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PROVÍNCIA

do paranã.

1854.
LEI N.° I — DE 26 DE JULHO.
Zacarias de Goes e Vasconcellos, presidente da provín
cia do Paranã. Faço saber a Iodos os seus habitantes
que a nssembléa legislativa provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:
Artigo 1.° A cidade de Curilyba é a capital da provincia do Paranã.
Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em contrario.
Mando portanto a todas as autoridades a quero o co
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que
cumprão e fação cumprir tão inteiraraente como nellase
contem. O secretario desta província a faça imprimir,
publicar e correr. Palacio do governo do Paranã, em
vinte seis de julho de mil oitocentos cincoenta e quatro,
trigésimo terceiro da independencia e do império.
Zacarias
TOMO I.

de Goks e Vasconcellos.
i

— 2 —

Estava o selio.
Carta de lei, pela qual vossa excdlencia manda execu
tar o decreto da assembléa legislativa provincial, fixan
do a capital desta província na cidade de Curitiba, como
acima se declara.
Para v. exc.* ver.
João Machado Lima a fez • •

i

Sefiada e publicada na secretaria do governo da provín
cia do Paraná, em.26.de julho de 1854.
Augusto Frederico Colin,
secretario do governo.
Registrada a f. 1 .* do livro 1,° de leis e resoluções da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Param!, em 26 de julho de
1834.
João Machado Lima.
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LEI N.° 2— DE 26 DE JULHO.
Zacarias de Goes e Vasconcellos, presidente da provín
cia do ParanS. Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte: .
Artigo l.° A provincia do Param! fica dividida cm

\
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Ires comarcas: a sua denominação e divisão sâo as se
guintes:
§ l.° Comarca da capital, comprehendendo os muni
cípios deCurilyba, S. José dos Pinhaes e Príncipe.
§ 2.° Comarca de Paranaguá, comprehendendo os
municípios de Paranaguá, Antonina, Morretes e Guaratuba.
§ 3.° Comarca de Castro, comprehendendo os muni
cípios de Castro e Guarapuava.
A rl. 2.° Ficáo revogadas as disposiçOes em contrario.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que
cumpráo e fação cumprir tão inteiraraente como nellase
contem. O secretario desta província a faça imprimir,
publicar e correr. Palacio do governo do Paraná, em
vinte seis de julho do mil oitocentos cincoenla c quatro,
trigésimo terceiro da independencia e do império.
Zacarias de Góes e Vasconcf.llos.

Estava o sei Io.
Carta de lei, pela qual vossa excellencia manda exe
cutar o decreto da assemblóa legislativa provincial, di
vidindo esta província cm tres comarcas, como ácima se
declara.
Para v. exc. ver.
João Machado Lima a fez.

— 4 — .
Sellada e publicada na secretaria do governo da pro
víncia do Paraná, em 2G de julho de 1854.
Augusto Frederico Colin,
secretario do governo.
i

Registrada a f. I do livro 1 .* de leis e resoluções da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Paraná, cra 2G de julho de
1854.
João Machado Lima.

;
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LEI N.° 3 — I)E l.° DE AGOSTO.
Zacarias de Goes e Vasconcellos, presidente da provín
cia do Paraná. Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:
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Artigo 1.° A assembléa legislativa provincial do Pa
raná reunir-se-ha no dia 7 de janeiro de cada anno.
Art. 2.° A sua reuniáo será na capital da província.
Art. 3.° A eleiçáo dos deputados terá lugar no dia
7 de setembro do anno anterior a cada legislatura pro
vincial, ca apuraçáo geral sessenta dias depois na camara da capital.
Art. 4.° Quando a primeira sessáo do uma legisla
tura proviocial coincidir com a primeira de uma geral, o
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■dia da installação daquella será a IS de junho. Porcin
em caso de dissolução da camara dos deputados o dia da
installação será designado pelo governo da província.
Art. 8.° Ficão revogadas as disposições cm contrario.
Mando portanto a todas as autoridades, a quem o co
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Palacio do governo do Paranã, em
primeiro de agosto de mil oitocentos e cincocnta e qua
tro, trigésimo terceiro da independencia e do império.
Zacarias i>e Goes f. Vasconcellos.
Carta de lei pela qual vossa excellencia manda execu
tar o decreto daassembléa legislativa provincial marcan
do o dia da reunião da mesma e o da eleição de deputa
dos, como ácima se declara.
Para v. exc. ver.
João Machado Unia a fez.
Sellada e publicada na secretaria do governo da pro
vincia do Paranã, em l.° de agosto de 1884.
Augusto Frederico Colin,
secretario do governo.
Registrada a f. 1 v. do livro l.°de leis e resoluções da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Paranã, era 1 .* de agosto de
1884.
Joâo Machado Lima.
TOMO I.

*
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Zacarias de Gocs e Vasconcellos, presidente da provín
cia do Parana. Faço saber a todos os seus habitantes
que a assemblóa legislativa provincial decretou c cu
sanccionei a lei seguinte:
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LEI N.° 4— DE l.° DE AGOSTO.
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Artigo l.° Ficão estabelecidos os impostos denomi
nados—dos animaes—no registro do Rio Negro.
Art. 2.° O produeto deste imposto será a ppl içado ás
obras das estradas que se dirigem da exlrema-nortc desta
província ás do Rio Grande do Sul, e Santa Catliarina;
e bem assim ás mais estradas que não tiverem renda pró
pria. As sobras, quando as houver, serão consideradas
como receita commum da província, eappiicadas ásdespezas que se fizerem por sua conta.
Art. 3.° O governo da provincia fará. nas disposi
ções relativas ao modo de cobrar-se este imposto, as mu
danças que forem necessárias, pondo-as logo em execu
ção, e submeltendo-as na primeira sessão ao conheci
mento desta assembléa: revogadas as disposições em con
trario.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução da referida lei pertencer, quo
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nellase
contem. O secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar c correr. Palacio do governo do Paranã, em
primeiro de agosto de mil oitocentos cincoenta e quatro,
trigésimo terceiro da independência c do império.
Zacarias

deGoes e Vasconcellos.

Estava o sello.
Carla de lei, pela qual vossa exccllencia manda exe
cutar o decreto da assernblca legislativa provincial, res
tabelecendo os impostos denominados— dos animaes —
no registo do Rio Negro, como áciraa se declara.
Para v. exc. ver.
João Machado Lima a fez.
Sellada e publicada na secretaria do governo da pro
víncia do Paranü, em l.° de agosto de 1851.
Augusto Frederico Co/m,
secretario do governo.
Registrada a f. I v. do livro l.° de leis e resoluções da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Paranã, era 1.° de agosto de
1854.
João Machado Lima.

LEI N.° 5 — DE l.° DE AGOSTO.
Zacarias de Goes e Vasconcellos, presidente da provín
cia do Paranil, Faço saber a todos os seus habitantes
que a asserablóa legislativa provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:
Artigo l.° Fica elevada á cathcgoria defreguezia a
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capella curada de Guaraqueçaba, sita no municipio da
cidade de Paranaguá.
Art. 2.° Suas divisas sáo marcadas do lugar deno
minado— Peças — ao norte da barra grande á barra do
rio dos Medeiros, ficando este pertencendo á parochia da
cidade.
Art. 3.° A desapropriação indispensável para formar
o Rocio será feita áexpensas do cofre municipal, e neste
sentido poderá o governo intervir.
Art. *.° Ficão revogadas as disposições em contrario.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que
curoprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O secretario desta província a faça imprimir,
publicar e correr. Palacio do governo do Paraná, em
primeiro de agosto de mil oitocentos cincoentac quatro,
trigésimo terceiro da independencia e do império.
Zacarias de Góes k Vasconcellos.
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Estava o sello.
Carta de lei, pela qual vossa excellencia manda execu
tar o decreto da assembléa legislativa provincial, elevan
do á cathegoria de fregueziaa capella curada deGuaraqueçaba, sita no municipio da cidade de Paranaguá.
Para v. exc. ver.
Joâo Machado Lima a fca.
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Sellada e publicada na secretaria do governo da provín
cia do Parana,em i.° dc agosto de 1854.
Augusto Frederico Colin,
secretario do governo.
Registrada a f. 2 do livro 1,° de leis c resoluçdes da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Paraná, era 1,° de agosto
de 1854.
Jouo Machado Lima.

LEI N.° 6 — DE 4 DE AGOSTO.
tacarias de Goes e Vasconcellos, presidente da provín
cia do Paraná. Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:
Artigo 1.° O subsidio dos deputados á assembléa le
gislativa provincial para o tempo da próxima legislatura
de 1856 a 1857 será de 53000 diários.
Art. 2.° A indemnisaçuoannual dasdespezas de ida
e volta para os deputados que morarem lora da capital
será de 29000 por legua, tanto da ida como da volta.
Art. 3.° Fic3orevogadas as disposições em contrario.
Mando portanto a todas as autoridades, a quem oconhecimcnto c cxccuçáo da referida lei pertencer, que a
TOMO I.

3

i. r
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cumprilo e fação cumprir tão inteiramente como nclla
sc contem. O secretario desta província a faça impri
mir, publicar e correr. Palacio do governo do Paraná,
aos quatro de agoslode mil oitocentos cincoenta e qua
tro, trigésimo terceiro da independência o do império.
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Zacarias de Góes e Vàsconcei.los.

!i
i

Estava o sclio.

Carta de lei, pela qual'vossa excellencia manda exe
cutar o decreto da assembléa legislativa provincial, mar
cando o subsidio dos deputados á assembléa legislativa
provincial para o tempo da próxima legislatura de 1856
a 1857, como áciina se dedara.
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Para v. exc. ver.
João Machado Lima a fez.
i

Sellada e publicada na secretaria do governo da provincia do Paranã, em 4 de agosto de 1854.

-*

Augusto Frederico Coün,

-

secretario do governo.
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Registrada a f. 3 v. do livro l.° do leis e resoluçoes
da assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do ParanS, em 4 do agosto do
1854.
João Machado Lima,

— íi —
LEI N.°7 —DE 10 DE AGOSTO.
Zacarias de Gocs o Vasconcellos, presidente da provín
cia do Paranãi Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu
sanccionci a lei seguinte:
Artigo 1.° Fica o governo autorisado a organisar
unia companhia de força policial com um total de ses
senta e sele praças, e soldo constante do plano junto :
assim como a despender o que for necessário para arma
mento, equipamento, expediente, luzes, aluguel de casas
para quartéis da companhia e destacamentos.
Art. 2.° O presidente da provinc a fará o regula
mento necessário á economia, disciplina c moralidade
da companhia, marcando o modo e tempo do engaja
mento.
Este regulamento será submettido a approvação da
assembléa em sua próxima reunião, ficando em vigor
desde sua publicação.
Art. 3.° Ficão revogadas as disposições cm contrario.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella
se contem. O secretario desta província a faça impri
mir, publicar o correr. Palacio do governo do Paranã,
em dez do agosto de mil oitocentos cincoenta c quatro,,
trigésimo terceiro da independencia e do império.
Zacarias de Goes e Vasconcellos.

**

■I

i.
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Estiva o sello.

•í-

|p

Carti de lei pela qual vossa exccllcncia manda exe
cutar o decreto da assembléa legislativa provincial, autorisando o governo a organisar uma companhia de força
policial, como acima se declara.
Para v. exc. ver.

Si

João Machado Lima a fez.
Sellada e publicada na secretaria do governo da pro
víncia do Paraná, cm 10 de agosto de 1854.

.

ii

Augusto Frederico Co/m,
secretario do governo.
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Registrada a f. 3 do livro l.° dc leis c resoluções da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Parana, em 10 de agosto
de 1854.
João Machado Lima,
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Plano para a companhia deJorça policial, a que se
refere a leiprovincial n. 7 desta data.
o
H

r.

GRADUAÇÃO

-

YKXCIMKKTO OltBIO

VYKCIMKKTOXKíUt

VEXCIKKXTO
A»IU.

3

Capitão................
Tenente. .. .
Al fere*.................
1.® sargento........ .

2m dito»
Fumei ..
Cabo*.... ....
Corneta* .
Soldado*..

.

Total

1
1
1
1
2
1
8
2

50

(KKOOn
6O5OOO
dOjiOOO
$700

21?700

$640
«600
$560

39.680

«560

34*7.0
77.>OO0

720j000
600,000
480*0(10
260.400
«76*160
2*3jv00
1 6664560
416*640
9:300 000

l:173*53u

4:142*960

10*000

1205003

>500

67

Gratificação d o coimnaod<
da companhia..............
Fardamento do* 3 sargen
to* e 1 furriel ..............
Item de 8 cabo*, 2 corneta
cfiOsoldadoi..................
Somina

§080

S060

ia>6oo
38>880

1195040
1:3395200
I 15:7?I« 00

Do total da força ocima formar-se-hn «ma secçdo de cavallaria, composta de um 2." sargento, dous cabos e de?, soldados.
Palacio do governo do Paranã, cm 10 dc agosto de lSò*.
Zacarias de Goes e Vascoxcellos.

TOMO I.
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LEI N.° 8. — DE 10 DE AGOSTO.

■

Zacarias do Goes c Vasconccllos, presidente da provín
cia do Paranã. Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:
I Is
f

• I

• S

i

:

Artigo Unico. Ficito revogadas nesta província as
disposições relativas á guarda policial, creada pelo de
creto n, 7 de 25 de junho do 1834 sob proposta do con
selho geral da província de S. Paulo.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co nhecimento da referida lei pertencer, que a cumprâo o
façao cumprir tão inteuamento como nella se contem.
O secretario desta província a faça imprimir, publicar e
correr. Palacio do governo do Paranã, aos dez dias do
inez de agosto de mil oitocentos emeoenta e quatro, tri
gésimo terceiro da independência e do império.
Zacarias

de

Goes

e Vasconcbllos.

Estava o sello.
\

Carta de lei, pela qu.ll vossa cxcellcncia manda execu
tar o decreto da assembléa legislativa provincial, revo
gando nesta província as disposições relativas á guarda
policial, como áciraa se declara.

t

l
í

t

vI

Para v. exc. ver.
João Machado Lima a fez.

■II

*
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Sellada e publicada na secretaria do governo da pro
víncia do Paraná, em 10 de agosto de 1854.
Augusto Frederico Colin,
secretario do governo.
Registrada a f. 4 do livro l.° de leis c resoluções da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Parana, em 10 de agosto
de 1854.
João Machado Lima.

LEI N.° 9 — DE 12 DE AGOSTO.
Zacarias de Goes e Vasconcellos, presidente da provi ncia do Paraná. Faço saber a todos os seus habitan
tes que a assembléa legislativa provincial decretou e
eu sanccionei a lei seguinte:
A rtigo 1,° Fica o governo autorisado a mandar fazer
a estrada da Graciosa, entre Antonina e a capital, que
se presto á rodagem, conforme a planta recentemento
levantada pelos engenheiros ao serviço da província.
Art. 2.° A’ essa obra poderá applicar as sobras do
imposto do Registo do Rio Negro e das barreiras acluaes
até a quantia de 30:000 $000 por anno.
Art. 3.° Ficito revogadas as disposições em contrario.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento o exccuçito da referida lei pertencer, que

n:
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■cumprao e lação cumprir lao inteiramente como nellase
•contem. O secretario desta província a faça imprimir,
publicar e correr. Palacio do governo do Paraná, aos
doze de agosto de mil oitocentos cincoenta c quatro, tri
gésimo terceiro da independência e do império.
Zacarias de Goes e Vasconcellos.
Estava o scllo.
Carta de lei, pela qual vossa excellencia manda execu
tar o decreto da assembléa legislativa provincial, autorisando o governo a mandar lazer a estrada da Graciosa,
entre Antonina e a capital, como acima se declara.

i-

< !
:■

?•

|

Para v. exc. ver.
João Machado Ztma, a fez.

! 5

l

Sellada e publicada na secretaria do governo do pro
víncia do Paranã, cm 12 de agosto de 1854.
Augusto Frederico Colin,
secretario do governo.
Registrada a f. 4 do livro de lois e resoluções da as
sembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do ParanS, ein 12 de agosto
*
de 1864.
João Machado Lima.

— 17 —
LEI N.° 10— DE 21 DE AGOSTO.
Zacarias do Goes c Vasconcollos, presidente da provín
cia do Paranã. Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:
Artigo 1A arrecadação do imposto de 320 réis por
barril de liquido de qualquer especie, e 6i0 réis por peça
dcpanno d\algodão, á cargo até agora das respectivas camaras, far-se-ha pelos exaclores das barreiras, os quaes
trimensalmenle prestarão contas aoinspector dathesouraria provincial, e perceberão 12 por cento por esta ar
recadação.
Art. 2.° O liquido destes impostos será dividido em
10 partes, das quaes 3 pertencerão á camara da capital,
2 á cada uma das villas de Castro, Príncipe, e S. Josc
dos Pinhaes, e 1 á de Guarapuava.
Art. 3.° Ficão revogadas as disposições em contrario.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que
cumprão e fação cumprir tão inteirainenle como neilase
contem, O secretario desta província a faça imprimir,
publicar e correr. Palacio do governo do Paranã, aos
vinte e uni dc agosto de mil oitocentoscincoenta e qua
tro, trigésimo terceiro da independencia e do império.
Zacarias

deGobs e Vasconcei.los.

Estava o sello,
TOMO I.

o
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Carla de lei, pela qual vossa excellencia manda exe
cutar o decreto da assembléa legislativa provincial, man
dando arrecadar pelas barreiras o imposto sobre barril
de liquido de qualquer cspecie, e |H*ça de panno de al
godão á cargo até agora das respectivas cantaras, como
acima se declara.
Para v. cxc. ver.
João Machado Lima a fez.
Sellada e publicada na secretaria do governo da pro
víncia do Parana, em 21 de agosto de 1854.
Augusto Frederico Colin,
secretario do governo.
Registrada no livro l.° a f. 5 de leis c resoluções da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo da província do Paran.1, em 21
de agosto de 1854.
João Machado Uma.

DECRETO N.° 11 —
l
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30

de agosto.

Zacarias de Goes e Vasconcellos, presidente da provín
cia do Paraníb Faço saber a Iodos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial sobro propos
ta da camara municipal da villa de Morrctcs decretou
a resolução seguinte:
Artigo 1/ Pela carta de data, que for concedida
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em conformidade das posturas em vigor, pagará o re
querente, alem dos emolumentos ao secretario, 2U000
por braça para a camara.
Art. 2.° Todo aqucllo que fizer casa, ou qualquer
outro cdificio tanto nesta villa como na povoação de
Porto de Cima, ou lugar designado para povoação sem
previa licença da camara, pagará a multa de 20U000, e
na reincidência 30Ü000, alem do 8 dias de prisão.
ArL 3.° As casas de negocio e oflicinas quo aclualmente existem, e as que do novo forem abertas, tanto
nesta villa, como na povoação de Porto de Cima, ficão
sugoitas ás imposiçòes seguintes, precedendo licença do
fiscal:
§
As lojas de scccos, e molhados, ou lavcrnas,
pagaráo annualmenle 2U000.
§ 2.° As lojas de qualquer officina mcchanica paga
rá annualmenle 2U000.
Art. 4.° Todo o engenho de sóque de herva mate,
existente dentro do município, pagará, sendo movido
por agua lOÜOOO, e sendo por animaes 5U0Q0, tazendo-se este pagamento semestralmente.
Exceplua-sc:
^ 1.° O engenho, quo o proprietário mostrar não
ter trabalho no semestre do imposto.
§ 2.° O engenho, cujo proprietário mostrar que,
no semestre do imposto, teve uma obra eflectiva por
mais de dous mezes.
Art G.° Toda embarcação de coberta, isto é, aquella
que tiver convés, embora com denominação de canôa,
que fuer a cabotagem entro os portos de Paranaguá e
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Antomna para esto município, ou deslo para aqueNes,
pagará annualnicnto 5ÜOOO, o a quo vier dc barra fóra
•iUOOO por viagem.
ArL 6.° A embarcação sempre será sugeita ao im
posto esteja dia onde estiver, uma vez se prove que en
trou no município. São responsáveis pelo imposto acima:
§ l.° O dono, consignatario, ou mestre da embarcação.
§ 2." O dono, consignatario, mestre ou encarrega
do da embarcação, que não pagar o imposto fica sugeito
a multa de8U0Q0.
Art. 7.° Os impostos de que tratão os artigos supra
serão arrecadados semcstralmente.
Art. 8.° Os carros e carroças de qualquer denomi
nação que seja puxados por animaes, que transitarem
por dentro da villa pagarão annualmcnte 4Ü000. Estes
carros serão carimbados e numerados; e quando sejão
encontradossem a licença competente, que será passa
da na forma estabelecida no art. 3.°, serão multados em
8U000 ou 4 dias de prisão.
Art. 9.° Ficão prohibklas as rifas neste município:
o contraventor pagará a multa de 16U000,
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução da referida resolução pertencer,
que a cumprão o fação cumprir tão intoiramento como
nella se contem. O secretario desta província a faça
imprimir, publicar e correr. Palacio do governo do Pa•ran_ã, aos trinta de agosto do mil oitocentos cincoenta e
quatro, trigésimo terceiro da independência o do império.
Zacarias db Goes e Vasconcbllos.
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Eslava o sello.
Sellado e publicado na secretaria do governo da pro
víncia do Parand, em 30 de agosto dc fl 85 i.
Augusto Frederico Colin,
secretario do governo.
Registrado a f. 5 v. do livro l.°de leis c resoluções da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Paranã, em 30 de agosto de
1851.
Manoel do Nascimento Abreo.

DECRETO jN.° 12 —

de

30

de agosto.

Zacarias de Goes e Vasconcellos, presidente da provín
cia do Parand. Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial, sobre proposta
da fabrica da villa de Morretes decretou a resolução
seguinte:
Art. l.° Ccncedcr-se-ha sepultura nas catacumbas
da fabrica, mediante o pagamento dc 25Ü000, os quaes
serão entregues ao fabriqueiro.
Art. 2.° Pela sepultura que conceder-se no cemité
rio cobrará o fabriqueiro, de pessoa adulta, iUOOO, o de
menor 300 réis.
Art, 3.° Ao fabriqueiro incumbe:
TOMO I.
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§ l.° Arrecadar as quantias produzidas pelas impo
sições determinadas nos arts. t.°e 2.°, fazendo de tudo
assento, env conformidade das leis cm vigor.
§ 2.° Mandar fazer os reparos de que necessitarem
as catacumbas e limpeza do cemitcrio, afim de que ha
ja a precisa decencia.
§ 3.° Propor á caraara um plano para, era confor
midade do mesmo, cdificar-se cincoenta catacumbas,
podendo conlractar esta obra com quem por menos fizer.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento c execução da referida resolução pertencer,
que acumprão e fação cumprir tão inteiramente como
nella se contem. O secretario desta província a faça im
primir, publicar e correr, Palacio do governo do Para
ná, aos cinco de setembro de rail oitocentos cincoenta c
quatro, trigésimo terceiro da independencia o do império.
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Estava o sclío.
Sellado e publicado na secretaria do governo da pro
víncia do Paranã, cm 30 de agosto de 1854.
Augusto Frederico Colin,
secretario do governo.
Registrado a f. 6 do livro l.° de leis e resoluções da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Paranã, em 30 dc agosto
de 1854.
Manoel do Nascimento Abreo.
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DECRETO N«° 13—de 4

de setembro.

Zacarias do Goes e Vasconccllos, presidente da provi ncia do Paraná. Faço saber a todos os seus habitan
tes que a asserabléa legislativa provincial, sobre pro
posta da camara municipal de S. José dos Pinhaes, de
cretou a resolução seguinte:
Artigo l.° Ninguém poderá abrir alicerces para qual
quer edifício nas ruas desta villa, sem previa licença da
camara, que a dará graluilamenle, contendo na mesma
a precisa ordem para que o arruador do município dò o
alinhamento, altura da frente, nivelamento das soleiras
c testadas, altura e largura das portas, janellas e peitoris,
pelo padrão do conselho, que devera-ser permanente, e
apresentado á assembléa provincial para sua approvação.
Esta disposição é extensiva áquclles edifícios que tive
rem de ser recdifícados, sempre quo a obra reedificada
abranja, pelo menos, metade do madeiramento do te
lhado do edifício velho. O contravenlor será multado
cm 6 a 12U000, sendo alem disso obrigado a-demolir o
prédio que tiver de cdificar, a sua custa.
Art. 2.° O nivelamento das casas será feito pela di
recção das extremidades da rua em quo tiver de levam
tar algum edifício; o nivelamento das soleiras será toma
do do meio do alinhamento da frente, c terá um palmo,
pelo menos, ácima da superfície da terra, servindo este
nivel de base para a dimensão da altura do edifício, cuja
altura, na frente, será, pelo menos, do 17 palmos, até o
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algeroz; do mesmo nivel ao peitoril das janellas 4 1/2
palmos de altura, c do peitoril á soleira superior 7 1/2.
Tanto as janellas como as portas terito, se o terreno perinittir sem detrimento da propriedade, 5 1/2 palmos de
largura o 12 palmos da soleira inferior á superior. Os infraclores, alem dé demolir a obra a sua custa, soíTrerao a
multa de 3 a 9UOOO.
Art. 3.° Fica expressamente prohibido ás folias de
município estranho tirarem esmolas dentro deste municipio, permittindo-sc unicamente aos festeiros do Divino
Espirito Santo e Santíssima Trindade da própria parochia, mediante o pagamento dc*U000, e previa licença
do fiscal, que náo poderá passal-a sem que lhe seja apre
sentado o recibo do procurador da camara de haver rece
bido a quantia ácima. Os infraclores sento multados em
6U000.
Art. 4.° Fic3o prohibidos os batuques ou fandangos,
mesmo fóra das povoaçôes, sem previa licença da autori
dade policial, que só a poderá conceder a pessoa de reco
nhecida probidade, e por occasião de casamentos. O dono
• de casa que consentir a inlroducçdo de filhos famílias c es
cravos sem consentimento de seus paes e senhores, soflrerá a multa de 6 a Í0Ü000; tornando-se extensiva esta
mesma pena aos que fizerem taes divertimentos sem a
licença ácima declarada.
Art. 8.° Todo aquelle que, cm sua casa, ou em qual
quer outro lugar der tabolagem para jogos do azar, com
cartas ou dados, ou consentir ajuntamento do dia ou dc
noite, de pessoas de qualquer qualidade, principalmcnlc
de filhos familias, criados e escravos, quer disso rcccba lu-
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cro > quer não, será pela primeira vez advertido pelo fiscal para não continuar cm tal abuso, e quando não abstcnha-se, soíTrerá, de cada vez que for convencido desse
abuso, alem da multa de 4 a 8U000, a pena de 4 a 8
dias de prisão.
Art. 6.° Os que forem encontrados cm lugares occultos, ou nos suburbios da povoação em acto de jogar,
sendo pessoas livres c de maior idade, soflrerão as penas
do artigo antecedente, c sendo filhos famílias ou escra
vos serão levados a seus superiores, para por elles serem
corrigidos, e pela terceira vez soíTrcráo estes a pena de
um a Ires dias de prisão.
A rt. 7.° Não se darão espectáculos públicos sera pre
via licença do fiscal, a qual será concedida (salvo sempre
o decoro e respeito á moral) mediante o pagamento de
GU000. O infractor, alem da obrigação de satisfazer a
importância da licença, será multado em 5 a 10U000.
Art. 8.° Todo aquclle que, para qualquer fira, apoderar-se de animacs alheios, quer com elles seja encon
trado, quer disso seja convencido perante o subdelegado,
solVrcrá a multa do 4 a SUOOO, ou a pena dc 4 a S dias
do prisão.
Art. 9.° Os proprietários de dentro da villa, que
não tiverem limpas as testadas das suas casas, deixando
aguas estagnadas, animacs mortos, immundicias, ou cousas que infectem a atmosphera, ou que impeça o livro
transito, na distancia do 20 palmos, álem da calçada,
serão multados em 2 a 4U000, ficando, alem disso, sugoitos a dar direcção ás aguas estagnadas até 10 palmos
em frente, excedendo, porem, esta distancia ficará esto
TOMO l.
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onus á cargo da camara, bem como o de mandar enterrar
os aniraaes mortos.
Art. 10. Os proprietários de casas dentro desta villa
calçarão de pedra dentro do praso de dousannos as suas
testadas, na distancia de 10 palmos, em todas as ruas
designadas pela camara. Os infractores sofirerão a mul
ta de 3 a 6U000.
Art. 11. Serão tambem os mesmos proprietários
obrigados a rebocar, caiar o cobrir de telha as frentes
de seus muros, dentro do praso de 2 annos. Os infracto
res sofirerão a multa de 4 a GUOOO.
Art. 12. O arruador terá 100 rs., do cada braça que
alinhar*
Art. 13. Os que tiverem cães de caça, ou de guar
da, soltos sem andarem açaimados, c de inodo quepossão fazer damno ás pessoas, rebanhos, ou lavoura dos
visinhos, ficão sugeitos, alem da reparação do damno
causado, á multa de 1 a 2UOOO, podendo o prejudicado
depois de, por duas vezes avisar o dono perante duas
testemunhas, matal-os.
Art. 14. As estradas publicas ou particulares de uma
a outra povoação, isto é, de um a outro quarteirão serão
concertadas de mão comraum pelos habitantes do muni
cípio, e o que não concorrer para a íactura das mesmas
soíTrerá a multa de 2 a GÜOOO, co serviço que lhe hou
ver de tocar será feito a sua custa. A camara fará pe
quenos concertos a custa de suas rendas nas estradas da
villa.
Art. 18. O quo mudar, trancar, ou estorvar os ca
minhos e alravessadouros existentes, soíTrerá a multa do
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\ a 8U000, c a antiga servidão será restabelecida a sua
custa.
Art. 16. Ninguém poderá queimar os campos do pa
trimônio desta villa antes do meiado do mcz de setembro,
c nem depois de findo o de novembro. O infractor, de
cada vez que assim obrar, soflrerá a pena de 2 a 4U000.
Art. 17. Todo aquclle que vender por pesos, medi
das c balanças náo aferidas, soflrerá a multa de 2U000;
se forem falsas em 8U000 década vez que disso for con
vencido, salvo se o erro for do aferidor, porque neste caso,
náo só este fará a aferição grátis, como também soflrerá
a multa de 2U000.
Art. 18. Os que forem multados enao poderem sa
tisfazer as penas pecuniárias impostas por estas posturas,
soflrerao a pena de trabalhar nas obras municipaes, na
razão de iUOOO rs. por dia, até completar -a quantia da
multa.
Art. 19: Fica prohibida a conservação de porcos sol
tos pelas ruas da povoação, e os que assim forem encon
trados serão mortos, e entregues a seus donos, que pagaráo a despeza da matança.
Art. 20. A ninguém é permiltido recolher ou con
servar aniraaes, de qualquer especio que seja, entre ter
ras lavradias, dc modo que possão oflender ás plantações
ou terras dos visinhos, sem que seja debaixo de cerco de
lei. O contravenlor, sendo pela primeira vez avisado,
perante duas testemunhas, pagará o damno causado, c
pela segunda, alera do damno causado, soflrerá a multa
de 30U000,
Art. 2i, So apesar do cercado o terreno na forma
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«da lei, o animal fizer darano em lavouras ou terras dos
vizinhos será este animal reputado damninho, e avisado
seu dono, a primeira vez perante duas testemunhas, pelo
monos, fica sugeito ás penas do artigo antecedente:
cxceptuíto-se os porcos, que, sem formalidade dc aviso,
poderá o prejudicado mátal-os, c, reconhecendo quem
seja o dono, avisal-o para aproveital-os.
Art. 22. Todo aquelle que plantar em capões, ma
tos proprios dc invernada, ou reputados logradouros de
animaes, ou beira campo na distancia de um quarto de
legua, será obrigado a cercar suas lavouras com cerca
de lei, e se ainda assim soffrer damno, scrílo laes ani
maesjulgados damninhos e seus donos sugeitos ás penas
do art. 20.
Art. 23. Ficão prohibidas as salvas de roqueiras ou
armas de fogo nas povoaçÕes, fóra dcllas, e cm qualquer
ajuntamento, ou funeçáo. Os infractores sofirerão a
multa de 3 a 6U000. Exceptuilo-so os dias do festas
nacionaes c da Padroeira, havendo licença da autorida
de competente. *
Art. 24. Nas estradas e caminhos públicos sao pro
hibidas as porteiras de varas, c só permittidos os portões
ou cancellas de bater. O proprietário que o contrario
fizer pagará a multa de 2Ü000, e o viajante que as não
fechar sofirerá a mesma pena, alem de responder pelo
damno causado.
Art. 25. Fica prohibida a factura de roças nos ina
tos pertencentes áservidilo publica desta villa, bem como
as derribadas a talho aberto para lenha. Os infractores
soflrerilo a multa de 8 a 161/000.
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Art. 26. Ninguém poderá descascar ou derribar pi
nheiros nos terrenos da servidão publica desta villa,sera
que soja para utilisar-se da madeira. Os infractores
soíTrerào a multa de \ a 8U000.
Art. 27. Nenhum taverneiro ou negociante deste
município poderá vender senáo j»elos pesos c medidas
aferidas pelo padrão adoptado por esta camara e com os
ternos completos, a saber: de seccos, de uma quarta á
meio sclamim, e de molhados de meia medida á 10 rs.;
pesos de meia arroba á meia quarta. Os contraventores serão multados em IÜ000, c o duplo na reincidência.
Art. 28. Todo aqucllo que cm matos alheios tirar
herva mate, sem concessão de seu dono, pagará a mul
ta de 16U000, além de perder a herva, que ficará per
tencendo ao dono do mato, ou indenmisal-o do seu va
lor, quando tal herva já não esteja em seu poder.
Art. 29. Continua o uso do mercado publico de vi
veres, que com o nome de casinhas se hado estabelecer
nesta villa, c era cujo lugar deverão os lavradores ven
der ao povo o produclo de suas' lavouras quando o não
tenhão feito pelas ruas ou em suas casas, pagando para
as rendas desta camara, do uso de pesos c medidas, 80
réis diários.
Art. 30. O aferidor perceberá década peso, medi
da, ou balança que aferirSOrs., e metade pela revista,
pago pelo respectivo dono, sobre que recahirá toda a
despeza que se fizer para acertar pelo padrão.
Art. 31. Fica prohibida a factura de herva mate
álem dos mczes de fevereiro c agosto inclusive. Os in
fractores solVrcráo a multa de \ a 8U000.
TOMO 1.
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Art. 32. Nos terrenos proprios nenhum fabricante
cortará a herva pelo tronco, c sim desgalhará de modo que
não deteriore a sua vegetação. Os infractorcs soflrerão
a multa de S a 1GÜ000.
Art. 33. Todo aquellc que vender herva inale vi
ciada com outra qualquer herva, será multado cm 41JOOO
e obrigado a inutilisal a.
Art. 31. Nenhum lavrador poderá vender o produeto de suas lavouras aos atravessadores, ou íaverneiros, antes da estada nas casinhas quando não tenha casa
própria na viila, pelo menos tres dias, vendendo-os ao
povo. Os infractores soffrerão a multa de 4 a 8Ü000.
Art. 33, Os atravessadores ou taverneiros que com
prarem taes generos, para novamente os vender em con
travenção ao artigo antecedente, c antes do praso ncllc
estipulado sotTrerão a multa de 8U000.
Art. 36. E’ prohibido a qualquer pessoa galopar ou
correr a cavai Io pelas ruas da povoação sem que seja com
reconhecida precisão. Os contravenlores soíTrerao a
muitade2a4U000,e o duplo na reiueideucia. Na dis
posição deste artigo ficãocomprchendidos os filhos famí
lias, aggregados e escravos.
Art. 37. Todo aquelleque, sendo devidamente no
tificado. ou convidado por edital, não comparecer no pra
so marcado pelo vaceinador desta viila, afim dc ser vaccinado, sofrerá a multa dc 1 a 3Ü000. Na mesma
pena incorrerá aquello que tiver filhos, tutelados, es
cravos, ou quaesquer outras pessoas em seu poder, dc
cada um dcllcsque não comparecer, tendo sido convidado. Excepluào-sc aquellea que preferirem ser vaccina-
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nados em suas casas por peritos por elles chamados
pagos.
Art. 38. Todo aquellc que depois dc vaccinado não
comparecer no fim de oito dias para o exame da vaccina, ou não mandar as pessoas á seu cargo para esse exa
me, soíTrerá a multa de 2 a GU000'.
Art. 39. As casas de jogo de bilhar pagarão annualrnente nas villas I6U000, e nas freguezias e capellas
6UOOO.
Art. 40. As licenças para este fim serão passadas
pelo fiscal, c as casas que, em exercício, estiverem sem
cilas serão seus donos sugeitos á multa de 4 a 8U000.
Art. 41. As carreiras de cavnllos não poderão ser
corridas sem previa licença do fiscal, mediante o paga- .
mento de 12U000. Os intractores sofirerão a multa de
16 a 20Ü000.
Art. 42. Os que mascatearem com fazendas scccas
ou molhados, ou tiverem esses generos em suas casas,
com balcão ou sem elle, na beira da estrada ou em qual
quer parte do município, pagarão pela licença, que será
dada polo fiscal, 6U000.
Art, 43. Fica prohibida a matança de gado para
charqueada dentro da povoação desta villa, como acon
tece frequentemente, e infectando assim a atmosphera
com miasmas pútridos que podem originar epidemias;
podendo matar a duzentos passos distante do quintal c
conduzir a carne para sua residência. O contravenlor
soíTrerá a multa do 2U0Q0.
Art. 44, Todo aquelle proprietário que tiver algum
edifício em ruina, isto ó, sem o pavimento superior, so
mente com alguns signaes que demonstrem a existência
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da casa, abandono do mesmo, será obrigado a levanlal-o
no praso de seis mezes, e quando assim n3o faça, será
concedido a outra qualquer pessoa que ali quizer edificar.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução da referida resolução |>ertencer,
que a cumprao o façáo cumprir t3o inleiramente como
nella se contem. O secretario desta província a faça
imprimir, publicar e correr. Palacio do governo do Paran3, aos quatro de setembro do mil oitocentos cincoenla e quatro, trigésimo terceiro da independência e do im
pério.
Zacarias de Goks e Vasconcellos.
Estava o sello.
Sellado e publicado na secretaria do governo da provincia do Paran3, era 4 de setembro de 1854.
Augusto Frederico Cótin,
secretario do governo.
Registrado a f. 6 v. do livro l.°de leis e resoluções da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Paranã, em 4 de setembro
de 1854.
Manoel do Nascimento Abreo.
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DECRETO N.° 14 —de 5

de setembro.

Zacarias de Goes c Vasconcellos, presidente da provín
cia do Paraná. Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial sobre propos
ta da caniara municipal da villa de Anlonina decretou
a resolução seguinte:
Artigo 1 ° Todo aquelle que obtiver carta de data
para edilicar o fará no praso de dous annos, sendo casa
terrea, c de quatro sondo sobrado, sondo obrigado ali
nhai-a pela direcção das extremidades da rua em que ti
ver de levantar o edifício, precedendo licença da camara
para ser feito o alinhamento peloarruador do município,
o qual dará a altura da fronte, que nunca será menor de
dezoito palmos, nivelamento das soleiras, altura e largu
ra das portas, janellas epeitoris, pelo padrão do conselho.
O contraventor será multado em I2Ü000 poranno. A
camara poderá promover a desapropriação do prédio, que
não for edifícado no praso de 10 annos, se assim convier
aoaformoseamcnto da villa, regulando-se pela legislação
em vigor, quanto á desapropriação.
Art. 2 ° A doutrina exarada no art. I.°, quanto a
base condiccional da edificação, óapplicavel aos prédios,
que se rcedificarem, com tanto que a obra comprehcnda,
pelo monos, metade do madeiramenlo do telhado do pré
dio velho. O contraventor pagará a multa de 12U000,
combinada com a disposição inicial do art. t.°
Àrt. 3.° Os muro9 quo depois da publicação desbv
TOMO I.
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jK)stura forem edificados, nio poderio (cr menor altura
que a de 12 palmos. Os contravenCores serio multados
em GÜOOO annuaes, ea mesma pena sofliorào os que nao
caiarem as frentes de suas casas e muros, ao menos dc
dous em dous annos.
Art. 1.® Todo aquelle que dentro do praso de ura
anno nio calcar a frente de sua casa dez palmos, segun
do o nivelamento do centro «Ia rua, será multado em
ÍOTJOOO, c o serviço feito á sua custa.
Art. o.° Todo aquelle que tiver carro, que transitar
pelas ruas desta villa pagará para as despezas municipaes2U000 annualmenle,.Q.cunlravenlor pagará a multa
4e£ÜMQ_____ ____
...
.
Art. 6.° Todo aquolie que exportar betas, cabos e
enfrexates pagará o imposto de 20, 40 e CO réis por peça.
O comraventur pagará a muita de 4U000, e o duplo na
reincidência.
Art. 7.° O taboado que for exportado ficasugeito a
iraposiçio seguinte:
Dúzia dc táboas do 10a 2o palmos . . .
Dita de ditas de costado de 30 a 40 ditos
Dita de ripas serradas
.. 33i(a de ditas de gissara

ICO róis.
300 réis.
40 réis.
20 réis.

A rt. 8.® Todo aquelle que tiver porcos, cies c cabras
vagando pelas ruas, ficasugeito apagar alem do damno
quu Viverem causado esses animacs, a multa do2’J000 :
exccpluio-sc os cies perdigueiros.
- Art. 9.° Todo aquelle que nas ruas lançar qualquer
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cousa dc facil pulrefacçAo, ou que sirva de estorvo ao
transito, ou desaieio deltas pagará a multa deGUOOO, e
será obrigado a lançnl-a fora ; não sabendo, porem, quem
seja o malfeitor, o fiscal fará á custa da camara, conti
nuando na indagaçAo de quem elle seja, afim de haver
a multa e despeza feita.
Art. 10. Os negociantes que andarem pelas ruas,
estradas, ou bairros do município com tabuleiros, ou cai
xas de fazendas, ou joias, pagarAo annualmenle pela li
cença 30U0Q0, e por seis mezes 15U000, nAo podendo
a mesma licença ser transferida a outra pessoa,- soflrendo a multa de HiL'000 aquelles que, sem cdla forem en
contrados. Esta licença será requerida ao presidente da
camara, o qual avista da declaração do pro< urador, de
liaver recebido a importância da mesma mandará passar
pelo secretario, assignando-a conjunctamente com elle.
Art. 11. E’ permiltido a carreira de cnvnllos, so
mente denlro desta villa, mediante o pagamento de
lOUOOO pela licença, que será passada pelo fiscal. Os
contraventoros pagarAo a multado I5U000,
Art. 12. Ninguém poderá edilicar nos terrenos do
Rocio sem que obtenha carta de foro, que será passada
pelo secretario da camara, sem prejuízo de terceiro, me
diante o pagamento de 20 rs. por braça de frente, e 50
de fundo. O conlravcntor incorrerá na multa de 0 a
101J000.
Art. 13. Nos títulos dc carta de fôro que se conce
derem serAo reservadas para uso publico— pedreiras,
barreiras, fontes, madeiras, estradas, c alravessadouros,
obrigados os concessionários á soífrerouso publico.
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Art. 14. Ficâo sugeitos ao imposto do 4UOOO annuaes as olarias do telha c tijolos deste município. Os
confravenlores pagarão a multa de 10U000.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução da referida resolução pertencer,
que a cumprifo c fação cumprir tão inleiramer.te como
nella se contem. O secretario desta província a faça
imprimir, publicar e correr. Palacio do governo do ParanS, aos cinco de setembro de mil oitocentos cincoenta e quatro, trigésimo terceiro da independencia e do im
pério.
Zacarias t>r Gors e Vasconceli.os.
Estava o sello.
Sellado e publicado na secretaria do governo da pro
víncia do Paraná, em 5 de setembro de 1854.
Augusto Frcdctdco Colin,
secretario do governo.

«

■

Registrado a f. 10 do livro l.°deleis e resoluçdes da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do ParanS, em 6 de setembro
de 1**4.
Manoel do Nasdmaito Abreo.
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DECRETO N.° 15 —

de

5

de setembro.

Zacarias dc Gocs e Vasconcellos, presidente da provín
cia do Paraná. Faço saber a todos os seus habitantes
que a assemblóa legislativa provincial, sobre proposta
da camara municipal da capital, decretou a resolução
seguinte:
Art. l.° Todo aquelle que tiver casa de morada no
lloeio desta cidade, occupando até 50 braças em qua
dra, pagará nnnualmcnte por esse facto 1U000, seguin
do em tudo mais as posturas em vigor.
Art. 2.° Fica prohibida a tirada de esmolas para o
Divino Espirito Santo o Santíssima Trindade, que não
sejáo para as festividades da própria freguezia, preceden
do licença grátis do fiscal: os contravenlores, soflreráo
alem da multa de 30UQ00, 8 dias de prisão; revogado
o art. C.° das posturas approvadas em 2 de março de 1842.
Art. 3.° Os negociantes que não forem estabeleci
dos nesta capital, ou povonção do município, c andarem
pelas ruas, estradas, &c., com taboleiros ou caixas de fa
zendas, seccas, ou outros quaesquer generos, pagarão
annualmente pela licença S0U000, e pela de 6 mezes
50UQ00, não podendo a mesma ser transferida o outro
indivíduo.
Art. 4.° Os que alem das fazendas tiverem joias,
brilhantes, ouro, ou prata, pagarão pela licença annual
1&0U000 c pela de 6 mezes ÍOOUOOO.
TOMO I.
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Art. 5.° Os que unicamente venderem objectos de
ouro, prata, jóias, brilhantes, &c., pagarão pela licen
ça anniial lOOtJOOOe pela de C inezes íiOUOOO.
Art. 6.° Os que commerciarem com taes objectos
deverão tirar as respectivas licenças, afim de quando
exigidas por qualquer dos empregados da camara serem
apresentadas: os contraventores, alem do imposto, papagarao a multa de 30U000 \ e na reincidência, alem
do imposto e multa, soflrerào 10 dias de prisão.
Art. 7.° Os que tendo tirado licença, forem encon
trados sem ella pagarão a multa de 4Ü000, c o duplo
na reincidência.
Art. 8.° As licenças serão requeridas ao presidente
da camara, que Avista da declaração d«» procurador de
haver recebido a miporlancia da mesma, mandará pas
sai-a pelo secretario, assignando-a conjunctamente com
ellc.
Art. 9.° Os empregados da camara, quando encon
trarem quaesquerdoscommercianles mencionados nesta
postura, deverão exigir a apresentação da licença, cem.
caso de duvida sobre a identidade da pessoa irão á pre
sença do procurador, para que este reconheça se é ou
não o que tirou a licença.
Art. 10. Aquelle porem, que não tiver a licença c
allegar que extraviou-se, c tendo-se isto verificado pela
informação do procurador, poderá requerer nova, lan
çando-se nella a data da primeira, e a em que se findar,
pagando por esta 2Ü000.
Art. 11. Todos aquellcs que comprarem fora das
pontes e mesmo sem as condiçfcs do art. 2.° das poslu-
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vas approvadas em 6 do fevereiro do 1837, generos co
mestíveis dirigidos á esta cidade, ou a qualquer das povoações do município soflrerão, alem da multa de 15U
rs., 8 dias do prisão, e o duplo na reincidência; a mes
ma mui lasoflrerá o fiscal quando, por negligencia ou co
nivência deixar de requerer contra os compradores e la
vradores que venderem o produclo de suas lavouras aos
mesmos atravessadores incorrerão na metade das penas
impostas aquellas: revogado o art. 3.° das posturas ap
provadas em data acima declarada.
Art. 12. Os artigos das posturas approvadas ate
esta data que impõem multa por falta de pagamento do
imposto, verificando-se aquella, pagarão igualmente os
kupostos.
Art. 13. Todo aquello que desobedecer o fiscal enr
negocio de sua jurisdicção, soQrerá, alem da multa de
8U000, 3 dias de prisão c o duplo na reincidência.
Art. 14. Os que tiverem cães quer de caça, quer
de guarda, a excepção dos perdigueiros e dogues, sem
que andem açaimados de modo que não possão fazer
darnno ás pessoas, ou rebanhos, soflrerão a multa de
SU000 ; os cães sem donos serão mortos e enterrados a
custa da camnra: revogado o art. 14,° das posturas ap
provadas em 3 de fevereiro de 1832.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento c execução da referida resolução pertencer,
que a cumprào c fação cumprir tão inteiramenle como
nclla se contem. O secretario desta província a faça im
primir, publicar e correr. Palácio do governo do Paranã,
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aos cinco de setembro de mil oitocentos cincoentn o qua
tro, trigésimo terceiro da independencia c do império.
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Sei lado e publicado na secretaria do governo da pro
víncia do Paraná, era 5 de setembro de 1854.
Augusto Frederico Colin,
socrelario do governo.
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Registrado a f. 11 v. do livro 1,° dc leis c resoluções
da assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do ParanS, em 5 do setembro
de 1854.
Manoel do Nascimento Abreo.
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de setembro.

Zacarias de Goes c Vasconcellos, presidente da provín
cia do Paranã. Faço saber a todos os seus habitan
tes que a assembléa legislativa provincial, sobre pro
posta da camara municipal de Guarapuava, decretou a
resolução seguinte:
Art. !.• Todo aqucIJe, que nas povoações, ou seus
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•subúrbios der suas casas para batuques e fandangos pú
blicos, sem que para isso tenha oblido licença da auto
ridade competente, a qual será apresentada ao respec
tivo inspeclor de quarleirào, sofirerá, alem da multa de
8 á 12Ü000, a pena de 3 á 8 dias de prisão.
Art. 2.° Todo aquelle que apanhar animal alheio,
ou dclle utilisar-se, sem licença de seu dono, quer seja
com elle encontrado, quer seja disso convencido peran
te a autoridade competente, sofirerá a multa de 4 á 8U
rs., que pagará sendo pessoa livre, se menor, seu pacou
tutor, se escravo, seu senhor, ou será castigado com 2S
açoites.
Art. 3.° Todo aquelie, que depois de avisado, dei
xar andar pelas ruas e praças seus porcos e outros animaes dam ninhos, bom como cães ferozes sem estarem
açaimndos, sofirerá a multa de 3 á 9U000, e nas rein
cidências, alem da multa, serão taes animaes mortos c
enterrados á custa da camara.
Art. 4.° lí’ prohibido alterar caminhos e atravessadouros públicos, só a camara os poderá mandar explo
rar, convencendo-se da utilidade da alteração: o quando
for alguma propriedade particular, promoverá os rocios
de franquear a entrada sem prejuízo de terceiro. Os infractores, alem da responsabilidade de reparar o darono
causado, serão multados em 4 á SU000.
Art. 5.° Todas as aguas correntes, que existem
dentro c nas proximidades desta villn, ficão pertencendo
á municipalidade para a servidão publica.
Art. G.° Toda a pessoa, que, sem licença, der tiros
dentro desta villn, sofirerá a multa, aendo de dia, 2Ü000,
TOMO I.
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c sendo de noite, de 4U000, alera da pena do 2á 8 dias
dc prisão, e.xceplo em festividades, ou outros quncsquer
actos dc regosijo publico.
Art. 7.° Fazem parle das rendas da camara muni
cipal desta villa as seguintes imposições:
§ 1.° Dc cada uma loja de fazenda secca, armazém,
taberna ou botequim, pagará seu dono annualmente,
dentro da villa 2ÜOQO, e nas frcguezias, capcllas ou es
tradas lUOOO.
§ 2.° Os mascates, ou qualquer que lenha negocio
ambulante de fazendas entradas doutro município, pa
garão 6U000, e os de quinquelharias, bijouterins, ouro,
prata, pedras, &c., 30Ü000.
§ 3.° Todo aquelle que abrir casa de jogo licito pa
gará annualmente, em seu começo, e para a conserva
ção, GUOOO sendo na villa, c 4U000 sendo fora.
Art. 8.° Ninguém poderá usar dos negocios men
cionados no art. 7.° sem previa licença da camara, pela
qual e seu registro pagará ao secretario 300 réis, e no
mesmo acto ao procurador du camara a imposição mar
cada no mesmo artigo. O contraventor, alcrn da im
posição, pagará a multa do 8Ü000.
Art. 9.° Os negociantes deverão ter os pezos e me
didas seguintes:
§ i.° O do fazenda secca — vara, covado, o balança
pequena com marco de libra, meia libra ou quarta.
<} 2.° O de armazém ou taberna, vara, balança, e pe
sos de metal de uma arroba á 1/8 libra : medidas de li
quido, de uma inedida a 1/8 dc quartilho, de soccos, de
meio alqueire a 1/8 do mesmo.
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§ 3 ° Estas balanças, pesos, e medidas serão afiladas
pelo padrão da camara Iodos os annos, no mez de janei
ro, c revistas no dc junho, pagando ao aferidor 1Ü600
por marco nàoaferido, 80 réis sendo aferido, 160 réis por
outros pesos não a feridos, c nas revistas 40 réis por peso
não a ferido.
§ 4.° Os contraventorcs do arl. 9.° pagarão, alem da
obrigado imposta pola postura, a multa de 10U000.
Art. 10. O proprietário de carro, que transitar pelas
ruas desta villa pagaráannualmente década um2U000,
sendo seu dono obrigado a aprcsental-o, cm todos os mczes de janeiro, ao fiscal para marcal-o com a era respe
ctiva, c em cujo acto pagará a referida imposição. Os
contraventores ficáo sugcitos á multa de 6Ü000.
Art. 11. Todo aquelle que obtiver carta de data para
rcedificar dentro do quadro da villa pagará por uma vez
somento 2U000 por braça de frente com fundos corres
pondentes á metade da distancia d'outra rua, que lhe fi
car parallela por detraz dos mesmos fundos.
Art. 12. Todo aquelle que obtiver faculdade da ca
mara para estabelecer-se no Rocio desta villa, ou nello
conservar sc, pagará o foro annual do 800 réis pelo lu
gar da morada, com 60 braças de terreno em quadra, e
pelo mais terreno que lhe for concedido pagará também
annualmciUc dc cada uma braça dc frente com 50 de
fundos 20 réis.
Art. 13. Ficáo prohibidas as rifas no município. Os
contraventorcs pagarão, para o cofre da municipalida
de, a multa de 10 a 30U000.
Arl. I V. As licenças para espectáculos públicos serão
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somente concedidas depois de satisfeitas as seguintes imposições, c os que sem cila derem ficflo sugeitos a pa
gar a multa do duplo do que deveriáo pagar.
§ l.° Por espectáculos dc volnntins, gymnastica,
cquitaçáo e equilibrios, sendo por paga, terá a imposi*
qilo de 10U000.
§ 2.° Por espectáculos de mágico, pbantasmagoria,
bonecos, c outros deste genero, sendo por paga, ficao
sugeitos á imposiçdo de lOtJOOO.
§ 3.° Porcosmornmn, diorama, marmota, panorama,
e outros espectáculos conlinuados de objectos à vista dos
espectadores, pagará 12U000 pela licença, nao exceden
do a ura mcz, porem sendo grátis nada pagará.
Ari. to. E’ permillido a corrida decavallos somente
nas povoaçòcs com aulorisadto da policia, mediante o
previo pagamento de 16UOOO, ou seja a aposta verbal ou
por escripto, c quando a aposta exceder de ISOUOGO se
pagará mais pela licença UtJOOO. O contraventor pa
gará o duplo, náo cumprindo Jittcralmente o preceito
supra.
Art. 16. Todo aquelle que quizer, ou mandar fabri
car herva inatc nas matas do Rocio desta villa, para ne
gocio, nao o poderá fazer sem previa licença do (iscai da
camara, a qual náo poderá.exceder do um anno, c pa
gando pela mesma 8U000 para o cofre da municipali
dade: O contraventor será multado no duplo da quan
tia acima.
Art. 17. Todo aquelle que recolher gêneros dus quo
pagito direitos municipaes, nas casinhas desta villa, nada
pagará pelos tres primeiros dias, e de entao cm diante
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pagará 60 réis por dia. Sondo, porem, os generos de
natureza diversa, pagará a mesma imposição desde o dia
da entrada, pena de pagar o triplo no caso de recusa.
Art. 18. Os impostos annuaes são devidos por in
teiro, desde que se fizerem os lançamentos ou passaremse as licenças, posto que nao seja no começo do anno.
Art. 19. Em quanto não houver matadouro publico,
os fiscaes marcarão um lugar proprio para esto uso, fóra
do qual nenhum marchante poderá matar gado vaccum
para vender a carne verde, pena de multa de 8U000de
cada rez que matar fóra do lugar designado.
Art. 20. O terreno do Rocio será concedido pela
camara á todo aquelle que se quizer estabelecer, me
diante o foro marcado no art. 12, nunca podendo a ca
mara conceder terrenos na parte do mato, nelle comprchcndido, que deva ficar livre para serventia e uso pu
blico, das madeiras, sipós, lenha, &c.
Art. 21. No titulo de foro que a camara conceder,
haverá a precisa clausula — ficao reservados para o uso
publico os materiaes proprios para cdificar —.
Art. 22. Pelo titulo de foro que a camara passar, e
seu registro, perceberá o secretario da mesma 600 réis,
pagos pelo interessado, o qual, em qualquer tempo, po
derá desistir do terreno aforado por um termo cscriplo
pelo respectivo secretario, podendo desde então a cama
ra conceder a quem pedir.
Art. 23. E* prohibido a qualquer indivíduo conser
var nos campos o matos do Rocio, maior numero deaniínaos do crear, que o do vinte cabeças: o contravenlor
1«
TOMO 1.

kl

i

i

I

‘8u
:

•f »i

\\

i-lS

t

m
!

— 46 —
será punido com a multa de 1U000 por cabeça que de
mais tiver.
Art. 21. E' prohibido nos matos do Rocio derribarem-sc arvores de cerne ou pinheiro, assim como descascar estes sem que seja para ulilisar-sc do madeiro. O
conlravcnlor de cada vez que commclter esta infracção
pagará a multa de 6U000: a disposição do presente ar
tigo será extensiva ao Rocio de Palmas.
Art. 25. Pela mesma forma é prohibido queima*
rern-se os campos do Rocio, antes do mez de setembro,
e depois do fira de novembro: os infractorcs pagarão a
multa de 6U000. São responsáveis á satisfação da multa
do presente artigo c do antecedente, os paes pelos filhos,
os senhores por seus escravos, c os tutores por seus pupillos.
Art. 26. Fica marcada a extensão de 400 braças cm
quadra para o quadro desta villa, considerando-se seu
ponto de partida o largo da Matriz, que será demarcada
pela camara.
Art. 28. Ninguém poderá edificar dentro desle qua
dro, sem que obtenha da camara o titulo de data, pelo
qual pagará ao secretario o mesmo que pelo foro, alem
do que fica estabelecido no artigo 11, não excedendo de
10 braças para cada casa.
Art. 28. Noslitulos que se passarem haverão as se
guintes condições:
§ i .° Que terão as casas na frente 18 palmos pelo
menos.
§ 2.° Que só lerão lacaniça sendo canto ou fim dc
quadra.
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§ 3.° Que nüo abrirào alicerces sem assistência do
fiscal, c prévio arruamcnlo.
§ 4.° Que as porias da frente terâo 12 palmos, pelo
menos, contados do nivcl do soalho: os infraclores deste
artigo e do antecedente, alem de ser a obra demolida á
sua custa, pagarilo a multa de 10U000.
Ari. 29. Quem obtiver carta de data para edificar
casas é obrigado a levantar as mesmas e pol-as em esta
do de receber madeiramcnlo no praso de dous annos, c
fechadas em roda, no de Ires annos: o contraventor, de
cada anno que exceder os prasos determinados pagará a
multa de 15U000;
Art. 30. Todo aquelle que quizer fabricar herva
mato no Rocio desta villa será obrigado a podar as ar
vores pelos ramos, e nunca pelo tronco, nilo podendo fazer a colheita fóra do tempo, comprehendidoentre o l.°
de fevereiro e o ultimo de agosto de cada anno: ocontravenlor será multado em 8U000.
Art. 31. A* ninguém é permillido recolher ou con
servar animaes, de qualquer especie que seja, entre ter
ras lavradias, de sorte que possão damnificar as roças, la
vouras ou terras de seus vizinhos, sem conservai-os de
baixo de cerca de lei: o contraventor, alem da satisfação
do damno causado, pagará a multa de 10U000.
Art. 32. Todo aquelle que quizer plantar em beiracampo, capões, ou terras contíguas ás de criar, será obri
gado a cercar suas lavouras com cercas de lei $ pena do
não poder reclamar o damno soflrido.
Art. 33. Enlendor-so-ha por cerca dc lei avalia de
11 palmos de largura c 10 de profundidade, ou muro de
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pedra do 4 palmos de largura e 7 de altura; a ccrca de
tranqueira de cerne, rasgadas, e çheias com achas aléa
altura de 8 palmos.
Art. 34, O animal que transpor estas cercas, c fizer
mal ás plantações e terras alheias será considerado damninho, e neste caso será seu dono avisado perante duas
testemunhas, pelo menos, para tomar conta nelle, e
quando volto a repetir o damno poderá o prejudicado
conduzil-o c entregai-o a autoridade policial respectiva
para o fazer arrematar, applicando-sc seu produeto liqui
do para o pagamento do damno.
Art. 33. Se o damno causado tiver sido por porcos
ou cabras (quando se conheça o seu dono) será pela pri
meira vez avisado, e continuando serdo mortos c entre
gues a seu dono (querendo), e no caso contrario a auto
ridade policial os fará vender, applicando o seu produá satisfação do damno.
Art. 36. A’ ninguém é permillido entrar, a titulo
de caçar, ou por outro qualquer pretexto em inverna
das ou campos de criar, que fação parle de alguma fa
zenda, e como tal reconhecido, sem permissão de seu
dono: O contraventor, no que diz respeito aos campos
de criar, que íaçao parte das ditas fazendas, pagará a
multa de 10U000, e nas invernadas, alem dc pagar o
duplo, soflrerá a pena de 8 dias de prisão. Esta pena
não se fará extensiva aos que nos referidos campos via
jarem por estradas.
Art. 37. A’ ninguém 6 permittido occupar ou cer
car as rondas ou pousos de tropa cm todas as estradas
que cortão o município, tirando assim a commodidadc
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dos andanles: o contravcnlor, alem dc ser obrigado a
franquear a ronda ou pouso cercado, soffrerá a pena de
2OU000 de multa e 8 dias de prisiio.
Art. 38. Os terrenos paludosos ou brejaes, que es
tão no quadro desta villa, c que nilo estilo sugeitos ás
disposições dosart.* II c25 das posturas presentemente
approvadas, [>oderão ser concedidos gratuitamente a
quem os requerer pela maneira seguinte:
§ i.° Se concederá por carta de data a quem reque
rer até 30 braças do mencionado terreno com outras
tantas do fundo, conformo o alinhamento desta villa.
§ 2.° Os posseiros silo obrigados a mandal-os dessecar ou assudar, onde necessário for, no praso de quatro
annos, contados do dia em que tiver obtido a respectiva
carta, e do que pagará os emolumentos ao secretario.
§ 3.° No praso dc oito annos, contados da mesma data,
serilo obrigados a edificar ura prédio em parte dc uma
das frentes, entulhar, dessecar metade da largura da rua
que circular o seu terreno. Os contraventores ficilo su
geitos ás penas impostas pela presente postura a datas de
terrenos.
Ficao revogadas as disposições em contrario.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução da referida resolução pertencer,
que a cumpráo c façào cumprir liío inleiramente como
nclla se contcin. O secretario desta província a faça
imprimir, publicar ecorrer. Palacio do governo do *
ranil, aos cinco de setembro de mil oitocentos c\r
TOMO I.
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ia e quatro, trigésimo terceiro da independência e do im
pério.
Zacarías df. Goes e Vasconcellos.
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Eslava o scllo.
Sellado e publicado na secretaria do governo da pro
víncia do Paranit, em S de setembro dc 1854.
Augusto Frederico Colhí,
secretario do governo.
Registrado a f. 12 v. do livro l.° de leis e resoluções
da assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Paranã, em 5 de setembro
de 1854.
Joâo Machado Lima,
.
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LEI N.° 17 — DE 14 DE SETEMBRO.
Zacarias de Gocs e Vasconcellos, presidente da provín
cia do ParanS. Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou c eu
sanccionei a lei seguinte:

s
F
:

Artigo l.° Fic2o creadas na capital da província as
seguintes cadeiras do ensino secundário:

1

— 51
Uma de latim.
Uma do francez.
Uma de inglez.
Art. 2.° Rasas cadeirasserão dadas a indivíduos, que
em concurso publico apresentarem provas de niaior ap
tidão, podendo o governo, cm quanlo o concurso não pro
duzir seu efieilo, fazer recahir a nomeação interina em
sugeilos que julgar idoneos.
Art. 3.° O ensino de francez c inglez poderá ser con
fiado a um só professor.
Art.
O professor de latim terá de ordenado SOOU
c gratificação 200U rs. por anno.
Art. 5.° Igual vencimento perceberão os professores
de francez e inglez; mas se o governo julgar preferível
a reunião dessas duas cadeiras, terá o professor interino
ou eflectivo, alcra do ordenado de SOOU, a gratificação
de 600U000.
Art. C.° Ix)go que na capital se estabelecer um iycêo, formarão parte dclle as cadeiras de que tratão os ar
tigos antecedentes.
Art. 7.° Fica creada na villa deS. José dosPinhaes
uma cadeira de primeiras letras para o sexo feminino, e
outra na villa de Guarapuava.
Art. 8,° Fica igualmente creada na capella de Pal
mas uma cadeira de primeiras letras para o sexo mascu
lino.
Art. 9.® Na capital haverá uma seguuda cadeira de
primeiras letras para o sexo feminino.
Art. 10. Quando em alguma povoação ou bairro po
puloso não existir numero de meninos ou meninas que
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Art. 15. Haverá um inspector geral de inslrucção
tanto primaria como secundaria, de nomeaçuo do presi
dente da província, que o conservará era quanto bem
servir.
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justifique a creaçao de uma escola publica, ou se fecho
a existente por falta delle, poderá o governo subvencio
nar um mestre particular com a gralificaçiío annual do
1201J000 para ensinar os meninos pobres.
Àrt. 11. O governo fica autorisado a augmcnlar uma
segunda ou terceira cadeira de primeiras letras era todos
os lugares em que o numero dos alumnos, que frequen
tarem as existentes, for maior de 50.
Art. 12. O ensino primário é obrigatorio em um cir
culo de uma legua das escolas publicas; os paes, tutores,
curadores e protectores, que dentro delle morarem, e ti
verem em sua companhia mcuinos maiores de 7 annose
menores de 14, e meninas maiores de 7 e menores de 10
silo obrigados a dar-lhe ainstrucqâo primaria, exccptosc
provarem pobreza, sob pena de incorrerem na multa de
10a 50U000, conforme as circumstancias.
Art. 13. A primeira multa será dobrada nas reinci
dências, verificadas de 6 em 6 inezes.
Art. 14. O produeto destas multas será exclusiva
mente applicado ao auxilio do meninos pobres para re
ceberem o beneficio da instrucqão primaria.

Art. 16. Em cada povoado onde existir uma es
cola publica ou particular haverá um inspector da instrucqâodo districlo.
Art. 17. As atlribuiqões do inspector geral, e dos
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inspcclores de dislriclo serão designadas em regulamento
do governo,
Art. 18. O inspcclor geral vencerá a gratificação de
l:200ü000 por anno.
•
Ari. 19. Em quanto com o maior desenvolvimento
do ensino outra providencia não for tomada, servirá para
escrever perante oinspcctor geral um amanuense da se
cretaria da presidência, queellc reclamará do respectivo
secretario toda vez que o expediente do seu cargo exigir.
Art. 20. Ficão revogadas as disposições em contra
rio.
Mando portanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento da referida lei pertencer, que a cumprão e
fação cumprir tão intciramente como nella se contem.
<) secretario desta província a faça imprimir, publicar e
correr. Palacio do governo do Paraná, em quatorze de
setembro de mil oitocentos cincoenta c quatro, trigésimo
terceiro da independência e do império.
Zacarias
de Goes e Vasconceli.os.
•
.

Estava o sello.
Carla de lei, pela qual vossa excellencia manda execu
tar o decreto da assemblea.legislativa provincial, sobre
o ensino primário e secundário da província, como acima
se declara.
Para v. exc. ver.
João Machado Uma a fez.
to,ao i.
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Sulladti e publicada na secretária do governo dá provín
cia do Paraná, cm t V do solembro de 1854.
Augusto Frederico ( o/m,
secretario do governo.
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Registrada n f. I(i do livro 1,° de leis ç resoluyies da
asscinblêa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Paraiià, em 14 de selembru de 1851.
Joáo 31 achado Lima.

LEI iS'.° 18 — dè 18

dé

sKTr.Mnno.

Zacarias de Goes e VasconccNos, presidenle da provín
cia do Paraná. Faco saber a Iodos os seus habitantes*
.
•
que a assenibléa legislativa provincial decretou c eu
sanccionci a lei seguinte:
CAPITULO I
DESPBZAS MÚMCI PA ES.

Artigo t.° As camaras municipaes da província do
Faranã sito aulorisadas para despender nonnno financei
ro de 1851—1855 a quantia do dozeselo contos quatro-

— s* —
céiltotf c' <|tiareriid' è ttes uiH quinhentos d oitenta réis,
nos seguintes objtefctós de seu expediente':
CáTTÍara da capital.
Gratificação ao sedretario . 300U00©
20OUOOO
Ao fiscal...........................
Ao continuo...................... 120Ü000
Para contractar um advogado 200Ü000
Expediente dojury, custas o
meias ditas . .
. • 150Ü00O
Uluminação interna © exlerrta da cadéa. .... 150Ü00O
Aluguel para uma casa do
prisão no Yguassú . . .
40UOOO
Despezas cvcnluacs, inclusi
ve papel, pennas e obrêas 300Ü00O
. . J:620U3$3
Obras publicas hm»
Para o cemitério. . . - 600Ü00Q
3:G80U3K3
Carnara da cidade de Paranaguá.
Gratificação ao secretario .
Ao fiscal...........................
Ao continuo . . . . *
Com missão do 6 por °/0 ao
procurador

2SOUOOO
150Ü000
ÍOOÜOOO
175TJ000
698U000

3:G80U353
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39SU000
Transporte......................
Subsidio aos presos pobres . 300U000
IIluminação interna e exter
na da cadèa. ; . . . 220Ü000
80U000
lleparo e limpeza de prisões
120Ü000
Aceio e limpeza da caraara.
Expediente da camara c ju120U000
ry, custas e meias ditas .
Obras publicas, inclusive rs.
200U para desapropriação
do rocio de Guaraqueçaba. 2:91 OUl 20
. 200U 000
Eventuaes
---QOOÜO i

3:C80U353

4:C25UI20

Cornara de Antonina.
Gratificação ao secretario .
Ao continuo . . . . .
Aluguel da casa das sessões
e cadèa...........................
Limpeza do Rocio . . .
Despczas eventuaes, inclu
sive a coramissão do pro
curador ... . ...
Jury, custas e meias ditas .
Obras publicas . . . .

ISOUOOO
30Ü000
7CU800
90U000

100U000
80U000
499UI73
1:02511973
9:331U.UG
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9:331 UUG

Transporte
Camara de Morretes.
Gratificação no secretario .
Ao fiscal...........................
Ao continuo .....
Aluguel da casa da camara,
e de outra para prisão .
Luzes para a cadôa . . .
Expediente do jury, custas
e meias ditas . . . .
Compra de alfaias para a inatriz
Evcntuaes . ,
Obras publicas

160U000
GOÜOOO
50U000
132Ü000
29U000
28Ü000
220U000
ÍOOUOOO
357Ü140
1:136UU0

Camara de Guaraluba.
Gratificação ao secretario .
Ao fiscal...........................
Ao continuo......................
Aluguel da casa d»*f camara
e cadôa ...........................
Limpeza do campo . . .
Demarcação do llocio . .

GOÜOOO
lOÜOOO

12Ü000
3GU000
29U200
3U000
I50U200 10:4G7Ü5SG

TOMO I.
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150U200 10:467(7586
Transporte. . . - .
5Ü480
Luzes para a cadôa . . .
Com missão ao procurador e
23Ü6S5
expediente......................
Pesos e balanças para a ca5Ü360
mara...............................
22Ü040
Eventuaes
85Ü020
Obras publicas . . . .
201Ü785
Camara de S. José dos Pinhões, para f 854.
Gratificação ao secretario .
Ao fiscal ......
Ao continuo......................
Aluguel da casa e luzes para
a cadeia ......
Custas e rocias ditas . . .
Pagamento da divida do se
cretario e continuo . .
Compra de pesos e medidas
para padrão.....................
Compra de um sello . . .
Compra de mobilia para a
camara...........................
Papel, tinta, obrêas e livros.
Eventuaes...........................
Obras publicas ....

ÍJ

1SOUOOO
50U000
50U00O
80U000
ÍOOÜOOO
65Ü000
10Ü000
20X7000
fOOUOOO
32UOOO
ÍOOÜOOO
719Ü000
1:476U00O

MSI
1

12:235 U37I
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Transporte

12:23$U371

Camara de S. José dos Pinhões, para 1855.
Gratificado ao secretario .
Ao fiscal
Ao continuo .....
Aluguel da casa o luzes para
a cadèa ..........................
Custas c meias ditas. . .
Despczas cvenluaes, inclusi
ve pcnnas, tintas c obrèas
Obras publicas. . . . .

150U000
50U000
50U000
80U000
100U000
70U000
154U000
65VÜ000

Camara da villa do Príncipe.
Gratificado ao secretario .
Ao fiscal...........................
Ao porteiro , . • • •
Ao fiscal do Rio Negro . :
- Expediente do jury, custas c
meias ditas......................
Evcnluaes...........................
Obras publica9......................

ISOUOOO
80UOOO
36U000
30U000
80U00O
150U000
500U75Í
1:056U75Í
13:946ÜÍ22
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Transporte
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Camara de Castro.
200UOOO
Gratificado ao secretario .
100U000
Ao fiscal
50Ü000
Ao continuo......................
Aluguel da casa que serve de
2*U000
cadèa na Ponta Grossa .
SOUGOO
Luzes para a cadèa . . .
Expediente da camara e col6111*80
legio eleitoral ....
GOUOOO
Jury, custas e meias ditas .
Suppriracnto aos presos po
20U040
bres ................................
Empréstimo á fabrica de Ti36U840
bagy...............................
Com o cemitério .... G00U000
80Ü000
Eventuaes...........................
Obras publicas .... 1:35217498
2:665Ü458

«

Camara de Guarapuava, para 1854.

I
:

Gratificado ao secretario .
Ao continuo.....................
Expediente da camara . .
Eventuaes...........................

SOUOOO
30U000
30U000
40U000
130U00Q 1G:GI1Ü580

;
\
!

t *
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Transporte.................
Para pagamento da divida .
Obras publicas ....

180U000
42U379
55U621

16:611Ü580

278U000
Camara de Guarapuava, para 1855.
Gratificação ao secretario
Ao continuo ....
Expediente da camara .
Evenluaes......................
Obras publicas . . .

80U000
30ÜOOO
30U000
60U000
354U000
554X7000
17:U3Ü580

CAPITULO II
1IA RECEITA MUNICIPAL.

Art. 2.° Fica orçada a receita municipal, no anno
financeiro do lS5i—1855, na quantia de dczesete con
tos quatrocentos setenta e cinco mil quinhentos e qua
renta reis, calculada pela maneira seguinte :
Camara da capital.
Subsidio dc barris c pannos
de algodfto. ....
TONO 1.

150U500
16

— 62 —
lGOUuOO
Transporte . . : .
Alugueis das casinhas c SO
rs. por cabeça de rez cor
10GU000
tada................................
400U000
Foros do Rocio e casas. .
80U000
Cartas de data para edificar
Licenças para espectáculos
20Ü000
públicos......................
Multas por infraeçoes de
S0Ü000
posturas .....
20U000
Carreiras de cavallos . .
Carros que transitâo pela
40Ü000
cidade...........................
Imposto sobro herva mate. 1:OOOUOOO
Licenças «aos mascates e
joalheiros......................
200U000
240Ü000
Novo imposto ....
Saldo depois de deduzida a
quantia do orçamento vi
746Ü453
gente ...........................
Quantia que se deve arre
320Ü00U
cadar d'imposto de herva
ídem que se tem de arre
cadar do governo, des
pendida com presos po
bres................................
277U400
3:680U353
Camara da cidade dc Paranaguá.
Quantia arrecadada con-
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Transporte . . • •
forme as posturas de 13
278U0G0
de abril de 1833 . .
'rcrrenos aforados no Ro
oOUOOO
cio e Culinga . .
Imposto de 4Ü000 por pi
400Ü000
pa de azeite doce
2U000 por pipa de qual
20U0Q0
quer outro azeite .
3 réis por vara de panno de
algodão.....................
1 OOUOOO
3U200 por pipa de aguar
30U000
dente dc inunicipio .
2ÜOOO por lastro de embar
cação ......................
OOUOOO
80 réis por cabeça dc rez
64U000
cortada.....................
GiO réis por terno de medi
das
50U000
10 réis por alqueire de fari
nha e grãos . . , .
100U000
2U000 por cavallo c 500 rs.
por vacca que pasluo no
20U000
campo...........................
4U000 por braça de terre
no para edificar . , .
40UOOO
4U000 por patente para
420U000
casa de negocio . , .
1:G52U0C0

3:G80U3S3

3:680U353
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3:G80U353
Transporte . . . . 1:65211060
2U000 por patente para
50U000
casa de oflieina . . .
8U000 por licença para es
pectáculos públicos. .
SUOOO
50 réis por arroba de fumo
150Ü00C
importado.....................
40 réis por medida ^aguar
dente de fóra do municí
pio : não sendo sugei (a a
este imposto a aguar
dente que por elie tran
sitar para ser exportada.
300U000
Carros que transi lüo pelas
48Ü000
ruas da cidade . . .
500 réis por lanchada de
10Ü000
pedra . ......................
5 réis por alqueire de sal
80Ü000
importado.....................
30Ü000 por licença para
60UOOO
mascates.....................
4U000 por lanchas de ca
48Ü000
botagem ......................
4U000 por engenho de so
que e serra ....
24UOOO
1U000 por lancha: 300 rs.
por canoa de foro que
conduzem generos a frete
80Ü000
2:510U0G0

3:680U355
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Tnmsporte .
. . . 2:510Ü060
5 por cenlo por embarca
do que carregar madei
ra e lenha para portos
150U000
estrangeiros.
. . .
65U000
Aluguel de azougue . .
Aferições de pesos e me
60Ü500
didas
I00Ü000
Multas diversas.
. . .
Supprimcnto a presos po
300Ü000
bres ...........................
50U000
Emolumentos imprevsitos.
Cobrança da divida activa
do cofre provincial de
. . 1:389Ü560
S. Paulo . .

3:080U353

V.625Ü020

Camara da villa de Antonina:
Saldo constante do orça
mento apresentado. .
Por pipa de aguardente do
municipio......................
Animaes que past&o no
campo da villa . . .
Licenças para mascates .
lUCOO rs. por embarcação
>
TOMO I.

57Ü033
180U000
16U000
30Ü0Q0

283U033

8:305U373
17
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Transporto ....
grande, e 1U000 por pe
quena de barra fóra. .
De liquido entrado. . .
Carreiras de cavallos . .
Licenças para casas de ne
gocio ...........................
Ditas para espectáculos pú
blicos ...........................
Imposição na cal e madei
ras exportadas . . .
80 réis por cabeça de rez
cortada, aliás estrada no
municipio......................
Aferições do pesos o me
didas ...........................
3 réis por vara de panno de
algodão grosso • • .
Foro de terrenos da caraara
Imposto sobro olarias . .
Multas diversas. . • .
Divida activa ....
Carros que transi tão pelas
ruas • •
• •
Exportação de betas, taboado e ripas, conforme
as posiuras novamente
approvadas . . . .

283U033

8:305U37&

4GÜ400
22U400
40UOOO
25ÜOOO
6UOOO
40U00Q

50U000
9UOOO
2Ü500
ÍOUOOO
40U000
20UOOO
111U640
2QUOOO

300U000

1:025 U973:
0:33lU34G
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9:331 U346

Transporte
Camara da villa de Morretes.
Cabotagem do canoas de
bocca coberta que vie
rem de fóra, conforme
as posturas . . . .
80 róis por cabeça de rez
cortada...........................
2U000 por pipa do vinho,
vinagre, e azeito doce ,
Aferição do pesos e medidas
ICO réis por peça de algodão.
1U600 por pipa de aguar
dente do município . .
Licenças para negocios, es
pectáculos públicos , e
corridas de cavallos , ,
Foro de cartas de data, •
Multas diversas c saldo do
imposto do negocios com
applicação especial . •
Imposto sobre negocio o officinas, aliás imposto so
bre engenhos , . • .

100Ü000
17U6S0
40Ü500
19U000
2U500
110U400

llõUOOO
48Ü720

238UOOO

388ÜOOO
1;070U800

9:33tU346
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Transporto . . , . i:07GUS00
39U340
Saldo existente . . • ,
Carros c carroças que transitSo pela villa , « .

9:331U34G

20Ü00Q
!:136U140

Camara da villa cZc Guaraluba.
10 réis por medida d’aguardente da terra, e 15 réis
pela do fóra • . . .
80 réis por arroba de fumo
importado.....................
40 réis por arroba de hcrva
mate .

.

•

•

•

4

40 réis por arroba de touci
nho que entra . . .
80 réis por duzia de taboado
exportado.....................
2Ü000 por embarcaçao de
coberta que entra . .
400 rs. por carros d’aluguel
1U000 por braça de terre
no aforado....................
300 réis por animal vacum,
cavallar e muar que pas
ta no campo ....
80 réis por medida nova, c

12U15S
6U640
1U940
8U480
32Ü740

24U000
12U400
3QU000

CÜ720

155Ü078

10:407U480
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155Ü075 10:4G7Ü486
Transporte ....
•VO rs. por velha de aferir,
2Ü640
e 20 réis de revista . .
20 réis por alqueire de mi
U790
lho e arroz ....
200 réis por cabeça dc ca
37Ü600
sal para limpa do campo
12U000 por cada negocio
41Ü000
dc sitio...........................
20 réis por arroba de charque que entra para ne
2Ü420
gocio ...........................
20U000
S0 réis sobre cada rez . .
32U2G0
Saldo existente . . . .
291Ü78B
Camara da vilia de S. José dos Pinhões,
PARA 1854.

Subsidio de barris, panno
dealgodao e imposto so
bre licrva mato . . .
Licenças para espectáculos
públicos.....................
Aferições, o 80 réis por ca
beça do rez cortada. .
Multas por infracções dc
l>osturas......................

500U00O
10U000
16U000
30U000
556U000

TONO I.

10:759Ü27l
18

— 70 —
Transporte . . . .
Cartas de data . . , .
Carreiras de cavallos . .
Novo imposto . . . .
Multas de dous vereadores
Multas provenientes d'elciçoes (divida) . . . .

55GU000
20U000
30Ü000
43U000
22UOOO

lO:759Ü27t

800Ü00Ü
1:V7GÜ000

Ca mara da villa de S. José dos Finkaes,
para 18oõ.
Subsidio de barris, panno
de algodão e imposto so
bre herva mate . . .
Licenças para espectáculos
públicos......................
Aferições e S0 réis por ca
beça de rez cortada . .
Muitas por infracções de
posturas.....................
Cartas de data ....
Carreiras de cavallos . .
Novo imposto...................
Licenças para folias no municipio...........................
Espectáculos públicos. .
Jogos de bilhar ....
Licenças para mascates .

60QU000
10U000
1GU00O
30U000
20UOOO
30Ü000
43UOOO
4UOOO
GUOOO
1GU000
CU000
68 GUOOO
12:92 IÜ27I
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Transporte

.

12:92lU271

.

Ca mara da villa do Príncipe.
Saldo anterior ....
Licenças para casas de ne
gocio, inclusive as da
freguezia do Rio Negro.
Licenças para jogos licitos
Aferições, inclusive o Rio
Negro...........................
Parte do imposto da herva
mate e subsidio de barris
e panno de algodão . .
1 U000 por braça de terre
no concedido na villa, e
e 500 réis nas freguezias
c rocios..........................
Licenças para espectáculos
públicos......................
Rendimento das casinhas.
imposto sobre carros . .
320 réis sobre cabeça de
rez cortada ....
Licenças para corridas de
cavailos, c multas por infraeçao de posturas . .

101ÜG5Í

179U400
19Ü200
60Ü500

500U000

36Ü000
4U000
32U00O
72UOOO
32U000

2OÜO0O
l:056U75f
13:97811022
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Transporte .

-

!3:978Ü02S

Cantara da vüla dc Castro.

Impostos municipaes . .
Licenças para ncgocios .
Multas diversas. . . .
SO réis por cabeça de rez
cortada...........................
Aferições...........................
Curral do conselho . . .
Foro do Rocio . . . .
Parte do imposto de herva
mate, barris e panno do
algodao...........................
Rendimento da matança de
porcos...........................
Cobrança da divida activa.
Saldo existente ....
Dinheiro que a camara dei
xou de lançar e consta do
orçamento de 1843, esó
se lançou 1U100 rs. . .
Suppriracnto a presos po
bres ..........................

1G0U000
2I9UOOO
46U000
21Ü2S0
50U200
9U200
2G0U050

SOOUOOO
3U500
8U900
279U95S

284U980
20U040

2:6GíiU468
1G:G43Ü480
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Transporte

.

16:643U 480

.

Camara da villa de Guarapuava,
para 1854.
Licenças para casas de ne
gocio ...........................
Carreiras de cavallos . .
Parte do imposto da herva
mato.............................

Divida activa ....

42UOOO
30U000
200UOOO
6UOOO
•2T8U000

Camara da villa de Guarapuava,
para 1855.
Licenças para casas de ne
gocio ...........................
Carreiras de cavallos . .
Parte do rendimento d'herva mate, subsidio o panno de algodão. . . .
Cartas de foro e data . •
Licenças para mascates .
Ditas para canquilharias .
imposto sobre carros . .
Casa dc jogo licito . . .

42Ü000
30UOOO

250U000
40U000
12Ü000
30UOOO
20U000
10U000
43VU000 16:92tU480

. TOMO 1.
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Transporte . - - .
Espectáculos públicos em
geral ...........................
Licenças para factura do
hcrva mate . . - .
Alugueis dc casinhas . .

434U000

!C:92lU48C

30U000
SOU000

íouooo
.'ioiUOOO

17:47oU5S0

CAPITULO III
DISPOSIÇÕES PERMANENTES.

Art. 3. O anno financeiro dascaraarasmunicipacs
da província será do l.° de janeiro ao ultimo de dezem
bro, ficando ellas obrigadas a apresentar suas contas á
asseinbléa provincial até 2o dc janeiro de cada anuo.
Art. 4/' Ficào revogadas as disposições em contrario.
ciando portanto a todas as autoridades, a quem o co
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumprào e íaçao cumprir tão inteiramente como nella
se contem. O secretario desta província a faça impri
mir, publicar e correr. Palacio do governo do Paraná,
aos dezoito de setembro do mil oitocentos cincocnta c
quatro, trigésimo terceiro da independencia o do im
pério.
Zacarias de Goes e Vasconcellos
..
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Eslava o seiIo.
Carta <lo lei pela qual vossa excellencia manda exe
cutar o decrclo da assembléa legislativa provincial, fi
xando a despe/a e receita das camaras municipaes desta
província, para o anno de 1854 a 1855, na forma acima
declarada.
Para v. esc. ver.
1tonaria Dedo da Costa Lobo a fez.
Sellada e publicada na secretaria do governo da provín
cia do Parana, em 18 de setembro de 1854.
Augusto Frederico Cotin,
secretario do governo.
Registrada a f. 17 do livro l.° de leis e resoluções da
assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do Parana, em 18 de setem
bro de 1854.
Ilonorio Decio da Cosia Lobo.
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LEI N.° 19 —DE 18 DE SETEMBRO.
Zacarias de Goes e Vasconcellos, presidente da provín
cia do Paraná. Faço saber a todos os seus habitantes
que a asserablca legislativa provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

CAPITULO 1
DESPEZA COMMUM.

Artigo l.° O presidente da província é autorisadoa
despender no corrente exercício, a contar do t.° de julho
do corrente anno a 30 de junho de 1855, cora objcctos
designados nos seguintes §§, a quantia de 123:6 UU7C0
§ l.° Com a assembléa
11:OOOUOOO
legislativa provincial . .
A saber:
Subsídios a 20 deputados . 6:000ü000
Indemnisaçâo de jornada . 1:000U000
Ordenado a 1 oílicial, 2
amanuenses, 1 porteiro
e I continuo ....
1 -.OOOUOOO
Expediente, impressão de
leis e relatorio. . . . 2:40ftü000
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Transporte......................
§ 2.° Secretaria do go
verno. (Tabelia A). . .
Ordenado a 1 oíficial-maior,
2 oíficiaes, 2 amanuen
ses, porteiro, e continuo
servindo de correio . .
Gratificação a ura archi vista
Aluguel de casa. . . .
Expediente......................
§ 3.° Culto publico. ,
Congrua ao capcltòo dc
Palmas......
Congrua a 17 coadjulores
alOOUréis . . . .
Guisamentos a 18 igrejas a
28U920 rs......................
§ i.° Engenheiros da
província......................
Ordenado a um engenheiro
da província . . . .
Gratificação de trabalho .
Expediente, compra dc ins
trumentos e camaradas .
ti.°

Obras provinciaes

1!:OOOUOOO
S:i50U000

4:O5OUO0O
120Ü000
480Ü000
800UO0O
3:020LT5G0
SOOUOOO
1:700U000
520Ü5C0

3:GOOUOOO
l:200ü000
l:200ü000
1:200U000
42:100U000
GS:170U560

TOMO 1.
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Gí»:170U560
Transporte......................
Com o acabamento da casa
da asscrabléa, inclusive
quatro contos do custo
. . 12:OOOUOOO
da mesma . •
Com as casas c ranchos para
as agencias da cobrança
do imposto dos animaes,
em Palmas e Itararé. .

3:100U00O

Com as estradas que nao
tem renda própria, a sa
ber: com a estrada da
iMala, Guarapuava, c
ponte do rio das Almas,
do Apiahy, S. Franscisco, reparos da ponte do
Caniú, de CastroáCam
pina grande, concerto da
ponte do rio da Varzca,
ponte do Yguassú na es
trada do Príncipe á Pal
mei ra, estrada desta ca
pital á S. Luiz e outras
estradas, conforme o go
verno julgar mais conve
. . 27:00017000
niente . .

G»:170Ul»G0
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G5:170U5G0
Transporte......................
§ C.° Policia e seguran
15:721 Ü200
ça publica...........................
Cora uma companhia de
força policial .... 15:721 U200
13:240UOOO
§ 7.° Instrucçilo publica
Ordenado a 2 professores de
1:200UOOO
latim e francez a GOOU rs.
Idem 19 ditos do l.1* letras
do sexo masculino . . 6:600ü000
Idem a S professoras. . . 3-.160U00O
Gratificação ao professor de
Curityba 120U rs., e de
•280U000
JYIorretes 160U rs. . .
Dita aos professores cujas
aulas forem frequentadas
eífectivamenle por mais
de 2o alumnos a razão de
4U rs. annuaes por cada
400U000
um que accrescer. . .
Utensis e concertos das
. . 1:6001)000
aulas . .
§ 8.° Cathcquesc e ci
vil isação dos indigenas. .
§ 9.° Sustento, vestuá
rio e conducção de pre
sos pobres......................

1:G00U000

2:000U000
97:731Ü760
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97:731U760
Transporte......................
§ 10.° Administração e
2i:llOUOOO
arrecadação das rendas. .
Gratificação aos emprega
dos da thesouraria geral
e procurador fiscal da
província, sendo a deste
5:7lOUOOO
600U rs. (Tabella B) .
Porcentagem aos exaclores G:OOOÜOOO
Administração do Rio-Negro e passadores da balsa
(Tabella C) . . . • 3:800U000
Dita de Palmas e Itararé,
ou onde o governo julgar
conveniente para a arre
cadação e fiscalisação do
imposto dos animaes,
sendo os administradores
a l:400Ue os escrivães a
1:000U000...................... 4:800U000
Expediente da thesoura
ria, não comprehcndendo
o das collectorias que fica
a cargo dos collectores e
seus escrivães na razão
de seus vencimentos . .
800U000
§ 11.° Dcspeza eventual
4:800Ü000
123:641 Ü760
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CAPITULO II
RECEITA COMMÜM.

Ari. 2.° E’ fixada a receita provincial para o cor
rente cxercicio a contar do l.° de julho do corrente anno
a 30 de junho de 1855 em R.# 176:400Ü000.
O presidente fará arrecadar das seguintes imposições
a receita acima.
6:OOOUOGO
§ l.° Dizimo. .......
Este imposto será cobrado nas estações
designadas pelo governo, de todos os
produetos de lavoura e industria pro
vincial que sahirem da província, por
qualquer dos portos c registos, sendo
de 8 por cento dos não manufacturados, e 4 por cento dos que tiverem be
neficio, exceptuando os animaes vivos
que estiverem sugeitos a outros im
postos.
O governo dará os regulamentos neces
sários para a cobrança deste imposto,
creando inspecção sobre a falsificação
da lierva mate, impondo multas e pe
nas aos falsificadores,
§ 2.° Imposto sobre aguardente na
2:400ü000
cional e estrangeira........................... .

TOMO I.
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Transporte............................................
8:400U00(
Este imposto será de 1CU400, dezeseis
mil e quatrocentos, cobrados de cada
uma casa quo vender aguardente na
cional ou estrangeira.
§ 3.° Imposto de 2U000 sobre rezes. 1 V:000ü000
Este imposto recahirá sobre qualquer que
morta, for vendida em todo ou em par
le, verde, secca, ou preparada de outra
qualquer forma.
§ 4.° Meia siza de escravos . . .
3:OOOUOOO
Será de 3 por cento na compra c venda
de escravos, alienação dos mesmos, e
aequisição de renda vitalícia, exceptuando sómente a troca, que pagará
neste caso do excedente; lambera fica
isento do imposto pela aequisição dc
liberdade.
§ 5.° Décima de prédios urbanos • 10:000li000
Será cobrado este imposto na razão de 9
por cento sobre o aluguel annual que
render o prédio, ou em que for esti
mado, não podendo nenhum prédio re
gular ser Jançado por menor aluguel
de 40UOOO annuaes: ficão isentos des
te imposto as casas edificadas no Rocio
e as povoações que não tiverem qua
renta casas.
3í»:400U0GO

— 83 —
Transporte...........................................
§ 6.° Novos e velhos direitos. . .
Este imposto se cobrará na razão de 2 por
cento das fianças criminaes, ordenados,
vencimentos ou gratificação annual de
todos os empregados provinciaes ou
municipaes, c valor de todas as arreinalações em hasta publica.
Ç 7.° Décima do heranças e legados.
Provem dos 10 por cento dos legados dei
xados a herdeiros ou legatarios que não
forem descendentes ou ascendentes, e
da quinta parle do toda a herança ab
inlcslado, não sendo o herdeiro paren
te até segundo gráo : são, porem, isen
tas as doações de liberdade aos escra
vos, bem como os legados deixados á
estes para o fim de a conseguirem.
§ S.° Despacho de embarcações. .
$ 9.° Imposto de casas de leilões c
modas......................................................
Se cobrará na razão dc 1 por °/0 de qual
quer genero, fazendas, ou eíleitos quo
forem vendidos em leilão, ede40U00O
por cada casa de modas.
4 10. Direito de 20U000 de cada es
cravo quo sahir para fora da província .
Exceptuão-so aquellcs que acompanha-

35:400U000
1:200U000

C:OOOUOOO

300Ü00O
200TJOOO

•iOOUOOO

43:30017000
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Transporte........................................... 43:500Ü000
rera seus senhores, ou forem á seu ser
viço.
600U000
§ lí. Meio por cento de depositos .
Se arrecadará da metade de 1 por cento
que pagão os depositos públicos, per
tencendo outro meio por cento ás collectorias cm que forem depositados os
valores. O deposito na capital terá lu
gar na thesouraria, e desse pertencerá
1 por cento áfazenda provincial. Prohibem-se os depositos judiciaes em
inaos particulares.
§ 12. Emolumentos da administra
1:000U000
ção das rendas provinciaes......................
§ 13. Imposto sobre os animaes no
Rio Negro, coraprehendendo os crioulos
que sahirem para fora da província que
pagarão o mesmo imposto...................... 120:00011000
§ 14. Imposto sobre as rezes expor
tadas para fora da província, sendo 4U
por uma vacca e 3U por boi • , . . 10:000U000
§ 15. Multa por infracção de regula
mentos ................................
300U000
õ 16. Receita eventual . .
1:00017000
176:40017000
Art. 3.° Ficão revogados todos os impostos não con
templados na presente lei.
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CAPITULO III
DESPEZA COM VIAS DE C0MMCN1CAÇA0 QUE TEM
RENDA PROrRIA.

Art.
O presidente da província é autor/sado a
despender no exercício da presente lei com as estradas
era que ha barreiras Rs, .
11:600U000
l.° Com os reparos
e concertos das estradas
desta capital ao littoral pelo
Arraia!,Y tupava e Graciosa G:OOOUOOO
ç 2.° Porcentagem aos
administradores e escrivães
das barreiras . .
. . 5:150ü000
Aluguel de casas e reparos
450U000
dos proprios nacionaes .
Cora a nova estradada Graciosa, o saldo das barreiras
da Graciosa, Ytupava c Rio do Pinto.

CAPITULO IV
RECEITA DAS BARREIRAS.

Art. 5.° O presidente da província 6 aulorisado a
arrecadar no exercício desta lei as rendas das barreiras
2G:OOOUOOO
orçadas em Rs. . .
TOMO I.

22
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Barreira do Ytupava . 15:OOOXJOOO
9:400ü000
»
do Rio do Pinto
1:GOOUOOO
»
da Graciosa. .
CAPITULO V
Art. 6.° O presidente da província fica aulorisado
para
9 1.° Despender com a rubrica da adespeza do § 10o
as quantias necessárias para o pagamento dos exactores,
caso a receita effectuada exceda a orçada.
§ 2.° A dar novos regulamentos para a nrrecadaçao dos impostos decretados na presente lei.
ô 3.° Alterar a tabella das porcentagens dos collectores e seus escrivães.
<> 4.n A conceder o praso de seis mezes para que
possa ter lugar o pagamento da meia siza, sem revali
dação, por contractos anteriores á publicação da pre
sente lei.
Os contractos que se fizerem depois da publicação
desta lei, serão obrigados a pagar a meia siza delles no
praso de 30 dias.
§ 5.° A reclamar da província de S. Paulo as quan
tias votadas no orçamento daquella província no anno
financeiro de 1853 a 1854 para a ex-comarca de Curityba, e que a mesma província, arrecadando as rendas,
não despendera, contemplando nclla as reclamações dos
inspectores d’eslradas que requerem pagamento pelos
serviços prestados nas mesmas durante os exercícios de
1852 a 1854.
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§ C.° A mandar fazer os trabalhos e explorações ne
cessárias, levantar a planta e orçamento do canal que
deve communicar os rios do Varadouro c Ararapira, na
estrada do norte desta província para a de S. Paulo, en
tendendo-se com o governo daquella província á re:peito
de quaesquer esclarecimentos e meio de levar a eíTeito
a obra do canal á expensas de uma e outra provincia.
§ 7.° A desappropriar o terreno necessário para dar
um rocio á freguezia da Palmeira, tendo em considera
ção a representação a tal respeito, feita pelo cidadão
José Caetano de Oliveira, bem como para a freguezia
de Jaguarah) ba, á expensas de seus habitantes, do ter
reno da fazenda dos Pinheiros.
§ 8.° A auxiliar annualmente ao dr. Faivre, director da colonia Thcreza com a quantia dc2iOU rs., para
serem applicados a manutenção dc uma escola de pri
meiras letras da mesma colonia.
Ari. 7,° Os emolumentos que até o presente se arrecadão em beneficio dos empregados da secretaria do
governo, continuarão a ser recebidos conforme as respec
tivas tabellas para a renda commum da provincia, fa
zendo o governo arrccadal-os pela lhesouraria.
Art. 8.° Os empregados da secretaria do governo
terào as seguintes gratificações annuaes:
Secretario .
Oflicial-maior
Oíliciaes. ,
Amanuenses
Porteiro. .

.
.
.
.
.

200U000
120UOOO
100U000
SOUOOO
GOUOOO
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Àrt. 9.° Os empregados perceberão os ordenados e
gratificação da presente lei desde o primeiro dejulhodo
presente exercício.
Art. 10. No intcrvallo das sessões da assembléa pro
vincial poderá o governo occupar os amanuenses no ser
viço da sua secretaria, mediante uma gratificação de
20U000 mensacs.
Art. 11. Fica abolida a cobrança de 80 rs. que se
faz sobre as rezes em beneficio das camaras municipaes,
sendo estes tirados dos 2U rs. que pagão as mesmas,
conforme o ^ cap., fazendo a thesouraria a distribuição
pelas mesmas camaras conforme as contas dos respecti
vos collectores.
Art. 12. Fica desde já autorisado o governo da pro
víncia a crear uma agencia fiscal nos Ambrozios, ou ou
tro qualquer lugar mais conveniente, para a percepção
do imposto do gado que passar desta província para a de
Santa Catharina, podendo despender as quantias que fo
rem indispensáveis para a creação da referida agencia.
Art. 13. O rendimento liquido do imposto da déci
ma urbana, á proporção que for arrecadado será entre
gue ás camaras respectivas afim de ser applicado exclu
iu vamente ás obras de calçadas, pontes eilluminação: as
quantias arrecadadas nas freguezias só nellas serão applicadas.
Art. 14. Quando tis quotas votadas não bastarem
para as despezas a que são destinadas o houver urgente
necessidade de satisfazel-as, ou de fazer despezas com
objectos não contemplados na presente lei, não estando
reunida a assembléa legislativa provincial, poderão cilas
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ser ordenadas pelo presidente da província, em portaria
motivada, que levará ao conhecimento da asscmbléa na
sessão que se seguir.
Art. lí», O balanço c conta da thesouraria da pro
víncia serão organisados por exercício, de conformidade
com o disposto no decreto n. M de 20 de fevereiro de
1840, e na parte que for applicavel.
Art. 10. Todas as ordens que em virtude do citado
decreto deverem emanar do tribunal do thesouro, c
ministros da coroa deverão ser dadas pelo presidente da
província.
Art. 17. O exercício de 1853 á 1S5* durará por
mais ura anno, afim de melhor se liquidar a sua conta.
Art, 18. O governo da província é obrigado a reinelter (sendo possível) impresso dentro dos primeiros
15 dias da sessão ordinaria de cada anno o ba'anço pro
vincial do exercício findo o orçamento do exercício se
guinte, bem como asynòpse do exercício corrente.
Art. 19. Os balanços serão feitos de conformidade
com os artigos ou rubrica de receita e despeza.
Art. 20. Nos orçamentos serão designados os im
postos um por um, e declarados os objectos sobre que
recahcm e as leis que os aulorisão; serão acompanhados
das resjjectivas labellas de despeza com as necessárias
declarações.
Art. 21. Quando o governo rcmeller o balanço c
orçamento os fará acompanhar de informações sobre os
inconvenientes que se encontrarem na administração da
fazenda, o em sua execução.
Art. 22. 1'ioão approvadas todiis as despezas ordetomo

23
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nadas pelo presidente da província, até a publicaçãS
desta lei.
Art. 23. Ficao em vigor as di$|x>siçues de lei d
orçamento antecedentes que não versarem particular”
mente sobre a fixação de receita e despeza, e nao tive
rem sido expressamente revogadas.
Art. 24. Fic3o revogadas as leis e disposições era
contrario.
Mando portanto a todas as autoridades, a quem o co
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella
se contem. O secretario desta província a faça impri
mir, publicar e correr. Palacio do governo do Paranã,
aos dezoito de setembro de mil oitocentos cincoenla e
quatro, trigésimo terceiro da independência c do im
pério.
Zacarias

deGoes e Vasconceli.os.

Estava o scllo.
Carta de lei pela qual vossa cxcellencia manda exe
cutar o decreto da asserabléa legislativa provincial, li
xando a receita e despeza desta província, para o anno
financeiro de 1854 a 1855, na forma ácima declarada.
Para v, exc. ver.
Manoel Joaquim de Castro a fez.
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Sellada e publicada na secretaria do governo da provín
cia do Paranã, cm 18 de setembro de 1854.
Augusto Frederico Coliu,
secretario do governo.
Registrada a f. 21 v. do livro l.° de leis e resoluções
da assembléa legislativa provincial.
Secretaria do governo do ParanS, em 18 de setem
bro de 1854.
Manoel Joaquim de Castro.
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1853.

O conselheiro presidente da província, a bem do ser
viço publico, resolve determinar que fique á cargo da
thesouraria de fazenda a gestão dos dinheiros provinciacs, mediante a gratificação que opporlunaraente se
liade marcar, observando-se provisoriamente a legislação
da província de S, Paulo em quanto outra cousa não for
resolvida pela assembléa legislativa provincial.
Fação-se as communicações do estylo.
Palacio do governo do Paranã, em 20 de dezembro de
1853.
Zacarias dc Gocs c Vasconccllos.
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1854.
O conselheiro presidente da província resolve ordenar
que a secretaria do governo da mesma seja provisoria
mente composta de 1 oílícial maior, 2 ofliciaes, 2 ama
nuenses, 1 porteiro, e 1 continuo servindo de correio;
observando-se quanto ao pagamento destes empregados
o disposto na tabella seguinte, que fica dependente da
approvaçao da assembléa legislativa provincial.
TABELLA.
800U000
1 official maior
2 ofliciaes a 650U000 cada um . 1:300U000
2 amanuenses a 550U000 » ». . 1:10011000
450ÜOOO
1 porteiro.................................
1 continuo servindo de correio . 400ÜOOO
Rs. 4:0S0Ü000
Expeçâo-se as communicaçOes do estylo.
governo do Parana, 12 de janeiro de 1864.

Palacio do

Zacarias de Gocs e Vaseonccllos.

Sendo a escola de primeiras letras do sexo masculino
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«Festa capital frequentada em dezembro ultimo por ses
senta c um alumnos, como consta da alteslaçao do res
pectivo inspeclor, resolve o conselheiro presidente da
província, cm virtude da disposição do art. 4.° da lei n.
34 de 16 de março de 18íG da província de S. Paulo,
crear outra escola do mesmo sexo, com o ordenado annual
de oOOUOOO, que será provido nos termos da referida lei.
Pação-se as convenientes comniunicações.
Palacio do governo do Paraná, 2o dejaneiro de 1S5V.
Zacarias dc Gocs c Vasconccllos.

O conselheiro presidente da província ordena que na
secretaria do governo da mesma província se observe pro
visoriamente o seguinte
REGULAMENTO.
Art. 1.° O secretario do governo é o chefe da se
cretaria, e por isso lhe são subordinados todos os empre
gados delia: nos seus impedimentos servirá o official
maior, ou quem suas vezes fizer,
Art. 2.° Compete-lhe:
§ 1.° Dirigir, distribuir, c fiscalisar os trabalhos da
repartição.
§ 2.° Prestar todas as informações e esclarecimentos,
que lhe forem exigidos pelo presidente da província, ou
se fizerem necessários á bem do serviço.
§ 3." Manter a ordem, decencia, c regularidade do
sorviço, advertindo aos que disso se afastarem.
25
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§ 4.° Fiscalisar as despezas do expediente, c rubricar
as respectivas contas.
§ 5.° Submetter a assignatura do presidente o expe
diente, e escrever os despachos.
§ G.° Escrever, registrar, c archivar a correspondên
cia reservada.
§ 7.° Exigir, antes de submetter a assignatura do
presidente, quo sejdo pagos os direitos da fazenda pu
blica nos diplomas, cartas, e quaesquer titulos á ellcs
sugei tos.
§. S.° Subscrever os contractos que se fizerem pe
rante o presidente, e bem assim os termos de juramento
e posse dos empregados públicos, e authenticar as copias
e certidões requeridas.
§ 9.° Submetter ao conhecimento e approvaçao do
presidente a sua corrcsjKmdencia com o secretario da
assembléa provincial, antes de ser expedida.
§ 10. Cumprir e fazer cumprir tudo quanto pelo
presidente lhe for determinado.
Art. 3.° Ao official maior compete:
ó l.° Ajudar o secretario nas suas funeçoes c cm tu
do que for transmissível, e de que o encarregar.
§ 2.° Fazer diariamente o ponto dos empregados da
secretaria.
<» 3.° Designar os livros necessários á cada um dos
ramos do serviço e os ohjcclos que devem comprehender.
§ 4." Distribuir o expediente, logo quo o receber do
secretario, e ter cuidado dc que cllc se faça no mesmo
dia, sendo possível, e que sejdo preferidos os negocias
mais urgentes, revendo todos os papéis que lenhito de
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ser submeltidos áassignatura do presidente, para verifi
car se estão feitos segundo os despachos c bem redigidos,
ajudando aos empregados quando assim se torne preciso.
§ 5.° Prestar ao secretario verbalmcnte, ou por escriplo as informações que ellc exigir acerca de quaesquer
negocios.
$ G.° Fiscalisar o registro em ordem d nunca se
atrazar.
Art. V.° Na falta ou impedimento do ofiicial maior
servirá o ofiicial mais antigo, e na falta dos ofliciacs um
dos amanuenses que o secretario designar.
Art. 5.° Os ofiiciaes, amanuenses e praticantes fa
raó todo o trabalho que pelo secretario ou pelo ofiicial
maior lhe for destinado, empregando todo o cuidado para
que saia correcto c limpo.
Art. G.° Ura dos ofiiciaes servirá de archivista cora
uma gratificação, que lhe será marcada por semelhante
trabalho; e compete-lhe, sob a direcção do ofiicial maior:
§ IClassificar e arranjar os papéis do archivo.
§ 2.° Passar, precedendo despacho do presidente, as
certidões que as partes requererem.
§ 3.° Lançar no livro da porta os despachos cujo co
nhecimento interesso ás parles.
§ 4.° Fazer lodo o mais trabalho que lhe for ordenado
pelo secretario, á quem dará todas as informações á res
peito dos negocios findos.
Art. T.° Ao porteiro pertence a guarda, limpeza,
cuidado da casa, moveis c mais objectos do serviço da
secretaria, a compra do quo for necessário para o ex
pediente ; a recepção e entrega dos papéis ás partes; o

— 100 —

a expedição da correspondência pelo correio; fechar cz
expediente, scllar cora o sello das armas iraperiaes os=
diplomas o mais papeis que o deverem ser.
Art. S.° O continuo ó especialmcnle encarregado
do serviço interno da secretaria, e do dar aviso ao secre
tario. durante as horas do trabalho, das parles, que o
procurarem. O continuo substituirá ao porteiro nos seus
impedimentos.
Art. 9.° O correio fará prompla o fiel entrega da
correspondência, assim como ajudará o continuo no ser
viço interno da secretaria.
DISPOSIÇÕES GERA ES.

Alt. 10. O trabalho da secretaria começará cm to
dos os dias que nao forem feriados, ás 9 horas da ma
nha, c findará ás 2 da tarde, podendo o secretario espaçai-o por mais tempo, se o serviço assim o exigir, c
mesmo poderá ha ve! o em dias feriados, se o presidente
da província julgar necessário.
Art. 11. Qualquer dos empregados da secretaria,
que por motivo de moléstia nao poder comparecer, man
dará parte escripla ao secretario, a qual será acompanha
da de documento justificativo se o impedimento durar
mais de tres dias.
Art. 12. Haverá na secretaria um livro rubricado
pelo secretario, cm que se escreverão, em forma do mappa, os dias do mez, e os nomes do todos os emprega
dos, c seráo notadas as faltas de comparccimenlo, para
serem descontadas, se nao allcgar-so motivo que nsjusti fique.
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Art. 13. E’ prohibido a qualquer dos empregados
encarregar-se de negocio de interesse de partes.
Art. 14. Nao será aceito na secretaria requerimen
to algum, a não ser pedindo certidão, sem estar datado
e assignado pela própria parte ou por seu procurador, e
devidamente sclJados os documentos, que o acompa
nharem.
Art. 15. E’ inteiramente prohibido o ingresso de
pessoas que niío sejito os empregados da secretaria den
tro da sala dos trabalhos da mesma, e no seu archivo, a
não ser por ordem do presidente da província ou de seu
secretario.
Art. 16. Nenhuma ordem ou nomeação será cominunicada antes deassignada pelo presidente, e publica
da na secretaria 5 e não serão patentes ás partes taes or
dens ou nomeações, ;nem quaesquer outros papéis exis
tentes na secretaria, senão quando for á bem do serviço,
e sempre por ordem do presidente ou do secretario.
Art. 17. Os emolumentos das secretarias serão ar
recadados o distribuídos segundo as tabellas em vigor.
Art. 18. Nenhum empregado poderá sahir da re
partição sem licença do secretario, e o que fizer o con
trario será notado como tendo faltado sem motivo justo,
para se lhe fazer o desconto.
Art. 19. O porteiro, o continuo, e o correio acharse-hão na secretaria meia hora antes da indicada para
começo dos trabalhos.
Palacio do governo do Paranã, 12 de abril de 1854.
Zacarias dc Gocs e Vasconccllos.
TOMO I.
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Tendo recebido o ofiicio, em que vmc.% nllegando o.
embaraço, que occorre na divisão do produclo doimj>oslo de 10 réis cm arroba dc mate, entre os municípios
desta cidade, Príncipe, Castro, Guarapuava, e S. José
dos Pinhacs, visto como, havendo a lei n. 2V de 20 de
abril de 1S V9 crcado na 5.* comarca essa imposição para
scro respectivo produclo trimensalmente diviV'do na ra
zão de 5 partes para a camara municipal desta cidade, 3
para a da v;!la de Castro e 2 para a do Príncipe, foi tal
disposição modificada pelo art. &.° da Ici n. 17 de 23 dc
abril de 1833 que mandou dar ás camara* de Guarapua
va e S. José o produclo dos impostos que antes do sua
creação locavao á Curitvba e Castro, sem nada resolver
sobro o modo pratico de efiecluar-se a divisão, consultai
me ácerca da forma |>or que se linde repartir entro 3 o
produclo da imposição primitivamente destinado aos tres
referidos municípios. Ecal>c-mo cm resposta declarorIhes, depois de ter ouvido á esse respeito a competente
repartição fiscal, que, deve-se fazer a partilha de sorte
que, das 10 partes cm que cumpre considerar dividido o
produclo do imposto, conformo o preceito do art. 2.°da
lei, cm primeiro lugar cilada, toque á camara de Gua
rapuava, que por ora muito pouco mate faz descer ao
mercado, uma parle somente, abatida da que for perten
cente á Castro, que assim fica reduzida a duas partes, o
á camara de S. José dos Pinliaes duas partes deduzidas
do quinhão, á que lenha direito a camara desta cidade,
que por tal forma vem a perceber tres partos cm lugar
de cinco que cobrava.
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Deos guarde a vmc.8
10 de abril do 1854.

Palacio do governo do Param!,

Zacarias de Gocs c Vasconcellos.
Srs. presidente c vereadores da caroara municipal da
capita!.

Sendo a escola de 1." letras do sexo feminino da ci
dade dc Paranaguá frequentada no mez proximo passado
por sessenta e uma alumnas, como consta do mappa do
inspcctor da instrueçáo publica dodislricto, o conselhei
ro presidente da provir.cia resolve, em virtude da disposiçáo doart. 4.° da lei provincial n. 34 de 16 de março
de 18 1G, crear outra escola do mesmo sexo, que será pro
vida nos termos da referida lei.
Façáo-se as necessárias communicaçoes.
Palacio do governo do Paraná, l.° de junho do 1854.
Zacarias de Gocs c Vasconcellos.

O conselheiro presidente da província, conformandose com a proposta do inspcctor interino dos correios da
mesma, resolvo crear na villa dc S. Josó dos Pinhacs
uma agencia de correio.
Façáo-sc as precisas communicações.
Palacio do governo do Paraná, 10 de junho de 1854.
Zacarias dc Gocs cVasconcellos..
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O conselheiro presidente da província, conformandoso com a proposta do inspector interino da thesouraria
de fazenda, ordena que na percepção dos emolumentos
que devem pagar as partes na mesma thesouraria pelos
papéis de interesse proprio se observe provisoriamente,
a contar do l.° de julho proximo vindouro, a seguinte
TABELLA.
De nomeações para empregos ou commissões que percebão ordenados ou gratificações annuaes :
. . . . 2ÜOOO
Até 100U000 inclusive
»
n
200UOOO
. . . . 4ÜOOO
n
300Ü000
. . . . 6Ü000
400Ü000
. . . . SÜOOO
500U000
»
. . . . ÍOUOOO
n
600U000
9
. . . . 12ÜOOO
9
9
800U000
. . . . loUOOO
» 1:000U000
n
. . . . 20Ü000
9
» 1-.500U000
. . . . 2SÜOOO
» 2:000U000
Ti
. . . . 30UOOO
.... 40ÜOOO
De 2:OOOÜOOO para cima
As nomeações interinas pagarão 2XJ000 ate l:000ü
e 4U000 dahi para cima.
Portaria a íavor de partes...................... ...
2Ü000
Registro dos títulos................................. ... . 1Ü000
Licenças com vencimentos ou portaria que as
concedíto
2Ü000
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Averbamentosde licenças dadas pelo exm. go
verno da província........................................
Certidões, por cada lauda..............................
Busca, por cada anno.....................................

1UOOO
U800
Ü400

Fação-sc as convenientes communicaçoes.
Palacio do governo do Paranã, 19 de junho de 1834.
Zacarias dc Goes e Vasconccllos.

O conselheiro presidente da província, em execução
da lei provincial n. 4 de 10 do corrente resolve determi
nar que os empregados do registo do Rio Negro, lenhão
•os ordenados abaixo declarados:
Administrador.............................. 1:800U000
Escrivão......................... ... . . . T:400ü000
2 Passadores a 400U cada um. . SOOUOOO
Fação-se as communicaçoes.
•Palacio do governo do Paranã, 10 de agosto de 1834.
Zacarias dc Gocs e Vasconccllos.

O presidente da província fcm virtude da altribuição
que lhe confere o acto addicional, o autorisado pelo art.
TOMO
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3.° da lei provincirl n. 4 do 1.° do corrente mez, expede e ordena que cxecutc-se o seguinte
REGULAMENTO.
Art. l.° Na administração do Rio-Negro cobrar-sehão, como de tempo immemorial até a data da installacão da província, os direitos relativos aos animaes, que
ali passarem, a saber:
Por cada besta muar........................
Por cada cavallo...............................
Por cada egua.............................. *.
Por cada cabeça de gado vaccum . .

2US00
2IJ000
U960
U240

Art. 2.° A imporlnncia desses direitos, que não chc-%
gar á JiOUOOO será pago á vista.
Art. 3.° Logo que a som ma dos direitos excedera
quantia de SOUOOO poderá o contribuinte aceitar letra
dos múltiplos dessa quantia, sendo obrigado a pagar á
vista somente o excesso. •
Art. 4.° Dos direitos concernentes ao gado vaccum
o pagamento far-se-ha sempre á vista.
Art. S.° Serão as letras sacadas pelo administrador,
aceitas pelos contribuintes, e endossadas por seus fiadores, os quaes para esse fim poderão mandar procura
ção, ou carta de ordein devidamente reconhecida, sendo
que possuão bens não cspecialmcnlc hypothecados que
bastem para a fiança.
Art. 6.° Os aceilanles e endossadores das letras,
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respondem solidariamente pelo pagamento dellas, fican
do para isso hypothccados os seus bens.
Art. 7.° O administrador c escrivão do registo apreciarao a idoneidade dos aceitanteseendossadorcs, sendo
responsáveis pela falta que nisso houver.
Art. 8.° O praso das letras será de dous annos, a
contar da data do respectivo aceite ao acto da passagem
dos animacs no registo.
Art. 0.” Se os contribuintes quizerem pagar á vista
o valor das letras, que lhes cumpre aceitar, ou mesmo
parte da importância dellas, uma vez que não seja menor
de iOOUOOO lerão direito á um abatimento de um por
cento ao mez da quantia que pagarem.
Art. 10. Os contribuintes, ou paguem á vista ou
aceitem letras, recel>cráo para sua resalva guias assignadaspelo administrador e escrivão.
Art. 11. As procurações, ou cartas, de que trata o
art. Ií.° depois de registradas na estação, numeradas e
rubricadas polo administrador c escrivão serão juntas às
respectivas letras e remoUidas á lhesouraria até o dia õ
do mez seguinte ao que o saque tiver lugar.
Art. 12. Serão pagas as letras na lhesouraria nos
dias de seus vencimentos, conforme os estylos coinmerciacs, c quando os nceiíanlesou endossadores quizerem
pagal-as no todo ou em parle, com a reslricção do art.
9.° antes do vencidos os prasos, poderão faze-lo com des
conto de um por cento pelo tempo que faltar para o ven
cimento.
Art. 13. Quando for indispensável, poderá o gover
no. ouvindo a lhesouraria, fazer descontar letras prove-
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nienles do imposto do Rio Negro, «ma vez que o prêmio
dodcsconlo «Ho exceda o máximo determinado nos arts.
Se 12.
Art. 14-. O governo não se obriga pela falta de pa
gamento das letras descontadas.
Art. 15. Osaccitantes ou endossadores, que no tem
po competente, não satisfizerem a obrigação contrahida
de pagaras letras, ficarão inhibidos, do, d'ahi cm diante,
aceitarem novas letras, não gozarão do beneficio do des
conto, alern de pagarem o juro de um por cento aomcz
pela demora.
Art. 1G. Os donos de tropas, que tiverem de passar
com ellas no Rio-Negro, devem communicar com ante
cipação ao administrador o seu intento, declarando o nu
mero de animaes que trazerem, como querem pagar os
direitos, e apresentando os nomes de seus fiadores e as
procurações ou cartas de ordens, que neste regulamento
se exigem,
Art, 17. A passagem dos animaes terá lugar, na
presença do administrador c escrivão, c somente durante
o dia, desola sol,
Art. 18, Posto t> sol, trancar-se-ha o portão do re
gisto, não podendo, depois dessa hora, passar cargueiro
sem permissão do administrador, a não ser do habitantes
reconhecidos do lugar,
Art, 19, Eficiluar-se-ha a passagem das tropas, a
verificação, c contagem dos animaes, conforme a ordem
era que os donos se apresentarem na estação.
Art. 20, O administrador poderá obslar a passagem
da tropa para verificara contagem, quando entenda que
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• ella foi mal feita, tendo o escrivão o direito dc represen’ (ar ao administrador a’ neceásídadc de tal vcrifiCaçdo.
Art. 21, Nãcr sedara passagem a uma tropa sem
haverá'primeira mento feito na devida forina a escrip• turação itlalita antecedente,
Art, 22, Os donos de tropas encontradas sem guia
soflrcrdo a multa de metade do valor do contrabando,
imposto pela lhesouraria com ò recurso para o governo
da província, e as tropas* setao apprchendidas, perten
cendo do seu producto uni terço aoapprehcnsor, e o mais
ao melhoramento das cdlradas por ónde se faz, em maior
escala, o commercio'dc animaes, salvos em lodo o caso
os direitos.
Art. 23. Ficardo, alem disso^ inhibidos de aceitar
c endossar letras no registo.
Art. 2V. Sdo sugeitosa multa do 30 a lOOüOOOrs.
da mesma forma imposta c deduzida de seus vencimen
tos, o administrador e escrivão^ que ndo assistirem pessoalmenle a passagem e contagem 'dos animaes, ou os
contarem inexactnmente.
Art. 23. De todos os flnhnaes^que passarem o Rio
Negro para o Sul se dardo, na adminrslracdo, guiasque
os isente do imposto no regresso.
Art. 26. As guias dequê trata o artigo antecedente
lerdo vigor por dous annos sdmenle, e devem conter o
nome do dono, e numero dos animaes c eápccie dellcs.
Art. 27. O serviço da administração do Rio-Negro
far-sc-ha nos proprios provlriciaes ali existentes.
Art. 28. Fida prohibida a existência de canòns par
ticulares no Rio-Negro em distancia de quatro loguas,
TOMO I.
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quer para baixo quer para cima do lugar em que se acha a
balsa.
Art. 29. Excepluão-se da regra precedente os indi
víduos, que, morando álem do Rio-Ncgro, obtiverem do
governo da província licença para ter no lugar, a que se
refere o artigo anterior, canoas para o seu uso particular.
Art. 30. A faculdade que o governo concede a esses
indivíduos encerrará sempre a restricção de serem obri
gados a conservarem as candas a noite trancadas.
Art. 31. Aos infractores das disposições dos arts. 27,
28 e29, poderá o administrador do registo impor multa
de 20 a SOU.dependenle da confirmação da lhesouraria.
Art. 32. O administrador e o escrivão serão nomea
dos o primeiro pelo governo da província, sobre proposta
da lhesouraria, c o segundo pelathesouraria, e conserva
dos era quanto bem servirem.
Art. 33. O escrivão substituirá o administrador em
seus impedimentos.
Art. 3i. Para, no caso do art. 32, servir interinamente o lugar de escrivão, proporá o administrador á
lhesouraria com antecipação o nome de um sugeito idoneo, que, approvado, possa no momento de necessida
de, entrar logo em exercício.
Art. 33. O administrador e escrivão prestarão fiança
do decuplo de seus vencimentos, que são os que conslão
da labella—A—,
Art. 36. Nenhum desses funccionarios ausentar-scha járaais do registo sem licença do governo, cxceplo
para vir fazer entrega, na lhesouraria, dos dinheiros e
letras no praso marcado no presente regulamento.
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Art. 37, Os passadores de balsa c canoas no RioTs’egro serão dous nomeados pelo governo, sobre proposta
da thesouraria e indicação do administrador, c com direi
to aos vencimentos da tabella—B—
Art, 38, Elles serão conservados era quanto bem
servirem, sendo sugei tos a direcção e fiscalisação do ad
ministrador que os poderá suspender por um até quinze
dias, occorrcndo motivo justo, de que immediatamente
dará parte, por intermédio da thesouraria, ao governo
da província.
Art. 39. A escripturação do registo far-sc-ha con
forme os modelosjuntos, c instrueçoesquea tal respeito
lhe dará a thesouraria.
Art. 40. O destacamento posto no registo será su
bordinado ao administrador, que determinará o serviço
da força como lhe parecer mais conveniente.
Palacio do governo do Paraná, em 10 de agosto de
4854.
Zacarias dc Goes c Vasconccllos.

O conselheiro presidente da província, conformandose cora a proposta do inspeclor geral da instrucção pu
blica, resolve elevar ao numero de vinte os districtos de
instrucção circumscriptos ás respectivas povoaçucs, da
forma abaixo declarada:
1.° Capital.
2.° VotuYerava,
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3.° Castro.
* 4.° Jaguaraiahiva.
Tibagy.
< 6.° Ponta-Grossa.
"7.° Guarapuava.
r
8. ° Palmas.
9. ° Rio-Negro.
’10 ° Príncipe.
11. ° Palmeira.
12. ° Campo-Largo.
13. ° Yguassú.
14. ° S. José dos Pinhaes.
15.° Porto de Cima.
16. ° Morrfctes.
17.* Atilorrina.
18. ° Guaraqueçaba.
19. ° Paranaguá.
20. ° Guaratuba.
Façao-se as precisas communicaçoes.
Palacio do governo do Paraná, 5 de outubro de 1851.
Zacarias de Gocs e Vasconcellos.

O conselheiro presidente da província, em virtude do
art. 24 § 4.° da lei de 12 de agosto de 1894, c autorisação conferida pela lei provincial u. 19 xlo118 do setem
bro do corrente anno, art. C.° § 2.°, ordena, que na ar
recadação da décima urbana, do que Irata o art. 2,° §
8.° desta lei se observe oseguinto
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REGULAMENTO.
CAPITULO I
Da demarcado c prediot sagcilotá dirima

Ari. l.° A demarcação dos limites das cidades e
villas, c a designado dos lugares notáveis, cujos prédios
licito sugeilos a imposição da décima urbana, serito fi
xados de quatro em quatro annos, por uma coramissão
composta do collcclor respectivo, de um vereador da
caraara municipal proposto por esta c approvado pelo
governo, o de um cidadào que este nomear.
Ari. 2.° Sito prédios urbanos os situados dentro dos
limites das cidades, villas, ou lugares notáveis coinpreliendidos na demarcaçào, que possao servir de habita
ção, uso e recreio, como casas, chacaras, ou quintas,
cocheiras, cavalhariças, senzalas, barracas, telheiros,
trapiches, armazéns, lojas, theatros, estalagens, fabricas,
e quacsquer outros edifícios, seja qual for a denomina
ção c forma que tcnlião, e a matéria empregada na sua
construcção c cobertura, com tanto que sejão i rara oveis,
ou não possão ser transferidos dc ura para outro lugar
sem se destrui rem.
Art. 3.° Não são sugeilos á imposição da décima
urbana: l.° os edifícios do propriedade nacional ou
provincial, qualquer que seja sua denominação $ 2.° os
prédios pertencentes á santas casas do raizcricordia, ã
hospitacs do caridado o a recolhimentos do orphãos e
TOMO I.
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expostos; 3.° os templos ou as igrejas, matrizes, o capeilas ; 4.° o paço da municipalidade; 5.° cadeias o ma
tadouros públicos.
Art. 4.° A numeração dos prédios e designação das
praças, ruas, c travessas das cidades e villas, pertencem
á camara municipal, que observará o seguinte:
§ l.° Todas as casas de cada rua seráo numeradas de
uma a outra extremidade por duas series de números,
sendo a dos pares seguidamente posto ao lado direito, e
a dos impares ao esquerdo do caminhante que partir do
começo da mesma rua, isto é, da extremidade mais pró
xima da igreja matriz ou capella.
§ 2.° Os nomes das praças, ruas e travessas e os
números das casas serão brancos em fundo prelo. Cada
prédio terá um numero, que nao poderá ser alterado a
arbítrio do proprietário.
§ 3.° O numero que se inulilisar deverá ser renovado
acusta da camara municipal á requerimento do proprie
tário do prédio, ou, se o não requerer, a custa deliu.
§ 4.° O prédio que for reconstruído, ou substituído
por outro, conservará o numero que d'anles tinha..
Aquelle, porem, que se construir de novo cm algum
intervallo, terá o numero do prédio do lado direito, e mais
uma letra do alphabeto romano, ate que se proceda a
nova numeração geral.
§ S.° Os nomes das novas ruas, travessas, praças,
&c., serão designados pela camara municipal com approvação do governo.
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CAPITULO II
Do lançamento aunual.

Art. 5.° O lançamento da dccima dos prédios ur
banos será feito pelos colleclores e escrivães, preceden
do annuucios nas folhas publicas, ou, onde as não hou
ver, poreditacs.
Começará no principio de julho de cada anno c aca
bará no mais curto espaço de tempo que seja possível.
Art. G.° Compele ao colleclor:
§ l.° Examinar e verificar o preço dos prédios cons
tantes dos recibos ou arrendamentos, não attendendo
aos que parecem vizivelmente dolosos ou lesivos á déci
ma, ou contiverem algum vicio, ou por qualquer outra
circunstancia sejáo claramente suspeitos de fraude, e
fixando, nestes casos, o preço provável do aluguel que
poderião render cm relação a capacidade e localidade
delles, e ao tempo do lançamento, o aluguel pago por
outros semelhantes. Em todos os recibos e arrendamen
tos que lhe forem apresentados porá o collector a nota de
—visto—datada c rubricada por clle em lugar d'onde
não possa ser tirada.
§ 2.* Arbitrar, quanto aos prédios occupados pelos
proprios donos, o que |>oderiáo render se fossem alugados.
§ 3.° Averiguar as lacunas que se acharem nosróes
do arruamenlo no acto da inspecção dos prédios, quo
deverão ser addicionados no 2.° semestre para completarse o lançamento ou as mudanças occorridas provenien-
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tes do demolição e desoccupnção permanente, ou de'd;minuição de preço do aluguel, por mais de uni trimestre,
para serem neste caso atlendidas pela thesouraria quan
do alguma diminuição das rendas seja reclamada e jus
tificada, com recurso para o governo da província.
Art. 7.° Compele ao escrivão:
§ l.° Acompanhar ao collector c assistir ao exame
e revisão dos recibos c arrendamentos, arbitramento e
mais deligencias que forem precisas, reduzindo ácscripto todos os acíos de oíiicio, de que dará fé.
§ 2.° Organizar os róes do armamento da cidade, ou
descripçao dos prédios urbanos, com a declaração dos
nomes das ruas, travessas, praças, kc.; numeração das
casas, com a declaração dos andares e lojas que tiverem
debaixo dessa mesma numeração; estado cm que se acha
rem, se em ruina ou em obra*, se deshabiladas ou occupadas pelos proprietários, ou alugadas; capacidade e rendi
mento annual dei Ias; nomes dos proprietários ede inqui
linos, e todas as mais circumstancias essenciaes para a
feitura do lançamento. Os récs serão escriplurados pela
ordem numérica, c, depois dc conferidos, assignados no
fira da descripçao de cada ma pelo escrivão e collector.
Art. 8.° Logo que se tenha completado o lança
mento, os collectores remetterão copias delle á thesouraria, á quem Jgualmente darão com urgência contadas
alterações a que se refere o § 3.° do art. G.°
CAPITUJ.O III
Do Im|iotto da dccimn urbana.

Art. 9.° O imposto da décima urbana 6 de ÍO |>or
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cento do rendimento liquido que se reconhecer ou for
arbitrado na conformidade dos §§ l.°, 11 e 12 do alvará
de 27 de junho de 1812, e do que neste regulamento se
dispõe, abatidos 10 por cento do mesmo rendimento para
as falhas e concertos que poderem ler no decurso do anno, salvo a disposição doart. 6.° § 3.° deste regulamento:
e para a fixação deste imposto no lançamento se obser
vará o seguinte:
§ l.° Se os prédios estiverem alugados, se fixará a
quota do imposto á vista dos recibos, arrendamentos ou
contractos de aluguel que apresentarem os inquilinos;
se, porem, forem occupados pelos proprios donos, será
fixada a quota do imposto por meio de um arbitramen
to razoado.
§ 2.° Se os prédios forem possuídos e occupadospor
pessoas reconhecidamente indigentes, o arbitramento do
respectivo aluguel será feito cora moderação segundo o
estado da indigencia, fazendo-se disso especial declaração
no lançamento.
§ 3.° Se os inquilinos, debaixo de qualquer pretexto
nao apresentarem no aclo do lançamento recibos, arren
damentos, ou contractos de aluguel: se não derem os es
clarecimentos convenientes e allendiveis do preço do
aluguel, que pagao, ou se os recibos e arrendamentos
apresentados e esclarecimentos dados se fizerem suspei
tos nos termos do art. 6.° § 1.% será o justo valor do alu
guel arbitrado pelo collcclor com atlenção a capacidade,
localidade do prédio o época do lançamento, comparandoK> com outros da mesma rua, ficando as partes o direito
29
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de reclamaçaoc recurso na forma do cap. 5.° deste regu
lamento.
§ 4.° Sc os prédios forem occupados gratuitamente,
ou, n:To estando eftectivamente habitados, se acharem
todavia mobiliados, pagarão em um e outro caso o im
posto que se fixar por meio de um arbitramento razoado.
§ S.° A quota do imposto deverá ser deduzida do
rendimento do prédio por inteiro, sem distincçiTo de
qualquer terreno que lhe seja annexo, quando este con
sistir somente ein quintal, horta, ou jardim destinados
para o uso e recreio dos moradores.
§ G.° Quando o prédio se achar encravado em ter
reno que, pela sua extençao e utilidade, seja considera
do como chacara, contendo plantações agrícolas de qual
quer natureza, deverá fazer-se o lançamento do prédio
e da chacara pelo preço do aluguel.

i

1

i

<> 7.° Sc acontecer niío ter havido no ajuste do alu
guel separação do predio e da chacara, ou houver se
feito o ajuste coin manifesto dulo em prejuizo da fazen
da provincial, proccder-se-ha ao arbitramento do aluguel
de uin e de outro, que será intimado ao proprietário, o
qual poderá reclamar o recorrer, como dito fica no §3.°
deste capitulo.
§ 8.° Se algum predio se conservar fechado, ein
estado de ruina, ou do rcodificaçilo e de concerto, opor
isso desoccupado durante o anno, será declarado no lan
çamento como isento da décima.
Art. 10. Predio regular, nos lermos do art. 2.° § 5.°
da lei n. 19 de 18 de setembro de 1834, é aquelle que
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tiver accommodações decentes para uma família com
posta dc cinco pessoas.
CAPITULO IV
Do, que MO obrigado» a definia c do» meio» de faier cflcctiva
c**a obrigado.

Art. 11. São obrigados a décima urbana em geral:
^ |,° Os proprietários de todos os prédios urbanos
dentro da demarcação da décima.
§ 2.° Os proprietários temporários de bcmfeitorias
dos prédios, que em consequência de contractos, tem
sido ou forem reedificadas ou melhoradas, quanto á parte
da declina crescida aquella que pagar o senhorio do
prédio melhorado, não se compreliendendo nesta dispo
sição as bemfeitorias voluptuarias ou de capricho, feitas
pelos donos dos prédios que nelles habitarem ou pelos
inquilinos.
§ 3.° Os localarios dc prédios, quanto ao augmenlo
de preço do aluguel porque tiverem sublocado os mes
mos prédios.
§ l.° Os inquilinos que d’ora em diante antecipa
rem alugueis futuros dos prédios que occuparem, por
etTeitos de contractos ou ajustes, quanto a décima cor
responde a antecipação, ou durante os contractos.
§ 5.° Todos os testamenteiros, curadores, tutores,
administradores, procuradores, usufruetuarios, deposi
tários públicos c particulares, á cujo cargo estiver a
guarda, administração c fruicção dc prédios urbanos,
quanto á décima correspondente acs mesmos prédios,.
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sem dependencia de despacho, vcnia ou aulorisação das
autoridades, a quem devào dar contas, as quaes autori
dades deverão abonar-lhes as som mas que pagarem, á
vista do conhecimento de talão da collecloria.
§ C,° Todos os thesoureiros, procuradores o syndicos das corporaçoes de mão morta, cujos prédios urba
nos administrarem, quanto a décima relativa a estes,
sem dependencia de deliberação das mesmas corpora-
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Art. 12. O procurador dos resíduos e juizes de orphãos, e quaesquer outras autoridades não approvarào
as contas annuaes das irmandades, ordens-terceira e
confrarias, nem julgarão por findos os inventários, epor
justas as contas testamentarias, sem que os procurado
res ousyndicos inventariantes, testamenteiros, ou outros
á cujo cargo esteja a administração de prédios urbanos,
mostrem, á vista dos conhecimentos de talão da collectoria, que se acha paga a décima dos mesmos prédios,
correspondente ao tempo das contas e da conclusão dos
inventários.
Art. 13. Nenhuma acção judicial será intentada
pelos donos de prédios urbanos sugeitos á décima, seja
contra inquilinos para a cobrança dos respectivos alu
gueis, ou para despejo, seja contra qualquer outro indi
víduo ou corporação para sustentar o domínio ou outro
qualquer direito, que tenha sobre os mesmos prédios,
sem que mostre logo no começo da acção o conheci
mento de talão pelo qual conste achar-sc paga a décima
vencida.
Art. 14. Na escriplura ou titulo dc compra e ven-
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'da, arreniatação, adjudicação, dote, doação e troca do
prédios urbanos, se transcreverá o conhecimento de taiao. porque se verifique estar paga a respectiva décima,
devida até a data da ultima cobrança, sob pena de serem
as parles multadas cm uma quantia igual a mesma dé
cima em quanto náo exceder a de cem mil róis, ou nesta
quando for maior a da décima.
Art. IS. Na mesma pena incorrerão aquelles que
dentro de Ires dias não averbarem na collectoria a for
mal escriplura ou outro qualquer titulo de acquisiçáo
do dominio de prédios urbanos, que lhes tiverem sido
transferidos em virtude de herança ou legado, dc successao ou troca.
Art. 16. Na collectoria se não dará conhecimento
de siza de bens de raiz, situados dentro do respectivo
dislriclo, e sugeitos ao imposto da décima urbana, sem
que se mostre estar esta paga em dia.
Art. 17. As autoridades judiciarias, c quaesquer ou
tras, assim como os tabelliães, escrivães públicos c de
paz que deixarem de gUardar as disposições contidas nos
artigos precedentes, alem das penas que lhes forem im
postas na conformidade do codigo criminal, pagarão uma
multa igual a do art. l i.
capitulo

v

Da* rc< Um ■<;<>» c rtcurtoi.

Art. 18.

As reclamações de todos obrigados ao im
posto da décima urbana deverão ser interpostas ato U
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véspera do dia em que começar a cobrança, ou dentro—
dos primeiros cinco mczesdo primeiro semestre, ficando
peremptas as que se nào intentarem neste praso, salvo
o caso não previsto de incidente justificado perante a
lhesouraria. E serào decididas suinmaria o administra
tivamente pela lhesouraria com recurso para o governo
da provincia; devendo a mesma lhesouraria interpor
ex-oflicio, quando a sua decisão for favoravel á parte
em objecto, cujo valor exceda á cem mil réis.
Ari. 19. O reclamante dirigirá á lhesouraria o seu
requerimento allegando o que lhe convier contra o lan
çamento, e a thesouraria, á vista da informação que exi
girá do respectivo colleclor, e da allegação da parle, de
liberará como entender de justiça, ou altendendo á re
clamação e corrigindo o arbitramento, ou indeferindo.
Art. 20. Se o reclamante, em qualquer dos casos,
se julgar prejudicado, recorrerá ao governo da provincia
por novo requerimento, á que ajunlará o da anterior re
clamação, e julgamento da lhesouraria, c o governo da
provincia decidirá definilivamenle o recurso.
capitulo

vr

Do tempo « modo da cobrança.

Art. 21. A cobrança da décima urbana será rcalisada á boca do cofre das colleclorias por semestres vencidos nos mezes do junho o dezembro década anno,das
9 horas da manhã ás 3 da tarde, no praso do trinta dias
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utcis, que deverá ser annunciado por editaes com a ne
cessária antecipação, observando-se de mais o seguinte:
§ l.° Todos os obrigados a décima, que a nilo man
darem pagar dentro do referido praso, incorre rito na mul
ta de Ires |>or cento do valor da mesma décima, ainda
que a paguem logo depois. E aquelles que não satisfi
zerem voluntariamente a décima devida c a multa em
que tiverem incorrido, serão por uma e outra executados.
§ 2.° A ponhora executiva terá lugar, se, exigida a
décima, nào for paga de promplo. A exigencia será
provada por verba lançada e assignada pelo colleclor e
escrivão no respectivo lançamento, e se procederá á penliora no prédio ou seu rendimento, que serão conside
rados como liy|H)lhecados ao imposto, ou em quaesquer
bens moveis e semoventes do devedor, pela importância
que bastar para a solução da décima vencida, da multa
e das custas judiciarias, fundando-se a intenção da fa
zenda provincial nas certidões passadas pela thesouraria.
§ 3.° Quando se penhorarem os alugueis dos pré
dios, de que se dever décima, os actuaes inquilinos, se
ncllesse quizerem conservar, assignaráo termo de depo
sitário dos alugueis futuros para os recolherem a collectoria no tempo de seu vencimento até se efléctuar o paga
mento do imposto devido, sugeitando-se para este fira
as leis dos depositários judiciaes.
§ 4.° Se ao tempo dc se fazer a penhora, o prédio
não estiver alugado, achando-se porem em termos dc o
ser o colleclor o alugará á pessoa idônea, que assigno
termo c sugeito ás obrigações do § antecedente, se, em
qualquer destes casos o collector entender ser precisa.
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a fiança ao inquilino, o fiador que for apresentado assignará o mesmo termo do depositário.
,§ 5.° ISMo estando o prédio cm circumstancia de
ser alugado ao tempo de se fazer a penhora por estar em
rui na, será ellc mesmo penliorado, seguindo-se a seu
respeito os lermos das leis que regulão as execuções
tiscaes.
Ari. 22, A cobrança não renlisada á boca do cofre
da collecloria poderá ser agenciada aos primeiros 3 me
zes do semestre addicional, antes do recurso ao meio
do executivo pelas collectorias, lendo como gratificação
das cobranças que fizerem, as multas incorridas pelos
respectivos devedores; findos, porem, os 3 mezes, reraelterão á lhesouraria a relação dos devedores, que nao
houverem pago.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS,

Ârt. 23. O -vereador, membro da commissão, de
que Irala o art. l.° do presente regulamento, será por
esta vez somente, aquelle que a camara indicar independenteraenle de approvação do governo.
Art. 2i. O lançamento da décima no corrente exer
cício far se-ha logo que os collectores tenhão recebido
este regulamento e as precisas ordens da lhesouraria,
feita a demarcação e designação de que trata o art. 1.°
Art. 23. As reclamações contra o primeiro lança
mento, que ora se manda fazer, serão admissíveis aló o
2.° mez do 2.* semestre, c a cobrança do imposto relati-
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va ao l.° semestre será realisada ao terceiro mez do se
gundo.
CAPITULO VII
I)itpo»i<,3c» gffací.

Ari. 2G. As freguezias e povoações de qualquer mu
nicípio que tiverem mais do quarenta casas dentro do
arruamento na conformidade do que dispõe o art. 2.° §
5.° da lei n. 10 de 18 de setembro deste anno, ficáosugeitas a imposição da décima urbana, com tanto que se
achem dentro da demarcação feita pela com missão, esta
belecida no art. l.° deste regulamento.
E nos termos do mesmo regulamento se procederá o
seu lançamento e cobrança.
Art. 27. Passado o tercewo mez do semestre addicional, e recebidos na thesouraria os lançamentos doex
ercicio findo com os respectivos averbamenlos, procedersc-ha immediataraente a liquidação da divida para que
tenha lugar a cobrança executiva.
Art. 2S. Os escrivães da colleclorias responderão
por qualquer engano e omissão na escripluração de que
possa resultar prejuízo, tanto a fazenda provincial, como
ás partes interessadas, que cm tal caso, serão elTeclivamcnle indemnisadas pelos mesmos escrivães.
Do mesmo modo os collectores que por abuso de suas
attribuições, ou por odio ou atVoiçáo, arbitrarem maior
ou menor décima do que a legitimamente cobravcl, ficão
responsáveis a fazenda provincial pela diminuição, caos
prejudicados polo excesso que for, em tal caso, verificado
TOMO I.
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por lançadores nomeados ad hoc pela lhesourana, alem
de incorrer nas penas do art. 129 c 135 do codigo cri
minal.
Art. 29. Sendo provado quo algum proprietário so
nega o rendimento de seus prédios para defraudar o im
posto, será elle condem nado pela thesouraria com re
curso para o governo da província a pagar o dobro da dé
cima que se achar ser a exacta do um anno, ou duzentos
mil réis, alcradadita décima, no caso do que o imposto
passe dessa quantia.
Art. 30. As pessoas que desobedecerem aos ofliciaes de fazenda encarregados do lançamento nos actos
de seu officio, ou desaltenderem einjuriarem, ou so por
tarem de modo que perturbem os referidos actos, seráo
presos a ordem da autoridade policial, a quem será en»
viada ex oflicio a parte circumstanciada do delicto e assignado pelo collector, para que sejáo punidos nas for
mas das leis criminaes.
Palaciodo governo do Parana, 5 de outubro de 1851.
Zacarias de Gocs c Vasconcellos.

O conselheiro presidente da província, ern execução
do art. 2.° da lei provincial n. 7 de 10 de agosto proximo passado, determina que se observe o seguinte
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REGULAMENTO.
CAPITULO I
Diipoiiqõrs gerae*.

Art. l.° Sento alistados na companhia de força po
licial mandada organisar pela lei provincial n. 7 de 10
de agosto do corrente anno, indivíduos dc 18 a 35
annos de idade, boa conductae convenientes disposições
physicas, c servirão pelo tempo de Ires a quatro annos.
Art. 2.° O alistamento na companhia dc força poli
cial consistirá, verificadas as condições exigidas no art.
l.°, na dcclaraçilo feita pelo pretendente perante o commandante da companhia, e, pelo menos, mais um dos
seus ofliciacs, de que deseja servir nclla por tanto tempo
(de tres a quatro, annos), tomando-se logo dessa dccla
raçilo uma nota com sua filiação, naturalidade, &c.,
para ser tudo lançado no livro mestre.
Art. 3.° O capitão commandanle e os outros ofliciaes da companhia, serão da livre escolha e nomeação
do presidente da província, que igualmente os poderá
demitlir ou excluir do serviço, bem como as de mais
praças, tendo para isso motivo justificado pela conve
niência da boa ordem o serviço da companhia.
Art. *.° Os olliciacs inferiores sento nomeados,
promovidos, demiltidos ou rebaixados dos postos pelo
commandante da companhia, dando do tudo immediatar
mente parle motivada ao presidente da provincia.
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Art. 5.° As praças de prct serão despedidas pelo
commandante da força, findo o tempo de alistamento, se
assim o requererem, ou continuarão a fizer parle delia,
jmjIo tempo que do novo quizerein alistar-sc.
Art. 6.° O capitão commandante cautorisado a alis
tar na companhia as pessoas, que para isso se lhe ofierecerein voluntariamente, até o numero preciso para o
preenchimento das faltas que houverem no seu estado
completo.
Art. 7.° Os olliciaes e mais praças da companhia
perceberão pelos cofres provinciaes os vencimentos mar
cados no plano indicado pela lei da sua organisaçao, far
dando-se e sustentando-sc á sua custa.
Art. S.° De lodo extravio, ou deterioração de armas,
munições, equipamento, &c., fornecidos pela íazenda
provincial, que for devido a culpa das praças da compa
nhia, será a mesma fazenda provincial indemnisada por
meio de razoaveis descontos mensaes, c pelos valores
designados na correspondente tabella do exercito.
Art. 9.° A companhia terá inslrucçào de caçadores,
e como taes será armada e equipada, exceplo, porem, a
sccçào de cavallaria, que lerá a lespectiva inslrucçào,
armamento, equipamento, &c.
Art. 10. Os vencimentos das praças da companhia,
serão pagos pela thesouraria provincial á vista de rela
ções mensaes, á maneira das em uso no exercito, assignadas pelo commandante da companhia, o rubricadas
pelo presidente da província, depois de previamente exa
minadas por um empregado da thesouraria, pelo respe
ctivo inspcctor para isso designado.
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Art, II. Recebidos pelo commandante da compa
nhia os referidos vencimentos serão distribuídos pelas
praças sempre que for possível cm sua presença.
Art. 12. Aqucllas praças que, adoecendo, tiverem
meios e quizercm ser tratadas em suas casas, ser-lhes-ha
isso permitlido} as que, porem, o quizerem ser á custa
dos cofres provinciaes perderão dous terços dos seus ven
cimentos diários, durante a moléstia, para as despezas
do seu tratamento.
Art, 13. O commandante da companhia enviará dia
riamente á presidência da província um mappa de sua
força, com todas as novidades occorridas durante o dia
anterior $ e mensalmcntc outro com as novidades de todo
o mez.
Art. l i. Ilaverá, pelo menos a noite, eflectivamente
um oflicial de serviço no quartel da companhia, para que
sejào proinptamente altendidas quaesquer emergências
do serviço.
Art. 15. Haverá na companhia um livro mestre,
onde sc lançarão os nomes de todas as praças, com de
claração de suas filiações, naturalidade, idade, altura e
mais signaes característicos do indivíduo, dias de alista
mento, baixa do serviço, licenças com vencimentos ou
sem cllos, o mais dous menores, um para registro da
correspondência ofiicia! da companhia, e outro para car
ga e descarga de armamento, equipamento e arrenmcnto, todos fornecidos pela fazenda provincial. Se a pra
tica mostrar quo ainda outros são precisos, o comraandanlo da companhia os requisitará á presidência da pro
víncia.
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Art. 16. Todas as folhas do livro mestre sento nu
meradas e rubricadas pelo commandanlc da força, e na
ultima extensamente declarado o seu numero lotai.
Art. 17. A companhia do força policial é em tudo
immcdiatamenle subordinada ao presidente da provín
cia, que delia poderá dispor em ordem ao serviço como
julgar mais conveniente.
Art. IS. O commandanlc satisfará a requisição das
differentes autoridades policiaes ccriminaes, quando es
sas requisições limitarcm-se a Ires ou quatro praças. Ao
chefe de policia satisfará a requisiçilo de qualquer nu
mero de praças, dando logo parte ao presidente da pro*
vincia, quando o numero de praças pedidas exceder o
terço da totalidade da companhia.
Art. 19. O coraniandante da companhia ó especialmente responsável pela disciplina, instrueçao, accioc re
gularidade do serviço da força sob seu comutando.
Art. 20. Todas as praças de pret pernoitarão no seu
quartel, exceplo, porem, as casadas, e poucas outras, as
quaes, por sua boa conducta, poderá o commandanlc da
companhia sob sua responsabilidade, consentir que durmao cm suas casas.
Art. 21, O indivíduo que alistar-sc na companhia,
prestará juramento aos Santos Evangelhos do cumprir
bem, prompta e fiel incute todas as ordens superiores con
cernentes ao serviço, de ser fiel ao governo, e ao svslema político adoplado no império.
UNIFORMES.

Art. 22.

Os oíGciacs usarão em serviço de so breca-
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saca dc panno azul ferrete, oaboloada, sem vivos dc qua
lidade alguma, botões amarellos, convexos e lisos, e em
tudo o mais como as do exercito, com as corresponden
tes divisas, espadas, luvas, &c. a caçadores; calça azul
e branca, bonet de panno como o da sobrocasaca, de
copa circular, galão e tudo o mais como o do estadomaior do exercito, e gravata de seda sem lustro, occultando o colarinho.
Osofficiaes inferiores usarão das divisas corresponden
tes aos mesmos postos no exercito, e tanto estes como as
de mais praças da companhia, lerão por uniforme fardeta de panno azul ferrete sem vivos de qualidade alguma,
direita da gola á cintura, e abotoada por uma ordem de
oito botões convexos de metal amarelo, bonet da mesma
forma que o dos ofiiciaes, mas sem pala, e guarnecido
do uma listra do couro preto; correias do mesmo couro
para segurar por baixo da barba; calça de panno azul e
branca, para as formaturas; e gravata de couro envernisado.
CAPITULO 11
Um criuic*, pcou c proccuoi.

Art. 23. Todo aquelleque sem legitima licençodaltar ao quartel por oito dias successivos, será qualificado
desertor; mas se a falta for por excesso do licença, a de
serção será qualificada no fim do quinze dias. Em am
bos os casos, sendo reconduzido soflrerá dc tres a seis
mezes de prizao com trabalho.
Art. 21. Aquellc, porem, que até um mez depois
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de verificada a deserção apresentar-se voluntariament
á companhia soffrerá simplesmente de um a tres mczes=
de prisão com trabalho.
Art. 25. Todo aquelle que faltar ao quartel por mais
de tres dias, e for preso antes de qualificada a deserção
terá um mez dc prisão, fazendo lodo o serviço que lhe
pertencer.
Art. 26. Aquelle, porem, que antes dos prasos em
que é qualificada a deserção apresentar-se á companhia
ou a alguma autoridade legitima declarando querer vol
tar ao serviço e assim o fizer, terá somente prisão pelo
dobro dos dias que houver faltado, fazendo o serviço que
lhe pertencer.
Art. 2T. Em todos os casos em que o reo tenha de
cumprir sentença por deserção ou qualquer outro crime,
pelo qual sofira de tres mezes para mais de prisão, e hou
ver de continuar no serviço, perderá o tempo que anteriorraente houver servido, contando-se novamente o seu
alistamento do dia em que acabar de cumprir a sentença.
Art. 28. Todo aquelle que, por omissão, ^negligencia ou peita, deixar fugir um preso, que estiver confia
do á sua guarda, será punido com pena correspondente
a gravidade do crime, porque o inesmo preso for accusado, a qual todavia não poderá exceder a Ires annosde
prisão com trabalho, nos dous primeiros casos, c quatro
nos de peita.
Art. 29. As faltas, que não excederem a tres dias,
e todas as outras culpas igualmenle leves, serão casti
gadas a arbilrio do commandanle da companhia.
Art. 30. Todo aquelle que estando do senlinella
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abandonar o seu posto, ou dormir, será punido com um
a dous mczesde prisão com trabalho; e sendo em cadeia
ou outro lugar igualmente importante, com o dobro.
Art. 31. Todo aquelle que abandonar a patrulha,
ou nolla sc conduzir com relaxaçao, será punido com
dez a vinte dias de prisão com trabalho.
Art. 32. O deleixo, negligencia, c outras faltas desta
natureza não especificadas neste regulamento, serão pu
nidas com tres dias a um mez de prisão com serviço; e
se, porem, as ditas faltas forem revestidas de circurnstancias que as aggravem, serão castigadas pelo modo e
como o presidente da província julgar de justiça, avista
da competente parte do coramandante da companhia.
Art. 33. Aquelle que so embriagar será punido por
cada vez que o fizer com 1 a 15 dias de prisão, c dobra
do serviço.
Art. 31. Aquelle que no quartel, cm casas publicas
dc jogo, ou com seus companheiros jogar jogos de azar,
será punido com prisão de 6 a 12 dias,ou com dobrado
serviço.
Art. 33. Todo aquelle que pernoitar fora do quar
tel sem legilima licença, ou for encontrado nas ruas fora
de horas armado, sem ir a serviço, será castigado com
prisão do tres a oito dias.
Art. 3G, O que vender, empenhar ou jogar peças
do sou fardamento, armamento, o seu cavallo, ou qual
quer objccto necessário ao serviço, ou os perder, ou
deixar destruir por omissão sua, será punido com prisão
até quinze dias, alem do dever da indemnisação, de que
trata o art. 8.° o dobras do serviço.
TOMO I.
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Art. 37. Todo aquclle que mover contendas, voze
rias e intrigas no quartel, ou entre seus camaradas, ser;
punido cora tres a oito dias de prisHo o dobras de serviço.
Art. 38, À injuria, ameaça ou oflensa physica de
superior para súbdito, ou entre iguaes, bem como a des
obediência de súbdito a superior em objcctosconcernen.
tes ao serviço, serão punidos com as penas de dias,
mczes, ou annos de prisão, com trabalho uu sem elle,
conforme as circumstancias do caso, mas se o súbdito
servir-se contra o superior de qualquer arma, ou amea
ço, soflrerá de um a dous annos de prisão com trabalho.
Art, 39, Aquclle que furtar alguma coisa ao seu
companheiro, inferior ou ofiicial, será punido com ura
a tres mezes de prizão com trabalho, e obrigado a resti
tuição do objecto furtado, ou indemnisação do seu valor;
no caso de reincidência será punido com a mesma pena,
e expulso da companhia por indigno.
Art. 40. Todo aquelle que distrahir em seu provei
to, ou de outrem, dinheiros, ou objectos da companhia
ou das praças, será condemnado de um mez a um anno
de prisão com trabalho, salvo a obrigação de restituir,
sendo, em todo o caso, expulso da companhia por in
digno.
Art. 41. São circumstancias aggravantcs, para im
posição de pena superior a minima—1.° ser commellido o delicto com premeditação2.° com paga ou es
perança delia :—3.° com reincidência.
Art. 42. No caso dc deserção, aggravará o delicto,
commettel-o o reo; 1.°, estando do guarda ou em ser
viço importante; 2.°, em destacamento; 3.°, levando
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a-mas, cavai Io, ou qualquer objecto da fazenda publica;
4.°, roubando aos seus camaradas.
Art. 43. Em todos os casos, cm que os réos forem
condemnados a mais de dous mezes de prisào, perderão
a metade dos seus vencimentos, durante todo o tempo
que durar a sentença, ficando-lhe a outra metade para
o seu sustento,
Art. 41. As penas impostas por este regulamento
não isentão os róos daqucllas, em que incorrerem pelas
leis existentes, e que forem impostas por autoridades
civis.
Art. 45. Nos casos de deserção, e de crimes, cujas
penas excedao de dous mezes a prisão, o capitão-commandanlc da companhia enviará ao presidente da pro
víncia a competente parte accusaloria, contendo as res
pectivas notas do livro mestre; todas as circurastancias
que acompanharão a deserção e o crime, e a indicação
de tres testemunhas, e o presidente nomeará então um
conselho de investigação, que será composto de um ca
pitão, como presidente, c dous ofliciaes subalternos, po
dendo ser estes os da companhia, e o capitão (não po
dendo ser nunca o que tem de dar a parle) algum da l.“
linha ou da guarda nacional.
Art. 46. Concluído o conselho c enviado ao presi
dente da província, resolverá esto, no caso de ser o pa
recer favoravel ao róo, se deve ou não proseguir o pro
cesso, e no caso de ser desfavorável, fará proceder a con
selho criminal contra o réo.
Art. 47. O conselho criminal sorá convocado pelp
prc8idcntoda província, c compor-so-ha de um presiden-
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lc, que será um capitão. quando o delinquente for ofiicial subalterno, inferior, ou simples praça de prel, ou oflicial superior quando for o mesmo commandanle da com
panhia, de tres vogaes, o mais antigo dos quaes servirá
de inlerroganle e de um auditor, o qual será o magistra
do, que funccionar nos conselhos de guerra das praças e
olbciacs do corpo provisorio.
Art. 4S. No conselho criminal servirão os otliciaes
da companhia, que regularmente podem .ser nomeados,
os dc í.a linha que houverem na província, e. na falta de
uns e outros, os da guarda nacional.
Art. 49. Das sentenças do conselho criminal, que
impozerem pena maior de seis mezesde prisão, c exclu
são da companhia por indigno, haverá recurso para uma
junta composta de Ires otliciaes superiores, do juiz dc
direito da comarca da capital, que servirá do relator com
voto, e do presidente da província, que lambem votará
no caso de empate.
Art. o0. Nos processos que se formarem ás praças da
companhia de policia, seguir-se-hão as regras que estão
em uso no exercito, e lhes forem applicaveis.
Art. 51. O commandanle da companhia poderá independenlcmenlc de processo applicar até 8 dias de pri
são com trabalho, dando logo parte ao presidente da
província. Se a falta for cm destacamento, o respectivo
commandanle, sendo ofljcial, poderá applicar 4 dias dc
prisão, cominunicando ao commandanle da companhia,
o sc for oflicial inferior,*commumcará ao coinmandante
o delicio, podendo por o culpado em segurança.
Art, 52. O presidente da província, toda vez que o
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castigo não exceder dous mezes de prisão com trabalho,
tem direito de mandar applical-o, conforme as circumstancias do caso e provas que tiver do delicio, com a differcnça, que, sendo aló um mez, fal-o-ha a seu arbítrio,
e, sendo maior, em ordem motivada,
Art. 33. O arbítrio de que trata o presente regula
mento não comprehende a faculdade de applicar o cas
tigo de chibata, que na companhia é expressamente prohibido.
Facão-se as communicaçÕes.
Palacio do governo do Paranã, 5 de dezembro de ISai.
Zacarias de Goes e Vasconcéllos.

O conselheiro presidente da província usando da attrihuicão que lhe confere o acto addicional á constituirão
do império, eautorisado pelo§ l.° art, 2.° da lei provin
cial n. 19 de 18 do setembro proximo passado, deter
mina quo se observe o seguinte
REGULAMENTO,
Art. l.° Só ó permiltida a factura do mate na pro
víncia cm os mezes do fevereiro, março, abril, maio,ju
nho, julho c agosto.
Art. 2.° A herva será fabricada cm carijo coberto,
afim do não receber humidado durante a factura, e ;;taTOMO
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Utada sobre forro conveniente para se não misturar terra
ou qualquer outra matéria estranha.
Art. 3.° Não se lhe ajunlará herva alguma de di
versa natureza.
Art. V.° No mesmo dia cm que for a herva sape
cada, levará o primeiro fogo, do forma que lire-Iho a
humidade para não fermentar.
Art. o.° Não permanecerá no carijo mais de (res
dias depois de malhada, nem será envolvida em folhas
de xnxim ou samarabaia, mas em outro qualquer forro
isento de humidade.
Art. G.° Aos infraclores dos artigos antecedentes
impor-se-ha a multa de 30 a 100U000, que será di>tribuida de modo que o denunciante tenha metade, e o
cofre da camara municipal respectiva a outra uiciade.
Art. 7.° Qualquer pessoa do povo poderá, oosinspcctorcs de quarteirão são obrigados a denunciar taes
infracções ás autoridades policiaes, que são competentes
para tomar conhecimento do faclo e impor a multa de
clarada no art. G.°, com recurso para o presidente da
província.
Art. 8.° A’ mesma ficão sugeitos todos aquellesquo
comprarem a herva vis velmentu viciada por alguma das
causas supramencionadas, c no duploosque fizerem cncoinmendas de inale misturado com herva do natureza
estranha.
Façào-se as precisas communicaqoes.
Palacio do governo do Paranã, G de dezembro de 183 \.
Zacarias dc Coes c ^asconccllos.
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O conselheiro presidente da província, era virtude da
allrilniição que lhe confere o acto addicional, eaulorisado pelo § 2." doart. G.° cap. o.° da lei n. 19 de 18 de
setembro do corrente anno, expede e ordena que se exe
cute o seguinte
REGULAMENTO.
Art. l.° O imposto das casas de leilão será arreca
dado na razão do um por cento deduzido do valor de
qualquer gencro que seja vendido em leilão, qualquer
que seja o lugar «? tempo de sua duração.
Art. 2.° As pessoas, que tiverem de fazer leilão,
deverão primeiramente communicar o seu intento ao
respectivo colluctor, apresentando ao mesmo uma de
claração, contendo o lugar, dia o hora em que o leilão
houver de começar.
A rl. 3.° No dia antecedente ao do leilão, ou naquelle
que for designado pulo colleclor, será o dono dolle obri
gado a apresentar o livro ou quaderno dos assentos dos
objeclos, que houverem de ser arrematados em leilão,
com a declaração dos respectivos generoso preços, para
que á vista lenha lugar a cobrança do imposto.
Art. i.° As pessoas que fizerem leilão sem previa
comniunicação ao colleclor, ou que se recusarem a cxhibir os livros o quaderuos para pagamento do imposto,
licão sugeilos á multa de 100U000, que será cobrada
execulivamonte, alem do imposto.
Art. B.° Os collectores poderão requerer em juizo a
exhibição dos livros o quaderuos se voluntariamente
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lhes náo forem apresentados, podendo cllcs por si ou seus
agentes inspeccionar os leiloes e a escripturação prati
cada no acto dos mesmos.
Art, 6.° Das multas impostas pelos collcctores ha
verá Tecurso para a thesouraria, tnáo estorvando esto o
andamento da execução para a cobrança das mesmas
multas.
Palacio do governo do Paraná, 14 de dezembro de
1854.
Zacarias de Goes e VasconccUo*.

O conselheiro presidente da província, cm virtude da
altribuição que lhe confero o acto addicional, o autorisado pelo § 2.° do art. 6.° capital 5.° da lei n. 19 dc 18
de setembro do corrente anno, expede e ordena que se
execute o seguinte
REGULAMENTO.
Art. l.° O imposto de 2U000, sobre as rezes que
secortão, será cobrado na forma do § 3.° art. 2.* da lei
do orçamento de 18 de setembro do corrente anno, de
toda e qualquer rez, que, morta, for vendida no todo
ou em parte, verde, sccca ou do outra qualquer forma
preparada.
Art. 2.° Ninguém poderá matar rez para vender,
conforme o exposto no art, l.°, sem ter primeiramente
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obtido do collcctor, o conhecimento de haver pago os
respectivos direitos.
Art. 3." As pessoas, que houverem de pagar o im
posto, devem declarar ao collector o numero de rezes, o
lugar e o tempo em que pretendem matar, e se é para
vender verde, ou para charquear: os conhecimentos
conterão estas declarações.
Art. 4.° Os indivíduos que matarem rezes sem pa
gar o imposto na forma dos artigos antecedentes, ficão
sugei tosa uma multa de 10Ü000, por cada uma rez (alem
do imposto) que será cobrada executivamente. Equan
do sejão encontrados em flagrante violação do que de
termina este regulamento, serão as rezes, quo se acha
rem mortas, apprehendidas e immediataraente vendidas
por ordem da collectoria.
Art. í>.° Se a multa ou apprehensão for em reinci
dência, os infraclures incorrerão em quinze dias do pri
são, alem da multa do artigo antecedente.
Art. 6.° Quando a muita for imposta ou a apprehensao feita, por ter o collector conhecimento da infracção
em razão de denuncia, dada por escripto o devidamente
assignada, metade do produclo da multa ou apprehen
são pertencerá ao denunciante.
Art. 7.° Não sc dará passagem nas barreirasc nos
registos do Rio-Negro, Chapecó, Itararé, e Àmhrozios,
c despachos para o embarque nas collectorias do Para
naguá, Antonina c Guaratuba do l.° do março proximo íuluro, ao charquo, que nessas estações se apresen
tar para transitar ou embarcar, sem que o mesmo esteja
acompanhado da competente guia da respectiva collecTOMOI,
35
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toria, cm que mostro ter pago os direitos das rezes, que
se matarão, conlando-se o mesmo charquc na razao de
sete arrobas por cada uma rez.
Art. 8.° O charquc, que ate a data acima for trans
portado pagará na primeira estação, que verificar a falta
de guia, os direitos na forma do artigo antecedente.
Art. 9.° Quando qualquer guia for apresentada, os
administradores ou collectores porão o—visto—e data,
rubricando-as com seus escrivães, e quando haja diflerença entre a guia c carga, notarão nas mesmas guias as
alterações que encontrarem.
Art. 10. Os collectores, por si e seus agentes, ve
larão na fiel execução do presente regulamento, e quando
se conheça que as infracções provem do seu deleixo ou
conivência, serão suspensos ou dcmillidos á aibilrio do
governo, ouvida a thesouraria.
Art. 11. A carne em charquc, ou por qualquer outra
forma, que achar-se do 1.° de março cm diante, sem ser
acompanhada da respectiva guia, será apprehendida pela
estação era que transitar c vendida por ordem da repar
tição apprehensora.
Art. 12. Das decisões dos collectores, que as parles
julgarem oifensivas de seus direitos, |>oderáo recorrer
para a thesouraria, c desta para o governo da província.
Palacio do governo do Paraná, cm 14 de dezembro
de 1854.
Zacarias de Gocs c Vmconccllos.
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O conselheiro presidente da província, em virtude da
atlribuiçâo que lhe confero oacto addicional, cautorisado pelo § 2.° do art. G." cap. 5.° da lei n. 19 de 18 de
setembro do corrente anno, expede e ordena que se exe
cute o seguinte
REGULAMENTO.

Art. l.° São sugeitas ao imposto de IGUiOO, de que
trata o § 2.° do art. 2.° cap. 2.° da lei n. 19 de 18 de se
tembro do corrente anno, todas as casas que venderem
aguardente nacional ou estrangeira.
Art. 2.° Este imposto será cobrado por inteiro du
rante os trinta dias do roez de julho de cada exercício.
Art. 3.° No mez do junho do cada anno o collector
ccm o seu escrivão procederá ao lançamento das casas
sugeitas á este imposto, que será remeltido por copia á
ihesouraria, e, findo o mesmo lançamento, fará constar
por cditacs aflixadosem lugares convenientes, ou onde a
houver, publicados pela imprensa, que durante os trinta
dias de julho está aberta a cobrança deste imposto ábocca do cofre.
Art. 4.° Ninguém, depois de feito o lançamento, po
derá abrir armazém, taverna ou botequim, cm que ven
da aguardente nacional ou estrangeira, sem previa licen
ça da câmara respectiva, que será dada depois de pagos
os respectivos direitos, lançando-se o additamento no lan
çamento do exercício.
Estas licenças só terão vigor para expor a aguardente
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á venda durante o anno do cxcrcicio, cm que forem ti
radas ; c os contraventoros pela falta de licença e uso
dellas fora do tempo da sua duração, alein do pagamen
to do imposto ficto sugeitos á multa de 100U000, co
brada executivamente.
Também ficão sugeitos á multa do tOOUOOO, cobrada
excculivamente, afora o pagamento do imposto, aquelles, que lendo sido lançados, não fizerem o pagamento
á bocca do cofre como se prescreve no art. 3,°
Art. 5.° As camaras inunicipaes não poderão dar li
cenças annuaes aos que sào obrigados ao pagamento deste
imposto, sem que ellestenhto apresentado conhecimento
de haver pago o do anno anterior, e se a licença for so
licitada depois da época do lançamento, é indispensável
que previamente paguem o imposto, na forma do artigo
antecedente.
Art. G.° As camaras niunicipncs no fim de cada ex
ercício, rcrnetlerao á lhesouraria uma relação nominal de
todos os indivíduos que obtiverem licença para vender
aguardente no seu districto.
Art. 7.° O imposto ó devido por inteiro, desde que
se faz o lançamento, embora as casas onde se tem do
vender a aguardente fechera-se antes de findar o anno
do mesmo exercício.
Art. 8.° Os collectados que tiverem dc reclamar con
tra o lançamento do imposto, o imposição de inultas, dc
que trata este regulamento, dirigir,to sua peliçto á thesouraria, durante o primeiro quartel do cxcrcicio, haven
do recurso dadecisto da lhesouraria para o presidente da
província, sem coraludo se suspender a arrecadação.
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Palacio do governo do Paranã, cm 14 de dezembro do
1854.
Zacarias de Gocs e Vrtsconcellos.

O conselheiro presidente da província cm virtude da
attribuição que lhe confere o aclo addicional, e autonsado pelo § 2.° do arl. 6.° cap. o.° da lei n. 19 de 18 de
setembro do corrente anno, expede e ordena que se exe
cute o seguinte
REGULAMENTO.
Art. l.° Todos os depositos judiciaes de dinheiro,
inetacs, pedras preciosas, acções, ou letras mercantis,
que se fizerem ou em virtude de mandados de justiça da
província ou por consignação voluntária das partes cm
juizo, serão verificados na collecloria das rendas provinciaesdo lugar, e sendo nesta cidade ema thesouraria da
província. O prêmio do deposito é de um por cento
do valor depositado como se acha estabelecido no § 11
do art. 2.® da lei n. 19 de IS de setembro do corrente
anno, quo so deduzirá na occasião de se levantar o mes
mo deposito, pertencendo metade do prêmio que se arre
cadar pelas collcclorias ao colleclor o escrivão na razão
das quotas que lhe pertencem, c outra metade á fazenda
provincial.
Art. 2.° Os depositos feitos por mandados judiciaes
serão rcmctlidos ás collectorias, acomjwuihados de guias
TOMO
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por duas vias passadas pelos respectivos cscrivdes, c os
feitos por consignação voluntária das parles, serão tam
bém acompanhados de guias por duas vias assignadas
pelas mesmas parles.
Art. 3.° Os collectores archivarao uma das guias
na collectoria para documentar a receila do deposito ca
oulra via será rcmellida no fim de cadamez á lhesouraria.
Art. 4.° Para escripturaçdo dos depositos nas col
lectorias, haverá um livro caixa, o qual será cscripturado conforme o modelo junto, havendo também um livro
de taldo de couhecimentos para serem dados ás parles,
que fizerem os depositos, sendo um e oulro rubricados
pela thesouraria.
Art. B,° Os conhecimentos, passados pela tliesouraria e collectorias na forma do art. antecedente* terão
fé e validade precisa para o fim de se haver por eflectuado o deposito, logo que forem apresentados em juizo,
Art. 6.° Os dinheiros e mais efleitos depositados
conforme o art. t.°, serdo guardados nas respectivas
collectorias, nao fazendo-se remessa desses valores á thcsouraria sendo do excedente de B:000U em dinheiro.
Art. 7.° Os collectores prestarao uma fiança na
lhesouraria, conforme o arbitramento feito por esta do
montante presumido dos depositos confiados a sua guarda.
Art. 8.° Os collectores fiedo sugei tos ás leis que
estiio em vigor para os depositários judiciaes omissos,
quando ndo cumprito os mandados de levantamento dc
qualquer deposito, lcgalmenlc expedidos pelo juiz quo
tiver mandado fazer ou o tiver admittido. No caso po
rem do deposito de letras e jóias, será motivo justo dc
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demora no cumpriracnlo de laes mandados, a falta de
pagamento do prêmio em moeda, c se, apesar dessa
falta, o colleclor entregar o deposito, ficará responsável
á fazenda provincial pela metade do prêmio que lhe per
tence o ao escrivão pela sua quota parte.
Art. 9.° Os collectores, á cujo cargo estiverem os
deposilos, licãosugeitos pela gestão desse encargo á thesouraria da mesma sorte que pela arrecadação das outras
rendas da província.
Palacio do governo do Paraná, 14 de dezembro de
1854.
Zacarias de Goes e Vasconccllos.

O conselheiro presidente da província, autorisado pelo
art. 15 da lei provincial n, 34 de 16 de março de 1846,
resolvo marcar para a segunda cadeira do primeiras le
tras do sexo feminino da capital, creada pelo art. 9.° da
lei provincial n.° 17 de 14 de setembro do expirante
anno, o ordenado annual de quinhentos mil réis.
Pação-sc as conununicaçòes.
Palacio do governo do Paraná, 31 de dczemhrodtí
1854.
Zacarias de Goes e Vasconccllos.
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