemitério s. Os i -frictores o gnrão a multa de der. mil rd<, on tres -lias -ie 
irisüò sendo estas penas applieadas, tanto aos encarniçados. como aos que sj pr. starem a dm1 a sepultura aos ca-

n' \ r t  2 Ninguém poderá correr ou esqnipar a C ivnllo nas ruas desta Villa, das seis horas (1a tarda as seis da 
nhn Os infractores serão moita Io. em dons mil eus, ou dons di s de prisão.

,,vl ^ rt ;j Nenhuma pessoa poderá ba ihar--e, lavar roupa, unimaes, ou outra cousa n i fonte da serventia dos
1’obltnntès desta Villa, que liea sendo d’ora em dVmte « põe ■ que existe no rij, defronte a casa de Lourenço Evan

. . .  (|a silva Os inf.a.tores ser.io multados em dous mil reis. ou dous dias de prisão
1 C IS a ,-t 1 Ninguém podará edlficar ou reediliear casas dentro desta Villa, e Povoaeoes de s*u Município sem II- 

(ia Camara com alinh imento dado pdo Fiscal, conforme a planta tadoptada pela Camara, tendo o Fiscal mil 
i da po|□ alinhamento. Os infractores serão multados em des mil reis, além aa demolição a sua custa.
1 \ r t  5 Não se poderão d’ora em diante editiear ou reediliear casas dentro da Villa, que não tenhão ao menos 

frente de tijolo, ou p«d-a, e altura do pavimento a cornija deseseis palmos lexoeptua n~.se as casas d« subrados/que 
fra o  as portas com onze palmos de comprimento, e cinco de largura, as janellas sete palmos e a mesma largura uas 
portas Os infractores incorrerão na multa de vinte mil reis, além de ser demolida a oura a sua custa d ‘ordem do

' 'SUa\r t  6 Os proprietários das casas desta Villa, sera > abrigados a f izer calçadas, as qua s nao terão menos de 
«eis palmos do largura, unlformisMos pelo Fiscal. Os infractores serão multados em dez mil reis, alem da demolm 
< no a sua custa.

\ r t  7 Até o ultimo do Outubro década anno, serão caiadas tadasas frontes das casas desta Vi-la, e Povoa* 
s s 'ii Mnaicipio, assim como is f,entes dos muros que deitaram para as ruas. Os infractores serão multados 

cm dez md reis.
\r!  R. Os V*r’os nesta Villa terão vinte palmos de largura, e a praça entre as ruas «uuca meuos de cincoen 

la palmos ; aquellas ruas, que so communicarem pelos quintaes, duzentos e quarenta palmos, sendo fechado o bêc 
... „ .„nro de pedra ou tijolo. Os infrac-or-s =oroo multados -m dez mil reis.

Art 0. Os p- upiactarios das casas desta Villa serão «brigados a limp-r nos mezes dc Ju iho e D tzemhro de 
mnn. as fr-ntes de suas casas até a metade rio terreno que llca entre as ruas deixando n i limpa o esoim ; * 

;íiiik1I> s terrenos qoo se uoh.io do volutos, no quadro da V illa, assim como Ja cisa d Orar 10 ou da Matriz, serãt 
limpos pelo Preourador do Patiimonio. Os infractores stveo multados em d?/, mil rei

10 N: ;g'iem po lerá botar materiaes nas ruas iesto Villa sem licença da Camara. Os infractores serão 
multados cm cinco mil reis.

U l 11 Os prédios drstft Villa, e Pavoaeõ-s do Mimlci.-io, qne estiverem em estado de ruioa, serão obrigados 
os proprietários destes, a demolil-os no prazo de trinta dias depoi» de advertidos pe.o Fiscal, e examinados por Pe- 

- o- t-fred-nr'’*' «erão multados e u trinta mil reis, além de ser o prédio demolido a sua custa 
Al t. 12 Ouen> «íorar terrenos para edillear nas terras do Pairimonio da Camara, uo prazo de um auno, e se 

PrmP -> doste temn . o nao llzer, poderá afo- ar se o terreno a quem o requerer.
Vii. l i  As escavações feita» pelas aguas no inv rno scrao entulhadas pelos moradores da rua, bé.cco, oa cs-1 

tradas em que ellas se derem, os infractores serão multados em quatro mil reis alem de ser ent ilhatada a sua custa 
«le ordem do Fiscal.

Art U Naa so podará apresentar expctacclo public' nas ruas destn Vi'la, e Povoacois do Município sem II- 
renen da Camara, pela qual se pagará dez mil reis ; sob pena de vinte mil reis de multa aos infractores.

Art. 15. Os que deitarem ciscas nns ruas, bèccos. ou em outros lugares qtiaesquer nesta Villa, e Povoaeées 
do Município, ou os queimarem em seus quintaes, solfrerao a moita de aous mil reis.

15 Unico. Exceptun r - ''!  as casas que tiverem os seus quintaes u.nrados que poderão quoiiüi.r das dez horas 
sla noite em diante.

Al t 16. No dia da reunião da Feira nesta V ila nao poderão tranzitar carros polas ruas da reunião do povo 
■ílnsíels horas da manha ás seis da tarde. Os infractores strao multados em quatro mil rei-, ou auatro dias de prisão.

Art 17 Ninguém poderá seccar carue, couros, ou peixe nas ruas desta Villa ; sob pena de quatro mil reis, 
i-U quatro Uias de prisão aos infractores.

a rt 18. Ninguém poderá matar rezes para o comumo do povo, nesta Villa, som ser no matadouro designado 
jiela Camara, ou em outro com licença desta, pela qual pagará dez mil reis. Os infractores serão multados em dous 
igil ivis por cada rez.

Art. 19 A matança será feita das daas horas da tarde às seis excepto nos dias de Feira ). Os infractores 
*erao multados em mil reis por cada rez, e os que matarem as rezes soffrerã* a mesma pena, ou um dia da prisão.

Al t. 20 Aqnelles que man larem matar rezes doentes ou que n» uidarem esquartejar a« que forem achadas 
ifiiorti-s para vender ao ovo, serão multados em dose mil reis, o os exaeu >res solfrerao a nas ui pena

Alt 21 Haverá nesta Villa ern assougue publico com os utencilios nceessarics, no qual se venderão as re- 
Ves mortas para o Consumo, e pagarão os vendedores cento e sessenta reis por cala rez |uo para ali for conduzida 
xis que coruinzirem para outro lugar rezes mortas serão multadas em c nco mil reis uor cada rez.

Art. 22. A pe soa, qne quizer ter assougue particular, tirará para isto liceu :a Ja Camara, pela q uai pagará a 
ijanntia d> dose trfil reis.

Alt. 23. .A Camara fornecerá aos criadores e marchantes um corral em qne sejão recolhidos os gados drstir.a 
<fós param1 cor snnfto, pelo que nada pagarão

Art 21 Os donos de, vendas, lojas e padarias s-rão obrigados a tirar licença da Camara em Jam iro de cada 
iifíno'. peta qifal pagarão as vendas mil reis, as lojas, s jl» c fazend it, farrag us, ou conjunta neut • co n molha- 
ilos dons mil reis, as padarias clnco-ncil reis, sendo os doiusd. sses os ab lecímentos nacionaes ; e sendo cstrtngei- 
ios n igarão o dnplo. Os Inf actores sofTrerão a multa correspoi donte ao triplo no yalor das licencas

Art '21. Os donos dos fornos de cozer pão e bolacha são obrigados a fazer chaminé que nu >ca teri menns <1e 
xiuco metros d« altnra. Os infractores serão runltados em dez mil reis.

Vrt. W. Fica prohebida a exlstencla de fornos tfç quçimar cal, do cozer pão e bolach’ ofdeinas de ferreiro, e 
valdeireirn nfis casas das ruas do Commercloed i Igieja desta Villa Os infractores si-rão mnltoosem vinte mil reis 

Art 27 E’ prohcbjda nesta Villa, a venda de Polvorá, assina como • fabrico de fògo artificial. Os infractores 
fcérão multados em Oito firtil reis

Art 28- Os aniroaes qua.mc crerem-nesta Villa. Fovoaçoes dc seu Municipio; e seus urrebaldes serão por seus 
donos manJadoS enterrar on arrastar cm distancia tal que o icdito não cuco umiode aos haoitantes. Os infrac ores serão 
tAoTráflo» em qnatro mfl reis, alCno de ser enterrádi# oi* arrastado o animal a custa do infractor de ordem do Fiscal.

Po3turas da Camara Municipal da Vi.la do Ceará merim.



t lost i Vil pagará por cada carga mil rjis, ve* 
i»»l>n ovrnfo sirt-svtalu, ■ p<jr cada gnrr.-ífj ío trezentos c vinte r<>s.

\rt. 30 Os donos :le lojas, ven Ias . tavernas que consentirem em suas casa-, escravos alheios, mais tempo
'do (ji o necessário pfi" comprar e veruer, s-rao multados cm dez mil reis.

Art. 31 inguc o >ot',r f r e n r r  de «nanhar peixe no litorar deste Município sem licença da Gamara, con- 
<■ li h  annnalmeote. 0 • infnCtores>erfio multados em vinte cinco mil reis

Art 52 \ i 8 i  n ui resma e ngad Reto sug-itas as disposições do artigo antecedente.
Ari 33 Fica i bi I a criaçiio de Cabras, Ovelhas e Porcos soltos nas varzens agrioulas deste Município

até o Foco Bronco lusi- e so é I ’ ms ruas desta Villa, e Povoaçoes do Município, íis Cobras de leite,
js os a trazel»as co n canga e a tirar lieeuca anuual nente da Camara,

pagariio de dons mil cada umi. Os Infraetores serão mnit idos em djti3 mil reis
Art 35. pio irietario poderá impedir as aguas correntes dos rios deste Município eom tapaceiis pura

n r oa o itro Hm por mai vinte quatro horas.,ate a ponte do Carnaubal no Rio Agua**
para íi >ras somente ; e os do Rio do Pôeo por vinte quatro horas geralmente. Os infnctores

reis, podendo alem disso ser aberta a tapagem de orde n du Fiscal, logo que che- 
seu offcnda ae proprietari. vizinho.

Art 35. Minguem pod & cf uda v«z os ro  correntes desf 'fmiei-vn. w  no decorrido
vinte dias depois da ultima * pagem. Os Infraetores soRVerSo nona do artigo ant -r e

Art 26. Só aos proprietários oermifti los as mencionadas nosnrts 35 c 3 3da» presentes Pu*.'uras.
Art 37. Os proprietários dos rios serão obrigados a lioi) ar os leitos des mesmos

ri rnezos de Fevereiro .lylho infraetores pagarao de iniirta tlc-trinta níTI n is , de ser
a limpeza feita de ordem do Fiscal a custa do pronricta rio.

Art. 38. Fica prohebi-io in ste Município o córto arvores de qoalqu i^jnivza H*S nascenças dos cor
a n te s  « em roda d i» ahgòcs. Os infraetores serão m ilindos em trinta mil reis, i>u quinze dias de prisão

\rt. 20. proprietário® das terras Município S"no obrigados a limpar as estradas e atalhos de soas
p:u Ué ,, ultimo de Agosto de cada aono, t ndo a vinte palmo, o> atalhos dez. Os infraetores
«erilo mtiPados em dose mil reis.

Art 4(1 i ’od i nquelle j.ie entrarem pat ô fechado de propriedade sen cons mtimento dc sem dono,
aliado em dou» mil reis e sendo denoite em quatro ilíí i-jís ; na falta mj:du prisão correspondente a

anil reis po dia,
Al t 4 I Minguem poderá caçar, pe*car. ou fazer outra qualquer cansa n t propiieda !"> :<lh 'ia, sem eons'nti** 

zner.lo de seu dono. Os infraetores serSo mu'tados em dous mil reis, e na falta de moeda pii-ao correspondente a 
anil por dia.

ATt 42. Todo aquelle que tocai fogo em pastos deste Município, será multado em viole mi! reis, e na falta da
tnoo' a p • rr:■ spod nte a mil 'eis por din.

Art Mviigucii. p.idi-rá desvi.-r Município, sem licença Ja Caiuia, pela qual pagirá cinco mi
reis. » iufraciores serüo multados em dose mit reis

44 Os inalliatii-em os gau •s Vaccum e Gavallar sem qne tenhno suas cercas na conformidade dai 
I. Pnninciaí, além da indemnisaç^o do damno á jue sao obrigados, por r z ou aaim il, serão multglos em
dous mil reis

45 E* prnhebido tirar barro e arêa lim. dentro desta Vii/a, nas estra Ias e lu*
j:>rrs ias proximidades dos rios e fontes. Os infraetores serão multados em quatro mil reis ou
quatro d!as de piisSo.

desta Villa, nenhuma outra se fará nest» Mun io, sem ser e n lugar designado 
pela Gamara. Os ínfract-res serão multados por cada vez em dons mil reis

57. O os ligares que se devem eollocar os generos que viorem a Feira, de maneira
qm* liqnem O presente di»o<>sieao será multado em dou» iníl re s.

poderá andara Cavillo por entre o povo, oo dia da reunião da Feira, assim como 
os Gavallos não poder;.o fiei no devendo ser retirados para as rnas de detraz ou para qualquer
outiu ins . Os aeiures serão multados em dous mil reis, ou dous dias de prisão.

59 Os >neros di neirn neei ssidade que vierem no mercado, e Feira desta Villa, não poderão ser 
ventíi em ataque, se cic depois das duas uras da tarde Os infraetores serão multados atn dez mil reis, e na 
falta de moeda, prisfio coriespondente a mil reis por dia.

A'l ">0 Aspesoa» ue comprarem >u es r:3rc;n generos de qualquer natureza serão obrigados a ter pezose 
if ridas, pelo syzte na e* sen feitas nos mezos de Janeiro a Marco e as re«
de Julho a pagarão pelas reis, por cada teruo de pezo e medid»» ou parto

dellas, e duzentos reis nas rdvisSas. O® em dose mil reis.
Alt. 5 i. As pessoas que falsificarem pezos Ias, • de aforidas, incorrerão na malta ds mli

reis, ou quii ze dias de prisão
Art 52 O Aferfd; r snrá obrigado a concluir aferição no prazo dedgnado no art. 50 ; e qne isto não cumprir 

será multado em vir mil reis
Art 53. O Aferidor será obrigado a dar bilhete de aferição declarando as qualidades das medidas e pezos qne 

o que isto não rir, será multada em dous mil reis, por cada bilhete que deixar de dar.
Art. 34 O isca fai i is correi am.ualmente • a priur ir i a conclnir-se até o mez de Junho, e a ultima 

; de Dezembro vnounchdo p Edital o dia em qu" devem em eçar, podendo além disso fazer corridas em 
indeterminado O Fiscal que deixar d» cumprir a presente disposição será pela primeira vez admoestado 

peia Gamara, e na reincidência multado em vinte mil rei».
5b Logo qne conste ao Fiscal que alguém infringio as presentes Posturas, entrará minunclcsamente em 

averiguação, verificada a infraccao, mandará pelo Secí etário lavrar o termo de multa, no qual declarará o dia, mez 
em qno so déo a Infração e o nome do infra ‘tor, e das testemunhas presenclaes, assim cerno a quantia lm« 

Fiscnl, que não cumprir esta disposição, será multado em dous mil reis por cada falta.
Art. 56 Ninguém poderá vender generos c rrompidos oa falsiflcaJos, ass'm como carne de Maltriste. Os io* 

serão inulfad' s em dezutil reis, além de mandar o Fiscal deital-os fóia, depois de verificado por Peritos 
a corrumpcão ou falsificação.

Art 57. Os donos de lujas. vendas e assoogues desta Villa. e Povoações do Municipio, serio obrlgades a »ef 
con asseio os utensílio» do» mesmos estabelecimentos Os infraetores serffo maltados em dous mil reis.

Art. 58 Hnvera nest Villa uma casa de mercado, na qual se recolherão todas as cargas qae vierem para ser 
vendidas, e pagarão os donos por cada carga, que for conduzida e recolhida oitenta reis. Os infraetores serãe 

dous mil reis por carga.
Art. Ficáo prohi bidos os seguintes jogos : Maior ponto, dito Bancado, Bolla, Vispora, Pacâo, Barra 

frenceza Dados e quaesquer outros qae, posto ténkão denominação diversa, sejãe de paradas,,



Os infractores Incorrerão na malta de quatro mil reis oa qaatrodias d* prisão.
Art 60. Os danos das casa», onde se lizrr o uso dos jojos prohebidos, soffrerao as psnas do artigo antecedas* 

te além daquellas cm q .e incorrerem oelo Cidigo Criminal.
' Art 61 As licenças concedidas p ia Cama. a pagarão as qne forem para curral de apanhar Dei\e,dez mil reis, 

Jangadas e tresmolhos dous mil rei», por q u lqm r ouira não esp.icciliada mil reis, e serão pagas na sccaslão da

COrreArt° 62. Nioestanloa Gamara reunida, o seu President3 poderá conceder temporariamente as licenças que 
lhe forem requerí Ias em termos leoçaes

A rt 63 Ningue n poderá t-r coes soltos desta Villa ; es que assim forem encontrados serão mortos de ordem 
do Fiscal, ou de qualquer outra autorid ide Policial, pagando além lisso, o dono a multe de dons mil reis.

Art 64 Fica proh bi los nesta Vi Ma fogo solto, denominado •ascapé. Os infractores soffrerão a penes de 
eito dias de prisão, ou a .nulta peeuniaria de oito mil reis

Art- 65 Ficão criadas as seguintes imposições, que farão parte da renda Municipal :
$ t°. Por cada íorno de queimar cal para negocio dez mil reis-
i ■>” Por cada olaria dez il reis.
, 3o. Por ca Ia carro de aluguel cinco mil reis.
« 4o Por cada coqueiro que tenha attingido a epocha da fructlflcaçae, cem reis.
« 5°. Por cada prensa de al.udão dez mil reis.
i 6*. Por cada rez que f >r vtndida fora do Municipio, pagos pelo vendeder, duzentos rsis.
, 7°. Pelo registro de titulo honorífico, cinco mil reis.
i 8°. Pelo reeistro de nomeação de E npregados, que percebãe ordenado pelos Cofres Mblicos deus mil rei*.
Art. 66 O Fiscal terá a terca pa-te das multas que impozer por infracção de Posturas.
Art. 67 O Secretario eo Poftdro acompanharão o Fiscal na» correições • corridas feitas dentre da Vllli. * 

nas de mais a penes tarâ os term os de iufraceá
Art 68 Embora se não faça especial menção em cad* nes dos artigos das presentes Pastaras, fie* express* 

que a pena duplica-se na rein ddencla
Art, 69 Ficão revogadas as disoosieões em contrarie.
Paço da Camara Municipal da Villa do Ceaia-merim, em Sessão Ordlnerl* d* i i  d* Sete cobre d* { | | |^

Manoel Jonqwm Brandão, Presidenta,
Francisco Btrmrdo de Goveia.
Guilherme Leão Xar> Ua.
Antonio de Goes VasconceVos Borba.
Antonio I raneisco de Paiva, 
iodo José dt Mello.



Posturas ela Caiuara Municipal da Vi a do ri .

Art I. As inhnmaeoes serno teitns nos Cemite -ios nublicos. exnspto no* Enganhos on1 'oshonv»r r“g'»Hf 
jnente fe!tos. sendo obi igado o onprtetario de-?ta em to os s de m^zes ao Paroeho o asse
pessoas qre forem s- nultadns ditos 17. mil reis, on tres dias <fa»
prisíio, sendo estas penas applicadns, tanto aos , como i s pr. starem a dar sepultura os ca
dáveres.

\r t. 2. Ninguém poder correr on sqaip;*i a (..avalio nas desta Villa, das seis luras da tarde as seis ia 
manhd. Os infractores serSo multa Io j em dous s. >u d di s de prisão.

Art. 3 Nenhuma pessoa poderá ba har- animaes, eonsa n i fonte da serventia dos
i fps desta Villa. que ca sen li em « que existe defronte a casa de Lourenço Evan
■ ellsta da Silva. Os infrat tores erao multados ein dons mil reis. ou dous dias de prisão

 ̂ t Ninguém podará edilicar ou reedidear casas dentro desta Villa, e Povoacões de son Municipio sem li. 
, da Gamara com alinhamento dado pelo Fiscal, conforme planta adoptada pela Camara, tendo o Fiscal mil 

qs alinhamento. Os tractor seráo multiidus em dez mil reis. além da demolição a sua custa.
Y-t Nao se iodei dora em diante edilicar ou reedidear casas dentro da Villa, que náo tenháo ao menos 

frente de tijolo, pedra, altura do pavimento deseseis palmos lexceptua u -*e as casas da sobradosyqite
■ n o  as portas ?o n onze palmos de comprimento, e cinco de largura, as janellas sete palmos e a mesma largura uas 

Os infractores re-ao multa de mil reis, além de ser demolida a oura a sua custa d ‘ordem do
3»' iscai

Art S Os proprietários das casas desta Villa, obrigados a fazer calcaJas, as quais náo terSo manas de 
t,eis palmos de largura, nniforinisados pelo Fiscal. Os infractores serão multados cm dez mil rel%, alem da demoli» 

a sua custa.
\ r t  7 Até o ultimo do Outubro de cada anuo, scrSo caiadas ta Ias as frentes das casas desta Villa, e Povoa» 

assim como as fientis dos deitaram para as ruas. Os infractores serão multados
dez mü reis

V.f 8. Os Mecos nesta ’la ferde vinte almos de largura, e a praça re as mas uuuca menos da cincoea 
l palmos ; aquellas ruas, que se communicarem q lintaes, duzentos e quarenta palmos, sendo fechado o bêc-

r » innrn de pedra ou tijolo Os infraciores «e-io multadhs em dez mil reis,
Alt 9- Os piuprietanos das casas desta Villa sei o abrigado* a limpar nos mezi‘ do Ju.iha t  Dezembro de 

, , i . u>nn. hs fr. ntes de snas casas até a metade lo t que fica entre as ruas deixando n í limpa o csolm : *
idueii, s terrenos q“ = se acliao ilc volaíos, nu quadro da Villa, assim como da casa d O.-aç ou da Matriz, será* 

limpos nela Procurador do Patrimônio. Os infractores ser”o multadas cm d ./, mil rei
i aas lesta Villa sem licença da lama Os infractores seráo

multados • m cioco mil reis.
vri 11 . Os orcdlos desta Villa. e P,>vos',õ<,« do Montelr**', mie estiverem em estado de rnina. seráoobrigados 

os proprietários destes, a demolil-os no prazo ue dius üepuis de advertidos pe.o Fiscal, exuraiuados por Pe-
teç n~ |pfrs»e»or,’e s<>rSo multados e n trinta mil reis. além de ser o prédio demolido sua cust a

Alt 12 Quem aforar terrenos para edilicar nas terras do Pairimonio da Camara, no prazo de um anno, e se 
d®ste temn • o niio llzer, poderá afo> ar se o terreno a quem o requerer.

Alt. 13 as escavações (Vilas pelas aguas no no seráo entulhadas pelas oradores da rua bè.cco, o* es- 
em que ellas se derem. Os infractores serão liados cm quatro mil reis lèm de <er ent ilh:Vada a sua custa

de ordem do Fiscal.
Art 14. Naj > poderá ■ nas ruas desta Villa, e Povoaeõ'8 do Município sem li-

cenç da Camara, pela qual se pagará dez mil rc>s: sob pena de vinte mil reis do multa aos Infractores.
Art 15. Os que deitarem c j ín a j ruas, béccos. on em ontros lugares quaesquer Villa, e Povoaçgos 

do Municipio, ou os eimarem em seus quintaes, solím-no a mnlt de nmis mil reis.
5 fnic. F.xceptur casos que tlvci n quintaes .uiudos que poàeiuo quuun-r dez horas

tia noite em dianto.
Al t 16 No dia da reu Feira n«sta náo poderão t m, u carros pelas ruas da reunião do povo

«fíisscls horas da mniihri ás seis da tarde. Os infractores ssruo multados em quatro mil rei -, ou rruntro dias prisão 
Art 17 Ninguém ioderá seccar carne, iou.os, ua peixe nas ruas desta Villa : sob pena d« quatro inil reis, 

efu qiiatro dias de prisfio aos infractores.
a i t  18. Ninguém poderá matar rezes para o eonmm4 do povo, nesta Villa, m ao matadouro designado 
Gamara, ou em outro Com licença desta, pela qual pagara dez mil reis. Os infractores seráo multados em dous 

mil por Cada rez.
vrt. 19 matarrça será feita das duas horas da tarde ás seis excepto no dias de Feira ). Os infractores 

t- i ao multados em mil reis por cada rez, • os que maiarem as mzes soffrerae a mesma pena, ou ura dm d« pris- 
Ar 2b AqtiWIes pie r larem matar rezes doentes ou [ i« m infarera esqu a* que forem ichadas

Uoortns para vender ao ovo, seráo multados em dose mil reis. « os enwcüiures suífrorán a nosm  pena
Al t I I  Haverá nesta Villa um assougua publico :om os utaneilios necessarlcs, no qual se vpndeiSo as re» 

-s rta para o consumo, n pagaráo os vendedores cento e sessenta reis >or ca Ia rez para ali conduzida 
tAs rjt conduzirem para outro lugar rezes mortas ro multados om c nco reis por cada rez

Art 22. A pc soa, qne teras; u' para isto licença Ia Camara, pela q uai pagará a
(jnantia d< doseitfli tels.

23. A fenecerá >re nm corral em que sejao recolhidos os gados drstina
para corsnnto, polo qne nada pagarao
Art 24 Os donos de vendas, lojas e padarias obrigados a tirar licença da Camara em Janeiro de cada

nno pela qnál pagatáo as vendas mil reis, as j n  efazenlts, ferrag n s .o u co n ju n tan en t-co sm jlh a -
r.il rais, as padarias cinco mil reis. sendo lonjsd. ss> s cs ab leciinBiitos nacionaes e estren

o dnolo Oá Inf actores soffreráo a correspoedonte ao triplo no valor das liceneas
vrt 'Os domos dos fornos de cozer pSo obrigados a chaminé que nunca menos de
metros de altura. Os infractores seráo multados mil reis.

art. 26. Fica prohebida a existência de fornos do cal, de cozer e bolach* offleinas de ferreiro, e
•laldf i.*eiro nas casas das ruas do Coramercloedalgicja Villa 0< infractores seráo mnlieosem viute uml reis 

Art 27 E’ prohebida nesta Villa, a vendn de assina a fanrico de fogo artificial. Os infractores
*5 nnltados em tíito mil reis

Art ,28. Os animaes quo.mcrrerem nesta Villa, Município, e »eu» arrebalde.s seráo por
ilídnDS manjados enterrar ou arrastar em distancia tal qaeo huoitantes. Os
ntnttndos cm qnatrn mfl reis, alèm da ser enterrádb animal a iufractor de do Fiscal.



1 - }à U  Villí», p- rará por cu .virg» mil rds, ve-i rt. 29 A y.c*-- • • ;-n> « W  agu.irlente em earja un Fcir.i
h‘>»’ ou r? 1 o -iUc tala >or ido garr > tn-y.ent.os e vime r. «s

\rt . 30 Os donos ie lojas. vpr  Ias . tavernas ^ue consentiram em suas casa-, eseravõs alheios, mais tempo
•fio 'fio o necessário p; <■ o s rao multado: cm z mil

ioW á da peixe lit.irsrdeste licipio sem licenu da Gamara, con-
m olüa ítnnaalinente O*, i.ifriítore. >er*o idos em vinte o mil reis

Art 32 As arm ni Ih-is de tres malho e jangadas ficáo sugakas as disposições do artige antecedente.
Fica poli hi In a criação de Cabras, Ovelhas e Porcos soltos nas varzsa agrieulas deste Município

Br-irs •:?• é [i-Tmíttirl-v ms ruas desta ViUa, e Povoaçoes do Município, as Cabras do leite,
as famílias, sendo nos obrigados a lrazel-as co n canga e tirar lieenea anruial r.ente da Limara, 

pagarão n de dar,s mil rei. c.ida u n i. Os Infractores serSo multados em Sju3 mil reis
Alt 34. Nenhum poderá impedir as aguas correntes doj deste Município eom lapa.’ens para
r terras, ou para quav r outro fim por mai- vinte quatro horas, ate h pàrit? cTj Cnrn mb.il no Rio Agua- 

d>hl para Inras somente; e os do Rio do Póço p^r vj-ite fjuatro horas gernbnmte. Os infrtetures
multados cm níl reis, podendo alerj diiso ser aberta a tapagein de onie u do Fiscal, logo que che

gue ao conhecimento que esta off nda ao propri«'tari
Art, 35. Ninguém s"m ter mr-fin* decorrido

•vinte dias depois da ultima t pagem. Os i.of-vtores sonrérRo a puna do <u*’izo nu* ■< dcnie
Art 26. Só aos proprietários 3 '< e 3 idas presentes Po>>'nras.
Art 37. Os proprietários dos rios a limiar os leitos dos •••esmos

i mezes de Fevereiro o .liílhn cada an■ Os iufractores de trinta mil M s, irtem -de ser
a timpeza feita de ordem do Fiscal a crista do pronriet;, rio.

Art 38. Fica^proln bi-lo m ste Mnnicipio córte a-v ires de nntur-za rins msecneíis dos cor-
4'entes e êm rí>ílh n is elagóns. Os infr ictot-es serão trinta quinze dias de prisíio

Art. 29. Os proprietário® das terras deste Município s ráo obrigados limpar as estradas e atalhos de soas 
pu. ué o ultimo de Agosto de cada auno, t ndo a estrada vinte palmo, e o- atalhos dez. Os infractores
serão muP idos cm dose mil reis.

Art. 40 Toda aquelle que entrarem páteo fechado de propriedade n cms -ntimento de sen dono,
multado em dons mil reis e sendo dr-noite em quatro mil mis na falta nJa pri»jo correspandôiite a 

por dia. ,
Alt. 41 Ninguém poderá caçar, pe«car, ou fazer outra qualquer ciosa m iedad d h ’i:i, ronsmti- 

men le seu dono. Os infractores ser,1o muTados em dons mil reis, o na falta de moeda pii-ao correspondente a 
mil m» por dia.

A r1 42 Todo aqueile tocar fogo em pastos deste Município, será multado em vinte mil reis, c na faita de 
IHOit a 1 mil rt-is coi dl.i.

t i ,  desvi, r estradas Município, som licença JuG.,mia, pela qual pagtrá curco mi
reis. s inf aerores serSa em dose mil reis

Art 44 0» que maUíataivtn os gaaos Vuecnni e Cavallar sem que tenháo suas ccrcis nu conformidade dal 
l . 'i  rrovinciaí, alé u da indenanisaçao do damno á jue sao obrigados, por cada ou animal, Tâo multados em 

mil reis
Alt. 45 E’ prrhebUlo tirar barro e aréa para qualun^r !im. dentro lesta Viíla, nas estra ias e lu-
proximos a rllas, e nas proximidades dos rios e fontes. Os infractores seráo multados em quatro mil reis ou 

-qnutre dias de prisão
16. Feira desta Vil Ia, nenhuma outra se fará neste Munici io, sem ser o n lugar designado

pela Gamara. Os inlVa-’tr;cs serão multa.Ics por cada vez cm dous mil reis
Art 47. O Fisr «J os lugares cm que se devem collocar os goneros que vierem a Feira, de maneira

fiquem D <G>P s* otipozer a presente disoosiçáo será mult ido em dous mil re s.
A 48. N oodern andar n Cavallo por entre o povo, no dia tia reunido da Feira, assim como

náo poder- no quadro da devendo ser retira tos paia as ruas de detruz ou para qualquer
. Os iufruetores seráo multados em dous mil reis, ou dous dias de prisà'o.

49 Os ger.eros de pri ncira necessidade que viprem ao marcado, e Feira desta Villa, n8e poderão ser 
ataque, nao depois das duas 1. iras da tarde O, infractores ser,do multados etu dez mil reis, e na 

falta de moeda, prisfio cnri espondente a md reis por dia.
Aa 50. Aspes- comprarem veane, cm generos de qnatquer natureza serão obrigados a ter pezos a

«f -ridas, pelo syste na métrico Fian--'/. senduas aferições feitas nos mezas de Janeiro a Marco e as re« 
no de Julho a Agosto, c pagarão pelas quinhentos reis, por cada teroo de pezo e medid a» «tu parte

tlellas, duzentos reis nas rCvisOes. O® multados cm dose mil reis.
Art. 51. As p ssoas que falsificarem pezos medi Ias, depi.i-de aferidas, incorrerão na multa de trinta mil 

reis, ou quinze d*as de prisão
Art 52 O Aferid, r s^rá obrigado a concluir aferição no prazo designado no art. 50 ; o que Isto não «-umprir 
multado em mil reis
Art 53. O Aferidor será obrigado a dar bilhete de aferisáo declarando as qualidades das medidas e pezos qua 

; o que isto não "U s«H-n multad i em dous mil reis, por cada hilhete que deixar de dar.
34 O corn icõ s am ualmeiite : a prim-ira a concluir-se até o mez de Junho, e a ultima

d,-Dazeinhro. P3r Edital o dia pra qufl devem cuneçar, podendo além disso fazer corridas em
Io O Fiscal quo a presente disposiçâa será pela primeira vez admoestado

Gamara, e na multado em vtnte mil reis.
Al t. 55 Logo que conste ao Fiscal que alguém infringio as presentes Posturas, entrará minuncicsamrnte em 

averiguação, verificada a infraceáo, mandará pelo Secretario lavrar o termo de multa, no qual declarará o dia, mez 
em que se dêo a Infrac^ão e nome do infra ’tor, e das testemunhas prcsenclaes, assim cerno a quantia lm« 

Fisenl, niio cumprir csti disposição, será multalo em dons mil reis por cada falta.
Art. Ninguém poderá vender generos c rrumoidos ou falsificados, ass'm como carne de Maltriste. Os la» 

tnd" dez reis, além de nejudar o Fiscal dsital-os fói a, depois de verificado por Perito»
corrumpçSo

Art donos de lojas, vendas e assougnes desta Villa, e Povoares do Município, serXo ebrigadee a tes
utensílios dos mesmos estabelecimentos. Os infractores serflo multados em dous mil reis.

58 11avera nest Filia uma casa de mercado, na qual se recolherão todas as cargas qae vierem para »0t 
vendidas, c pagarão os seus donos por cada carga, que for conduzida e recolhida oitenta reis. Os infractores aerhe
multados em dous mil reis por carga.

Art. 59. Ficáo prohcbidos os seguintes jogos: Maior ponto, dite Baneado, Bolla, Vispora, Pacào, Barra 
de como de Dados e qnaesquer outros que, posto tenháo denominação diversa, aejãe de paradas^



Os infraetores incorrerão na malta d? quatro mil reis ou quatro dias da prisão.
Art. 60. Os donos das casas, onda se tizer o us> dos jogos prohabidos, sofffarfio as pjnas do artigo antecedeu* 

te além daquellas cm q .e incorrerem oelo Codigo Criminal 
’ Art 61. As licenças concedidas p Ia Cama a pagarão as que forem para curral de apanhar peixs.dez mil reis 

Jangadas e tresm alhos dous mil reis, por q íalquer outra aão espsccitíada mil reis, e serão pagas na accasião da 
correicáo.

Art. 62. Não estan Io a C 'm ira reunida* o seu Presidente poderá conceder temporariamente as licenças que 
lhe forem requeridas e n termos Ienes.

Art. 63 Ningue n poderá t j r cies soltos rtesta Villa ; es que assim forem encontrados serão mertos de ordem 
do Fiscal, ou de qualquer outra autoridade Policial, pagando al« n disso, o dono a multa de dous mil reis.

Art 65- Fica proh bi los n*sta Villa ■ fogo solto, deniieiuaJo luscapé. Os infraetores soffrerã# a panas da 
oito dias de prisão, ou a multa pecuniária de oito mil reis

Art. 65 Ficfio criadas as seguintes imposi oos, que farão parte da renda Municipal :
$ Por cada lorno de queimar cal para negocio dez mtl reis-
« 2° Por cada olaria dez il reis.
« 3W. Por ca Ia carro de aluguel cinco mil r is.
• 4° Por cada coqueiro que tenha attingido a epoCYta da fructificaçãe, cena reis.
« 5®. Por cada prensa de al u lão dez mil reis.
• 6* Por cada rez qu. f >r vendida fora do Munioipio, pagos pele vendeder, duzentos reis.
«..?*■ Pelo registro de titulo honorífico, cinco mil reis
« 8° Prlo registro de nomeação de E npregados, que percrbüe ordenado pelos Cofres Pablicos deus mU reli.'
Art 66 O Fiscal terâ a terca pa'te das muitas que impozer por infracçSo de Postaras.
Art. 67 O Secret<rio e o Porteiro acompanharão o Fiscal nas correições e corridas-feitas dentre da Villa • 

nes de mais a penas fará os termos do infraeçáo. *
Art 68 Embora se não faça especial menção em cada use dos artigos das presentes Posturas, fica expresse 

que a pena duplica-se na rein idencla *
Art 69 Ficão revogadas as disoosieões em centrar!#. •
Paço da Camara Municipal da Villa do Ceaia-merim, em SessSe Ordlnaria de 42 de Setembro de 4|CI^

Manoel Jonqwm Brandão, Presidenta,
Ftancivo B< mtreto de Goveia.
Guilherme Leão Vargila.
Antonio de Goes Vaseoncelloi Borba.
Antonio braneisco de Paiva, 

i___ João José de Mello.



Posturas da Camara Municipal d Vida do cri .

ri mivhpArt. I. As inhmnaciias serão feifrts ms r>.il>|ico«. Enganhos ou 1
lueiitu fc'tos. sendo ob,igado o nr^prietario de . os fins de mv.es ao Paroeho o assento
pessoas q*" forem s ditos Crmiteri -s. «'arao moita de dar. mil ou tres ilms .le
prisão, sendo appllcadas, tanlo como aos que se pr. starom a dat a sepultara ao» ca
dáveres.

\r t. 2. Ninguém ou esqui p;,r a nas ruas desta Vüla, das seis haras da tarde as seis da
Os infractores multaloi em dous ou dons di s de prisão. *

3 Nenhuma po lerík har--<>, animaes, oa outra cansa n i fonte da serventia dos
manhã

Art
desta Villa. que sen Io d’ora em qm existe no ri„, defronte a casa do Lourenco Evan

; elisi» da Silva. Os infimtores ser io multados em mil reis. on dous dias de prisão 
poderá edllicar ou reedifiear dentro desta Villa, e Pivoaeoos........ - -• ------------  - ------- r . -.tvowi»  de s°u Município sem |i-

«■ dado pelo Fiscal, conforme a adoptada pela Camara, tendo o Fiscal mil
is seráo multados em nez mii reis. alé n da demolição a sua custa.

V t 3e diante edilicar ou reediíiear casas dentro da Villa, que ufio tenhão ao menos
frente de ou pedra, e altura do pavimento a Cornija deseseis palmos |exceptuam-se as casas da gjbrados/qun

tvílo as portas co onze palmos de comprimento, e •cinco de largura, as janellas sete palmos e a mesma largura oas 
Os intractores incorrerão na multa de vinte mil reis, além de ser demolida a orna a sua custa d ’ordem do

t> Os proprietários das casas desta Villa. serii abrigados a fizer calcadas, as quais não terão menos de 
palmos dc largura, uuiformisados pelo Fiscal. Os infractores serão multados em dez mil reis, alem da demoli., 
a sua custa.
Al t 7 \té  o ultimo dc Outubro de cada anno, serão caiadas te las as frentes das casas desta Vida, e Povoa* 

assim ns f, entes dos muros que deitarem para as ruas. Os infractores seráo multados
mil reis

Villa tvíin vinte largura, e a praça entre «s ruas nunca menos da cincoeu-
; aquelUs ruas, que commanicarem peios quintaes, duzentos e quarenta palmos, sendo fechado o bée-

d« ou tijolo Os infraciorcs dez mil reis.
•1. pi uprictarius das casas desta Villa seráo obrigadas a limp u-nos mezos <lo Junho e Dezembro de 

de snas casas até a metade terreno que flea entre as ruas deixando n i limpa o caoim ; *
uduo dj \olutJ6. iu quadro da V il la ,  assim como da assa d O.-açio ou da Matriz, será*

!i npos pelo Procurador do Pnteimonio. Os infractores scrao multados cm dv. mil roi-
. ) NiUgn'o> po lerá botar materiaes nas raas deste Villa sem licença da 'Camara. Os infractores seráo 

nultn.il > i ui
• Vida, que estiverem em estado de ruim , seráo obrigados

proprietários destes, a demolil-os no prazo de trinta ums depoi» do advertidos pe.g Fiscal, e examinados pur Pe- 
. f ; O-, tnfraotnrs 9°ráo multados e n trinta mtl reis, além de rer o predio demolido a sua custa

Art. 12 Oiiom aforar terrenos para edilicar nas terras do Pairlmonio da Camara, do prazo de um anno e se
q»cto tf-mn . o náo fizer, pnderá afor Rr se o terreno a quem o requerer.

serão entulhadas pelas moradores da rua bécco oa e«» 
em sc infractores serão ein quatro mil reis alem ilhatada a sua custa

ordem do
Art U . Náo se poúerá apresentar expctaculc public - nas ruas desta Villa, e Povoa -o s du Município sem li- 

c:nc/\ da Cflmara, pela qual se pagará dez mil reis ; sob pen a dc vinte mil rei* <Je multa aos Infractores.
O* ruas, quaesquer nesta Villa, o Povo.icíe»

Município, ou os uiiitta de nuns mil reis.
§ Exceptua urado» que poderão queimar das dez horas
noite em diante.

\r t 16 No dia da Feira n°sta tra.izitar carros palas ruas da reunião do povo
.1a tarde. Os saruu multado, em quatro mil rei , ou quat.ro dias do prisão

17 Ninguém poderá seccar carne, couros, peixe nas ruas desta Villa ; sob pena de quatro mil r.U 
qiiairo uias de prisão aos infractores. ’
. art 18 Niriguçm poderá matar rezes para otjomumo do povo. nesta Villa, snm ser no matadouro designado 

ou em outro cora licença desta, pela qual pagará dez mil reis. Os Infractoros serão multados em dous 
por cada rez.

Ar A ml rança será feita das duas horas da tarde ás seis excepto nas dias de ) Os infractores 
por cada rez, e os qua matarem as rezes soíTreráe a mesma pena, ou úm dia da prisão 

Art. -0 AqnôUes qne mandarem matar rezes doentes ou qae ns indarera esquartejar as uue forem achadas 
para -vender ao ovo, serão multados em dose mil reis. o< exi-c.uoies soffrorWa mesma pena 

Art Haverá nesta Villa um assongue publico com os utancilios necessarics, no qual se as re-
0 consnmo. e pagarão os vendedores cento e sessenta reis por |tie para ali for conduzida

7'' para outro lugar rezes mortas multad >s em c nco mil reis cada rez
art. 22 A pe^oa, qne ter tirará para isto licmea .Ia Camara, pela q uai pagará a

d- dOffe mit reis. y 1 W "
Art. 23. A Gamara fo- neeerá criadores e marchantes um corral em qne sejao recolhidos os uados drstina 

dos iM-ira o-crirsnmo, pelo qne mada pagarão h ursuna
Alt 2J Os-donos de vetnia», lojas e padarias obrigados a tirar licença da Gamara e.n Janeiro de cada

peiá tpnrpágnrão as vendas mil reis, as lojas, j i ,  fizeni.s, ferra*ms. ou conjunta nent com molha- 
dons mil reis, as padarias c inc  mil reis. sen to os ab leclmeutos nac.onaes • e estrun-ei-

o dnpto. Os inf actores soffrerSo a donte ao triplo do valor das licencia ’
Art 21.- Os donos dos fornos de Cozsr pão e b.d obrigados a fazer chaminé que nunca terá menos de

«iiuty mettos de altura. Os infractores serüo multados,ea* mil reis. ^
\rt: 2* Fiea pi-dheblda a existência de fornos 'de q-iMmar cal, ds cozer p.lo e bolach ofdelnas de ferreiro e 

x-alde.ie.ro naíátasãs das| ruas do Gorhmorcloeda lg^'ad.^sta Villa . Oa infraetorr, SPrflo m.iltoosem v|nte m.l reis 
Art -27 E proibida nesta Villa, a venda de Polvora, a«s.na como •  fabrico de fogo artilicial. Os infractores 

hdffltr miritarttis em otto mil reis
^  2|H\h°S qUC ™crreren'l Qf sta Villa. Fovoações dc sou Município, e saus arrebaldes »eráo por seus

'iffrtfts-fnftii lorfbs enterrar ou arrastar em distancia tal qur ob dito náp encoiniDode aos haoitautes. Os ii.lrac-ores serso 
>3»lIrAdmi riri-quadro mtl reis, além de ser eutbrrado òu arrastado o animal a custa do infractor de ordem do Fiscal.



villa, 3 T p o r  cala carg» mil rals, ve-29 * ngnnrlente cm carga na
on n Io por cada garnfio  trezentos e vinte r« is.
\rt. 30 Os 'le lojas, ven Ias , lavernas que consentirem em suas casas, escravas alheios, mais tempo 

rio que o necessário para comprar e veruer, stüo  multados em dez mil reis.
Art. 31 Ningue r nnferfi t*r curral de aoenhar peixe, no litorar deste Município sem licença da Gamara, con

dida annnalmente. 0 . infractores serfio rr.tiltados em vinte clneo mil reis
Art 32 As armad lhas de tresmalho e jangadas ficfio sugeitas as disposições do artigo antecedente.
Art 33 Fica prnh 'bi Ia a criação de Cabras, Ovelhas e Poreos soltos nas varzeas agrícolas deste Mnnicipio 

nté o Poço Branco imlusivc, e s o è  pormitlido nas ruas desta Villa, c Povoações do Municipío, as Cabras de leite, 
indispensáveis as familins sendo os d nos obrigados a trazel-as co n canga e a tirar llccnca annualmente da C imara, 
p Ia t,ual pagarao a quantia de dons mil rei - por cada uma. Os infractores serão multados em dous mil reis

\r t  31. Nenhum piu irietario poderá impedir as aguas correntes dos rios deste Munieipio com tapaaens para 
[o r terras, ou para qualucer outio fim por mai de vinte quatro horas, ate a ponte do Carnaubul no Rio Agua- 

Azul e d ihl para baixo dos» horas somente: e os do Rio do Póço per vinte qnatro horas geralmente. Os infractores 
serão multados em eincueiHo mil reis, podendo atem disso spr aberta a tapagem de orde.n do Fiscal, logo que che
gue ao seu conhecimento qi!- esta oflf nda n» proprietário vizinho.

Art. 35. Ninguém poderá tapar çcgund i vez os ros corrertt'*s dnsfa Mtniei-vn '""i> i°r m  menos decorrido 
vinte dias depois da ultima tapagem. Os infractores solTrerfio a pena do ai tigo antro deme

Art 26. Só aos proprietários sito pon»iiti los as tapngens mencionadas nosarts 34 e3 5da> presentes Posturas. 
Art. 37. Os proprietarlcs dos rios correntes deste Mnnicipio serão olHgados ;> limpar os leitos dos mesmos 
nos mczes de Fevereiro o .lulho de cada anuo. Os infractores pagarão dc muita dc trinta mil reis, alem de ser 

a limpeza feita de ordem do Fiscal a custa do pronriotario.
Art 38. Fica prohebido neste Município o corte das arvores de qualqu r natureza nas nascenças dos rios cor

rentes o em roda das nlngoas. Os infractores serfio m iltados cm trinta mil rei«, on quinze clin< de prisfio
Art. 29. Os proprietários das terras deste Município snr.ao obrigados a limpar as estradas e atalhos de suas 

pi„ ,i idades até o ultimo de Agosto de cada anno, t ndo a estrada vinte palmo, e o> atalhos dez.. Os infractores 
serfio milhados em dose mil reis.

-\rt. 40. Toda nquclle que entrarem patro fechado de propriedade alheia se n consentimento dc sen dono, 
mu a multado em dous mil reis e sendo denoite cm qnatro mil reis ; e na falta d ; moeda prisão correspondente a 
mil reis por dia.

Ari. 4). iVinguem poderá caçar, pezear. nu faz.er outra qualquer o u sa  na pro-niedad"' dh sem eens-nti- 
«nento dc seu dono. Os infractores serfio multados em doas mil reis, o na falta de moeda pii-ao correspondente a 
anil reis por dia.

Art 42. Todo nqnelle que tocar fogo em pastos deste Município, será multado em vinte mil rci9, e na falta do 
anorda n l fio cnrrcspoü- ntp a mil reis ror dia.

Art 4o. Ninguém poderá desviar estradas neste Município, sem licença «iaCimia, pela qual pagirá c uco mi 
reis. ( o infractores serfio multados em do-e mil reis

Alt 44. Os que maltratarem os gados Yaccnm e Cavallar sem que tenbfio suas cercas na conformidade dal 
í.cl Província!, além da iudemnisaçfio do damno á jne sao obrigudos, por cada r. /, nu animal, mullaios em 
dous mil reis

Art. 45 E’ prnhebido tirar barro e arêa para qunlqnzr !im, dentro dos I •míi -s dest-< V iila, nas estra Ias e Io
ga res proximos n ellas, c nas proximidades dos rios e fontes. Os Infractores serfio muliados em quatro mil reis on 
■quatro dias de prisfio.

wt. 16. Além da Feira desta Villa, nenhuma outra se fará neste Muniei io, sem ser en  lugar designado 
pela Gamara. Os infract; rrs serão multados por cada vez oiu dous mil reis

Art 47. O Fisc d d a r á  os legares em que se devem collocar os generos que vierem a Feira, de maneira 
que nao iiquem confnniVns. O que se onpozer a presente disposição-s-rá multado em dous mil re s.

Art 48. Nenhuma pessoa poderfi andar n Cavallo por entre o povo, no dia da reuoiüo da Feira, assim como 
os Cavallos não podtix.o iicar no quadro da Feira, d-vendo ser retiraios pant as ruas de detraz oa para qualquer 
uutiu lugai. Os infractores serão multados em dous mil reis, ou dous dias de prisão.

Art. 49 Os generos de primeira nec>ssidade que víprem an mercado, e Feira desta Villa, nao poderão ser 
vendidas cm ataque, se nao depois das duas horas da tarde Oj infractores serfio multados em dez mil reis, e na 
íalta de moeda, prisiio correspondente a mil reis por dia.

A>'t 50. As pes-ons que comprarem ou venuerem generos de qnalquer natureza serão obrigados a ter pezos a 
medidas af ridas, pelo syste na métrico Fian-ez; sendo as aferições feitas nos mezes de Janeiro a Março e as re* 
visões no de Julho a Agosto, e pagarão pelas aferições quinhentos reis, por cada terno de pezo a medidas ou parte 
slellaa, e dnzentos reis nas rCvisffog. Os infractores serfio multados em dose mil reis.

Art. 5i. As p. ssoas que faisilicarem pezos e medi Ias, depoi. de aferidas, incorrerão na multa d0 trinta mü 
rois, ou quir ze dias de prisfio

Art 52. O \feridi r smá obrigado a concluir n aferição no prazo designado no art. 50 ; o que Isto nfio cumprir 
será multado em vinte mil reis

Art 53. O Aferidor será obrigado a dar bilhete de aferição declarando as qnalidades das medidas e pezos qne 
aferir; o qne istq nao cumprir, será multad » em dous mil reis, por cada bilhete que deixar de dar.

Art. 54 O Fiscal fará duas correições an.-ualmente : a primeira a concluir-se até o mez de Junho, e a nltima 
até o d? Be/.embro, nnnnnciado por Edital o dia em qne devera c nneçar, podendo além disso fazer corridas em 
tempo indeterminado O Fiscal, que deixar d» cumprir a prtsente disposição será pela primeira vez admoestado 
pela Gamara, e na reincidência multado em vinte mil reis,

Art. 55 Logo que conste ao Fiscal qne alguém infringir» as presentes Posturas, entrará minnuciosamente em 
averiguação, veriíicada a infraccfio, mandará pelo Secí etário lavrar o termo de multa, no qual declarará o dia, mea 
e anuo, em que se dêo a infraccfio e o nome do infra 'tor, e das te9temnnhas presenciaes, assim eemo a quantia lm« 
posta. O Fiscal, que nfio cumprir esta disposição, será multado em dous mil reis por cada falta.

Art. 56 Ninguém poderá vender genero9 Corrompidos ou falsificados, ass'm como carne de Maltrlste. Os Ia* 
fr,adores serão multados em dez mil reis, além de mandar o Fiscal deital-os fóra, depois de verificado por Peritos 
o corrnmpção ou fnlsittcaçao.

Art 57. Os donos de lojas, vendas e assougnes desta Villa, e Povoações do Mnnicipio, serão obrigados a tef 
com asseio os utensílios dos mesmos estabelecimentos Os infractores serão maltados em deus mil reis.

Art. 53 Haverá nesta Villa uma casa de mercado, na qnal se recolherão todas as cargas qne vierem para ser 
vendidas, e pagarao os seus donos por cada carga, que for conduzida e recolhida oitenta reis. Os infractores serãe
multados em dous mil reis por carga.

Art. 59. Ficfio pvohrbidos os seguintes Jogos: Maior ponto, dite Bancado, Bolla, Vispora, Pacáo, Barra 
frsnceza de cartas, como de Dados e quaesquer outros que, posto tenhão denominação diversa, gejãe de p tttd a t^



Os infractores incorrerão na multa da qoatro mil reis ou quatro dias de prisão.
<\rt 60. Os donos das casa», onde sa tizer o us » dos jo^os prohebidos, soffrerao as pinas do artigo anteceden

te além daquellas cm q..e incorrerem oelo Codigo Criminal.
’ 0 | | |c ms cmca lidas p h  Cima. a pagarão isque forem para curral de apanhar nei\«,dez nall reis,

jangadas e tresmalhos dous mil reis, par q ulqu ir ouira ndo ospacciliada mil reis, e serSo pagas na accasiSo da

COr eArt° 62 Nioestanloa C mara reuni da, o seu Presidente poderá conceder temporariamente as licenças que
lhe forem requeridas em t-r nos l®f»«es.

A rt 63 Ningue n pod.*rá t®r c les soltos nesta V ma ; es que assina forem encontrados serão mortos de ordem 
do Fiscal, ou de qualquer outra autoridade Policial, pagando a.èn disso, o dono a multa de dous mil reis.

Art 64- Fica prolvbi los nesta ViHa fogo solto, deno.niuedo luscapé. Os infractores soffrerãe a panas da 
oito dias de prisão, ou a multa pecuniária de oito mil reis

Art. 65. Frcáo criadas as seguintes imposi Õas, que farão parte da rtuda Municipal : 
j  (o, por cada lornode queimar cal para negocio dez mt| reis- 

Por nada olaria dez il reis.
Por ca Ia carro de aluglel cinco mil reis.
Por cada coqueiro qn« tenha attingido a epoctxa da frnctlflcaçae, cem reis.
Por cada prensa de al udao dez mil reis. «
Por cada rez que f ,r vi ndida fora do Município, pagos pelo vendeder, duzentos reis.
Pelo registro de titulo honoriileo, oinco mil rsis
Pelo registro de nomeaçao de E npregados, que percebãe ordenado pelos Cofres Peblicoe deus mil reis.
66. O Fiscal tera a terca pa te ilhs mnltas que impozer por infraeçfio de Postaras.
67. O Secretario e o Porteiro acompanharão o Fiscal nas correições e corridas feitas dentre da Villa, e

2° 
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4° 

t  5°. 
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Art 
Art.

nas de mais a penas fará os termos de iufraccáj.
Art 68 Embora se não faça especial menção em cada usa dos artigos das presentes Pestoras, flea expressa 

qne a pena duplicasse na rein idenc.a
Art 69. Ficao revogadas as rtis josicSes em contrarie.
Paco da Camara Municipal da Villa do Ceara-merim, em SessSo Ordiuaria de 12 da Setembra de I t l l g

Manoel Jonqwm Brandia, Presidente, 
Franciico lUrnirdo de fíoveia. 
Guilherme Leio Var>lla 
Antonio de Goes VatcancVos Borba. 
Antonio Lraneiseo ae Paiva.
Joio Josi de Mello.



Posturas da Gamara Municipal da Vida do Ceará cri .

Art. i. As inhnmacocs seráo feitas nos Ceni'tR'io«• piihlicoa. exeapta no* Enganhos on I i os houver r"g->i 
mento fcstos. sendo oluigarto o nroprietario desta ■» admittir em to los os lios de mv.es ao Paroeho o asse itu uas 

ssoas qr.o forem sepultadas nos ditos Cemiteri <s. (>s i ifrictores p gariio a multa de der. m:l rei-\ ou tres dias lo 
joisSo, sendo estas penas applieadas, tanto aos cncarragados, como aos que se pr starem a dar a sepultura nos ca*

^"^A rt. 2, Nlnguan* poderá correr ou esqaipnr Livnllo nas ruas desta Vi lia, das seis horas da tarde as seis da 
nhd Os infraetores seráo multa los em doas mil reis, ou dons di s de prisão.

> líl \ r t  d Nenhuma pessoa poderá ba h ar-c , lavar roupa, animaes, ou outra consa n i fonte da serventia dos 
inhUar tês desta Vitla. que lica sendo d’ora em dl mte. <> p ò ;. que «xiste no rij, defronte a casa de Lourenço F.vnn 

r  tn da Silva. Os infraetores serão muitados em iluus mil reis. ou dous dias de prisão
e ^i t t Vinguem poderá edificar ou reedifloor casas dentro desta Villa, e Povoacões dr s°u Mnniciplo sem li- 

i-cnea da Camara com alinhamento dado p°lo Fiscal, conforme a planta adaptada pela Camara, tendo o Fiscal mil 
-,-ls pelo alinhamento Os infraetores serão multados em dez nil reis, aló n da de nolicao a sua custa.

\ r t  5 Náo se Pudorão d’ora em diante edilicar ou reediiiear casas dentro da Villa, que náo tenháo ao menos 
frente de tijolo, ou pedra, e altura do pavimento n cornija desesria palmos lexceptua 11-ae as casas do sabradosique 

terífo as portas com onze palmos de comprimento, e cinco de largura, as j inellas sare palmos e a mesma largura nas 
nnrtns Os infracteres incorrerão na multa de vinte mil reis, além de ser demolida a oura a sua custa d'ordem do
IVlSCâí*

\ r t  6 Os proprietários das casas desta Villa, serão obrigados a fizer calçadas, as qua^s não terão m inn  de 
. íjg pa|mos de largura, uniformisados pelo Fiscal. Os Infraetores serão muitados em dez mil reis, alem da demoli.* 
cüo a sua custa.

Art 7 Até o ultimo de Outubro de cada anno, serão caiadas tedas as frentes das casas desta Vida. e Povoa* 
,;c 3.ad Viu iiclp'0, assim como as fientes dos muros que deitaram para as ruas. Os infraetores serão multados

,.m dez mil reis
\ r t  8. Os báccos nrstn Villa terão vinte palmos de largura, e a praça entre as ruas nunca menos de cincoen 

a palmos ; aquellas ruas, que se. communicarem pelos quintaes, duzeutos e quarenta palmos, sendo fechado o béa-

A it  8. Os pioprietunos das casas desta Villa seráo *brigados a limp.r nos mezes da Junho r Dazembno de 
as frentes de suas casas alé a metade do terreno que flua entre as ruas deixando n i limpa o capim ; e 

.luucikb terrenos qae ao achao da volutos, qj quadro da Villa, assim como ,1a oas i d Ora.; to ou da Matriz, serfie 
limpos oelo Procurador do PatOraonio. Os infraetores screo multados cm d ?/. mil rei

V i 10 iN i f * 1"  po lerá botar materiaes nas ruas desta Villa som licença da Camara. Os infraetores serão 
multndos >m ciaco mil reis.

Vrt 11. Os prédios desta ViUa, e P.ivoaed< s do M unHr to, que estiverem em estado de ruins, serão obrigados 
os proprietários destes, a demolidos no prazo Ue trinta dias depois de advertidos pem Fiscal, e examinados por Pe- 
rlf0S Os infraetores «erfio multados e u trinta mH reis, além de ser o prédio demolido a sua custa .

Alt. 12 Quem aforar terrenos para editicar nas terras do Pairiraonio da Gamara, qo prazo de um anno, e se 
denf. n deste temp > o não fizer, poderá afobar se o terreno a quem o requerer.

Vil. 13 As «scavaçoes feitas pelas aguas no inv rno serão entulhadas pelos moradores da rua, bécco, oe es., 
iradas em que eilas se derem. Os infraetores serão multados em quatro mil reis alem dc ser ent ilhatada a sua custa 
iie ordem do Fiscal.

Art 14 Náo pouei’A apresentar espetáculo publica na* ruas desta Villa, e Povoa'õ’S do Município sem II- 
ucnca da Gamara, pela qual se pagará dez mil reis ; sob pena do vinte mil reis de multa aos Infraetores.

Al t. 15. Os qne deitarem cisco* nas ruas, héecos, ou em outros l igares qnaesquer nesta Villa, e Povoacões 
do Município, ou os queimarem em seus quintaes, soflfrerao a moita de oi.ns mil reis.

§ lluico. Exceptuem«oe as ensná que tiverem os seus quintaes u.urados que poderão queim-r das dez horas 
«Ia noite em diante.

Art. 16. No dia da reunião da Feira nesta V l'a não poderão tranzitnr carros pelas ruas da reunião do povo 
i Uabbcís horns da manha ás seis da tarde. Os infraetores seruo multado* em quatro mil rei-, ou nuatro dias de prisão.

Art 17 Ninguém poderá seccar carufc, couros, ou peixe nas ruas desta Villa ; sob pena de quatro mil reis, 
«arqnatro dias de prisão aos Infraetores.

vit 18 Nmguem poderá matar rezes para o «onsumo do povo, n, sta Villa, sem ser no matadouro designado 
j,ei» Gamara, ou em outro com licença desta, pela qual pagará dez mil reis. Os Infraetores serão multados em dons 
mil ivis por Cada rez.

Art, 19 A matança sorá feita das duas horas da tarde ás seis excepto nes dias de Feira J. Os infraetores 
>crào multados em mil reis por cada rez, e os qne matarem as rezes soffreráea mesma pena, ou um dia de prisão.

Al t. 20 Aqitelles que mandarem matar rezes doentes ou que na mdarem esquartejar d* que forem achadas 
Vnortas para vender ao ovo, serão multados em dose mil reis, * os e \  'C unres soffroráo a m :s m  pena

Al t 21 Haverá nesta Villa n n assouguo publico com os uteneilios necessários, no qual se venderão ns re. 
Ves mortas para o consumo, e pagarão os vendedores cento e sessenta reis por ca ia rez |uo para ali for conduzida 
x>s qíie conduzirem para outro lugar rezes mortas serão multados em c neo mil reis por cada rez

Art. 22. A pe soa, que quizer ter assougue particular, tirará para isto licença Ja Camara, pela q uai pagará a 
quantia-d.. do»e mil reis.

Art. 23. A Camara fenecerá aos criadores e marchantes nm corral em que sejíio recolhidos os gados rhstina 
dos para o coüsunao, peto que nada pagarão

Art 24 0*donoB de vendas, lojas e padarias serão obrigados a tirar licença da Camara em Janeiro de cada 
•anno. pola quhl pagnrao as vendas mil reis, as lojas, s j iu e fazenl h , ferrag ns, ou conjunta nent' eo a molha
dos dons mil reis, as padarias cioco a il reis, sendo os don-iôd. sst-s os ab lecimentos nacionaes ; e sendo estrençel- 
iob pagarão o duplo. Os inf-actores aoffrerão a multa correspondente ao triplo do valor das ticencas

vrt 2á. Os donos d*9 fornos de cozer pão e bolacha sào obrigados a fater chaminé que nunca ter» menos de 
cinco metros de altura. Os infraetores serSo multados em dez mil reis.

A et üf) Fica probebidn a existência de forn .9 dc queimar cal, de cozer pSo e bolacha offlelnxs de ferreiro, e 
caldeireiro nas casas das ruas do üommercloeda Igicja desta Villa O* infraetores serão mnltoosem vinte mil icis

Art. 87 E’ prohebida nesta Villa, a venda da Polvora, assino como •  fanrico de fógo artificial. Os infraetores 
aerSo muttadoB eoa oito mil reia

Alt 28. Os animaes que nurrerem nesta Villa, Povoacões dc seu Município, e seus arrebaldes serão por seus 
tonos mandados f-nterror on arrastaremdístaneia tat que o tedito nãoencoinmode aos ha utantes. Os infracores serão 
Switados em quatro mil reis, alem da ser enterrado on arrastado 0 animal a custa do infractor dr ordem do Fiscal-



ler agn.ir lente cm carga na lesta Villn, pngarà par cada carga mil rils, va
cada garr;.'fio trezentos e vinte i<

\r t  1e ioj-is, ven las . tavernas que consentirem em suas casas, escravos alheios, mais tempo
ru n nec %- u i.i im a comprar e ven ier, s-ráo multados em dez mil reis.

A,-r í t  pciJerà t ’r curral de apenhar peixe no litorar deste Klinicipio sem licenea da Gamara, con-
» ilida 1'n'vnlmeiite infraetores serão multados em vinte cinco mil reis

\ r  32 A»a. n lhas de «rasmallio e jangadas llcáo sujeitas as disposições do artigo antecedente
33 Fica bida a criação de Cabras, Ovelhas •  Porcos soltos nas varzeas agriculas deste Município 

n»c ■> Foco Branco < gs né  pjrmittido m s ruas desta Villa, e Povoações do Muuicipío, as Cabras de leite, 
in- as ta-.niiin*. sendo os d. nos obrigados a trazel-as co n canga e a tirar licença annualmeute da Câmara,

1,11.1'! pagarão i -ria de dons mil rei* por cada uma. Os Infractores serão multados em dons mil reis 
d . i :>{. Ncr.:.a:n proprietário poderá impedir as aguas correntes dos riqs deste Município com tapaeens pnra 

t) r ou para qnniquer outro fim por mai- de vinte quatro horas, ate a ponte do Carnaubdl no Hio Agua-
para .i..sc iioras somente; e os do Rio do Póço por vinte quatro horas geralmente. Os infr setores 

multados cm •iiicaenln mil reis, podendo além disso ser aberta a tapagem de ordem do Fiscal, logo que che- 
gup nn «eu coohcciment.) que esta offenda o* proprietário vizinho.

Al t. 35. Ningueo- tapar ycgund i v»z o$ r'os correntes deste vfnniçiVn. «em ter no menos decorrido
v n fe  dias lepois dn uliima tapagem. Os infractores soflfrerão a pena do ar.tig» anicc denje

Ari 26. Só «o« proprietários seo permiitilos as tapageus mencionadas nosarts 31 e 3 ódiis presentes F. siaras. 
Alt 37. Os proprietários dos rios correntes deste Muuicipío serão obrigados a limpar os leitos dos mesmos 

i- o -  irvzcs de Ti v.-reiro e Julho de cada an»o. Os infractores pagarão de multa de trinta mil reis, alen de ser 
i ii.i peza feita «e ordem do Fiscal a casta do pronrieta rio.

Art. CS. Fica prolxbido ivste Município o corte das arvores de qualqu r natureza n is msc»nça« dos rios cor. 
tentes <• em roda d is s ‘ngÔB«. Os infractores serão multados em trinta mil reis. oo quinze dias do prisão

vi i. 20 <K> proprietários das terras deste Município serão obrigados a'limpar as estradas e atalhos de soas 
i- iv.mdes a»é •> ultimo de Agosto de cada anno, tendo a estrada vince palmo, e o* atalhos dez. Os infractores 

miiF-dos em dose mil reis.
/,« Toda aqnclle que entrar em patim fechado de propriedado alheia se n consi-ntimento de seu dono, 

em dous mil reis c sendo denaite em quatro n>il reis ; e na falta d.i inocda prisão correspondente a 
per die.

[. i  iNingnem poderá caçar, percar, ou fazer ootra qualquer causa na propiieda l '  »lhmn, sem consenti- 
Os infractores serão multados em dous mil reis, c na falta de moeda pri-ao correspondente a

dia.
Art 42 Todo nquclle (fite tocar fògo em pastos deste Município, será multado cm vinte mil reis, e na falta da 
a p i "i nte a mil reis nor dia.
Art. 43. Ninguém p.nli ra desvi-r estendas neste Município, sem licença da C.i.ma, pela qual pagirà Cuico mi 

reis s infractores serSo multados em do<e mii reis
Alt 44. Os que luiiilrutarciii os gados Vacenm e Cavallar sem que tenbao suas cercu» na conformidade dal 

l.-j Província!, alé n da iademnisação do damno i  jue sao obrigados, por cada r z ou animal, serão multados em
deus mil reis

Alt. 45 E’ prnhebido tirar barro e arôa para qualzrnar íim. dentro dos I -mlrs dest;. Viíla, nas estra Ias e lu- 
proximo* a ellas, e nas proximidades dos rios e fontes. Os infractores serão multados em quatro mil reis oa

quatro dias de prisão.
16. Aiè n Feira desta Villa, nenhuma outra se fará neste Muntci io, sem ser e n lugar designado 

pela Gamara. Os :rs serão multados por cada vez cm dons mil reis
Art 47. O F isc l ;!?uarn os lugares cm que se devem eollocar os generos que vierem a Feira, de maneira 

que liquem '«s. O que se onpozera presente disposição será mult.ido em dous mil re s.
Art 48. Nenhuma pessoa poderã andar n Cavallo por entre o povo, no dia da reunião da Feira, assim como 

os Cavallos não podei i.o íicar no quadro da Feira, devendo ser retirados para as ruas de detraz ou para qualquer 
lugai. Os infractores serão multados em dous mil reis, ou dous dias de prisão.

Art. 49. Os ger.rros de pri nelra nec^ssidade qne vierem an mercado, e Feira desta Villa, não poderão sar 
cm ataque, se tão depois das duas horas da tarde O* infractores serão multados em dez mil reis, e na 

falta de moeda, prisíio correspondente a mil reis par dia.
Art 50. As pesmns que comprarem ou veaaaicin generos de qualquer naturesa serão obrigados a ter pesos s 

afiTidas. pe!o syste na métrico Fran''<’7.; sendo as aferições feitas nos mezes de Janeiro a Março e as re« 
visões no de Julho a Agosto, e pagarão pelas aferições quinhentos reis, por cada terno de pezo e medidas ou parte 
deliaa, e duzentos reis nas rdvisõos. O* fnfraerores serão multados em dose mil reis.

Art. 51. As pi-ssoas que falsificarem pezos e mediJas, depci, de aferidas, incorrerão na multa d 11 trinta mil 
reis, ou quinze dias de prisão

Art 52. O Aferidt r sera obrigado a.concluir a aferição no prazo designado no art. 50 ; o qne Isto não cumpri? 
será multado em vinte mil reis

Art 53. O Aferidor será obrigado a dar bilhete de aferição declarando as qualidades das medidas e pezos qne 
afeiir ; o que isto não cumprir, será muitado em dous mil reis, por cada bilhete que deixar de dar.

Art 54 O Fiseal fará duas corn ições anouslraente : a primeira a concluir-se até o mez de Junho, e a nltima 
Dezembro snnunciado por Edital o dia em que devem c *meçar, podendo além disso fazer corridas em 

tempo indeterminado O Fiscal que dcixar'de cumprir a presente disposição será pela primeira vez admoestado 
pelaCamura, e na reincidência multado em vinte mil reis.

Art. 55 Logo qnç conste ao Fiscal qoe alguém infringio as presentes Postaras, entrará mlnunclosamente em 
averiguação, verificada a infraccáo, mandará pelo Secíetário lavrar o termo de multa, no qual declarará o dia, mes 
e era que se déo a lnfrac,.ão e o nome do infra -tor, e das testemunhas presenciaes, assim eemo a quantia im« 
posta O Fiscnl, que não cumprir esta disposição, serâ multado em dous mil reis por cada falta.

Art. 56 Ninguém poderá vender generos c..rrnmoidos oa falsificados, ass’m como carne de Maltriste. Os lft« 
tractores serão multados em dez mil reis, além de mandar o Fiscal deital-os fóia, depois de verificado por Peritos 

rorrumpefio ou falsificação.
Art 57. Os donos de lojas, vendas e assougues desta Villa, e Povoações do Município, serão obrigados a ter 

com asseio os utensílios dos mesmos estabelecimentos Os infractores serfio mnltados em dons mil reis.
Art. 31 Havera nest \rilla nma casa de mercado, na qnal se recolherão todas as cargas qae vierem para se? 

vendidas, e pagarão os seus donos por cada carga, qae for conduzida e recolhida oitenta reis. Os Infractores serSe 
multados em dous mil reis por carga.

Art. 59. Ficão prohrbidos os seguintes jogos: Maior ponto, dito Bancado, Bolla, Vispora, Pacáo, B arrt 
íranceza de cartas, como de Dados e qnaesqner outros qae, posto tenhfio denominação diversa, sejas de p tr td lá .



Os infractores Incorrerão na moita de qnatro mil reis oq qnatrodias da prisão.
Art. 60. Os donos das casa», onde so tizer o us) dosjo^os prohebidos, soffrerao as penas do artigo anteceden* 

te além daquel'as cm que incorrerem «elo C >digo Criminal.
Art. 61. As licenças concedidas pda Cama. a pagarão as que forem para curral de apanhar neive.dez mil reis 

Jangadas e tresmalhos dous mil reis, par q íalquer outra não espaccitlada mil reis, e sedo pagas na accastóo da 
corre

Art. 62. Não estando» C.mara reunida, o seu Presidente pflderà conceder temporariamente as licenças qae 
lhe forem requeri Ias em t-rmos l»«aes

Art. 63 Ningno n pod-iâ t-r cies soltos nesta Villa; es que assim forem encontrados serão mortos de ordem 
do Fiscal, ou de q lalquir oi.tra autoridade Potldial, pagando além disso, o dono a multa de dous mil reis.

Art 64- Fica proli bi los n«st.a ViUa fogo solto, deaominado Buscapé. Os Infractores soffrerio a penes da 
oito dias de prisão, ou a multa peeuniaria de oito mil reis

Art. 65 FicMo criadas as seguintes imposi oos, que fario parte da renda Municipal :
$ I®. Por cada 'orno de queimar cal para negocio dez mil reis 
i -2° Por cada olaria dez il reis. 
a 3°. Por ca Ia carro de aluguel cinco mil reis.
a 4®. Por cada coqueiro que tenha attingido a epocYia da fractlflcaçao, cem reis. 
a 5o. Por cada prensa de al adão dez mil reis.
a 6*. Por cada rez que f «r vrndida fora do Município, pagos pelo vendedor, dnzentos rals. 
a 7°. Pelo registro de titulo honorifleo, cinco mil reis.
a 8®' Pelo reeistro de nomeaçao de Empregados, qae percebSe ordenado pelos Cofres Pabllcos dono mil reis
Art 66 O Fiscal terá a terca pa>te das multas que impozer por infracção de Postnras.
Art. 67 O Secretir|o e o Porteiro acompanhado o Fiscal nas correições a corridas feitas dentro da Villa • 

nas de mais a pen»s farà os torra <s de infraceáj. *
Art 68 E nbirn se não faça especial menção em cada n a  dos artigos das presentes * Pastaras, fica expresso 

que a pena duplicasse na rein idencia
Art 69 ' Ficáo revogadas as ais wsi mes em contrarie.
Paço da Camara Municipal da Villa do Coata-merlm, em SessSa Ordinaria da 42 da Setembro de

Manoel Joaqwm Brandão, Presidenta, ,
Franciico B>rm rdo de Goveia.
Guilherme Leão Var> lia.
Antonio de Goes VasconceUos Borba.
An'onio Lraneisco de Paiva.
Joao Josi de Mello.



Poaturas da Camara Municipal da Vi la do Ceai* m eri .

Alt. À. As inhumacoes serão feifns n"s Cemit«-ios'pnblicos. exnopto noi Engaiilios ou1 09 hmver ir
meinte fe!tos. sendo ob.igado o or'prietario desta a admiKir em tolos os li ns de m^zes ao Paroeho o assento 
pessoas q»'e ^°r,VT’ 8 pnhndns nos ditos Cemiteri Os i 'fruetores n garáo a multa de der. mil rei5. on fr*s dias u« 
prisSo, sendo estas penas applicadas, tanto aos encarregados, como aos que so piastarem a dara  sepultura aos ca-i 
•Inveres.

\rt. 2 . Ninguém poderá correr ou esquipar Cavallo nas ruas desta Villa, das seis horas da tarde as seis da 
manha Os infraetores serio multalos em dous mil reis, on dons di s de prisão.

Art. 3- Nenhuma pessoa poderá ba ihar- e, roupa, animaes, ou outra causa m  fonte da serventia dos
)nhitantès destu Villa. que liea sendo d’ora em dl inte « pôç . que existe no rij, defronte a casa de Lourenço Evan
i -lista da Silva Os infraetores serão multados em dous inil reis. ou dous dias de prisáo
‘ jl_ [ Niníuem podsrá edificar oa reedillear casas dentro desta Villa. e Povoacôes de s°n Municipin sem li- 
« enca da Camara com alinhamento dado pelo Fiscal, conforme a planta adoptada pela Camara, tendo o Fiscal mil 

is pp|o alinhamento. Os infraetores serão multados em dez mil reis, além da demolição a sua custa.
* \ r t  5 Não se poderão d‘ora em diante editiear ou reediflear casas dentro da Villa, que nSo tenhSo ao meuos 

a frente de tijolo, ou ped^a, e altura do pavimento a cornija deseseis palmos |e\coptuam-se as casas d* sobrados/que 
í^ríio as portas co n onze palmos de comprimento, e cinco de largura, as fanellas sete palmos e a mesma largura uas 
portes Os infraetores incorrerão na multa de vinte mil reis, além de ser demolida a oura a sua custa d‘ordem do

\r t  6 Os proprietários das casas desta Villa, seraa obrigados a fazer calçada, as quais nfto terão rneins de 
^j.is |jnlmos de largura, uniformisados pelo Fiscal. Os infraetores serão multados om dez mil reis, alern da demolí»
• ao a sua custa.

\ r t  7 Até o ultimo de Outubre de cada anuo, serão caiadas tedas as frentes das casas desta Vi.la, e Povos-, 
■s co jzu Município, assim eomo as fientos dos muros que deitarem para as ruas. Os infraetores serão inultadps 

om dez mü reis
8. 0« bocens ne«ta Villa terão vinte palmos de largura, e a praça entre as ruas uunea menos de eineuea 

palmos ; aquellas ruas, que se communicarem pelos qninUes, duzentos e quarenta palmos, sendo fechado o liéc- 
muro de pedra ou tijolo. Os Infraciores serio multados em dez mil reis.

Art *3. Os piup.ietarios das casas desta Villa seráo «brigados a limpar nos mezes do Junho e LOzembro de 
ead’1 tmnn. ns fn-ntes de suas casas até a metade do terreno que fica entre as ruas deixando n í limpa o caoim ; r 
aquetus leriamos qac so aeh io da volutas, na quadro da V ilia, assim como da casa d Ora.; »u da Matriz, será* 
li nnos pelo Procurador do Patrimônio. Os infraetores screo multados cm d.v. mi! rei

; ia  ji) lerá botar inateriues nas ruas desta Villa sem lieonça da Camara. Os infraetores serão
multados •-m cioco mil

\r t  II Os prédios Villa, e Povoaeõ, YfnnrnMn, mie estiverem em estado de mina, serão obrigados 
us proprietários destes, a demolil-os no prazo de trinta uias depois de advertidos pe>o Fiscal, e examinados por Pe- 

infraetorca «erão multados e ii trinta mil rela, além de ser o prodio demolido a sua custa.
Art. 12 v>u0,n “torar terrenos para editiear nas terras do Pa<rimonio da Camara, no prazo de um anno, e 

dent- o deste ternn o nfio fizer, poderá afo ar se o terreno a quem o requerer.
Alt. 13 As escavações foilas pelas aguas no inv rno seráo entulhadas pelos moradores rua, bécco, o» 

tradas em que eil«s se derem. Os infraetores seráo multados cm quatro mil reis além de ser ent ilhatada a sua custa 
fie ordem do Fiscal.

Art 14 Nau poderá publica nas ruas destn Villa, e Povovo >s do Município sem li
cença da Camara, pela qual se pagará dez mil reis sob pena do vinte mil reis de multa aos Infraetores.

Alt. 15. Os que deitarem ciscos na3 ruas, brecos. ou em outros lugares quaesquer nesta Villa, e Povoaçfies 
<lo Município, ou os queimarem em seus quintaes, solTierno a multa de oous mil reis.

$ (Tnicj. Exceptuam-se as casas que tiverem seu< quintaes muradas que poderão queim-r das dez horas 
fia noite em diante

Art 16. No dia da reunião da Feira nesta V.Jta náo poderáo tranzitar carros pelas ruas da reunião do povo 
ítasseis horas da manhã ás seis ria tarde. Os Infraetores serão multados e n quatro mil rei-, ou uuatro dias do prisão.

Art 17 Ninguém poderá seccar carne, couros, ou peixe nas ruas desta Villa ; sob pena de quatro mil reis, 
«ái quatro uias de prisáo aos infraetores.

a r t 18. Ninguém poderá matar rezes para o consumo do povo, n-sti Villa, som ser no matadouro designado 
}>ela Camara, ou em outro Cora licença desta, pela qual pagará dez mil reis. Os infraetores serão multados em dous 
ipil r. is por cada rez.

art. 19 A matança será feita das duas horas da tarde ás seis excepto nes dias do Feira ). Os infraetores 
•herao multados em mil reis por cada rez, e os que matarem as rezes soffreráaa mesma pena, ou um dia de prisão.

Art. 2 0  Aquellcs que mandarem matar rezes doentes ou que nsaudarem esquartejar a< que forem achadas 
ãuortns para vender ao i ovo, seráo multados era dose mil reis, « os executores soüfruran a mcs ui peirn

Art 21 Haverá nesta Villa um assougue publico cora os utencilios neces»arjcs, no qual se venderão ns re- 
Ves mortas para o consumo, e pagarão os vendedores cento e sessenta reis pur cada rez |ue para ali for conduzida 
Os que conduzirem para outro lugar rezes mortas seráo multados em c ncu mil reis uor cada rez

Art. 22. A pe soa, qnequlzer terassougue particular, tirará para isto licen:a Ja Camara, pela q uai pagará a 
quantia <K~dose mil Tels.

Art. 23. A Camara fo> necerá aos criadores e marchantes um corral em qne sejáo recolhidos os gados distina 
dos para o cor sumo, pelo que nada pagarfto

Art 24 Os donos de vendas, tojas e padarias seráo obrigados a tirar licença da Camara em Jaaeiro de cada 
fumo. pela qrfàl págíirão as vendas mil reis, as lojas, s jno e fazend h , ferrugms, ou conjunta neut. • co h milha
dos dqus mil reis? as padarlns clncu mil reis, sendo os donoS d> sses u* ab leclmentos nacionaes ; e sendo estreugei- 

piigarflo o duplo Os inf actores soflfreráo a multa correspondente ao triplo do valor das licenças
Art 23. Os donroá dos fornos de cozer páo e bolacha sáo obrigados a fazer chaminé que nunca tara menos de 

finço metros de altura. Os infraetores serão multados em dez mil rds.
Art. 26- Fica prohebida a existencla de forn is de queimar cal, de cozer pão e bolacha officinas de ferreiro, e 

valdeireiro nas casas das ruas do Comraercioeda Igieja desta Villa 0> Infraetores serão multdosem vinte rnd reis
Art 27 E' prohebida nesta Villa, a venda de Polvorá, assim como • fanrico de fógo artificial Os infraetores 

t>BVáo multados em oito mil reis
Art 28. Os aniraags quu merrerem nes^a Villa, Povoações dc seu Município, e seus arrebaldes serão por seus 

tfftnos raanJados enterrar ou arrastar em distancia tal que o ledltouáoenüomuiodeaos hanituntes. Os infraciores 
"■nrtrrdoR croRtm rntl pels. além d« «er enterrádn arriretedn animal a de Fiscal



•>n aguardente o n carga na l?sta Villa, pagará por eaiin carga mil rds, v«-
por cada garn.fio trezentos c vinte r< is.

Vrt 3<> lojas, vendas . tavernas que consentirem em suas casas, escravos alheios, mais tempo
vio • o necrvtHpo i comprar e vemer, serSo multadps em dez mil reis.

V t 3l Ningric •' podprà t *r curral de apanhar peixe no litorar deste Município sem licença da Gamara, con- 
mnuai ne.ito i infnctores serão ir.tiítados em vinte cinco mil reis 

\ , r  3-2 «, ■ lhas de tresmalho e jangadas flcao stigeitas as disposições do artigo antecedente
Art 33 Fica nr bida a criação’de Cabras, Ovelhas e Porcos soltos nas varzeas agrícolas deste Município 

até l*oco Branco Insivc, e so é permittido nas ruas desta Villa, e Povoaçoes do Municipio, as Gabras de leite, 
in !is,.onsnvoh; as famílias. sendo os d nos obrigados a trazel-as com canga e a tirar licenca annualmente da Camara, 

Io (1 tinI pagarão a rpi ■ nia de doas mil rei■* por c«da uma. Os infractores serão multados em dons mil reis
i  t 31. Nenhum piopriatario poderá impedir as agaas correntes dos rios deste Municipio eom tapacens para 

a is, ou para qualquer outro flm por mai de vinte quatro horas, ata a ponte do Carnaubal no Rio Agua-
para bauo ilos- horas somente; e os do Rio do Póço por vinte qnatro horas geralmente. Os tnfr.ictures 

scra,. multados cm iucoenta mil reis, podendo alem disso spr aberta a tnpagem de ordem do Fiscal, logo que che- 
ue sen ccrihecimcnt > swta offenda ao proprietário vizinho.

35. Ning -"" p 'par segunda vez os ro s correntes dest" MmM-im. s«m tor sn menos dm-orrido
rths lepotf rln rnpagem. Os Infractores solTrerfio a pena do nitigu.antec deme

Art 26. Só aos proorietnrios são permitti los as tap/igens mencionadas nosarts 35 c 3 5da» presentes Posturas. 
Alt 37. Os pr«'p>l<tarlos dos rios correntes deste Municipio serão obrigados » limpar os leitos dis mesmos 

m-zes de t  v-t mio e Julho de cada anno. Os infractores paganio de multa dc trinta mil r J s , alem de ser 
li.i peza letta ue ordem do Fiscal a custa do proprietário.

Art. SR. Fica proliebiíto ntste Municipio o corte das arvores de qiialqu r natureza ms n isccnças dos rios cor
rentes /. »rn mdn o u  eingôn«. Os infractores serão multados em trinta mil reis, oti quirve dias de prisão

u  29. Os proprietários das terras deste Municipio serão obrigados a limpar as estradas c atalhos de snas 
prn ,■ ;l!..:iãe,. . ultimo de Agosto de cada auno, tendo a estrada vinte palmo, e os atalhos dez. Os Infractores

m»il' 'Mim em dose mil reis.
it) Tods Hjuelle que entrar om pateo fechado de propriedade alheia se n cons ntimento de seu dono, 

,ci ■ ....c.uJu cm tljus mil ruis e sendo denoite em quatro mil reis ; c na falta U.i moeda prisão correspondente a 
u.il i is dia.

A Ninçupm poderá caçar, pe*car, ou fazer outra qualquer o u sa  n* pro niedn l > dh ’ia, cons nti-
l)s infractores serão multados em doas mil reis, o na falta de moeda pii- ao correspondente a

por dia.
Art 42 Todo nquelle qne tocar fogo em pastos deste Municipio, será multado em vinte mil reis. e n i falta da 

tno-i a p ‘ •u n mil reis ror dia.
43. Minguem i«.mI rã desviar estradas neste Município, sem licença da Comia, pela qual paguà cuco mi 

reis. 9 infractures serio multados em do<e mil reis
Alt /ií. Os que inaiuuLaroiu os gau.s Vaccum e Cavallar sem que teniuio Mias ceicis n.i conformidade dal

Lei Provincial, alé n da indemnlsaçílo do damno â jne sao obrigados, por r z ou auim il, s u’ào uiulialos em
mil reis

Art. í5  E’ prohebi Io tirar barro e aréa para qualnner íim, dentro do<*l >all‘s je s t . V.IIa, nas estrn Ias e Ia- 
pores proximos a ellas, e nas proximidades dos rios e fontes. Os •infractores serão multado* em quatro mil reis oa 
quatro dias dc prisão

sti. 16. Alé n Feira desta Villa, nenhoma outra se fará neste Mimei io, sem ser e o lugar designado 
pela Camara. Os infincb res serão multados por cada vez oa: dons mil reis

Art ,Í7. 0  Fisc 1 d -'g-ará os legares cm que se devem collocar os generos que vierem a Feira, de maneira
que n:*o liqnem coniuud. 'os 0  que se onpozor a presente disposição sera mult ido em dous m'l re s.

Art 48. Nenhuma pessoa ooderã andar a Cavallo por entra o povo, no dia da reuuiao da Feira, assim como 
os Gavfillos não poderio licur no quadro da Feira, devendo ser retirados paia as ruas de detraz on para qualqner 
outioluga». Os infractores serão mnltados em dous mil reis, ou dous dias de prisão

Art. 49. Os ger.eros de pri neira nec<ssidade que vierem ao mercado, e Feira desta Villa, não poderão ser 
vnuli .us em ataque, se cao depois das duas horas da tarde O j infractores serão mnltados ein dez mil reis, e na 
falta de moeda, prisão coriespondente a mil reis por dia.

A't 56. As pes ons que comprarem oti veaoeicm generas de qnalqner'natureza serão obrigados a ter pezosa 
medidas nferldas, pelo syste na métrico Frati '<•>■ ; s^ndo as aferições feitas nos mezes de Janeiro a Marco e as re« 
visões no de Julho n Agosto, e pagarão pelas aferições quinhentos reis, por cada terno de pezo e medil >•, ,m partu 
delia», e dnzentos reis nas rdvisSes. Os Infractores serão multados cm dose mil reis.

Art. 51. As pessoas que falsificarem pezos e medi las, dopoi. de aferidas, Incorrerão na malta de trinta mil 
reis, oti quinze dias de prisão

Art 52. 0  Aferidc r será obrigado a concluir a aferição no prazo dfiiiguado no art. 50 ; o qne isto não i umprlr 
«erá multado em vinte, mil reis

Art 53. O Aferidor será obrigado a dar bilhete de aferiqSo declarando as qnalidades das medidas e pezos qne 
«ferir ; o qnn isto não cncipnr, se rá multada em dous mil reis, por cada bilhete qne deixar de dar.

Art. 54 O Fiscal fará duas comoções am ualraenie : a primeira a concluir-se até o mezde Junho, e a altima 
«té o de Dezembro, mnuaeiído por Edital o dia em qne devem em eçar, podendo além disso fazer corridas em 
tempo indeterminado O Fiscal qne deixar de cumprir a prtsente disposiçãe será pela primeira vez admoestado 
pela Camara, e na reincidência multado em vinte mil reis.

Art. 55 Logo que conste ao Fiscai qne alguém infringio as presentes Postaras, entrará mlnanclosamente em 
fivericuação, verificada a infraccáo, mandará pelo Secíetário lavrar o termo de malta, no qnal declarará o dia, mez 
e auno, cm que se dêo a infrauvtío e o uome do infra -tor, e das testemnnhns presenclaes, assim eecao a quantia Im
posta 0 Fiscnl, que não cumprir esta disposição, será multado em dons mil reis por cada falta.

Art. 56. Nlnütiem poderá vender generos corrompidos on falsificados, assim como carne de Maltriste. Os In» 
fr ictares serão multnd s em dez mil reis, além de mandar o Fiscal deital-os fóia, depois de verificado por Peritos 
a corrumpcflo ou falsillcacão.

Art 57. Os donos de lujas, vendas e assongues desta Villa, e Povoações do Municipio, serão obrigades a ter 
cora asseio os utensílios dos mesmos estobelecimentos Os infractores serão mnltados em dons mil reis.

Art. ã t. Havera nest Villa ama casa de mercado, na qnal se recolherão todas as cargas qne vierem para sef 
vendidas, e pagarão os seus donos por cada carga, qne for condnzlda e recolhida oitenta reis. Os Infractores serfie 
multados em dous mil reis por carga.

Art. 59. Ficáo prohrbldos os seguintes jogos: Maior ponto, dito Bancado, Bolla, Vlspora, Pacáo, Barra 
franceza de cartas, como de Dados e qaaesqner ontros qne, posto tenhfio denominação diversa, sejão de parada»^



Os infractores incorrerão na raulta de quatro mil reis on qnatro dias de prisão.
Art 60. Os donos das casas, onde se iizer o us> dos jo^os prohebidos, soffrerão as penas do artigo anteceden

te aléra daquellas cra q,.e incorrerem oelo Cidígo Criminal.
’ 6 | ^  |ice ícas concedidas p h  C iraa a pigarão as que forem para curral de apanhar neixe.dez rail reis.

Jangadas e tresraalhos dous rail reis, por q lalquar ouira náo espaccifiada rail reis, e serfio pagas na occasiãe da

COr e\r t°  62 Nio estan Io « C'raara reunida, o seu Presidente poderá conceder temporariamente as licenças que
lhe foram requer! Ias era termos le-aes.

Art 61 Niníim n poderá t*r cies soltos nesta Villa ; es que assim forera encontrados serão mertos de ordem 
do Fiscal, ou de q ialquVoi.tra autoridade Policial, pagando além disso, o dono a multa de dous mil reis.

A rt'ô t- Fica proh bi los n ista Villa fogo solto, denominado luscapé. Os infractores soffrerde a penas da 
cito dias de prisão. ou a multa pecuniária de oito mil reis

65 Ficfio criadas as seguintes imposi das, que farSo parte da renda Municipal :
Por cada 'orno de queimar cal para negocio dez mil reis 
Por cada olaria dez II reis.
Por ca Ia cauro de aluguel cinco mil reis.
Por cada coqueiro que tenha attingldo a epocha 4a froctlflcaçfte, cem reis.
Por cada prensado al udaòdez mil reis.
Por cada rez que f >r vmdida fora do Município, pagos pelo vendedor, duzentos reis.
Pelo registra de titulo honorífico, cinco rail reis.
Pelo resistro de nomeação de E nprcgados, que percebüe ordenado pelos Cofres Pablicos dsus mil reis
66 O Fiscal terá a terca pa’te das multas que lmpozer por Infrftcção de Posturas.

Art. 67 O Secretirio e o Porteiro acompanharão o Fiscal nas correiçôes e corridas feitas deutra da Villa a
nas de mais a penas fará os termos de infraceao.

Art 68 E nboro se nno faça especial menção em cada aai dos artigos das presentes Pastaras, fica expressa 
que a pena dopllca-se na rein Idencia

Art 69 Flcáo revogadas as nis josleões era coitrarlo.
Paço da Camara Municipal da Villa do Ceaia«merim, em SessSo Ordlnarla de 42 da Setembra da IM I |
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Manoel Jonqwm Brandão, Presidenta, 
F’anci*co Btrrvrdo de Goveia. 
Guilherme Leio Var dia.
Antonio de 6oes Vasconcelhs Borba. 
Anfonio traneisco de Paiva.
João Josi de Mello.



Posturas da Camara Municipal da Yi,ia do Ceará nierim.

Art. As inhcmacões serflo feir.as nng Comitê -ius nnhlico4. exnjpt-) Engenhos onl i os hniv^r r ir 
menta f0!tos. sendo ob.igado o oroprletario de'ta * admitllr em toJos os líns de m^zss ao Paroeho o assento das 
pessoas qro forem s-pulradas nos ditos Cemiteri i • fr n gardo a multa de dez mil 'ei*. ou tres dias le
prisão, sendo estas punas upplicadas, tanto aos ('iicnri-iigndos, como aos que se pr. starem a dor a sepultui'ii aos ca-' 
daveres.

Art. 2 Minguem podem correi-ou esquipar ivallo nas ruas desta Villa, das seis horas da tardo as 
manha. Os infraciores serão multaioj em dons mil -vis, ou dons di .s de prisão.

Ari. 3- Nenhuma pessoa poderá ba 'har-.e. roupa, animaes, ou outr.i cousa ni fonte da serventia dos
JrhKantes desta Villa. que lica sendo d‘ora em diante pòç . que existe no rij, defronte a casa de Lourenço Evan 
i ulista da Silva Os infra» tores serão multados em dous mil reis. ou dous dias de prisão

* ,.f \ vinquem poderá edificar ou recdifiear casas dentro desta Villa, e Povoacões de s*u Município sem 
renca da Cantara com alinhamento dado pelo Fiscal, conforme a planta adoptada pela Camara, tendo o Fiscal mil 
íois p°lo alinhamento Os infmctores serão multados em dez mil reis, além da demolição a sua custa.

Art 3 Nao se poderão d’ora em diante editlcar ou reediflcar casas dentro da Villa, que 1180 tenh8o ao menos 
frente de tijolo, ou ped-a, e altura do pavimento u cornija deseseis palmos |exeeptaam-se as casas d . sobradosyque 

r >rüo as portas co n onze palmos de comprimento, e cinco de largara, as (anellas seta palmos e a mesma largura uas 
portas Os infractores incorrer8o na multa de vinte mil reis, além de ser demolida a oura a sua custa d'ordem do 
Fiscal. . . .

Art 6 Os proprietários das casas desta Vida, sera i obrigados a fazer calçadas, as quais n8o terffo mems de 
(.eis palmos de largura, uniformisados pelo Fiscal. Os Infractores serão multados em dez mii reis, além da demoli»
« ao n sua custa.

Àrt 7 Até 0 ultimo de Outubro década anuo, serSo caiadas ledas as frentes das casas desta Vida, e Povoa» 
, , >s /.1 S.-U Nluaiclpio, assim como as fientes dos muros que deitarem para as ruas. Os infractores serão multados 
em dez md reis.

8. Oi béecns nn ta Villa toríin vinte palmos de largura, e a praça entre as ruas uuuca menos de cincoe» 
M palmos ; aquellas ruas, que so commuuicarem pelos quintaes, duzentos e quarenta palmos, sendo fechado 0 béc- 

r» muro do pedra ou tijolo Os infraciores «o-^o multados »rn dez mil reis.
Al t 9. Os pi opriolarios das casas desta Villa seráo «brigados a limp ir nos mezes do Junho e Üaz.embro de 

cad'’ mino, as frentes de suas casas até a metade, do terreno que. fica entre as ruas deixando ni limpa 0 canfm ; * 
itijui.li. 3 icnenos qao 30 ach io de volutos, no Viila, assim como ia  d 0.<n- ou da Matriz, serét
Homos neln Procurador do Patiimonio. Os infractores' nultatlos cm mii rei-

U) i\, i^t.ent po lera botar tnatcriaes lesta Villa lera liconça da Camara. Os infractores serão
multados em cinco inil reis.

Art II Os prédios desta Villa, e Povonem-s Munleirin, que estiverem em estado de ruína, serão obrigados 
ús proprietários destes, a demolil-os no prazo de t.,nta dios depoi» de advertidos pe.o Fiscal, e examinados por Pe
ritos Os iefreetores serflo multados e n trinta mU reis, além de rer 0 prédio demolido a sua custa

Art- 12 Quem aforar terrenos para editicar nas terras do Pairimonio da Camara, uo pruzo de um anno, e se 
ilent- o deste temp • o nao fizer, poderá afo' ar se 0 terreno a quem 0 requerer.

Alt. 13 As escavações feitas pelas aguas no inv. rno serio entulhadas ptlos moradores da rua, bécc<>, o* e«- 
Iradas em que eilas se derem. Os infractores serão multados em quatro mil reis alem de ser ent ilhntnda a sua custa 
ile ordem do Fiscal.

Al t 14. Náu sj poderá apresentar expetaculo publico nas ruas destn Villa. e Povoado-s do Município sem li
cença da Camara, pela qual sc pagará dei mtl reis; sob pena de vinte mil n-U de multa aos Infractores.

Alt. 15. Os que deitarem ciscos nas ruas, bíceos, ou em outros lugares quaesquer nesta Villa, e Pevoaedos 
<fo Município, ou os queimarem em seus quintaes, soíTrernn r multa dedous mil reis.

5 (Inlco. Exccptun-n-sc ai casas que tiverem qumtues u.urados que poderuo qiuum„ r das dez horas
<!a noite em diante.

Art 16. No dia da reuniáo da Feira nesta Vdia nao nodpráo traozitar carros palas ruas da reunião do povo 
«fessfci» horas da manha ás seis da tarde. O» infractores seruo multadoi em quatro mil rei-, ou quatro Jias de prisfiu.

Art 17 Ninguém poderá seccar carne, cou«o:>, ou peixe nas ruas desta Villa ; sob pena de quatro mil reis, 
»ít quatro dias de prisão aos infractores.

art 18. Ninguém poderá matar rezes para 0 eoaiumo do povo, nesta Villa, som ser no matadouro designado 
pela Camara, ou em outro com licença desta, pela qual pagará dez mil reis. Os Infractores seráo multados ení dous 
mil 1. is por cada rez.

\rt. 19 A matança será feita das duas horas da tarde ás seis excepto nas dias de Feira ). Os iafractores 
í-ciáo multados em mil reis por cada rez, e os qua matarem as rezes soffrerá# a mesma puna, ou um dia da prisno.

Art. 20 Aqnellcs que mandarem matar rezes doentes ou que na andarem esquartejar a< que forem achadas 
tuortos para vender ao uvo, seráo multados era dose rali reis, a os ex ac mores soíi-orão a mesma pena

Alt 2* Havál^i 'nesta Villa um assougue publico co.in os utencilios necessarics, no qual se vender8o ns re*- 
Ve« martas para 0 consumo, e pagarSo os vendedores cento e sessenta reis por cada rez |uc para ali for conduzida 

qtio comléíílrê® 'pára outro lugar rezes mortas seráo multados ein c nco mil reis por cada rez 
Art '22 A‘pe soá,‘ qnu qulzer terassougue particular, tirará para isto licenea la Camara, pela q uai pagará a 

ifuantia d^HosetntfVels.
Art. 23. A Camara fcnecprá aos criadores e marchantes um corral em que sejíio recolhidos o< gados dfstina 

ilos para 0 corsnnio, pelo que nndapagarào
Art 2 i Os‘donos de vbmta>,lôjas e padarias serSo obrigados a tirar licença da Camara em Jaariro de cada 

iiitno, pela qiTO^pogíiPsU a sv e n ^ s  mffrels, as lojas, v im  e fazenda*, ferrugms, 011 conjunta irieut- n molha- 
«io« do^s mlj reis, as padaras cinco n II reis, sendo os.don j* di-ssrs os ab leclmeutos nacionaes • e sondo estran mi- 

p,ig*rífo 0 dnpln. Os inf actores soffrerSo a mqlta corrospoidente ao tripl 1 do valor das licencas 
Art 2#. ‘lís dòttá^dôs fofrtos de cozer p8o e bolacha sâo obrigados a fazer chaminé qu” nnrea ter» menos de 

cinco metros de altura. Os infractores seráo multados «m jlez. mil rois.
Alt. 26 ' Fica proheblda a existência de forn ijs df.q-ieimar cal, de cozer páo e b5lacha offioinas de ferreiro, e 

»-«ldeireiro nas.casas das ruas do Commercioedn Igiejn desta Villa Os Infractores seráo mnltoosem vinte unil reis 
Art 27 E’ prohcbida nesia Villa, a venda de Polvon, a«sina como •  fabrico de fògo artificial Os infractores 

bardo multndoS em dito mil reis
.  Art 28. Os animaes que morrerem nesta Villa, Povoações dc seu Município, e seus arrebaldes seráo por seus 

«onos mandados enterrar ou arrastar em distancia tnj que 0 rédito nao cncoin mode nos hauitantes. Os iulYac' ores 
«rttnt"dos rtft) qoatrtfmll-rels. além de ser enterrado ou*arrastado 0 animal a custa do infractor dí ordtui do Flscel



\ 11. 25 A k ". 'ií* i ler aginrlcRtf ft-n egrga aa >Vn ; .... V i! i, ,i. :.»r  ̂ pj;- cuJ.. :ui*. r:!*, vs- 
■ti !; .1 n.. r>'.o b to-t.vl-i. r x i r c s d i  L'a. f i j  |r»/A‘ir.:s « \|.stc i :íí.

'" t  ao (u  iIum̂ s ,''!w- ven Ins tuvernas que oou.vin irem e n sj is casi-, eszrav i* alheios, nai* teiupo
M i ■ n nec1 strio pm-n nom-rar e. vrn .er, s rSo multados cm dez Iriil reis.

'Niiiiiic i' ui' » *rà t t enrrnl de « nimbar peixe no Mf irar daste M inicipín s-m li/eii■■» (la i.a nura, eon- 
(■ -IH i •mnnnl ueole (i« i.itV Stores u rrio multados em vlnt» oinco mil rei*

A)t 34 Vj a. i> i i ih-i» ii ■ »res uulln e pingadas licáo st>s,'i».as as disposiçõas do artigo antecedente.
Art 13 Fica p.-ili l)i Ia a criação do Cubras, Ovelhas a Pw-ros soltos nas varre is agrici lus deste Município 

ate o 1*1),-o Br m i i i isivo, 3 so e p-rmittid" n is ruas desta ViUa, e Povoa<6'i do V! inieipít». ns Cabras de leite, 
móis,., osdviirs as ta nilias, sendo ns ti nos obrigados a trazel-as co n cango e a tirar licn iga nnn i i! íoitte da Otmara,
I I • t,u i'pagarao » qu i-tiu d« <lou« mil rei •w  e da urm. Os infra et )ros soríio mnlt id >s em dons mil r is

\ : l  Ôi Neiil. a.a pt opriturio poderá impedir as u^uas cori entes.dos rios desie Muni *ipl«i .mm tapa • ns para 
n : r t ’r is, oa pan  (jiialnn-r ontio (im por mai de vinte quatro h r  as, nt • a pout • do Carnuub il no Kio Agua-

■ >’ b' para baiso dos'- luras somente; e os do í{io do Poço per vrue qoatro hons geralm-nte. Os fn^uietores
ser»» multados em ••mcoenta mi! reis, podraflo «iIbi-.i ,1i.so s r aoirta a tapagein de orba n do Fiscal logo que che
gue an seu co:ih""'rn“nt i que esta óffendn ao piòprietafii vi/.iiih".

Alt. 35. INI oi •er u i',"rà tapar íegunda ve* os ros correntes deste 1u iici ii«. se o ter m nv-ncs decorrido 
vinte dias depois da nliima (apagem. Os infratores snffrerfio a pena do artigo antee dente

Ari gti. SA aos prourietarlos sfío permlttl los as tapnge.is mencionadai nosarts S 1 e 3 3da> presentes Posturas. 
Art 37. <is prep'd-fi-rins dos rios eerreates dest: Município serão olvigados a lim, ar o» leitos des mesmos 

i i is f. ,< mrjj.e po (• "v •; ãro e J mIIio década anno Os infractores pagarão de multado trinta mii r. is, atem de ser 
a ti . po<.a ieita ue ordem do Fiscal a custa do proprietário.

Art Ss. Fica proli"bido neste Município o córte das arvores do qualqu r naM "7.a nas n ts eneas drts idos cor
rentes n eni rede d eisqoa«. Os infractores seríio multados em trinta mil reis. no quinze dias de nrlsfio

m . 29 <>s proprietário* das terras deste Município serio obrigados a limpas- as estradas e atalhos de saas 
pt-.n ie..ide~ ?.\i altimj de Agosto de cada auno, tmdo a estrada vinte palmo, c o< atalhos lez. Os ihi>actores 
serão mui'idos em dose mil reis.

Art. Alt. Tods tquelle que entrarem pateo fechado de propriedado alheia se u cous-nti mento 4e s m dono, 
sm:i ...ulialü cm deus mil rcise sendo denoite em quatro mil reis ; e na falta d ; inj ula prisáo coivespon.lei.te a 
tnii reis nnr di».

Art. 4i. Ninguém poderá caçar, petear. ou fa*er outra qualquer causa m propiiedad' dhMa,sr.ini-)nsnnti~ 
.-nuo. Os infractores serão multados em dous mil reis, o na falta de moeda pii-ao Correspondente a

mii h •» por dia.
Art 11 Todo aquelle qae tocar fógo em pastos deste Município, será multado cm vinte mil reis, e na falta do 

«nr" h |> * c.. .......-M|ioilente a mil reis por din.
Mt. 43. :Viiiguem poderá desviar estradas neste Município, sem licença daCauua, pela qual par irá emeo tni 

reis. i s infiaciores serão multados em dose mil reis
Art 44 0» que maltratarem os gados Vaccora e Cavallar sem qae tenhão suas cercas na conformidade dal 

f.ei -hovncial, além da índemnisação do darano á jne sao obrigados, por cada i  on animal, serão multmlos em
Cuiis m:! rel>

A: t. 45 E' prnhebido tirar barro e arêa para qaalgner fina. dentro dos I mites desta Villa, nas estra Ias e In- 
o.gures nrnximos a pilas, e nas .proximidades dos rios e fontes. Os Infractores serão multados em quatro mil reis oa

quftro dtns de pr'«Sn.
u  t. Ilí. Alè n da Feira desta Villa, nenhama outra se farà neste Munici io, sem ser e n lugar designado 

pila (.an ara. Os ínfrnetnrcs serão multa los por cada vee era dons mil reis
Art 47. O Fisc >1 dpstgnarà os lugares em què se devem collocar os generos qae vierem a Feira, de maneira 

tjuc n» i tiqnein cnniuudi^os. 0  que se oopozera presente disposição será multado em dous mil re s.
A rt 4$. Nmhuma pessoa poderá andar n Cavallo por entre o povo, no dia -da reuoiâo du Feira, assim come 

ns CavMios nao podarão Ilcar no qnadro da Feira, dovendo ser retirados para as ruas de detraz on para qnalqaer 
oi.t.o itiga<. Os iofraciures serão multados em dens mil reis, ou dons dias de prisão.

Art. 49 Os grneros de primeira necissidade que vierem ao mercado, e Feira desta Villa, nãe poderão ser 
\ iidi..ws en. air.cjuc, sc não depois das duas horas da tarde. Oi infractores serão mnltados era dez mil reis, e na 
í ilta de moeda, prisão correspondente a mil reis por dia.

A t 5(1. As pes oa» qoe comprarem on vcnaeicm generos de qnalquer natureza serão obrigados a ter pesos •  
niHId.is nf ridas pelo systema métrico Fran»ez; sendo as aferições feitas nos mezes de Janeiro a Março e as re«
■ isões no de Julho a Agosto, e pagarão pelas af-rfçõ?s qmnhentos reis, por cada terno de pezo e medidas oa parte 
delia», e dnr.ento» reis nas rCvIsões. 0« Infracrorcj serão mnltados cm dose mil reis.

Art. 51. As pessoas que falsilicarem pezos e medi Ias, depei> de aferidas, incorrerão na multa ^  trinta mil 
reis, nu quinze dias de prisão

Art 52 0  .\ferid( r será obrigado a concluir a aferição no prazo designado no art. 50 ; o qae Isto não cumprir
sem multado em vinte mil reis

.-vrt 53. O Aferidor será obrigado a dar bilhete de aferição declarando as qualidades das medidas e pezos qna 
xIVrir ; o !;ce isfo não cumprir, será maltado em doas mil reis, por cada bilhete qoe deixar de dar.

Art “4 O Fiscal fará duas correições anunalrnente : a primeira a concluir-se até o mez de Junho, e a ''a  
eté e d • Da/.embro. annunciado por Edital o dia em qae devem c imeçar, podendo além disso fazer corridas 
tr>mpn indeterminado 0  Flseal qne deixar de cumprir a presente disposição será pela primeira vez admoestado 
pela (uiniaia, t na reincidência multado em vinte mil reis.

Art. 55 Logo que conste ao Fiscal qne alguém infringio as presentes Postaras, entrará mlnnnclosamente em 
«iveriaubçao, veriiieada a infraccão, mandará pelo Secretario lavrar o termo de malta, no qnal declarará o dia, mez 
e mino, em que sc déo a lnfracção e o nome do infractor, e das testemunhas presenclaes, assim eooso a quantia lm* 
posta 0  Fisc-il, que nao cumprir esta disposição, sera maltado em dons mil reis por cada falta.

Art. 56 Ninguém poderá vender generos corrompidos on falsificados, assim como carne de Maltrlste. Os Ia* 
IV ictares serão nniUadus em dez mil reis, além de mandar o Fiscal deital-os fóra, depois de verificado por Peritos 
Ji corrnmpcão o'i fflisificação.

Art 57 Os dnuos de lujas. vendas e assongnes desta Villa, e Povoações do Município, sorão obrigados a tet 
com asseio os utensílios dos mesmos estabelecimentos. Os infractores serão mnltados em dons mil reis.

Att. .iS linvora nesta Villa ama casa de mercado, na qnal se recolherão todas as cargas qae vierem para ser 
vendidas, e pagarão ns seus donos por cada carga, qae for condazlda e recolhida oitenta reis. Os infractores serão
multados era dous mil reis por carga.

Art. 59. Ficáo prohrbidos os seguintes jogos: Maior ponto, dito Baneado, Bolla, Vispora, Pacáo, Barrft 
francc-za de curtas, como de Dados e qnaesqner ontros qne, posto tenhão denominação diversa, sejão do paradaft.

o



Os Infractores incorrerão na malta de quatro mil reis ou quatro dias de prisão.
Art. 60 Os donos das casas, onde S" iizer o aso dos jojos prohebidos, soffrerao as panas do artigo anteceden* 

te, além daqnellas cm qi.c incorrerem oelo Codigo Criminal.
Art 61. As licenças concedidas pMa Cama. a pagarao as que forem para carral de apanhar Dei ve,dez mil reis 

jangadas e tresmaihos doas mil reis, por q lalqiler oatra não especcillada mil reis, e serão pagas na accasião da 
correicáo.

Art. 62. Nio estando a Câmara reunida, o seu Presidente poderá conceder temporariamente as licenças qua 
lhe forem requeridas em t-rmos l?»aes.

Art. 63 Ningim n poderá (er cies soltos nesta Villa ; es que assim forem encontrados serSo mortos da ordens 
do Fiscal, ou de qualqu-r oi.tra autoridade Policial, pagando alét» disso, o dono a multa de dous mil reis.

Art 6Í. Fica proh bidos nesta ViUa o fogo solto, daniminado luscapé. Os Infractores soffrerfie a pinas da 
oito dias de prisão, ou a multa pecuniária de oito mil reis

Art. 65. Ficão criadas as seguintes Imposi .õas, que farão parte da renda Municipal : 
ç !<>. por cada torno de queimar cal para negocio dez mil reis-

2° Por cada olaria dez idl reis.
3o. Por ca Ia carro de aluguel cinco mil reis.
4o Por cada coqueiro que tenha attingido a epocha da fructlflcaçSo, cem reis.
5°. Por cada prensa de ai .mdao dez mil reis.
6* Por cada rez que f >r vtndida fora do Município, pagos pelo vendedor, duzentos reis.
7°. Pelo registro de titulo honorífico, oinco mil reis.
8° Pelo reeistro de nomeação de Empregados, qae percebSe ordenado pelos Cofres Pabllcos deus mtl reis
Art 66 O Fiscal terá a terça parte das multas que impozer por Infracção de Postaras.
Art. 67 O Secretario e o Porteiro acompanharão o Fiscal nas correiçôes a corridas feitas dentro da Vllla e 

nas de mais a penes fará os termos de Infracçáu. *
Art 68 Embora se não faça especial menção em cada asa dos artigos das presentes Postaras, fica expressa 

que a pena duplicasse narein ddencia *
Art 69. Ficao revogadas as disposições em cootrario.
Paço da Camara Municipal da Vllla do Ceara-merim, em Sesslo Ordinaria de 12 de Setembre de | | g |

Manoel Joaquim Brandão, Presidente,
Franeiwo Btrmrdo de Goveia.
Guilherme Leio Varrlla.
Antonio de Goes VasconceUos Borba.
Antonio hrancisco de Paiva.
Joio Josi de Mello.



Posturas da Cainara Municipal da V la do Ceará meri .

A.rt. 4• As inhnmacoes serfio feitas no* Genclc-ios públicos. cxcont j noi Engenhos on I os hiuv0'* r»'f 
m^nto fc!tos. sendo obiigado o nr^prtetario desta * admitíir em toio* os (ins de m 'zes ao Paroolio n assento .ias 
ressoas qre forem s*pultadfix nos ditos Crnoiteri m. Os i i Tractores o corão n multa de der mil epi«. on Ires di.is u* 
prisKO) sendo estas penas applicadas, tanto aos ciican-ngadox, como aos que se pis starem a dur a scpultur/.i aos ca-- 
daveres.

Art. 2. Ninguém poderá correr ou esqui par a Civullo nas ruas desta Villa, das seis horas da lardo as sei» da 
manhã- Os infractores serão multa loj em doas mil reis, ou dons di s de prisfio.

\r t. 3- Nenhuma pessoa poderá ba >har—e, lavar roupa, animaes, ou outra consa ni fonte da serventia dos 
VhUantes desta Villa, que llca sendo d’ora em diante <» pòç. que existo no rio, defronte a casa de Lourenço Evan 

■ilista da Silva. Os infiaetores serão multudos em dous mil reis. on dons (tias de prisfio
^r? \ Niníuem podsrá edificar ou reedifie. tr casas dentro desta Villa, e Povoacões de s*u Município sem II- 

i enca da Gamara com alinhimento dado p‘do Fiscal, conforme a planta adoptada pela Camara, tendo o Fiscal mil 
t eis pelo alinhamento Os infractores serão multados em dez mil reis, além da demolição a sua custa.

\ r t  3 Nho se puderào d’ora em diante ediflear ou rcedificar casas dentro da Villa, que não tenhSo ao menos 
i frente de tijolo, ou ped’-a, e altura do pavimento a cornija desesei* palmos jexceptua u -se as casas d* sobradosyque 
terlo as portas co n onze palmos de comprimento, e cinco de largura, as janellas s«(e palmos e a mesma largura uas 
jmrtas Os infractores IncorrerSo na multa de vinte mil reis, aiém de ser demolida a oura a sua custa d ’ordem do

' SLÍArt 6 Os proprietários das casas desta Villa. serai obrigados a fazer calcadas, as quars nfio terfio menos de 
M>is paltüos de largura, nniformisados pelo Fiscal. Os infractores serão multados em dez mil reis, alauí da demoli.-, 
•■ao a sua custa.

\r t  7 Até o ultimo de Outubro de cada anuo, serfio caiadas tedas »s frentes das casas desta Vida. e Povoa* 
, •, >s . .. sen Mmicipio, assim como as fientes dos muros que deitarem para as ruas. Os infractores seráo multados 
em di z mü reis

«. Os bi'cens nesta Villa terfio vinte palmos de largura, e « praça entre as ruas nuuca meuos de cincoea- 
H, palmos ; aquellas ruas, qne se communlcarem pbios quintaes, duzeutos e quarenta palmos, sendo fechado o béc- 

■ nnro de pedra ou tijôlo. Os infraciores serio multados nm dez mil reis.
A l t  9. Os p>oprictarios da» casas desta Villa serão «brigados a limpar nos mezes do Junho e Dezembro de 
nnno. as frentes de suas casas até a metade do terreno que fica entre as ruas deixando n i limpa o exoim ; e 

..quiii, s leriamos q.»u se uchao ilJ \olutos, nj quadro da V ilia, assim como da ca».» d O. íu; io ou da Matriz, serfle 
ti.epns pelo Procurador do Patrimônio. Os infractores screo multados em d v mil rei

U N,..g'ien> po lorà botar materlnes nas ruas iesto Villa sem licença da Gamara. Os infractores serfio 
tonltados rm ci..co mit »eis.

\ , t  11 Os prédios destn VÜIa. e P,>voa"õ'S de MonW-in, one estiverem em estado de ruína, serfio obrigados 
os proprietários destes, a demolil-os no prazo ue trinta di.i» Uepoi» do advertidos paio Fiscal, e examiuados por Pe- 

Os tefrpe*- serfio multados e u trinta mU reis, além de ser o prédio demolido a sua custa.
Art. 12 yuem aforar terrenos para ediQcar nas terras do Patrimônio da Camara, üo prazo de um anno, e se 

Irnt' o deste t»mn ■ o nfio fizer, poderá afo ar se o terreno a quem o requerer.
\ i l .  lá As escavações feitas pelas aguas no inv rno seráo entulhadas pelos moradores da rua, bêcco, o» e®* 

, radas em que ellas se derem. Os infractores seráo multados em quatro mil reis alem de ser cnl. ilhatada a sua custa 
cie ordem do Fiscal.

Alt 14. Náo se poderá apresentar expctnccle publie-. uas ruas desta ViÜa, e Povoa-o-s do Município som II- 
ttenen da Camara, pela qual se pagará dez mtl re is: sob pena do vinte mil rm» de multa aos Infractores.

Alt. 13. Os que deitarem ciscos na? ruas, bèecos, on em outros I .gares qnaesquer nesta Villa, e Povoac-d-3* 
ifn Município, ou os queimarem cm seus qnintaes, softYerao a multa de uons mil reis.

S tlnlc:». Exceptuam-s» as casa» que tiverem os sem quintaes n.unido» que poderão quoij»- r das dez horas 
«ia noite em diante.

Art i 6. No dia da reunião da Feira nesta Vdla uao podpran tranzitar carros polas ruas da reuntfio do povo. 
«lasseis horas da manhfirtsseisda tarde. Os infractores strao multado» em quatro mil rei-, ou rtuatro dias de prisfio.

Al t 17 Ninguém poderá seccar carne, couro», ou peixe nas ruas desta Villa ; sob pena de quatro mil reis, 
uh quatro «1 las de prisão aos Infractores.

'■ a r t IS. Ninguém poderá matar rezes para o consumo do povo, nesta Villa, som ser no matadouro designado 
j;ela Camara, on em outro cora licença desta, pela qual pagara dez mil reis. Os infractores seráo multados em dous 
mil reis por Cada rez.

\r t. 19 A matança será feita das duas horas da tarde ás seis excepto nos dias de Feira J. Os infractores 
veríto multados em mil reis por cada rez, e os que matarem as rezes soffrerae» mesma pena, ou um dia cie prlsno.

Art. 2 0  Aqnellesque mandarem matar rezes doentes ou que mudarem esquartejar a* que forem achadas 
ijoortns parn vender ao ■ ovo, serão multados era dose mil reis, a o» executores soffrorfio a mesma pena

Art 21 Haverá neste Villa nm assougue publico com os utcncilios neceisarics, no qual se venderão as re  ̂
Ves n-.mAas para o consumo, e pagarão os vendedores cento e sessenta reis pur ca la rez itic para ali for conduzida 
-Os qnexjondrtzrrem para outro lugar rezes mortas srrao multad is em c nco mil reis por cada rez

Art 22 A pe spavqub qulzer ter assougue particular, tirará para isto licença Ja Camara, pela q uai pagará a 
<fuiH)tia d. -dof-e-rml reis.

Art. 23. ^  Canjara fo'necerâ aos criadores e marchantes um corral em que sejao recolhidos os gados drstlna 
«íás para o eorstimoi, pelo que nada pagarfio

Art 24 Os dono» de vendas, lojas e padarias serfio obrigados a tirar licença da Camara em Janeiro de cada 
íifmo. peln «uttrhagnrfio «s vendas mil reis, as lojas, s jfio e fazendas, ferrag-ns. ou conjunta neut. • eo n malha- 
«los dons mil reis, as padarias cincu mil reis, sendo os don^x d. sscs os ab leclmeutos nacionaes ; e sendo estrengei- 
t o i i g f  ráo o doplo. Os inf actores soffreráo a multa correspondente ao triplo do valor das licençns

ArV Os donos dos fornos de cozer pfio e bol-ieba siio obrigados a fazer chaminé que nunca tará menos de 
•cinco metjos de altura. Os infractores seráo multados em dez mil reis.

\ r t ' m  Fica proi.ebida a existencla de forn >s de- queimar cal, de cozer pfio e bolacha offlelnas de ferreiro, e 
caldeireirn na* casas das ruas do Commercioe da Igi n|a desta Villa Os Infractores serfio multo os em vinte urait reis 

Art 27 E' prohebida nesta Villa, a venda de Polvorn, assim como e faurico de fógo artificial. Os infractores 
í,énrtter mnltmíos em oito mil reis

j^et 2S. Os animaes que merrerem nesta Villa. Povoaçoes dc seu Município, e seu* arrebaldc.s »erao por seus 
d^Ticstnan.lados-cuterrar ou arrastar em distancia taiqueo ledito nàoencommode aos habitantes. Os infrac'ores se rno 
nftrttudo-j.i-m qoetro mil'rela, além de ser eoterradir .jti arrastado o animal « custa do infractor de ordem do Fl«eal.



Alt. 29 A • i*r lente P / r t  ! ;it 1 Vill.t, prtarft por crtJ.i carga mil reis, ve-
nu t.i r c.ida gai r-f  io tivzentis u vinte r. is.
Art. RO (>< donos dr tojos. vendas . Uvornas que consentirem em su»s casa-, csci-avjs alheios, mais tempo 

do qu-> o necessário para comprar e ven ier, s • rao multados em de* mil reis.
Art. RI Niuguc o po WA t-r curral de aoanhar peixe no litorar deste Município sem licem-a da Gamara, con- 

o ilida annnnlmeute. Os infrtctores seráo multados em vinte cinco mil reis
\ r t  32 As ar ui ui Uns d.i iresmalho e pmgitrias flcáo sugeiias as disposições do artigo antecedente.
Art 33 Fica pr iliebi Ia a criação de Cabras, Ovelhas e Porcos soltos nas var/.eus agrícolas deste Municipio 

até o Poco Branco in. lusivj, e so é p-.rinittido m s ruas desta Vii Ia, e Povoaçôes tio Municipio, as Cabras tio leite, 
indispensáveis as famílias, sendo os d nos obrigados a trazel-as co n canga e a tirar liccuca anu uai .sente da Camara, 
p líMitial pagarao » í| h «otia de dons mil rei- por Cida uma. Os infractores serfio multados em dons mil reis

Vil 31. Nenhum proprietário poderá impedir as aguas correntes dos rios deste Municipio com tapajens para 
n ;u r terras, on para qualquer outio (im por mai de vinte quatro horas. ate a ponte do Carnaubal no Rio Agua-* 
\7 tl ,• d ihl para bn;\o dos" horas somente; e os do Rio do Póço per vinte quatro horas geral mnnte. Os infiactores 
serm» multados em incoo.nta mil reis, podendo a lera ditso ser aberta a tapugem de orrte n do Fiscal, logo que che
gue ao seu conhecimento que esta off. nda ao proprietário vizinho.

Art, 35. Ninguém po^rrà tapar segunda vez os r'os correntes deste Municipio. sem ter no menos decorrido 
vinte dias depoig da ultima tapagem. Os infractores softrerfio a pena do aitigo antecedente

Art 26. Só aos pronrietarios são pcrmittilos as tapngens mencionadas nosarts 34 e 35das presentes Posturas. 
Art 37. Os proprietários dos rios correntes deste Municipio serão obrigados a limpar os leitos dos mesmos 

iio* r w mczes de F-veviro e Julho de cada anno. Os infractores pagarão de multa dc trinta mil reis, alem de ser 
■a limpeza feita ue ordem do Fiscal a custa do proprietário.

Art. 35%. Fica prohebido neste Municipio o corte das arvores do qualqu r natureza nas nascenças dosados cor
rentes „ em roda das clngôas. Os infractores seriio multados em trinta mil reis, ou quinze dias de prisno

srr. 29. Os proprietário» das terras deste Municipio serão obrigados a limpar as estradas e atalhos de soas 
piou ie. ades ale j ultimo de Agosto de cada auno, tendo a estrada vinte palmo, e. os ataihos dez. Os infractores 
ser,no mnl">dos em dose mil reis.

V-t. /,n Toda aqnelie que entrarem pateo fechado de propriedade alheia seu» cousentiinento âe seu dono, 
sefn n. nluid.0 em dou» mil reis e sendo denoite em quatro null ruis j o na fulta do moeda prisão correspondente a 
mil rt i-i por dia.

Art. 41 LNinguem poderá caçar, pe»car, ou fazer outra qualquer cmisa ua promiedaJ ' alhaia, srm consenti- 
«  «cm dono. Os infractores serão multados em dous mil reis, e na falta de moeda prisão correspondente a
ii i i <■ - | ur ma.

Ar 12 Tc''o aquelle que tocar fogo em pastos deste Municipio, gera multado cm vinte mil reis, e na fulta do 
«vi ■ a :i-e3po.irnte a mil rtis ror dia.

Ai l 4 Niuanem poderá desviar estradas neste Municipio, sem licença da Camia, pela qual pagirà e.nco mi 
-reis. i s icfi-aciores serão multados em dose mil reis

A t 54 o.. Hue maltratarem os gauos Vaecnm e Cavallar sem que tcnliáo suas ceicus nu conformidade dal 
|> ;  |> mia., oltíiii da indemnisaçao do damno á jne sao obrigados, por cada i z ou animal, seráo multados em
dous i! ! tcj.

4it 55 F.’ prohpbido tirar barro e arêa para qualrjuur fim, dentro dos I -pites destu Viila, nus estru Ias e lu
gares pnximos a 'lias, c nas proximidades dos rios e fontes. Os Infractores seráo multado» em quatro mil i-eis oa
•qu.- tro "ns de prisão

Kl. Al énda Feira desta Viila, nenhnma outra se farà neste Munici io, sem ser e u lugar designado
pei ■ -í’,a un. Os *nfi lares seráo muítaJos por cada vez um dous mil reis

A r. 57. O Ffso ” ã*«'gnnrn os lugares em que se devem collocar os gone.-os que vieram a Feira, de maneira
qnt nno fiquem ean' i:-, ‘ns O que se onpozer s presente disposiçà'o será multado em dous mil re s.

As« ’/,s. N -i.huuia nessoa poderá andara Cavallo por entre o povo, no dia da reunião da Feira, assim como 
os t.availus iiho pn«ler,.o licar no quadro da Feira, devendo ser retiraios para as ruas de detraz ou para qualquer 
otrtioliua . Os iairactores seráo multados em dens mil reis, ou dous dias de prisão.

Ai l 49 Os gf-nrros de pri neira necissidade que viprem ao mercado, e Feira desta Viila, nfio poderSo ser 
•vtMiO us eu, u r.nue, se não depois das duas horas da tarde 0% infractores serfio multados em dez mil reis, e na 
faltn de moeda, prisão correspondente a mil reis por dia.

A>t '10. A* jifs-ona que comprarem on venueiem generos de qualquer natorez* serfio obrigados a ter pezos a 
me.did.-is f ridos, pelo systena métrico Fran-ez ; s»ndo as -i feri coes feitas nos mezes de Janeiro a Marco e as re« 
visoes no d<* Julho a Agosto, e pagarão pelas af-ri.-òrs quinhentos reis, por cada terno de pezo e medidas ou parta 
dellas, c duzentos reis nas rCvisôos. Os infractores serão multados em dose mil reis.

Art. 51. As pessoas que falsificarem pezos-e medi Ias, depuii de aferidas, incorrerão na multa de trinta mil 
reis, on quii ze dias de prisão

Art 352. O vferid< r será obrigado a concluir a aferição no prazo designado no art. 50 ; o que isto não cumprir 
será multado em vinte mil reis

Art iS. O Aferidor será obrigado a dar bilhete de aferii;So declarando as qualidades das medidas e pezo qne 
«ferir : o ,.uo i*m na«» cu nprir, sc-rà multadi em dous mil reis, por cada bilhete que deixar de dar.

Art V, o  ''iscai fará duas corrpiçües anutialrnente : a primeira a concluir-se até o mezde Junho, e a ult 
até o (t ■ Dezembro, mnunciado por Edital o dia em que devem c imeçar, podendo além disso fazer corridas eu. 
tempo Indeterminado O Fiscal que deixar de cumprir a presente disposiçáe será pela primeira vez admoestado 
pela Cunara, i- na reincidência multado em vinte mil reis.

Art. ;>5 Logo (jne conste ao Fiscal que alguém infringio as presentes Posturas, entrará mlnnnclosamente em 
averiguiç io, veruicada a infraccáo, mandará pelo Societário lavrai o termo de muita, no qual declarará o dia, mea 
e anno. em quo se néo a lnfrac>.So e o nome do infra -tor, e das testemunhas presenciaes, assim eeoso a quantia im
posta. O l ’isc- %1, que náo cumprir esta disposição, sera multado em dous mil reis por cada falta.

Art. ! € Nin.Miem poderá vender generos Currumoidos ou falsificados, assim como carne de Maltriste. Os itt* 
frnctores serão mnltnãus em dez mil reis, além de mandar o Fiscal deital-os fóia, depois de verificado por Peritos 
a corrcmpcão ou falsificação.

Art 57 Os fionos de lojas, vendas e assougnes desta Viila, e Povoaçôes do Municipio, serfio obrigadas a tef 
com asseio os utensílios dos mesmos estabelecimentos. Os infractores serfio multados em dous mil reis.

Art. 58 llaveia nesta Viila uma casa de mercado, na qual se recolherão todas as cargas qae vierem para sef 
vendidas, * pagarão os seus donos por cada carga, que for conduzida e recolhida oitenta reis. Os Infractores sertte
multados en> dous mil reis por carga.

Art 5*J. Ficio prohebidos os seguintes jogos: Maior ponto, dito Bancado, Bolla, Vispora, Pacáo, Barr* 
Jranceza do ■- irtas, como de Dados e qnaesqner outros qae, posto tenhfio denominação diversa, sejfio de patada»,



Os infractores incorrerão na multa de quatro mil reis ou qnatrodias de prisão.
Art. 60 Os donos das casa», onde s** fizer o uso dos jo.:os prohebidos, soffrdrao as psnas do artigo antecedeu* 

te, além daquellas cm q .e incorrerem Delo Cudigo Criminal.
Art 61 \ s  licenças cinco lidas p ’la Cima,a pagarao as que forem oara curral de apanhar nei\e,dez mil rejs 

jangadis e tresmalhos dous mil reis, por qualquer outra náo ospacciílada mil reis, e serão pagas na occasião dá

correjmão.^ ^ ioPst, lvj0 3 Câmara reunida, o s iu  Presidonte poderá conceder temporariamente as licenças que
lhe forom requeri Ias e n termos l?“aes.

$ rt. 63 Níng ia n pod?rá ter c les soltos nesta Villa ; os que assim forem encontrados serão mortos da ordem 
do Fiscal ou de q lalqu *r outra autoridade Policial, pagando além disso, o dono a multa de dons mil reis.

Art 61 Fica pr<'h bi los n>sta Viüa fogo solto, denaminado luscapé. Oj Infraetores soffrerãe a penas de 
oito dias de prisão, ou a multa pecuniária de oito mil reis

Art. 65 Ficão criadas as seguintes imposi oos, que farão parte da renda Municipal :
$ i°. Por cada forno de queimar cal para negocio dez mtl reis 
« 2o Por cada olaria doz «il reis.
« 3 Por ca Ia carro de aluguel cinco mil reis.
« 4o Par cada coqueiro que tenha attingido a epocha da fructiflcação, cem reis»
« 5o. Por cada prensa de ah  adão dez mil reis.
t 6* Por cada rez que f >r vendida fora do Município, pagos pelo vendedor, dnzentos reis.
« 7o. Pelo registra de titulo honorífico, cinco mil rois.
« 8o Pelo reuistro de nomeaçao de Empregados, qne perccbão ordenado pelos Cofres Pabllcos dons mil reis 
Art 66 O Fiscal terá a terca paite das multas que impozer por Infrâcção de Postaras.
Art. 67 O Secrctirio e o Porteiro acompanharão o Fiscal na» correiçõe^o corridas feitas dentro da Villa ■ 

nas de mais a p,?n«s Iara os termos de infrâcção.
Art 6K E nbom se não faça especial menção em cada asa dos artigos das presentes Postaras, fica expresse

qne a pena duplica-se na rein ideneia
Art 69. Ficão revogadas as uis.ioslcoes em co itrarlo.
Paço da Camara Muuicipal da Villa do Ceaia-merlm, em Sessão Ordlnaria de 12 de Setembre de 1181

Manoel Joaqum Brandão, Presidente,
F>anci<co Bt mordo de Goveia.
Guilherme Leão Vanllã.
Antonio de Goes Vasconcelhs Borba.
Anfonio brancisco de Paiva.
João José de Mello.
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Posturas da Cainara Municipal da Vida do Ceará nierim.

A.rt. As inlinmaeoes serão feitas nos CemitnMas pnbÜco«. cxnaptj noi Enganhos on I •. os h in v r  >r
mento feitos, sendo ob.igado o onprietario deita <» admlt.tlr em to los os (in* de m-zes ao Paroeho o nsseot.it nas 
riessoas q*e forem s* pultndns nos ditos Gemiteri m. Os i 'fraotores j» garío a multa de d?T m<l rei<\ on tres di.is -ie 
jiiisüo, sendo estas penas upplicadas, tanto aos cncnrragados, como aos qne se pr. starem a dura sepultura aos ca~
fjfl V6 p p j m

4 rt. 2. Ninguam poderá correr ou esquipar G ivallo nas ruas desta Villa, das seis horas da tardo as seis da 
Mianhíi- Os infraetoros serão multa loj em doas mil reis, on dons di s de prisáo.

árt. 3- Nenhuma pessoa poderá baihar- e, lavar roupa, animaes, ou outra cousa ni fonte da serventia dos 
J'ibitantòs desta Villa. que fica sendo d’ora cm diante o põe . qne existe no rij, defronte a casa de Lourenço Ev;m 
■ elista da Silva. Üs infraetoros serão multados em dous mil reis. ou dous dias de prisão

Ningoem podará edificar ou reediflear casas dentro desta Villa, e Povoaeoes dp s^u IVÍunicipio sem |i- 
t cuea da Gamara com alinhamento dado pelo Fiscal, conforme a planta adoptada pela Gamara, teniio o Fiscal mil 
j -iis pelo alinhamento. Os infractores serão mnlt&dos em dez mil reis, além da demolição a sua custa.

\r t  3 Não se puderão d'ora em diante ediücar ou modificar casas dentro da Villa, que não tenhão ao menos 
frente de tijolo, ou pedra, e altura do pavimento a cornija deseseis palmos lexceptuam 3e as casas d« sobradosyque 

r*rSo as portas com onze palmos de comprimento, e cinco de largura, as janellas sete palmos e a mesma largura uas 
))órtas Os infractores Incorrerão na multa de vinte mil reis, além de ser demolida a oura a sua custa d'ordem do

* ISCfl\r t  C Os proprietários das casas desta Villa, serãa obrigados a fazer calçadas, as quars não terão men >s de 
{Nfig palmos de largura, uniformisados pelo Fiscal. Os infractores serão muitados em dez mil reis, além da demoli» 
«■ao a sua custa.

\ r t  7 Até o ultimo de Outubro de cada anuo, serão caiadas tedas as frentes das casas desta Vida, e Povoi» 
Município, assim como as fientes dos muros que deitarem para as ruas. Os infractores serão multados

cm dez mü reis
8. Os Mecos nesta Villa terão vinte palmos da largura, e a praça entre ss ruas nunca menos de cincoen 

la palmos ; aqneilas ruas, que se communicarem pelos quintaes, dazeutos e quarenta palmos, sendo fechado o bée- 
•nnro de pedra ou tijolo Os infracroras serão multados em dez mil reis.

A l t  9- Os pi opritítaries das casas desta Villa serão «brigados a limpar nos mezes de Ju.iho e Dezembro d e
auno. as frentes de suas casas até a metade do terreno que ílca entre as ruas deixando ni limpa o caoim : e 

aüuell.» terrenos q io se achao de volutos, na quadra da Villa, assim como Ja casa d Orne io ou da Matriz, serãe 
limpos pelo Procurador do Patrimônio. Os infractores scrao multados cm tlu. mil rei

\ a  id Ninguém P° l°rít botar materiaes nas ruas desta Villa sem licença da Gamara. Os infractores serão 
multados cm cinco mil reis.

Ut II. Os prédios desta ViMa, e Povoaeoes do Mnnleirlo, qne estiverem em estado de mina, serão obrigados 
os proprietários destes, a demolilms no prazo ue trinta dms depois de advertidos pe.o Fiscal, e examinados por Pe
ritos O; infractores «erflo multados e n trinta mil reis, além de ser o prédio demolido a sua custa.

Art. t2  Quem aforar terrenos para edittear nas terras do Pairimonio da Camara, uo prazo de um anno, e se 
rícote temp . o não fizer, poderá afo' ar se o terreno a quem o requerer.

Alt- 13- As escavações feitas peias aguas no inv.rno serão entulhadas pelas moradores da rua, bécco, o« es>* 
tradas em que eilas se derem. Os infractores serão multados em quatro mil reis além de ser enl ilhatada a sua cu»ta 
de ordem do Fiscal.

Art W Não sa poder'' apresentar espetáculo publica nas ruas destn Villa, e Povoa-o-s do Município sem li- 
urncií da Gamara, pela qual se pagará dez mil reis : sob pena do vinte mil reis de multa aos Infractores.

Art. 13. Os que deitarem ciscos nas ruas, béccos. ou ein outros bufares qnaesquer nestu Villa, e PovoaçSes 
do Município, ou os queimarem em seus quintaes, soffiemo a multa d« unos loil reis.

Ç flnico. Exceptueir-se n« casas que tiverem quintaes murados |uc poderio queim.. r das dez horas
da noite em diante.

Art 16 No dia da reunião da Feira nesta V ila não noderãn tranzitar carros palas ruas da reunião do povo. 
«lasseis horas da manhã ás seisda tarde. Os infractores svrao multados em quatro mil rei , ou quatro dias da prisáo.

Art t7 Ninguém poderá secear carue, couros, ou peixe nas ruas desta Villa ; sob pena de quatro mil reis, 
«tu quatro dias de prisão aos infractores.

Alt 18. Nmguem poderá matar rezes para o eomumo do povo, nesta Villa, snm ser no matadouro designado 
yela Camara, ou em outro com licença desta, pela qual pagará dez mil reis. Os inf actores serão multados em dous 
inil reis por Cada rez..

Art. 19 A mutança será feita das doas horas da tarde ás seis excepto nes dias de Feira ). Os infractores 
t>erão multados em mil reis por cada rez, e os que matarem as rezes soffrerãe a mesma pena, ou um dia de prisão.

Art. 26 Aquelles que mandarem matar rezes doentes ou que mandarem esquartejar a* que forem achadas 
ftiiortas para vender ao ovo, serão multados em dose mil reis, e os executores soífrorãr» a mis m pena

Art 21 Haverá nesta Villa um assougue publico com us utencilios necessários, no qual sc venderão as re«- 
>/ei mortas para o consumo, e pagarão os vendedores cento e sessenta reis por cada rez |iio para ali for conduzida 
♦>s qtia conduzirem para outro lugar rezes mortas serão multados em c nco mil reis por cada rez

Art. 22 A pe soa, que quizer terassougne particular, tirará para isto licença Ja Camara, pela q uai pagará a
«juantia d.. do?e mil reis.

Art. 23. A Camara fornecerá aos criadores e marchantes um corral em qne sejáo recolhidos os gados destina 
«los para o consumo, pelo que nada pagarão

Art 2t Os donos de vendas, lojas e padarias serão obrigados a tirar licença da Camara em Janeiro de cada 
.-iimio, pele qual pagarão as vendas mil reis, as loja*, s jio e fazendas, ferragms. ou conjunta nent co n malha- 
«iosdous mil reis, as padarias cinc» rui reis. sendo os donut d, sses h* ab leelmentos nacionacs ; e sendo estrengei- 
-rns pagarão o dnplo. Os inf actores soífrerão a multa correspondente ao triplo do valor das licencas

Art 23. Os donos dos fornos de cozer pão e bolacha são obrigados a fazer chaminé que nueca tnmgmenos de 
vinco metros de altnrn. Os infractores serão multados em dez mil reis.

Art. 26 Fiea prohebida a existencla de fornos do queimar cal, de cozer pão e bolacha offleinas de ferreiro, e 
vnldeireiro nas cnsus das ruas do Commercioeda Igieja desta Villa O* infractores serão mnltnosem vinte md rei»

Art. 27 E’ prohebida nesta Villa, a venda de Polvora, assina como e fanrico de fógo artificial. Os infractores 
narão multados em oito mil reis

Alt 28. Os animaes que merrerem nesta Villa. Povoaçõcs dc seu Município, e «eus arrebaldes serão por seus 
donos mandados enterrar ou arrastarem distancia tal que o ledito não cnuummode aus habitantes. Os infrac1 ores serão
Tnnltados em quatro mil reis, além de ser enterrado ou arrastado o animal » custa do infractor de ordem do Fiscal.
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Vs nTractores scrüo mu't:i1os em dous màl reis na fn'ta de moeda pii-no correspondente a
ilU.
Te ’n m.uel.oqn- toe*, fogo em pasto» deste Muni, ii-io, s, rrt .imitado em vime mil reis. e na falta da 

nte a mu '-efs per H!a
N.iiü.ion pudera des vi r est.aoas neste Mu ilíc ito , sem licença ú u C.nu.s, p .la  ouai pae .rá  emeo ,ai 

s iut Hr.ores seriio multados em dn-p mil reis
' ' 1 n  s>» q;ue •MtiUdti.Viii os «aU.a V u:enm e Cavallar sem que ioti^.io suas ceio is n,« cui.fo, miiiade dal 

ivui, hiéni da indemnissçao do damno á jue sao obrigados, por eu l.i r •/ nu aiimnl, saráo multados e n
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V fi sr> r'rtrrdiebldo tirar barro e arêa para qnifdmr lim. dentro dos I •:lp.de«l Viih ni'< ostra ias e lu
rrs •'«•nximov a "lia* o nas proximidades dos rios e fontes. Os infracl ucs seráo mul.ado* emquatro md reis ou

r! ppeSo.
\\s  » »’ FĤ a desta Villa, nenhuma outra se fnr* nesf • Mti-uv 10 ser e

pe/.i (, i ii,?.rn. tes srr«1o muStu \ s  por ca«'a vez c * dous mil reis
sn  (.7 O Fi*r •« os lugaro» em que se devem cillocar os «oneros que vierem n Feira, de maneira

luvipiti 00(1*r■ • 11•**»}* O one se onnnzor. presente di»o-siçiio s ua mullrdoem duo» m ! , e s
" 't  <«• -N -..hiimii ..essoa oodera anda- o Cavallo por ontr i o povo, no dia ua reiii.iao d . Feira, assim com® 

. > t.av .li-is o.» . d . o  Itcar no qn.ndro da Feira, d-vendoser retira Jos pa;;« as iuas da detr.a ua para uualqaer 
”i. m. i g,t o , i.iiiaeunes serão multados em dous mil reis, ou dous dies tíe prislio H

tu . i;» 0» n T.i ros de pri ueira nec ssidade que vim-m *o m-rcado, e Feira ilesta Villa, nao po-terfio ser 
u. u . ..i. >c rao  depois das uuas nui.ts Ua tarue O . infractor»? serio multndus eiu dez mil reis e na 

t dta de moena, prisão carrespondente a md rris por dia. ’
!• - mie eompraivm ou v.-j ;e.e,n gcnei:« do qualquer natureza serSo obrigado, a ter pesos a

....... •‘f P’'° 8V*ta n» meírico Fian-e/.; a-nlc as -.fcriçdes fritas nos mezes de Janeiro a Marco e as re®
",s#e? «° 'tpJ.dhiia verosto. » pafar.so pehs af ri .o-s qu uh-ntoi reis, por eaaa terno de pezo e medii is ou parte 
sirtirs. p du/ento* rpis nas rdvisOcf. O» infrai"rr-'i s*v'.;o .nultatins cin dese mil tpí»

Alt. St. V,  ̂ ssoas qoe laisilicarem pe/.os e medi !as. rtcp.t, de aferidas, iueorreri«u ua multa ua uinU mil 
i*. no qiiii zp dias de pr.sho

A' t Ui Ú Alo-id. r s uá obrigado a CJoelu.r i, nferiçSo no pmzo dedgnado no art. 30 ; o que Isto nao .-iimDrlr
• ; iiHvÁ.ii.o (i>i •.i< tc mil m s H H

..!  *%. ti vf.iidor será obrigado a darrülmte deaferi7!to d"»hranlo as qunlidades das modidas e pezos 
s | :vm eu npilr, sr ra n.uilad i em Uous mil reis. por cada bilhete que deixar de dar 
U sp.-d forV .‘ni* c;rrr.ç5 rsan..ai!meule : a prim ir* a concluir-se até o mez de Junho, e a|Í 1' I (I OOP Fftlfo! r? I n u m  > I I 1 0  rl a  t m  r n  .« > >Ci 0 . 1 0  >  n  . d   t ■  ,  * •  <
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I)•/.t-miiri, uiPUitei vIo por líd tu lod iaem quodevem  c m e Var. podendo além disso fazer corrida,

'-  i- " t ,>r ma o Hsrai que d oxar d . cunprir apresente disposição será pela primeira vez admoesttao
Wiiimih. ii . re r.eKlcn'*i!t multado em vtt te mil reis.

. une conste ao Fiscal que alguém infringiu as presentes Posturas, entrará mlnunclosamente em 
hVl,M ’ ç "*■ m n.dar.1 pelo Secictnrio lavrar o termo de multa, no qual declarará o dia, nea
. II. .;ur ucJ IniraLvao e o ..ome do mf.-a -tor, e das teste,nunl.as presenciaes, assim como a quantia Im-
I 1 i-“ :,í“/ (.'uitipnr est.r disposição, sera multado em dons mil reis por cada falta.

Art. -fi iViruiirm poderá vender generos c rrnmoidos ou falsificaJos, assim como carne de Maltrlste. Os In.
sili-H'jiuJeZ m,‘ rfSS’ * e n d<5 rai,ndar 0 Fiscal dsita|-os fóia. depois de verideado por Perito»

A t ,7 Oi d-nos de ! jns. vendas p assougues desta Villa, e Povoecões do Município, serSo obrigados a ter 
........,,s " tenulíps d S -nes -os est- bp'eei,npnius. Os infractores seráo multados era dous mil reis.
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i nest \ ui.) uma Ciivi de marcado, na qual se recolheráo todas as cargas qoe vierem para ser 
r » se i* donos por cada carga, que for conduzida e recolhida oitenta reis. Os Infractores serã®

-> - i dou> ml ipis oor c-iiga.
. . .  :»J. .'ic piol.-bidos os seguintes jogojs : Maior ponto, dito Bancado, Bolla, Vispora, Pacáo, B ar»  

utaL t- :u ne Dado» equaesquer outros que, posto tenh&o danominaçfio diversa, sejáo de paradas



Os infractores Incorrerão na multa do qn»tre mil reis ou quatro dias de prisão.
Art 60 Os donos das casa», onde se lizer o usi dos jocos prohebidos, soilrcrao aB pinas do artigo anteceden- 

tc além daquellas cm q .e incorrerem oelo Cidigo Criminal.
Art 61. As lice ic.is «Mnci.iiias p Ia Ca na a pigar io as que forem nara curral de apanhar oek»,dez mil reis, 

jangadas e tresmalho* dous mil reis, por q lalquar ouixa não espcccitlada mil reis, e serão pagis na occaslão da 
correicáo.

Art. 62. Nioestanlo» C ‘imra reunida, o seu Presidente poderá conceder temporariamente as licenças qas 
lhe foram requeri Ias e n termos l-p cs

Art. 61 Ningue n poderá t-r cies soltos nesta Villa ; es que assim forem encontrados serão mortos de ordem 
do Fiscal, ou de qoalqu *r outra autoridade Policial, pagando além disso, o dono a multa de dous mil reis.

Art 6Í Fica pnh  bidos n^sta Villa ■■ fogo solto, denominado luscapé. Os infractores soffrerfio a panas de 
oito dias de prisão, ou a multa pecuniária do oito mil reis

Art. 65 Ficao criadas as seguintes imposi das, que farão parte da renda Municipal :
$ I». Por cada 'oinode queimar cal para negicio dez ml| reis

2» Por cada olaria dez > jl reis.
3o. Por ca Ia carro de aluguel cinco, mil reis.
jj° Por cada coqueiro que tenha attingido a epoc\ia da frnctlQcaçffe, cem reis.
5°. Por cada prensa de ahadáo dez mil reis.
6* Por cada rez qu< f>r vi ndida fora do Munleipio, pagos pelo vendedor, duzentos reis.
7". Pelo registro de titulo honorlOco, cinco mil reis

< 8o Pelo reaistro de nomeaçao de Empregados, qne percebãe ordenado pelos Cofres Pablicos deus mil reis
Art 66 0  Fiscal terá a terca pa’te das multas que Impozer por infrâcção de Postaras.
Art. 67 0  Secrct.rio e o Porteiro acompanharão o Fiscal nas correlções e corridas feitas dentre da Villa m 

nas de mais a pen*s Iara os termos de infraccáo. *
Art 68 Embora se não faça especial menção em cada n a  dos artigos das presentes Postaras, fica expresse 

que a pena duplica-se na reincidência
Art 69. Ficao revogadas as disoosleoes em cootrarlo.
Paco da Cumara Municipal da Villa do Ceaia>merim, em Sessão Ordinaria de 42 de Setembre de 4 |||^

Manoel Joaqwm Brandão, Presidente,
F*anci*co B>rn'rdo de Goveia.
Guilherme Leão Vartlla.
Antonio de Goes Vasconcelos Borba.
Amonio tranciseo de Paiva.
JoãoJosi de Mello.




