


PARECER
, A 9 ° ? mi9S‘.° d* Cttmsr 19 «mcpses exnminando os Artigos de Posturas da Cansara Municipal da Vill i do Triumpho 

«uomettirfo« a «i.a aprccuvao ; e considerando que, sendo ellea provisoriamente appmvadoj pelo Evn ar ! residente dà 
Prcviucia, tiverSo primpio de execuçfto, sem que uesta se encontrasse embaraços; é de

Parecer

Que sejSo oa mesmos \ 'tigos de Posturas approvados, com aa peqnenas alteraçOas. que a Coramissüo se aguardar para 
laier por oecasiao da discussão ; por tanto julga poder ser adoptado o seguinte

PROJECTO :
1%. 14.

A ASSEM BLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

Artigo urícs. Fi-rfo approvados Artigos it« Pcsluris da Camsrj Municipal di Villa do Trium lio : revogadas a > dl*' 
posi.Aes em contrario.

Sala das On.mi&Mies, 27 de Outubro ao 1S7I.
Mnn.'4'l ftn\ii/m de firiln Guerra, 

Manoel Hasitiu ilo Araújo.
Gonnt Ituh.iüo liariam Ttnieo

artigos de posturas addicionaes aos da gamara municipal da villa do triumpho.
A CAMARA MUNICIPAL DA VILLA DO TRIUMPHO P R O P Õ E :

Art. i. Ninguém noderA construir predms urbanos n'este Município sem orevia lieenç* da Cvnara Municipal, pela qual 
pagará a quantia de 2£jODréis. e sem cordismentn do respeet vo Fiscal; precedeuJo aforumento do terreno, qojndo niio 
seja proprio : sub pena de 62000 réis de multa p»ra o cofre Municipal, e de ser demolida s obra á custa do edilicadcr, es
tando ella ein construcçiic.

Art. ‘2. O edificador ne prédios urbanos, que n!lo começar a ediíhaçlo de seu prédio danlro de um anno da data doofo- 
ramento do terreuo, perdera o direito do atoramento desse terreno, que pederá ser aforado a outrem; e se náo concluir o 
edifleio dentro do à* anno depois do afor.imento, pagará des^e prazo em diante a multa de 409)00 réis por cada anuo, que 
decorrer até acabar a obra em prèto ’

Art. 3. Os prédios urbanos n Io s-rüo edifleados eom altura menor de quinze palmos de frente, desde as soleiras até as 
bicas, e terão calçadas baixa-, ou pas-eio na frente, de cinco palmos de largura pel > menos : sob pena de I1900D de multa 
para o cofre da Munioipalidade pola infracçeo de cada uma d’estaa condiçfles de altu a e largura

Art. 4. As ruas serrto formadas d’ ora em diaute eom largura nunca inferior a quarenta palmos de parêic á parede, e oa 
bêcos náo terSo menos de vinte cinco palmos.

Art. 5. <)8 proprietários de prédio* urbanos serio obrigados a limpar as frentes de suis casas ccm cal, dan io-lhes a 
côr, que quizerem, no prazo de um anuo, da data da publicaçáo destas Posturas : sob per.a de 69000 réis de multa, quaudo o 
nio cumprao no anno marcado, e de 1900 » ré-s mais por cana mez. em quanto u.lo apresentarem limpas a- frentes de suas 
casas. Serio também obrigados a varrerer os terreiros de seus edifícios na exleu*8o de qninze palmos, nos mezes de Ju
lho e Dezembro de cada anno ; sob pena de ‘29000 réis de multa por ca la um dos mezes, que deixarem de assim cumprir.

Art, 6. Os proprietários de prédios urbanos serilo obrigados a eitinguir formigas de ruça, se por ventura existirem noa 
terrenos de seu afoiamento: sob peuo de ser feito esse serviço por determinação do Fiŝ .al a custa do proprietário. As for* 
migas situadas fóra dos terrenos do aforamento década um indivíduo, serQo extiuetas pelo propreitario do terreno ou pelo 
Fiscal a custa d'aqnelle. '

Art. 7. O administrador dos bens patrimoniaes deSanfAnua, Orago d’esta Freguezia, fará limpar nos tempos indicados 
do artigo antecedente, oa mattos e entulhos, que estiverem em róda da Igreja, no espaço de quinze palmos ; sob pena de 
£9000 réis de multa por cada vez que deixar de assim o fazer. * M

Art. 8. O Fiscal avisará todos os annos por Editaes aos moradores d’esta Villa, para, no prazo de 3 mezes, da data d 
meamos Editaes, tirarem os entulhos que houverem n^s fundos de seus quintees que possüo offeuder a aalubridade publica*



Og tranyesaore8 serio multado* 5 juízo do Piscai de 2 a 69100 réis. e o duolo na reincidência para o erfre Municinal
,ol‘ o• ™ pei" ,° ° ,s ™m  vi"* >»<■* . « . i i . r . «

p .oA .d ir*  dQr « i e „ 8̂  - * - ] ■ "
Policial, e, na falta d’e.ta, ao In^pector do respectivo IjuBrteiráo! que^^rocedendo i  alêuTa^n «Autoridade
matar 0 darnninlio, ficando todavia o dono sujeito a reparação dô damno causado.8 ‘ C °* poderá ««"dar

J , lf °  ,ndlT'duo;  que consentir em sua casa jogos de parada a filhos famílias, fâmulos, pagará Dor cada ve* i ■ annn 
réis de multa, ou soffrerá 10 dias de prisio, quando náo tenha meios de na«ar a multa e os inmwtn. P . cada ,ez1L. 
cadéa, durante 24 horaa, quando apanhados em flagrante. *  ̂ e8 ser®° recolhidos a

" 8 p,antadore9 «° «ertlo que maltratarem gados alheio,, entrados em suas cercas, quando estas não fnrem 
consideradas bôas por uma Comminsão composta do Fiscal e do Inspector de Quarteirão, .pcgarao i multa d - ',í !n n  ?
este d*»™ ? m|8 ,ra,ad'’ ' Por<lm o dono de qualquer animal, depois <le avisado, primeira e segunda vez aeixarnnê
este dammfique a lavoura alheia, esta- do e ta dentro de cercas, consideradas bôas pela referi la CommissSo oa^rí d* q

de ” t’9 ,él> por c,d '  - • . i he: . ps rí dj S

r e . ; l " i  S S S & tt& S E S tS  P' 8,r‘  ’00 ré"  *• *"'*• O"* • ■-■KSpOM-1. ;
_ A*1' M- Qr n m8t8r Rado a l,e'°  Stí'M tJrcv,tt l,ce ,ça de *fU dono, pagará a multa de 109)00 réis nor cad» rA, „

Art \ T V '  rep8rBÇÍ° d0 da"!n0 caU8ad0; e* se 9uein o H*er ««« f jr proprietari de ga J(m. solfrerá mai? 6 dias dínViS'*

' *  ,n*PeC‘ "  " ' Q“ ' • “  S  T e Z Z "
scrAQ»Un„nr!°h8 êflHne f '  e' P° ! l“ “/0T d"’ que sej, apresentado 0 hilhête nas condires estabelecidas
e a e !  »rrl' a,; ^  PT 8, u ^  ^  q“,e ° venaedor «Poente documento eumprobaiorio de seu doíinio linií sera ella arrematada em hasta publica, e seu prodneto recolhido «o cofre da Municipalidade, ou entregue á *e.i ilJ íi

X  " é,n di™  ° ,t,r,c,or • » '« »  * » .  < . . . . . v «

jz^ j z z s k s iz  r *
esta menos de vinte cinco palmos de bebedouro ; quando porém uáo poder fazôl-aem 8ü. fazenda, a fará em outra "uinh^ 
e.,m licença de seu dono ; pena de ?ii» 1U0 réis de multa, fi -ando sê npre obrigalo a abrir a cae.mb. e por coísILò?^ 
prohilndo de. »ob qualquer pretexto assentar porteira, que será então derribida pelo F.scal. P CaD8e» u'nte

led0r.' qae n’e8ta V,l,a>.fizer Pãrètaeido compra, ou ve ida de qualquir genero alimen-
ogardo mercado, pagará um e o i ' ^
ilando-se o vai >r pelo preço do

- r ----------------i----------, por espaço de 4 horas consecutivas, o lo
P * ?uP(T,8 8tado' contra a disposiçüo dVstc artigo, fazendo-o pelo mesmo preço que tiver comprado.

A . t  .8. | j  o r a  e m  d i a n t e  s ó  se  p o d e r á  v e n d e r  n ’e s t a  Villa c a r n e  s e c e a ,  v e r u e ,  o u  de q u a l q u e r  form. pret-arad»
1 «ar, servo de feira : pena de 9 KM ré,- de multa para a Municipalidade. P«*«rada.

»rt. Ml. i*s proprietários, que oossuirem torras dentro d'este Mun.cipio, serão obrigados por sl, seus proeor.dn».
-m ever em alguní legares de Jhêdo/aqne.ias^

dr‘n,pn ■'

ticio, sem que esteja este exposto a venda por espaço de fi horas no logar do mercado, pagará um e outpo uma miirta~‘iiè|,>I|lI
oecroa parte do valor do genero vendido, ass.m por atacado ; calculando-se o vai ,r pelo preço do mcrcadoao'^íèmoo ü

" a ,Hefiea den,l,‘> obrigado o comprador a pôr em veuda publica, por espaço de 4 horas consecutivas, o genero que^ivít CC rriD 80ÍO nor A(Hr nHo i|nntm n Hiannai#!iA a.»;»/. __a . . ._a .______ - „ ® ü *|Uc II Ver

DO

d,‘n. r  8"a, t; rras 5 tea?°. aq“d l«  trinta e P">co P«lm«8 de leito, e estes quinze palmos ; de aorte que nof todo o m 
Oe Agosto de cada anuo estejào aberta. : sob pena de 8#t)00 réis de multa para as rendas da Gamara c o duolo na . •a
deucia, ficando sempre obrigado ■ ibrirem as estradas e caminhos.  ̂ * ° d P na ,e,nci-

Art. 20. O indivíduo que entrar nas terras alhehs, e sem licença de seus donos tirar madeiras carar nr.™, a . -
rama a^gadr-, tirar casca paia rortuires, e fizer cinza, pagará a multa de F»O0O réis nor cada vez. e nJ f!i P _tar
rio, soffrerá 8 dias de prisão, sujeito além disso a outraqualquer áLpo%io ^  ?6Z’ C’ ” * falU de nuiner«*

Art. 21. ü indivíduo, que, por motivo de curtir cooros, chafurdar as aguas, que servem de hehid» >n.
.  mult» de 10»000 réis por cada vez, ou, na falta de «noéd.. solfrerá (i dias de prisão. Se o l e r  em 
licença de aeus dunos, s< ffrerà mais a multa do artigo antecedente. 18 «l"61®* «em

Art. 22 Ningueir poderá mandar curtir couros miúdos, nem os curtidores recebél os sem mie tenhi»
orelhas, pelas quaes se possa conhecer o dono, sob pena de pagar enda um delles a multa de £>*000 réis para a MunicinaTidVdt* 
O Fiscal ms,.eccionarà os cortumes que julgar suspeito. 8 P#ra * Man,c,Pa” d,dc.

Art. 23
cortumes que julgar suspeito.

•n a q'°do aqaclM ue l* ver generos expostos à venda em qualquer parte deste MuniciLio reeonhPAíri» monta a.™ 
nifieados, que possáo prejudicar a saude publica. e constando .os Fiscaes respectivos, que ba taes’ íeSeíoí S S S Í l í í  Z 
exactamente exammarao em presença de tres testemunhas • o , .i , .„ a n . . . . . .  v  " “ e8 Bene^08, eicruPnlo®>, •
m eado, e a r l  o dono malt.de .m 6ÍM0 ré l „ .r .  „af™  W a l í t i í  . T f l l i  d ‘ " o " ‘  daréis por dia. P8F8 0C0fre Munic,Pa'» e na *',lt« de mcéda, prisão correspondente a 19000

Art. 24. Fica prohibido o soltar-se buscao ' oom bomba p fi\i?n An m* com . . .  .
o . 01,.dor. oa o m ,.d.d„r .  ma„. d . »da» a i .7 .a  o t  ° “  ; * *  *

«•d. .  ter rand. V i» ., .  Maalalplo, ..r*  abri-
por cada terno 20<i réis para a Municipalidade. Os ternos de que trata este MtúrS l ia í— * í 8.^ " 8 ’ P f 8" ? 0 B.° afer,dop
K ,* 7 e u t „ ,,,rteed'dM ^  qU*r,t'ir' 0' ” eÍ°  q,," r,eir*0' e qo*r,il" ,<' » “ ■ • " « « .d .  ; c p ao . de lerro o Ó b Z V i T l  

Art 26 üs pesos e medidas da Carnara tão :
S >*- Vara e corado.

pollwda d " « o ‘ ° ’ ”  " 2,° ^  “ “  ,ÍÍe'M or,li"*,i“ > em “ * • fei«» de m.deia; ,a.dr.do; teoda a .n  .  mti,
S 3#- Quartilho à contrametade.
S 4* L'bra, na razão de oito centos réia em dobiões de cobre de oito oitavas cada um
Art 27 Quem n’este Munic pio render generos ou fazendaa sem ser pelos pesos e medida, . f*rtAn* j ,

C a.ari pagará .  malta de IO|000 réis por cada rez, que for achado com peio. e medij. f.lsàs, P ,,adp,e, ^



V

. . . . .  • . j.
Art. 28. 0* ren Itiiijntaa Ja Municipal..LJe &vSo arramiT^Jcs peranlc a Caiisra uo me* de Jaaeiro de cada anoa, por 

quem maior lanço oifcrecer.
Art. 2'J. O aferidor serà obrigado a afcrir os ternos por inteiro, que lhe forem apresentados ; mas si, de cada um d*elles 

o dono llie entre?ir só.mente uma peça p ira ser afcrida, pod^rà o aferidor perceber a quota estipulada para ^aia terno.
Art. 30. U aferidor que digir por afcr ções mais do que se ariia marcado no art. 25. sera multado pelo Fiscii na quantia 

de 69000 réi i para as rendas da Camara; fleando em laes casos obrigodo a restituir à parte o dinheiro indevidameute ro- 
cebidc.

Art. 3|. T\*da e qualquer pessôa, que se negar a apresentar, afim ie que sej o aferidcs, o* ternos, (fe que trata o artigo 
25, serà multado em 65000 réis ; commutaua esta pena em 5 dia» de prisão, quando a multa uSo puder ser paga em dinheiro.

Art 32. Nas tabernas dV«ta Villa, e seu Município, se censerrarflo com asseio e limpeza os cópos e medida?, em que t« 
tender líquidos : pena de ta000 réis de multa aos eontraventores, e o dunlo oa reincidência.

Art. 33. O aferidor, que ueutro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junho de cada anuo nüo titer aferiJo tod..s 
rs pesos e medidas, ue que trata o art 25. serà multado em I29>‘>0 réis para o cofre Municipal, ; e quando nào titer èm 
tnoéda legal essa quantia, a pagará em prisito correspondente a i 9000 réis por dia.

Art. 34. Os Fiscaes, c na falta d'estes seus cupplentes farão de seis em seis mezes contados do 1* de Julho ao ultimo de 
Dezembro de todos os annos, resista nos pesos e medidas, eiaminaudo asafiri, oes de todos os ternos, que foriio (.feridos, 
e, achando em algum aeilca falsidade, que proceda do dono, irnpora a multa de 69000 réis para o cofre da Gamara ; mas 
se a falta proceder do aferidor à este serà importa a mesma. pena.

Art. 35. Os Fiscaes larSo do i* de Setembro ao ultimo de outubro de cala anuo, correiçflo qaa estradas e caminhos 
d’este Município ; s«b pena de 2r>9000 réis de multa para as rendas da Camara.

Art. 36. Os Fiscaes perceber/io a terça parte de todas as multas, que elles oo desempenho de suas obrigações, appli- 
carem aos eootrareatores tas Posturas, e cuja arrecadaçào à caigo do Procu*ador da Gamara, se h.mrer de realisar.

Art. 37. Niugem poderá apresentar espectáculo publica nas ruas d’esta Villa, sem preria licença da Gamara, cu do 
Fiscal, mediante uma gratiíicaçüo de 4900J réis para as reudas da mesma Camara ; seb oeua de H9u00 de multa ao con
tra reator, ou prisiio correspondente a i jpooo réis por dia.. Os espectáculos só serfio admittidos, quando uào offcudíe a mo« 
ral publica.

Paço da Gamara Municipal da Villa do Triumpho, cm Sessflo Ordiuaria de 10 de Julho de 1871,

Mcnoel Aleixo de Bnto Dantas, — Presidente.
IViirm/iao Joaquim de Mello,
José F erre i'a  de M ello,
Ji tío (íua lbcrto  da S ilva ,
M ancei l e i n  ivt/es 1'im m fa.
Fauhlii !Uterra Cavalcanti.
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PARECER.
, A Commissao de Gamaras umcipaes examinando os Artigos de Posturas da Cumsn Municipal da ViU , d.. Triumplf», 

suomettidosa sua apreciação ; e eou.idciaudo que. sendo eJles provisoriamente apnmvadoj pela Kx n ar. I re>i lente dá 
Proviuaia, liverão principio de execução, sem que nesta se encontrasse embaraços; é de

Parecer

Que sejSo os mesmos A 'tigos de Postaras spprovsdos, com u < pe jnenas alteraçües, que a Commí.Vio annar ia* paia 
fazer por oooasiaoaa discussão ; por tanto julga poder ser adoptado o seguinte

PROJECTO :

V  14.
A  ASSEMIíLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

«niKO unico, Fielio approvmlos o» Artigos .»e Desitiras da Gamara Municipal da Villa .o Triumphn: revogadas a. d^* 
posições em contrario, ^

8ala das Commisgões. '27 de Outubro de JS"i.
ilans rl lhtsi/io de fíritn (juerrn. 

itunnet ItosiHn de Arnvjo, 
l'o*we. Diit,. ido llarlh sn Ttniien

ARTIGOS l ) t  POSTURAS ADDICIONAES AOS DA GAMARA MUNICIPAL DA VILLA DO TR1UMPIIO.

A CAMARA MUNICIPAL D A VILLA DO TRIUMPIIO P R O PÒ E:

Art. i. Ninguém noderá construir prédios urbanos n’este Município sem urevia licenç» da Carrara Municipal, p;í|ii qual 
pagará a quantia de 23000 réis, e sem cordiamento do respect v» Fiscal ; precedeuJo aforamento do terreno, quando não 
aeja proprio : sob pena de 63000 réis de multa para o cofre Muntciphi, e de ser demolida a obra a custa do edilicadcr, es
tando ella em construcção.

ArL 2. O edificador de prédios urbanos, que nfío começar a edifhaçfio de seu |-rodio dentro de um anno da data do » fj. 
rs mento do terreno, perderá o direito do aforamento desse terreno, que poderá ser uforado a outrem ; e se niio concluir o 
edificio dentro do A* anno depois do aforamento, pagará desse prazo em diante a multa de t03)U0 réis por cada anuo que 
decorrer até aeabnr a obra em prêto ’ 1

Art. 3. Oa prédios urbanos não ser9o eiifleados com altura menor de quinze palmos de frente, dVisieas soleiras até a» 
bicas, e terão calçadas baixas, ou passeio na frente, de cinco palmos dc largura pelo menos : sob pena de 1C3000 Je multa 
para ottofre da Municipalidade pela infracçao de cada uma d’esta* eonrtiçoes de altu a e largura.

Art. 4. As ruas serão formadas d’ora em diante com largara nunca i.iferiora quarenta palmos de parêlc á parede, e os 
bécos não ter&o menos de vinte cinco palmos.

Art. 5. Da proprietários de prédios urbanos ser io obrigados a limpar as frentes de suas cisas eun cal, dan !o~lhes a 
edr, que qnizerem, no prazo de ura anno, da data da publicação destas Posturas : sob per.a de 63000 réis de malta, quando o 
não cnmprão no anno marcado, e de 13000 ré's mais por cana me*. em quanto não apresentarem limpas a - frentes de suas 
casas.) Serão também obrigados a varrorer os terreiros de seus edifícios na eitensão de quinze palmos, nos mezes de Jn« 
lho« Dezembro de cada anno ; sob pena de 23000 réis de multa por caia um dos mezes, que deixarem de aasiro cumprir.

Art, 6. Oa proprietário) de prédios urbanos serão obrigados a eitinguir formigas de r„ça, se por Ventura existirem noa 
terrenos de sen aforamento : sob pena de ser feito esse serviço por determinação do Fis al a custa do proprietário. As for* 
jungas situadas fóra doa terrenos do aforamento de cada um indivíduo, serão eitmetas pelo propreitario do terreno ou Delo 
JFiaeal a custa d'aqnelle. ' 1

Art. 1. 0  administrador doa bens patrimoniaes de Sant’Anna, Orago d*esta Fregnezia, fará limpar nos temnos indicados 
00 artigo antecedente, oa mattos e entulhos, qne estiverem em róda da Igreja, no espaço de quinze palmos • soh n»n. di» 
£3000 réis de multa por cada vez que deixar de aasim o fazer. ‘

AH. 8. Ü Fiscal avisará todos oa aunos por Editaes aos moradores d’esta Villa, para, uo prazo de 3 mezes, da data dna 
juesnos Editaes, tirarem oa entulhos que houverem uns fundos de acua qumtaes que pn„s!io offender a aalubridade publica-
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» *  de rrlnha c à t V S  ^ZTIrTo 7ZZ ÍE\Í£T " TV ' ......  ** cad“ ™  ' 9000
««**•• «fiirantc 24 W k , ut„co a t l  6 °* “ * ad“™  ""> «»"*“  ’
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: : t •_«! *• <••3 • - » * « * ™ . - ..........* ’« . Z Lua rBi-arotw Jn il in ar> <mi<h>íii,

• • « • £ £  I » . *• " ‘ sa,i 1 » 0 0 * » « « ■ * •  »• »  • » . . »  p- n-m .  ;
•..rif. » ■' Va ' U> a 11 '° " •”'••*" "<:•! -ch '*<• «• II Im-o. u< er.ri a mu'ia do ms >oo réi* Dor ra U pa, „
««mu. d.. » rn .e1J«.í.t'... do .Un...ot-.u,adn n o (W er„ü„f.rl,-..p- Ua i i * . .  ««írerà o , i ! «  j , ! , M l ’ q

Am NH.--n.n-a «era «-xnfl- .. \|,. „ . Ja J . /  v .cu«m. e*«,.„-n o., .velhu „ 8 ' „ í?  P
M. r.seal ». I<M t d , , ,  * A;», a ..... m , . o - n , „ Uj, d * ra t ,  m " L  “* , f Fe"

f e r : r . ^ u * ; í r i ;  ....... .........► " *  * ’ « - w ‘  ■•• -  • * • * • * < » » - * « « ; *  s n

■ ■ d *
*nst VÍ>"!VT,I,„|,11(:II| rocoll.id-i h.» -i.Oe -a tiunien-.iliiiadi-. uu entregue 4 êa Jegufmo

mu 11 le 11 9 *<)) rj.H, q i m 1 j  Í->: gad j v .ocum, e de 1900!)

Q.imi.Î  i. c me T « evpost,. a vu.d . 8e - qm pri-neirm» nr.. «,-j, a, r(. ie.»r>i<i* 0 hi hfttc i.vh condi a,»a pafjK„,
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.l-'nn# qi.ai.d fite upn.r ç« ; |Mírar.1<-» nlé u d.btx) o i-fractor a 
.e a, quan-li I p n\p'|,nm, < u . al-iui...
pucuLÜV AV Z T r  ,,0«e nntr ,U nm !>a£f1, v««cum .. '.avalia--, tí que obtiverem mais Je dom enMriiCQainiMilu prfift • ff^^tdua a l«*r jMa iimtii p • i _ . . . wyíC criM

r ::c r  r - “ . ....... ■. ^  t â z x z x r
e pur cjnsegjiote

Art 17. (i .o .^ ia ^ f, Oü m  leuur. «|*..* n’es»,. V.jla, ti/.er u.r a.iiaTlVe"fw^rlu (TuVe^J» de q«alqu;« geuero alimon
i J ü V  V C t:l‘>Ü3tü “ Ve,n!la ü,'r es,,aço ,,tí fi 11 ’fhá »"  1 S»r do mercado, ^ a rá  u n e outm um,.«ema pare do vai -r do peucro Tend.do. a*mn por atac- Jo ; c.l -ul mdo .«  o t ,|r̂  pelo preço do mircado^.o èmnJ

• o I a r * ,n,,7 ^  ° comprador a prt,- em ve,. I, publica, por esp ,ç„ de 4 hoíaa cooaecutiv.a, o genero oTe íver
T í 7  i ’  ‘ ° "  M * dlS,,0MÍ' rt d 1 Ttigo. f i ««,.•!.. .. polo mesmc preço que t.ver comprado. q *

x * r  I• , u|B.,,c ,c  noderA von ler .,‘esto Vill, .-ar„ • aecea. verue, uu de qualquer forma prep.rada
1 »**• 8 rv‘* ^  r Ir“ : 1“ 9 <>.. - ,e multa para a Nui.ieipulijide. prepwada» no

- -1. l J. h i r.,piu-tii*ir p, ii(íj MOiSti-Pfiii ler-aí dentro d’este Muuicipio. acrfto obrigadoa por si, seus Drni-nmi«>..
? j t  ? " • . ' l,:-r f ' " « « * ....- » « « . . « - » . - « « » »

«,r„-Prt „ r M" " 1 r " ' M,r.' H,M1 , r , J ‘ M d caininl.os i.ccessarits para o trauaito do povo, que passarem nnr 
' , > cn m aqoclUs trinta e cinco palmos de leito, c e9te» quinze palmos ; de sorte que por todo o me

2s»oi. « n, * “ “ °  T ' ,W H 'l“  : , “ b peM í e *» mi r6'< ,le - I t -  t»r. «  reSd.. d.’ C.m .r., .  o d^plí „  , e l « i ‘deneia. fi.-Bud.» sempre . brigaie a abrirem as estradas e eaminhna uupio ua leiuei,
r»mírt,e2H* 0 ,,n,,Y4<luü tl“ t eKtr#r tat terr»8 ■ beirs, c tom iirença de srus donos tirar madeiras, carar nesei

.  trl í l *  , 7 “sca í ' " 8 r.0,turítcs- * «ip»». PífíMà a iruiia tc  ^®"C0 iíis pur cada ver, e, ua falta dtrio, sofrerá H dias de prislo, snje-to além d isao a outra qualquer dispcaicSu de I- i. dspcaitdtu

pescar, deitar 
numera*

.  ir iíu  VAdU0’ mut,v<> de " u,rt,r C0UroB. chafurdar as agu,s, que servem de bebidas aoa eados D »
, “ U t8de l0® ’00 rél8 P°_r cada Ta/. 0U- Da falta de m.-é-la aoffrera u dias de priaío. Se o fizer em terras* alhcií. üm  liceoca de seus d.-nos, s-Urcrô meis a multa do artigo antecedente. ” ** ,em

nroiíi1, 221 PíinpQer' P°dera m1Hndar rurtir cc“ r°9 miudo«. ttt-m os curtidores recebêl-os, tem qoe teublo os me.mo. 
orelhas pelas quaes se possa ecul.ecer o dono, a b pena de pagar cada um delles a multa de 59000 réia para a MuniciD.Tid.dÍ 
U Fiscal ms -eccicuara os curtumes qu? julgar suspeito. v mnuicipaiiaaae.

. .  Arj '  23 Todo ■1ucl1!  que tiver generos expostos k venda cm qualquer parte d este Município, reconhecidameni* H.m- 
fi-ad-s, que pos8>.o prejudicara saude publica, e constmdo aos Figcaes respectivos, que ba taes generos excroDuloaa a 

exactamente examinano em presença de tres testemunhas; e achando com avaria, mandará immed^atamente retínl oVál
ré '. po, d*,“  °  e”  6*°00 p,rl M0,re e »• f . l -  íe  " « M i. pritto corrapondeíj"  Itm S
.  „ Arl‘ 2 u f ' C“ Pr®bibido o soltar*-se busen >om bomba, e fôgo do ar sem ser em gjriodnla, ou «nzóla • sob n » .  A. 
paR.r o aoltador, ou o msndador a multa de 9J )0 reis para o cofre dl Municipalidade. 8 ’ * P d*
- .- i . r* »25u í  Pe8*Ô> .q“ e lT r ,azend,• moJ ada- 00 outroa generos expdstos à renda n‘eata Villi, e MnniciDio aerà ohrt 
gada a ter balanças a terno de pesos e medidas, aferidss todos os annoa pelos padrdes da Camara; paeanuo ao « l Í J
E f„“ J* *"™“ ,ou • Moniolp.tid.de, O. feroo. .e  q«c lr .u  e.le .rligo, Uo - :  V m  .  eó,.do d , "ímo e i™
t*r” ? à " J í  q“ .'r” d d , ' "  Cl ' “ " °  « u,rt. if*«. « q-irtillho t co„tr.mft.de ; ,  ^ .o .  de 0„  W o o íe d . í

Art 26. os pesos a medidas da Camara alo :
S **■ Vara e eovado.

f 0l!gVd.?dí rto*0’ “  d* ,liel"  °,<U“ ,ri*'- em “ • " ■ » " * :  W »  *  rn.de.ra; qo.dr.do; t«do u „  ,
S 3° Quartilho à contrametade.
f S - J *  °a r*Zi.° í  ° íl°  *ent08 Iél> em dob,õe# de cobre de oito Oitavas cada nm.Art 17 Quem n este Munic pio vender generos on fa endai sem ser neloa noana «> m«>diilaa .  . . .

C. .  K.«.[. . »  1U d. rdi. por c.d. , 0.  fo, . cb,d , comPX  e“  e«-«* w V «;



Art. 2».- Os roo üiinntu» ia lluiicipi! b í’8o iiwm »»• i« ; pe-rs.ita ú C«.it*ra «o «aet de Jaaeiro de cada anno, por
Çuem maior lanço olfjrecer. • ..................... ^

Art. 2;*. O aferidor serà obrigado a afmr os ternos por uiteiru, que llie forem apresentados; mas si, de cada um delles 
o dono |!ic entrevir sóuente uma poça pira ser aferiaa, p oW i o af rmor perceber a quota estipulada para «ada terno.

Art. 30* O aferidor que exibir por afor çA *s mais do que s ; a»ba marcado no art. 25. serà multado"pelo Fiscal na q'uantia 
de G3000 reii pcra as. rendas da Ca-nora; Meando em taes casos obtigodo a restituir à parte o dinheiro indevidameute re
cebida.

Art 31. T<»da e qualquer oesséa, que se negar a apresentar, afim Je que aej o aferidos, oa ternos, <?e que trata o artigo 
25, serà ntulUdo em (>5.i00 réis ; coinmutaua esta pena em 5 dias de prisão, quando a malta não poder aer paga em dialieirn.

Art 32. Nss tabernas d*esta Villa, e seu Município, se conservarão com asseio e limpeza os cópos e medidas, em que se 
vender líquidos : pena de >9300 réis de multa aos contraventorea, e o duplo na reincidência. >

Art. 33. O aferidor, que dentro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junho de cada aano nBo tiver aferijo todos 
rs pesos e medidas, uc que trata o art. 25, serà mnltado em riírjuu réis para o cofre Municipal, ; e quando não tiver eno 
tncéda legal essa quantia, a pagará em prisão correspondente a 19000 réis por dia.

Art. 3i. Os Fiscnes, c na falta d'estes seus tupplentes farão de seis em seis mezes contados do I* de Julho ao ultimo de 
Dezembro de todos os anuos, revista nos pesos e medidas, examinando as aferições de todos os ternos, que forão (.feridos, 
e, achando em algum u'elles -falsidade, que proceda do dono, imporà a multa de 69000 réis para 0 cofre da Carnara ; mas 
se a falta proceder do aferidor à este sera impo ta a mesma pena.

Art. 35. Os Fiacaes tarãodo i* de Setembro ao ultimo de Outubro de cada anno,- correiçlo nas estradas e caminhos 
d’cste Município ; sob pena de 259000 réis de multa para as rendas da Camara.

Art. 36.10» Fiscsfcs perceberão a terça parte de todas as multas, que elles no desempenho de suas obrigações, appli- 
carem aos contraventores oss Posturas, e cuja arrecadação à cargo do Procurador da Camara, sehouverderealisar. ' 

Art. 37. Ningem poderá apresentar espectáculo publica nas ruas d’esta' Villa, sem previa licença "da Camara, qu 
Fiscal, mediante uir.a gratificação de 4®00*i réis para as reodas da mesma Camara ; sob peua de 89000 de multa ao coo* 
traventor, ou prisão correspondente a 19O0O réis por dia. Os espectáculos só serio admittidos, quando uào offendà» a m»v 
ral publica. -  - - • 1 — - — •

Paço da Camara Vunicipal da Villa do Triumpho, cm Sessão Ordinaria de 10 de Julho de 1871.

Manoel A teixo de Brito Dantas, — Presidenta.'
MnrrrUnn Joaquim de Mello.
José Ferreva de Mello,
Ji>áo Gualbcrto da Silva.
Manoel Fernandes Pimfnta.
Panlilio Ihzcrra Cavalcanti.
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PARECER.
A CommisaSo de Camaras nnicimes ovtminvndo os Artig.is de Pueturas rfa Caman Munlci.ml da ViM i d.> Triumpbn, 

aobmettiíioi a *ua ajreciiçãu ; e o >n-uíc*<»ii io que. semi» elles ''«ovisoriamente aporovadoi i»tl) Fs n »r. I resilcute da 
PruTiucta, tiverão priucipio de execu;áo, aera que uesta se encontrasse embaraços; é de

Parecer

Qne aejão ps mesmos \ t gn3 da Posturas aoorovados, com a' pequenas alterações, que a CoinmissSo sc agaaria' para 
fiutr por oeoasiao na discussão ; por tanto julga poder ser adoptado o segniuU

PROJECTO :

V  I  I .

A ASSEEBLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

Artigo unlco. Wüo approvados os Artigos de PcsUina aa Carn trj Muuiciiml da Villa do Triumptio; revogadas ai dia» 
posi.bes em ooutrrri».

Sala das Ceo.miardes. 27 de Outufcro de iN7f.
Mnjwl fínsihn de fírifo Cuerrif.
Manoel Mantia de A ranjo.
Cosme fhin-uio liaria sa Vtnoco

ARTIGOS DE POSTURAS ADDICIOSAES AOS DA CASIARA MUNICIPAL DA VILLA DO TRIE.MPHO.

A CAMARA MUNICIPAL D A  VILLA DO TR1UMPHO P R O P Õ E :

Art. í. Ninguém noderá construir prédios urbanos n’este Hnnieipio sem urevia licença da Camara Municipal, pela qual 
pagará a quantia <íe 2SLiOO réis. e sem onrdiamento do respect vo Fiscal ; precedendo afurameolo do terreno, qaaudo nau 
seja propno : sob pena de 63000 réis dc multa para o cofre Municipal, e de ser demolida a obra á custa do edilicador, es
tando ella em coostrucçiio.

Art. ‘i .  O edificador ce prédios uibanov que nllo começara edifbaçRo de seu jredio dentro de um annnda data doafa- 
ramento do terreno, perdera o direito do aloramento desse terreno, que poderá ser aforado a outrem ; e se mio concluir o 
edifício dentro do a* anuo depois do ufonenento, pagará desse prazo em diante a multa de TU9J0U réis por cada anuo, que 
decorrer até acabar a obra em préto

Art. 3 Os prédios urbanos não s.rflo erliflcados com altura menor de quinze palmos de frente, d’cs1e as soleiras até as 
feicas, e terão calça ias baixas, ou passeio na frente, de cinco palmos de largura pel i menos : sob peni de IC9300 de multa 
para o cofre da Municipalidade pela infraeçwo de «ada uma destas eondiçòes de ai tu a e largura.

Art. 4. As ruas serão formadas d'ora em diaute com largara nunca inferior  ̂quarenta palmos de paréie á parede, e o* 
bêcos uão terão menos de vinte cinco palmos.

Art. ã. Os proprietários dc prédios urbanos serio obrigados a limpar as frentes de suis cisas com cal, dan lo-lbes a 
côr, que quizerem, no prazo de um anuo, da data da publicação destas Posturas : sob per.a dc 69000 réis de muita, quando o 
não cumprão uo anno marcado, e de 1900 t ré'a mais por cada mez. em quanto não apresentarem limpas a* frentes de suas 
casas. Serão também obrigados a varrerer os terreiros de seus edifícios na eitensão de qotnze palmos, nos mezes de Jn« 
ibotí Dezembro de cada anuo ; aob pena de ‘29000 réis de multa por ca ia um dos mezes, que deixarem de aasim cumprir.

Art, 6. Os proprietários de prédios urbanos serão obrigados a eztinguir formigas de ruça, se por ventura existirem noa 
terrenos de aeu aforamento : sob peua de ser feito esse serviço por determinação do Fis.al a custa do proprietário. As for« 
jnigaa situadas fóra doa terrenoa do aforamento de cada um indivíduo, serão citiuutas pelo propreitario do terreno, on pelo 
Jtja«|| a custa d'aquelle.

Art. 7. 0  administrador dos bens patrimoniaea de SanfAnna, Orago d’esta Fregnezia, fará limpar nos tempos indicados 
fio artigo antecedente, os mattoa e entulhos, que estiverem em róda da Igreja, no espaço de qninze palmos : sob pena de 
£9000 réis de moita por cada vez qne deixar de assim o fazer.

Art. 8. °  Fiscal avisará todos na annoa por Editaes aos moradores d'esta Villa, para, no prazo de 3 mezea, da data dos 
Xneaaoé fidítaes, tirarem oa entulhos qne houverem noa fundos de aens qnintaes que po&afi© ofender a aalobridide publioa*



°*  í r r S V ePl,? muUado8 A Íüil° do Fiacal d« 2 “ 5^00 réis, e o dnnlo na reineidencia, para o oofre Municinal 
, . ,à  ,  muita dde ° , X „ ll̂ r p V ; " X ; P*,Ur ’ “U peiad0 •“  d'e ,,', Vil"  *""»■' cavaltar, oa mu.r.
in \r̂ i 9Uaudo .“ Iffam Porco, ou cüo se tornar damninho és agnadas, e ss cria-ões, em qualquer Darte dW e M.miei 
.0 se dará d isso sc.enc.a ao dono, que nflo providenciando a rca le.tn, será o r. f rluo animal denunciado^.  A.LnrM £

I ciai, e, na falta d c t̂a, ao In^pector Jo respectivo quartelril», que, procedendo a alguma iuformacao noderá mandar latar o animai damninho. fleanon forta.ia n . ........j .  , _____________  “ BU,na itiiormaçao, poderá maudar

pio
Policia] 
matar

enníd ir!? ’ ‘J8/ 18''1* ^ 9 °°  SPrli0 <1"* n.a|> ratarem gxdos alhens. entrados «  o suas cercas, quando eatas nlo forem 
consideradas bôzs por uma CommiMlo eumpo*ta do F.s.al e do I .*pe>tor de Quarteir .0,
por cada animal ma,t,.,ad »; si. norén o dono de q ,‘oto T . ^ W J E 1* “ " “ ‘h* d* 6» >0°  rt,B-
este damintique a I' voura aliieta, es.u ’ o o.ta deutro de cerras, e.nnsi.t.-radai hoas pela r* feri ia
da reparado do dsn-no '  r --------- -------- - ,n w ......... dan,niflc" '  a lavoura alheia,Vem prijüuò

, r ------ e segunda vez ueiiar qn*
„  , 0 oeutro de cerras. e.onsi i';rada< boas pela r* feri ia CommissSn namiri rf’» . , .
"  *’ “ • «  * “ *• * "«'•> Se »  » »  ríi, por c . l ,  , , „  .  d.mnilkí, .  l,,our, .lhel° ’. ^  " ín ju ” ò

Municipalidade -
rt 13. Q-e n pn/rr fôgo «o pa>t. mr m.li -ia. ou neglig»n<* a. ptMrá V g '00 réis le multa para 

responsável li.-an Io. além n s«o, p̂ -li d tmiio < at- a In. P
' Va malür gu “ 1,L'10 s° " "Ce >ca de », „ Inuo. orc+ri a mu>fa lOg >00 reis por ra Ia réz n..«

ctrnea-, «lém da -epaiaço, ooMsrnno e-u.ado; e. se quem o II,er nfln f «r o'..ü~..ta.i \ - g , . « i f r e r t  ma.íod.as de pns .o!. 10. Ainvnem p ^eré  evnflr á vead„ ,,'esfe M„ ,i.:,,.„  c,.-oe d,  ,  v-cc.im, c o r  um ou uvelhu n sem oUe ore ' 
inme.rsn.eote *« fiscal h Ihêf di -c >d,, n ....em comprou, o q uJ ,|.vera »u. t,- o ... m e am,’» em u L  eÍe
veunn ; . s;r bll.éte p o .e s r r a  aauo pe| . Iníp.ctor d., Q.a.ícM a, e na L\l, JVst; p,r umi pessôà de reconhc! • teito. quacbo o Hiiiuial f r̂ proprio. e aou* ue reconnc-

guando a e«ine f r expost. á vu.d., se» que prim-iramrn*» «ej. aores»..t,do o hi l.ôte usa condi õeg est.beleeiH».
e à apprrlmud.da ; e pa-.das ag l.cna. s ... que o vcoedor doou » ,  .to eo oorobdorio de teu dominVÍÍLS

dono nn 8r*cm“Ja l« e p Insta puol.ea, e seu produeto recolh-do ao e«.f/e da ilunicinalijade. ou entregue ó seu lejitbno
t t  *  nq ° n !  f  nT r' ç“ ;  ,>í’ íían n l é  " d i , s °  u i“ fractor a le I» 9iú l r j i s .  q  , a u  Io for gado v  . o c u m ,  e d e ííòoolé.s, quandi f r ox»i|.om. ou . alirui«i ° i^uuu
»nr«*. ' Ast p‘;asü,s 'l“ e criarem em pastos eomiiun-, gado vaecum e eavallar, e que obtiverem mais de doze enaa
esta "V  ' >r ? 'd<JS ® ^  6 ^ ac* l*ira l)e!),i" '  d ff "Jos ; e sen1.. a agu* de cacimbi, nuuca teráesta menos de v,»te e.neo pal nos de behedou/o; qn .ndo poré u ino pu |rf, r,í0|-a em l i. fazenda, a fará era outra vizinha*
nrnh CHnÇd T U ™ W " ' ** * »'•»“ réla do .uultd, fi 1, 9*n,,re ol.r.ga lo a a Ir.r a eaoimba, e por cooseg íute’ prohib.do He. «ob qualquer P-»te*to ussentar porte.n, que será entüo d»r.-b .ua oelu F.seal. «osegiiute
-- - rl l7‘ ll rnuiprauar, °u Vou ícdor, qne ires*a V.lla, üze. u .r a.aj .do c uupta, ou ve <Ja de qualqu ir genero alimen-s ticm. sem que esteja este eupo^toa venda por espaço oeSluras n« I g.rdo .uer- ado, jsgará u n e  out'o uma multa Luil á
a e c . m a  p a r t e  d o  v a l o r  d o  g e n e r o  v e n d i d o ,  a s s i . n  p n r  a t a c a d o  ; c a l  u l a . i d o  s e  o  v a b . r  p ^ ' ■ —  d ------------ « " B l j a  i g i n l  é
venda ; e fica de mios obrigado o comprador a pór era ven h  publica, por esp .ço de í hor 
ccipprado p, r s*»(ado rontra a dispoijçlo d .slz artigo, f ir cd o -o  ,»..|0 mesmo preço o 

Alt is l)\,r,. eru oiante fó se i.oderA v»., |er ,,'esia Villa ear,,. áecea. veruc, «u 
I gar. que a. rve rV f. ira : pe.n le »  Üu .e - ie multa para a Munic.paliuade.

Mt. I SI. ' S

horas consecutivas, o genero que tiver 
q ue tiver comprado, 

de qualquer forma preparada, no

,rv,jmcU.rirt\ que ouAsuiret» i-r.-»* dc.iro o’este Mun.cipio, serio obrigados por si, seus procurador.», 
vaqueiros, cm inqu. .n>s. »-1 > ->«' de f *occ e maeii üh eu reme ver em alguns loga.es de rochèdo, aqudlas pedras, aue onmIguns loga.es de rochèdo, aqudlas pedras, que com 

• •!>(. caminlns necessarits ,.ara o transito do povo, que passarem poralĵ u u t'‘nh'l!.OSe podir.-.n ;i-r;»«.r*»r. ase
t?rius ’ leu l0. trinta e enico palmos de leito, e estes quinze palmos ; de sone que por tod^o me.

donoE* * “ T  aDU0 k J1°, Uber,taí : 90b peDa de * * m  róií de ,uuIti Para as rendaa da Camar», e o duplo na reineidcncia, ficando sempre fbngaio a abrirem aa estradas e caminhos. uupio na reinei,
*.mArl' 2s* 0  ioJividuo qae entrar cas terras aiheíts, e tem li:ençn de srus dmos tirar iredeirap, ca<ar pescar deitar 
rama a gader lf.r  casca pa.a rorturres. e fizer cirrs, prgai* a irni.a Cc i  0 réis por cada vez, e na fa t^de !um er« 
rio, soffrera 8 dias de prisão, sujeito além d isso a oulra qualquer d.spo8i,ào de I. i numerai

Art. 21. 0  indivíduo, que, por motivo de curtir couros, chafurdar as aguis, que servem de bebidas aos pados nacT. ri
• multa de 10.300 réis por cada vez, ou. na falta de « e é /i  solTrera ü dias de’priaao Te 0 fizer e i  Z J ' alheiaL fèm 
licença de seus donos, scffrerà rotis a multa oo artigo antecedente. K icrraa ameias sem
»r»ih« 22| Nmgnec? Podera m»nilar c',rtjr coures miúdos, nem cs rurlidores reeebél-os, sem que tenhao oa mesmos as 
orelhas, pelas quaes se possa conhecer o dono. s b pena de pagar cada um celles a multa de í,J>00U réis para a MunicinaTidade 
U Fiscal inspeccionara os curtumes quj pilgar suspeito. 8 P8"* a aiun,c,Palmaae.

m trtlZeT J ^ T r rZ eu Hreaenfi»nnnre/  teslemuDh“9 8chaildo •»» «varia, mandará iramediatameute retiral-os do 
íéis pír dia ^  ’  Par‘  °C°fre Mun,c,p8,‘ e na faIta de m°éda, prislo correspondente a >»000

Art 24 Fica prohibido o soltar-se buscapí dom bomba, e fogo do ar sem ser em gvrandula, ou arcóla : sob nen* Hp 
pagar o soltador, ou o mandador a multa ds Í000 reis para o cofre da Municipalidade. b & P ° d
-  Art. 25,  í  pe880a qne li'!er fazenda* m°l o» 0“ tr03 generos expostos à venda n’esta Villa, e Município, serà obri. 
fada a ter balanças a terno de pesos e medidas, aferidas todos os annos pelos padrões da Camara; paganuo ao aferidor 
por cada terno 200 réis para a Mumoipilidade. Os ternos ue que trata este artigo, são — : Vara e eovado de cinco e tríl 
palmoa craveiros, medidas de quarteirão, meio quarteirão, e quartillho à eoutrametade ; e pesos de ferro ou bronv» h» i  libras à meia quarta. wu*,,UU£eae,

Art 26. os pesos e medidas da Camara são :
S 1* v «ra e eovado.

pol.-egadas^rtao30’ “ * ^  ordi,1,, îaí,• em >ua razoura » feil° de madeini; quadrado; teudo nove e meia
S 3°. Quartilho à eoutrametade.

• . L bra, na razfio de oito centos réis em doblões de cobre de oito oitavas cada um.
Art 27 Quem n este Município vender generos u fa endas sem ser pelos pesos e medidas aferidoi nelna n*Hr««« H 

Ca a pagara multa de 1C9000 réis por cada vez, que for achado com pesos e medida falsas P P



Art. 28. Os ron li.njitlis ia Municipal »_Jj sa/Su arr3a'.,iUIoiOeri.it- i  C.mra no mcz de Ja.ieiro,de cada anno, por 
ÍUem maior lanço nlferecer. 4

Art. 20. O aferidor serã obrigado a aferiros ternos por inteira, que llre forem apresentados ; mas si, década um delles 
o dono |lie entregir sórente uma peca pir» ser òferida, potorS o af-riuor perceber a quota estipulada prra taJa terno.

Art. 30. 0  aferidor que exigir por afer çíW mais dq que s ■ a."Iî , mareado no art. 25. serà multado pelo Fiserl na quantia 
de 63000 rói > pora as rendas da Camaia; Meando em taes casos ob.i igodo a restituir a parte o (linheiio^indevidameiite re
cebida i. , i

Art 31. T.*da e qualquer pessôa, que se negar a apresentar; afm Jc que sej o aferidcs, os terno», de que trata o artigo 
25, s-erà multado em 6ÇOOO réis ; coinmutaua esta pena em 5 dias de prisão, quando a multa não poder ser paga em dinlieii.»,

Art. 32. .Nos tabernas '̂esta Villa, e sen Município, se cqnservarão com asseio e limpeza os'cópos e medida-, em que te 
tender líquidos : pena de i©000 réis de multa aos contraventores, e o duplo oa reincidência.

Art. 33. O aferidor, que dentro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junho de cada anno nfio tiver aferiJo tod. s 
rs pesos e medidas, ue que trata o art. 25, serà multado em 129300 réis para o cofre Municipal, ; e quando na<> tiver em 
moéda legal essa quantia, a pagará em prisão correspondente a 156000 réis por dia.

Art. 34. Os Fiscaes. e na falta d’estes seus cupplentea farão de seis em seis mezes coutados do Io de Julho ao ultimo de 
Dezembro de todos os anuos, revista uos pesos e medidas, eiaminaudo as ..ferlções de todos os ternos, que forno ..feridos, 
e, achando em algum (.'ellcs falsidade, que proceda do dono. impora a multa de 69000 réis para o cofre da Camara ; mus 
se a falta proceder do aferidor à este sera impo -ta a mesma pena.

Art. 35. Os Fiscaes tarõo do »° de Setembro ac ultimo de outubro de cada anno, correiçffo nas estradas e caminhos 
ó'cste Município ; si b pei a de 2-^9000 réis de multa para as rendas da Camara.

Art, 36. O* Fiscaes perceberão á terça parte de todas as multas, que elles no desempenho de suas obrigações, appli- 
carem aos contraventores aas Posturas, e cuja arrecadação è caigo do Procurador da Camara, se houver de realisar.

Art. 37. Ningem poderá apresentar espectáculo publica nas ruas d'esta Villa, sem previa iiceoça da Camara, m do 
Fiscal, mediante un a gratificação de 4300 • réis para as rendas da mesma Camara ; sob pena de 8$ü00 de multi ao cbn • 
trnventor, ou prisão Correspondente a iJJüou réis por dia. Os espectáculos só serão udmittidos, quando não offendio a mot 
ral publica.

Poço da Camara- ''unicipal da Villa do Triumpho, em Fessflo Ordinaria de 10 de Julho de 1871.

Mi noel Aleixo de Brito Dantas, — Presidente.
Mifm/itto Joaquim de Mello.
Jioé 1'ernva de Mello, 
hão (iuulberto d« Silva.
Manoel Icinmdes /‘itn-nla. 
l utJdi' i: z n a  Cavalcanti





1‘ÜRECER.
A Comniiaslio de Camaras unicmies «*vimiini»do os Artitçis dc Posturas da Camsri Mnaici. nl da ViMí d.> Triumpbo, 

lubrnettirfoi a sua aprcciaçao ; e o Muideiamio que. sondo elles 'novisoria mente apnrnvftdoi peli Kvn or. i ie>ikiite du 
Prcviuuia, tiverão principio de executo, sem que ueata se encontrasse embaraços; é de

Parecer

Qne sejfio o* mesmos \ tipos de Posturas approvados, com a' pe|uenas alterações, que ■ Commis-mo se aguirlur pata 
fazer por oecaaiáoda discussào ; por tanto julga poder ser adoptado o seguinte

PROJECTO :

14.
A A S S K .b L Ü A  l e g i s l a t i v a  p r o v i n g i a l

R esolve :

. nalco, Ficiio approvaJos os Artigos de Posturas da Ca mira Municipal ili Yilla ,u Trium lio : revogadas as dia* 
posi.ôes em contrario.

Sala das Ccrtmisfoes, 27 de Ontnbrn de 1871.
Uanrel fínsihn de fírifo Guerra,
Vannel fínsiti<> de Arnvjo, 
r.mme lim,.ião llarln m Ttnico

ARTIGOS Ut rOSÍI I!AS ADDIC10NAES AOS DA CAMARA MUNICIPAL DA VILLA DO TR1U.MPIÍO.

A CAMARA MUNICIPAL D A VILLA DO TRIUMPHO P R O P Õ E :

.ati. i. Ninguém noderà construir prédios urbanos n’cste Município sem nrovia licença da Camara Municipal, pola quai 
pagará a quantia de 2$ JOO réis, e sem cordiamento do respect vn Fiscal j precedendo aforamenlo do terreno, quando nSo 
seja proprio : sob pena de 63000 réis de multa pira o cofre Municipal, e de ser demolida a obra á custa do edilicador, es
tando ella em construcçáo.

Art. ‘2. O edificador de prédios urbanos que nfio começar a edifbaçlio de seu jredio dentro de um aunoda data doafo- 
ramento do terreno, perdera o direito do aforamento desse terreno, que poderá ser aforado a outrem ; e se niio concluir o 
edihcio dentro do a* anuo depois do aforamento, pagará desse prazo em diante a multa de t0$JÜ0 réis por cada anuo, que 
decorrer até acabar a obra em prêto

Art. 3 Os prédios urbanos níin scrSo edifleados eom altura menor de quinze palmos de frente, d*esie as soleiras até as 
bicas, e terüo calçadas baiias, ou passeio na frente, de cinco palmos de largura pelo monos : sob pena de I C$300 de multa 
para o cofre da Municipalidade pela infraeçáo de eada uma d'e8ta<« condições de altu a e largura

Art. í . As ruas serão formadas d’ora em diante com largara nunca iuferior a quarenta palmos de parede á parede, e os 
Jbêcos nâo terão menos de vinte cinco palmos,

Art. 5. «is proprietários de prédios urbanos serio obrigados a limpar as fredtes de suis cisas com cal, dan !o-Ihes a 
côr, que quizerem, no prazo de um anuo, da data da publicação destas Posturas : sob pena de 6J5000 réis de mnlt», quando o 
jnão cumpráo uo anno marcado, e de IJ6003 ré;s mais por caca mez, em quanto iiSo apresentarem limpas a< frentes de suas 
«asas. Serfio também obrigados a varrerer os terreiros de seus edifícios na exteusáo de qmnze palmos, nos mezes de Jn- 
JhoeDezembro de cada anno ; sob pena de 29000 réis de multi por caia um dos mezes, que deixarem de assim cumprir.

Art. 6. Os proprietários de predius urbanos serdo obrigados a extingnir formigas de ruça, se por ventura existirem nos 
terrenos de seu aforamento : sob pena de ser feito esse serviço por determinação do Fiscal a casta do proprietário. As for* 
naigss situadas fóra dos terrenos do aforamento década um indivíduo, serão extiuctas pelo propreitario do terreno, ou pelo 
Fidcal a custa d'aquelle. 1

Art. 7. 0 administrador dos bens patrimonlaes de SanFAnna, Orago d’esta Fregoezia, fará limpar nos tempos indicados 
HO artigo antecedente, os mattos e entulhos, que estiverem em róda da Igreja, no espaço de quinze palmos ■ sob Den* de 
^•000 réis de muita por cada vez que deixar de assim o fazer. ’

Art. H. <1 Fiscal avisará todos os annos por Editaes aos moradores d*esta Villa, para, no prazo de 3 mezes, da data doa 
meamos EdiUes, tirarem os entulhos que houverem nos fundos de seus quintaes queponsfio offendçr n salubridade publica-

%



m.t.r «.m m .! d.mal„l,0,’ toj „ in „  „„m. suji-H . ,  U'U™ “ » ° -  pod' ri '” •"««A.â ■ * A • .. , u"l' «* Itfininyiu UII «inuiiim vnû trio*
réis de ir.ulta, ou srflVor°4 ?Jd i^ d e  prsTo *011 ando ím le íb ^  mi™ m d'1"*'* ,,*'n'1 famulM\ Pag«^ por cada vez l jjomr 
cauôa. duraute 24 hora,. quando »w | |.»(|0» no f| ora,,tu. ^  ' ® °S Jüfíadt,re8 s«r^  recolhidos „

Art. !2. «ia ul uUdures oo sertto que maUratircm ŝ d .̂s all,M'^s. .>ntr«drs em suas cerca» , . *

o 7 r i ‘ : , r 1 ' . reste .Iam.. i.(,„e a l „ .  ura J H , I •• 7 u <fen?r ^  l  Í V  {  9W  ?.8L° unda vez q««
•«» <o lv«so em v muiu do . 9  >' íi nor h L Z ^  t  ? h7 * . 3 Ccmn,Í88ii°- Pa&a"  dWda r c w o  do daniioc,,.ado. rus por vau v c ,  qi ■ u seu au.-al da.nmlicai a lavoura alheia, seu. prijui/o

responsável «Í»B loPr iéVXo.°,LV <j ,m»™" «r a lo" ne8l,!í,f,,c " p;‘Mrá l(® '°° ré,s 4e niulu para a Municipalidada ;
;V.é - ! a ^ p f ; : d : l̂ : : ; : 1:;,:;:,: 0̂ : . ^ í ‘> ^  • • * . 7 " -  *  • « * » P. r cada rô*, qn.

Art. , M „ e n , ü „  ,* i XI l ?  J « d ,  ,. ' X C , ! 7 n . Z 7  . ' ” ?  * 7 "  ** G d« Pn,a0.
sente pnmcinme.it.- Fiscal h h. I • d . i e ã miem o >i|.rVi «'■■ni"i.. S' “  7 '  °U 0vell,u 11 • 8em que apre-
lyfrar » vuiisa ; es » h ll.fite p i.b 11 .. r.i ia -n n 1 h ,.„ 1 e er;l 0 dla' e *""■'. em quo tevn
«do rritci io. „„  „ íor y Z Z  ' ' i“ "  ‘- r* *• “ -  f ' 11' ■>» ■ •'* l « * t  d . riconhc.

Fiscal
lugar o vcuaa ; <-s *• I 
fido eritci io. qiui bo o Mim,ai fer

: t  •” **••"**’ • N " t:U r  * -
aera ella a.iemataoa en Insta publica, e acn pcmluer. rc - o • ?n » \ T  "T "'? '"I V'\ 0 ÍCU dominio '*8*',

tz-,j : j r ,  ; x . t  *to" *“ - — « » • -  -  »

* . -I»l* OinoS p.l -o» d,. boh,d„o!.,. , « í ;  I * * h“ * í  " f0"” 1" '  •” *
com licc-uça oe M-u j  -uo ; pm . de 2. J) >00 réis de multa íi a.i h  S m, . ,í|ir ® f f4ídjdí’ a íará e,n oulra »uinha 
proliilero He, *..|, uualq.nc pr,.texto «sseular porteira, que será e n ti/l-r . <b A  — * CaJ,I,,b1, C p jr con3eSJ'utede, «oh uoalqu«p protexio «ssenlar portei . ___

Art. J 7. O «prauor. ou Vdi leoor. .pjo u'o.siu V.iia, fi/. :e òor a «o 
ticio, sem que istejj este «jfiôslo a v juila , 

valor do
venda  ̂ e fica de mais obri

h .da pei • Kneal.
• < o o.ipra, o i  ve * Ia de qualqujr genero alimeni..tio, sem que .step este «Jpòslo a Voo. a J„r eanaco ue ‘> ii ,n s .... I .r.r ,i .  i --------' «nrneni

oeoio,. ptIle d„ vaínr do suocro « n d .í  p5r” í « . • J ™ í" ;  " s*rl d «dlro o «  mulla lSÜ,| t
. ( n í i i  e d e a  d e m .  is o b r i p a d o  o  o o m o r a d o r  a f : õ r  e m  v e n d a  « o r  pai * V  ,  , ,  e d p r e c °  d ? m j r c j i °  , 0  . e m p o  d a
' • ' " T  « d o  por . < > ,  . d o  .  o r t n  a d í s n o s i e ã o  d ' ,  s :  , ! i  , f  ,  '  P  ^  horM o  g e n c r o  q u e  t i v e r
, fi-t -  '■oro *... Clar.te só . o  mdírd - m b  &  ‘ ‘ " í  «  *>?*>•
i o d . .  f . : pena.,. ................. .. , 1; : ; , ^ ; : : ^  • * • M ' “ M" w w ™ * * .  -

v«.,e,'ir^.Jcú .W hnaí^fbM -' Viu f-u ‘c'J n!' ..........  AJu" *cra0 0,)r'8aíl03 P»r «eus procuradores. .. ,r. q 1 ',L 1 ü-c c '•* > '* « rcojuvor em nh-uns loraies de rocl.édo. «miell».. _” ore>’
te iluu tipio, acrao obrigados por si, seus procuradores 

. remover em nh-uns lop-aies de rochédo, aquellus pedras oue con’. 
M e caimnlus ucct-ssarits para o transito do povo. ane (11,a’a„r

' ' ”  7  ............ ; icu IO hijiielii.s trinta e cinco palmos d*> leito e estes ouinze i.alm«,S • Hm aí.r,J „  q Pa88are® POV
«L- Agosto de cada anuo estcjlo abertas : sob per.a rie 82 100 róis de multa para as retidas da C rnara que ,pcr tddo 0 meü 
deucia, ficando sempre cbriga io a abrirem as estradas e caminhos P L  ̂ ’ ° dup,° na ,e,ncí>'

r a m í " '^ , ? . ^ ™ " , :  í f l , "
no, Mffrer» fidiio de prisão,, sujeito aldm d isso « oaln^uNtoiir di.p<.«,ti„?di!' f  ° ‘ d‘  f,lt* de

algu.» i !» Ilio rc [)o,h-*,niii .vT Mii.i.r, jm erl i  
d “ w' ‘ * n  dt M. n l-T-as ; teu io hqueliis trinta 

o ' ‘
ipre

Art. 21. O indivíduo, que, por motivo de rurlir c •uroí (
a multa de I0#d00 réis por cada ver, ou. na falta dõ moédV sX o !r .rd iM Ude7qrU80SCrX mo ^  308 gad.°*’ pa»arà
licença de seus denos, stffrcrà mris a mults do artigo antecedente ’* “ Pr'980‘ ° ^ em lerr"8 alhaia8 8eítt

Art. 22 INingner podem uendar curtir ecures miuoos, nem os rurtidores rpcehél na anm . L.
orelhBá. pelas quaes se possa cciiliccer o dono, s b pena de pagar cada ti.u cellesi multa de -ssnno tenh,° 08 me8mos* as
O  Fiscal ifisneccionará os cortumes qm  julgar susreitn. P B °  1 d 5W)0() ,éis Para ■ Municipalidade., qu i julgar suspeito. .

Art. 23 ledo aquelle que tiver generos expostos à venda em ni.alrmer rar»ed,e0»a m •« . ,
nificador, que possio prejudicar a saude publica, e coust.ndo aos Piscam» respeetfvos a n e h í í ,0’ reconbec,damente da® - 
exactsmeate examinar,lo cm presença de Ires testemunhas ; « achaodo eo... af.rVa m ln^ x ,ae8f enero8« «"upu losa , e 
mercado, e será o dono multado em 6#000 réis paia ocofre Munieioalena falta dè !  J ‘  ‘ “ “ ediatamente retirados do réis por dia. H «unicipal, e na txlta de moéda, prisSo correspondente a «2000

Art. 24. Fica prohibido o sultar-se busca,.é com bomba, e f<too do ar sem aer Am , „
pa«ar o êoltador, ou o mandador a multa dç ^000 reis par. o cofre da Municipalida“ egyrandU ° ü ? 8° b Pe“ a d®

gada a ter balanças a terno d ep eB oa "»m cd lS ía fe r id a V ^ d S ^  TeDr|da De8ta Vi,la»e Município, será obri.
por cada terno 200 réis para a Municipalidade.’ Os teínos ue quetíataeste ^  d“ í amar* 5 Pf na° 80 aíeridor
palmos craveiros, medidas de quarteirão meio mi«ripir«rt A q ,6 Ír,a,K i a, ,^0’ 8a° ”  : Vara e eovado de cinco e trea 
libras à meia quarta. q * ° quarteipii0’ e ^«rtillho à contrame tade ; e pesos de ferro ou bronze da 4

Art. 26. Os pesos e medidas da Camara s&o :
S I*. Vara e eovado.

pobegadaíde vaof0’ ” * rBZa° d* tq°la8 0^d,na l̂aí,* cm 8Ua ra20ura ; íeito de madeira; quadrado; tendo nove «  meia 
S Quartilho à contrametade.

* .S ffiS S S H B S S S S S S S B :— —



Art, 28. Os ron )i.o:nUò Ja M u n i c t p a l . ' a r ? 3 f » ;  *UL: psía itJ d C .̂nsra no mcz de Ja.ieiro de caia ànno, por 
qPem maior lanço olfjrecer.

Art. 2'J- O aferidor serà obrigado h abrir os ternos por inteiro, que lhe forem apresentados ; mas si, de cada um d’elles 
o dono lhe entres: ir sónente uma peça p ira ser aforida, poWà o af riuor perceber a quota estipulada p ira ca J» teruo,

Art. 30* O aferidor gur exigir por nfcr çó *s mais do que s ■ a-lm mareado no art. 25. sera multado peto Fiscal na quantia 
de GJSOOO rói i para as r^nd u da Cirna rareando e.n laes casos o&iigodo a restituir a parte o dinheiro indcvidaiueute re
cebida

Art 31. Toda e qualquer üessda. que se negar a apresentar, afim Je que sej o aferidca, o» ternos, dc que trata o artigo 
25, »erà multado en> tiSOUO té.s ; coiumutaua esta pena em 5 dias de prisão, quando a multa não poder ser p*gn em dinheiio.

Art, 32. .No» tabernas d>sta Villa, e seu Município, se conservarão com asseio e limpeza os cópos e medidas, em q.ie 
tender liquides : pena de ijj')00 réis de multa aos contiavenlores, e o duplo na reincidência.

Art. 33 O aferiuor. que dentro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junho de cada anno não tiver afe:i.?n tosLs 
rs pesos e medulas, ue que trata o art. 25, serà multado em 129000 réis para o cofre Municipal, ; e quando nau t ver em 
meéda legal essa quantia, a pagará em prisão correspondente a i$0()0 réis por dia.

Art. 3'i. Os Fiscaes. c na falta d’estes seus f upplentes farão de seis em seis mezes contados do Io de Julho ao ultimo de 
Dezembro de tidos os annos, revista nos pesos e medidas, examinando as aferições de todos os ternos, que fora o ..feridos, 
e, achando em algum i/ellcs falsidade, que proceda do dono, impora a multa de 6$Õ00 réis para o cofre da Cantara ; mas 
%e a falta proceder do afoidor à este sera impo -ta a mesma pena.

Art. 35. Os fiscaes tarao do i* de Setembro ac ultimo de outubro de cada auno, correição uas estradas e caminhos 
d\ ste Município ; si b pei a de 2n?00O réis de multa para as rendas da Camara.

Art, 36. Os l-iscaes perceberão a terça parte de todas a» multas, que elles no desempenho de suas"obrigações, appli- 
carem acs coulroventores cas Posturas, e cuja arrecadação à caigo do Procurador da Camara, se houver de reulisur.

Art 37. Ningem poderá apresentar espectáculo publica nas ruas d'esta Villa, sem previa liceuça da Camara, tu do 
Tiscal. mediante un a g»aiilioaçiio de 4300 / réis para as re idas da mesma Camara ; sub peua de 8JÍU00 de multi ao con 
traveutor, ou prisão Cuireapondeutb a i#ouO leis por dia. Os espectáculos só serão admittidos, quando nào offeudio a mo; 
ral publica,

paço da Camara v unirip»l da Villa do Triumpho, cm Scssflo Ordinaria de 10 de Julho de 1871,

Altnoel Ateixo de Bnto Dantas, — Presideute.
Mtnndino Joaquim de Mello.
Jiifé l'*rfr i • a dc Mello, 
h aoihtófbi rlo (la St!ca.
Mttnr.fl I em atiles l‘>m>ntn. 
i itt.hU • I z  rin Cttculrai.lt.
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PARECER.
, A Commissao de Camaras «nicinios pvimininrin os Artigos de Poef.uras da Carnari Municiai d# ViM, d.. Triumpho, 

submeUidota ata apreciiçuo ; e e»n*ide<<niJo que. sendo elles -uovisoriameute apnmvadoj pelj Et o. ar. I resileute dá 
Prcviucia, tiverüo priueipio de execu -̂áo, sem que nesta se encontrasse embaraços; é de

Parecer

Qne sejSo <r» mesmos \ tigos de Posturas aoprovaJns, eom a ’ pe jnenas alterações, que a Com missão se aguarisr put* 
íaier por occaaiaoda discussão; por tanto julga poder ser adoptado o seguinte

PROJECTO :

\. 14 .
A ASSE1IBLEA LECISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

Artigo unici. Ficflo appro»ajo« os Artigos Pcsluns óa Camira Municipal da Vills io Triumplio ; revogadas as dls-̂  
posições em contrario.

Sala das r.cn.rai*EÕes, 27 de Outubro de IR71.
Mawcl fíasiho de Hnto fj uerru. 
ilunocl Rnsilin ri* Arnvjo.
Cosine Ünh %ü<> liarhi $u Trntco

ARTIGOS DE POSTURAS ADDICIONa ES AOS DA GAMARA MUNICIPAL DA VILLA DO TRIUMPIÍO.

A CAM ARA MUNICIPAL DA YIL L A  DO TRIUMPIÍO P R O P Õ E :

Art. i. Ninguém noderA construir prédios urbanos n'este Município sem nrevia liceuçida Camara Municipal, pela qual 
gagarâ a quantia de gonOO réis, e sein cordiameuta do respect v < Fi»csl ; precedendo «teramento do terreno, qjiudo nao 
seja proprio : sob pena de 69000 reis de multa p.ra o ccfre Municipal, e de ser demolida a obra á onsta do edilieador, es
tando ella em conatrucção..

Art. ‘2. O edificador de prédios urbano*, que não começar a edifiiaçfto de seu prédio dentro de um anno da data do sfo- 
ramento do terreuo, perdera o direito do aforamento desse terreno, que pedern ser i<furado a outrem ; e se nao concluir o 
edihcio dentro do à* anuo depois do afonmcnto, pagara desse prazo em diante a multa de *09)00 réis por cada auuo, que 
decorrer até acabar a obra em prèto

Art. 3 Os prédios urbanos não si rSo eüflcados com altura menor de quinze palmos dc frente, i esdeas soleiras até aa 
Iticas, e terflo calça Ias banas, ou passeio na frente, de cinco palmos do largura pel > menos : sob peoi de ItJfOOO de mult» 
para o cofre da Munioipalidade pela infraeçao de eada uma d’e»ta« condições de altu a c I irgura

Art. 4. As rnas serão formadas d’ora em diante com largura nunca inferior a quarenta palmos de parêle A parede, e os 
tlêcos nlo terão menos de vinte cinco palmos.

Art. 5. Os proprietários de prédios urbanos serio obrigados a limpar as frentes de soas cisas com cal, dan So-lhes a 
CÔr, qne qnizerem, no prazo de um anuo, da data da publicação destas Posturas : sob pena de 08000 réis de mult i, quaudo o 
não cumprflo no anno marcado, e de 1900 i ré>s mais por caoa mcz. em quanto não apresentarem* limpasa* frentes desnas 
casas. Serão também obrigados a varrcre.r os terreiros de seus edifícios na extensão de qotnze palmos, nos mezes de Jn« 
Ibo e Dezembro de cada anno ; sob pena de '29000 réis de multa por ca fa um dos mezes, que deixarem de assim cnmprir.

Art, 6. Oa proprietários de prédios urbanos serão obrigados a extinguir formigas de r« ça, se por ventura existirem nos 
terrenos de sen aforamento : sob pena de ser feito esse serviço por determinação do Fis al a custa do proprietário. As for* 
üigas situadas féra dos terrenos do aforamento de cada nm inuividuo, serão eitmctas pelo prepreitario do terreno, ou pelo 
Jüaeal a custa d'aquelle.

Art. 7. O administrador doa bens patrimoniaes de SanFAnna, Orago d'e*ta Fregnezia, farA limpar nos tempos indieados 
H0 artigo antecedente, oa mattos e entulhos, que estiverem em róda da Igreja, no espaço de qninze palmos : sob pena de 
•§000 réis de multa por cada vez que deixar de assim o fazer.

Art. ft. O Piscai avisará todos os annos por Editacs aos moradores d*esta Villa, para, no prazo de 3 mezes, da data doa 
gessas fiditaes, tirarem os entulhos qne houverem ms fundos de seus quiutaes que po»aão offender a aalnbridade publica*



Os transgressores serSo multados ájoir.) do Fiscal de 2 <i 63900 réis, e o duoln na ti.t^dcneia. para o c fre Municipal.
Art »  Tudo a |udle que puzer a pastar solto, uu feiado nas ruas d’esta Villo qumiuer animal cuvsllar. ou muar, pa

gará a mulla de IJÍOCO ièis por cabeça. ’ F
Art 10. Qoaudo algum porco, ou cio re tornar damninho ás aguadas, e ás cria. õcs, cm qualquer parte d’este Munici 

pie, se dará d isso sciencia ao dono, que nfio providenciando a res •<.- to, sern o ri f riu;. a»im»l denuncia Jo a Autoridade 
Policiól, c, na falta <lY*s»a, ao In pect.,r Jo ivspenlivo qâarttrra-, que, procedendo a alguma infor.iiaçJio, polerá ma liar 
innjir o animal iam ninho, íicaiidu todavia o dono sujoita a reiwiriç.u do cnusadi).

Art II O indivíduo, que consentir cm sua casa jogos de param. ;• íilfi.H Ia mil as. fâmulos, p1gar.i por ead.» vez I JirtOO 
ré'« de rr ulta, ou srflVcrá K» dins de orism, f,-f indo n'io tenha mei. s de pigar a multa, e os jugudures serão recolhido* * 
cauci, durante %l\ horas», qu&ntío aunr liados < ir íl r̂nntp.

Art í2. "s  nl Ditadores tio sertio que m.iPratirem gsd»s aM.'i s. entrados cn sins cprcas, quando estas n»o forem 
consideradas bá.18 por uma Coiumiti.vio eomponta do Fis-al e du lo^^oi tor de Qu.irtuirau, p giráo a multa <1® .-® )00 réis 
por cada animal ".»|i-,.iad •; porem o dono de q talquer a-.i uai. do;i -is le virado, pn n ura e segu ida vez ueixur qnè 
este d a <» n fique a h v nr., nHvia. <;<..• »o <■ Ia 4en’ r de c .nsi .■'« Ias boas pela r- f r i .a <icm>iiiss!iu pagará dYsse
• Gcnn '« i v.s,, em dMute a u.uln d 3> »-*!> réis por oa.i* v ■/, „ ».-u auimal da nui/ieai a lavoura ailni.,’ sem priiuizo
Oa reearaeac do dan no uni ado. '  ̂ J

rt i{  O c:i p../-r logo «o i-ii-t - ior nuli.‘ia ou ncglig a. pufe irá , <3 1)0 ré.s ie :uu.ti ysra a Mun olDalidade •
respons i»el liean lu. déui d S‘0, n* li- dainir . a lu. v

Alt I Q u e m  matar g.« í.> a iiuio -o o ereu. nce «ca de m ii |. uu, p'cira a mu'ta de 10® K)P reis per « a Ia rêr qU 3  
cern.a ; .lém . e m i» -:icio do dami.n easi.iado: e, v  qiiem o nrer uü.i.f .r pn.1n 1. t4 . i de gi i„s. aullVers m us ü uias de prisão.

Alt. ia. ViiiLMi.r.) n "ler A «•\iV.<- a *eada ifeste Mu iiei.Po cftr,n* q- sjsdn v iccnui, cauiiun, mi ovelliu n, sem que apre
sente priiroiramoele «<» 1‘ iseal h lh. t • d 11  e mVi . á uii*-in . o .ipr ei. o qu.it d .vera o. ter o ia, ms . « em q Ue (eve
logar n vrii-n ;<».<- b ll.ôie p...é .1 s. r.i ja «.. pel 1 lojp.et .r de Qo n teif 1 », e uj fj|ti d'esle p >r u ,h pessôa de reconhe- 
rido o  lo in. í|«»■» 1 li«f yj ti11111*h( fi r r̂o;M lo*

Qiiiiido a catnr f r exposta n v, nd... *er" f]ue primeir imnite srji aorcaenfado o bilhôte ms condi oc» estabelecidas 
será ai i»n limufrl-. , e |.as-tCss '18 Uon», s-u, (jan o vencedor ao"eseii e doou sicnto im.npcobfio-«o de seu domínio legal' 
sera eda arrem»la:lu o .. In»t 1 pu.»lu:3, p seu pio Inetn recoilp Io au cefre d* Municipalidade, uu . lltregue ú <eu le"itimu 
dono, quando cm-  -mur ca : i..gau a-én dwso 0 i .fractar a ui ilti le I ® )(J.) /.us, q taii Ij fv- g.u , viecu n. e deTaotlí» 
ré.», qnanil. I .. m >• I.ihu, . u . fil.ruiu w

Alt l(i As pe>sò.s. que c.i.m; ii .uu ))|s( <»sm tiun , g« Io va com »• -av i!|,i", c que i.blivtre 0 mais de doze c*la» 
mr.oalmcoi-. erao i.hr g.dos a ter ag-u ii.npj e fra ie. p.ia bebidas i... irirlos ; c sen !•» a a_-u: de cacimbi. nunca terá 
esta menos de vime e.iicu pal no» d. b“b.’1 i»n ; qn indo i.oré .1 um no ter I ./<•! a em s 1« fizcn la a fará em outra vizinln
e in lie. uça de seu .1 nu ; peu 1 ae 2 ® ».)') • éis du multa. íi -and . s j n,»r.j ubr.ga/o a sb-ir a eauunbi, e por eouse-vtaiute 
peuhibo.c de. sob qualquer pretexto ..ss.ínUr nort"irs. que herá ontm d >r/ib.da pelo Fiscal. 0

a rl. I /. < > . o opraiio., uu v̂ u letlor. que n‘esta V lia, íi/.ei- por a aut.ip e i.u,ira, o 1 ve ..ls de qaalqu *r genero alimen- 
fioio, se nu que . st< Ji este expôsto a venda por espaço de 'i h >rts nu I gir du increadu, pagará u n e  ouiru um t mulla f,ru il \ 
dcciraa ptr:e o., valor do genero vendido, assvn por «laçado ; cal •ulmdj sc 11 vai .r pebi preço do mirr.ilo ao tem”io da 
venía ; e fica de m»is obngauo 0 compra tor n pér em vmrti publica, por esp iço de 4 horas consecutivas. 0 genero que tiver 
ern p ado por »'n<ado .outra a disposiçío d • stv. artigo, fazendo-o oelo mesmo preço que tiver comprado,

o.t i s. I> er . euj diante fó se 1 oder.i »en ler n’esia Villa carne secea. verue, ou de qualquer furma crer arado no 
I gar, 11iie ser..: f’<: f.ira : p«.*iu tio v> ()., le.s le multa para a Municipalidade. ' ’

*'.t- ly- ' h 1 r. |ir.. lii.i. s, .;u • i.osturcm ler-.s deiiiro ò’este Mumcipio, geráo obrigados por »|, icus procuradores 
v> q.-fítPM, in.juibnos, tb.-.r de fjuce c mueitauu eu rcQLVcrem alguns legares de rochédo, aquellas pedras que com
ak 11 1. i ' b-llio sc p..d.-re„, ,.rlrj , , ,  |,:ibliu., o caminhos nocessarits para o transito do povo, que passarem nor
.1, u - .  . - o-ii t«*r.a>. ; teu lo aquollis trmta e cinco palmos de leito, e estes quinze palmos ; de sorte que uor tudo 0 me
oe Agosto de cada anuo estejau abortas : sub pena de Ĥ JOO réis de multa para as reodus da Camara e 0 duDlu na icincí* 
deucia, Ceando sernpre obrigaio a abrirem as estradas e caminhos. P CU

Art. 20. O indivíduo que entrar nat terras t> heiits, e sem licença dc seus denos lirtr madeiras, caçar pescar deitar 
rama " C«dr«, t" ar easca |>a.a rorlmrcs. c fucr cinza, pagará a muita «?e f 0' CO léia por cada vez, e, na falta de numera- 
rio, goffrc^à H d as de prisão, sujeito ald*in d isso a oulra qualquer disposivliu de h i

Art. 21. M indivíduo, que, por motivo de rurtir couros, chafurdar as aguas, que servem de bebidas aos sados nairarA 
a multa de i0®JOti réis por cada vez, ou na falta de mcéda. soffrera ü dias de pris»o Se 0 fizer em terras alheias sem' 
licença de stus duaos, s. ffrerà suis « multa ao artigo antecedente r#S a ne 88 sern
or„.ÍIa 2~, ^ ° e r  POdera T ,Ur C!!rtir CüU,rC8 miu,j09‘ Bon* 08 curtidores recebêl-os, sem que tenhSo os mesmos, as elhas pelas qaaes se possa cruhecer 0 dono, s, b pena de pagar cada um tfelles a multa de 5SJOOO réis para a Municipalidade 
O Fiscal ms-eccicnara os curtumes qirr julgar susiu-ito. ¥ wuuiupauuaue.

Art. 23 Tcdn aquclleque tiver generos expostos à venda cm qualquer rarted'este Municlf io, reconhecidamente dam, 
nifieados, que possuo prejudicar a saude publiea, e constmdo aos Fiscaes respectivos, que ha taes generos excruoulosa a
m ê r e ^ Z V r \ 7 r T  "h ’ e f,d*8n l « avaria, mandará ,mmedUtauu-.nte retirai os do
réis por dia * ^  ^  # * Para Mun,c'Ptt,‘ e 08 hlta dü ™^da, prisüo correspondente a WOO
* „ Art* 24,; f ' ca Prohibido 0 soUar^e busca .é com bomba, e fôg» do ar êra ser em gyrandula, ou argóla : sob Deua de 
pagar 0 soltador, ou 0 mandador a multa Je 2JÍOOO reis para 0 cofre da Municipalidade P
„  / rt' ,2\ í  pessôa que tiver fazenda, molhada, cu outros generos expostos à veode n’esta Villa, e Município, será obri
gada a ter balauças a terno de pesos e medidas, aferidas todos os aunos pelos padrões da Can.aia ; psganuo ao aferidor 
por cada ternu 200 réis parti a Mummpilidade. Os ternos fle que trata este artigo, s5o — : Vara e oovado de cinco e tres 
K ^ à m e ^ q u a V r  6 qUartei “̂0, meÍ0 quarteira°» e quartillho à contrametade ; e pesos de ferro ou bronze de 4

Art. 26. os pesos e medidas da Carnara s5o :
S Vera e covado.

pollfgTdas^rltl!10’ “ “ raZS0 dC 8eÍ“ tÍÍe1*8 ordlnariaH' em ,tt“ ra,onra ; feit0 de madei"» : quadrado; tendo nove e meia 
S 3°. Quartilho è contrametade.
§ 4 ‘ 0í ',bJ,a, na rf*a.° de °Ít0 ®ent08 réis em doblôes de cobre de oito oitavas cada um.

Ca a pagaíá^^ult! de Un,° ^ r l? .11! ! "  geHer° 8 ° U faz« nda88era 8er Pelos Pes<>» e medida», aferidos pelos padrões d « W a pagará 1 multa de réis por cada vez, que for achado com pesos e medidas falsas



Arf. 23. Os roifi Ia 5ftrjic:(ul. j_Jr err.’8c i»rí3ai.l< fari.it: a C..n5:an;> me? de Jaieiro de cada anno, por
lueni m»'0'' lanço nlf.-recer.

Art. 2'J. O aferidor serà obrigado t> nf.nros ternos por inteiro, que lhe forem apresentados ; mas si, década um d’elles 
«  dono lhe entregir sòcente uma peça piM ser uferiJar potcrli o af riuor pereeL»er a quota estipuiada pira tai» terno.

Art. 30. O aferidor qu« exiirir por of«r çd-s mais do qne s ■ a’ lia mareado no art. 2.>. sera multado pelo Fiscal na qnanti» 
de 65JOUO rói i pcra as remi u da Gamara: 'icaodo em laes cusos oDiigoüo a restituir á p#rie o oinheiro indcvidaiueute re
cebido.

Art SI. Toda * qualquer pessóa, que se negar a apresentar,afim Je que sej o aferides, os ternos. r*e que trata o artigo 
25 «grà multado em 63MOO ré:s ; coininutaoa esta pena em 5 d»a» de prisão, quando a multa não poder ser p»gn em diolieim.

Art 32. No* laberna» HVsta Villa, e seu Município, se conservarão com asseio e limpeza o-s cópos e medida-, em que te 
vender liquides ; pena de i$000 réis de multa aos contiaveutores, e o duplo na reincidência.

Art. 33. O alVrhior. que dentro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junho de cada aano nfio tiver afe -i lo tod..s 
rs pesos e medidas, ue que trata o art. 25, serà multado em I29‘)0U réis para o cofre Municipal, ; e quando não t.ver em 
mcéda legal essa quantia, a pagará em prisão corresponueutc a i©000 réis por dia.

Art. 3*. Os Fiscnes, e na falta dV*stes seus cupplentes farão de seis em seis mezes eontado3 do l*de Julho ao ultimo de 
Dezembro de t idos os anuos, revista nos pesos e medidas, eommaudo as aferições de todos os ternos, que forno ..feridos, 
e, achando em algum u'elles falsidade, que proceda do dono, impora a multa de 6&000 réis para o cofre da Gamara ; mas 
se a falta proceder do aferidor à este sera impo ta a mesma pena.

Art. 35. Os Fiscaes tartio do t° de Setembro ac ultimo de Outubro de caia anno, correição nas estradas e caminho» 
ú'cste Município ; s< b pena de 25$000 réis de multa para as renda» da Gamara.

Art. 36. Os Fiscaes perceberão a terça parte de todas as multas, que elles no desempenho de suas obrigações, nppli- 
earem aos coutreventores oas Posturas, e cuja arrecadação t caigo do Procurador da Gamara, se houver de realisar.

Art. 37. Ningem poderá apresentar espectáculo publica nas ruas d’esta Villa, sem previa licença da Gamara, (U do 
Fiscal, mediante una g'atifioaçiio de 4®(H); réis para as re idas da mesma Gamara ; sob pena de 8$ü00 de multi ao con
tra ventor, ou prisão correspondente a iJCuuü réis por dia. O» espectáculos só serão admittidos, quando uáo offendio a me* 
rál publica.

Paço da Gamara ''uoicipal da Villa do Triumpho, cm Sessão Ordinaria de 10 de Julho de 1871.

JHrnoel Afeixo de Brito Dantas„ — Presidente.
iliirri-lin.it Jotit/uim de Mello.
Jtisé 1'rrrt i ■ a tle Mello, 
hão (Imilbrtlo dn Silva, 
iltnmet I cm rudes hitiun/a. 
l atJJi • Is-x, ria Cavalcanti„

r Vçr '





PARECER
A CommissBo de Caraaras Vunicipaes examinando os Artigos de Posturas da Carasn Mnnici,.al Ha ViUi d«> Triumpb'', 

■nbmettidos a sua apreciação ; e uouaideraudo que, sendo elles provisoriamente aporovados pela Evu. sr. I resi lente da 
Proviuoia, tiverfio principio de execuçBo, sem que nesta ae encontrasse embaraços; é de

Parecer

Que aejlo os mesmos A~tigos de Postnras approvados, com a< pequenas alterações, que a Com missão se agu tria" ira 
Suar por eoeasifio da diaeaasfio ; por tanto julga poder ser adoptado o seguinte

PROJECTO :

N. 14 .
A  ASSEM BLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

' Artigo unico. Ficão approvados cs Artigos de. Posturas da Carosra Municipal da Villa jo Trium ho ; revogadas a i dls» 
posições em contrario.

fala das CommisEoes, 27 de Outubro de 1871.
Manoel Rnsilm de Rrilo iíuerra.
Manoel fíatilin de Aravjo.
Cosme Dah.iüo Uarbtta TtrtCco

ARTIGOS DE POSTURAS ADDICIONAES AOS DA CAMARA MUNICIPAL DA VILLA DO TRIUJIPIIO.

A  CAM ARA MUNICIPAL D A  VILLA DO TRIUMPIIO PR O PÕ E:

Art. i. Ninguém poderá oonatrnir prédios urbanos n este Município sem previa licença da Camara Municipal, pola qual 
pagará a quantia de 29000 réis, e sem cordiamento do respectivo Fiscal; precedendo nforamento do terreno, qnudo nao 
seja proprio : sob peua de 69000 réis de malta para o cofre Municipal, e de ser demolida a obra á casta do edilicadar, es
tando ella em construcção.

Art 2. 0  edificador de prédios urbano», qne nfio começar a edificação de seu |redio dentro de um anon da data doafo- 
ramento do terreno, perderá o direito do aforamento desse terreno, que poderá ser aforado a outrem ; e ae niio concluir o 
edifício dentro do 3* anuo depois do aforamento, pagará desse prazo em diante a multa de 1.ÜJSJ00 réis por cada anuo, que 
decorrer até acabar a obra em préto.

Art 3. Os prédios urbanos ufto aerSo edificados com Rltura menor do quinze palmos de frente, d’cs1e as soleiras até as 
fcieaa, e terBo calçadas baixas, ou passeio na frente, de cinco palmos de largura pelo menos : sob pena de 1Cj>í)00 de multa 
para 0 cofre da Municipalidade pela infraeçao de cada ama d’estas condições de altu n e largura.

Art 4. As ruas serBo formadas d’ora em diante com largura nunca inferior a quarenta palmos de paréie á parede, e os 
jbficos nlo terfio menos de vinte cinco palmos.

Art. 5. Oa proprietarioa de prédios urbanos serão obrigados a limpar as frentes de suis cisas ccra cal, dan lo-lhes a 
efir, que qnirerem, no prazo de um anno, da data da publicação destas Posturas : sob pena de 69000 réis de multa, quando o 
aBo cnmprfio no anno marcado, e de 19000 ré<g mais por cada mez, em quanto não apresentarem limpas frentes desusa 
«asaa. lerfio também obrigados a varrerer os terreiros de seus edifícios na extensão de quinze palmos, nos mezes de Ju
lho • Dezembro de cada anno ; sob pena de 29000 réis de multa por cala um dos raezes, qne deixarem de assim cumprir.

Art, 6. Oa proprietários de prédios urbanos serão obrigados a extiuguir formigas de r^ça, se por ventura existirem nos 
terrenos de sen aforamento : sob pena de ser feito esse serviço por determinação do Fiscal a casta do proprietário. As for
migas situadas fóra doa terrenos do aforamento de cada nm indivíduo, serBo eitinctw pelo propreitario do terreno, ou pelo 
Yisaal a ensta d'aquelle.

Art. 7. O administrador doa bens patrimoniaea de SanFAnna, Orago d'esta Freguezia, fará limpar nosteippoa indicado* 
do artigo antecedente, o» mattos e entulhos, que estiverem era róda da Igreja, no espado de quinze palmos : sob pena de 
b̂ OOO réia de malta por cada vex que deixar de assim o fazer.

Art. 8. O Fiscal avisará todos os annos por Editaes aos moradores d'esta Villa, pára, no prazo de 3 mezes, da data doa 
nearnos Editaes tirarem aa eitolhoi qne houverem noa fuudrts de seus quíutaes que poasão offender a talubridade publica’



Oí transgressores serio multados á juízo do riscai de 2 a 68000 réis, e o dnolo na reinoidifteiá, pára o o. frc Municipal.
. Art. 9 Todo a |uelle que puzer a pastar solto,.ou peiado nas ruas d’esta Villa qualquer luimal cavallar, ou muar pa

gará a multa de I80C0 réis por cabeça. K
Art 10. Qnando algum porco, ou cio se tornai damninho ás aguadas, e ás criacõca, em qualquer parte d’este Mnniei 

. pio, se dará d'isso sciencia ao dono, que não providenciando a res leito, será 0 rtf.rido animal denunciado a Autoridade 
Policial, e, na falta d’esta, ao In-pector >Jo respectivo quarteirão, que, procedendo a alguma infor.nação, poderá ma.ilar 
matar 0 animal damninho, ficando todavia o dono sujéito a reparaçao do damno causado.

Art 11. O indivíduo, que consentir em sua casa jogos de paraoa a tilhos famílias, fâmulos, pagará por cada ve* I #00»f 
ré«s de multa, ou srffrerá 10 dias de prism, quando n«o tenlu meios de pagar a multa, e os jogadores -.eráo recolhidos a 
cadéa. duraute 24 horas, quando aparhados «ro fl igrantc.

Alt. 12. <»s plantadores 00 sertio que mal'rat irem gadog alheias, entrados en suas cercas, quando estas n*o forem 
consideradas bôjs por uma Commiasao composta do Fiscal e do l.ispector de Qu.irtcir.io, p girão a multa de »8 >00 réia, 
por cada animal ma|t-<.ind *; si, porém 0 dono de q lalquer animal, depois -ie ivisado. primeira e segunda vez ueiiar que 
este daoin fique a Ipv, ura oIIimh, esiw In c u He,iiril dc cercas, considerada* boas pela rrfm ia Cc 10missão, pagará «1'esse 
»egun 'o evigo em «‘ iante a multa de 8 >09 réis por oada vez, que o „eu animal damnilieui a lavoura alhei.i, sem prijuuo 
da reparação do damno lau-ario. ’

rt l". Q-e:i p../er fògo ao pasta tor malícia, ou negligmea. ptjiará M 5? 00 réis Je multa para a Municipalidade ’ 
responsável liean Io. Hlém d s*o, p,jlu damno i ao a In. *

Alt l í .  Quem matar galo a lieiu sen yrevij nce •«» 4c mu tono, prgirá a multa de 108 >00 réu pnr ca Ia réz, qua 
earnra-; iilénu ua rcpsntç in do damno causado: e, se quem 0 fi/er nüo f ir pr»pi ataii de gv c.s, solfrera ui us 0 dias de prisão.

Art. I5. Mneii^m poderá i-xpôr á venda uVste Mu 1 i. um carne j»  ;<ado v iceiim. ciüiuin, uu ovelliu n, acm que apre
sente pnoieiramectc ao Fiscal bilhete di 1 cuia. á miem < ompron. o qual d-v.-ra o. f  r 0 >ia. me<, e <»uno, era que teve 
logar u venda ; «s •- b ll.éle po.On ser* dano pel 1 Insptctnr de Quníeirto, e «u fjlti d’este por una pessoa de reconhe
cido enteio, quai Lo 0 animal fçr pro^rio.

Qusndo a cainr. f r cxpipita á v,;ndr, sem que primciranirntc srj 1 nnre^entido o hi liétc um condi ões estabelecidas 
«crá »ppr< hcodida ; e. pn*'i»daa á8 liorus, s-m que 0 vencedor ao^esenie documento omprobt ior,o j L. (,eu dominio legil) 
sera ella arrematada ca  hasto publica, e seu produeto recolhido ci fre .ia ÍMiniicipaiida lc. ou entregue á «eu legitimo 
dono, quando este Minar- ç* ; pagando alé 11 disso 0 i-fractor a multi de 1 8 )0.) riis. q lan 1j f-c ga 1 > v iecu n, e de I80OO 
lé.s, quandi foi o\<*M,iiin, ■ u t a l>r um

Alt. 16 As pessnis. que ■.•liarem cm pi«tos commun-, gado va icum c "avilla-, c que i.btivere n mais de doze crias 
Minualracuti. -enio obrigados a ter agua limpa e frs ioa pira bebidas do» tridos ; e sen In a ajua de caoimhi, nunca terá 
esta menos de vinrt cinco pal nos de behcdou *o ; qo indo pnré n não po ler I i«M icm  s ji f «zen ia, a fari em outra vizinha 
c-.m licença de seu d iiiu ; pt-ui de i  8 Md réis dc multa. fi iando s; 11,ire obr.ga lo a sb.’ir a eauunbi, e por cooscMiutu 
prohibido de. sob qualquer prcteito assentar enrteira, que será então d°rril>io:i polo Fiscal.

Art. 17. O inniprauor, ou veu ledor, que n’tísta V.lla, fizer por arac ido coiapra, ou ve >da de qualqu ;r genero alimen
tício. sem que rstejs este eipósto á venda por espaço de b horas no I gar do mercado, pagará u n e  oul»o um 1 multa l"u il á 
décima parte do valor do genero vendido, a-sim por atacado ; cal ;ul indo s.* o vai ,r pelo preço do ra jrcado ao tempo da 
vrnda ; e fica de mais obrigado 0 comprador a pôr em venda publica, por esp iço de 4 horas consecutivas, o genero que tiver 
ernip^do per aMtado, contra a disposição d‘i ste artigo, fnreudo-o pelo mesmo preço que tiver comprado.

Alt IS. Li’ or.1 em ciante só se poderá vender n’esta Villa carn» seeca. verue, ou de qualquer forma preparada do 
1 gsr. <|iic s.-rve <*« f, ira : pena de 8 -0Õ ié..« de multa para a Municipalidade.

v»t. Itf. » s { r  prict;iri« s, qu 1 uossuTtni lerrss dentro ò’este ilun.cipio, «erío obrigadnã por al, aeus procuradores, 
v. q< «uios, r.u inqml.nos. *• l»c«r <lc f. ncc e uiueiiano e a remever em alguns legares de rochèdo, aquellas pedras, que com 
6,1 " " b-lho sc pod^rmii a-rm-ar. as e 'tr( ..is publi M.s a caminhos necessários para 0 transito do povo, que passarem por 
<l,m -o -« «um terras ; ten lo aquellas triuta e cinco palmos de leito, e estes quinze palmos ; de sone que por todo 0 tne* 
ue Agosto Ue carta anuo estejio abertas: sob pena de 8$dO0 r̂ is de multa para as rendas da Camara, c 0 duplo na leinci* 
deuuia, ficando sempre obriga Jc a abrirem as estradas e caminhos. '

Art. 20. O iudividoo que entrar nas terras alheias, e sem licença de fous denos tirar madeiras, caçar, pescar, deitar 
rama a gadrs, tirar rasca pa.a roítuircs. e fiier cinza, pegará a multa de f8 °í0  réis por cada vez, e, na falta de numera* 
rio, snffrerà 8 dias de prisão, sujeito além d isso a outra qualquer disposição de bi.

Art. 21. U indivíduo, que, por motivo de curtir couros, chafurdar as aguas, que servem de bebidas aos gados, pagará 
• multa de I09J00 réis por cada vez, ou, na falta de tnnéda, soifrera li dias de priaso Se 0 fizer em terras alheias sem 
licença de aeus denos, 81 fifrerá raris a multa do artigo auteccdcnte.

Alt. 22 Ningner poderá mandar curtir couros miúdos, nem os curtidores rceebél os, sem que tenhüo os meamos, as 
orelhas, pelas quaes se possa crnhecer 0 dono, sob pena de pagar cada um tfelles a moita de 58000 réis para a Municipalidade. 
O Fiscal insueccionarà os curtumes que julgar suspeito. 1

. 23 lodo aqoclleque tiver generos expostos à venda em qualquer parte d ’es(e Município, reconhecidamente dam*
nifieados, que possuo prejudicar a saude publica, e constando aos Fiacaes respectivos, que ha taea generos, excrupulosa, e 
exactamente examinarão em presença de tres testemunhas ; e achando com avaria, mandará immediatattente retirai-os do 
mercado, e aerà 0 dono multado em 68000 réis para ocofre Municipal, e na falta de mcéda, prisáo correspondente a >8000 
réis por dia.

Art. 24. Fica prohibido 0 soltar-se busca ié com bomba, c fôga do ar - em ser em gyrandula, ou argóla ; sob pena de 
pagar 0 soltador, ou 0 mandador a multa de 28000 reis para 0 cotre da Municipalidade.

Art. 25. A pessôa qne tiver fazenda, molhada, ou outros generos expóstos á venda n'esta Villa, e Município, será obrK 
gada a ter balanças a terno de pesos e medidas, aferidas todos os annoa pel os padrões da Camata ; paganuo ao aferidor 
por cada terno 200 réis para a Municipalidade. Os ternos de que trata este artigo, são — : Vara e aovado de cinco e trea 
palmos craveiros, medidas de quarteirão, meio quarteir&o, e quartillho á contrametade ; e pesos de ferro ou bronze de 4 
libras à meia quarta.

Art. 26. Os pesos e medidas da Camara sSo :
S I*. Vara e covado.
S 2*. Quarteirão, ua rlzflo de seis tijelas ordinárias, em sua raioora ; feito de madeira; quadrado; tendo nove e mela 

pollegadas de vlo. .............
$ 3°. Quartilho k contrametade.
S **• Libra, na razão de oito centos réis em doblões de cobre de oito oitavas cada um.
Art. 27 Quem n’eate Município vender generos on fazendas sem aer pelos peaoa e medidas, aferidos pelos padrões da 

Camara pagará a malta de 108000 réis por cada vez, que for achado com peaoa e medidas falsas.



Art. 20. O aferidor será obrigado a af.riros ternos por inteira, qt»e llve forem apresentados ; mas si, década nm d’elles 
• dono lhe enlregir sómenle uma peça pira ser aferida, poluri o af-ritior perceber a quota estipulada pjraiaJa terno.

Art. 30. O aferidor que exigir por i»fcr çrt-smaisdo quesia-ha marcado no art. 25. serà multado pelo~fisunl na quantia 
de 69U00 réi i pura as rendas da Ganira* toando em laes casos obiigodo a restituir a parte o dinheiro iudevidamente re
cebida.

Art. 31. T..da e qualquer pessóa, que se negar a apresentar,afim Je que sej o aferides, o» ternos, de que trata osrtigo 
55, será multado em 65000 ré:s ; commutaua esta pena em 5 dias de prisão, quando a multa não poder ser paga em dinheiro.

Art 32. Nas tabernas d^sta Villa, e seu Município, se conservarão com asseio e limpeza os cópos e medida», em que se 
vender líquidos : pena de iftOOO réis de multa aos contraventores, e o duplo na reincidência.

Art. 33. O aferidor, que dentro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junho de cada anno não tiver aferi Jo todos 
f 8 pesos e medidas, ue que trata o art. 2ò, será multado era 129000 réis para o cofre Municipal, ; e quando nau t;ver em 
noéda legal essa quantia, a pagará em prisão correspondente a i$0()0 réis por dia.

Art. 3n. Os Fiscaes. e na falta d’estes seus tupplentes farão de seis em seis mezes contados do 1* de Julho ao ultimo de 
Dezembro de todos os anuos, revista noa pesos e medidas, exammuudo as aferições de todos os ternos, que forno ..feridos, 
e, achando em algum i/elles falsidade, que proceda do dono, impora a multa de 69000 réis para o cofre da Gamara ; mas 
ae a falta proceder do aferidor à este sera impo ta a mesma pena.

Art. 35. Os Fiscaes tarão do i* de Setembro ac ultimo de uutubro*de cada anno, correição nas estradas e caminho» 
«Teste Município ; sob pena de 2íi9000 réis de multa para as rendas da Camara.

Art, 36. Oh Fiscaes perceberão a terça parte de todas as multas, que elles no desempenho de suas obrigações, nppli- 
earem aos contraventores das Posturas, e cuja arrecadação k catgo do Procurador.da Gamara,'se houver de renlisar.

Art. 37. Ningem poderá apresentar espectáculo publica nas ruas d’esta Villa, sem previa licença da Gamara, tu do 
Fiscal, mediante nira g»atiíioaç»o de 4500 ( réis para as rendas da mesma Gamara ; sub pena de 89000 de multi ao con- 
traventor, ou prisão correspondente a i#000 réis por dia. Os espectáculos só serão admittidos, quando uâo offendlo a caoi 
ral publica,

Paço da Camara Municipal da Villa do Triumpho, em Sessão Ordinaria de 10 de Julho de 1871.

Manoel Aíeixo de Brito Dantas, — Presidente.
Vrirrnltno Joaquim üe Mello.
José Ferre*'a de Mello, 
hão (iuvlbnrto da. Silva.
Mancei Icimndes 
Fault/ii b<i'rra Cavalcanti.

Ari. 28. Os rottJimíntuS Ia Municipal. â-Jc sar.íio atíiivuLluj psra.ild u G.nsra ao noez de Joselra de cada anno, pol*TÍUem maior lanço offerecer. ’
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PARECER.
A Commissao de Camaras unieipses examinando os Artigos de Portaras da Gamar» Munici..al d« Vilti du Triumpho, 

iabmettioo* a s»;a aoreciaçüo ; e omitido ando que. sendo elles movisoriamente aporovado.* pel j E*.i» »r. I retidcule da 
proviuoia, tiverao principio de eiecuçao, sem que uesta se encontrasse embaraços; é de

P areceu

Que sejáo os mesmos A 'tipos de Postaras approvados, eom a - pejncoss alterações, que a CoiumissAo se aguarisr para 
fazer fior eocasiao da discussão; por tanto julga poder ser adoptado o seguinta

PROJECTO :

V  1 4 .
A ASSEM BLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

*
R esolve :

Artigo uníco. Fieiio approvados < s Artigos de Posturas da Camsra Municipal da Vilia do Triumt ho ; revogadas as dU* 
posições em contrario.

Sala dss Ocn.mistâcs, 27 de Ontnfcro do ISZI.
Mowel flnsihn de fírito Guerra.
Manoel fínsitio de Antvjo.
Gotune fính.iá» Hnrh< m Ttnôc»

artigos de posturas addicionaes aos da camara municipal da VILLA DO TRIU.MPHO.
A GAM ARA MUNICIPAL D A  V IL L A  DO TRIUMPHO PR O PÕ E:

Art. í. Ninguém noderá construir prédios urbanos n’este Município sem previa líceuçi da Camara Municipal, pola quat 
pagará a quantia de 29d00 réis. e sem cordiamcuto do respect Fiscal ; precedendo aforamento do terreno, quando não 
seja propno : sob pena de (>$000 léis de multa para o cofre Municipal, e de ser demolida a obra á custa do edilicador, es* 
tando ella em construcçüo.

Art. 2. O edificador de prédios urbanoa, qne não começara edificação de seu prédio dentro denm anuo da data dosfo* 
ramento do terreuo. perdera o direito do atoramento desse terreno, que poderá ser aforado a outrem ; e se n8o concluir o 
edifício dentro do à* anno depois do aforawento, pagará desse prazo em diante a multa de iÜtyJOO réis por cada anuo, que 
decorrer alé acabar a obra em prôto

Art. 3. Os prédios urbanos não s-rão e liflcados com altura menor de quinze palmos de frente, d’esde as soleiras até as 
iicas, e terão calçadas baiias, ou passeio na frente, de cinco palmos dc lurgura pel > menos : sob pena de 1CJW00 de multa 
para o cofre da Municipalidade pela infraeç«o de oada uma d’estax condições de altu.a e largura

Art 4. As ruas serão formadas d'ora em diante com largara nunca inferior a quarenta palmos de parèje A parede, e os 
Lécos náo terão menos de vinte cinco palmos.

Art. &. tis proprietários de prédios urbanos serio obrigados a limpar as frentes de suis cisas cem cal, dando-lhes a 
cQr, que quizerem, no prazo de um anno, da data da publicação destas Posturas ; sob pena de 85000 réis de multa, quando o 
nlo cnmpráo no anno marcado, e de l|M)00 ré!s mais por cada mez, em quanto uão apresentarem limpas a* frentes de suas 
casas. Serão também obrigados a vsrrcrer os terreiros de seus edifícios na eztenslo de quinze palmos, nos mezes de Ju
lho e Dezembro de cada anno ; sob pena de 79000 réis de multa por ca ia um dos mezes, que denarem de assim cumprir.

Art. 6. Os proprietários de prédios urbanos serão obrigados a eitinguir formigas de roça, se por ventura eiistirem nos 
terrenos de seu afoiamento : sob peua de ser feito esse serviço por determinação do Fisml a ensta do proprietário. 'As for» 
migss situadas fóra dos terrenos do aforamento de cada um indivíduo, serão eztinctas pelo propreitario do terreuo, ou pelo 
jF.soal a custa d’aquelle. ■* 1 -

u rt. 7• O administrador doa bens patrimonlaea de Sant’Anna, Orago d’e«ta Freguezia, fará limpar nos tempos indicados 
pó artigo antecedente, os mattos e entulhos, que estiverem em róda da igreja, no espaço de quinze palmos rsob pena da 
49000 réis de multa por cada vez que deitar de assim o fazer.

Art. H. O Fiscal avisará todos os anuos por Editaes aos moradores d’esta Vilia, para, no prazo de 3 mezes, da data doa 
mesmos Editaes, tirarem os entulhos que houverem nos fundos de seus quietaes que posSüo offender a salobridade publica■



Os transgressores serio noitadas á juízo do Fiscal de 2 a 69000 réis, e o duplo na reincidência, para o o< fre Municipal.
Art 9 Todo a juelle que puzer a pastar solto, ou peiado nas ruas d'esta Villa qualquer animal cavallar, ou muur, pa

gará a multa de IQÓOO réis por cabeça.
Art 10. Quando algum porco, ou d o  se tornar damninho às aguadas, e is criações, cm qualquer parte d’este Munici 

pio, se dará d'isso sciencia ao dono, que não providenciando a res ieito, será o referido animal denunciado a Autoridade 
Policial, e, na flalta d’esta, ao In-pector do respectivo quarteirão, que, procedendo a alguma informação, poderá mandar 
matar o animal damninho, Gcando todavia o dono sujeito a re pança o do damno causado.

Art II. O indivíduo, que consentir em sua casa jogos de paraoa a lilhos famílias, fâmulos, pagará por cada vez I $000 
réis de multa, ou srffrerá 10 dias de prisio, quando nüo tenha meios de pagar a multa, e os jogadores serão recolhidos a 
cadéa, durante 24 horas, quando apanhados im flagrante.

Art, I 2. <>s plantadores oo sertin que maltratirem gados alhens, entrados cm suas cercas, quando estas nüo forem 
consideradas bôas por uma Commissiio composta do Fiscal e do Inspcctor de Quarteirão, p girflo a multa de 5© )00 réis, 
por cada animal maltrstad »; si, porém o dono de qualquer animal, de» ús *le avisado, primeira e segunda vez ueixar que 
este damniGque a Izvoura alheia, esta' lo o ta dentr » de cercas, c msilendss boas pela r* feri ia CcmmissSo, pagará d’esse 
fegtin Io aviso em diante a multa de 3 109 réis por cada vez, que o seu animal damniíieJi a lavoura alheia, sem prijuizo 
da reparaçao do darrno i ateado.

Art 1.1. Qrcrv po/er fògo ao pasto >or malícia, ou neglig-nca. pagará l($  00 réis 1e multa para a Mumuip&lidade ; . 
responsável (iean lo, além d-s«o, p°lo damno í-atralo.

Art 14. Quem matar ga.lu a beio mmi previa lice •<:« de si u dono. pfgirá a multa de 1025 100 reis por cala rèz, que 
carneor ; além oa 'eparaç in do damno causado : è, se quem o fizer nilo f >r pmjjriiUri <Je ga Jo», suIlVcrà unis (j dias de pris io.

Art. 15. ISiiiíruom pnderá oxpér á venda n’esle .Mu.liei .••<> cofne o-; ^ado vaceum, cabrum, ou ovclliu n, sem que apre
sente prtmeiramente ao Fiscal bilhete da | e*séa, á quem comprou, o qual deverá roí.ter o «ia. me>, e auno, em que teve 
logar a venda ; esse bdl éle po.ém scra dado pela Inspcct ir d<; Qu nteiráo, e oa falta d’cste por u .ia pessoa de reconhe
cido enfeito, qual.bo o animai for proprio.

Quando a carne Lr exposta á venda, sem que primeiramente srja anresent ido o hiMiête nas condi fies estabelecidas, 
será anprihendida ; e. pa -̂eda» 48 horas, s- m que o vencedor ao^esen-e dneiieiento oomprobf iorio de seu domiuio leg I, 
sera ella arrematada e r» hasta publica, e seu prodticto recolhido ao cofre da Municipalidade, ou entregue á «eu legitimo 
dono, quando este aopar.ça ; pagando alé.n disso o i.-fractor a multa de I $ )0i) róis, q lan lo f->r ga i > vaecu u, e de t©000 
réis, quande for oveU,um, iu i abram.

Alt. 16 As pessoas, que criarem em pastos commun«, gaio vaceum e cav illii-, c que iiblivere u mais de doze crias 
rnnualmcntt. i-erão obrigados a ter agua limpa e fraoca para bebidas dos gidos ; c sendo a a-rut dc eacimbi, nuaca terá 
esta menos de vinte cincopalmos de bebedouro • qaindo porém nlo po ler fizé! a em sj< fizen la, a fará em outra vizinha, 
Cnm licença de seu d>no ; peni de 311)0 réis de multa, fi lando se n;ire ohr.galo a abrir a eaaimbi, e por conseguinte 
prohibido de. »ob qualquer pretexto asseutar porteira, que será então dorriluaa pelo Fiscal.

Art. 17. O to nprauor, ou ven ledor, qúe ifcsta VMla, fizer por aiaeido enupra, ou ve 'da de qualqu >.r gencro alimen
tício, sem que rsteja e»te-exposto a venda por espaço de S horas no logar do mercado, pagará u n e oulm umj multa ígu il á 
décima parte do valor do geuero vendido, assim por atacado ; calmlando se o vai »r pelo preço do mjrc.ido ao temno da 
venda ; e fica de mais obrigado o comprador a pór em venda publica, por espaço de 4 horas consecutivas, o genero que tiver 
ccmprado por «'atado, contr-i a disposição d iste artigo, fazendo-o pelo mesmo preço que tiver comprado.

Alt. 18. lJ’orn em diante sò se noderá vender n'esta Villa oarns secca, verue, ou de qualquer forma preparada, no 
1 gur, que serve de feira : pviit» Je i? -Üò léis dc multa para a Municipalidade.

ut. i9. i*s pp.pnetariis. qu : aossuirem terras doutro d’este Mun>cipio, aerão obrigado3 por si, seus procuradores, 
vaqi eiios, eu inquibnm. tbr.r de f uce c nueii.i io e a remever em alguns logares de rochédo, aquellas pedras, que com • 
aluu n i-í h«llio se poderem irreii-ar, as ertri ultimas e caminhos necessários para o transito do povo, que passarem por 
don’ -.! <*- suas terras ; ten lo aquellas trinta e cinco palmos de leito, e estes quinze palmos ; de sorte que por tudo o me* 
de Agosto de cada anuo estejao abertas : sob peua de 8$000 réis de multa par* as rendas da Gamara, e o duplo ua iciucu 
deucia, ficando sempre obrigajo a abrirem as estradas e caminhos.

Art. 20. O indivíduo que entrar nae terras alheias, e sem licença de srus denos tirar madeiras, caçar, pescar, deitar 
rama a gades, tiiar casca pa.a rortuircs. e fuer cinza, pegará a muita de réis por cada vez, e, ua falta de numera*
rio, soffrcrà 8 dias de prisão, sujeito além d'isso a outra qualquer disposição de Ki,

Art. 21. O indivíduo, que, por motivo de eurtir couro», chafurdar as aguas, que servem de bebidas aos gados, pagará 
• multa de 1091)00 réis por cada vez, ou. na falta de moéda soffrerá Ü dias de pris»o Se o fizer ero terras alheias sem 
licença de seus donos, s.ffrerà rosis a multa do artigo antecedente.

Art. 22 Ningueir poderá mandar curtir couros miúdos, nem os curtidores recebêlos, sem que tenhlo os mesmos, as 
orelhas, pelas quaes se possa ceuhecer o dono, seb pena de pagar cada um delles a multa de 52)000 réis para a Municipalidade. 
O Fiscal inspeccionarà os curtumes que julgar suspeito.

Art. 23 Todo aquelle que tiver generos expostos à venda em qualquer çarte d’esle Munici) io, reconhecidamente dam* 
nificados, que possáo prejudicar a saude publica, e constando aos Fiscaes respectivos, que ha taes generos, excrupulosa, e 
exactamente examinarão em presença de tres testemunhas ; e achando com avaria, mandará ímmediatamente retirai-os do 
mercado, e será o dono multado em 69000 réis para ocofre Municipal, e ua falta dc moéda, prisão correspondente a !$000 
réis por dia.

Art. 24. Fica prohibido o soltar-se buseaoé com bomba, e fògo do ar *em ser em gyrandula, ou argóla ; sob pena da 
pagar o soltador, ou o mandador a multa de 29000 reis para o cofre da Municipalidade.

Art. 25. A pessôa que tiver fazenda, molhada, ou outros generos expôstos á venda n’esta Villa, e Município, serà obri
gada a ter balanças a terno de pesos e medidas, aferidas todos os annos pelos padrões da Camara ; paganuo ao aferidor 
por cada terno 200 réis para a Municipalidade. Os ternos de que trata este artigo, são — : Vara e covado de einco e tre» 
palmos craveiros, medidas de quarteirão, meio quarteirão, e quartillho à contrametade ; e pesos de ferro oa bronze do 4 
libras à meia quarta.

Art. 26. Os pesos e medidas da Camara sSo :
S >*' Vara e covado.
S 2*. Quarteirão, na razío de seis tijelas ordinária», em sua razonra ; feito de madeira; quadrado; tendo nove e mel* 

pollegadas de vão. ‘
S 3°. Quartilho k contrametade.
S Libra, na razão de oito centos réis em doblões de cobre de oito oitavas cada um.
Art. 27 Quem n̂ este Município vender generos ou fazendas sem ser pelos pesos e medides, afevMn» Deios padrões da 

Gamara pagara a moita de 109000 réis por cada vez, qne for achado com pesos e medidas falsas.



Art. 29. C) aferidor scrà obrigado a afrriros ternos por iateiru, que lhe forem apresentados ; mas sf, de cada um d'eIIes 
o dono lhe entregar somente uma peça pira ser aferida, poWà o af-ridor perceber a quota estipuiada para cada terno.

Art. 30. 0  aferidor que ciigir por afer çõ -s mais do que sí a-lia mareado no art. 25. serà multado pelo Piscai na quantia 
de 6$OÜO rói i pura as rendas da Gamara; Scaudo em laes casos obtigodo a restituir à parte o dinheiro indevidameute re
cebido.

Art 31. Toda e qualquer pessõa, que se negar a apresentar, afim de que sej o aferidcs, os ternos, ce que trata o artigo 
25, terà multado em 69000 réis ; cominutada esta pena em 5 dia» de prisão, quando a multa n3o poder ser paga em dinheiro.

Art 32. Nas tabernas d*esta Villa, e seu Município, se conservarão com asseio e limpeza os cópos e medidas, em que te 
-vender líquidos : pena de 19900 réis de multa aos contraventores, e o duplo na reincidência.

Art. 33. 0  aferidor, que dentro dn prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junho de cada anno não tiver afe.-iio todas 
rs pesos e medidas, ue que trata o art 25, serà multado em 129900 réis para o cofre Municipal, ; e quando nau tiver em 
moéda legal essa quantia, a pagará em prisão correspondente a IJJüüü réis por dia.

Art. 34, Os Fiscaes, e na falta d’estes seus supplentes farão de seis em seis mezes contados do 1* de Julho ao ultimo de 
Dezembro de todos os anuos, revista nos pesos e medidas, eiammando as aferições de todos os ternos, que forito i.feridos, 
#, achando em algum i/elles falsidade, que proceda do dono, impora a multa de 69000 réis para o cofre da Camara; ma» 
se a falta proceaer do aferidor è este sera impo ta a mesma pena.

Art. 35, Os Fiscaes iarão do i* de oeteinbro ao ultima de Outubro de cada anno, correição nas estradas e caminhos 
4’este Município ; sub pena de 2f>9000 réis de multa para as rendas da Camara.

Art. 36. Os Fiscaes perceberão a terça parte de todas as multas, que elles no desempenho de suas obrigações, app!i~ 
carem aos coutruventores nas Posturas, e cuja arrecadação a caigo do Procurador da Camara, se houver de realisar.

Art, 37. iNingem poderá apresentar espectáculo publica nas ruas d’esta Villa, sem previa licença da Camara, cu da 
Fiscal, mediante uir.a g»aiiíieaçúo de 4®üü,i réis para as reidas da mesma Camara ; sub pena de 89u00 de multi ao con ■ 
traventor, ou prisão correspondente a i9UU0 réis por dia. Os espectáculos só serão admittidos, quando u&o uffcndlo a moa 
ral publica,

Paço da Camara Municipal da Villa do Triumpho, em Sessão Ordlnaria de 10 de Julho de 1871.

Manoel Ateixo de Brito Dantas, — Presidente.
Minrntini) Joaquim de Mello.
José 1’errrt'U de Mello,
Jr.iio (iualberto da. Silva.
Mamei. íetnundes Mtmrntn.
l ‘aulitio IMẑ rra Cavalcanti.

Art. 28. Os ronJimeatuá Ja Municipal. iaJ<! so '3o afri®iUjui perante a Ca.Tisra na mez de Janeiro de cada anno, porÇuem maior lanço olíerecer.

tf
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PARECER
A Commlssão <1« Camaraa unicipaes examinando os Artigos de Posturas da Cnman M(taici„al da Villi do Trinmphc, 

submetlirior » sr.a aprccu^o ; e considerando que. sendo clles provisoriamente approvadoj pelo Exra. 5>r. I residente da 
Província, tiverflo principio de execução, sem que uesla se encontrasse embaraços; é de

P arecer

Que aejão ps mesmos \-figos de Posturas approvados, com ai pequenas alterações, quea Coramisslo w  agazriar para 
lazer por oceasiáo da discussão; por tanto julga poder ser adoptado o seguiut»

PROJECTO :

N. 14 .
A ASSEMItLEA LEGISLATIVA PROVINCIAt

R esolve :

Artigo unice, Fida apprnvados es Artigos de P c s íiln s  dd Curtítp.» M(inieí,ral ih Villg doTrid.il, ho; fevogadas as dll* 
posi des em contrario.

Sala das (íc r u D intues. í 1 d< tíntntr-i Ae < s í  |
\luh'rl fíttsib» dn ffnirt Ctíerra.
Uurmel llasili i i/r .4 mujo. 
fcvt/ne t)m. tun llaiOt.tu Ttncca

ARTIGOS DF. POSTURAS AD01CION.VÈS AOS DA CAMARA .MUNICIPAL DA VILLA DO TRIVMPU0.

A.CAM AR A MUNICIPAL D A  VILL.V DO TR1UMPII0 PROPÕE :

Art. !. Nirigilcrfl Dodefá eonstrdir prédios urbanos uVite Mditlrilpld senl nfcfin liceiiçr d» Csmara MMuleip.il, p-la qual 
pagará a quantia dd 2$.jO!i réis. e sem cordiaine.uto do res|..-et Fisesl ; precedendo aforamento do terreno, quando u:»o 
seja proprio : sob pena de 63(1(10 réis de riitilu p«ra o ccíre Municipal, e de 3ef demolida a obra á ousta do edilieaicr, es
tando ella em con6lrucç)io.

Art. ‘2. 0  edificador re prédios U'bano*. que n'io Começara edifr.açüo de scü prédio dentro deom annnda data doafo- 
rameuto do terreuo. perdera o direito do af<<nmeuto des.se terreno, que pcderri ser aforado a outrem; e sé não colicluir o 
ediücio dentro do annò d-oois do Hfor imento, pagará dds*e prazo em dianttí a multa de 10$)Ü0 réis por cada anuo, que 
decorrer até acabar a obra em préto

Art. 3. Oj prédios urbanos niio s-r.Ro c*iflcadas com «llura menor de qdiuze palmos de frente, iTesdeas soleiras até a] 
bicas, e terRo calçadas baixa*. ou piS'eio uri frente, de «urico palmos do largura pel > xienos : sob peu i de l($Á)00 de multa 
para o cofre da Municipalidade pela iufra»çjo de cada uma í1'esta< condições de aítu a e largura

Art. 4. As ruas serão formadas d'ara em diaote eoai largara nunca inferior a quurenia palmos de parôJe á parede, e oa 
bécos não terão menos de tinte cinco palmos.

Art. 5. Os proprietários de preJlos urbanos serio obrigados a Kmpar us frentes de suis cisas eetn cal, dan lo-Ihes a 
côr, qne qnizerem, no prazo de Om alino, da data da poblicíçAo destas Posturas": sob pena de fjtfOOO réis de multa, quando o 
não cumprRo no anno marrado, e de l#()(l» ré;s mais por cada mez, era quanto il&o epresentarem limpas a< frentes desnas 
casas. Serão também obrigados a vorrcreZ os terreiros de artfs edifícios na eiteo-<âo de quinze palmos, nos mezes de Ju
lho e Dezembro de cada anno ; aob pena de 7$000 réis de multa por ca ia um dos mezes, que deitarem de assim cumprir.

Art. 6. Os proprietários de prédios urbanos serão obrigados a eitinguir formigas de r^ça, se por ventura existirem noa 
terrenos de seu afoiamento : sob pena de ser feito esse serviço por determinação do Fis .ul a custa do proprietário. As for* 
migas situadas fóra dos terrenos do aforamento de cada dito inumduo* serüo eí tmetas pelo propreitario do terreuo, ou pelo 
jFiaoal a custa d'aquelle*

Art. 7. 0  administrador dos bens patrimonlaes de Sant‘Anna, Orago d’esta Fregnezia, fará limpar nos tempos indicados 
no artigo antecedente* oa raattos e entulhos, que estiverem em róda da Igreja, uo espaço de quinze palmos : sob pena dt 
£9000 réis de malta por cada vez qae deixar de asaim o fazer.

Art. 8- O Fiscal avisará todoa oa annos por Editaes aos moradores d’esta Villa, para, no prazo de 3 mezes, da data doa 
jansaos BdUaaa, tirarem os entulhos ono lioaverem ms fundos de schs ^uintges que po ŝüo offender a áalubridade publica*



©s transgressores ferllo multados & juízo do Fiscal de 2 a 69300 réis, e o dnolo na reincidência, para o o< fre Municipal.
Art. 0. Todo a jueilc que puzer a pastar solto, ou peiado nas ruas d esta Villa qualquer animal cavallar, ou muar, pa* 

garà a multa de 19000 réis por cabeça.
Art 10. Quaudo algum porco, ou cio se tornar damninbo às aguadas, e ás criações, em qualquer parte d’este Munici- 

pio, se dará d'iaso sciencia ao dono, que não providenciando a res ieito, será o referido animal denunciado a Autoridade 
Policial, e,.na falta d’esta, ao lo-pector do respectivo quarteirfio, que, procedendo a alguma iuformaçfio, poderá mandar 
matar o animal damninho, ficando todavia o dono sujeito a reparação do damno causado.

Art 11. O indivíduo, que consentir em sua casa jogos de parada a (ilhos famílias, fâmulos, pagará por cada vez I #000 
réis de multa, ou soffrerà 10 dias de prisco, quando náo tenha meios de pagar a multa, e os jogadores seráo recolhidos n 
cadèa, durante 24 horas, quando apanhados cm flugrante.

Art. 12. n8 plantadores oo sertão que maltratarem gados alhejos, entrados cm suas cercas, qnando estas nlo forem 
consideradas bòas por uma CommiHsao composta do Fiscal e do Inspector de Quarteirão, p< garáo a multa de 59)00 réis, 
por cada animal maltratado; si, porém o dono de qualquer animal, depois '1e avisado, primeira e segunda vez ueilar que 
este dammfique a lavoura alheia, esta* do e: ta dentro de cercas, consideradas liõas pela r* feri ia CcmmissSo, pagará d’esse 
segundo aviso em diante a multa de .9*09 réis por cada vez, que o seu autmul damnific.ii a lavoura alheia, sem prijui/o 
da reparação do damno cativado.

A.rt |3. Qcem po/er fogo ao pasto ,ior malícia, ou negligencia, pagará 1(9*00 réis de multa para a Municipalidade ; 
responsável ficando, além d*sso, p*do damno cautaln.

Alt 14. Quem matar gado a lieio sem orevia lice <ca de «tu dono, ppgará a multa de 109 *00 réis por cada rêz, qu? 
earoear ■ além da reparação do damno causado : e, se quem o fizer não f jr pruprietari de ga ios, soffrerà mais 6 Jias de prisão.

Art. 15. Minguem poderá expflr á venda n'esle Munici,»n carne a? «ado vaceum, cabrurn, ou ovelhum, sem que apre
sente primeiramente ao Fiscal bilhete da pesada, á quem comprou, o qual devera conter o dia. me«, e auuo, em que tevu 
logar a venda ; esse bill.éte poiém sera dado pelo Inspector de Quaiteir.io, e ua falta d’este por uma pessoí de reconhe
cido erilei io, quacbo o animal for proprio.

Quando a carne f..r exposta á venda, sem que primeiramr nte seja apresentado o hi'liête nas condições estabelecidas, 
será anprthendida ; e. paosdas 48 horas, sem que o vendedor apreseure documento eomprobaiorio de seu domínio legal, 
sera ella arrematada en hasta publica, e seu produoto recolhido ao cofre da Municipalidade, ou entregue á seu legitimo 
dono, quando este appareça ; pagando além disso o iufraclor a multa de l< 9)09 réis, q tan Io f*r gado vjecum, e de 19000 
íé.s, quando fur oxelbiim, < u ealirum.

Alt. IG As pessoas, que criarem cm pastos commun«, gado vaecum e cavillar, e que obtiverem mais de doze cHaa 
riiouBlmente. seráo obrigados a ter agna limpa e frauo» para bebidas dos gados ; e sendo a agua de cacimba, nunca terá 
esta menos de vinte cinco palmos de bebedouro ; qnando poré n não poder fazél-a em sui ftzenda, a fará em outra vizinha, 
c>>m licença de seu dono ; pena de ?i:9 *00 réis de multa, 6 ;ando se npre obrigado a abrir a cacimba, e por conseguinte 
prohibiQo de. »ub qualquer preteito assentar porteira, que será então.derrib ida pelo Fiscal.

Art. 17. O comprador, ou vendedor, que n’esta V.IIa, fizer por atacido compra, ou ve *da de qualquír genero alimen
tício, sem que rsteja este exposto a venda por espaço de 6 horas no logar do mercado, jagará um e outro uma multa Igual á 
décima parte do valor do genero vendido, assim por atacado ; calculando-se o valor pelo preço do nurcado ao tempo da 
venda ; e fica de mais obrigado o comprador a pdr em venda publica, por espaço de 4 horas consecutivas, o genero que tiver 
ermp.ado por «'atado, contra a disposição d'iste artigo, fazendo-o pelo mesmo preço que tiver comprado.

Alt. IH. l)’or,i em diante só se onderá vender n’esta Villa carne secca, verde, ou de qualquer forma preparada, no 
I ?*r, i|tic serve de feira : pena de i9 '09 réu de multa para a Municipalidade.

xrt. ta. *>s preprictiirira, que iniasuirein terras dentro d’este Mumcipio, seráo obrigados por si, seus procuradores, 
»..qi:eirc«. nu inquilinos, slmr de fouce e inaeh « io e a reme ver em alguns logares de roehèdo, aqnellas pedras, que com 
alt ii I* l*-í Ixllio «e podereiii arr iwar, as ertri ias publicas e caminhos necessários para o transito do povo, qoe passarem por 
den r.i *v suas terras ; teu Io aquellas triuta e cinco palmos de leito, e estes quioze palmos ; de sorte que por todo o me& 
di- Agosto de cada auuo estejáo abertas: sob pena de 89900 réis de multa para as repdas da Camara, e o duplo na leinci. 
deucia, ficando sempre obrigado a abrirem aa estradas e caminhos.

Art. 20. O individno que entrar nae terras alheias, e sem licença de seus donos tirar madeiras, caçar, pescar, deitar 
rama a gades, tirar casca paia rortumes. e fizer cinza, pagará a multa de F99C0 réia por cada vez, e, na falta de numera* 
rio, soffrerà 8 dias de prisáo, sujeito além d’isso a outra qualquer dispogiçáo de l»i.

Art. 21. O indivíduo, que, por motivo de curtir couros, chafurdar as aguas, que servem de bebidas aoa gados, pagará 
a multa de 109900 réis por cada vez, ou, na falta de moéda, soffrerà U dias de prisáo Se o fizer em terras alheias aem 
licença de seus donos, si ffrerà maia a multa do artigo antecedente.

Art. 22 Ningner poderá mandar curtir couros miúdos, oem os curtidores recebél os, aem que teohlo oa meamos, aa 
orelhas, pelas quaes se possa conhecer o dono, sob pena de pagar cada um delies a multa de 59000 réis para a Municipalidade. 
O Fiscal ins^eccionarà os curtumes que julgar suspeito.

Art. 23 Todo aqoelle que tiver generos expostos à venda em qu alquer parte d’este Município, reconhecidamente dam** 
nificadog, que possáo prejudicara saude publica, c constando aos Fiscaes respectivos, que ha taes generos, excrnpaloaa, ■ 
exactamente eiaminarao em presença de tres testemunhas ; e achando com avaria, mandará immediatamente retirai-oa do 
meieado, e será o dono multado em 69000 réis para ocofre Municipal, e na falta de moéda, prisáo correspondente a >9000 
réia por dia.

Art. 24. Fica prohibido o soltar-ze buscap ■ com bomba, e fdgo do ar êm ser em gyrandula, ou argóla ; sob pena de 
pagar o soltador, ou o mandador a multa de 9390 reis para o cofre da Municipalidade.

Art 25 A pessoa que tiver fazenda, mol «aa. ou outros generos expóstos á venda n'eata Villa, e Município, será obri* 
gada a ter balanças a terno de pesoa e medidas, aferidaa todos os annos pelos padrões da Camara ; piganuo ao aferidor 
pt r cada terno 20o réia para a Munioipilidade. Oa ternos oe que trata este artigo, sáo — : Vara e eovado de cinco e trea 
palmos craveiros, medidas de quarteirão, meio quarteiráo, e quartillho à coutrametade ; • pesos de ferro ou bronze de 4 
libras è meia quarta.

Art 26. ba pesos e medidas da Camara aáo :
S I*. Vara e eovado.
S 2*. Quarteiráo, ua razlo de aeia tijelaa ordinárias, em ana razoara ; feito de madeira; quadrado; tendo aove a mela 

follegadas de váo.
S 3*. Quartilho à coutrametade.
S 4*. L*bra, na razáo de oito centos réia em doblõea de cobre de oito oitavas cada nm.
Art. 27 Quem n’eate Município vender generos on fazendas aem ser pelos pesos e medidas, af*ri*tna neloa padrief da 

Camara pagará a malta de 109000 réis por cada vez, qoe for achado com pesos e medidas falsas.



An. 28. Os rcn lumntúS la Municipal.juJe t>3?8o arfasaiUlòl pezaata a Camara oa mez de Janeiro de eada anuo, por 
quem maior lanço offsjrecer.

Art. 20. O aferidor serà obrigado a aferiros ternos por iateirj, que lhe forem apresentados ; mas si, década nna d*ellea 
o dono lhe entregar somente uma peça para ser a ferida, polirá o af;ri«ior perceber a quota estipulada para caia terno, 

Art. 30. O aferidor que exigir oor afer çAas mais do que s : a-lia mareado no art. 25. serà multado pelo Fiscal na quantia 
de 68000 réi \ pera as rendas da Camara; ticando em taes casos obiigodo a restituir à parte o diuheiro indevidameute re-
ceuiu’»- t

Art. 31. Toda e qualquer pessôa, que se negar a apresentar, afim Je que sej o aferides, os ternos, de que trata o artigo 
25 serà multado em 68000 réis ; eommutaua esta pena em 5 dias de prisão, quando a multa não poder ser paga em dinheiro.

’ Art 32. Nas tabernas d’ esta Villa, e seu Município, se conservarão com asseio e limpeza os cópos e medida.*, em que te 
vender liquidoa : pena de l*:>00 réis de multa aos contraventores, e o duplo na reincidência.

Art. 33- O aferidor, que oentro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junho de cada anno não tiver aferiJo todo» 
ra pesos e medidas, ue qoe trata o art. 25. aerà multado em I2&W0 réis para o cofre Municipal, ; e quando nau tiver em 
moéda legal essa quantia, a pagará em prisão correapondente a 1*000 réis por dia.

Art. 3*. Os Fiscaes, e na falta d*estea seus rupplentes farão de seis em seis mezes contados do I* de Jnllio ao ultimo de 
Dezembro de todos os anuos, revista nos pesos e medidas, exammaudo as aferições de todos os ternos, que fora o ^feridos, 
e, achando em algum u'dles' falsidade, que proceda do dono. imporâ a multa de 68000 réis para o cofre da Camara ; ma» 
sè a falta proceder do aferidor à este sera impo.-ta a mesma pena.

Art. 35. Os Fiscaes tarSo do i* de Setembro ao ultimo de Outubro de cada anno, correiçSo naa estradaa e caminho» 
d’c9te Município j sob pena de 25*000 réis da--multa para as rendas da Camara.

Art. 36. Os Fiscaes perceberão a terça parte de todaa as multas, que elles no desempenho de suas obrigações, appli- 
earero àos contraventores cas Posturas, e cuja arrecadaçSo à caigo do Procurador da Camara, se houver de realisar.

Art 37. fingem poderá apresentar espectáculo publica nas ruas d’esta Villa, sem previa licença da Camara, ou d» 
Fiscal mediante uira g»atificaç»o de 4800.1 réis para as rendas da meama Camara ; seb pena de 8*000 de multi ao con
tra ventor, ou prisfio correspondente a i*0»U réis por dia. Os espectáculos só serào admittidos, quando nâo offendlo a m»s
ral publica.

Paço da Camara Municipal da Villa do Triumpho, em SessAo Ordinaria de 10 de Julho de 1871.

Mrnoel A (eixo de Brito Danta», — Presidente.
Mrtrctiltno Joaquim de Mello.
Joae< 1'errrvn de Mello,

Viv v-i • ’ T i . - \ •• Jiüo hudlberto da Silva. «
Síannel letnindèi 1'tmmfa.
1‘ai.litio llierro  Cavalcanti.
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PARECER
A Commissõo de Gamaras onicinscs cvimimnrfo os Artigos de PgeIuin»» da Cuinari Mu atai ..st da Vi'ti d.» Trinmph", 

XubmeUino* a sua aprccuçao ; e oou» iderando que. sendo e||«3 provisoriamente apnrovaloj ptij Exui or. i rê  i lente da 
prcviuma, tiverão pritcipio de execução, sem que uesla se encontrasse embaraços; é de

Parecer

Qne sejío mesmos A t gos de Postaras approvados, com a' pe (neiias alterações, que a CouamissTo se agn.iHar para 
fazer por oceasino da discussáv. , por tanto julga poder ser adeptaúo o seguinte

PROJECTO :

1%. 1 4 .
A ASSEMBLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

víiutío unlco. Fieíio »|»j.irovados es Árticas de Posturas da Catnafa Municipal ili Vilta <to Trium hn : revogadas as dls* posi\des em contrario.
Rala das Ccn,m»*f ões. 27 de Oulufcro flv íiiíl.

MaU-el fíusibn de fírito Ctterrn.
Manuel fíoxilin de Aravjo.
(.'vsme Ihtu.tàa ISarhtsa Twi.cn

ARTIGOS DE POSTURAS ADDICIONAF.S AOS DA CAMARA MUNICIPAL DA VILLA DO TRIUMPIIO.

A CAMARA MUNICIPAL D A  VILLA DO TRIUMPIIO P R O PÕ E:

Art. i. Ninguém ooderá oonslrnir prédios urbanos n'este Município sem nrevia licençt da Camara Municipal, pela qual 
pagará a quantia de 2$j00 réis. e sem cordiamento do respect vo Fiaetl; precedendo nfuraruento do lerreuo, quando nüo 
seja proprio : sob pena de 03000 réis de multa p.ra o ccfre Municipal, e de ser demolida a obra á ousta do edilicador, es
tando elIa em construcçao.

Art. ‘J. O edificador de prédios in bano9, qne nüo Começar a ediflsaçfio de seu prédio dentro de um annn da data do afo- 
rameuto do terreuo, perdera o direito do atoramento desse terreno, que poderá ser aforado a outrem ; e se nüo concluir o 
edifieio dentro do a* anno depois do afordQ>euto, pagará desse prazo em diante a multa de t.0$JÜ0 réis por cada auuo, que 
decorrer até aesbir a obra em préto

Art. 3. Os prédios urbanos niio s r̂So edifleados com altura menor do quinze palmos de frente, J’osde as soleiras até as 
bicas, e terilo calçadas baixas, ou pas-eio iih frente, de cinco palmos de largura pel-i menos : sob pena de IC$000 Je multa 
para o cofre da Municipalidade pela infraeçoo de «-ada uma d'estas condiçòes de altu» e largura.

Art. 4. As ruas serão formadas d'ora em diante com largura nunca inferior a quarenta palmos de parêic á parede, e os 
bêcos n8o terão menos de vinte cinco palmos.

Art. 5. <>s proprietários de pre lio» urbanos ser io obrigados a limpar as frentes de suas casas com cal, dan lo-lhes a 
côr, que qnizerem, no prazo de um anuo, da data da publicação destas Posturas : sob peca de 69000 réis de multa, quando o 
nflo cnmpráo uo anno marcado, e de l$00 I rém mais por cada mez, em quanto uáo apresentarem limpas a < frentes desuaa 
casas. Ser8o também obrigados a varrerer os terreiros de seus edifícios na extensão de quinze palmos, nos mezes de Ju
lho e Dezembro de cada anuo ; sob pena de ‘2$000 réis de multa por ca Ia um dos mezes, que deixarem de assim cumprir,

Art. 6- Os proprietários de prédios urbanos serão obrigados a extiuguir formigas de reça, se por ventura existirem nos 
terrenos de seuafoiamento : sob pena de ser feito esse serviço por determiuaçáo do Fiscal a custa do proprietário. As for* 
jmigas situadas fóra dos terrenos do aforamento dc cada um indivíduo, serfio extiuctas pelo propreitario do terreno, ou pelo 
fisoal a custa d'aquelle.

Art. 7. O administrador doa bens patriraoniaes de SanfAnna, Orago d’esta Freguesa, fará limpar nos tempos indicados 
DO artigo antecedente, os mattos e entulhos, que estivorem em róda da Igreja, no espago de quinze palmos : sob pena de 
êJOOO réis de multa por cada ve2 qne deixar de asoim o fazer. v

Art. 8- O Fiscal avisará todos os annos por Editaes aos moradores d’esta Villa, para, no prazo de 3 mezes, da data doa 
mesmos Editaes, Urarem oa entulhos qne'houverem n-As fundos de sens quiutaes que po.sso ofender a salnbridade publica*



Ob transgressores serSo multados á juízo do Fiscal de 2 a 69)00 réis, e o duplo na reincidência, para o ocfre Municipal: 
Arts 9 Todo a juelle que puzer a pastar solto, ou peiado nas ruas desta Villa qualquer animal cavallar, ou muar, par 

gari a multa de 19000 réis por cabeça.
Art 10. Quando algum porco, ou cão se tornar damninho ás aguadas, e ás criações, em qualquer parte d’este Municí

pio, se dará d'isso sciencia ao dono, que n&o providenciando a respeito, será o referido animal denunciado a Autoridade 
Policial, e, na falta d’esta, ao Iu«pector >lo respectivo quarteirão, que, procedendo a alguma informação, poderá mandar 
matar o animal damninho, ficando todavia o dono sujeito a reparação do damno causado.

Art II. O indivíduo, que consentirem sua casa jogos de paraaa a (ilhos familias, fâmulos, pagará por cada vez T 9000 
réis de multa, ou soffrerá 10 dias de prisio, quando não tenha meios de pagar a multa, e os jogadores serão recolhidos a 
cadôa, duraute 24 horas, quando apanhados em flagrante.

Art. I 2. <>s plantadores ao sertão que maltratarem gados alheios, entrados em suas cercas, quando estas uão forem 
eonsideradas bôas por uma Coraraissão composta do Fiscal c do Inspector de Quarteirão, p> gjrao a multa de :<9i00 réis, 
pur cada animal maltratado; si, porém o dono de qualquer animal, depois <1e avisado, primeira e segunda vez aeiiar que 
este damuifique a Irvoura alheia, estando e: ta dentro de cercas, consideradas bôas pela referi ia Commisslio, pagará d'esse 
eegun Io a«iso em diante a multa de 9*09 réis por cada vez, que o seu animal damnifieii a lavoura alheia, sem prijuizo 
da reparaçao do damno cansado. •

•' rt 13. Qrem pozer fogo ao pasto lor malícia, ou negligencia, pagará K9>00 réis de multa para a Municipalidade ; 
responsável licando, além d-s«o, p*do damno cativa Io.

Alt 14. Quem matar ga.ln a heio sem orevta licença dc stu dono, pagará a multa de (.09 >00 réis por cada rêz, que 
carnes*-; além òs reparaçao do damno causado ; e, se quem o fl/er não f ir proprietari de ga los, soffrerá mais 6 dias de prisão.

Art. 15. Nincnom poderá expôr á vcuda n’ este Muiiieipio carne de síado váceum, cabrum, ou ovelliu n, sem que apre
sente prtmeirameote »o Fiscal bilhete da pessôa, n quem comprou, o qual devera conter o dia, me«, e aunn, era que teve 
jogar a venda ; vsm bilhèle po.ém sera dauo pelo Inspector de Quaiteir.io, e ua falta d'este por uma pessôa de reconhe
cido crMeno, quai.ho o animal for proprio.

Quando a carne f.r exposta á venda, sem que primeiramrnte «eja apresentado o hi'hête'nas condicõea èstabaleeidas, 
será anprrh»ndid» ; c. pas-sdas 48 horas, si m que o vendedor apresen*e docu nento eoraprobaio*io de seu domínio legal, 
sera ella arrematada en hasta publica, e seu prodncto recolhido ao cofre da Municipalidade, ou entregue á -.eu legitimo 
dono, quando este appar. ça ; pagando além disso o iufractora multa de Ii9>0ii réis, q tanjo far gado Vdceujn, e de 19000 
ré.s, quando for oxellium, < u cabrum.

Alt. 16 As pessôis. que criarem em pastos eoitimun», gado vaecuin eeavallar, e que obtiverem mais de doze crias 
«nnualmeutr. «eráo obrigados a ter agna limpa e.fratica para bebidas dos gados ; e sendo a agua de cacimba, nunca terà 
esta menos de vinte etnco palmos de bebedouro; quando porém nao poder fazél-a em su« fazenda, a fará em outra vizinha, 
e«m licença de seu d >uo ; pena de 2< 9 >00 réis de multa, fi cindo se npre obrigado a abrir a cacimba, e por eonseguinte 
prohibioo de, sob qualquer pretexto assentar porteira, que será então derribida pelo Fiscal.

Art. I 7. O lonpraaor, ou ven ledor, que ifesta V.lla, fizer por atapido compra, ou ve>da de qualqu ;r genero alimen
tício, sem que i steja este exposto a venda por espaço de 6 horas no lugar do mercado, pagará ume oufo uma multa Igual A 
décima parte do valor do genero vendido, assim por atacado ; caleulaudo se o valor pelo preço do mercado ao tempo da 
venda ; e fica de mais obrigado o comprador a pôr em venda publica, por espaço de 4 horas consecutivas, o genero que tiver 
comprado pnr a*atado, contra a disposição dVstc artigo, fazendo-o pelo mesmo preço que tiver comprado.

Alt. IH. IVora em diante só se ooderá vender n’esta Villa carne secea, verde, ou de qualquer forma preparada, no 
I gsr, que serve i’e feira : pena de 9 >00 réu* de multa para a Municipalidade.

»rt. 19. i is pri.prictiinrs. que ooasuirem terras deutro d’este Município, aerão obrigados por si, seus procuradores, 
v. q.ieiros, on inquilinos, abrir de f iuce e machado e a remover em alguns legares de rochêdo, aquellas pedras, que cora 
alui o ir,? billio se poderem arrancar, as e t n  ia* publicas e caminhos necessários para o transito do povo, que passarem por 
den r.. ... sipo terras ; teu lo aquellas trinta e cinco palmos de leito, e estes quinze palmos ; de sorte que por tudo o me* 
de Agosto de cada auno eatejao abertas : sob pena de 89900 réis de multa para as reudas da Camara, e o duplo ua ieiuei« 
dencia, ficando sempre obrigaio a abrirem as estradas e caminhos.

Art. 20. O iniividuo qne entrar nas terras alheias, e sem licença de seus donos tirar madeiras, caçar, pescar, deitar 
rama a gades, tiiarcasca pa.a rortuires. e fizer cinza, pagará a multa de cõóvü téia por cada vez, e, ua falta de numera* 
rio, soffrerá 8 dias de prisão, sujeito além d‘isso a outra qualquer disposição de Iti.

Art. 21. O indivíduo, que, por motivo de curtir couros, chafurdar as aguas, que servem de bebidas aos gados, pagará 
a multa de 109900 réis por cada vez, ou, na falta de moéda. soffrerá ü dias de prisão. Se o fizer em terras alheias sem 
licença de seus donos, s< ffrerà m»is a multa do artigo antecedente,

Art. 22 Ningueir poderá maudar curtir couros miúdos, nem os curtidores recebôl os, sem que teuhlo os mesmos, aa 
orelhas, pelas quaes se possa couhecer o dono, sob pena de pagar cada um delles a multa de 59000 réis para a Municipalidade. 
O Fiscal ins^eccionará os corturaes que julgar suspeito.

Art. 23 Todo aquelleque tiver geoeros expostos à venda em qualquer parte d’este Município, reconhecidamente dam* 
nificados, que possao prejudieara saude publica, e constando aos Fiscaes respectivos, que ha taes generoa, excrupuioaa, • 
exactamente examinarão em presença de tres testemunhas ; e achando com avaria, mandará iramediatamente retirai-os do 
meieado, e será o dono multado em 69000 réis para ocofre Municipal, e ua falta de moéda, prisão correspondente a 19000 
réis por dia.

Art 24. Fica prohibido o soltar-se buscao- com bomba, e fdgo do ar -era ser em gyrandula, ou argóla ; sob pena de 
pagar o soltador, ou o mandador a multa de 9000 reis para o cofre da Municipalidade.

Art 25 A pessôa que tiver fazenda, raoi ada. ou outros generos expôstoa á venda n’esta Villa, e Município, será obri* 
gada a ter balauças a terno de pesos e medidas, aferidas todos os auuoa pelos padrões da Camaia ; piganuo ao aferidor 
ptr cada terno 20b réis para a Muni upalidade. Os ternos de que trata este artigo, são — : Vara e covado de cinco e trea 
palmoa craveiros, medidas de quarteirão, meio quarteirão, e quartillho á contrametade ; a peaoa de ferro ou brouae da 4 
libras à meia quarta.

Art 26 Os peaoa c medidas da Camara sSo :
$i*. Vara e covado.
S 2*. Quarteirão, na razlo de seis tijelas ordinárias, em ana razoura ; feito de madeira; quadrado; tendo note e mela 

poUegadas de vão
§ 3*. Quartilho á contrametade
§ 4*. L>bra, na razão de oito centos réis em doblões de cobre de oito oitavas cada nm,
Art. 27 Quem n’este Município vender generos ou fazendas sem ser pelos pesos e medidas, aferidoa pelos padrfelif 

Camara pagará a malta da IC90Õ0 réis por cada vez, qne for aebado eom pesos e medidas falsas,



Ari. 28. Os renJimentoâ la Muaicipal;i.la Jo arrsauUlõS permite a Camara na raez de Jaaeiro de caia aaao, por 
quem maior lanço offerecer.

Art. 29. O aferidor sôrà obrigado a aferir os ternos por inteiro, que lhe forem apresentados ; mas si, de eada am deUes 
O dono Hie entregar sómente uma peça p,tr» ser uferida, po lorà o aferidor perceber a quota estipulada para cada terno.

Art. 30» .0 aferidor que exigir por afer ções mais do qne se a<*ha marcado no art. 2». ser a multado pelo Fiscal na quantia 
de 09000 réis pura as rendas da Camnra; Soando em taes casos obrigudo a restituir à parte o diuheiro indevidaineute re
cebido.

Art. 31. Toda e qualquer pessóa, que se negar a apresentar, afim de que sej io aferidos, os ternos, de que trata o artigo 
25, serà multado em 69000 réis ; commutaua esta pena em 5 dias de prisão, quando a multa não poder ser paga em dinheiro.

Art 32. Nas tabernas d'esta Villa, e seu Município, se conservarão com asseio e limpeza os cópos e medidas, em que s* 
vender líquidos : pena de 19000 réis de multa aos contiaventores, e o dnplo na reincidência.

Art. 33. O aferidor, qne dentro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junh > de cada anno não tiver aferidn todo* 
rs pesos e medidas, de que trata o art 25, serà multado em 1291;>0 réis para o cofre Municipal, ; e quando nao tiver em 
moéda legal essa quantia, a pagará em prisão correspondente a 19000 réis por dia.

Art. 34. Os Fiscaes, c na falta d*estes seus supplentes farão de seisem seis mezes contados do i*de Julhp ao ultimo de 
Dezembro de todos os anuos, revista uos pesos e medidas, examinando as «feri ões de todos os ternos, que forüo & feridos, 
e, achando em algum t/elles falsidade, que proceda do dono, imporà a malta de 69000 réia para o cofre da Gamara ; mas 
ae a falta proceder do aferidor à este serà imposta a mesma pena.

Art 35. Os Fiscaes tarão do l* de Setembro ac ultimo de Uutubro de cada anno, correiçlo nas estradas e caminho* 
d'este Município ; sob pena de 2S9000 réis de multa para as reudas da Gamara.

Art. 36. Oh Fiscaes perceberão a terça parte de todas as multas, que ellos no desempenho de suas obrigações, appli- 
carem aos contmveutores oas Posturas, e cuja arrecadação à caige» do Procurador da Gamara,'se'h<>uver de realisar.

Art. 37. Ningem poderá apresentar espectáculo publica nas ruas d'esta Villa, sem previa liceaça da Gamara, ou do 
Fiscal, mediante uma gratificação de 4900 ) réis para as rendas da mesma Gamara ; sob peua de 89)00 de multa ao con* 
traventor, ou prisão Correspondente a-) 9000 réis por dia. Os espectáculos só serão admittidos, quí.udo uao offendào a rne* 
ral publica.

Paço da Canoara Municipal da Villa do Triumpho, em Sessão Ordinário de 10 de Julho de 1871.

Manoel Aleixo de Brito Dantat, — Presidente.
Mnrmlino Joaquim de Mello,
José Ferrei)a de Mello,
Ji,ao (iualberlo da S ilva ,
Manoel l erwtndes l,imfnta.
1’unltlio Ihirrra Cavalcanti,
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ARTIGOS DL POSTURAS ADDICTONaES AOS DA CAMAftA MUNICIPAL DA VlLLA ÜO TRIUMPflO.

A CAMARA MUNICIPAL DA VILLA DO TRIUMPBO PR O P Õ E :

Art. Xingueih Hóderá construir prr>,lm<i Urbanos 11'tíste Manio 
—it«a oe -i&jw  réis, c se 

seja proprio : sob pena de ( ir000 rei» de muLa
.  de I O »  ríK  c sem ............. d i ****“  « -"Ir.ípK. q„al

ilta de 10JJ HK) réis por cada an110, que

, , . - riiMínlo do terreno, n Mi,*jo uào
tando ella em construcçáo. < a o co rc i uificintl, e de ser demolida a obra A custa do eiuieaJor. es-

Art» 21 O edificador rn prcdfos urbano». nnp nün onmnn..e..i;», .. , ,,
i-amento do terreno, perdera o direit- do at.-rumento desse terreno n«e" n ^ r * 11 í " 11,0 d° Um annoda d»tfl doufo-
edifieio deutro do anuo doncis do afor .mento, pagara desre pra/o 1,5 li.ntd .  «ínlta ‘ # 0Utn>m 5 * W  rünüluir 0decorrer alé acabar a obra em pièto * oiame a muita

Art. 3. Os prédios urbanos n io si rito e^ificades com «Itur 
ticas, e terüo calçadas baixa», ou p»a-eio nu frerDe, de 
para o eofre da Municipalidade pela iiifracç..,) de

Art. 4. As ruas seríio IWlnndus d'ora em diante eom lar<j(jr;( nunca i iL.rinr •» . , ,
bêcos u8o terão menos de vlllte cinco palmos. n r‘U" Ca '•‘ fi;rlor a tiu- r<ÍI,t« Pa|mos de parêie á parede, e o#

Art. 5. os proprietários de prédios urbanos serio obrigados a limpar as frontes d-. . , ,
côr, que quizerem, no pruro de nm almo, da data da publicsçiir. destas Posturas - sob nora d - fismftn* m nal> dan so-lhes a 
não curaprao no armo marcado, e de 1*110» réfa mais por cac., mer. em qo,H,io\iSü” aPDre9entaÍn?Trél9 d® 7  1,1 q" ando 0
casas. Serão lambem obrigados a tarrerér os terreiros de seus e,1HS— --  _* impas a - frentes de suas
Iho e Dezembro de cada anuo ; sob pena de ‘29000 réis de multa

I Z t ?  ......"" P,'1” ”  * '  fre" “ - •« . «  «i co palmo* <ic Itir^anl jiel > <<ir?nos : »ob pen i <Je l(^)00 t)p mnlrn
IÇ..0 de onda ......festas cnoicOe» d- èltu a é ia-ura '  U,ta

«eus edifícios nu exlensoa dc q-n,ue palmos, nos meVe“s"d7j“n‘
. . 7 7 ,  “ no » 8011 P0" a «e -290D0 réis de multa »or ca ia um dus nleros . ' . '
Art. 6. Os proprietários de prédios urbanos serão obrigados a extingu.r form.«as de r , a ^e,*f,re,n aaa' “» cumprir,

rrenos de seu afo.amento : sob pena de ser fe-to es.e serviço por detcrmiaacao do Fis i a ’ "" " f x,8t,r“ ,‘* n01»
igas situadas fóra dos terrenos do aforameoto de cada um indivíduo, serão «íim-ta» peí! LnnreitaíinTT ° ‘ As f°r' Piacal a custa d aquelle. s "elJ propreitario do terreno, ou pelo

Art. 7. O administrador doa bens patrimoutaes de SanFAnna, Orago d’e»ta Freguezia f«rA limoar nn» i j-
no artigo antecedente, os mattos e enlulhos, que estiverem em róda da I r̂eia nn a ’ a P , temnos indicados 
étOOO réis de multa por cada vez que deixar de assim o fazer. J de qu,n,e pa,n)us • aob pen? Re

Art. 8- O Fiscal avisará tod, s os anüos n0r Editaes aos moradores dVsfn vm»  ̂ , „
E'“ , ■ el,’ " r ' r" “ °* e" l0lbM "•>» ft»«lo. «c». qwintaes q a /p  Í S d f f t  , Z S , t



Os transgressores terlo multados á juízo do Fiscal de 2 a 69J00 réís, e o duplo na reincidência, para o e.fre Municipal.
Art. 9 Todo a juelle que puzer a pastar solto, ou peiado nas ruas d esta Villa qualquer animal cavallar, ou rauar, pa

gará a multa de 19000 réis por cabeça.
Art 10 Quando algum porco, ou cio se tornar damninho às aguadas, e is criardes, em qualquer parte d’este Municí

pio, se dará d’ isso aciencia ao dono, que não providenciando a res >eito, será o referido animal denunciado a Autoridade 
Policial, e, na falta d'csta, ao In*pector do respectivo quarteirá<\ que, procedendo a alguma informação, poderá mandar 
matar o animal damninho, ficando todavia o dono sujeito a reparaçáo do damno causado.

Art 11 O indivíduo, que consentir em sua casa jogos de parada a filhos famílias, fâmulos, pagará por cada vez I 9000 
réis de multa, ou «nfTrerá 10 dias de prisio, quando nao tenha meios de pagar a multa, e os jogadores serão recolhidos ,i 
cailèa, durante 24 horas, quando apanhados em flagrante.

Art. 12. <>s plantadores oo sertio que maltratarem gados alheias, entrados em suas cercas, quando estas nío forem 
consideradas bôss por uma Comraisstto composta do Fiscal e do Inspector de Quarteirão, p. gar io a multa de ó9 >00 réis, 
por cada animal malt-atadn; si, porém o dono de qualquer animal, depois >le avisado, primeira e segunda vez aeixar que 
este dnmmfique a Isv^ura alheia, esla- do e ta dentro de cercas, consideradas bôas pela rtferi ia Coinmissão, pagara d’esse 
► egun Io aviso em diante a multa de 9J09 réis por cada vez, que o seu animal damnilicdi a lavoura alheio, sara prijuizo 
da reparaçüo do damno (-nu âdo.

Art 13. Qrem po/er fogo ao pasto ior malícia, ou negligencia, pagará 1(9 00 réis de multa para a Municipalidade ; 
responsável liean Io, além d*s«o, pelo damno carnal o.

Alt 14. Quem matar gado a lieio sem previa lice >ça de stu dono, pagará a multa de 1032 100 réis por cada réz, que 
carncar ; além da reparaç io do damno causado : e, se quem o fizer niio f ir proprietari de ga ios, solfrerá mais 6 dias de prisio.

Árt. 15. Mniíuem poderá expõr á venda n^ste Município carne *fe «ado vaceum, cabrum, ou ovelliu n, sem que apre
sente pnmeiramente aa Fiscal bdliéte ds |>e>6Óa, á quem comprou, o qdal ddvera <-oi.ter o >iid, mez, e anuo, era que teve 
ldgar a venda ; es-ie bdl.éle poiém sera davio pelo Inspector de Quaitetriio, e ua falta d’este por uma pessôa de reconhe
cido cr«teiio. quarbo o animal for proprio.

Quando a carne f»r exposta á venda, sem que primeirammte seja apresentado o hiUiète naa condi.ões estabelecidas, 
será anprchendida ; e. pasmadas 48 horas, sem que o vendedor apreseme documento comprobriorio de seu domínio legal, 
aera ella arrematada era hasta publica, e seu produeto recolhido ao cofre da Municipalidade, ou entregue á eu legitimo 
dono, quando este sppar.ça ; pagando além disso o iufractora multa de li 9 »0ü réis, q lanio far gajj vjocura, e de 19090 
ré s, quandr. for ovcli.um, < u talirura

Alt. 16 As peruas. (|ue criarem em pastos eommun®, gado vaecum e eavalla-, e que obtiverem mais de doze crias 
rnnualmentr, -erao obrigados a ter agua limpa e franca ptra bebidas dos gados ; e sendo a agua de cacimba, nunca terà 
esta menos de vinte cinco palmos de behcdoui*» ; quando porém nao po ler fazél-a em su, fazenda, a fará em outra vizinha. 
e»m licença de seu dono ; pena de 2< 9 réis de multa, fi rando se npre obr.galo a abnr a eaeimba, e por conseguinte 
prohibido de, sob qualquer pretexto assentar porteira, qué será então derrib.ua pelo Fiscal.

Art 17. O compraaor, ou ven ledor, que n'esta Viila, fizer por aiacido compra, ou ve >da de qualqu>r genero alimen
tício, sem que esteja este expóstoa venda por espaço de 6 horas no logardo mercado, pagará ura e oufo uma multa Igual á 
décima parte do valor do genero vendido, assnA por atacado ; calculaudo se o valor pelo preço do m jrcaio ao tempo da 
venrts ; e fica de mais obrigado o comprador a pôr em veuda publica, por espaço de 4 horas consecutivas, o genero que tiver 
urmp ado por atacado, contra a disposição d>ste artigo, fazeudo-o pelo mesmo preço que tiver comprado.

Alt 18. l)’ora era diante só se nnderá vender n’esta Villa carne secca. verue, ou de qualquer forma preparada, no 
1 gar. i|i|e serve feira : pena de 9 0ó réis de multa para a Municipalidade.

\rt. ta. ira pn prietarirs, que uossuirem terras dentro d’este Muncipio, aerão obrigados por si, seus procuradores, 
vi.q.ioirrs, ou inquilinos, abrir de fouce e machado e a remover em alguns logares de rochédo, aquellas pedras, que com 
altura tri.b-lho se poderem arrancar, as ertrjaas publicas e caminhos necessários para o transito do povo, qne passarem por 
«l. n r„ e- «nas terras ; ten to aquellas trinta e ciuco palmos de leito, e estes quinze palmos ; de sorte que por todo o me* 
de Agosto de cada anno eatejao abertas : sob pena de 89 100 réis de multa para as rendas da Camara, e 0 duplo ua leinci. 
deueia. ficando sempre obrigaJc a abrirem aa estradas e caminhos.

Art. 20. O indivíduo que entrar nas terras alheias, e sem licença de seus donos tirar madeiras, catar, pescar, deitar 
ratra a gado», tiiar casca paia rortunrea, e fizer cirza, pagará a multa de f 9’ <30 réis por cada vez, e, na falta de numerá
rio, soffrerà 8 dias de prisão, sujeito além d’isso a outra qualquer disposiitto de l< i

Art. 21. 0  indivíduo, que, por motivo’de curtir couros, chafurdar as aguis, que servem de bebidas aos gados, pagará 
a multa de 109000 réis por cada vez, ou, na falta de muéda soffrerà 0 dias de prisão Se 0 fizer em terras alheias sem 
licença de seus di-nos, a< ffrerà mais a multa do artigo antecedeute.

Art. 22 Ninguer poderá mandar curtir courcs miúdos, nem os curtidores recebèl os. sem que tenhlo 01 mesmos, aa 
orelhas, pelas quaes se possa conhecer 0 dono, a* b pena de pagar cada um delies a multa de 59000 réis para a Municipalidade. 
O Fiscal inBi-eccionarà os cortumes que julgar suspeito.

Art. 23 Todo aquelle que tiver generos expostos à venda em qualquer parte d’este Município, reconhecidamente dam* 
nifieados, que possáo prejudicara saude publica, e constando aos Fiscaes respectivos, que ba taes generos, excrupulosa, a 
eiactamente eiaminarao em presença de tres testemunhas ; e achando com avaria, mandará immediatamente retirai-os do 
meieado, e será 0 dono multado em 69000 réis para ocofre Municipal, e na falta de raoéda, prisão correspondente a .>9009 
réis por dia.

Art. 24. Fica prohibido 0 soltar-se buscai com bomba, e fogo do ar em ser em gjraudula, ou argóla ; sob pena do 
pagar 0 soltador, ou 0 mandador a multa de 9000 reis para 0 cofre da Municipalidade.

Art. 25 A pessôa que tiver fazenda, moi ada ou outros generos expdstus à venda n’esta Villa, e Município, serà obri
gada a ter balanças a terno de pesoa e medidas, aferidas todos os annos pelos padrões da Camara ; piganuo ao aferidor 
p< r cada terno 200 réia para a Municipalidade, (is ternos ac que trata este artigo, sáo -  : Vara e covado de cinco e trea 
palmos craveiros, medidas de quarteirão, meio quarteirão, e quartillho à contra metade ; e pesos de ferro ou bronze de 4 
libras à meia quarta.

Art 26. üa pesoa e medidas da Camara são :
S I*- Vara e covado.
S 2*. Quarteirão, na razão de seis tijelas ordinárias, em aua razoura ; feito de madeira; quadrado; tendo note e meia 

pol egadas de vão.
$ 3°. Quartilho à contraraetade
S *\ L bra, na razão de oito etntos réia em doblões de cobre de oito oitavas cada um.
Art. 27 Quem u'este Município vender generos on fazendas sem ser pelos pesos e medidas, aferidoa pelos padrfelif 

Camara pagará • malta de 169000 réia por cada vez, que for achado com pesoa e medidas falsas.



^ eÃrtI,29 0  aferidor serè obrigado a af**rir os ternos por intcirj, que lhe forem apresentados ; mas si, de cada um d elles 
n dono‘lhe entregsr sómente uma peça para ser aferida, poJerü o aferidor perceber a quota estipulada para eaia terno.

Art 30. 0  aferidor que exigir por afer çft̂ s mais do que se a-ha mareado uo art. 2o, será multado pelo Fiscal na quantia 
de 65000 réh para as rendas da Camara; ticando em taes casos obiigodo a restituir à parte o dinheiro mdevidameute re-

CCbiArt 31 Toda e qualquer pessôa. que se negar a apresentar, afim Je que sej o aferides, os ternos, de que trata o artigo 
25 será multado em 63000 réis ; eom.nuUaa esta pena em b dias de prisão. quando a mulii não po ier ser paga e.u dinhe.ro.

’ Art 32. «as tabernas dVsta Villa, e >eu Município, se conservarão eo o asseio e limp. ra os cópos e medidas, em que tfl 
vender líquidos : pena de 15000 réis de multa aos eontraventores, e o duplo na reincidência .

Art 33L O aferidor. qne dentro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junho de cada anno o8o tiver afe.iJo todos 
f8 nesos e medidas, uc que trata o art. 2b, aerè multado em 123 UO réts para o cofre Municipal, ; e quando uao tiver em 

lesai essa quantia, a pagará em prisfto correspondente a i#0(H) réis por dia. 
éArt 38.. Os Fiscaes. c oaPfalta d’estes seus tuppleut s farão de seise.n s?.s mezes contados do l de Julho ao ultimo de 

Dezembro de todos os auuos, revista nos pesos e medidas, examinando as sfen fies de todos os ternos, que forao «feridos 
e achando em algum i/elles falswade, que proceda do dono. impora a multa <ie b3‘K)J iéis para o cofre da Camara , mas

' „ foitB proceder do aferidor à este sera importa a mesma pena.
Art 35. Os Fiscaes tartto do i° de Setembro ao ultimo de uutubro de caia anuo, correiçao nas estradas e caminhos

riVste Município ; sob pena de 2^3000 réis de multa para as rendas da Camara. , . .. .
art 36 Os Fiscaes perceberão a terça parte de todas as multas, que elles no desempenho de suas obrigações, appli-

e « £ .  arrecadaçao .  «a .g .do  Proour.dor d. C .W . ,  « ^ a .a r d . r e . l , , . ,
A r i  37 Ninaem poderá apresentar espectáculo publica.nas ruas desta Villa, sem previa licença da Camara, cu do 

Vincai mediante uir.a ecatiíicaçuo de 4©i>0 1 réis para as reidaa da mesma Camara ; s.b ;>ena de H3J00.de multa ao con
tra veutor, ou prisão correspondente a i3000 réis por dia. Os espectáculos só serão admittidos, quando uáo offendâo a m»t

PUpaço’da Camara Municipal da Villa do Triumpho, em Sessão Ordioaria de 10 de Julho de 1871.

Art. 28. Os.renJirti3.nto3 Ja MuoioipaUJô..«.-ao víaauUAil perajfc •» Ciflara no raez de Janeiro de cada anno, por

Mtnoel Aíeixo de Brito Dantas, — Presidenta.
Mnrrnltno Joaquim de Metlo.
José rrrrri<a de Mello, 
éatto Guulberto d‘i Silva,
Manoel, l e i n  indcs 1’ tm m ta . 
iuuhli'1 lU&rra Catulcai.t*.
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PARECER.
A Commissao de Camans 

nubmettirfos a sua aprecuçáo ; 
Praviuvia, tiverflo principio de

■ unicipaes examinando os Artigos dc Fostnru*, da Carnar. Municipal da Vi»h do Triumplio 
e ooiibideraudo que. sendo elles provisoriamente appmvidoj pelo Eim. sr. i residente d* 
execução; sem que uesta se encontrasse embaraços; é de

Parecer

One sejSo os mesmos V -tigos de Posturas approvados, com as peqnenas altemrAea .
fazer por occasiao da discussão ; pur tanto julga^poder ser adoptado^ seguint* ? ’ “ aguardar para-

PROJECTO :

N. 14.
A  ASSEM BLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

P0Si X * c '“ " S ' . r í r " “ iJ C" " " r ' <•* V ill.1 l.Trt.» I » ;  re.og.das . .  d l..
Sala das Ccn.missões, 27 dc Oululro 0,> is7l.

U(in rt Dnsihn de firrt, (, ur.rra, 
■Ihinnel Hdsi/in r/e A r m j i .
Koshm iMu.mn llardotit Tinira

ARTIGOS DE POS 1'UHAS ADÜ1CIO.NAES AOS DA CAJIAtU MUNICIPAL DA VILLA DO TR10MP110.

A GAMARA MUNICIPAL IlA  VILLA 1)0 TRIUMPIIO P R O P Õ E :

i. IN iti^uem noderá construir prédios urbanos o'este Município sem urevi/j licença d 
i quantia de 2*J0<i réis, c sem eordiamento do respectv. Uísosl ; precedendo nfora 
prio : sob pena de ($'000 réis de multa pira o cofre Jíuntcipai, e de ser demolida a

(1a Câmara Municipal, pela qual 
mento do terreno, q iiudo niio 
obra á custa do eJiíicadlor. es-

Art. 
pagará a 
seja propn
taudo ella em construcção.

ramentü do ?erre,!l“ Í “ [ d t . “ " ' T "  e,lí“ ,*fr,° *  * •  f-H io d-ntr» d» »  . . . .  d, d .t. do , t , .  ramenio ao • peraero o direito do aforamc-nto desse terreno, que poderá ser ..forado a outrem • e se n.io „
de corre r̂  a té Tc a ba r Z S S  d« *  * “ d'a'*te 9 ««'»> ^  ^JO O  ré.s por cada anuo, que

Art. 3. Os prédios urbanos nDo serio eiifiearlos com «Itura menor de quinze palmos de frente desde as Sfdeiras « ia „a

mnVd^t*s°ooRM!^^ ^  ^  *  " U,ta
b é c^ n tt̂ ^ ^ : ^ [ : r c l n ^ : , ^ ÍaDle COm BUB*  ^  B 1» - J. * parede, e os

Art. 5. Os proprietários de prédios urbanos serio obrigados a limpar as fr-ntea d- spis e.sas ecm e.l d .»  ?« ih,.c
«*• ' n0 prnz° U'V ,V10’ da d,,t'1 da Pulj,ica<:ii0 destas Posturas : sob per,a de «JÍOOO réis de multa auando o
1,80 “  „ ° T °  maKrCa,n’ 6 dG m °"  réÍ8 n,a'8 P°r cari« «■» nSo apresentarem limpasaTrlntes de suascasas Serão também obr.gados a v.rrerer os terreiros de seus edific.os na cxlensSo dc qmnze palmos nos meze, de j „

e Dezembro de cada anuo ; sob pena de *2*000 ré.s de multa por ca Ia um dos mexes, que Jeiiarêm de ^ I  í  
Ar. • s proprietários de prédios urbanos serão obrigados a extinguir-formigas de roça se por ventura existir >n 
, .o s  de .eu afoiamento : aob uen„ d . aen f . . „  . . . .  serBllç0 pnr detc”r«,lu.cM l  Z

Piscai a custa d’aquelle. Um ind,v,duo> seri10 eítlui;tas Pelu propreitario do terreno, ou pelo

Iho e Dezembro de cada anno ; sob pena de *2*000 réis de multa
de prédios urbanos serão obrigados a
aob pena de ser feito ea.e aenriço puf detiTriniüa'c.Íõ dõ ^t^íVcasla^do^roDríetarto1 A, fornugas situadas fóra dos terrenos do aforamento de cada •---___* * ■ isia ao proprietário. As for*

terrenos de seu afoiamento

Art. 7. 0 administrador dos bens patrimonlaes de SanfAnna, Orago d'esta Freguezia fará limear nos to™ „„ - j - , 
no artigo antecedente, os mattos e enlulhos, que estiverem em roda da igreja, no espaço de quinze palmL • ã 
6#000 réis de mnlta por cada vez que deixar de as&im 0 fazer. 1 P * (,u e pa,,Bos - 8ob P*n“

Art. 8. O Fiscal avisará todos os annos por Editaes aos moradores d’esta Villa, para uo nrazo de 3  ̂ .
mesmos Editaes, tirarem os entulhos que houverem nos fundos de seus quintaes que po ŝüo offender a salubridJe pul* *



° B l: r r e" ° r eB ?erl° mu,tado# * ÍdUo d0 Fiacaí dí 2 a B» 300 réi». e 0 oa reincidência. para o orfre Municipal.
Art. 8. Todo a loelle qoa pazer a pastar solto, oa pelado nas ruas (Testa Villa qualquer animal cavallar, ou muar, pa

gará a multa de 19000 réis por cabeça.- *
• Art 10 Qaando a|g“ m porco, ou cío se tornar damninho ás aguadas, e ás criaoões, em qualquer parte d’este Munici- 

pio, se dará d isso sciencia ao dono, que náo providenciando a resoeito, será o referido animal denunciado a Autoridade 
Policial, e, na falta d esta, ao Inspector do respectivo quarteirão, que, procedendo a alguma informação, podorá mandar 
matar o animal damninho, flcando todavia o dono sujeito a reparação do damno causado.

Art II. O indivíduo, que consentir cm sua casa jogos de parada a filhos famílias, fâmulos, pagará por cada vez I' 9000 
r^'s de .mu,ta’ ° "  ar,ffrerá *0 dias de prisão. quando não tenha meios de pagar a multa, e os jogadores serflo recolhidos a 
fádéa, durante 24 horas, quando apanhados em ílugrante.

Art. 12. <>s plantadores do sertão que maltratarem gados alheios, entrados em suas cercas, quando estas não forem 
consideradas bôas por uma Comroissáo composta do Fiscal c do Inspector de Quarteirão, pngarão a multa de 59)00 réis, 
por cada animal maltratado; si, porém o dono de qualquer animal, depois <1e «visado, primeira e segunda ve* ueixar què 
este damnifique a lev< ura alheia, estando e: ta dentro de cercas, consideradas bôas pela rtfcriJa Commissão, pagará d’esse 
regunio aviso em diante a multa de ;9)09 réis por cada vez, que o seu animal damnifieai a lavoura alheia, sem priiuúo 
da reparação do damno causado. ’

' Art *-3. Qcem pozer fôgo ao pasto oor malicia. ou negligencia, pagará I ( 9 i00 réis de multa para a Municipalidade * 
responsável ficando, além d<sso, p**lo damno carnudo. *

Art 14. Quem matar gado a heio sem previa lice »ça de stu dono. pagará a multa de 109 )00 réis por cada rêz, quo 
carncar ; além da reparação do damno causado : e, se quem o fizer não f >r proprietari de ga ios, solfrerá mais 6 dias de pris io.

Art. 15. Mngucm poderá expôr á venda n’ este Município carne de nado vaccum, cabruin, ou ovelhum, sem que apre
sente primeiramente ao Fiscal hilhéte da pessôa, á quem comprou, o qual deverá oonter o oia, me«, e anno, em que teve 
logar a venda ; esse billiêle poiém sera dado pelo Inspector de Quaiteirdo, c na falta d’este por uma pessôa de reconhe
cido critério, quacbo o animal for proprio.

'Quando a carne fur exposta á venda, sem que primeiramrnte seja apresentado o büliète uas condições estabelecidas, 
será apprchendida ; e. passadas 48 horas, sem que o vendedor apresenre documento comprobaiorio de seu domínio legal  ̂
será ella arrematada em hasta publica, e seu prodnetn recolhido ao cofre da Municipalidade, ou entregue á- êu legitimo 
dono, qnando este appartça ; pagando além disso o iufractor a multa de 119 )01) réis, qianio fzr gado vaccum, e de 19000 
réis, quando for ovelhum, tu cabruin.

Alt. 16 As pessôas. que criarem em pastos communs, gaio vaccum e cavallar, e que obtiverem mais de doze crias 
• nnualmentc. serão obrigados a ter agna limpa e franca para bebidas dos gados ; e sendo a agua de cacimba, nunca terá 
esta menos de vinte cinco palmos de bebedouro; qnando porém não poder fazél-aem sua fazenda, a fará em outra vizinha, 
com licença dp seu dono ; pena de 2íi9 >00'réis de multa, ã ;ando s? npre obrigado a abrir a cacimba, e por conseguinte 
prohibido de, sob qualquer pretexto assentar porteira, que será então derribada pelo Fiscal.

Art. 17. U comprador, ou vendedor, que n’esta V>IIa, fizer por atacado compra, ou ve ida de qualqu;r genero alimen
tício, sem que esteja este expósto a venda por espaço de 6 horas no logar do mereado, pagará um e out<-o uma multa Igual A 
uecima parte do valor do genero vendido, assim por atacado ; calculando se o valor pelo preço do marcado ao tempo da 
venda ; e flea de mais obrigado o comprador a pôr em veuda publica, por espaço de 4 horas consecutivas, o genero que tiver 
comprado por a’acado, contra a disposição d’cstc artigo, fazendo-o pelo mesmo preço que tiver comprado.

Alt. 18. I)’ora em diante só se ooderá vender n’esta Villa carne secca, verde, ou de qualquer forma preparada, no 
I gar, que serve r*o feira : pena de '9 i0ò réis <ie multa para a Municipalidade.

wt. 19. i*s prr.prietarirs, que oossuirem terras dentro d'este Mun.cipio, serão obrigados por si, seus procuradores, 
vhqueiros, nu ioquilmos. abrir de fouce e machado, e a reme ver em alguns logares de rochédo, aquellas pedras, que com 
alcem tn.balho se poderem arrancar, as ertn ius publicas e caminhos necessários para o transito do povo, que passarem por 
deu r„ <*- «uai terras ; tendo aquellas triuta e ciuco palmos de leito, e estes quinze palmos ; de sorte que por tudo o meg 
oe Agosto de cada anno estejão abertas : sob pena de 89300 réis de multa para as rendas da Camara, e o duplo na reinei* 
deucia, ficando sempre obrigaJo a abrirem as estradas e caminhos.

Art. 20. O indivifluo que entrar nas terras alheias, e sem licença de seus denos tirar madeiras, caçar, pescar, deitar 
rama a gados, tirar casca pa>a cortumea. e fizer cinza, pagnrà a multa de 69^0 réia por cada vez, e, na falta de numera* 
rio, soffrerà 8 dias de prislo, sujeito além disso a outra qualquer disposição de lti.

Art. 21. O indivíduo, que, por motivo de curtir couros, chafurdar as aguas, que servem de bebidas aos gados, pagará 
■ multa de 109000 réis por cada vez, ou. na falta de mnéda. soffrerà ti dias de prisão. Se o fizer em terras alheias sem 
licença de seus dcuos, soffrerà maia a multa do artigo antecedente.

Art. 22 Ninguém poderá mandar curtir couros miúdos, uem os curtidores recebêl os, sem que tenhlo oa mesmos, aé 
orelhas, pelas qnaea se possa conhecer o dono, sob pena de pagar cada um delles a multa de 59000 réia para a Municipalidade. 
O Fiscal ins jeccionarà os cortumes que julgar snsieito.

Art. 23 Todo aquelleque tiver generos expostos à venda em qualquer parte d’este Município, reconhecidamente dam* 
nificados, que possão prejudicar a saude publica, e constando aos Fiscaes respectivos, que ha taes generos, excrupuloaa, a 
exactamente examinarão em presença de tres testemunhas; e achando com avaria, mandará immediatamente retiral-os da 
meieado, e serà o dono multado em 69000 réis para ocofre Municipal, e oa falta de moédat prisão correspondente a 19000 
réia por dia.

Art. 24. Fica prohibido o soltar-se busca n ■ com bomba, e fôgo do ar . em ser em gyrandula, ou argóla; sob peua da 
pagar o soltador, oa o mandador a malta de 9300 reis para o cofre da Municipalidade.

Art, 25. A pessôa que tiver fazenda, mol ada. cu outros generos expôstos a venda n'esta Villa, e Município, aerá obri» 
gada a ter balanças a terno de pesos e medidas, aferidas todos os annos pelos padrões da Camara ; p<>ganuo ao aferidor 
p< r cada terno 200 réis para a Municipalidade. Os ternos efe que trata este artigo, ggo — : Vara e eovado de cinco e trea 
palmos craveiros, medidas de quarteirão, meio quarteirão, e qaartillho á cootrametade ; a pesos de ferra ou broase da A 
libras á meia quarta.

Art. 26. lia pesos e medidas da Camara são :
S I*- Vara e eovado.
| 2*. Quarteirão, oa razáo de seis tijelas ordinárias, em saa razoura ; feito de madeira; quadrado; tendo aave a maia 

poliegadas de vlo.
§ 3*. Quartilho á cootrametade.
§ 4*. Libra, na razão de oito centos réis em doblões de cobre de oito oitavas cada um.
Art. 27 Quem o*este Município vender generos ou fazendas sem ser peios pesos e medidas, aferidofl pelos padrlel i f  

Camara pagará a malta,de 169000 réis por cada vez, que for achado com pesos e medidas falsas,



quem maior lanço offerecer. T .
Art. 23. O aferidor serè obrigado a aferiros ternos por iateirj, que lhe forem apresentados ; mas sl, de cada nm d ellei 

o dono llie entregir sómente uma peça pira ser afcrida  ̂ po^rà o aferidor perceber a quota estipulada piradaJa terno.
Art. 30* O aferidor que ciigir por afur.çõcs mais do que se a"lia. mareado no art. 26. serà mnltado pelo Fiscal na qua ntia 

de 69000 rói > pura as rendas da Camra; ficando em laes casos obrigodo a restituir à parle o dinheiro indevidamente re-

Art 31. Toda e qualquer pessôa, que se uegar a apresentar, afim Je que sej io aferidos, os ternos, de que trata o artigo 
25 serà multado em 69000 réis ; commutaua esta pena em 5 dias de prisão, quando a multa n»o po ler ser paga em dinheiro.

' Art 32. Nas tabernas «Vesta Villn, e sen Município, se conservarão co..t asseio e limpeza os cópos e medida., em que 
vender líquidos : pena de i#>00 réis de multa aos contiaventores, e o du.do ua reincidência.

Art. 33*. O aferidor, que dentro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junho de cada anuo u8o tiver aferiJo todos 
rs pesos e medidas, ue que trata o art 25, serà multado em 129)00 réis para o cofre Municipal, ; e quando nao tiver em. 
mcéda legal essa quantia, a pagsrà em prisfio correspondente a i|)000 réis por dia.

Art. 34. Os Fiscaes, c na falta d’estes seus rnpplentes furão de seis em seis mezes coutados do Io de Julho ao ultimo de 
Dezembro de todos osanuos, revista nos pesos e medidas, csaromando as aferi ões de todos os ternos, que forüo t.feridos, 
«, achando em algum c/elles’ falsidade, que proceda do dono, imporà a multa de 69000 léia para o cofre da Camara ; mas 
se a falta proceder do aferidor à este serà impo-ta a mesma pena.

" Art. 35. Os Fiscaes tarSo do I* de Setembro ac ultimo de outubro de ca la anuo, correiçflo uas estradas e caminhos 
dVste Município ; sob pena de 359000 réis de multa para as rendas da Camara.

Art. 36. Os Fiscaes perceber«o a terça parte de todas as multas, que elles uo.desempenho de soas obrigações, appli- 
earem aos conlraveutores nas Posturas, e cuja arrecadaçSo à ca.go do Procurador da Camara, se houver de realisar."

Art, 37. Ningem poderá apresentar espectáculo publica.nas ruas d'esta .Villa, sem previa licença da Camara, ou do 
Fiscal, mediante uma gratificação de 4900 ) réis para as renda» da mesma Camara ; a,,b pena de 89 >00 de multa ao con-, 
traventor, ou pris8o correspondentes 19ot>0 réis por dia. Os espectáculos só serão admittidos, quando uao offendâa a ao* 
tal publica.

Paço da Camara Municipal da Villa do Triumpho, em SessSo Ordinaria de 10 de Julho de 1871.
. *«'•*- ■ o ■ ’ ■ — •* ’ ' ' . i.

Manoel Alrixo de Brito Dantat, — Presidente.
. . , Miirrolíno Joaquim de Mello.

Jn.-é ifrreva de Mello,
,, Joáo Uualberto da Silva.. .

.... . r Manoel lenundes Pimtnfa. «-•
» j,,,.- 1'uulilio lltirrra Cavulcar.ti.

Art. 2fl. Os rco3i.n3Dtoa ia Municipal.*.. !a ».>,-ao arfeffiiUfos pefaata a CansrA ao aie* de JanBira de cada anuo, por
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IMItFAElt.
A Commissáo d*; Cantaras 

íubiqettirtod a sua apreciação ; 
frcvjuoia, tirer&o priccipio de e considerando q u e ^ se n d o ^ líT p ^  V,Ui du Triumpho,

eiecuçbo, sem que nesta se encontrasse embaraços fé  de * 1 Sr* res",ent‘; d“

Parecer

fazer por occasiltoda diseusS® p o r f c n ^ j l ^  <*ue a Com missão se aguar lar par»

PROJECTO :

N. 14.

A  ASSEM  15LEA LEC.ISLATIVA PROVINCIAL

R e so lv e  :

M U«o único.1 Fiefio ap^rAruJo, f„  Artii/vs n* 
posições em contrario.

Saiu das Ccilmissões, >7 dc Oufotro do lS7t.
Fcstiins da Cannr.i Municijml <h Vifla do Trium. I.o: revogadas a , diá-

Mon-f! ftnxihn rir fíritn Cuerm. 
■Manoel Hrmitin tU Arnvjn.
Cusme Diih. iüo UatOotti Tmt.tr,

. n r i c o s  DE p o s t u r a s  a d d i c i o n a e s  a o s  « a  c a s a r a  m u m c i p a l  d a  v a u  d o  T R in iP i r o .

A CÂMARA MUNICIPAL DA VILLA DO TRIUMPHO PR O PÕ E:

Art. {. Ninguém ooderá construir prHms urbanos ii'eUf> Wimimimm . • , .
pagará a quantia de 2fi |00 réis. e sem l o r é n Z Z T o  * « « * - .  M »  q«al
seja propru, : sob pena de G20Ü0 réis de raulta p,ra o cofre Mun.cpal e deTerd m O . “T * 0 dtí ttírre" 0' 1” « do nao tando ella em eonslrucçlio. «unicipai, e de ser demolida « obra ã costs do e lilicador. «*-

Art. 2. 0 odifieadnr ,»o prédios urbarfo*, que nfio coraecara 0„., j .
ramento do terreno, perderá o direito doutoramento desse terreno a„ e , Í  . / " ,r° d° ° m nnnoda data do#f°-
edificio dentro do u- anuo depois do aforamento, pagara dtísse prazo em rti»nió T a outreni > c 8e n!l° concluir o
decorrer até acabar a obru em préto P g P d,anlfi a ÍT,ulta de *W  K>0 réis por cada anno, que

bicas, e terSo calçadas tn fo n ,?  S  »i"Lí ™.” ! l!0T_(lP:5 “ in' e P."ln,M d“ frcnte- *’**** ■« «oleiras até ac
Art. 3. Os prédios urbanos

a P(]aa SüPiirt i* , * --- ---- ~ uuuuivUG» UU 0

bêcos nao terão menos de ri, De t"«co 7 » l* "^ la,,te COin iuferior a ‘Isenta  palmos de p,réie « parede. « os

côr, que quizeremfno prazo du umannoU da data d a ^ á h l V 1 l;mpar as trtíntes d'! 'nas <msjs etm cal, daó lo-lhta s 
«ao cumprSo uo anno marcudo, e de iaoVl ré‘« n nnr ^  deSt83 Po8turas : 8ob f,,ína d,í ^WOll réis de multa, quando o 
caaaa. Serão também o b r i g a ^ V ^ Í  "  li-P .-.^ren íe^rsuas0

, que quiteieuj, no prazo ao utn anno íía riafa rU «ãKi; *<**»,» a * n w-io cal, dao Io~|ht a
cumprJo uo «nno m.rcoiio, e do l sou i ro". .  . , í  '  'lesl,a Po,Ul,"s ■ »«b l™»» t f  «indo réi, de «ult., quando

18. Serão lambo.» obrinudi, . p“ r/ ' ° *  "■“ . » »  '!»•«• »•» »pre80ol.„om lm p „  . .  íren o. de8al
i e Derembro de e .d . .nno • õ b  d - ^ T Z ' í  "  n e' " " ' l<>", "* 1 " '™  P » l . « ,  D.
Art. 6. O, pr.prie.8rio. de pred°io, ü l n ^ e r £ ‘ob ’ " d " ! ^  del,“re'“  d«

renos de seu aforamento : sob pena de ser feito esae 
nugas sitoadas fóra dos terrenos do aforamento de cada~D,m An I a Alicta dl .i/iii.a I I » WUB

serr.ço por determinação do Fis:al a custa do proprietário A or. 
Fiscal a custa d’aquelle. ........... . t ' u“ ura "»d'» 'dn^ serilo citmctaa pelo propreltario do terreno, ou pelo

„o  .rtíg.’ "enKítr",a7e?Ú,e*remAe T '  T S  T *  '™P.r no, l ,mp0.
6,000 réi. de muIU po, cede -er qee deiV i l , X  ™ . Z  * " »  “  ^  d« 'l"1" 1'  . .ob r é ?

meemos Ediae., lir.rem e . enlalbo, , „ e  bon.erem no, í„qdo, de ,en. qn,nt.« q* i p X f a f e !



Üa transgressores serio multados á juízo do Piscai de 2 a «*300 réis, e o dnnlo na reincidência, para o oofre Municipal. 
Art. S. Todo a |uelle que puzer a pastar solto, ou peiado nas ruas d esta Villa qualquer animal cavallar, ou muar, pa«

gará a multa de 19000 réis por cabeça. . . „ , , M . .
Art 10. Quaudo algum porco, ou d o  se tornar daraninho és aguadas, e és criares, era qualquer parte d este Muniu* 

pio, se dará d’isso sciencia ao dono, que nâo providenciando a res >eito, seré o ref iiao animal denunciado a Autoridade 
Policial, e, ua falta d’esta, ao In-pector do respectivo quarteirá1, que, procedendo a alguma informação, poderá mandarmatar o animal daraninho, ficando todavia o dono sujeito a repamçüo do damno causado.

Art I I. O indivíduo, que consentir em sua casa jogos de parada a (ilhós fainilms, fâmulos, pagará por cada vez I *000 
réis de multa, ou soffrerá lü dias de prisio. quando nüo tenha meios de pagar a multa, e os jogadores serão recolhidos a
cadéa, durante 24 horas, quando apanhados em flagrante. .

Art. 12. og plantadores ao sertio que maltratarem gndos alliens, entrados em suas cercas, quando estas nfto forem 
consideradas bóas por uma Commiasiio composta do Fiscal e do Inspector de Quarteirão, pagarão a multa de 9 >00 réis, 
por cada animal maltratado; si, porém o dono de qualquer animal, depois -le «visado primeira eseguuda vez ueixar qua 
este dnremfique a lavoura alheia, estando ei.ta dentro de cercas, consideradas bõas pela referi ia Ccroroissão, pagará d esse 
iragun lo aviso em diante a multa de ■ * >09 réis por cada vez, que o seu animal damuilieai a lavoura alheia, sem prijuizo
da reparação do damno cau>ado. ..

Art 13. Qoem po/er fogo ao pasto ior malicia. ou negligencia, pagará 16* >00 réis de multa para a Municipalidade ;
responsável licando, além d'S“o, pplo damno causado.

ATt. 14. Quem matar gado a licio sem previa lice iça de seu dono, pagará a multa de IOJMOO réis por cada rêz, que 
carnear ; além da reparação do dantno causado : e, se quem o fizer uSo f jr pruprietari de ga i<>*. soltrerá mais 6 dias de pris .o, 

Art. 15. Ninguém poderá expflr á venda n’este Muaicipui carne de tíudo vaceum, cabrum. ou ovellium, sem que apre
sente prtmeirameote ao Fiscal tnlliête da pessóa, á quem comprou, o qual deverá noi.ter 0 dia. m^, e «uno, em que teve 
logar a veuda ; esse bill.êle poiém sera dado pelo Inspector de Quaitoirao, e ua falta d este por uma pessôa de recoohce
cido critério, quaiilio u animal for proprio. . ..

Quando a carne far exposta é venda, sem que primeiramcRte seja apresentado o hiMiête nas condnões estabelecidas, 
será aoprchendida ; e. pasmadas 48 horas, sem que o vendedor apresente documento eomprobaiorio de seu doramio leg 1, 
será ella arrematada em hasta publica, e seu produoto recolh«do ao cofre da Municipalidade ou entregue á seu legitimo 
dmio, quando este apperoça ; pagando além disso o iufractor a multa de H»J00 réis, q lau Io for gado vaecum, e de 1*000
rè,s, quande for oAelhum, eti eabruiu. ____  ■ . , ,

Alt. ifi As pessoas que criarem em pastos communs, gado vaccum e cavallar, e que obtiverem mais de doze crias 
rnnualmentc. serão oórigados a ter agua limpa e fraoca para bebidas do* gados ; e seudo a agua de cacimba, nuaca terá 
esta menos de vinte «meo palmos de bebedouro ; quando porém náo poder fazél-a em sm fazenda, a fará em outra vizinha, 
G»m licença de seu dono ; pena de 1 9 >00 réis de multa, fi ando se npre obrigado a abrir a cacimba, e por couseguiate 
nrohibido de. sob qualquer pretexto assentar porteira, que será então derribada pelo Fiscal.

Art 17. <♦ tempraaor. ou ven iedor, que n’esta V.lla, fizer por atacado compra, ou veoda de qualquer genero alimen- 
ticio sem que esteja este exposto a venda por espaço de 6 h .ras uo logar do mercado, pagará um eoul«o uma multa Igual á 
décima parte do valor do genero vendido, assim por atacado ; calculando-se o val.r pelo preço do mercado ao tempo d« 
venda • e fica de mais obrigado o comprador a pôr em veuda publica, por espaço de 4 horas consecutivas, o genero que tiver
comprado por »»aiado, contra a disposição d'estc artigo, fazendo-o pelo mesmo preço que tiver comprado. .........

Alt 18. I/ora em diante só se poderá vender n’esta Villa carne secea, verde, ou de qualquer forma preparada, no 
1 <'tr iiuo serve de feira : pena de i*)0ó réis de multa para a Municipalidade. #

" vrt 19 ns pn prietarirs, que poosuircin terras dentro d’e6te Mumcipio, serão obrigadoa por si, seus procuradores, 
VMineircs, ou inquilinos, abrir de foucc c machado e a remover em alguns Iogaies de rochêdo, aquellas pedras, que com 
a!; o •> i”. hrfllio se poderem arrancar, as ertradas publicas e caminhos necessários para o transito do povo, que passarem por 
,1. „  r,, ii- siihs terras ; teu.Io aquellas trinta e cinco palmos de leito, e estes quinze palmos ; de sorte que por tudo o mej 
<ie Agosto de cada anuo estejio abertas : sob pena de 8*')00 réis de multa para as rendas da Gamara, e o duplo na teinei^
deiicu, ficando sempre obrigado a abrirem as estradas e caminhos.

Art. 20, O indivíduo que entrar nas terras alheias, e sem licença de srus donos tirar madeiras, caçar, prsear, deitar 
rama a gades, tirar tasca paia cortuires. e fizer cinza, pegaiá a multa de f*Ui0 téis por cada vez, e, na falta de numera* 
rio, soffrerá 8 dias de prisão, sujeito além d isso a outra qualquer disposição de b i

Art 21. O indivíduo, que, por motivo de curtir couros, chafurdar as «gu>s, que servem de bebidas aos gados, pagara 
• multa ue 10*000 réis por cada vez, ou, ua falta de urnéda soffrerá ti dias de prisão. Se o fizer em terras alheias sem 
hcença de seus d.-uos, soffrerá mais a multa do artigo antecedente.

Alt 22 Ningueir poderá mandar curtir couros miúdos, nem os curtidores rcoebôl os, sem que tenhlo o* mesmos, as 
orelhas, pelas quaes se possa conhecer o dono, sob pena de pagar cada um tíelles a multa de 5*000 téis para a Municipalidade.
O Fiscal ins; eccionarà os cortumes que julgar suspeito. ........................ . . .  . ,

Art. 23 Todo aqo«’ lle que tiver generos expostos à venda em qualquer parte d este Município, reconhecidamente dam* 
nifi -adôr que Lossao prejudicar a saude publica, e constando aos Fiscaes respectivos, que ha taes generos, excrupulosa, e 
exaetaineote examinarSo em presença de tres testemunhas ; e achaudo com avaria, mandará immedietamente retirai os do 
mercado, e será o dono multado em 6*000 réis paia ocof.e Municipal, e na falta de moéda, prisão correspondente a *000

24a Fica prohibido 0 soltar-se bus ai ’ om bombi, e fôgo do ar em ser em gyrandula, ou argóla ; sob pena do 
pagar ó soltador, ou 0 mandador a multa ds *000 reis para 0 cofre da VI unicipal.dade. x ,

Art 25 A pessôa qu-tiver fazenda, mo. ada cu outros generos expôstos à venda n’esta Villa, e Muniaipio, ser* nbn* 
cada a ter balanças a terno de pesos e medidas, aferidas todos os aunos pelos padrões da Camaia; p.ganuo ao afe.idor 
per cada terno 200 ré.s para a Muai npalidade. Os ternos de que trata^ste artigo, são -  : Vara e covado de cinco e trea 
palmos craveiros, medidas de quarteirão, meio quarteirão, « quartillho a coutiauietade ; e pesos de ferro ou bronze do * 
libras à meia quarta.

Art 26 iis pesos e medidal da Camara s5o :
$ .* Vara e covado. . . .  . .  ̂ . . . „
5 2* Quarteirão, ua razão de seis tijelas ordinárias, em sua razoura ; feito de madeira; quadrado; tendo novo 0 mon

pollegsdas de vão
S 3“ Quartilho à contrametarte
§ 4*. L bra, ua razão de oito centos réis em doblões de cobre de oito oitavas cada um. .
Art 27 Quem n’este Município vender generos ou fa eudas sem ser pelos pesos e medidaa, «feridos pelos padroei C| 

Csmsis pagará a multa de 11*000 réis por cada vez, que for achado com pesos e medidas falsas,



Ari. 28. Os-rcnJittünU# Ja Muaioipal.i.Jelse?ak, arramUioS p*rajla * Caiiiran.i raei de Jaaairo dc. caâa anno,.por 
quem m»>or lanço oflarccei*. . . . . ,

Art. 2‘J. Ó uferidor serà obrigado a oferir os tornos por ÍDteiro, qtie llie forem apresentados ; mas si. rte cada nm d'ell?s 
o dono llie entrogir r.8ÓEente uma peça para ser «ferida, poderá o af ridor perceber a quota estipu.ada piradala teruo.

Art. 30. O aferidor que exigir por i*fer çii s mais do que s •a'»lia mareado no art 2o. aera multado pelo Piscai na quantia 
de 6$000 rúi pcrs as rendas da Gamara; licaodo em taes casos obiigoJo a restituir à p-»rie o «imhoiio iudcvidatueute re
cebido. > . . .

Art 31. T-.iia e qualquer pessda, que se negar a apresentar, afim ie que-cj o “ferides, o» ternos, ce que trata o artigo 
25 serà multado eu< 05000 réis ; commutada esta peea em a dias de prisão, quando a ouln nac> po Jer ser p*ga em dinlieim.

' 32. flas tabernas d'esta Vill.., e -eu Municiuio, se conservarão co 1 asseio e liuip -za os cópos e medida..', em que ie
>ender líquidos : pena de lj? i00 réis de multa aos coiit‘ aventores, e o duelo na reincidência.

Art. 33 O afrriuor. qoe aeutro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeir- à Juuh l<* eada anuo niio tiver aferido todis,. 
rs pesos e medidas, ue que trata o art. 25, s-rà multado em 1.225.) 0 réis ara o cofre Muuicipal, ; e qumdo uao tiver um . 
mtéda legal essa quantia, a pagari em prisão corr-s o nuente a iflOOG ré'» por dia . i

Art 3 ». Os Fiscues, e na faita d’estes seus u.i.tlunt* * faraó de seis em s os meies cantados do l® de iulbo ao ultimo de,; 
Dezembro de todos os anuas, revj>ta nos pesos e medidas, eiamman Io as f -ri õos «Ie todos os teruos, qu ifforao feridos, . 
e ai hando em algum uVHus falsiuade, que proceda do dono, im. ora a multa ae OíMÜJ léis para o cofre da Cimara ; mus 
se a falta procener do aferidor à este sera impo tu a mesma puna

Art 35. Os Fiscaes tarao do ‘ 0 de tembro ai ultimo de tiutubro de ca'a anuo, correiçao nas estradas e caminhos 
õ’i ste Município ; sob pena de í.iJOüO réis de multa oara as reudas da Camara

Art. 3b- Os Piseaes perc< b. riio a terça parte dc todas as multas, qu" elles no desempenho de suas obr garò-s. appli- 
carem ars contraventoras cas Posturas, e cuja arrucadaç-ii» a na.g do froeu ador da Gamara, se li uver de realisar.

Art 37. '■ingem poderá apresentar espectáculo publica ua» ruas Testa VilU, sem previa licença da Camara, i u d»
F scal. mediante uma g^aulicaçao de 4800 f réis para as re ida» da u. sea Gamara ; s b pena de *25)00 de multa ao con 
tra vt utor, ou pnsao correspondente a IJ5UP0 réispor dia. Os espectáculos só serão adosittidos, qu ndu uao offcudao a mos 
ral publica. ,

Paco da Camara Vunipipal da Villa do Triuinpbo, em SessEo Ordinaria de IO de Julho de 1871.

Mcnnel A teixo de Brito Dantas, — Presidente.
JUnrndtno Joaquim de, Mello.
Jané l>rrivu de Mello, 
hão (iualberto da Silva.
M anoel I c i n  mdes 1‘ inunta . r 
fa u h lia  Ih z -rra  Cavalcanti.
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rARFillilK
ATommiasJio de Camaras ''unicipaes examinando os Artigos de Posturas da Cnnaara Municipal da Villi do Triumplio, 

aubmettido* a st;# apreciação ;■« considerando que. sendo elles piovisoriamente approvados pelo Enn. sr. 1 residente d« 
troviuuia, tiverío principio de execuç&o, sem que nesta se encontrasse embaraços; é de

P areceu

Que sejfto ci mes-nos V -tígos de Posturas approvados, eom as pequenas alteraçfles, que a Commissío se aguardar g*t«. 
foíef por occasiao Ua discussão; por tanto julga poder ser adoptado o seguiuta

PROJECTO :

\ . 14 .
A  ASSE.MBLEA LEG ISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

Artigo nnin. Fu*nb apprivnfm <w lir»g •- <1e Pcsnir.s ó,? Cminrj Municipal <li Villa dotruim, lio : revogadas as di*« 
posLóea em contrario.

1 Sala das f'on.miseoes/>7 dé Outubro <lo *s“ l.
]fnn r(. n.isiho d* ftnt» (juerrtt. 
Mnnuvl Hasihn th Aruvjn.
Cunnc liui.tü') liariam Ttnt.rn

'7ARTIGOS DE POSTO DDICIONAES^OS DA CAMARA MUNICIPAL DA VILLA DO TRIUMPHO.

A  GAM ARA . JtLNIGIPAL D A V IL L A ,D O  TRILMPIIO PR O PO E:

Art. 1. Ninguém noderf. construir prédios urbanos n'e*te Município sem nrefia licençida Camara Municipal, rtela qual 
«batsarà^ qiiaUUa owsnpouu róis, e sem cortitamento do respect v.r t w l ; precedendo a fofa méti to ulo terreno, qiiudo n,u> 

S  pròpno-PBtrb pena de 63000 réi» de multa p.ra o eofre Municipal, e de ser demahd^a obra a ousta do edil.cador, es
tando ella em conslruceiio. " . " " 7 . "  ‘  , . . . .

Art. 2 .“©'Edificador ce prédio»' nrbano». qne niio começar a edifhaçiio de seu j redio d»ntro de um annnda data doefo-
ramento dlVWrreno. perdera o direito do atoramento desse terreno, que pcdera ser agrado a outrem) e se nao eoneluir o 
ediücio dentro do anno depois do afor .mento, pagara desse prazo em diante a multa de Y0»)00 réis por cada anuo, que

- «TeeorflBr até1 acabar • obra em prétn '  V1 ^ «A rt.:3.‘ Cs prédios urbanos n*o s, *3o«difleadoa eom altura menor de quinze palmos de frente, d osde as soleiras até a»
■ -bicas; MéMtJ-calçadas- baixas ou pas-eio na frente, de einco palmos de largura |.el .menos ■; sob pena de U*00n. de multa 

s da Municipalidade, pela- infraoç.o de < ada uma (Testa* condições de allu a e larguras s *x - .s.tftr*
As ruas serio formadas d'ora em diaote com largara nunca inferior a quarenta palmos de parcie á parede, e os 

■"bêées Mò terad menos,de vuíte eiiKo palmos. ' •uiUúct i r ?  *<\ • ty-
Art í>. iis proprietários de ptedinu urbano# serio obrigados a l.mpar as frentes d-* suis cisas cem cal, da» .o-l 

rôr aue auiaérém, na «raro dc om anuopda data da pnblicaçtfo destas Posturas : sob per.é de fSJCOWLréis de imilU* quaudo o 
’ H M mascado, e de I8U0 » ré^n.ais por cana me*. em quanto uSo apresentarem limpas treutasda anas

para d eoffe 
Art. 4

casas-» "8er«o tambenr obrigados a varrerer o#, terreiros de seu» edifício» na <;tt<^sflo de q...n*e palmos, nos meie^de Ju- 
Iho eDerembro d&«»da anno; sob pena-de VWJOO réis de mult. por cala om dos metes, que deisarem.de assimomnprir.

Art 6. Os proprietários de prédios urbanos serüo obrigados a eslinguir formigas de n.ça, se por ventura«smtifmn nos 
terrenos de seu afoiamento : sob pena de ser fe>t* esse serviço por detcrmmaeSo do Fis ,»l a custa do propr,i«tarào. As for- 
mieas situadas fóra dos terrenos do aforamento de cada um indivíduo, serüo extmutas pelo propreitano ioit*r*eno, ou pelo
“  b | a custa'd'aquelle ' - - -c-----M r-M», «u. 'u .ís,i arru * A

i.i  ̂ 0  administrador dos bens patrimonlaes de SanfAnna, Orago d’esta Freguezia, faré limpar nos tempos indicados
no artigo antecedente, os mattos e entulhos, que estiverem em roda da Igreja, no êsrpaço <Pajpi«íe*p®*«wi*|»Db peíia de 
«,»000 réis de multa por cada -w -qua deiiar de assim o fazer.v ^  ‘ ,  :.

Art 8. Ü FhchI avisará-lodoa^as 10908 por Editae& aofi morador.c* d ssla Villa, para, uo prazo de «i mezes, da data doa
mesmos Editaes, tirarem osjentolbasiqae houverem no» ínndbs de



Ofl transgressores ferSo multados á juizo do Fiscal de 2 a <S9'300 réis, e o d nulo na reincidência, para o ocfrc Municipal.
Art. 9. Todo a |uelle que puzer a pastar solto, ou peiádo nas ruaà d’esta Villa qualquer animal cavallar, ou muar, pa

gará a multa de l$000réis por cabeça.
Art 10. Quando algum porco, ou c8o se tornar damninho ás aguadas, e ás criações, em qualquer parte d’este Municí

pio, se dará d’isso sciencia ao dono, qne nao providenciando a resjeito, será o rtf.rido animal denunciado a Autoridade 
Policial, e, na falta d’esta, ao ln*pectôr do respectivo quarteirão, que, procedendo a alguma informaçfio, poderá mandar 
matar o animal damninho, ficando todavia o dono sujefto a reparação do damno causado.

Art 11. O indivíduo, que consentir em sua casa jogos de paraoa a filhos famílias, fâmulos, pagará por cada vez I $000 
.réis de multa, ou scffrerá 10 dias de prisio, quando nfio tenha meios de pagar a multa, e os.jogadores seráo recolhidos n 
cadêa. durante 24 horas, quando apanhados em flagrante.

Art. 12. <>s plantadores oo sert io que maltratarem gados alheias, entrados em suas cercas, quando estas n»o forem 
consideradas béss por uma Comraissüo composta do Piscai e do Inspcdor de Quarteino, p, gsrio a multa de $ »)0 réis. 
por cada animal maltratada; si, porém o dono de qualquer animal, depois de avisado, primeira e segunda vez ueiiar que 
este damuiflque a lavoura alheia, estuHo e ta dentro de%er<-as, consideradas bdas pela r* feri <a Coinraissáo, pagar# d’essc 
regundo aviso em diante a multa de . $ >09 réis por cada vez, que o seu animal damniücui a lavoura alheia, seiu prijuizo 
da reparaçao do damno i'»u«ado.

<*rt 13. Qr-em po/nr fogo ao pasto »or malicia, ou negligencia, psgará 1(9 00 réis de multa para a Mumoipalidade • 
responsável tiean lo, nlém d s«o, p^l» damno cauivi Io.

Art li. Quem matar gaJo a hoio sen previa lice >ça de st n dono. pptr»rá a mulla de I09I0Ô réis por cada réz, que 
earnca>-; além òa rcparaç io do damno cansado : e/ne quem 0 flzer uánTir proprictari de ga i«s. solfrerà mais 6 dias de pris .o,

Art. la. [Vinguem poderá evprtr á venda n’esle Munieim» carne irado vaceum, cabruin, ou ovelhum, sem que apre
sente prtmciramente ao Fiscal bilhete da pc-nuia, n quem comprou, o qual devera conter o ma. met, e anno. em que teve 
logar a veuda ; t s:e bdl.élc po.cm sera dado pelo Inspector de Quaitoirio, c na falta d'oste por uma pessoa de reconhe-: 
cido crifeiio, «pianbn o anlmtil for proprio.

Quando a carne f..r exposta A vendu, sem que primeifammte seji aoresentado o hiMiête nas condi.ões estabelecidas, 
será anprchcndida ; e. passedas horas, sem que o veuuedor ap-êsenre dociimento eoinprobeioMO de seu domínio legi.l, 
sera ella arrematada e «. hasta publica, e seu produeto recolhido a0 cofre d« Municipalidade, ou entregue á eu legitimo* 
dono, quando este appar* ça ; pagando além disso o i.,fractor a multa dé i( 9 >00 réis, q ian io f-tr gada vaecu n, e de l$0U0 
réis, quande for ovelhum, ( u tabrum

Alt IG As pessoa*, que criarem em pastos oommun0, gato vaecum c cavallar, c que obtiverem mais de doze crias 
#Hnualmeutr, t-erio obrigados a ter agna limpa e frs jca para bebidas dos gidos ; e sen.io a agua de cacimba, nunca terá 
esta menos de vinte cinco palmos de bebedou.-e ; quando porém uáo po ler fizél a era su< fatenda, a fará em outra vizinha, 
com licença de sen d >no ; pen i de 2: $ *00 réis de multa, fi ando se npre obriga Jo a abrir a cacimba, e por conseguinte* 
prohilmio de, sob qualquer pretexto assentar porteira, que será entáo derrib.oa pelo Fiscal.

Art. 17. () compraaor, ou ven iedor. q"ue n’esta Villa, fizer por aiao ido cumpra, ou ve >da de qaalqn »r genero alimen- 
ticio. sem que rsteja este exposto a venda por espaço (le 6 horas no lugar do mercado, pagará um e out> o uma multa Igu i| á 
décima parte do valor do genero vendido, assim por atacado ; calculando-se o valor pelo preço do marcado ao tempo da 
venda ; e fica de mais obrigado o comprador a pôr em venda publica, por espaço de 4 horas consecutivas, o genero que tiver 
crmp ado por atacado, contra a disposiçSo d este artigo, fazendo-o pelo mesmo preço que tiver comprado.

Alt IS. l)’ora em diante só se poderá vender n’esta Villa carn* secca. verde, ou de qualquer forma preparada, no 
l irvr. que scrv<> rV feira : pena de $ ;0Ô réis de multa para a Municipalidade.

ut. I9. ns pri prictanrs, que uossuirem terras dentro d’este Mun cipio, seráo obrigados por si, seua procuradores, 
vi.i|i'pirrs, °a inquilinos, abrir de foucc e madia Io e a remover em alguns legares de rochêdo, aquellas pedras, que com 
ali o o it balho se poderem arrancar, as ertn Jas publicas e caminhos n> cessams para o transito do povo, qne passarem por 
den■ ro «-  suas terras ; teu io aquolhs triuta e cinco palmos de leito, e estes quinze palmos ; de sorte que por todo o mez 
de Agosto ne cada anno nstej io abt rtas : sob pena de h*  >0i> róis de mnlta para as rendas da Camara, e o duplo na reinei., 
deneia, finando sempre r brigaic a abrirem as estradas e caminhos.

Art. 29. O tn lividuo que entrar nas terras a heits, e sem lirença de seus drnos tirar madeiras, caçar, pescar, deitar 
rama a gades, ti-tr tasca paia rortun es. t fizer cirza, pagirá a multa de f$'í-0 réis por cada vez, e, na falta de numera* 
rio, soffrerà 8 d«as de prisflo, sujeito além d'isso a outra qualquer dispnsiçáo de li i

Art. 21. *> indivíduo, que, por motivo de nirtir conros, chafurdar as agu*s, que servem de bebidas aos gados, pagará 
a multa de 109000 réis por cada vez, ou. na falta de m éda soffrerà ü dias de prisão Se o fizer em terras alheias sem 
licença de seus dc-nos, s> ffrerà mr is a multa Go artigo antecedente.

Alt. 22 Ningnerr poderá mandar curtir couros miúdos, nem os curtidores recebél os, sem que tenhSo os mesmos, as 
orelhss. pelas quaes se possa conhecer o dono, s b pena de pagar cada um tíelles a multa de 59000 réis para a Municipalidade 
O Fiscal inspeccionarà os cortumes qu- julgar sus eito. ‘

Art. 23 Todo aqudl<*qae tiver generos expostos à venda em qualquer parte d’este Munici).io, reconhecidamente dam- 
nifieados, que çossáo prejudi ;ar a saude publica, e constando aos Fiscaes respectivos, que ha taes generos, excrupulosa e 
exactamente examinarao em presença de tres testemunhas ; e aclian Io com avaria, mandará immediatamente retirai cs do 
meicado, e será o dono multado em 69 >00 réis par* ocof e Municipal, e na falta de mcéda, prisão correspondente a $000 
réis por dia.

Art. 24 Fica prohibido o soltar-se bus. a o ’ om bomba, e fógo do ar em ser em gyrandula, ou argóla : sob pena de 
pagar o soltador, ou o mandador a multa de $900. reis para o cotre da Muuicipalidade. *

Art 25 A peasôa qae tiver fazenda, mo. ada cu outros generos expôstos à venda nVsta Villa, e Mnnicipio será obri* 
gada a ter balanças a terno de pesos e medidas, aferidas todos os annos pelos padrões da Camara ; p ganiio ao aferidor 
prr cada terno 20o réis para a Mu„i-npilidade. Oa ternos ue que trata este artigo, s8o -  : Vara e eovado de cinco e trea 
palmos craveiros, medidaa de quarteirôo, meio qumeirfio, e quartillho á contrauietade ; e pesos de ferro ou bronze de 4 
libras á meia quarta.

Art. 26. lis pesos e medidas da Camara são:
S I*. Vara e eovado.
S 2* Quarteirão, na razflo de seia tijelas ordinárias, em sua razoura ; feito de madeira: quadrado: tendo nove • mela 

pol<egaaas de v8o.
S 3°. Quartilho á contrametade
S L*bra, na razao de oito ctDtos réis em doblões de cobre de oito oitavas cada um.

Ca m m  ° U f a ?ndMl9e® 9er Pelo# pesos e medidas, aferidos pelos padrões 4»Camara pagará a multa de 16*000 téis por cada vez, que Lr achauo com pesos e medidas falsas,



Art. 28. Os reoJimântoã Jã Municipal!i-Ja sc/SÕ irrenuUloS pcrsiti 3 Cansra 03 aacz de Janeiro de cada anuo, por 
quem maior lanço offerecer.

Art. 2‘J. O aferidor serà obrigado a aferiros ternos por inteiro, que lhe forem apresentados ; mas si, de cada um d'elles 
o dom lhe entregar sómente uma peça para ser aferida, poderá o aferidor perceber a quota estipuiada para cada terno.

Art. .10» O aferidor que cxiçir por afer ções mais do que se a»lia mareado no art. 25. serà multado pelo Fiscal na quantia 
de 6©000 rei' para as rendas da Camara; gcaudo em laes casos obrigodo a restituir à parle o diiihaíroindevidaiueute re
cebido.

Art. .81. T«>da e qualquer pessôa, que se negar a apresentar, afHa de que sej 'o aferidca, os ternos, de que trata o artigo 
25, serà multado em 65000 réis ; commutaua esta pera em 5 dia» de prisão, quando a multa não po ler ser p»ga em dinheiro.

Art 32 Nas tabernas dVsta Villa, e seu Municioio, se conservarão co n asseio e limpeza os copos e medidas, em que 
vender líquidos : pena de >00 réis de multa aos contraventores, e o dunlo na reincidência.

Art. 33. O aferidur, que dentro do prazo de 6 raezes, a contar de Janeiro à Junho de cada anno não tiver aferilo tod«>£ 
rs pésos e medidas, ue que trata o art. 2?, serà multado em I23J-0 réis para o cofre Municipal, ; e quando nau tiver em 
moéda legal essa quantia, a pagará em prisão corn sooudente a 19000 réis por dia.

Art 3a. Os Fiscaes, e na falta d’estes seus «upplentea fariio de seis em seis mezes contados do I* de Julho ao ultimo de 
Dezembro de todos os anuos, revista nos pesus e medidas, esammando as iiferi Ões de todos os temos, que forao uf iridos, 
e, achando em algum i/elles falsidade, que proceda do dono, impora a multa de 6$000 iéia para o cofre da Camara ; nuas 
se a falta proceder do aferidor à este serà impo ta a mesma pena.

Art 35. Os Fiscaes tarao do <# de Setembro ai ultimo de Outubro de ca la anno, correiçSo nas estradas e caminhos 
d’cste Município ; sob pena de 2^800ü réis de multa para as rendas da Camara.

Art. 36. Os Fiscaes perceberão a terça parte de todas as multas, que elles no desempenho de suas obrigações, appli  ̂
carem aos contr»veutores nas Posturas, e cuja arrecadação à caigu do Proou ador da Camara, ae.houver de realisar. - ■*11

Art 37. Vingem poderá apresentar espectáculo publica uas ruas «Festa Villa, sem previa licença da Camara, cu dó 
Fiscal, mediante uma gratificação de 4500 ) réis para as rendas da mesma Camara ; s.b peoa de SJJoOO *le multa ao con> 
traveutor, ou prisão correspondente a i$0u0 réis por dia. Üs espectáculos só serão sdmittidos, quando uso offendao a roo-, 
ral publica,

Paço da Camara Municipal da Villa do Triumpbo, cm Sessão Ordiuaria de 10 de Julho de 1871.

Manoel Alrixo de Brito Dantas, — Presideute.
Mure olmo Joaquim de Mello.
José Frrrev a de Mello.
leão líualber.lo da Silva.
Manoel Femmdes Fitmnfa. , . - /
J'anhlio Fu serra Cavalcanti,

&
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PARECER
A Òommiss.io <]<; Camaras ' unicipacs examiuandn o» Artigos de Posturas da Gamar i Municipal dn V1M1 do Triumpho, 

«ubmetririo* n sr.a a^rcuouo ; e  can&ideraudo que, sendo elles provisoriamente apnruvadoá peto liim. ar. i residente da 
PrcviDoa. tiverSo pritcipio de execução, sem que nesta se encontrasse embaraços; é de

Parecer

Que aejão o« mesmos \'tigos de Posturas approvaJos, cora a* pequenas alterações, que a Coaaiaste ae aguardar pata 
fau,r por oceasiáo da discussau ; por tanto julga poder aer adoptado o seguiuta

PROJECTO :

N. 14.
A ASSE E B LE A  LEGISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

Artigo nnleo, IViii» approvaJos m  Artigos <»e Pcsfuru da Cuintn Municipal *li Villa do Triura. lio; rovogtdas a- diá* 
posi fies em contrario.

tiala das Cco>mistõcs, i~ de Outubro de »»í 1.
Mtm rl Hrifiho tle fín to  Cuerrtt.
Mamei fíasi/>’i de .4ranjo,
(sumir. Ihihtuo lUirh, »u TinCco

ARTIGOS DE POSTURAS ADDIC10NAÊS AOS DA ('.AJtAU V MUNICIPAL DA VILLA DO TRIUMPHO.

A C A SA R A  MUNICIPAL DA VILLA DO TRIUMPHO PR OPÕ E:

Art. í. Ninguém ftftderá construir prédios urbanos n’cste Munioipio «cm oPevifi licençi da Gamara Municipal, p da qosl 
pagará a quantia de vc iu-.» réis e sem cordiaineuta do resj«-ct. piscttl; precedonJo iiíjramenta tio terreno, qosudo nau 
seja proprio : sob pena de bíOOO léis de multa pira o cofre .duntcipul, e de ser demuliJa a obra á custa do eJilicadcr, es
tando ella em construcção.

Art- ‘i .  O edificador de prédios urbano*, que rdio comt Ç.ira eíliibaçSo de seu |-ro«lio dentro de um annoda data doafo- 
ramento do terreno, perdera o direito do atoramento des J- terreno, que poderá ser i.fjrado a outrem ; c se náo concluir o 
edifleio dentro do a* anuo denofs do afor.ia.ento, pagara desse prazo em diante a multa de 10J6 HJO réis por cada anuo, que 
decorrer até acabar a obra em préto

Art. 3. Os prédios urbanos não s-rSo e iifleados ■ m .Mura menor Jo quinze palmos de frente, desde as soleira3 até a» 
bicas, c terüo calçadas baixa*, oU passeio nu frente, d umeo palmos dc largura pel > menos : sob pena de K 9000 de multa 
para o cofre da Municipalidade pela iofracçjo de « ada uma «'eRtas condições de altu a e largura

Art. 4. As ruas serão formada» d’ora em diaote com largura nunca inferior a qu„reuta palmos de paré le á parede, e oa 
bêcos não terão menos de viute cinco palmos. .

Art. 5. «is proprietários de prédios urbanos serão obrigados a limpar as frontes de su«s cisas com cal, dan lo-lhes a 
«ôr, que quizerem, no prazo de um anuo, da data da publicação destas Posturas : sob pena de 69000 réis de multa, quaudo o 
não cnmprão no anno marca lo;e de 1900 i rés mais por oao* mez^era quanto ufto apresentarem limpas a < frentes de suas 
casas. Serão também obrigaòos a varrerer os terreiros de seus edifícios na extensão «le quinze palmos, nos mezes de Ju
lho e Dezembro de cada anno ; sob pena de 79000 réis de multa por ca Ia um dos mezes, que deixarem de asstn» cumprir.

Art, 6. Os proprietários de prédios urbanos serão obrigados a extinguir formigas de r«,ça, se por ventura exiatirem uos 
terrenos de sen afoiamento : sob peua de ser feio esse serviço por determinação do lfis;al a custa do proprietário. As for
migas situadas fóra dos terrenos do aforamento de cada um iauividuo, serão eitmctas pelo propreitario do terreno ou Delo
Fiacal a custa d’aquelle. v v ’  H

Art. 7. O administrador doa bens patrimonlaes de SaufAona, Orago d‘esta Freguezia, farã limpar nos tempoa indicados 
tio artigo antecedente, os roattos e entulhos, que estiverem em roda da Igreja, no espaço de quioze palmos • soh n«nn h-  
*•000 réia de multa por cada vez que deixar de astim o fazer. P* a de

Art" ch-U ^i,ca* afisara todos os annos por Éditaes aos moradores d*esta Villa, para, uo prazo de 3 mezes, d« data d 
jnesfflos kuitaea, tirarem oa entulho» cue beuvcrem n̂ s fundos de «eus quintaes que poaslio offender a aalubridade publica*



Os transgressores serüo multados á juízo do Fiscal de 2 a 69900 réis, e o dnnlo na reincidência, para o e fre Municipal.
Art. 9. Todo a |uelle que puzer a pastar solto, on peiado nas ruas d esta Vil Ia qualquer animal cavallar, ou muar, pa

gará a multa de 19000 réis por cabeça. , . .
Art 10. Quaudo algum porco, ou c8o sc tornar damninbo ás aguadas, e ás cria-ões, em qualquer parte d'este Munici 

pio, se dará d'isso sciencia ao dono, que nfio providenciando a res ieito, será o rtf.riuo auimal denunciado a Autoridade 
Policial, e, na falta d'es»a, ao ln-pector do respectivo quarteirão, que, procedendo a alguma iufor.uação, poderá manjar 
matar o ammal damninho, ficando todavia o dono sujeito a ropançao do damno causado.

Art 11 . 0  indivíduo, que consentirem sua casa jegos de parana a lilhos íamilms. fâmulos, pagará por cada ver I 9901) 
réis de multa, ou acffrerá 10 dias d- pri«*o, quando niio tenha rocios de pagar a multa, e os jogadores seruo recolhidos u 
cauêa, durante 24 horas, quando apanhados < m fl-grante.

Art. 12. <»s plantadores uo sertlo que nultrat irem gados alhrhs, entrados cn suas cercas, quando estas não forem 
consideradas bôas por uma Commissáo composta do l; is_ul e do I.ispcctor de (>ii.irt-ir.o, p girio a multa ds .9)00 réis, 
por cad» animal maUrnlad »: «i, porém o dono de q talquer animal, depois -*e ' vissd*». p<-i n *i< a e segunda vez ueixir que 
este dansmfiqne a irvoura alheia, esia Io p is deiitr i dc cerras, c «psr*i*r#das boas pela r- feri 'a (.cmmissáo, pagará d osso 
>egun to tvkgo ein di«nte a multa dc 9 *99 réis por catfa ve/, que o seu amrii.il düiuui.ioai a lavoura allijij, som prijuizo
da reparação do damno mui-ado. ,

/ rt I:t. Q-em po/er fògo ao pasto >or malícia, ou negligenca. pegará ’ i UO réis lc niulti cara a Municipalidade ;
responsável (ieaii Io, «lém d-s-t*. PMle daium* e*u*a In. (

Art li. Quwd matur gado a liem sem previa lico <ça de s< u lr,-i o. p: 2 'ira » mu'l» i.c 199193 réis pnr rala réz, qua 
carnoa-; além <ia «eparaçio do damno causado : e, »e quem o fl/or niio f >r pr..pi u ti>i I • gt i—. "iiifcer m us U oias de prisão.

Art. lá. Mngiiom poder* expor a venda uVsfc Mu liei »"  cume Je liado vtccini. eium n, ou ovellui n, sem que apre
sente pnmciramente ao Fiscal bilhete di | e^éa. â saem compra», o qual d.vera m t t o «üa. mu . e anuo. em que teve 
logar » venda ; i h ,t- h ll.ôie po.é <i sera Ja»»o pel > Iuspect, ir •!<; Qu uie<r 10, c 'o  l.dt i d este p >r u .li pessòa de reconhc-
eido ente-io, qtiai.bo o uiuinal for propno. ,

Quundo a cainc f r cxposti á vmdr, sem que primeiramente s.-ji aiiresnntvi ’ o t*i tictt* tns eonti ous estaoilecidas, 
será aiipri h»odidn ; **, punidas ã8 hor»«, s m qi;c o veimedor aornseme documento eniomobt íom» »le «eu ilominio legil, 
sera ella arrematada cr. hasta publica, e seu produeto recolhido ao coln* '*a Municipalidade, ou entregue n cu IcgiMmo 
d<»no, quando este <*n»<ir- ça ; pagando nlém d<»so e i..fractor a multa lc I 9 *3.) reis, q lan Io t g «  1 • v n* e de 19099
réia, quunili for oudl.um, • ti i abrtim .

Alt. IG As ncssôiS. quu criarem cm pastos oounmn% guio va iciim r eavillr. e qu> (.btiv«.rc.u mais dc doze criai 
rnnualmeuti. -erao obrigados a ter apua iiinpi e frs ica pn# bebidas lo, g.dos ; c seu l a a.ç.i-. de eaci ubi, nunca tera 
esta menos de vinte oinco palmos de b"bcdou •<*; qnnrlo porém uáo oo ic ’ fjzé! 5 cm s i . f jzc.i fa a firo em outra vizinha. 
c*.m licença de seu d -no ; pt*n i de 2 9 H)*i réis de multa, G -ando s - n,ín olir.g» io s ab.ur a eajt.wbi, e pn* conseguinte 
proliibido de, »ob qualquer pretexto assentar porteira, que será então demb.ou pen Fiscal.

Art. 17. O to npraaor, ou vc» ledor, que n'csta V.lla, fizer pjr arasnlo c nu.ira, ou ve >-la de qaalqn \t gsnero alimen- 
ticio, sem que f steja este exposto a venda por espaço ue 6 horas no I g ir do increado, jagará u n l out- o um i multa igu il á 
Uccima p»rie do valor do genero vendido, â slln por atacado ; cal :ul nido sc o vai -r pelo preço do m ;re. i io ao temno da 
venda ; e fica de mais obrigado o comprador a pér em venda publica, por espiço de 4 horas consecutivas, o geuero que tiver 
ermp.*àdo nor a^tado. contra a disposição dbste artigo, fazendo-o pelo mesmo preço que tiver comprido.

A-t. 18. b’«r» eu dsante sé sc poderá vender u’esta Vil Ia earn* serea. verue, ou de qualquer forma [re; arado, no 
1 que serve de fc-ira : pena dc $ Oo ré s >c multa pára a MunicipaliJade.

Vit. I’J. i s ) r prietarira, >;ti ■ ooisuireoi ler-as dentro ü’ este Muii-cifiio, «crio obrigados por si, seus prorora*“ore8, 
vm|, ^irs. inquilinos, tbr.r «Je fouce c wiaciisou e a remover em alguns lugares de rochôdo, aquellas pedras, que com 
át; ii n l". b.llio se pndt-rem arrunear, as ertri , - - p.iuli-uis e caminhos necessários para o transito do povo, qcc passarem por 
d. n -nas terras ; teu Io aquellas triuta e cinco palmos de leito, e estes quinze palmos ; dc sorte que por todo o m«i 
dc Agosto de cada anno eatejáo abertas : sob pena de 89900 réis de mults para as rendas da Camarc, e o duplo na ícinci^ 
deucia, ficando sempre obrigado a abrirem as eetradas e eaminhos.

Art. 20. O indrviduo que entrar nas terras alheias, e sem licença dc seus acncs tirar ícadeiráF, caçar, prsear, deitar 
rama a gades, tiiareascá paia rortuires. e fizer cinza, pegará a multa de f9' r0 léis por cada vez, e, na falta de numerá
rio, soffrerà 8̂ dias de prisão, sujeito além d’isso a outra qualquer disposição de In

Art. 21. ü indivíduo, que, por motivo de curtir couros, chafurdar as aguas, que servem de Inibidas nos gados, pagará 
a multa de* 109900 réis por cada vez, ou, na falta de moéda. soffrerà ti dias de pris-o Sc o fizer em terras ulheiaa sem 
licença de seus donos, a-.ffrerà roria a multa tfo artigo antecedente.

Art. 22 Ninguer poderá mnndar curtir couros miúdos, nem os curtidores recebèl os, sem que tenliSo os mesmos, as 
orelhas, pelas qoaes se possa conhecer o dono, acb pena de pagar cada um Celles a multa dc 5̂ 001) léis para a Municipalidade.
O Fiscal íns. eccicnarà os curtumes que julgar suspeito.

Art. 23 Todo aquclle que tiver generos expostos à venda em qualquer parte d’este Mcuicnio, reconhecidamente dam* 
nifieadòs, que possáo prejudicar a siude publiea, c constando aos Fiscaes respectivos, que na laes generos, excrupulosa, e 
exactameute examinarao em presença de tres testemunhas ; e achanio com uvaria, mandará inimediatamente retirai es do 
raeicado, e aerá o dono multado em fc9000 réis para ocofre Municipal, e na f ilta de moéda, prisão correspoudente a 19000
réia por dia. , , .x . . , .. , ,

Art. 24. Fica prohibido o soltar-se buscai rom bomba, e fóga do ar -em ser em gyrandula, ou argóla ; sob pena de
pagar o aoltador, ou o raandador a multa de 9990 reis para o cotre da Municipalidade.

Art. 25 A pessoa que tiver fazenda, raol ada, ou outros generos expéstus â veu 1& n’eata Villa, e Município, será obri
gada a ter balanças a terno de pesos e medidas, aferidas todos os aunos pelos padrões da Camaia ; pigauuo ao afeiidor 
por cada terno 200 réis para a Muniaipalidade. Oa ternos ae que trata este artigo, sao — : Vara e covado de cinco e trea 
palmos craveiros, medidas de quarteirfio, meio quarteirSo, e quartillho à contrametade ; e pesos de ferro ou bronze de 4 
libras à meia quarta.

Art. 26. bs pesos e medidas da Camira sSo :
S 1*. Vara e covado. .
S 2*. QuarteirSo, na razío de seis fijelis ordinárias, em sua razonra ; feito de madeira; quadrado; tendo nove e meia

pollegadaa de vão.
§ 3*. Quartilho è contrametade.
§ 4o. Libra, ua razão de oito centos réis em doblões de cobre de oito oitavas cada um.
Art. 27. Quem n’este Mnnicipio vender generos ou fazendas sem ser pelos pesos e medidas, aferidos pelos padroea da 

Camara pagará a malta de 109000 réia por cada rez, que for achado com peaoa e medidas falsas.



Ari. 28. Os renJhnsntoi Ja Municipal-Us s3.*3o arnnuUl»' psra ite a Camsra na rae’  de Jaseiro de cada anno, por
«[uem rnníor lanço offarecer. . - . , . „

Art 20. ü aferidor serà obrigado a afonr os ternos por inteiro, que lhe forem apresentados ; mas si, de cada um d elles 
o dono lhe entregar sómeuie uma peça pira ser aferida, polerii o af riaor perceber a quota estipulada para caia terno;

Art 30. O aferidor aue exibir por nfer çóJ8 mais do que s : rMm mareado no art. '2o. ser a mnltado pelo Fiscal na quantia 
de 63000 rói i pura as rendas da Camara; íteando em taes casos obiigodo a restituir à parte o dinheiro indevidameute rc-

Cel>Art 31. T»da e qualquer pessôa. que se negar a apresentar, ahm Je qoe sej o aferidcs, o» ternos, <*e que trata o ártico 
7á serà multado em 6Ç000 réis ; commutaoa esta pena em i> dias de prisão, quando a multa nüo poder ser paga em dinlieuo.

’ Art 32 lNhs tabernas rt’esta Vill», e seu Município, se conservarão com asseio e limpeza os cópos e medida’ , em que se 
vender líquidos : pena de 19 0 0 0  réis de multa aos contraventores, e o duplo na reincidência.

Art 33 O aferidor que dentro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junho de cada anno nfio tiver aferido tod..s 
rs pesos e medidas, uoqn*-’ trata o art. 25. serà multado era 129000 réis para o cofre Municipal, ; e quando uao tiver em
moéda legal essa quantia, a pagará em prisào correspondente a 13000 réis por dia.

Art. 34. Os Fiscaes, c na falta d’estes seus supplentes farão de seis em seis mezes contados do t de Julho ao ultimo de 
Dezembro de todos os annos, revista nos pesos e medidas, examinando as aferições de todos os ternos, que forào ..feridas, 
e achando em algum t,'elles falsidade, que proceda do dono, impura a multa de 63000 léis para o cofre da Camara ; mas 
aê a falta proceder do aferidor à este serà importa a mesma pena.

Art 35. Os Fiscaes tarao do I* de Peteiubro ac ultimo de Outubro de cada anuo, eorreiçüo nas estradas e caminhos 
(Teste Município ; sub pena de 2;>Ç000 réis de multa para as rendas da Camara. • u • •

Art. 36. Os Fiscaes perceberão a terça parte de todas as multas, que elles no desempenho de suas obrigações, appli- 
aos contraventores das Posturas, e cuja arrecadaçào à caigo do Procurador da Camara, se houver de reulisar.

Art 37. fingem poderá apresentar espectáculo publica nas ruas d’esta Villa, sem previa licença da Camara, cu d» 
Fiscal, mediante uir.a grati(icaçáo de 4300) réis par.» as rendas da mesma Camara ; sob pena de 89d00 de mult« au con
tra ventor, ou prisíio correspondente a i9üoo réis por dia. Oa espectáculos só serão admittidos, quando uao offendio a bmh

^Upaço da Camara Municipal da Villa do Triumpho, em Sessílo Ordinaria de 10 de Julho de 1871.

carem

Mcnoel Ateixo de Brito Danfas, — Presidente.
M nrcoliuo Joaquim de M ello.
José 1 'erreim  de M ello.
Jruo (juolberto  d o  S ilva .
M ancei l a m n d e s  1’ tm m ta.
1'auli/io l U z r r a  Cavalcanti.
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p a r £ c e t .
A CommÍ8s3o de Camana unicipaes examinando os Artigos de Postaras da Camara Wunici al da V1M1 dn Trinmn!»« 

anouteUtdo, .  .u . apreei.yao ; e cou.ider.ndo qne. aendo elle. pro.l.ori.i»ente .ppro.ado, p l  El „  „  I r e í l S  dl 
ProTinca, ti verto principio de executo, sera que nesta se encontrasse embaraços ; é de residepte da

P arecer

Que seÍÍ0 0' “ esr,|108 A' t,809 Posturas approvados, eom as pequenas alteraçOes, que • Com missão se annardar sr por oocasilu da diaeosslo : Dor tanto inl<™ nodpr „ 4 missão se aguardarfazer por oocasitio da diseossto ; por tanto jnlga poder aer adoptado o seguinte

PROJECTO :

iV 14.

para

A  ASSEM BLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

p„.írefem "'„"'.r.r;'."° d* * « " •    <*> VIII. do T r t . . , b . ; peno», da. d l..
Sala das Cou. missões. 27 de Outubro de I87ij

Varmei fínsihn d» fíritn Guerra, 
tlunoel /lasi/ii) de Aruvjo.
Goime Duh.iao Uarbom Ttnôeo

ARTIGOS DE POSTURAS ADDIClONAES AOS DA CAMARA MUMCIPAL DA VILLA DO TRIU.MPIIO.

A  CAMARA MUNICIPAL D A  VILLA DO TRIUMPHO P R O P Ò E :

p.g.ré .  quantia de MOTOí í l S t a m í *  « “ £ ,!!* ?  p!Sl^Tr™êdlVd“ 7or?LCnt" d”  t*,ü" iCi|>',l• pcl* aejapropno : aob pena d . * .  réi, de n>«„, ptr. o eotje
tando ella em construcçüo.

r a m in V d i i t e r t ™ .^  *> ■'» l'edio dentre de nm anuo d. data do , f , .

de tOiJJOO réis por cada anuo, que

lia ... e terão e .l( .d „  baila*. on p.,'é!o° Õa írentê’  dTcinao p a l Z 'd V t ó r ”  n!?1 ""  ' " " T  d'°8de "  ,olelr"  M  «

Meo. nllo terão meno. de "n”te «inco°pãbn”o.d" ,“ e “ “  l8re“ r8 iuferlor * l " * " " 1* P*‘ ” °a de partde a parede, e o.

®dr,qae(quizeremí>no^praro de um aííoo^da**.8,, dVpubHcâcflo d t^ "p ost *r ‘ " “ ‘ í* d< d'»*1 “ •  cal, dan lo-lhe. a 
n&o cnmpráo uo anuo marcado, e de 13000 rém mais nor oírf» t  l !  n ? 1 »b pe" “ dtí 65000 ré'9 de multa, quando 0 
casaç. Serio lambem obrigados a varrerer os terreiros de seus edi'ficins^na.pitpnsflnPrte8entarera *'mi'asa-1 frentes de suas 
lhop Dezembro de cada auno ; sob pena de V9000 réis de miilu nn « t a e ^",nie Palnio8, nos mezes de Ju- 

Art. 6. Os proprietários dè prédios urbanosTrlo ohri^H P°r, °a ?  d°9 ™ « 9. que deixarem de assim cumprir, 
terrenos de seu aforamento : sob pena de ser feito esse^efviío nor^dete^min^nH*8̂ 6 rí Ç9’ 9e por ventura existirem nos 
migas situadas fóra dos terrenos do aforamento de cada um K d n n *!.?«„!!?» d°, F'8i?1 9 CU9ta do ProP™Urio. As for- Fisçal a custa d’aquelle. um '.ndlv|duo, serio extmetas pelo propreitario do terreno, ou pelo

Art. 7- O administrador dos bens Datrimonlaes rtp «Sar.»1* n. . „  
no artigo antecedente, os mattos e entulhos, que estiirem\m\&7Ç■d| ^ FnT ,e,,a, ^  ,imp“r DOS ,emP°8 tndioados 
£9000 réis de multa por cada rez que deixar de assim 0 fazeT Ód d Ig e8p"s° de <lainze Pa,moa 1 «ob Dena de

Art. )$• 0  íiwal avisará todos osannos por Editaes ao» v n
ntemea EdlUca, tiraram o, .utnlho. que bou.eran. fundo, de anu. q n l n t a j " f c S ê *  L S d . d è  ín b l i^



U* transgressores rerSo multados á jnizo do FiscuI de 2.a 6$000 réis, e o duplo na reincidência, para o o. frc Municipal, 
Art 9 Todo a |uelle que puzer a pastar solto, uu peiado nas ruas desta Villa qualquer auimal cavallar, ou muar pa

gará a multa de 19060 réis por cabeça.
Art 10 Quando algum porco, ou cio se tornar damninho ás aguadas, e ás cria. ües, cm qualquer parte d’este Muniei 

pio, se dará d'i§so sciencia ao dono, que nfio providenciando a res .eito, será o n f  rido animal denunciado a Autoridida 
Policial, e, oa falta d'es*a, ao ln>pector Jo respectivo quarteirão, que, procedendo a alguma infor.naçfio, poderá mandar 
matar o animal iamuinho, ficando todavia o dono sujeito a reparação do damno causado.

Art I I O indivíduo, que consentir cm sua casa jogos de para o a n filhos tamibas, fâmulos, pagará por cada vez I 9f)0(» 
réis de multa, ou sr ffrerá 10 dias de prisio, quando não tenha meios de pagar a multa, e os jogadores serão recolhidos 
caiiôs. durante 24 horas, quando apanhados tro fl-igrante.

Art 12. ''8 plantadores oo sertio que mdlfrat»rem gados alhrrs. entrados e n suas cercas, quando estas n«o forem 
consideradas hdas por uma Commissio eomposta do Fiscal e do.l.ispector de Quarteirão, p girfio a multa de »9 100 réis, 
por cada animal malirslado; «i, porén o dono de qjalquer auimal, depois te .ivisado, pri n-ira e segunda vez ueizar qná 
este damn fique a Irvoora allieia. esia do p ta deutr i de cerras, c.msi !er#da< bo»s pela r-d' sri ia Cripiiusslo, pngaré d'esso 
iegun lo tvi90 e,n diante a multa de 3M0Ü réis por oada ve/, que u seu aoimul damuilfeai a lavoura alheia, seiu priiuizo 
da reparação do darrno f nu .ado. '

rt 13. Q-em po/i-r fógo ao pasto ior malícia, ou negligmcn. psgsiá f  00 réis lo muita para a Municipalidade • 
responsável licau lo, nlérn d S‘ 6, pdo damno can a lo. *

Alt I i, Quetn matar g# Jo «  lieu» »« u previa nce ’ ça 4c *< u looo, pi gará a mu'ta de |li» i00 rói* por cada ré/, que 
carnra* : além oa >ep»i açio do rianinativjiado ; c. se qucm<» firer niio f ir proprietaii de ga r.s, soiíreri m ns ü dias de prisão.

Alt. ii>. Mnstirm poderá exrfir k veada uVsle Mu ii.:i *ni ctrue j -  eado viuuim, ean um, uu ovelhu n, sem que apre
sente primeirameote ao Fiscal h-Miéte d* te*Rd». á owem «o-npr<>n. o qual d.vera o. I -r o «i*. me-, e «uno, em que tevu 
logar » venda ; »>au* h ll.ôie po.é n srra d a o o pol.i liisjKct >r de Qnuíeirio, e >u falti ii’este p,r u .i* pessoa de reconhe
cido crileito. quai bo o untinal forpro^trio.

Quando a caine f r exposta a venda, sem qu* prifneiramcnte sej-, aí.rc.entid'» o HMiète nu condi oes estabelecidas, 
srrá anprt licodida ; e. pm-Lufts'4 8 liorjs, s m que o venredor ao-esen-e iIoch ueuto c .tnprobe iô ii» de »eu domínio legal' 
sera ella arrematada en hasta publica, e seu prndu&o rccolh»do ao ct frc d, MuhíciimIí tade, ou entregue ó seu legitimo 
dono, quando este annar.TÇa ; pagando alé n tl.sM) 0 Lfr9ctoi a m-ilti ie I 9 10.) rcts, q ian 1j f,.r g.»i i v iceii u. e de "iJÍOOO 
lé.a, quandi for o>el4,um, i u • ahrtiru.

Alt. 16 As pc.ssòis. que oriarem cm pi*t>* eo/noimi', galo vaecum r caviH/f, qUlJ ( blivere u mais de doze c iii  
rnnualmeut». -errio obrigados a ter agua iimps e fm ea pira bebidas lo» gtdos ■ e seu lo a agu: de cacimbi, nuaca terá 
«sta menos de vime cwieo palmos de bebedouro ; qu indo poré n uão po ler f  izé! a em s u fizen Is, a farí e n outra vizinha, 
C‘>m licença de sen d «no ; pcni de 2 9 *00 réis de multa, fi^tido Sin,ire nhr.gaio a abrir a cauimbi, e pir eonsegnuto 
proliibido de. sob qualquer pretexto assentar oorteira, que será então derribma pelo Fiscal.

Art. 17. O tomprauor. ou Vcii ledor, que n‘esta V.lla, fizer por aiaenlo c nd̂ ira, ou ve «ila de qualqu *r genero alimen- 
ticio, sem que < steja este exposto a venda por espaço de 8 horas no I >gar do mcriiado, pagará u n e  out'o um i multa igu i| A 
décima parte do valor do genero vendido, assim por atacado $ cal ulindj se o vai .r pelo preço do mireido ao tempo da 
venda ; e fica de mais obrigado o comprador a pôr em venda publica, por esp iço de 4 horas consecutivas, o genero que tiver 
ormp ado por «'atado, contra a disposição d’iste artigo, fazendo-o pelo mesmo preço que tiver comprado.

A.t 18. l>’ora em diante só se poderá vender n’esta Villa oarn * secea, veruc, ou de qualquer forma pre; arada no 
1 g*r, .|iic srrve de feira : pena du Oô té̂ s de multa para a Municipalidade.

\it. 19. • *s i r prieturjig, qti • ootsuirem icr^ns dentro ó'cste Mun.tipio, aeráo obrigados por si, seus procuradore# 
vaq. riif.s, ru inqiiibnes, tbr.r de f:ucc c nuuluio e a reme ver em alguns legares de rochêdo, aquellas pedras, que com 
ab ii o t \ bilho ae poderem .vrimur, as ertr.» publieis e oaminlios necessarits para o transito do povo, que passarem por 
d. n ro «uni terras ; teu lo aquellas trinta e oiiico palmos de leito, e estes quinze palmos ; de sorte que por todo o me* 
de Agosto de eada anuo estejao abertas: sob pena de 8Jb)00 réis de multa para as rendas da Camara, c o duplo ua leinci. 
deucia. ficando sempre obriga jo a abrirem as estradas e caminhos. "

Art. 20. O indivíduo que entrar nas terras aibehs, e sem licença de seus dcnos tirar madeiras, caçar, peacar, deitai 
rama a gadc.= , tiiar casca pa.a roíturrcs. e fncr cinza, pegará a muita de fJPríO réis por cada vez, e, na falta de numera* 
rio, aoffrerà 8 dias de pristto, sujeito além d isso a outra qualquer disposição de l>i

Art. 21. O indivíduo, que, por motivo de enrtir couros, chafurdar as aguas, que servem de bebidas aos gados, pagará 
■ multa de I6#,)00 réis por cuda vez, ou. ua falta de moéda. soffrera ü dias de pria ô Se u fizer em terras alheias sem
licença de aeus donos, si.ffrerá miis a multa do artigo antecedente. ...............

Alt. 22 Ningaer poderá mnndar curtir courcs miúdos, nem os curtidores rceebél-os. acm que tenhlo os mesmos, ae 
erelbas, pelas quaes se possa conhecer o dono, anb pena de pagar cada um tfelles a multa de 65000 réis para a Municipalidade 
ü Fiscal iua -ecuenara os cortumes que julgar suspeito. K '

Art. 23 Todo aquelleque tiver generos expostos à venda em qualquer parte d’este Muniolpo, reconhecidamente dam** 
mficados, que possáo prejudicar a saude publi ia, e constando aos Fiaeaes respectivos, que ha taes generoa, excrnpuloaa, e 
exactamente examinarão em presença de tres testemunhas ; e achando com avaria, mandará immediatamente retiral-oa do 
mercado, e aerá o dono multado em (5000 réis para ocofre Municipal, e na falta de moéda, prisão correspondente a I9000 
réia por dia.

Art. 24. Fica prohibido o soltar-sc buscaaé com bomba, c fflgj do ar >em ser em gjrandula, ou argóla j sob pena de 
pagar o aoltador, ou o mandador a multa de 29000 reis para o cofre da Municipalidade. F

Art, 25. A pesada que tiver fazenda, molhada, ou outros generos expôstoa á venda n’eata Villa, e Município, será obri. 
gada a ter balanças a terno de pesos e medidas, aferidas todos os annoa pelos padrOes da Camaia; paganuo ao afeiidor 
por cada terno 20o réis para a Municipalidade. Os ternos ae qne trata este artigo, são — : Vara e oovado de cinco e trea 
palmos craveiros, medidas de qnarteirão, meio quarteirão, e quartillho á contrame tade ; • peaoa de ferro ou bronze de 4 
’ braa á meia quarta. 4

Art. 26. os pesos e medidas da Camara a&o :
S I* Vara e covado.
S 2*. Quarteirão, na razão de seis tijelas ordinárias, em sua razoara ; feito de madeira; quadrado; tendo note • meia 

PoUegadas de vão.
s  3*. Quartilho è contrametade.
ü 4*. L bra, na razlo de oito centos réia em dobldes de cobre de oito oitavas cada nm.
Art. 27 Quem n’eate Município vender generos ou fazendas sem ser pelos peaoa e medidas, aferidos pelos padrfiea da 

Gamara pagará a mnita de H9000 réia por eada tez, que for achado com peaoa e medidas falsas*



Ari. 2$. Os rcu Ji.nantoá la 3Tinieip*l LJo «.í .̂ o arrsmilsL: peri.it: ã CL.asra na mei de Janeiro de cada anno, por
quem maior lanço offjrecer.

Art. 2 .̂ O aferidor sorà obrigado a nf.-riros terno» por inteirj, qne llie forem apresentados ; mas si, de cada ma a'dl?s 
O dono lhe entregir sónente uma peç<t p rr» ser «ferida, poW i o af riaor perceber « quota estipulada p»ra ».aJa terno.

Art. 30. O aferidor oue exigir por «fcr çõ *s mais do que s ! anlia mareado no art. 2.>. sera maltado pelo Fiscal na quantia 
de 690U0 rói para as rendas da Camarir, Scaudo em laes casos oDiigodo a restituir d parie o dmhcuo indcvidaineutc re* 
cebido

Art 31. Toda e qualqner pessrta, que se negar a apresentar, afim Je que sej o aferides, os ternos, íc  que trata o artigo 
25, serà multado em 63000 réis ; commutaua esta pena em 5 dias de prisão, quando a multa nio po ler ser p«ga em diabeim.

Art 32 Nss tabernas d’esta Vill», e seu Município, se conservarão co o asseio e limpeza os cópos e medida-, em que to 
vender líquidos : pena de !$ ‘H)0 réis de multa aos contiaveutores, e o d urdo na reincidência

Art. 33. O aferidor, que dentro do prazo de 6 meze», a contar de Janeiro à Junho >le cada anno n&o tiver aferi tn todug 
rs pesos e medidas, uc que trata o art. 25, serà multado em 1290 >Ü réis para o cofre Jlupicipal, ; e qumdo nm tiver em 
moéda legal essa quantia, a pagará em prisão correspondente a iJPODO réis por dia.

Art 3«. Os Fiscaes, c na falta d’estes seus : upplentes faraó de seis em seis mezes contados do I* de Julho ao ultimo de 
Dezembro de todos os anuos, revista nos pesos e medidas, esammando as aferições de todos os ternos, que foran ..feridos, 
e, achando em algum i/elles falsidade, que proceda do dono, impora a multa de ü&õOO iéia para o cofre da Gamara ; mas 
se a falta proceder do aferidor à este sera impo ta a mesma pena.

Art 35. Os Fiscaes tar&o do f* de setembro ac ultimo de Outubro de cada anno, correiçfio nas estradas e caminhos 
d'cste Município ; st b pena de 2.9000 réis de multa para as rendas da Camara.

Art. 36. Os Fiscos perceberão a terça parte de todas as multas, que elles no desempenho de suas obrigações, appli- 
earem acs contr»ventores cas Posturas, e cuja arrec»daç&c à caig» do Procurador da Gamara, se houver de realisar.

Art 37. Ningera poderá apresi ntar espectáculo publica nas ruas d’ esta Villa, sem previa licença da Gamara, eu d.i 
fiscal, mediante un a g'aiilicaçiio de 4300.) réis para as re idas da mesma Gamara ; s b peua de ti9b00 de mults ao oou 
tra veutor, ou pris&o currespondeute a 1900O réia por dia. Os espectáculos só serão udooittidos, quando uao offendio a uxz- 
ral publica,

Paço da Cemar» 4 unicipal da Villa do Triumplio, em Sessão Ordiuaria de.10 de Julho de 1871.

M ninei Aleixo de Brito Dantas, — Presidente.
iftirrnlmo Jom/uan de Mello.
Jt»é 1'rrrna de Mello.
I<ãn (juidberto da Silva.
Manoel Icinmdes l‘<m< nta,
1‘ai-hlin lí.s^rro t'ataleaiiii,
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PARECER
■ .̂oiomiasuo ue Camara» nniciovs exumunnio os Artigos ile Postura» <ia Caoiar t Un iici^nl Ha ViM« J,. Triumpb'-, 

aubmettidos a sr.a apreciiy**o í « c mtidtíraudo que. aendo elles novisoriamente apiinvados pel j ftvi». or. I resi lente dá 
Província, tiverfta priueipio de execução, sem que nesta se encontrasse embaraços; é de

• Parecer

Qne sej mesmos A tigos de Posturas aoprovados, «om a< pe jnenss alterações, que a Comtnissá# *e agojria- paia 
fazr.r por cecasiãt da discussão ; por tanto julga poder ser adoptado o seguinte

l‘RO.IECTO :

ftl. 14 .
A  ASSEM BLEA LEGISLATIVA PROVINCIAL

R esolve :

Artigo nnleo. Ficão apprn«ados o» Artigos de 1'csfnns da Cainir.» Municipal di Villa .lo TriumpUo; revogadas as dias 
fosi.Oes em contrario. 1 °

Sala das Ccn. missões. 27 de Outvbro do »K7I.
Una'et fíusihn de fíritn ti ve na, 
itnnucl fíasiti') de Arnvjo,

/Jnii.iüo lltirh, sn Tivdco

ARTIGOS DE POSTURAS ADDIClONAES AOS DA CaSIARA MUNICIPAL DA VILLA DO TRIU.MPHO.

A CAM ARA MUNICIPAL D A  V IL L A  DO TRIUMPIIO P R O P Õ E :

Art. i. Ningüem ooderá consfuir prédios urbanos neste Município sem nrevia licençi da Camara Municipal, p-la qoat 
pagará a quantia de 99*00 réis. e sem enrdianieiitti do respect v i F .so l; precedendo aforamento do terreno, qosudu uao 
aeja proprio : sob pena de 65000 réis de multa ptra o cofre Muntcipt.1, e de ser demolida a obra á ousta do eJilicador ca
tando ella em construcçho. '

Art. Q. O edificador dc prédios urbanos, que não começar a edifi -.ação de seu prédio dentro de um anuo da data do nfo> 
ramento do terreno, perderá o direito do atoramento desse terreno, que poderá ser aforado a outrem ; e ae oiio concluir o 
«diflcio dentro do j* anno depois do afono.ento, pagara desse prazo em diante a multa de tüJJ >00 réis pur cada anuo que 
decorrer até acabar a obra em préto * M

Art.'3. Os prédios urbanos não s-r5o etifleados com altura menor de quinze palmos de frente, d*osde as soleiras até aa 
Ideas, e terão calça Ias baixas, nu passeio na frente, de einao palmos de largura pel » menos: sob pen t de 1(9000 de multa 
para o cofre da Municipalidade pela infraoçao de cada uma d‘estai eouoições de altu a e largura

Art. 4. Aa ruas serão formadas d'ora em diante com largura nunca inferior a quarenta palmos de paréJe á parede e oa 
bécoa não terão menos de vinte cinco palmos.

Art. 5. na proprietários de predioa urbanos ser io obrigados a limpar as frentes de so is cisas c< m cal, dan ’ o-tties a 
côr, que qnizerem, no prazo de nm auuo, da data da publicação destas Posturas : sob pena de 69000 réis de multa, quando o 
nlo cumprao no anno marcado, e de 1900 > ré‘s mata por caoa mei, em quanto não apresentarem limpas a- frentes de suaa 
eaaaa. Serio também obrigados a varrerer os terreiros de aeus edifícios na extensão de quinze palmos, nos meies de Ju
lho e Dezembro de cada anno ; aoh pena de M9000 réis de multa por ca ia um dos mezes, que deixarem de assim cumprir.

Art. 6. Oa proprietários de predios urbanos sernS obrigados a eitinguir formigas de r..ça, se por ventura existirem noa 
terrenos de aen afotamento : sob pena de ser fe'tn esm serviço por determinação do hs al a custa do proprietário. As for« 
nigaa sitnadaa fõra dos terrenos do aforamento década um inuividuo, serão extiuetas pelo propreitario do terteno ou pelo 
íiscai • custa d aqoelle. * 1

Art. ?. O administrador doa bena patrimoulaes de SanfAuna, Oragn d*e>ta Fregoezia, fará limpar nos tempos indicados 
®° •r‘ l*®.,nlecefl®nte» °* mittos e entulhos, que estiverem em róda da Igreja,.no espaço de quinze palmos • sob n<m. 
«•000 réta de mnlta por cada ve* que deixar de assim o fazer. H * 1 P * •'9° b pe" # d#

Art‘ Sji?  ..al aTÍ8arà todoí »■ «nuos por Editae» aos moradores d*esta Villa, para, no prazo de 3 mezea da dau 
teespaa Editoea, tirarem oaentalhos que hcovereio n'§ fnndes de seus quintaes que po.auo offendcr a «aiubridade publica-



Os transgressores erVi ir.ultadua.á juiz» du Fiscal de 2 .1 6J))00.r»*!*!. e a i4u;il<i na reincidi ncia. para 0 c fre Municipal.
Art 'J Todo a |ii<-llc q n j irnztr a pustaT solto, ou peiado nas ruas il esta Villa quaiquer anima! cnvallar, ou muar, pa- gmá a mul!a de I ?(k O icis pnr i«b» ça
Art IO guando algum ptiref, nu c8o re tornnt damninfo às pguadas, e t s cria.ões, cm qualquer parte d’este Munici 
se dará d'is*n tcifiiriu nn deno, ouc n .o f*r..v.deticMndo a res c te, sera 0 r« f riuo animal denuncia in a Autorid id.s 

foiioinl, 1 , ..a fi|»a u \a b i. «o lu ucit .r Jo ivspectivo qUHrttirü >. que, procedendo a alguma infor.nação, polerá in a ilae  matar o animal ls in 11111 lio, tíe.inân leitaria o <ti.no siijHl . a rupar.ç-o do ilnmit" Causado.
Alt I I O indivíduo, que 1 mvnsKir em sua cbsh jogos de paraua a lillios tauul as. fâmulos, pagará por cada ve* I 900(1 de o uUn. 011 «1 (Tct ri I» rfi-ts de rris o. nnan«l.i nao teulia mciis de pagar a uiulla, e os jogadores serão recolhidos a 

ca', é*. ourai te ‘24 li<>i«>. quanto hi.i.i lunk>> • ir fl grnntn.
Alt t2 's o| Mitadores on se:tio que ir..(l‘r«< >rein c>d •* 'aliei a, eufraJos e n suas cercas, qunnito çstas n*o forem 

conside^aiias bd.s por uii.a Ci..iuiims.o euuiousla do Pis al e do 1 is^eitor do Q(i.irlt'ir,o, p gir.io a multa de • 9 *00 réis, por ca<la anima' •.tal*" da l •; «1, gore o o dom de q lalquer a-• i i.al, de > os »e visado, p«y o •«.■ * e *fgii 1 Ia vez -aeivir que i"*te dii‘’j|i tsqiti õ li v ur.. «.10 -m ■ *»■ ;.a to 1,1 't;«t'r . dt* ee-ess, r .|is' e*-» tas hoas pela r- I ri ,a 1.01»missão, pagará dVssu 
1 eiruii 'o 1. v.sii m.ii ‘‘«aiile s uijit.i d.1 9 >‘.l icis por jaOa v •/-, q i t os Mi  a. nnn.il <l*i ri ui li .ai a lavoura alh aij, sa u prijuizo Oa re, araimi dn dvt ue < au ado.

rt l ‘5 O e o P'./> r logo ao i»a*T • mr uio.ii.‘ia nn ncglíg u<' a p,.tará ’ : 9 00 réis ie ruuíli par» a MunuiptiliJade ; 
lespon-s I Vld 111‘HtR lu. -dé.ll || !,>(,, I»* Ii dau.ll < Mil SI in.

Alt IA. (Jjiii-m ni..t.. i ga io a heu» ■>c u ,.re>i.i tice 'ta de s.tj !. oo. p; ir ira b mu ta iío I(*9 *00 rói < por ca Ia réz, qus 
csrn' a- ; <ie n ca 'cparac todo d amuo ei.tisn Io : e, st; ,711 '* 1  «fi/cr um. (  -r p. ..im <«■! ga 10». suifraru m iis 0 dias de pris 1 0 .

Alt. lá. Aineinir ni-OrrA fv-/.*- nVvc \’ln ivi .m c..'ne j»  j. .d > vicviim, ciOiw.n, ou ovollm n, sem que apre-
íento |ir,nmrmii nle «n Piscai t> l-.«'vt ■ di t c mVi . a •ns m o upr^u. o qiiat d v. ra o !■ r «> >sa. ri»-» , e aun», etn que teve 
logar n vrim ; ■ s h ll.éie 0 i.é <i s> r.i íih- ii p i . IiM|kcI ir de (jn ti t.-irio, e •• j f.j|ti. d'este pjr u .11 nessòa de reconlic~ 
ei do 1 > ds' 10. ijoíii t.o \j i» *t m > o 1 I. 1 pto, 110.

Qtmi lp a cm 111 f rrvpostin vind „ s,; >• q«e rrimeir ims Mt -sij i «..re i.-nl id > o t»i héte n’ S eondi oes estabelecidas, 
será anpri h<*iidid.i ; e pas-ioa* Adí lion-, s-n. que 0 leir etor aaresen e d.«eu -leoto eomproOi io'*o de »eu domínio leg l, 
sera ella nrrcmntadn e . hisii pnoluvi, c m:h piii luuto recolli'di* *>.. u fr>- ,,f* Mniucio»li •» *'• ou -.11'.regue á «eu legitimo 
d '110, tpiRode eslA Mní.ir i;a.t 'H.rgau alé o dis»o o i-fr.icloi a nrilti 1<: I $5 rd>) / jih. ij iait !j f.ir ga 1 1 v lecu n, e de 19000 
té a, qubutii T 1 med.sun, • ti • ad>rtiiki

Alt II» As dc.im » .s qne u ure.n e>n p i- l  «s e >ai 11 u n -, ga Io va ecwm e e i v i l l» - .  e qtj j  t blivero n mais de doze crias 
rtinualnieue % erao ed?r'gado« a le i a /n  1 iiiwp 1 e f r r iC i  p ira bebidas I*m c idos ; c sen Io a a^ti t d t eacim bi, nunca tera 
esta menos de vii»t-. im ico  pal nos de b >h'*don qn iudo i*oré .1 náo 00 ler t ire! a em s 1 • f i<on la, a fará e n outra vizinha, 
e m liccoga de »eii d no ; peii 1 de ‘2 9  •■»•» ie is de multa, fi ando s ; n,»r.; ohr.ga lo a ih n r a eaei.nhi, e p ir  eaosegjiute 
prühih'i.i> dPi »,,l) qualquer preiesto usseuUr porteira, que será ontio d'‘r.'»ln«a pelo fise al.

Alt 11. O «o npiauoi, ou veii leifor. qMe n'esta V ila, íizei pjr atai 1J0 enaprn, ou vc <1» de qualqu tr genero alimen
tício. scia que t s*.tjs este ezpô.Vto a venda por espaço oe U h ubs no I gir do mereado, pagará u n e  ouro um i multa tgu il .1 
iienma pbr e di. valor do genero vendido, a-srn por alacado ; cal ulindj se u vai .r pelo preco do mirc.ido ao tempo da 
vr iiiín ; c fica de mtiis obrigado 0 compra lor n por em venda publica, por esptçn de 4 horas consecutivas, 0 genero que tiver 
10 iiip ado o nr H'st ado 1 onlri a dispm-içlo d\stc artigo, fi»eudo-o pelo mesmo preço que tiver comprado.

\, t is l>Vn c7» i*i a 11 tf má so poderá voo ler n’esia Villa earn 1 secea. verue, ou de qualquer forma preparadu, no 
1 Vf.i, .,in s. tu- .’<■ f, ira : p. 1.1 1c 9 Ü.. ie » ie multa para 11 Municipalidade.

, 11. ly. • s 1 r p, ieti«M. *, iju; uotsu—i-n» (er-s« deuiro Q*cstc Município, acrao obrigadoa por si, seus procuradores, 
v .| . iirs, rn inqn l.n is, i.b..r de r.nce e ni n íi. 10 -  *» remuver em alguns lugares de rochèdo, aqnellas pedras, que com 
n n o »<-. b-lho mi* |iodereiii :»rr n  -Hr. as e-tra . ptiulins e caminhos necessários para o transito do povo, qne passarem por 
n. u -  ■ • m: u terras ; ten lo aquellis trinta e ciuoo palmos de leito, e estes quinze palmos ; de sorte que por todo 0 me* 
Ue ágyslo de cada anno estejio abertas : sob pena de K9 (00 róis de multa p»ra as rendas da Cantara, e 0 dnplo na leineu 
d eu eia, fleando sempre rbrigaic • sbrirem as estradas e caminhos.

Art. 20. O indivíduo que er.trar uat terras a.lielas, e sem licença de srus denos tirar madeiras, caçar, pescar, deitar 
rama a gudes, titartasen pa.a roítuircs. v fizer cinza, pegerà h muita Ce f9 'í-0 léis por cada vez, e, na falta de numera  ̂
rio, si Ifrcrà K dias de piistto, sujeito além d isso a outra qualquer disposiçào de bi.

Art. 21. O indivíduo, que, por motivo de rurtir couros, chafurdar as aguas, que servem de bebidas aos gados, pagará 
a multa Qe 1P3J00 réis por cada vez, ou. na falta de luoéda snlFrera 0 dias de pris»o Se 0 fizer em terras alheias sem 
licença de s«us d- nos, s- ffrerà mris a multa do artigo antecedente.

Alt. 22 Ningncr poderá utnndar rurtir couros miúdos, nem os curtidores recebél-os, tem qne tenhlo os mesmos, a> 
orelhas, pelas quaes se possa cnihecer n dono, e< b pena de pagar cada um Cclles a multa de &9000 réis para a Municipalidade. 
O Fiscal ius eccicnara os curtumes qu» julgar sosceito.

Art. 23 Todo aquelle que tiver generos expostos à venda em qualquer parte d’este Município, reconhecidamente dam* 
nifieados, que possào prejudicar a saude publica, e constando aos Fiscaes respectivos, que ha taes generos, excrupulosa, e 
exactamente examinarao em presença de tres testemunhas ; e achando com avaria, mandarh immediatamente retiral-os do 
meicado, e sera 0 dono multado em 69000 réis para ocofre Municipal, e na falta de moéda, prisio correspondente a 19000
réis por dia. . . .  . , . .

Art. 24 Fica prohibido 0 sultar-se busca >é com bomba, e fôgi do ar sem ser em gyrandula, ou argola ; sob pena dt
pagar 0 soltador, ou 0 mandador a multa de 29000 reis para 0 cofre da Muuicipalidade.

Art. 25 A pessôa qne tiver fazenda, molhada, ou outros generos expdstoa à venda n’esta Villa, e Município, será obri* 
gada a ter balanças a terno de pesos e medidas, aferidas todos oa annos pelos padrfiea da Camara ; paganuo ao aferidor 
pnr cada temo 200 réis para a Municipalidade. Oa ternos ae que trata este artigo, sâo — : Vara e oovado de cinco e trea 
palmos craveiros, medidas de quarteiriio, meio quarteirão, e qnartillho à contrametade ; a pesos de ferro on bronze de i
libras á meia quarta. •

Art. 26- os pesos e medidas da Camara s&o :
JÇ Ia. Vara e corado. .
S 2a. Quarteirão, na razflo de seis tijelas ordinariaa, em soa razonra ; feito de madeira; quadrado; tendo nere e mel»

pollegadaa de rfio.
J 3a. Quartilho à contrametade.
§ 4a. L bra, na razão de oito centos réia em doblfies de cobre de oito oitavas oada um.
Art. 27 Quem n’este Mnnioipio render generos 00 fazendas sem ser pelos pesos e medidas, aferidoa pelo» pedriJe» 

(• p a r i pagará a malta de 109000 réia por cada rez, qne for aebado com peaoa a medidas falaaa,



Art. 28. Ds r<*aJiinint .i la Municipal. «»J«í &d*80 acreai ítalos psraute a C.t.nsra na aiez de Jaasiro de cada anao, por
Quem maior lanço ollirccer. t

Art. 20. O aferidor será obrigado a af< rir os ternos por iateirj, que lhe forem apresentados ; mas si, de caua um d’elles 
o dono lhe entre"ir sonente uma peça pna ser uferiaa, polirá o af ritior perceber a quota estipulada para caia terno, 

Art. 3b- O aferidor ou« oxisiir por afer çõ ‘8 mais do que * a<*ha mareado no art. 25. sera multado pelo Fiscal na quantia 
de GííOUO rei pura as rendas da CaHiara; Ceando em laes casos obiigoJo s restituir à parle o dinheiro inde*idameute re-

CĈ Art ,ii. Toda e qtnlqncr pessoa, que se negar a apresent&r, aíim Jc que sej o aferidcs, os ternos, de que trata o artigo 
25 »erà multado em 69000 iéis ; coininulaua esta peoa em b dia* de prisSo, quando a multa nSo poder ser paga em dinheiro.

’ Art 32- tabernas í**csta Villa, e seu Município, se conserraraccom asseio e limpeza os cópos e medidas, em que te 
render liquido» : pena de i#000 réis de multa aos contrafentores, e o duplo na reincidência.

Art. 33. O atVrinor. que dentro do prazo de 6 mezes, a contar de Janeiro à Junho de cada anao nflo tirer afcriJo todos 
rs pesos e medidos, ae qoe trsts o art 25, ser* multado em 1*2»') u» réis para o cofre Municipal,; e quando nau tner em 
mcéda legal essa quantia, a pagará em prisão correspondente a i®000 réis por dia.

Art. 3». Os Fiscaes, e na falta d'estes seus cupplentes faráo de seis em seis mezes contados do Ia de Julho so ultimo de 
Dezembro de todos os anuos, rerista nos pesos e medidas, eiammando as aferições de todos os ternos, que for.lo (.feridos, 
c achando em algum u ellos falsidade, que proceda do dono, impora a multa de 69000 léia para o cofre da Camara ; mas 
eè a falta proceder do aferidor à este sera impo-ta a mesma pena.

Art. 35. Os Fiscaes tarflo do >* de Setembro ac ultimo de Outubro de cada anuo, correiçáo nas estradas e caminhos 
d'cste Município ; sob pena de 259000 réis de multa para as reudas da Camara.

Art. 36. Os Fiscaes perceberão a terça parte de todas as multas, qne elles no desempenho de suas obrigações, appli- 
carem àns contrarentore» oas Posturas, e cuja arrecadaçfio à cargo do Procurador da Camara, se honrer de realisar,

Art 37. fingem poderá apresentar espectáculo publica nas ruas d’esta Villa, sem prefia licença da Camara, ou do 
F'scal, mediante un:a g*aiilicaçao de 4900j réis para as readas da meama Camara ; sob pena de 89000 de multa ao con- 
trarentor, ou prisão correspondente a i9000 réis por dia. Os espectáculos só seráo admittidos, quando náo offendlo a me«
ral publica,

paço da Camara Municipal da Villa do Trinmpho, em Sessüo Ordinaria de 10 de Julho de 1871.

Manoel Aleixo de Brito Dantat, — Presidente.
3/urrolino Joaquim de Mello.
Joié l'errei>a de Mello,
João Gualberto da Silva.
Manoel Fernandes Pimenta.
Pauhlio Uozcrra Cavalcanti.


