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iM HKrr.it.
\  Com missão Je Cornaras Mimicipaes, a quem forao’ rcmcltidos os artigos <lc Posiuras da Camara Mu- 

licipal da Cidade do Príncipe, lendo-os examinado atleniamente, veriticou que elles estão’ nas condieóes 
le serem approvados sem alleracao’, pelo que é de

P arecer

Que as referidas Posturas sejuo’ submellidas a discussão’ para serem approvadas, adoptando-se, por isso, 
o seguinte

PROJECTO:

A ASSEMISLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

Artigo unico Ficao npnrnvudos os Artigos de Postura?da Camara 
revogadas a'- disposiçõesnn contrario.

Sala das Commissóe», em 26- de Outubro de l'»71.

Municipal da Cidade do Príncipe;

Manoel Basiliõ de Araújo. 
Manoel Busilio de Brito Guerra*,

A CAMARA MUNICIPAL 1)A CIDADE DO PRÍNCIPE PROPOE:

Art. 1. Qualquer pessoa que pretender edificar crrsas nesta Cidade e Povoações do Municipia nao’ a 
(poderá fazer sem previa ficenea da Camara, que mandará dar o devido alinbamenlo pelo respectivo Fiscal; 
os contraventores serão' multados em 43000 réis, e serão’ obrigados a dimolir a obra á sua custa.

Art. 2. O Fiscal por cada cordiamento que íizer terá direito pelo seu trabalho, á uma graliíicaçao’ de 
10 00 réis, sob pena de 2®000 réis de multa.

Art. 5. As casas que forem edifieodas, ou reediíicadas depois da publicação’ das presentes Posturas, se
rão’ construídas sob as condições 3egfiinles :

§ I o. As que se edificarem no quadro da (.idade terão’ as portas com 11 palmos de altura e 5 1|2 de lar
gura ; e as janellas 8 de altura e 5 1|2 de largura.

« 2o. As calçadas terão’ 12 palmos de largura nas ruas e 6 nos becos.
« 5o. As casas que deitarem fundos para a frente de outras ruas serão’ muradas e calçadas e os muros te

rão’ portas ou janellas ao menos fingidas.
« 4o. Os que nao’ observarem qualquer destas condições serão’ multados em '10:000 réis, e obrigados a 

pôr em pratica o que dispõem as presentes Posturas relalivamente à ediíicaçao’.
Art. 4. Todos os proprietários desta Cidade serão’ obrigados a caiar as frentes de suas casas, e fazer cor- 

nija dentro do prazo de 1 anuo, á contar da publicação’ destas Posturas. Os contraventores pagarao’ 10Í000 
réis de multa, e o duplo por cada reincidência.

Art 5. Na mesma pena incorrerá aquelle que d’ora em diante edificar nesta Cidade.
Art. 6. Todo aquelle proprietário que chegar materiaes para edifícaçao’ de qualquer obra, tanto nesta 

Cidade como nas Povoações do Município, será obrigado á levantal-a no prazo de 1 anuo, sob pena de lb$Ü( 0' 
réis de multa e o duplo na reincidência.

Art, 7. Aquelle proprietário que, nao’ obstante as penas do artigo antecedente, conservar os materiaes 
por espaço de G mezes, sem dar principio á obra, será obrigado a retiral-os sem demora, ficando o logar 
franqueado a qualquer pessoa, sob pena de 20JM00 réis de multa.
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Art. 8. Àquellas pessoas qne tiverem chào3 occupados com alicerces serão’ obrigadas a apromptar a 
obra dentro do prazo de 1 anno, que lhe será intimado pelo Fiscal, sob pena de 20&000 réis de multa, e ser
0 legar franqueiado a quem quizer edificar.

Art. 9. Todos os proprietários desta Cidade serão’ obrigados, dentro do prazo de 1 anno. a contar da 
publicação’ destas Posturas, a olear e pintar de verde as portas e janellas das frentes de suas casas, sob pena 
de (>35000 réis de multa, e 0 duplo na reincidência.

Art. 10. O proprietário cujo prédio ainiaçar ruma sera obrigado a refazel-o, logo que para isso for in 
timado pelo Fiscal respectivo, c, nao’ 0 fazendo, será a parte arruinada demolida a sua custa, s)b pena de 
835000 réis de multa, e 0 duplo na reincidência.

Art 11. Fica probiiíido cavar barro, ou tirar arêa no Kiacho da Fortuna desta Cidade, sob pena de 535000 
réis de multa, ou 5 dias de .prisão’, c 0 duplo na reinciden *ia.

A rt.-12. Todo aquelle que íizer escavaçao’ nas ruasye praças desta Cidade e Povoaçòes do Município, 
será obrigado a enlulbal-uscunvenientemenle, esob a.inspccqao’ do Fiscal respectivo, a penas termine a obra, 
em virtuie <ta qual furão ellas feitas, sob pena de serem os conlravcnlores multados em oí000 réis, e 0 du 
pio na reineidencia

Art. 15. Os proprietários e inquilinos de easas desta Cidade c Povoagoes do Municipio nao’ poderão’ 
langar nas praças, ruas e becos, lixo ou outra qualquer immundicia, que possa datnniíiear a salubridade 
publica, devendo 0 Fiscal designar os legares apropriados para tal deposito. Os contra ventores pagarao’ a 
multa de 235000 réis ou '2 dias de prisão’, e serão’ obrigados a f.zer a remocao’ a sua custa.

Art. 14.. Todo aquelle que deitar animaes mortos nas ruas ou nos legares contíguos a esta Cidade e Po- 
voaqòes do Municipio, assim como no meio das estradas publicas será multado cm 33590o réis, e na falta de 
inoéda sofírerà 3 dias de prisão'.

Art. 15. Toilo aquelle que der tiros dentro das ruas desta Cidade, e Povoaqoes do Municipio, será pu
nido em 135000 réis de multa por cada 1 tiro : exceptuam se aquelles, que atirarem em serpentes, ou outros 
animaes, que prejudiquem 0 publico ; ficando, todavia, obrigado a dar parle immediatamenie ao Fiscal, ou
1 nspector de Quarteirão’.

Art, 1 (5. Todo aquelle, que trouxer generos alimentícios para expor à venda na feira desta Cidade e Po
voa eóes do Municipio, nao’ os pudera vender por atacado antes das duas horas da tarde. Os infractores 
serão’ multados em 135000 réis, que scrao' pagos pelo vendedor e comprador, e os generos novamente postos 
á venda, e vendidos pelo prego que dero mercado.

Art, 17, A pessoa que vender qualquer genero alimentício em estado de corrupgao’ ( ainda que nisto 
convenha a pe«soa que com-roí’) será "brigado a recebel-o e restituir 0 seu importe ao comprador, e paga
rá pela contraveocao’ 53500-; róis de multa para 0 cofre da Municipalidade : em falta de moéda prisão’ cor
respondente à 13&J00 réis pm* dia.

AH. 18. Todo aquelle que neste Municipio vender por pesos e medidas nao’ aferidas, conforme 0 padrao’ 
da Camara, soffrerà a multa de 535Ü00 réis para 0 cofre da mesma, e na falta de moeda 5 dias de prisão’.

Art. 19c Todo «aquelle que, sem previa licença da Camara, remover ou embaraçar 0 transito publico sof
frerà a multa de 8-000 réis, e será obrigado a conserval-o no estado primitivo.

Art. 20. Todo aquelle que possuir ciies que dainnifiquein as criações será multado em 25000 réis, aléni 
da reparaçao’ do damno causado, c obrigado a matar 0 referido cao , para 0 que qualquer pessoa do povo 
fica auto! isatía.

Art. 21. Todo aquelle que conservar louros em pontas neste Municipio pagará a multa de 235000 réis 
por cada vez que (or denunciado ; podendo qualquer vaqueiro serrar as pontas dos novilhos assim encon
trados, e participar a seu dono ou administrador.

An. 22. O Fiscal d’esta Cidade mandará por Fditaes. que seus moradores no prazo de 3 mezes, conta
dos da data dos mesmos Fdilac», tirem os entulhos, que estiverem nos fundos de seus quintaes, com que 
possao’ prejudicar a saude publica, ou concorrer de qualquer forma para 0 desaformoseamento da Cidade, 
sob pena de 2a>U()0 réis de multa, e 0 duplo na reineidencia.

Al t. 25. iNinguem poderá dar espectáculos públicos, corno representações theatraes, cosmoramas, dan
ças de corda, magicas, comédias ou outro qualquer devirlimento, que chame a attençao’ popular nesta Ci
dade e Povoaçòes do Municipio, sem obter da Camara uma licença, pela qual pagará a quantia de 435000 réis, 
para 0 colre; e no caso de infracçac’, 535000 de multa, ou prisão’ por (3 dias, guardados os regulamentos po- 
liciaes.

Art. 24. Nenhum estrangeiro poderá ter casa de fabrica, ou assentar tenda de qualquer oílficio sem pre
via licença da Municipalidade, pela qual se pagará 1035000 réis por anno, sob pena de 1535000 réis de multa, 
e 0 duplo na reineidencia,

Art, 25. O Poqo denominado de « SantAnna » nesta Cidade fica considerado um recreio publico: 
ninguém poderá pescar detarrafa, lavar roupa, fatos, e nem ccrcal-o, sob pena de 835000 réis de multa, ou 
& dias de prbao’,

Art. 26. Todo aquelle que, nas cacimbas, ou pogos que servirem de bebida dos gados, langar tinguí ou 
gousa que damnifique as aguas, solfrcrá a muita de 8:000 réis, ou prisão’ correspondente a 135OÜ0 réis por dia,



- Art. 27. Qualquer tegocianle de Municipio estranho que quizcr vender suas mercaJorías na Municipio 
d’esta Cidade deverá pedir uma lieen -:i á Cainara Municipal, pela qual pagará a quaaíia de o5í)J0 réis, sob 
pena de 85000 réis de multa, ou prisão’ correspondente a 15000 réis por dia.

Art. 58. As licenças concedida? de conformidade com o artigo antecedente poderão’ ?er passadas pelo 
Presidente e Secretario, quando a «'.amara nao’ estiver reunida, e, sendo registradas em um livro para esse 
íim determinado, lerão’ vigor por espaço de 1 anno.

Art. 59. E' prohibido expressamente conservar abertas n esta Cidade e Povoações do Municipio das 10 
horas da noite em diante as lojas e tabern »s, exceptuando-se as noites da festa de Sant‘ Anna, ou festa do Na
tal . Os contraventores serão' multados em 55009 réis por cada uma vez que forem encontrados em flagrante 
pelo Fiscal ou pela Policia.

Art. 50. Todo aquelle que tirar madeiras, fizer caçadas saltar cercas, e for encontrado dentro de cerca
dos, ou quintaes alheios, sem licença de seus donos soffierâ a multa de 8&000 réis, ou prisão’ correspondente 
a 15000 réis por dia ; além de ser obrigado a reparar o damno causado.

Art. 51. iNingeum poderá, sob qualquel pretexto, peiar eavallos inteiros nas ruas d’esta Cidade e Po- 
voaçóes do Municipio, sob pena dc ser o cavallo immediatamente apprehendido pelo Fiscai, afim de sei paga 
pelo dono uma multa de 35000 réis para o cofre da Municipalidade.

Art, 52 Minguem poderá esquipar a cavallo, ou fazer correrías nas ruas d’esta Cidade e Povoaçoes do 
Municipio das b horas da tarde ás O da manha, e das 5 horas da tarde em diante no tempo da festa de San- 
t’Anna. Os contraventores ficao’ sujeitos as disposições penaes do art 51, e o duplo na reincidência.

Art. 55. Qualquer proprietário d'este Municipio, querendo construir açude por onde passe a estrada 
publica*, poderá requerer á Camara a permissão' dc removel-a para outro logar, que será escolhido confor
me a conveniência do iransiio, .

Art. 54. Fica proliibido expressamente criar cabra, e porcas soltos dentro d esta Cidade, e na distancia
de meia légua para qualquer lado. ~ . ,

Art. 5o. Os porcos i u cabras qae f.»rcm encontrados pelo fiscal, on Inspector de Quarteirão , serão 
apprehendidos e collocados em um itepos to sob a in>])ecçao’ do Snbdelegado de Policia durante o tempo 
de 24 horas, findo o qual, apresentar» I >- se os donos, poderão havei1, pagando 15000 réis dc multa por cada 
cabeça para o cofre da Municipalidade ; e nao’ aapareeendo, serão os referidos animies arrematados em 
hasta publica, sob os pregões do Porteiro da Cantara, cm proveito da Municipalidade,.do que se lavrará um 
auto cm um livro para esse lim destinado.

Art. 5b. Feita a arremataçao’, nao’ poderá ter mais logar a entrega, de qu> trata o artigo antecedente. 
Art 57. Se alguma pessoa, porém, necessitar de uma ou duas cabras de leite, poderá requer á Camara 

licenca para esse lim. pela qual pagará a quantia de 15000 réis annual por cada uma ; ficando na obrigaçao 
de conservai-as cojii canga ao pescoço, sob pena de 55000 réis de multa por cada uina vez que for a cabra 
apprehendida, e no caso de causar qualquer damno, satisfazer o prejuízo causado.

Art 58. Nenhum fazendeiro, administrador ou vaqueiro, poderá fazer aaartaçao de gados eitvseus 
pastos sem que requeira previa licença á Camara Municipal. Os mfractores serão’ multados.em20.000 re.s
e íicarao’ sujeitos a indenisar os prejuízos causados em cada apartaçao’, t

Art 59 Todo o território d’e»te municipio é destinado especilmente para a c íacao , e por tanto qual
quer pessoa* que maltratar gados alheios, além de pagar o damno causado, soffrerà a multa de 105U00 réis,
ou na falta de moéda, prisão’ por 9 dias. , . , r . , .

Art. 40, Qualquer proprietário, que consentir suas ovelhas ou cabras dormirem nas ruas d es.a Cidade 
c Povoáeôes do Municipio soffrerà a multa de WôOQ réis, que immediatamente lhe será imposta pelo respec-

Arl. 41. Toda e qualquer pessoa que trouxer malolotagem, ou carne de criações para as feiras d este 
Municipio será obrigado a apresentar uma nota demonstrativa, com declaraçao do dia em que for morta, 
do ferro e signal que tinha, e do dono a quem foi comprada. Esta nota sera assignada pelo Subdelegado, 
Fiscal ou Inspector de Quarteirão, afim de ser veriíicada a sua validade. Os contraventores soffrerao a multa 
de 55000 réis, e o duplo na reincidência, c serão’ prohibidos de vender a carne. .

Art, 42 Todo aquelle que neste Municipio desobedecer a uma deliberação da Camara Municipal, sera 
punido, além das penas em que incorrer, com uma multa de 85000 réis, ou 8 dias de prisão , e o duplc na
reincidência. i *

Art 45.*0 Procurador da Camara cobrará por cada uma carga, que entrar fóra da casa de commercio
d’esla Cidade, 80 réis para o cofre Municipal. Os contraventores serão’ multados em 15000 réis, e na lalta

de 1̂ Q p  roeu radar do commercio por cada uma vez que se apresentar em opposiçao’ às disposições
de aualúuer Postura e deliberações da Camara será multado em 105000 réis para o cofre da Municipalidade, 

Art 4b Ninguém poderá entrar em pastos alheios para caçar animaes, tirar madeiras ou abelhas, sem 
Tirevin licenca de seus donos. Os mfractores serão’ multados ein b»000 réis, ou 5 dias de prisão por cada vez.

Art 46 Ouando porém, qualquer administrador ou vaqueiro de fazenda nao quizer dar guia ou licença
para se procurar animaes em suas propriedades, poder-se-ha fazèl-o sem esta, devendo todavia recolher



no curral da fazenda o animal que se procura ; sob pena de 23000'réis de multa ou 2 dias de prisão'.
Art. 47. Todo aquelie que derrrbar Angicos, Maniçobas ou Carrapaleiras, com prejuízo dos gados, ç 

nao* queimar immediatamente as folhas, será multado em 53000 réis, ou prisão’ correspondente a l$0 )i» 
réis por dia ; além de indemnizar o damno causado.

Art. 48. Todos os criadores d’este Município serão’ obrigados a registrar na Secretaria da Camara, em 
livro para esse í«u destinado, os ferros e signaes de que usao’, pelo que pagarao1 .ao respectivo Secretario 
500 réis pro*lsbore ; sob pena^de l3'H)0 réis de multa, e o duplo na reincidência.

Art. 49 Qualquer pessoa que locar-fogo no pasto sob qualquer pretexto, soílrerà a multa de 8 ‘000 réis 
ou 8 dias de prisão’,

Art. 50. Todo o criador ou fazendeiro d’este Município será obrigado, logo que apparecer cm seus pas
tos anhnaes alheios, a tirar os-respectivos ferros ou signaes. afim de apresentai-os ao Juiz Municipal Jo Ter
mo. para que este, mandando conferir com os que estiverem registrados na Secretaria da Camara, possa 
proceder na forma (t;) |<>i.

rt. 51. Todo o crirdor, que tiver mais de 25 cabeças de gado, será obrigado a conservar uma cacimba 
aberta e bem zelada, sob pena de 103000 réis de nrnlta.

Art 52. Aquelle, porém, que nao’ tiver terras próprias para abrir cacimbas será obrigado a ajudar no 
trabalho da do vizinho mais pruximo, sob pena de incorrer na multa do artigo antecedente.

Art. 53. Todos os propriçlarios d este Município scrao’ obrigados a conservar limpas e bem abertas as 
estradas que passarem em suas terras, Os inTractores soífrerao’ a multa de 1530Ju réis, por cada vez que o 
Fiscal abrir a correiçao’.

Art. 54, Cada Fiscal em seu Diçlricto deverá no mez de Junho lazer uma correiçao’ sobre as estradas 
devendo immediatamente apresentará Camara um relatorio minucioso, no qual deverá mencionar o estado 
em que se achao’ as vias de communicaçao’, as multas que tiver imposto aos proprietários, e indicar os me
lhoramentos, que julgar conveniente6, em beneficio do transito publico, sob pena de 2931)00 réis de multa.

Art. 55. As correições par? as estradas serão’ annunciadas por Editaes no mez de Abril de cadaanno.
Art. 56. A Camara lerá nesta Cidade um açougue publico lornecido do» materiaes necessários, onde sô 

poderá cortar carne para o consumo publico, sob a immediala inspeeçao' do Fiscal.
Art. 57. Nao se poderá, porém, cortar a carne sem que os quartos das malolotagens permaneçao’ pin* 

durados por espaço de duas horas,sob pena de 63000 réis de multa,que scrao’ pagos pelo Fiscal e o Carniceiro
Art. 58. ÍNinguem poderá cortar carne para o consumo publico se nao’ no logar destinadc pela Cama

ra. Os contraventores sofTrerao’ a multa de 5^000 réis, além das penas prescriptas no Regulamento Pro* 
vincial.

Art. 59. Toda e qualquer pessoa que quizer ter um açougue particular, poderá requerer á Camara uma 
licença, pela qual pagará annualmente 23000 réis para o cofre Municipal.

Art. 60. O Fiscal examinará minuciosamente se a cai ne exposta á venda é de rêz doente do mal-triste 
earbunculc, ou outra qualquer enfermidade, afim de removel-a, se julgar conveniente aos interesses da sal 
lubridade publica

Art. 61. Ficáo revogadas as disposições em contrario.
Paço da Camara Municipal da Cidade do Principe, 23 de Setembro de 1871.

Manoel Basilo de Araújo. — Presidente.
José Bernardo de Medeiros,
José Baptista de Mello.
Joaquim Thomaz de Araújo Pereira.
Manoel Baptista dos Santos.



P A R E C E R .

A Commissao ic  Gamaras Municipaes, a quem Ibrao’ remettidos os artigos de Posturas da Camara Mu
nicipal da Cidade do Principe, tendo-os examinado atlenlamente, verificou que elles eslao’ nas condições 
ile serem approvados sem allcraçao’, pelo que é de

P arecer

Que as referidas Posturas sejao’ submettidas a discussão’ para serem approvadas, adoptando-se, por isso, 
o seguinte

PROJECTO :

M. 13.
A ASSEMBLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

Artigo unico Ficno apnrova<fos os Artigos de Posturas da Camara Municipal da Cidade do Principe; 
revogadas a* disposições cm contrario.

Sala das Commissóes, cm 2õ de Outubro de l»71.

Manoel Basilio de Araújo.
.Manoel Basilio de Brito Guerra.

A CAMARA MUNICIPAL DA CIDADE DO PRINCIPE PR0P0E:

Art. 1. Qualquer pessoa que pretender edificar casas nesta Cidade e Povoaçoes do Município nao’ a 
poderá fazer sem previa licença da Camara, que mandará dar o devido alinhamento pelo respectivo Fiscal; 
os contraventores serão’ multados em 4-<5000 réis, e serão’ obrigados a dimolir a obra á.sua cUsta.

Art. 2. O Fiscal por cada cordiarnento que fizer terá direito pelo seu trabalho, á uma graliücaçao’ de 
10 00 réis, sob pena de 2&!)00 réis de multa.

Art. 5. As casas que forem edificadas, ou reedificadas depois da publicação’ das presentes Posturas, se
rão’ construídas sob as condições ãeguinles :

§ I o. As que se edificarem no quadro da ( idade teiao’ as portas com 11 palmos de altura e 5 1|2 de lar
gura ; e as janellas 8 de altura e b l j 2 de largura.

« 2o. As calçadas terão’ 12 palmos de largura nas ruas e 6 nos becos.
« 3o. As casas que deitarem fundos para a Irenle de outras ruas serão’ muradas e calçadas e  os muros te

rão’ portas ou janellas ao menos fingidas.
« 4o. Os que nao’ observarem qualquer destas condições serão’ multados em 10J000 réis, e obrigados a 

pôr em pratica o que dispõem as presentes Posturas relativamente á edificação’.
Art. 4. Todos os proprietários desta Cidade serão’ obrigados a caiar as frentes de suas casas, e fazer cor- 

nija dentro do prazo de 1 anno, á contar da publicação’ destas Posturas. Os contraventores pagarao’ 105000 
réis de multa, e o duplo por cada reincidência,

Art 5. Na mesma pena incorrerá aquelle que d’ora em diante edificar nesta Cidade.
Art. 6 . Todo aquelle proprietário que chegar materiaes para edificação’ de qualquer obra, tanto nesta 

Cidade como nas Povoaçoes do Município, será obrigado á levantal-a no prazo de 1 anno, sob pena de 1550( 0  
réis de multa e o duplo na reincidência.

Art, 7. Aquelle proprietário que, nao’ obstante as penas do artigo antecedente, conservar os materiaes 
por espaço de 6 inezes, sem dar principio á obra, será obrigado a retiral-os sem demora, ficando o logar 
franqueado a qualquer pessoa, sob pena de 205Ü00 réis de multa.
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Art. 8. A quellas pessoas pie tiverem chão? occupados com alicerces serão’ obrigadas a nprompíara 
obra dentro do prazo de 1 armo, que lhe será intimado pelo Fiscal, sob pena de 20$i)0Ü réis de multa, e ser 
o legar franqueiado a quem quizer edifiear.

Àrt. 9. Todos os proprietários desta Cidade serão' obrigados, dentro do prazo de l anno, a contar da 
publicação’ destas Posturas, a olear c pintar de verde as poi Ias e janelljs das frentes de suas casas, sob pena 
de (>$000 reis de multa, e o duplo na reincidência.

Art. 10. O proprietário cujo prédio amiaçar ruma será obrigado a refazcl-o. logo que para isso for in 
timado pelo Fiscal respectivo, c, nao’ o lazen lo. será a parlo arruinada demolida a sua custa, sob pena de 
8í>000 réis de multa, e o duplo na reincidência.

Art 11. l ie., prolnhi io cavar barro, ou tirar arêa nn Hiaeli» da Fortuna desta Cidade, sob penadeõ#00 0 
réis de multa, ou 5 (lias de prisão’, e o duplo na reincidcn-ia,

Art. 12. 'Podo aquebe que lizer escavaçao’ nas ruas.; praças desta Cidade e Povoaçòos do Município, 
serà obrigada a cntullial-aseonvcnientcmcntc, esoba inspee :a< ’ do Fiscal respectivo, a penas termine a obra, 
cm virtute da cpial furão’ cilas leitas, sob [tona de serem os contraveulores multjdos em oJOOO réis, e o du
plo na reincidência

Art. 15. Os proprietário» e inquilinos de casas desta Cidade e Povoaeoes do Município nao’ poderão’ 
lançar nas praças, ruas e béeos, lixo ou outra qualquer immundieia, que possa uamnificar a salubridade 
publica, devendo o Fiscal designar os legares apropriados para tal deposito. Os contraventores pagarao’ a 
multa de 2$00<) réis ou 2 dias de prisão’, e serão’ obrigados a f-zer a remoção’ a sua eusta.

Art. 14. Todo aquelle (joe deitar animacs mortos nas ruas ou nos lugares contíguos a esta Cidade e Po- 
vnaçóes do Municipio, assim como no meio das estradas publicas será multado cm 5SMUj  léis, e ua falta de 
moeda sofíVerà 3 dias de prisão’

Art. 13, Todo aquelle que der tiros dentro das ruas desta Cidade, e Povoaçóes do Município, serà pu
nido em 18000 réis de multa por cada 1 tiro ; exceptuam se aquelle», que atirarem cm serpentes, ou outros 
unimaes, que |)rcjudiquem o publico.; ficando, todavia, obrigado a dar parle immcdiatamcnte ao Fiscal, ou 
Inspector de Quarteirão’.

Art. 16. Todo aquelle, que trouxer gêneros alimentícios para exporá venda na feira desta Cidade e Po- 
voacóes do Municipio, nao’ os pudera vender por atacado antes das duas horas da tarde. Os infracto 
serão’ multados em 48000 réis, que serão* pagos pelo vendedor c comprador, e esgeneros novamente postos 
à venda, e vendidos pelo prèco que der o mercado.

Art. 17, A pessoa que vender qualquer genero alimentício em estado de corrupção’ ( ainda que nisto 
convenha a pe«soa que conr ) serà "brigado a recebel-o e restituir o seu importe ao comprador, e paga
rá pela contravenção’ b80ü.i réis de multa para o cofre da Municipalidade : em falta de muéda prisão’ cor
respondente à 155300 réis ponha.

Alt. 18. Todo aquelle que neste Município vender por pesos e medidas nao’ aferidas, conforme o padrao’ 
da Gamara, soílVerà a multa de 58000 réis para o cofre da mesma, e na falta de moéda 5 dias de prisão’.

Art. 49 Todo aquelle que, sem previa licença da Camara, remover ou embaraçar o transito publico sof- 
Irerà a multa de 8?000 réis, e serà obrigado a conserval-o no estado primitivo,

Art. 20. Todo aquelle que possuir caes que dammliquem as criações serà multado em 2$000 réis, além 
da reparaçao’ do damno causado, e obrigado a matar o referido cao , para o que qualquer pessoa do povo 
fica auto; isada.

Art. 21. Todo aquelle que conservar touros em pontas neste Municipio pagará a multa de 28000 réis 
por cada vez que fòr denunciado ; podendo qualquer vaqueiro serrar as pontas dos novilhos assim encon
trados, c participar a seu dono ou administrador.

An. 22. O Fiscald e.-ia Cidade mandará por Edilacs. que seus moradores no prazo de 5 mezes, conta
dos da data dos mesmos Edilac», tirem os entulhos, que estiverem nos fundos de seus quintaes. com que 
possao’ prejudicar a saude publica, ou concorrer de qualquer forma para o desaformoseamento da Cidade, 
sob pena de 28000 réis de multa, e o duplo na.reincidência.

Art. 25. Ninguém poderá (lar espectáculos públicos, como representações theatraes. cosmoramas, dan
ças de corda, magicas, comédias ou outro qualquer devirlimento, que chame a attençao’ popular nesta Ci
dade o Povoaçóes do Municipio, sein obter da Camara uma licença, pela qual pagará a quantia de 48000 réis, 
para o colre; e no caso de infraeçac’, ti#00o de multa, ou prisão’ por 6 dias, guardados os regulamentos po- 
liciaes.

Art. 24. Nenhum estrangeiro poderá ter casa de fabrica, ou assentar ten.da de qualquer offieio sem pre
via licença da Municipalidade, pela qual se pagará 1U80ÜU réis por anno, sob pena de 1S8Ü00 réis de multa, 
e o duplo na reincidência,

Art 25. O Poço denominado de « San l’An na • nesta Cidade fica considerado um recreio publico: 
ninguém poderá pescar detarrJa, lavar roupa, fatos, e nem cercal-o, sob pena de 88U00 réis de multa, ou 
8 dias de pri^ao’.

cousa
Art. 26. Todo aquelle que, nas cacimbas, ou poços que servirem de bebida dos gados, lançar tinguí ou 
sa que dumnifique as aguas, soílVerà a mu.ta de 8<;0uÜ réis, ou prisão’ correspondente a 18ÜUÕ réis por dia,

V*
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njlla ou 2 dias de prisão*, 
corrí prejuízo dos gados, e 

correspondente a 15000

no curral da fazenda o animal que se procura ; sob pena de 25000 réis de injll;
Art. 47. Todo aquelle que derribar Angicos, Maniçobas ou Carrapateiras, corr 

nao* queimar immediatamente nsfollias, será multado em 55000 réis, ou prisão’ e 
réis por dia ; além de indemnisar o danmo causado.

Art 48 Todos os criadores d este Município serão' obrigados a registrar na Secretaria da Camara. em 
fivro para esse fim destinado, os ferros e signacs de que usao’, pelo que pagarao’ ao respectivo Secretario 
500 réis pro-labore ; sob pena de Í5000 réis de multa, e o diqdo na reincidência.

Art. 49 Qualquer pessoa que tocar logo ne pasto sob qualquer pretexto, soffrerá a multa de 8:000 réis, 
ou 8 dias de prisão’,

Art. 50 'lodo o criador ou fazendeiro d’este Mumeipio será obrigado, logo que apparecer em seus pas
tos animaes alheios, a tirar os respectivos ferros ou signaes. afim de apresenial-os ao Juiz Municipal Jo Ter
mo. para que este, mandando conferir com os que estiverem registrados na Secretana da Camara, possa 
proceder na forma da lei.

A rt. 51. Todo o cri1 dor, que tiver mais de 25 cabeças de gado, será olu igado a conservar uma cacimba 
aberta e bem zelada, sob pena de 105000 réis de multa.

Art 52. Aquelle, porém, que nao’ tiver terras próprias para abrir cacimbas será obrigado a ajudar no 
trabalho da do vizinho mais proximo, sob pena de incorrer na multa do artigo antecedente.

Art. 55. Todos os proprietários d’esle Município serão’ obrigados a conservar limpas e bem abertas as 
estradas que passarem em suas terras. Os inlractores soffrerao’ a multa de iusOOo réis, por cada vez que o 
Fiscal abrii a correiçao’

Art. 54, Cada Fiscal Cm seu 1 istricto deverá no mez de Junho fazer uma correiçao’ sobre ars estradas, 
devendo immediatamente apresentará Camara um relatorio minucioso, no qual deverá mencionar o estado 
em que se achao’ as vias de cominunicaçao’, as multas que tiver imposto aos proprietários, e indicar os me
lhoramentos, que julgar convenientes em beneficio do transito publico, sob pena de 295 )09 réis de multa,

Art. 55. As correiçoes para as estradas serão’ annuncindas por Fditaes no mez de \bril de cada anno.
Art. 56, A Camara terá nesta Cidade um açougue publico lornecido do» matcriaes necessários, onde sa 

poderá cortar earne para o consumo publico, sob a immediata inspecçao’ do Fiscal.
Art. 57. INáo se poderá, porém, corlar a carne sem que os quartos das matolotagens permaneçao’ pin- 

durados por espaço de duas horas,sob pena de 650UU réis de multa,que serão’ pagos pelo Fiscal e o carniceiro.
Art. 58. rsiriguem poderá cortar carne para o consumo publico se nao’ no logar destinade pela Cama

ra. Os contraventores soffrerao’ a multa de 5j>00Ü réis, além das penas prescriptas no Regulamento Pro
vincial.

Art. 59. Toda e qualquer pessoa que quizer ter um açougue particular, poderá requerer á Camara uma 
licença, pela qual pagará annualmente i 50()0 réis para o cofre Municipal

Art. 60. O I-iscai examinará mmuciosamentese a ca ne exposta á venda é de rêz doente do maMriste, 
earbunculi, ou outra qualquer enfermidade, afim de removel-a, se julgar conveniente aos interesses da sa- 
lubridade publica

Art. 61. Ficáo revogadas as disposições em contrario.
Paçt da Camara Municipal da Cidade do Príncipe, 23 de Setembro de 1871.

Manoel Basilo de Araújo, — Presidente. 
José Bernardo de Medeiros,
José Baptista de Mello.
Joaquim Thomaz de -raujo Pereira. 
Manoel Baptista dos Santos.



PARECER.
A Commissao’ Je Camaras Municipaes, a quem forao’ remettidos os ariigos de Posturas da Camara Mu

nicipal da Cidade do Príncipe, lendo-os examinado atlentamente, verificou que ellcs estão' nas condições 
ite serem approvados sem alteraçao’, pelo que é de

P arecer

Que as referidas Posturas sejao’ submettidas a discussão’ para serem approvadas, adoptando-se, por
o seguinte

PROJECTO:

isso,

A ASSEMRLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

Resolve ;

Artigo unico FicSo apnrovados os Artigos de Posturas da Camara Municipal du Cidade do Príncipe ; 
revogadas a*' disposições em contrario.

Sala das Commissóes, em 2(i de Üuiubro de lh71.

Manoel Basilío de Araújo.
Manoel Basilio de Bfito Guerra,

A CAMARA MUNICIPAL DA CIDADE DO PRÍNCIPE PROPOE:

Art. 1. Qualquer pessoa que pretender edifícar casas nesta Cidade e Povoaçõcs do Município nao’ a 
poderá fazer sem previa licença da Camara, que mandará dar o devido alinhamento pelo respectivo Fiscal; 
os contraventores serão’ multados em 4»000 réis, e serão’ obrigados a dimolir a obra á sua custa.

Art. 2. O Fiscal por cada cordiamento que fizer terá direito pelo seu trabalho, á uma gralificaçao’ de 
40 00 réis, sob pena de 2»000 réis de multa.

Art. 5. As casas que forem edificadas, ou reedmeadas depois da pubhcaçao das presentes Posturas, se
rão’ construídas sob as condições seguintes :

§ I o. As que se edificarem no quadro da Cidade terão as portas com 11 palmos de altura e o lj2  de lar
gura ; e as janellas 8 de altura e 5 1|2 de largura.

• 2o. As calçadas terão’ 12 palmos de largura nas ruas e 6 nos becos,
€ 5°. As casas que deitarem fundos para a frente de outras ruas serão’ muradas e calçadas e os muros te

rão’ portas ou janellas ao menos fingidas.
« 4o. Os que nao’ observarem qualquer destas condições serão’ multados em 10 /000 réis, e obrigados a 

pôr em pratica o que dispõem as presentes Posturas relativamenteá edificação’.
Art. 4, Todos os proprietários desta Cidade serão’ obrigados a caiar as frentes de suas casas, e fazer cor- 

nija dentro do prazo de 1 anno, à contar da publicação’ destas Posturas. Os contraventores pagarao’ 10$000 
réis de multa, e o duplo por cada reincidência.

Art 5. Na mesma pena incorrerá aquelle que d’ora em diante edificar nesta Cidade.
Art. 6, Todo aquelle proprietário que chegar materiaes para edificação’ de qualquer obra, tanto nesta 

Cidade como nas Povoaçóes do Município, será obrigado àlevantal-a no prazo d e i anno, sob pena de ISflUi.O, 
réis de multa e o duplo na reincidência.

Art. 7. Aquelle proprietário que, nao’ obstante as penas do artigo antecedente, conservar os materiaes 
por espaço de 6 mezes, sem dar principio á obra, será obrigado á retirai-os sem demora, ficando o logar 
franqueade a qualquer pessoa, sob pena de 20#üU0 réis de muita.
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Art. 8 . Aquellas pessoas qne tiverem cha03 occupados com alicerces serão’ obrigadas a npromptara 
obra dentro do prazo de 1 anno, que lhe será intimado pelo I'iscai, sob pena de 20#000 réis de multa, e ser 
0 le gar (ranqucindo a quem quizer eriificnr.

Art. 9. Todos os proprietários desta Cidade serão’ obrigados, dentro do prazo de 1 anno, a contar d i 
publicação’ destas Posturas, a olear e pintar de verde as portas e janellas das frentes de suas casas, sub pena 
de (>«?0! 0 reis de mtilia, e 0 duplo na reincidência.

Art. 40. O proprietário cujo prédio amiaçor ruma será obrigado a refazei-0 , logo que para isso for in 
timado pelo Fiscal respectivo, e, 11:10’ 0 fazendo, será a parte arruinada demolida a sua custa, sob pena de 
859000 réis de multa, e 0 duplo na reincidência.

A ri 11, l-ic.1 prnliihiilo cavar barro, ou tirar arèa no Biaelio da Fortuna desta Cidade, sob pena deoWO 0 
réis de multa, ou 5 dias di* prisão’, e 0 duplo Ma ctniiddemou.'  .......................... ..... r '  '  '  .................  .......  l ' '  • •  f  I  V I I I V M U . M  1 M •

Ari. 12. Todo aquelie que fizer esCavacao’ nas ruas e praças desta Cidade e Oovoaçòes do Município, 
rà obrigada aeniuibal-asconvenieniemenie, esoba inspecuai’ do Fiscal respectivo, a penas termine a obra, 
1 vii iine da qual lorao’ elias loiias, sob pena de serem os contravcntares multados em oJ>000 réis, e 0 du

ser a 
em
pio na reincidência

Art. 15. Os proprietario> e inquilinos de casas desta Cidade c Povoaqoes do Município nao’ poderão’ 
langar nas praças, ruas e becos, liso nu outra qualquer immuudicia, que possa damniíicur a safubridade 
publica, devendo 0 Fiscal designar-os logares apropriados para tal deposito. Os contravenlores pagarao’ a 
multa de 23>00l) réis ou 2 dias de prisão’, e serão’ obrigados a f .zer a remoção’ a sua custa.

Art. 14. Todo aquelle (pie deitar auimaes mortos nas ruas ou nos logares eonlig ios a esta Cidade e Po- 
voaqóes do Municioio, assim como 110 meio das estradas publicas será multado em 5$ )üo téis, e na falta de 
moeda soflrerá 5 dias de prisão’

Art. 15. Todo aquelle que der tiros dentro das ruas desta Cidade, e Povoaqóes do Município, será pu-
nido em 159000 réis de multa por cada I tiro : excepluam se aquelle», que atirarem em serpentes, ou outros 
auimaes, que prejudiquem 0 publico ; ficando, todavia, obrigado a dar parle iminediatamente ao Fiscal, ou
I M C n  n/»t A r» / In í a! nn /v’nspector de Qnarteirao’.

Art. l(j. Todo aquelle, que trouxer gêneros alimentícios para expor à venda 11a feira desta Cidade e Po
voa có es do Município, nao’ os pudera vender por atacado antes das duas horas d.< tarde. Os infraclores 
serão’ multados cm 4*9000 réis, que serão’ pagos pelo vendedor ecomprador, e osgeneros novamente postos 
á venda, e‘vendidos pelo prego que dero mercado.

Art. 17. A pessoa que vender qualquer genero alimentício em estado de corrupeno’ ( ainda que nisto
convenha a pessoa que c o r r í " A ~ v 1 ’ - ' ---- ' ' ’ * - '
rá nela contraveneao’ 55900.)

t 1 n x |
') ser:: "brigado a recebei-o e restituir 0 seu importe ao comprador, e paga- 

jis de muita para 0 eolre da Municipalidade : em falta de mcéda prisão’ cor
respondente à 1?J'JOO réis por dia.

Alt. 1*.. lodo aquelle <;ue neste Município vender por pesos e medidas nao’ aferidas, conforme 0 padrao’ 
da Camara, soflrerá a multa de ÕJ90U0 réis para 0 cofre da mesma, e na falta de moéila 5 dias de prisão’.

Art. 49 lodo aquelle que, sem previa licença da Camara, remover ou embaraçar 0 transito publico sof- 
frerà a multa de 8; 0U0 réis, e será obrigado a conserval-o no estado primitivo.

Art. 20, Todo aquelle que possuir caes que dammfiquem as criacões será multado em 259000 réis, além 
da reparaçao’ rio damno causado, e obrigado a matar 0 referido cao , para 0 que qualquer pessoa do povo 
fica auto isada.

Art. 21. I r.do aquelle que conservar louros em pontas neste Município pagará a multa de 2$000 réis 
por cada vez que fòr denunciado ; podendo qualquer vaqueiro serrar as pontas dos novilhos assim encon
trados, e participar a seu dono 011 administrador.

Art. 22. O Fiscal d’e»ia Cidade mandará por Editaes, que seus moradores no prazo de 5 mezes, conta
dos da data tios mesmos Cditac», tirem os entulhos, que estiverem nos fundos de seus quintaes, com que 
possao prejudicar a saude publica, ou concorrer de qualquer forma para 0 desaformoseamento da Cidade, 
sob pena de 259000 réis de multa, e 0 duplo na reincidência.

Art. 25. Minguem poderá dar espectáculos públicos, corno representações theatraes, cosmoramas, dan
ças de corda, magicas, comédias ou outro qualquer devirtimento, que chame a attençao’ popular nesta Ci
dade e Povoaçòesdo Município, sem obter da Camara uma licença, pela qual pagará a quantia de 4i9üOÜ reis 
para 0 eolre, c no caso de infraeçac , 6*9000 de multa,-ou prisão por ü dias, guardados os regulamentos po- 
liciaes.

Art. 24. Mrnhum estrangeiro poderá ter casa de fabrica, ou assentar tenda de qualquer officio sem pre
via licença da Municipalidade, pela qual se pagará 4059000 léis por anno, sob pena de 1559000 réis de multa, 
e 0 duplo na reincidência,

Ari 25, O Fogo denominado de « 8ant’Anna » nesta Cidade fica considerado um recreio publico : 
ninguém poderá pescar detai rJa , lavar roupa, fatos, e nem cercal-o, sob pena de 8W00 réis de multa, ou 
8 dias de pri*ao’,

Art. 2(i. Todo aquelle que, nas cacimbas, ou poços que servirem de bebida dos gados, lançar tinguí ou 
■cousa que damnilique as aguas, soflrerá a muMa de 8. Obü réis, ou prisão’ correspondente a 159000 réis por dia,
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Art. 27. Qualquer .icgociante de Municipio estranho que quizer vender suas mercadorias no Município 
d’esta Cidade deverá pedir uma liceu a á Camnra .Municipal, pela qual pagará a quantia de 59090 réis, sob 
pena dc £9000 réis de muita, ou prisão’ correspondente a 19000 réis por dia.

Art. 58. As licenças concedida^ de conformidade com o artigo antecedente poderão’ ser passadas pelo 
Presidente e Secretario, quando a Camara nao’ estiver reunida, e, sendo registradas em um livro para esse
fin: determinado, lerão’ vigor por espaço de 1 anno. t

Art. 59. E pruhilmlo expressamente conservar abertas nesta Cidade e PovoaçÕes do Municipio das 10 
horas da noite em diante as lojas e tabernas, excepluando-se as noites da festa de Sant'Anna, ou festa do Na
tal. Os contraventores serão' multados em 59000 réis por eada uma vez que forem encontrados em flagrante 
pelo Fiscal ou pela Policia.

Art. 50. Todo aquelle que tirar madeiras, fizer caçadas saltar cercas, e for encontrado dentro de cerca- * 
dos, ou quintaes alheios, sem licença de seus donos soffrerà a multa de 89OOO réis, ou prisão’ correspondente 
a 19000 réis por dia ; além de ser obrigado a reparar 0 damno causado.

Art. 31. Ningeum poderá, sob qualquel pretexto, peiar cavallos inteiros nas ruas d’esta Cidade e Po- 
voaçòes do Muuicipio, sob pena de ser ocavallo immediatamente apprehendido pelo Fiscal, afim de ser paga 
pelo dono uma multa de 59000 réis para 0 cofre da Municipalidade.

Art, 52 Ninguém poderá esquipar a cavalK ou fazer correrías nas ruas d’esta Cidade e Povoações do 
Municipio das 6 líoras da tarde ás (5 da manhã, e das 5 horas da tarde em diante no tempo da festa de San- 
t’Anna. Os contraventores licao’ sujeitos as disposições penaes do art 31, e 0 duplo na reincidência.

Art, 53. Qualquer proprietário d'este Município, querendo construir açude por onde passe a estrada 
publica, poderá requerer á ('.amara a permissão' d.; removel-a para outro logar, que será escolhido confor
me a conveniência d<» transiu).

Al t. 54, Fica prohibidu expressamente criar cabra, e porcos soltos dentro d’esta Cidade, e na distancia 
de meia legua para qualquer iado.

Art. 55. Os porcos t u cabras que f.»rcm encontra los pelo Fiscal, ou Inspector de Quarteirão’, serão’ 
apprehendidos e collocados em um deposito sob a iuspecçao’ do Subdelegado de Policia durante 0 tempo 
de 24 horas, findo 0 qual, apresentando se os donos, poderão’ haver, pagando 19900 réis de multa por cada 
cabeça para 0 cofre da Municipalidade ;,c nao’ a apareceu lo, serão’ os referidos auimaes arrematados em 
hasta publica, sob os pregões do Por:eiro da Camara. em proveito da Municipalidade, do que se lavrará um 
auto em um livro para esse fim destinado.

Art. 36. Feita a arremataçao’, nao’ poderá ter mais logar a entrega, de qu1 trata 0 artigo antecedente. 
Art. 37. Se alguma pessoa, porém, necessitar de uma ou duas cabras de leite, poderá requer á Camara 

licença para esse fim. pela qual pagará a quantia de 19000 réis annual por cada urna ; ficando na obrigaçao’ 
de conserval-as com canga ao pescoço, sob pena de 59000 réis de multa por cada uma vez que for a cabra 
apprehendida, e no caso de causar qualquer damno, satisfazer 0 prejuízo causado.

Art. 38. Nenhum fazendeiro, administrador ou vaqueiro, poderá fazer apartaçao’ de gados em seus 
pastos sem que requeira previa licença a Camara Municipal. Os infractores serão’ multados em 20 OuO réis 
e ficarao’ sujeitos a indenisar os prejuízos causados em cada apartaçao’,

Art. 39. Todo 0 território d’e»te municipio é destinado espeeilmente para a c iaoao’, e por tanto qual
quer pessoa que maltratar gados alheios, além de pagar 0 damno causado, soffrerà a multa de 109000 réis, 
ou na falta de moéda, prisco’ por 9 dLs.

Art. 40, Qualquer proprietário, que consentir suas ovelhas ou cabras dormirem nas ruas d’esta Cidade 
e Povoaçòes do Municipio soffrerà a multa de -WÜO réis, que immediatamente lhe será imposta pelo respec
tivo Fiscal.

Art. 41. Toda e qualquer pessoa que trouxer matolotagem, ou carne de criações para as leirasd’este 
Municipio será obrigado a apresentar uma nota demonstrativa, com declaraçao’ do dia em que for morta, 
<lü ferro e signal que tinha, e do dono a quem foi comprada, Esta nota serà assignada pelo Subdelegado, 
Fiscal ou Inspector de Quarteirão, afim de ser verificada a sua validade. Os contraventores soffrerao’ a multa 
de 5&000 réis, e 0 duplo na reincidência, e serão’ prohibidos de vendera carne,

Art. 42 Todo aquelle que neste Municipio desobedecer a uma deliberarão’ da Camara Municipal, serà 
punido, além das penas em que incorrer, com uma multa de 89000 réis, ou 8 dias de prisão’, e 0 duplo na 
reincidenciá.

Art. 43. O Procurador da Camara cobrara por cada uma carga, que entrar fòra da casa de commercio 
d’esta Cidade, 80 réis para 0 cofre Municipal. Os contraventores serão’ multados em 19000 réis, e na falta 
de moéda, prisão’ por 1 dia.

Art. 44. O Procuradar do commercio por cada uma vez que se apresentar em opposiçao’ às disposições 
de qualquer Postura e deliberações da Camara serà multado em 10^000 réis para 0 cofre da Municipalidade.

Art. 45. Ninguém poderá entrar em pastos alheios para caçar animaes, tirar madeiras ou abelh.is, sem 
prev ia licença de seus don.13. Os infractores serão’ multados em 5&000 réis, ou 5 dias de prisão’ por cada vez.

Art. 46 Quando, porém, qualquer administrador ou vaqueiro de fazenda nao’ quizer dar guia ou licença 
para se procurar animaes em suas propriedades, poder-se-ha fazêl-o sem esta, devendo todavia recolher



tto rurral da fazenda o animal que se procura ; sob pena de 2^000 réis de malla ou 2 dias de prisão’.
Art 47. Todo aquelle que derribar Angicos, Maniçobns ou Carrapateiras. com prejuizo dos gados, o 

nao’ queimar immediatamente as folhas, será mullado em 55000 réis, ou prisão’ correspondente a 15000 
réis por dia ; além de indemràsar o damno causado.

Art 48 Todos os criadores d’este Município serão’ obrigados a registrar na Secretaria da Camara, em 
livro para esse fim destinado, os ferros e siguaes de que usao’, pelo que pagarao’ ao respectivo Secretario 
500 réis pro-labore ; sob pena de 15000 réis de multa, e o duplo na reincidência.

Art. 49 Qualquer pessoa que tocar fògo no pasto sob qualquer pretexto, soflrerà a multa de 8 ”000 réis 
ou 8 dias de prisão’.

Art. 50, Todo o criador ou fazendeiro d'este Município será obrigado, logo que apparecer em seus pas
tos animaos alheios, a tirar os respectivos ferros ou signaes. afim de apresenlal-os ao Juiz Municipal Jo Ter
mo. para que este, mandando conferir com os que estiverem registrados na Secretaria da Camara, possa 

. proceder na forma (|a lei. ’ v
Art. 51. I odo o crií.dor, que tiver mais de 25 cabeças de gado, será obrigado a conservar uma cacimba 

aberta e bem zelada, sob pena de 105000 réis de multa.
Art 52. Aquel|e> porém, que nao’ tiver terras próprias para abrir cacimbas, será obrigado a ajudar no 

trabalho da do vjzjnl)0 mais proximo, sob pena de incorrer na multa do artigo antecedente.
Art. 53 Todos os proprietários d’este Município serão’ obrigados a conservar limpas e bem abertas as 

estradas que passarem em suas terras. Os infraetores sofírerao’ a multa de 15500o réis, por cada vez que o 
Fiscal abrii a Correiçao’.

Art 54, Lada Fiscal em seu 1 'istrielo deverá no mez de Junho fazer uma correiçao’ sobre as estradas 
devendo immediatamente apresentar à Camara um relatoiio minucioso, no qual deverá mencionar o estado 
em que se achao’ as vias de communicaçao’, as multas que tiver imposto aos proprietários, e indicar os me
lhoramentos, que julgar convenientes em beneficio do transito publico, sob pena de 2051)00 réis de multa

Art. 55. As correiçòes para as estradas serão’ annunciadas por Ediiaes no mez de Abril de catla anno!
Art. 56. A Camara terá nesta Cidade um açougue publico lornecido do» materiaes necessários, onde si 

poderá cortar carne para o consumo publico, sob a immediata inspecçao’ do Fiscal.
Art. 57. Nao se poderá, porém, cortar a carne sem que os quartos das matolotagens permaneçao’ pin- 

durados por espaço de duas horas,sob pena de 65000 réis de multa,que serão’ pagos pelo Fiscal e o Carniceiro
Ari. 58. Ninguém poderá cortar carne para o consumo publico se nao’ no logar destinade pela Cama

ra. Os contraventores soíTrerao’ a multa de 55OOO réis, além das penas prescriptas no Begulamento Pro
vincial.

Art. 59. Toda e qualquer pessoa que quizer ter um açougue particular, poderá requerer á Camara uma 
licença, pela qual pagará annualmente 25000 réis para 0 cofre Municipal.

Art. 60. O fiscal examinará minuciosuuicnie se a carne exposta â venda é de rêz doente do mal-triste 
carbuneulo, ou outra qualquer enfermidade, afim de removel-a, se julgar conveniente aos interesses da 
lubridade publica

Art. 61. Ficáo revogadas as disposições em contrario.
Paçc da Camara Municipal da Cidade do Príncipe, 23 de Setembro de 1871.

Manoel Basilo de Araújo, — Presidente.
José Bernardo de Medeiros,
José Baptista de Mello.
Joaquim Thomaz de Araújo Pereira.
Manoel Baptista dos Santos.



PARECER
A Commissao’ do Gamaras Municipaes, a quem forao’ remettidos os artigos de Posturas da Camara Mu

nicipal da Cidade do Príncipe, lendo-os examinado alientainenie, verificou que elles estão nascondiqóes 
de serem ap provados sem alteraçao’, pelo que é de

P arecer

Que as referidas Posturas 
o seguinte

sejao’ submellidas a discussão’ para serem approvadas, adoptando-se, por isso,

PROJECTO :

B i .  1 3

A ASSEMBLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

Artigo unico Ficán apnrovados os Artigos de Posturas-da Camara Municipal da Cidade do Principe ; 
revogadas a* disposições cm contrario.
*: Sala das Commissócs, cm 2(i de Outubro de 1871.

Manoel Rasilio de Araújo.
Manoel Rasilio de Rrito Guerra,

A CAMARA MUNICIPAL DA CIDADE DO PRÍNCIPE PROPOE:

Art. 1. Qualquer ppssoa que pretender edificar casas nesta Cidade e Povoações do Município nao’ a 
poderá lazer sem previa licença da Camara, que mandará dar o devido alinhamento pelo respectivo Fiscal; 
os contraventores serão' multados em 45000 réis, e serão’ obrigados a dimtdir a obra à sua custa.

Art, 2. O Fiscal por cada cordiamento que fizer terá direito pelo seu trabalho, á uma gralilicaçao’ de 
1000 réis, sob pena de 2??000 réis de multa.

Art. 5. As casas que lorem edificadas, ou reedificadas depois da publicação’ das presentes Posturas, se
rão’ construídas sob as condições seguintes : ‘

§ I o. As que se edifiearem no quadro da Cidade terão’ as portas com 11 palmos de altura e 5 1|2 de lar
gura ; e as janellas 8 de altura e 5 1|2 de largura.

« 2o. As calgadas terão’ 12 palmos de largura nas ruas e 6 nos becos.
« 5°. As casas que deitarem fundos para a frente de outras ruas serão-’ muradas e calqadas e os muros te

rão’ portas ou janellas ao menos fingidas.
• 4*. Os que nao’-observarem qualquer destas condições serão-’ multados em 10?000 réis, e obrigados a> 

pôr em pratica o que dispõem as presentes Posturas relativamente à edificação’.
Art. 4. Todos os proprietários desta Cidade serão’ obrigados a caiar as frentes de suas casas e fazer cor- 

nija dentro do-prazo de 1 anuo, á contar da publicação’ destas Posturas. Os contraventores pagarao’ 10&000 
réis de multa, e o duplo por cada reincidência, .

Art 5. Na mesma pena incorrerá aquelle que d’ora em diante edificar nesta Cidade. 
r . , j Pt‘ ^ 0(̂ ° a(lue*'e proprietário que chegar materiaes para edificação’ de qualquer obra, tanto nesta 
tidade como nas Povoaçoes do Município, será obrigado á levantal-a no prazo de 1 anuo, sob pena de lbS?U«0 
reis de multa e o duplo na reincidência.

Art, 7. Aquelle proprietário que, nao obstante as penas do artigo antecedente, conservar os materiaes 
por espaço de 6 mezes, sem dar principio á obra, será obrigado a rctiral-os sem demora, ficando o logar 
iranqueade a qualquer pessoa, sob pena ue 20900“ réis de multa.
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Art. 8. Aquellas pessoas qnc tiverem chiios occupados com alicerces serão’ obrigadas a aprom ptara 
ol>ra dentro do pra/o de 1 anuo, que lhe será intimado pelo Fiscal, sob pena de 203000 réis de multa, e ser
o legar franqueiado a quem quizer edificar.

Ari. 9. Todos os proprietários desta Cidade serão’ obrigados, dentro do prazo de 1 anno, a contar da 
publicação’ destas Posturas, a olear c pintar de verde as porias e janellas das frenles de suas casas, sob pena 
de <>3000 réis de imilla, e o duplo na reincidência.

Art. 10. O proprietário cujo prédio amiaçar ruma será obrigado a refazel-o. logo que para isso for in 
timado pelo Fiscal respectivo, e, nao’ o fizen Io, será a parle arruinada demolida a sua cusia, snb pena de 
#9000 réis de m ulta,«  o du|>lo na reincidência.

Art 41. Fica probibi.lo cavar barro, ou tirar arca no P incho da Fortuna desta Cidade, sob pena de 33000
réis de multa, ou 5 dias de prisão’, e o duplo m  remeidenria.

An. 12. Todo aqtiellc que fizer escavaçao’ nas ruas e praças desta Cidade e Povoaçòes do Município, 
será obrigada a cutuHial-asconvcmenicmente, esoba inspecçaí-’ do Fiscal respectivo, a penas termine a obra, 
em virtuie <ia qual fora o’ ellas íeiias. -sob pena de serem os couiraventorcs multados em oX)00 réis, e o du
plo na reincidência

Art. 13. Os proprietário» e inquilinos de casas desta Cidade c Povonções do Município nao’ poderão’ 
lançar nas praças, ruas e becos, lixo ou outra qualquer immumiieia, que possa damniiicar a salubridade 
publica, devendo o Fiscal designar os legares apropriados para tal deposito. Os conlravcntores pagarao’ a 
multa de 29000 réis ou 2 dias de prisão’, e serão’ obrigados a f«zcr a remoção’ a sua custa.

Art. 44. Todo aquelle que deitar animaes mortos nas ruas ou nos lugares contíguos a esta Cidade e Po
vo ac ó es do Município, assim como no meio das estradas publicas sorà multado em 5# )0i> léis, e na falta de 
inoéda soílrerà 5 dias de prisão'

Art. 15. Todo aquelle que der liras dentro das ruas desta Cidade, e Povoações do Município, será pu
nido cm 19000 réis de multa por cada I tiro : exceptuam se aquclles, que atirarem cm serpentes, ou outros 
animaes, que prejudiquem o .publico ; ficando, todavia, obrigado a dar parle immediatameiite ao Fiscal, ou
Inspector de Quarteirão’ .

Alt. 16. Todo aquelle, que trouxer gêneros alimentícios p ara expor à venda na feira desta Cidade e Po
voa cóes do Município, nao’ os pudera vender por atacado antes das duas horas da tarde. Os iofractores 
serão’ multados em 49000 réis, que serão' pagos pelo vendedor e comprador, c os generos novamente postos 
à venda, e vendidos pelo prèço que der o mercado.

Art. 17, A pessoa que vender qualquer geuero alimentício em estado de corrupção’ ( ainda que nisto 
convenha a pessoa que cnrrrrip) sen  -'brigado a recehei-o e restituir o seu importe ao comprador, e paga
rá pela contravcnçjao’ 591)0.) réis de umli.i para o cofre da Municipalidade : em falta de moéda prisão’ cor
respondente à 19900 réis pi.r dia.

, \ i !. Iri. Todo aquelle que neste Município vender por pesos e medidas nao’ aferidas, conforme o padrao’ 
da Camara, soílrerà a multa de 590(10 réis para o cofre da mesma, e na falta de moéda 3 dias de prisão’.

Art. 19 Todo aquelle que, sem previa licença da Camara, remover ou embaraçar o transito publico sof- 
frerà a multa de 8-000 réis, e será obrigado a conserval-o no estado primitivo.

Art. 20. Todo aquelle que possuir ciies que dammííquem as criações será multado pm 2j 000 réis. além 
da reparaçao’ do damno causado, e obrigado a matar o referido cao , para o que qualquer pessoa do povo
íica auto isada.

Art. 21. Todo aquelle que conservar touros em pontas ncsle Município pagará a multa de 29000 réis 
por cada vez que fòr denunciado ; podendo qualquer vaqueiro serrar as pontas dos novilhos assim encon
trados, e participar a seu dono ou administrador.

Art. 22. O Fiscal dcsia Cidade mandará por Editaes, que seus moradores no prazo de 3 mezes, conta
dos da data dos mesmos Kditae», tirem us entulhos, que estiverem nos fundos de seus quintaes, com que 
possao’ prejudicar a saude publica, ou concorrer de qualquer forma para o desaforinoseamenlo da Cidade, 
sob pena do 29000 réis de multa, o o duplo na reincidência.

Art. 25. Minguem poderá (lar espectáculos públicos, como representações theatraes. cosmoramas, dan
ças de corda, magtcas, comédias ou outro qualquer devirtimento, que chame a altençao’ popular nesta Ci
dade e Povoações do Município, sem obter da Camara uma licença, pela qual pagará a quantia de 49000 réis, 
para o colrc; e no caso de infraccao’, 69OOO de multa, ou prisão’ por 6 dias, guardados os regulamentos po-
liciaes.

Art. 24. üonhum estrangeiro poderá ler casa de fabrica, ou assentar tenda de qualquer oííicio sem pre
via licença da Municipalidade, pela qual se pagará 109000 réis por anno, sob pena de 159000 réis de multa, 
e o duplo na reincidência,

Art 25. O Poço denominado de • SnnFAnna » nesta Cidade fica considerado um recreio publico: 
ninguém poderá pescar delurrufa, lavar roupa, fatos, e nem cercal-o, sob pena de 89000 réis de multa, ou 
8 dias de prisao\

Art. 26. Todo aquelle que, nas cacimbas, ou poços que servireyn de bebida dos gados, lançar tinguí ou 
cousa que damnilique as aguas, soílrerà a mu.ta de 8r0üü réis, ou prisão’ correspondente a 19000 réis por dia,
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Art. 27. Qualquer . i c g o c i a n l e  de M u n i c í p i o  estranho que quizer vender suas mercadorias no Município 
d’esta Cidade deverá pedir uma lieen a á Carnara Municipal. pela qual pagará a quantia de 550 )0 réis, sob 
pena de 85000 réis de multa, ou prisão’ correspondente a 15000 réis por dia.

Art. 2<8. As licenças concedida» ue conformidade com o artigo antecedente poderão’ ser passadas pelo 
Presidente e Secretario, quando a Gamara nao’ estiver reunida, e, seudo registradas em um livro para esse 
iim determinado, terão’ vigor por espaço de 1 anno.

Art. 29. E prohibido expressamenle conservar abertas nesta Cidade e Povoações do Município das 10 
horas da noite em diante as lojas e tabernas, excepiuando-se as noites da festa de SanfAnna, ou festa do Na
tal. Os coniraveuiores serão' multados em 55J0d réis por cada uma vez que forem encontrados em flagrante 
pelo Fiscal ou pela Policia. °

Art. 30. Todo aquelle que tirar madeiras, fizer caçadas saltar cercas, e for encontrado dentro de cerca-
d0S»nnnflU'‘-nlaes alt,eios’ ?em ,ic<ín<.;a de seus donos soffrerà a multa de 85OOO réis, ou prisão’ correspondente 
a 15000 réis por dia ; além de ser obrigado a reparar o dam no causado.

Art. 31. íNingeum poderá, sob qualquel pretexto, peiar cavallos inteiros nas ruas d’esta Cidade e Po- 
voaçoes do Município, sob pena de ser o cavallo iinmediatamente apprehendido pelo Fiscal, afim de ser pa->-a 
pelo dono uma multa de 25ÜO0 réis para o cofre da Municipalidade.

Art, 52 Ninguém poderá esquip .r a cavallo, ou fazer correrías nas ruas d’esta Cidade e Povoaçoes do 
Município das ti horas da tarde às l> da manha, e das 5 horas da tarde em diante no tempo da festa de San- 
t Anna. Os contraventores ficao’ sujeitos as disposições penaes do art 31, e o duplo na reincidência.

Art. 35. Qualquer proprietário d este Município, querendo construir açude por onde passe a estrada 
publica, poderá requererá Camara a permissão’ de removel-a para outro logar, que será escolhido confor
me a conveniência do transito.

Art. 54. Tiea prohibido expressamente criar cabra, e porcos soltos dentro d’esta Cidade, e na distancia 
de meia légua para qualquer lado.

Art. 3o. Os porcos t u cabras que Lrem encontra dos pelo Fiscal, ou Inspeclor de Quarteirão’, serão’ 
appreliendidcs e eoilocados em um deposito sob a inspecçao’ do Subdelegado de Policia durante o tempo 
de 24. horas, findo o qual, apresentar* lo-sc os donos, poderão’ haver, pagando 15000 réis de multa por cada 
cabeça para o cofre da Municipalidade ; e nao’ a aparecendo, serão’ os referidos animaes arrematados em 
liasta publica, sob os prcgdes do Porteiro da Camara, cm proveito da Municipalidade, do que se lavrará um 
auto cm um livro para esse Iim destinado.

Art. 56. Feita a urrem itaçao’, nao’ poderá ter mais logar a entrega, de qu > trata o artigo antecedente.
Art. 37. Se alguma pessoa, porém, necessitar de uma ou duas cabras de leite, poderá requer â Camara 

licença para esse fim, pela qual pagará a quantia de 15000 réis annual por cada uma ; ficando na obriuaçao’ 
de conservai-as com canga ao pescoço, sob pena de 55000 réis de multa por cada uma vez que for Reabra 
appreliendida, e no caso de causar qualquer damno, satisfazer o prejuízo causado.

Art. 38. Nenhum fazendeiro, administrador ou vaqueiro, poderá fazer apartaçao’ de gados em seus 
pastos sem que requeira previa licença á Camara 'Municipal. Os infractores serão’ multados euí 20.0u0 réis 
e ficarao’ sujeitos a indenisar os prejuízos causados em cada apartaçao’,

Art. 39. Todo o lerritorio d’e»te município é destinado especilmente para a c iaçao’, e por tanto qual
quer pessoa que maltratar gados alheios, além de pagar o damno causado, soffrerà a multa de 405000 réis, 
ou na falta de moéda. prisão’ por 9 dias.

Art. 40, Qualquer proprietário, que consentir suas ovelhas ou cabras dormirem nas ruas Testa Cidade
e Povoações do Município soffrerà a multa de 25000 réis, que immediatamente lhe serà imposta pelo respec
tivo Fiscal. r  C r

• ^0<̂ a e qualquer pessoa que trouxer matololagem, ou carne de criações para as leiras d’este 
Município será obrigado a apresentar uma nota demonstrativa, com declaraqaa do dia em que for morta, 
<lo lerro e signal que tinha, e do dono a quem foi comprada, Esta nota serà assignada pelo Subdelegado, 
i s  °n ,.Peclor Quarteirão, afim de ser verificada a sua validade. Os contraventores soffrerao’ a multa 

de o?000 réis, e o duplo na reincidência, e serão’ prohibidos de vender a carne.
Art, 42 Todo aquelle que neste Município desobedecer a uma deliberação’ da Camara Municipal, serà 

punido, além das penas em que incorrer, eom uma multa de 85000 réis, ou 8 dias de prisão’, e o duplo na
reincidência.

Art. 43. O Procurador da Camara cobrara por cada uma carga, que entrar fóra da casa de commercio 
d esta Cidade, 80 réis para o cofre Municipal. Os contraventores serão’ multados em I5OOO réis, 0 na falta 
de moeda, prisão’ por 1 dia.

Art 44. O Procuradar do commercio por cada uma vez quese apresentar em opposiçao’às disposições 
de qualquer Postura e deliberações da Camara serà multado em 105000 réis para 0 cofre da Municipalidade.

Art. 45. Ninguém poderá entrar em pastos alheios para caçar animaes, tirar madeiras ou abelhas, sem 
previa licença de seus donos. Os infractores serão’ multados em 55OOO réis, ou b dias de prisão’ por cada vez.

Art. 46 Quando, porém, qualquer administrador ou vaqueiro de fazenda nao’ quizer dar <mia ou licença 
para se procurar animaes em suas propriedades, poder-se-ha fazél-o sem esta, devendo todavia recolher



no curral da fazenda o animal que se procura ; sob pena de 2$0í)0 réis de malta ou 2 dias de prísao*.
Ari. 47. Todo aquelle que derribnr Angicos, Maniçobas ou Carrapateiras, com prejuízo dos gados, c 

nao’ queimar immediatamenie asíoltoas, será multado em oJPOOO réis, ou prisão’ correspondente a lSPOíJil 
reis por dia ; além de indemoisar o darnno causado.

Ari 48 Todos os criadores d’este Município serão’ obrigados a registrar na Secretaria da Camara, em 
livro para e«se fim destinado, os ferros e signaes de que usao’, pelo que pagarao’ ao respectivo Secretario 
500 réis pro-labore ; sob pena de 1&900 réis de multa, e o’duplo na reincidência.

Ari. 49 Qualquer pessoa que tocar togo no pasto sob qualquer pretexto, sollrera a multa de 8 '000 réis, 
ou 8 dias de prisão’,

Art. 50. Todo o criador ou fazendeiro d'estc Município será obrigado, logo que apparecer em seus pas
tos animaes alheios, a tirar os respectivos ferros ou signaes, afim de apresenial-os ao Juiz Municipal Jo Ter
mo. para que este, mandando conferir com os que estiverem registrados na Secretaria da Camara, possa 
proceder na forma da lei.

Art. 51. Todo o criador, que tiver mais de 25 cabeças de gado, será obrigado a conservar uma cacimba 
aberta e bem zelada, sob pena de 105000 réis de multa.

Art 52. Aqudle, porém, que nao’ tiver terras próprias para abrir cacimbas será obrigado a ajudar no 
trabalho da do vizinho mais proximo, sob pena de incorrer na multa do artigo antecedente

Art. 53. Todos os proprietários d’este Município serão’ obrigados a conservar limpas e bem abertas as 
estradas que passarem em suas terras. Os infraetores soíFrerao’ a multa de 15&ÕJU réis, por cada vez que o 
Fiscal abrii a correiçao’.

Art. 54. Cada Fiscal em seu Hislricto deverá no mcz de Junho fafccr uma correiçao’ sobre as estradas 
devendo immediatamenie apresentará Camara um relatorio minucioso, no qual devera mencionar o estado 
em que se acliao’ as vias de communicaçao’, as multas que tiver imposto aos proprietários, e indicar os me
lhoramentos, que julgar convenientes em beneficio do transito publico, sob pena de 205000 reis de multa.

Art. 55. As correiçòes para as estradas serão’ annjinciadas por Edilaes no mez de Abril de cada anuo.*
Art. 56. A Camara terá nesta Cidade um açougue publico Jornecido dos maleriues necessários, onde se 

poderá cortar carne para o consumo publico, sob a immediata inspecçao’ do Fiscal.
Art. 57. Náo se poderá, porém, corlar a carne sem que os quartos das matolotagens permaneçao pin* 

durados por espaço de duas horas,sob pena de 65000 réis de multa.que serão pagos pelo Fiscal e o Carniceiro.
Ari. 58. Ninguém poderá cortar carne para o consumo publico se nao no Iogar destmade pela Cama

ra. Os contraventores soífrerao’ a multa de 52)000 réis, além das penas prescriplas no Regulamento Pro
víncia .

Art. 59. Toda e qualquer pessoa que quizer ter um açougue particular, poderá requerer á Camara uma 
licença, pela qual pagará aunualmenle 25000 réis para o cofre Municipal.

Art. 60. O Fiscal examinará inmuciosamenlese a cai ne exposta a venda e de réz doente do mal-triste 
carbúnculo, ou outra qualquer enfermidade, afim de removel-a, se julgar conveniente aos interesses da sal 
lubridade publica.

Art. 61. Ficão revogadas as disposições em contrario.
Paço da Camara Municipal da Cidade do Príncipe, 23 de Setembro de 1871.

Manoel Basilo de Araújo, — Presidente. 
José Bernardo de Medeiros,
José Baptisia de Mello.
Joaquim Thomaz de Araújo Pereira. 
Manoel Baptisia dos Santos.


