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RIO DE JANEIRO

Palacio do governo da provincia do Rio -de Janeiro. - 2a secção. - Nitlleroy, 12 de Abril do
1887.

lllm. e Ex:m. Sr. - Transmitto a V. Ex., com a cópia do omcio do director da fazenda, de 4
do corrente, as demonstrações e quadros juntos, em numero de sete, nos quaes encontrará V. Ex.
todas as informações exigidas no aviso-circular de 6 de Novembro ultimo.

Deus guarde a V. Ex.- Illm. e Ex:m. Sr. Barão de Cotegipe, Presiden te do Conselho de Minis
tros. - O presidente, Antonio da Rocha Leão.

Directoria da Fazenda da Provincia do Rio de Janeiro. - Nitlleroy, 4 de Abril de 1887.
Secção Cen tral.

Cumprindo o que me foi determinado em portaria de 13 de Novembro do anno proximo findo,
passo ás mãos de V. Ex:. as demoustl'ações e quadros juntos, en! numero de sete, nos quaes me
parece se encontro1m todas as informações engidi1s no aviso-circular, que devolvo, de S. :C;X. o Sr.
Barão de Cotegipe, Presidente do Con elllo de Mini tros, Ministro e Secretal'io de E tado dos
Negocios E~trangei ros .

Não vão contempladas no quadro n. 4 senã.o as novas despezas alltorisadas no periodo de 1878
a 1885, que se tornaram etrectivas ues,,;e mesmo periodo, porque, exigindo o aviso flue se discrimi
nasse verln por verba as respoctivas importancias, seria impossivel satisfazer este requisito com
relação a despezas ainda não realizadls .

.Entretanto, além das que estão alli mencioll'\das foram mais autori,ad.ls as seguiutes: por decreto
n. 2690 de 17 de Setembro de 1884 as do custo do prolongamento do ramal da estrada de ferro de

. Cantagallo, desde a estação da villa elo Rio Bouito até. a cidade de Macahé, devenuo se eífectuar o
pagamento em apoUces da divida publica provincial, para esse fim emittidas ao par e ao juro maximo
ele 6 %.

As obras foram contract:1das ao preço de 19:200:-;; por kilometro em d:1ta de 30 de Janeiro de 1885
com Diniz de NOl'onha e Castro, tendo- e emittido para os re pectivos pagameutos de Agosto do auno
proximo passado até esta datn. 1.560 apolices de 500 cada uma e juros de 6 %, das quaes 264 o
foram no mez de Março ultimo.

Ta.mbem por decreto u. 2704 de 16 de Outubro de 1884 foi a Presidencia autorizada a contractar
o abastecimento d'agua potavel á cidade de l'iitlleroy, garantindo a provincia durante o prazo do
privilegio (60 aunos) os juros de 6 % ao anno sobre o caJ:lital etrectivameute empregado na con
strucção das obras, até a somma de 5.000:000 '000.

O contracto foi realizado em ',Llata de 11 de Junho de 1885 com o engenheiro Victor Francisco de
Braga M01l0 e José Pedro Monteiro, os quaes o transferiram com o consentimento do governo
provincial a uma companhia pari\. es e fim organisada na capital do Imperio. Já estão encetadas as
obras, não se tendo, p0rém, realizado ainda pagamento algum. .

O decreto u. 2730 de 10 de Novembro, ainda do mesmo a.nno de 1884, autorisou a presidencia :1
subvenciou::lt' annua.lmente com quantia não excedente de 20: 000' a As ociação Protectora da
Infancia Desamparada, estabelecida na Capihl do Impedo, logo que tenha estabelecido os ac;ylos
agricolas e sob a condição de serem alli admittidos 200 alu1l1110s da provincia.



-2

Ainda. não houve acto do governo provincial tornando etrectiva essa avtorisação.
A lei n. 2803 de 19 de Novembro de 1885, al't. 2°, § 3°, al1gmentou com 1 :200$000 annuaes a

gratificação do omeial maior da secretaria da assembléa. Esse artigo de lei começou a ter
execuçãu em 1886.

Finalmente, o decreto n. 2806 de 21 de Novembro do referido anno de 1885 autorisou a Presidencia
a contl'ilctar com Luiz de Malafaia e Antonio Pinto Moreira ou com a companhia que organisassem
a introtlucção de immigrantes, assegurando no art. 2° aos proprietarios de terras que as divi
dissem em lotes nunca menores de dez hectares para vendel-os aos colono~ ou immigrantes o auxili'>
de 20.000 par individuo nelles estabelecido e mandando no art. 3° despender até 200: 000$000 com o
estabelecimento de asylos agl'icolas e execução das demais disposições do decl'eto. Em 'data de 12
de Agosto de 1886 celebrou-se o contra.cto, não se tendo, porém, ainda despendido quantia alguma
com a sua execução.

Resta-me agora considerar a ultima parte do 5° quesito formulado pelo aviso, quando inquire das
providencias tomadas e do resultado que das mesmas se espera para obter o equilibrio da receita
com a despeza provincial.

O augmento até 50 % das taxas do imposto sobre illdustrias e profissões (antigamente denomi
nado - contribuição de policia); de 25 % no imposto de patente sobre o consumo da aguardente;
a elevação das taxas itinera.rias a que esta sujeito o gado que tra.ll3ita solto nas e tl'adas da
provillcia; a maior extensão dada ao imposto da decim:l. urbana, que hoje compl'ehende todas as
povoações onde coutam-se mais de 30 fogos; e bem assim a creação dos novos impostos de 20 %

sobre o subsidio dos membros da assembléa provincial; de 2 % sobre os vencimentos de todos os
empregados activos e inactivos da provincia, a excepção dos prof~ssores de instrucção primaria, e
a deducção de 1/3 das pOl'centagens dos col1ectores e escrivães das coLJectorias excedentes de 1:500$
para os primeiro., e de I:000 para 1'>5 segundos, fOl'am as providencias que se póde dizer de resultado
immcdin.to tomadas pelo legisladol' provincial na lei n. 2841 de 18 de Novembro do anno proximo
passsado (orçamento para 1887), no intuito de augmentar a rencla publica, primeiro recurso que se
antolha para conseguir o desejado e indispensavel equilibrio orçamentaria.

Sendo, porém, forçoso confessar que est18 providencias por si sós são imutIicientes para atingir o
almejado desideratum, desde que a riqueza particular parece diminuir nesta provincia e, por outro
lado, o producto estimado das novas imposições não é sufficiente para equilibrar o orçamento votado
para o corrente exercicio, que demonstra o deficit provavel de 626:299$460 (quadro n. 7).

Ha, porém, uma oUÍl'a providencia de mais elevado alcance, que é a autorisação contida no decreto
n. 2848 de 18 de Novembl'o do anno passado, para alienar-se a estrada de ferro de Canta,gallo por
quantia não inferior a 8.000:000 000.

Com elfeito, parece fÓl'a de duvida que, uma vez realizada a venda e dando-se ao producto della
o destino indica.do no decl'eto de que se trata, ter-se-ha desde logo obtido alUviar o orçamento
de uma grande somma, qual a que se destina ao pagamento dos juros da divida passiva e do capital
e juros accumulados nas letras aceitas a fa.vol' do Visconde de NovR. Friburgo, o que, juntamente
com a mais rigorosa fiscalização da receita e cle3peza em ordem a fazer augmentar aquella e restrin
gir esta, podera restituir o ol'çl.mento da provincia as suas condições normaes.

No emtanto, talvez que V. Ex., julgando, EJ.uem sabe si com melhores razões, preferivel con
servar a provincia essa tão importante propriedade, resolva não servir-se da autori ação que tem
para vendeI-a.

Nesse cJ.so, mais avultara a necessidade de fomentar as fontes da riqueza particula.r, de que
depende a publica, e e tou certo de que a Assembléa Provincial não olvidara tomar, da accól'do com
V. Ex., as providencias que o estado financeiro da provincia reclama.

Deus guarde a V. Ex.- !llm. e Exm. SI'. Dr. Antonio da Rocha Fernandes Leão, presidente
da provincia. - O director, Paulo José P~reil'a ele Almeida Torres.
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N. 1.- DeD1onstração da receita e despeza eft"ectuRdas pela caixa
de rendas ordinarias da província do Rio de Janeiro duran.te
o exercicio de 1877

RECEITA

2.542: 151$460
61 :066,478

275:316,049
121 :285'000
113:042 000
188:506.589

5:036 '300
208:388.9C6
58:918 140

759~750

74:7 2:'846
12:961 060
16:349 919
13: 106 '811
62: 122 '915
30:000 000

S

69:564.000
98: 391.. 000

210:600 000
24:049 ~OO

4.291 :698:'783
59:216 '985

4.350:915..,768
500:000 000

4.850:915~768

Emprestimo contrahido pela província.........•.............. ' ...•..........

Producto de loterias extrahidas para. compra e custeio do Hospital de S. João
Baptista de r itheroy e renuimento deste ..

Rendi mento extraordinario ............................•.....................
-O-:::-::-:-""77-=-"-=

122:745 700
4.973: 66 J. '468

Saldo em dinheiro que passou do exercicio de 1876............................. 283:993.424
~57:654 892

626:381. 412
5.884 :036....304

Movimento de fundos .....................•...............•.................

1 Quota de 4 % sobre o café.•...........•.... ' .. '" .•........ , , .
2 Dita de 3 % sobre o assucar , .
3 Decima urbana , .
4 Patente sobre o consumo de agultrdente ..
5 Contribuição de policia...................•..................................
6 1mpo to de 20, nlt comp,-a e venda de escravos .
7 Idem de 2' sobre o gado c'Jrtado .
8 Sello de llerançlS e legados ....................•.....•......................
9 Direito.3 de portagem , , .. '" .

10 R.endimento.3 de proprios pro> inciaes .. ; .
11 Cobrança da divida activa , , ' . ' .. , ., '" '" ,.
12 Emlllumentos .
13 Multas ..............•.........................................•...........
14 R.endimento de pennas d·agua ......•....... ' ' ' , .. , .
15 Idem da E~trada de Ferro de Cantagallo .
16 Idem idem da Companhia União Valenciltna .
17 Sello e emolumentos de patentes da guarda nacional. ..
18 Auxilio dado pelos cofres gemes para as despezas da força publica .
19 Imposto de 20~ obre a averbação de cada escravo , ..•..
20 Taxa itineraria a que está sujeito o gado sol to .
21 Producto de qulttro loterias, que serão extrahidas no exercício desta lei, em

beneficio da in trucção publica ' " , ' '. " , .,
22 Bens do evento .. ' .
23 Pr-oducto de quatr-o loterias para matrizes e quatro para casas de caridade .
24 Premios de bilbetes de loterias. não reclamados .-.,----::-::-;---::-=c::-:-::=

DESPEZA

RepresentaçãiO provincial ....•...........................................•.....
Secretaria da As.>embléa , " " ' .
Dita do governo ..........•..................................•.................
Directoria. d,~ ln trucção .
Dita das Obra Publicas .
Dita d t Fazenda Provincial .
Juizo dos feito ..........................•....................................
Mesll. Provincial .
Collectorias , .............•.................... '" .
Agencias " ; ...........................•..
Barreiras .........•...........................................................
Culto publico .
Escolas normaes .
I~strucção ~ecundaria .
Dita prImarIa .
Policia e segurança publica " " " .. ' .
Força pu 1:.1 Iica .
llluminaç'ão publica , . " , ........•..
Saude publica , , ..•.......... , .
Obras pnblicas............................................•...................
Subvenção a emprezas " ........•........................ , .. ' ....•.... , .

163 :248,~000
74:008~26

84 :997,'116
61: 104.052

104:458 884
112:097 455
13:348~21
59:01 $253

138:416 678
54:266, 172
16:690'9'6
17:553.'831
27:621. 109
3:599 976

704:392.220
93 :783,"j52

558:471$553
106:99589:13

1:099, 992
721 :827."'.oI
42:516 '129



NOTA

Contadoria da Directoria de Fazenda, 28 de Fevereiro de 1887. -João Chl'istino da. Silva.
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5.257:654 '892

4.231: 89R, 505
l19:0l~ '263

906:739. '124
4.350:915 768

283:993. 424
500: 000, 000
122:745 700

787:028. 825
4.002:031. 271

229: 865" 34

4.789: 060:'096

62: 697:'800

26: 950:'633
315:860:392
381 :520~'000

E' este o verdadeiro s~ldo do exercicio de 1877, cousiderados os recursos e encargos proprios
deUe.

Creditos extraordinarios ............................................•...........
----;---;::-:-;-::-=-õ-:::~

419:611 000
185:851 '295
52:960'000
336:847~381
163: 105 '948

4.317 :89 1"663
26:950'633

4.344:842' 96
Hospital de S. João Baptista de Nitheroy....................................... 62:697' 00

-4.407: 540 096
Pagamento da divida fluctuante........................................ 381 :520"-000

4.789:060'096
Sn,ldo em dinheiro que pa sau para o exercicio de 1878........................ 468: 594 796

5.257:654:iD92
Movimento de fuudos.......................................................... 626:381 '412

5.884:0::16.::104

Considerando que na receita acima mencionada
de .

acham-se incluidas as verbas seguintes, que não
constituem renda propria do exercicio, sendo:

Saldo passado' do exercicio de 1876 .
lmportancia do emprestimo contrahido '" ......•........
Rendimento do Hospital de S. João B<\ptista .

1----"---11-.,.---:::',-:-::--,,--,-,.,-7-,--
Reduz-se a receita propria a ' .. ' " .
E por outl'O lado, sendo a despeza ell'ectuada

na importancia de .
e neUa comprehendendo-se verbas que não
são encargos proprios do exercicio, a saber:

A de peza por conta de creditos especiaes,
na import:mcia de .........•.. , , .

A de di vida de exercícios findos .
A da amortização deI divida fluctuante .
A do custeio do Hospital ele S. Jo10 Baptista

de Nitlleroy e juros das apoUce emittidas
pOl' occasião da compra do et>tabelecimel1to

1-----'---1--:---=-=-=--:=-:-;.."..,...,..-1
R.eduz-se a de peza propria do exercicio a.. . .
que com o resto a pagar, na somma de ..
Eleva-se a .....•.........................................
Inferior it receita propria do exercicio em.... . .

Emprestimo provi ncial .
Pessoa.l inacti vo .
Subsidio ás camaras municipaes..................................•... , " .
Despezas diversas , ........•...... ,. " , '" .
Depositos......................................................•................
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N. 2. - Divida :t"undada e :O.uctuante da Provincia do Rio de
Janeiro existente eJD. 31 de DezeJD.bro de 1877

DIVIDA FU 'DAD.....

Existiam em circulação 10.534 apolices de 500$ dejuros de 6 %, represen-
tando a. importancia de , .

Idem idem 6.569 de 200$ cada uma, vencendo iguaes juros, representando
a importancia de .

TataI da divida fundada .........•.....•............•.

Dessa divida pagou-se annualmente de juros:
Das 10.534 apolices de 500$000 .
Das 6.569 de 200 000 .........•.....•.............•..•..••............•

DIVIDA FLUCTUANTE

Constava na referida época do seguinte:
65 letras aceitas a favor do Barão de Nova Friburgo, do valor de 119:910$

cada uma em pagamento da a.cquisição da. 3a secção da Estrada de Feno de
Canta 0'<1110, de conformidade com a deliberação de 7 de Março do referido
anno ~e 1877.........•.......•........................................

dita a favor do mesmo Barão, do valor de mehde do deficit verificado na
liquidação das contas da mesma Estrada de 1 de Janeiro de 1876 a 14 de
M,trço de 1877.......................................•...•.....•.....•.

dita a favor d"t Companhia Ferro Carril Nictheroyense. da importl1ncia da
garantia de juro:> do 2° semestre de 1876 .

4 ditas a favor da Companhia da Estl'ada de Ferro de Arêas a Rezende, como
adiantamento por conta da. subvenção kilometrica............•...........

1 dila a favor do Dr. Antonio Paulo de Me110 Barreto, vencida em 22 de .1arço
de 1873....•.•...............•.•.........................•............•

Por emprestimo contrahido pela província:
52 ditas a favor de diverso:> particulares, na importancia de ' ' .

De:>tas 52 letras a taxa dos juros variou de 6 a 7 lG %.

5.267:000.'000

1.313:800'000

6.580:800$000

316:020~OOO
78:828 000

394:848$000

7.794: 150$000

15: 185$840

44:462$319

180:000 000

10:000 '000

895:900'000

8.939:698$159

Contadoria da DiL'ectoria lia Fazenua, 28 de Fevereiro de 1887. - Joao ClH-istíno da Si lua .



N. 3.- Quadro dos iJD.postos creados pela AsseJD.bléa Legi~lativa Provincial do Rio de JaneirJ, no periodo
decorrido de 1 de Janeiro de 18'/8 a 31 de DezeJD.bro de 188~, que ainda ftg·uraJD. nos orçaJD.entos e o seu
producto annual

lMPORTANClA DA REC'EITi.. DOS EXERClClOS

NATUREZA DO IMPOSTO LEI DA CREAÇÃO

1878 1879 1880 1881 11882 1883 1884 1885 TOTAL

Imposto de 50$000 na compra
e venda de escr:1VOS existen-
tes nesta provincia (n. 1) ... Lei n. 2611, de 9 de Janeirú de

Idem sobre industrias e profis- 1882.. art. 12 ............... ........ • •• ' o ••••• .......... ........... 242:500$577 233: 372$673 183:885$446 159:364$991 819:123$687
sões (<lntiga contribuição de
policia) Alteração dUo respecti-

Lei n. 2540, de 14 de Dezembrova tabelJa (n. 2) ...........
Direitos de portag"m. Alteração de 1880, art. 20 ............. .. ...... .......... ••• o. o •••• 155: 112$450 147: 116$250 145:242$250 147:314$500 145:031$600 739:817$050

di:ls tnbellas (n. 3) .......... Lei n. 2510 de 14 de Dezembro
Imposto de 1:000$ caue pagam de 1880, art. 29 ............. o ••• o ••• .......... •••••• o ••• 64:273$628 81 :350$413 58:085$831 51:510$122 43:735$283 298 :955$277

totlo o negociante e escravos
e seus ag-l'Jntes (n. 4) ....... Lei n. 2353 de 3 de Dezembro

Idem de 1:500$ sobre averba.,:ão de 1878, art. 12............ .• _•• 0-. 22:000$000 26:000$000 16:000$000 4:000$000 3:000$000 1:000$000 o' ••••••••• 72:000$000
de cada escravo vindo de fóra
da província (n. 5) .......... Lei 11. 2540, de 14 ele Dezembro

de 1880, art. 12............. o ••• • ••• '" •• , o· •• .......... o •• • •• ' •••• •••• •••• o" o···.·· .... •••••• o. o" .., ........
••••••• 0 ••••••

22:000$000 26:000$000 2..5: 386$078 474:967$240 439:700$754 383:710$068 348: 131$874 J .929:896$014

OBSERVAÇÕES

N. L- O imposto de 50,)000 Da compra e veDda de escravos, creado pela lei D. 26H, de 9 do JaDeiro do i882, substituiD o de 20~000 tambem Da compra e renda de escraros existentos até i881 o o de 30S000 pela avorbação
de cada O.'lcravo veD1ido de um para outro mUDicipio da Provincia.

Aquelle~ dous impostos, poróm, produziram no anno de i88i, anterior ao da arrecadação do de 508000, o iO a quantia de i3~:878l/i26 e o 2° a de 37:250S(})0, no total de i72:i288l26, que, compamdo com a importancia
de 242:5JO,$577, que produziu o imposto de 5O,~000 em i882, resulta a fdl'or deste a diO'cl'ença de 70:372,6451, mas, comparado com ii ,'enila de i~55, do i59:36r,8991 dá cOlltr,1 e,te mesmo imposLo a dilforeoça de 1.2:763Si35.

N. 2.-0 imposto de inuust"ias e profis,ões (antiga contribuição de pelicia, constante do regulameDLo do i do ~bio de i865) foi altorado pela lei n. 2540 de ir, .10 D 'zQmbro de i880, arL. 2).
N~ exercicio de i880, alltod"l'ao e u que co neçeu a vigol'lr.a.ciLdda lei 11.2510, a ul'I·eca.'ação de,Le IInposte, elfectu.lda peb. tabclla de I. de M.do de i865 atLillgiu a cifra de ~1.3:813S5)), quantia osb qne, companda com a

de i55:iH,~r,50, arrecadad,. em 1881, aJlre.lCnt I a favor desLe eXC"C1C10 o allgmento 'Ie H:268890J ; cumpl'llldo nut li' que 110 exe"CICll de i88') ficar.,m por '1I"'ec,,,lar de Lal IUlpOJLO iO:0569J06 e 110 de i881 a qualltia de i8: ;;318300
no de i88'l a de :16:4W,~50J. 110 de i883 a tle i5:3!)85);), uo de 188. a de i7:i57,~75) e 110 de i885 a do i4:757800U, tendo em vista rs InllçamenLrs a que pr(cedel'ilm as dil'e",a, collecLu'ils da Prol'incia.

N. 3.- O impo'to de direitos de porcent:lgelll, que eo cobrado de COllfor'lIi.lad' co 11 as Lab lias anl1OX.lS ao re"u lamonto de 9 de M, o de 1842 e que foi alterado p~la mencionada lei n. 2540, de i4 de ))'zembro de i880,
art.29, produziu nes,e me8110 anno .Ie i88J a qu !Itia de 65'73J834 I, que, eomp,rada com a de 64'2738628, arrecala3a em 1881 (qu.lIl<lo cOII!e~ou a l'ig,'ra,·,a Ici n .. 2iHJ), dá um eXCOJSO a f"l'or daquelle oxol'oicio de i88J UO
i:463$7i2 e uma dlffrrença pam mnnOl elll rel,çau á tio 8i:~018fo13 .lI'rccJdada o I i882 de i5:613~J73, selldo a ronda do clda um dos exerOIClOS segulOLe, IOfenor a daqu ·lIe.

N. 4.- í) imposto de i:OO),~OJJ sobre nogocianLo, de eJcraVOS o sous agentos), que deixou do 501' ol'Çoldo nlls lois do Orç.llllouto pJra o, oxerciclos de "-876 .\ i878, oJt"b~lecido pela loi n. 2353, de 3 de Dezembro de 1.878
tem produzido de 1879 a i885,a q'Jantia do 72:00J8000. _ ... . . I

N. 5.- FiDalmento, do Imposto de i:5008000 .obre a avorbaçao do cada escravo nndo de fora da prOVIOOI.l 6 orcado pola leI n. 2540, de i4 de De,embro do i880, arL. 1.9, nada 80 Lem arre,adado.

Con tadoria da Directoria da Fazenda, 28 de Fevereiro de 1887. - João Chri3tino da Situa.



N. 4. - Quadro das novas despezas autorizadas no periodo de 1878 a 188~ e sua importancia annual, verba por verba

DESPEZA

NATUREZA DA DESPEZA LEI QUE AUTORIZOU A DESPEZA

1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884
OBSERVAÇÕES

1885 TOTAL

Gratificação addicional a cada um elos
fieis pagadores ela Directoria ela Fa-
zenda (1:200' a cada um) Decreto n. 2351, de 27 ue Novembro

de 1878 .. " , ' . " . 2:400~000 2:400'000 2:400 000 2:400",000 2:400' 00 2:400 000 2:400 000 16:800 000 Pela deliberação de 1 de Agosto
de 1876 percebiam estes em
pregados uma diaria para des
pe)!;us de viagem, calculada
em 600' an nuues para cada
um a que foi convertida em
gratificação addicional.

Importancia despenclida com orçamentos
de obras necessarias para o abasteci-
mento de agua potavel á cidade de .
Nitheroy Lei n. 2353, de 3 de Dezembro oe

1878, § 84 , . 6:744 -28 4:489.487 .. .......... " o........... . . II :234 015

Idem de despezas feitas pelas legações de
Vienna, Washington e Londres com a
publicação de edltaes relativos ao ser
viço de esgoto e abastecimento d'agua
potavel á cidade de Nitheroy Decreto n. 2433, de 15 de Dezembro

ele 1879.•..................... · ......•..•...

Idem dos juros na razão de 6 % ao anno
de 7.806 apolices da divida provincial
de 200. caaa uma dadas em pagamento
da compra da ferro-carril Nitlle
royense e do trecho do Rio Bonito, in
clusive 340' pagos em dinhpiro em
1881 e 170$032 em 1883 por ajuste de
contas......•........ , ' Decreto n. 2401, de 1 de Dezembro

de 1879 e escriptura publica de 15
do mesmo mez e anno ·.· ..........•. . .. 85:621$588 90:381 000 91:391 032

1:633 107 .. 1:633 107

90:381 -000 89:862$000 447:636 620

211.510 '000 39:334 175 303:492.•906

........................

.e •••••• 00 ••
36:218 491 .16:430 240.... .o··.··.·

Idem idem com a compra de terrenos e
construcção de um raio da penitenciaria
no Fonseca, inclusive acquhção de
camas e utensilios Lei n. 2353, de 3 de Dezembro de

1878, que mandou vigorar a de
n. 2050 de 23 de Novembro de
1874 e n. 2653 de 24 de Novembro
de 1882 ··.·•·.···.·.·

Importancia de vencimentos pagos a um
continuo nomeado para servir na Di
rectoria da Fazenda durante o tempo
em que se conservou em clisponibilidade
o respectivo porteiro ' .. '" " Lei n. 2435, de 15 de Dezembro de

1879, art. 20, § 2° · .. 55 913 1:589 135 511 109 . ........... . 2: 156 157

Gratificação de 50$ mensaes ao continuo
que interinamente serviu de porteiro
a partir de 15 de Setembro de 1878 até
30 de Abril de 1882 ' Decreto n. 2438, de 19 ele Dezembro

de 1879••...•..•............. ··• 176 666 599 999 593 492 549 987 200 000 .
•••• to 0 •••••••••••••••••••••••••••• 2: 113 144

Vencimentos pagos a um novo fiel paga
dor, iguaes aos que percebiam os dous
antigos .....................•...... , Lei n. 2540, de 19 de Dezembro de

1879 ·· ····· ......•..•.• 3: 474$182 3:425 797 3:600 000 3:600 000 3:600 000 3:600 000 21:299~979

• • • • • • • • • • •• •••••••••••• •••••••••••• o •••••••••••

Importflncia das despezas com o pessoal,
expediente e aluguel da casa para o
Lyceu de Campos até 17:000· an-
nuaes Decreto n. 2503, de 22 de Novembro

de 1880 e lei n. 2540 de 14 de De-
zembro do mesmo anno.......... • .

Augmento de vencimentos aos porteiros
continuos da Directoria de Instrucção,
de Obras Publicas e Escola Normal b
(600$ a cada um)..... . . . . . . . . . . . . . . •. Decreto n. 2592, de 29 de Dezem 1'0

de 1881 .•........ , .... ·•········ •....•••..•.
R. J.

.. ; . 1:799 968

...... ......

1:79 '988

14:638 130 11:798 289

1:796 762

26:436 '419

7: 196 :704



DESPEZA

NATUR.EZA DA DESPEZA LEI QUE AUTOR.IZOU A DESPEZA

1878 ]879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 TOTAL

OBSER.VAÇÕES

145."161 GOO$OOO 600·000 594 993 1:940, 154 Parte da de peza de ]883 foi
pagá. por exercicio . findos em
]884.

]93 '529 800.000 800 000 800 '000 2:593$529 [dem idem idem.

145$157 600 000 GOO.OOO 539$45i 1:884,"608 Idem idem idem.

. .

idem idem , ,....... .., ,..... . ........•..

............ . .

397' 45

31R,"281

1:296"761

1:295 602

1:800 000

J2:999S999

399$996

398 '904

400~000 400~000

397$845

318$281

1: 800"00

]:200 000 2:400 000

I: 150'000 I: ]50"000

]2:991)'999

399'996

399 965

1:200'000

399'960

399 996

•••• o' •• 00 •• ••••••••••••

." .

............ ............

96:773

96'773

• o •••••••••••• o ••••••• o •••••••••••••

•••••••••••• •••••••••••• o· ••••••.• ·•

• ••••• o •••• o •••••• , •• o •• • ••• o • o ••• o •
o ••• o •••••••

• ° 0 ••••••••••••••••••••• o. 0_ ••••••••

••••••••••••••••••• o o,

............ ........................

............ .

.........................

....................................

............ .

\' ncimonto de um 10"'ar novamente
Cl'eado, de flmanuen e da Secretaria
da A sembléa Provincial ... , , ..... ". Lei n. 2742, de 15 de Novembro de

18 4 , , ................•.. , .Importancia do vencimento. do pe oal
interinam nto nom ado para a peni
tem iaria de itheroy e obj cto de
xpedi nt , .. , .. ", , .. Idom idem idem, .

Augmellto d v ncim nto do e crivão
d Juizo lo Feito equip \l'ados aos
do ZO" om ia dI Admini Lraçào Pro
"in ial d 00 000 que percebia a
2: O$ 00 '" "" Decr t n, 2760, de 20 de OuLubro

de 1885 , ,
luem ie! 111 do 01 i itador do Feito" da

m ma faz 11 la, id m idem id m, de
1:2 O,' a : OU 000, . , , , " Id m idem idem , , .

Augmonto de gratifIcação do escrivão da
The oUl'aria da Directoria da Fazenda
de 600 a 1:000"0 ""., ' Decreto n. 2618, de 4 de Outubro de

Ih82 , ' " . , . '" ' , , , .•.

Idem de 200$ annuae a cada um dos
seguinte empregados da me ma se
cretaria: 2° omei' I, porteiro, aj udante
do dito, dous continuo e di [erença
entre 450. que p rcebia o afficial das
acLas e GOO' anl111aeS qu pa &'1, a per-
cob 1'., , , , , , " ,. " ,., .• , " .. , , .• , . " Idem

Idem idem do escrivão de I :600$000 a
2:400 '000, , .. , , , . , , , . , .. Idem iclem idem ..•.... , " " .

Idem id m do amanuense de I :200$000 a
1:800,'000 , , ' , , . , , " " Idem idem idem ' ,

Impol'tancia da. ubvenção pa"'a aos nu
cleo orphanologicos de Angra dos
Rei do 1:200' annuae , ... ,., .... , .. Lei n, 2645, de 4 de Novembro de

1882 , .. , , , .

Uem idem do c >rretor das apolices pro-
vinciaes de 400:' a 800.000.",., ... ,. Decreto n. 2G19, de 4 de Outubro de

. I 2 .. , , " , .. " .. ,., .. , .

Augmento de 400$ annUfles no venci
mento do lagar d l° omcial da Secre-
taria 00. AS embléa. Provincial resta-
belecido pela lei n. 2742 de 15 de

ov mbl'O de 1884, sendo annexa ao
meSmo logar as funcÇÕes de archi-
vista. , , . , . , . , ' . '" , . , , Lei n. 274.2 de 15 de Novembro de

1884 .. , . , ..... , .. " .... , ..•.... ' ...........•

Augmento dos vencimento do adminis-
trador da a a do Detonção de Itl1e-
roy de 2:40, a 3:0 0'000 ... , .... , , .. Decr&to n. 2620, de 4 de Ou tubro de

1882., " , , .. ,., .. , .. ,.

- -
]76 666 9:800$440 28:976~536 128:719$972 100:691$468 101:990$976 328:329,077 ]69:790,695 86 :475$830

NOTA

lém Ull de peza upramencionadn, de pendeu- e mais em 1878 e 1879 com a construcção de duas enfermaria para alienados anne(as ao Hospital de S. João Baptista de Nithoroy a importancia de 98:577" 2,
ndo os c fre proviu iac indemnizado com o produoto de loterias extrahiclas, ·na fórma do art. 90, § 2° da lei n. 2353, de 3 de Dezembro 1878.

Contadoria da. Directoria da Fazenda, 28 de FeTereiro de 1887. -loiio Clwistino da il"a.
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N. õ.-13alanço da renda arrecadada e da despeza efl"ectuada pela
caixa de rendas ordinarias da. provincia do Rio de Janeiro, du
rante o anno de 1886, realizado na Directoria da Fazenda. eIll
:3 de Janeiro de 1887.

RECEITA

1 Quota de 4 D/O sobre o café ' , , ' .. " ' -." "
2 Dita de 3 % sobre o a ucar .
3 Decima urbana ' .. " , " .,. '" , " .•............
4 Patentes sobre o consumo de a&,uardente , " , , , , .. , .
5 Impo. to sobre industrias e prolissões .
6 Dito de 50:' na compra e venda de escravos exi tentes na provincia .
7 Dito de I :500 obre averbação de escravos vindos de fóra '" .. ,
8 Dito ue 1:000"' sobre negociante de escravos .
9 Se110 ele heranças e legados, .

10 Sello c emolumentos de patentes da guarda nacionaL " . , .
11 Direi tos de portagem , " .
12 Taxa itineraria a que está sujeito o gado solto ..
13 Emolumento ,', , '" , .' .. " '" .
14 Multas .. " .. " ,., , .•... , ,
15 Rendimento de proprios provinciae .
16 Dito de pennas el'agua - ............•........ - , .. , , .
17 Dito da Estrada de Ferro de Can tag-allo e ramal do R.io Bonito ,., ..
18 Dito ela acções da Companbia União Valenciana .
19 Auxilio dado pelos cofres gemes para as despezas da força publica, .
20 Producto de ete loterias em beneficio da instrucção publica, '" .
21 Dito l1quido de eis loterias ~ara matrizes e quatro para casas de caridade
22 Bens do evento , , , .
23 Premios de bilhetes de loteria recolhidos ao cofre , .
24 Cobrança da divida activa sendo:

Provincial , , .•..........................•................. " .•
Multa., .

25 Rendimento extraordinario , , .......•...... ' '" .

Empre timo coutrabido pela provincia.........•............... ' .. ", .
Ho pital de S. João Baptista de Nictheroy .
Saldo que passou do exercicio ele 1885 .
lVlovimento de fundos .

DESPEZA

Representação Provincial , , , .
Secretaria tia Assembléa ' .. , ', ' , . " .
Secretaria do Go,erno .....................•...... ,., , , .
Directoria da Instrucção. '" ..•...........••..................... ' " .
Directoria das Obras Publicas , , ...........•....
Directoria de Fazenda.........•...... , " " ......• , ' , ............•..
Juizo dos Feito .
Mesa. Provincial , -......................•..........
Collectorias , .
Agencias.", , , .
Barreiras,., , ,•....................................................•..
Cul to publico , , ...........•....•............•.....
Escola Norma I " , . . .. . , .••... ,.. . .
Instrucção primaria , , .
Instrucção secundaria , .....................•.........
POlicia e segurança publica .
Força publica .. , , " , ...........•. '" .. , .
Illumiua ção publica , .................••......
Saude publica " , , , " .. " .
Obras publicas " ........•.............. " , .. , , ...•............. '"

2.143 :737 146
52:24 261

170:564 649
117: 790. '000
135:986.'-00
144:230 049

33:770$246
110: 996:'450
13: 503:'900
7:607.'239
2:022:'362

19: 179,451
545:844$594

14:750 '000
46:695.' 00
36:675 000

Si
10: 164.000

68:984$563
6: 161. 496

22:327 248

3.798:847$350

5.551 :570 500

104: 413 '000
71 :487 '238
72.: 045.,:238
29:840636
92:203S743

104:499, -94
15:401 08
36:758 318
90:788. 576
46:653 630
19:354$837
11 :851 235
21 :823 080

770: 821 '657
3:391 '653

128:202 088
604:755 167
117:327 575

999:'995
400:231 558
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Estrada de Ferro de Cantagallo e ramal do Rio Bonito ........•..................
Garantia de juros e subvenção a emprezas ..
Divida passiva da provincia;......•...........................................
Pessoal iUilctivo .
Subsidio as Camaras Municipaes ..
Despezas diver:;as ' '" , '" .. " . " ..

Pagamento da divida fluctuante .
Hospital de S. João Bapti:;ta de Nictheroy .
Creditos extraordina1"Íos e especiaes..........................•...........•....
Saldo que passa para o mez de Janeiro de 1887...........•...................
Movinlellto de fundos .

n~~~~~n~6
436: 904'700
182: 131 '979

7: 100'000
245:057 '264

4.480:304'453

212:831$840
107:678. 138
34:317 272

169:.1278573
547: 311."224

5.551: 570$500

Contadoria da Directoria da Fazendlt da Provincia do Rio de Jltneiro, 28 de Fevereiro de 1887.
-Jocío Clwistino da Silva.

N. 6. - Quadro do estado actual da divida fundada e :f1uctuante
da provincia do Rio de Janeiro

DIVIDA FUNDADA

Existem em circulaÇão 11. 830 apolices de 500 . de juros de 6 % representando a
importancia de ' . . . .. . . . . . .•. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 5.915:000 '00

Idem idem idem 14.379 de 200 cada uma, vencendo iguaes juros e repre-
sentando , . . . . . . . .. 2.875: 800$000

Total da divida fundada................................................. 8.790:800.000

1.100:000 :'000
401 :006,451
812:831' 40 2.313:838. '291

7.949:608$291

Pagam-se annuall11ente de jut'OS dessa divida:
Das 11.830 apoUces de 500.' ..........•...... : ......•........... , '" .
Das 14.379 a'Polices de 200., .... " .....•........ " ........•...... '" . " " .•

DIVIDA FLUOTUANTE

Consta esta divida do seguinte:
"17 leti'as aceitas a favor do Barão de Nova Friburgo, do valor de 119:910$ cu,da

uma, em pfl:gamento da :1cquisiçã? da 3a se~ção da ~strada de Ferro de Cantagallo,
de conformIdade com a deltberaçao de 7 de Março de 1877.......•..•...........

Por emprestimo contrahido pela província:
Diversas letras aceitas a favor do Banco Rural e Hypothecario

na impol't.lllcia ne., ........•......... , ; .
Diversas letras aceitas a favor do Banco do Brazil na de .
Diversas letras aceitas a favor de diversos particulares na de .

354: 900:'000
172: 548.;000'

527: 448.'000

5.635:770 000

Destas letras a tam varia de 6 a 7 % de juros.
Quatro d,lS 14.379 apolices de 200$ acham-se recolhidas aos cofres da Thesouraria por não terem

sido reclamadas pelos respectivos donos.

Contadoria da Directoria da Fazenda da Provincia do Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 1887.
- João Chrislino da Silva.
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N. 7. -Recei-tae despezada provinciado Rio de Janeiro orçadas
para o corrente exercicio de 1887 pela lei n. 284-1 de 18
de N ovelllbro de 1886

TITULO 1

DA RECEITA

1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

11
12
13

14
15
16
17

18

19

20
21
22

23
24
25

Art. 1. o Fica orçada a receita da província do
Rio de Janeiro, para. o exercicio de 1887, na
quantia de ' .

pela maneira seguinte :

Quota de 4 % sobre o café , ,.'
Quota de 3 % sobre o assucar .
Decima urbana ......•............. , ' .
Patentes sobre o consumo de aguardente .
Imposto sobre industrias e profissões ... ' ,.
Imposto de 20$ na compra e venda de escravos

existentes na província .
Imposto de 1:500$ sobre a averbação de cada

escravo vindo de fóra da provincia .
Imposto annual de 1: 000 que pagarão prévia

mente todo o negociante de escravos e cada
um dos seus agentes para que os possam
vender ou comprar , .

Sello de heranças e legados , ,.
Sello e emolumentos de patentes da guarda

nacional , .
Direitos de portagem .
Taxa itineraria do gado solto .
Emolumentos, inclu ive 200. de cada prorogação

de prazo estabelecido em contracto celebrado
com a administracão provincial, si fór de
importancia superior a 20:000$, e 100~ em
todas as outras; ou 1: 000 . si a prorogaçã.o
for relativa a contracto com empreza que
goze de auxilio de garantia de juros ou sub
venção kilometrica..••....................

l\1ultas .
Rendimento de proprios provinciaes .
Rendimento de pennas (l'agua ',' .
Rendimento da estrada de ferro de Cantagallo e

ramal do Rio Bonito .. , ' .
Rendimento das acções que a província possue

da companhia Estrada de Ferro União Va-
lenciana '" , , .' "

Producto de sete loterias, que serão extrahidas
no exercicio desta lei, em beneficio da in-
strucção publica " .

Producto liquido de seis loterias para matrizes
Bens do evento ......................•.......•..
Premios de bilhetes de loterias recolhidos ao

cofre provincial .......•.............. , .
Cobrança da divida activa .
Rendimento extraordinario ,
Imposto sobre os vencimentos '" , .

R. J. 2

2.148497S640
48 884 930

400 000 000
144:718 750
219:660 000

92:207 600

300:629 ,' 00

I :903~ 400
48:088'960

350:000 000

12:764$800
15:056$930
3:263 500

19:836 000

1.502:650$000

$

195:60!000
244:500 000

8 000

60:321$000
61 :942$500

108:514 250
,38:000$000

6. O17: 117."OÔO

...

6.017: 1I7"OÔO



2

3

4
5

6
7
8

9

10

11

12
13

14
15

16
17

18

19
20

21

22
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TITULO II

DA DESPEZ A

Art. 2. 0 Fica o presidento da provincia auto
rizado para despender durante o exercicio de
1887 a quantia de ..

di tribuida da maneira seguinte :

Representação provincial

Subsidio aos membros da Assembléa Legislativa
Provincial ..•..............................

Indemnização para as despezas de viagem .

Secretaria da Assembléa

Pessoal, inclusive a gratificação da 4a parte do
ordenado ao lo olficial e ao porteiro, por
terem mais de 30 annos de serviço .

Publicação dos debates .
Expediente, encadernação e compra de livros para

a bibliotheca .
1mpressões .
Salario dos serventes ...........•.............
Asseio da casa, despezas miudas a cargo do por-

tei:ro, e outras .
Aluguel da casa ' .•..............•..... , .' .

Secretaria do governo

Pessoal, inclusive a gratificação do secretario e a
do official de gabinete .

Expedieme, inclusIve o do gabinete, e jornal de
um servente .•... " ' '" .' .

Impressões de leis, relatarias e actos do governo
Publicação do expediente e actos do governo ...

Directoria da instrucção

Pessoal ; .....•.....
Expediente e jornal de um servente .

Directoria elas ob~'as publicas

Pessoal. .........................•....... _....
Expediente e concerto de instrumentos, inclusive

1:000$ para compra de armarias do archivo ..
Aluguel da casa .

Directoria da fazenda

Pessoal ......•................................
Expediente, inclusive 800$ destinados á compra

de livros .
Impressão do balanço, orçamento e relataria do

director .
Ajuda de custo aos collectores empregados da

directoria que forem inspeccionar os regis
tras, e passagens aos fieIs pagadores e aos
agentes de registro .

85:500$000
3:000$000

36:400$000
25:000$000

2:500 000
500'000
600 000

800 000
3:000 000

59:033$333

5:000 000
10:000'000
6:000$000

32:600$000
2:000$000

99:200 000

3:000$000
1:800 000

109:000$000

5:300$000

3:900$006

1:000$000

5.986:964$3~0

88:500$000

68:800$000

80:033$333

3{:600$000

104,:000$000

119:200$000



23
24
25

27
28

29
.30

31

.32

33

.34

.35

36
37

38
39
40

41

42

43
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Juizo dos feitos

Ordenados e gratificações " .
Porcentagem .
Commissão de 2 % que compete ao procurador

fiscal, na fôrma do art. 103 da deliberação
ele 1 de Agosto de 1876 '"

Mesa p1'ovincial

Ordenados e gratificações, inclusive a gratitl
cação correspondente á 4.a parte do ordenado
concedida ao escrivão por ter mais de 30
annos de serviço.................. . .

Aluguel de casa " .
Expediente, jornal de um servente e outra.s

despezas .

CoUectorias

Porcentagens ' .
Livros "

Agencias

Ordenados e gratificações, inclusive o agente do
registro de S. Manoel ....................•

Gratificação de 2$ diarios a cada um dos vigias
de Monte Alegre, Boa-V.ista, Santa Cruz,
Recreio e Santa Delphlna, Miracema, Sauda
de, S. Joaquim, Tapirussú e Anta, e de 3$
ao do Porto Novo do Cunha e Pirapetinga...

Aluguel de casas, inclusive a do registro de
S. Manoel. .

Livros e expediente .

Ba;'reil'as

Porcentagem aos cobradores de barreir,ts estabe';
lecidas em estradas, pontes e b:1rcas de
passagem, inclusive a da ponte de ferro
sobre o rio Parahyba, em Campos .

Aluguel de casas para estas barreiras .
Porcentagem aos cobradores das barreiras em que

se cobra a taxa itineraria sobre o gado solto
Gratificações a vigias .
Aluguel de casa.s para estas barreiras .
Porcentagem aos cobradores das barreiras de

pedagio e agentes de registras incumbidos
da arrecadação da taxa itineraria sobre o
gado solto .

Despezas com o asseio e illuminação da ponte de
ferro sobre o rio Parabyba, em Campos .

Expediente e livros de talões ' ' .

Oulto }.tlblico

Guizamentos de 121 parochos .

10 :600 000
6: 194$250

287$804

41: 166 666
2:400$000

1:200$000

102:843 432
1:000000

41 :200$000

9:490 000

10:358 000
500$I)JO

6:20R 952
1:540 000

8:588 600
6:752$500
2:310$000

210$180

720 000
500~000

24:200$000

512:215$387

44:766$666

103:843$432

61:548$000

26:830$232

24:200$000
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lnstt"Ucçüo lJ'ublica

Escola Normal

44 Pes,o~l, inclusiv~ . 800~ para reJ1.1uner<lr os ser-
VIÇOS do anxtlw.r a lllspectona............ 19 000.000

45 Expediente e jornal de um servente ............ 1 000.000
46 Compendios para alumnos, e utensilios .......... 1 000$000
47 Aluguel de ca a .. , ' ........ ' ............... " 2 400$000

23:400$000

I:lstrucção primaria

48 Ordenados e gratificações a 420 professores vita-
licios, efl'ectivos, e provisorios, inclusive os
vencimentos dos dous professores das escolas
aunexas a Escola Normal J gratificação ex-
traorclinaria de 200$ a ca a um dos 53 pro-
fessores que contam mais de 20 annos de ser-
viço, na fórma do art. 37 da deliberação de
1 de A""osto de 1876; augmento de 200' no
ordenaefo de cada um dos 34 professores que
contam mais de 25 nnnos de serviço, na fórma
do citado artigo; quarta parte do ordenado
a 13 professore que contam mais de 30 annos
de serviço; terça parte do vencimentos de
tres professores que contam mais de 35 annos
de serviço; gratificação aos professores sub-
stitutos que forem nomeados em virtudeldo
art. 48 da deliberação de 1 de Agosto de
1876, inclu ive tambem a quantia necessaria
para que sejam installadas as duas escolas
creadas por lei em Cordeiros, no municipio de
Cant~gallo; a escola para o sexo masculino
da Lage do Muriahé, municipio de Santo An-
tonio de Padna; a escola creada ná Rodeio,
municipio de Vassouras; a escola do sexo
masculino no Porto do Fiuza, municipio de
CamposJa escola do sexo musculino no logar
.: Olhos 'Agua~, parochia de Nossa. Senhora
do Desterro de Quissamã; a escola do sexo
feminino na freguezia da Lage do Muriahé,
municipio de Santo Antonio de Padua; a es-
cola do sexo masculino do Rio Grande, em
Nova Friburgo; a escola do sexo feminino do
Porto Velho do Cuul1a, no municipio do
Carmo; a escola do sexo masculino em Santa
Rita da Floresta, municipio de Cantagallo .. , 560: 000$ 000

49 Subvenção a 200 escolas particulares de instrucção
Erimaria que receberem alumnos pobres, na
órma do art. 30 da citada deliberação, in-

clusive a quantia necessaria para que seja
subvencionada a escola particular de Santa
Adelaide, na cidade de Barra Mansa" e a da
Barra Alegre, em S. José do Ribeirão, no mu-
nic1rio de Nova Friburgo, e a do Bom Jesu:l,
na reguezia da Apparecida...... ' ..... ' .,. 120:000$000

680:000$000
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Despezas com as escolas nocturnas nas cidades de
Nitheroy, Petropolis, Vassouras, Campos, Pa
raty e Angra dos Reis, villas ele ltaborahy,
Sapucaia, Saquarema, Rio Claro, Mangarati
ba, ltagualty e S.João do Principe,e freguezia
de Ipiabas; povoação da Barra do Pirahy ;
e com as dos nucleos orphanolog-icos de
Itanguã e Japuhyba em Angra elOS Reis,
inclusive 600 para cada uma das escolas
nocturnas das cidades de Macahé e Cabo
Frio, e a quantia necessaria para installação
de uma escola nocturna de instrucção pri
maria do sexo masculino, para adultos e
menores na cidade de S. João da Barra.....

Ajuda de custo aos profes ores removidos ..
Aluguel de casas de escolas, inclusive 2:400$

para dar-~e 600$ de aluguel de casa de
residencia a cada um dos professores das
escolas annexas ã Escola Normal e aos que
Iecciúnam no proprio provincial da rua da
Imperatriz .......•........................

Custeio de 420 escolas em Nitheroy .
Preparos para trabalhos ele agulha .
Utensilios e moveis para as 420 escolas .
Impressão e acquisição de compendios para uso

dos alumnos das e colas publicas e subven
cionadas, inclusive a quantia necessaria
para adquirir 1.000 exemplares do livro
Th~sotwo das Escolas, do Dr. Antonio de Mello
Muuiz Maia, 1.500 exemplares do Díccioruzrio
Gmmmatical de Felisberto Rodrigues Pe
reira de Carvalho, e 1:000 para acquisição
dos Qtlad~'os SYl1optícos do Brazil, por Fir-
mino Bevilacqua "

Lyceu de Campos .
Despeza com os titulas dos m,JIubros do con

selho de in trucção, supermtendentes e in-
spectores de parochia ou districto .

Instrucção secundaria

Ordenados e gratificações aos dous professores
existentes " ..

Gratificação ao profe~sor de latim em Angra
dos Reis .

PoUcia ~ segw'al1ça publica

Para despezas de segurança publica, inclusive as
que se fazem com o encarregado da machina
li thographica .

Conducção de presos de uns para outros munici
pios da provincia e de pezas extraordinarias,
inclusive as gratificações que o regulamento
da Casa de Detenção de Nitheroy manda
dar a alguns presos por serviços que
pestam '"

Aluguel de casas pa.ra prisõeil .
Vestuario e sustento elos presos pobres da Pe

nitenciaria e Casa de Detenção da capital
da provincia .

Vestuario, sustento, dietas e medicamentos aos
presos pobres das cadEias dos outros mu-
nicipios , " , ' ' .

10:810$000
1:000$000

176: 000$00 O
28:000$000
4:500$000

14: 000",000

14:000'000
8:000$000

200 000

2:900$000

800$000

4:400$000

7:000$000
5:774$000

4~:000$000

40:000$000

935:õlO.00()

3:1oo$OO()
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Luz, asseio das prlsoes e dus presos, inclu
sive a illuminação interna da Casa de
Dettlnção de itheroy, expediente e outras
despezas da mesma casa .

Ordenados e gratificações aos empregados da
Casa de Detenção de Nitlleroy " .

Ordenados e gratificllções aos empregados da
Penitenciaria da provincia, a saber:

Um director (que poderá accumular as funcções
e os vencimentos de medico) .

Um escrivão .
Um amanuen e .
Um medico .
Um capellão ~ .
Um fieL .
Um guarda mandante .
Cinco guardas, a 720$000 cada um .
IlluminaÇ<'io e asseio das prisões, expediente

e outras despezas da Penitenciaria, inclusive
o custeio dos oito combustores que estão no
pateo da prisão, a despeza com duas
pequenas officinas de sapateiro e alfaiate e
a compra de alguns livros para os sen-
tenciados .

Força ptlblica

Vencimentos dos officiaes e praças de pret, for
ragem, ferragem e curativo das cavalga-
duras .

Quarteis para os destacamentos, inclusive o
aluguel de casa para quartel em Barra
Mansa .

Luz para os quarteis da capital e destacamentos. .
Transporte de destacamentos epraças em ser'víço
Medicamentos para os destaca.mentos e honora-

rios a medicos ' .
Livros e papel -para a escripturação .
Remonta de cavallos .

Compra de correame, armamento, arreios e con
. certo dos me~mos ........................•

Utensílios do rancho, cozinha e outros para os
quarteis da capital e dos destacamentos .

Funeraes de praças de pret .
Despezas miudas .
Idem com os concertos e substituição do material

para o serviço de incendio .

I llwninação publica

Custeio de 1205 combustores na capital da pro
vincia, inclusive 10 para o logar das Neves,
cinco para a rua do Riodades, no Fonseca,
quatro para a travessa da Atalaia, entre as
ruas da Atalaia e da Boa Vista, e tres n·.L
travessa, de Santa. Rosa ..............•.....

Saude publica

Pessoal do Instituto Vaccinico .
Saneamento da cidade da Barra Mansa.. " ., .. '

2:000$000

12:000 000

3:000 000
2:000$000
1:500$000
1:000$000
1:000,,,000
1:000$000

800'000
3:600 000

3:0aO$QOQ

538:000$000

14:000 000
5:000000

15:000 000

2:000 000
3:000.000
7:000$000

7:000$000

6:000$000
1:800$000
1:000$000

1:800$000

1: 100 000
15:000$000

130:074 $000

601 :600$000

115: 680$000

16: 100$000
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Obras publicas

25 Melhoramentos, reparos e conservação de e"tra-
das de I" ordem :

I Santa Maria Magdalena ao Triumpho .
2 Idem a Macuco (ln secção) ..
3 Arrozal a ltaguaby o ' ..
4 Sapucaia á Apparecida , , ..
5 Volta Redonda ao Amparo .. o' , .. " , . o .
6 Vargem Alegre ao Turvo .
7 Aldêa da Pedra aos Tres Irmãos o .
8 Nitheroy a Maricão o o
9 Barra Mansa ao Bananal. , o. o .

10 Sant'Anna de Macacli a Gaviões .
11 Belém ao Paty do Alferes (I a secção) .. o.. ' , .
12 Divisa ao Pc.ssn. Vinte ..
13 Ubá ao Paty do Alferes. o. o.. ' o' o .
14 Commercio á Vendc~ da Vargem Grande,., o
15 Entre Rios a Bemposta... , .. , , o.. ". ' , . '"
16 Monnerat ás Duas Barras .
17 Bom Jardim a S. José do Ribeirão ......•... ' ..
18 Do Sumidouro á Cascata....• o. , , , .
19 Para construir mais 8 kilometros da estrada de

Ubá ao Paty do Alferes, a partir da fazenda
de Tabuões ,., o. o

20 Para a construcção de duas rampas e duas pe
quenas e ta.ções nos portos da barca de pas
sagem do rio da vi lia da Barra de S. João.

85 bis Para reparos e conservação das mesmas estradas
e de outras classificadas na la ordem ..... o....

26 Reparos e melheramentos das estradas de 2"
ordem:

I Barra Mansa a Boa Vista (Ia 'Secção) , o .
2 Belém ao Bananal. o..
3 Macahé ás Neves. o , .
4 Tangua ao cruzamento da estrada do morro dos

Pregos .....• , , .
5 Rio Grande ao Sumidouro , .. ,.
6 Magé a Theresopolis o .
7 Pedro do Rio a ponte do Fagundes , .
8 Mendes ao Pocinho , .. , , , .. ' ' .
9 Rodeio á ponte de Simão Antonio .

10 Santo Eduardo a Barra do Pirapetinga ,'
II Miracema a Lage o.. o .
12 Belém a S. José do Bom Jardim , .
13 Juturnahyba ao municipio de Cabo Frio .. '" .. "
14 De Mangaratiba a S. João do Principe .
15 Para os reraros da estrada daestação de IL:'1.tiaya

a Sant Anna dos Tocos a Arêas, no li lIite da
provincia , , , .. o

16 Para conservação da estrada do Triumpho a
. Ventania, em Santa Maria Magdalena. '" ...

86 bis Para os reparos e conservação das mesmas estra
das e de outras classificadas na segunda or
dem, inclusive as estradas do Arrozal ã. Luz
e de Pinheiros ao Arrozal, a estrada do Ba
tatal em Sant'Anna de Macacú; 6:000$ para
reparos da estrada que de Itaguahy vai à
freguezia do Bananal, a qual sera conside
racTa de 2n ordem, como acontece ao seu pro
longamento, que termina na estação de Be
lém; 12:000$ para os reparos da estrada que
da Villa da Barra de S. João vai ao extremo
do municipio; 20:000$ para melhoramentos da
estrada que communica a povoação de Santa
Isabel do Rio Preto, em Valença, com a de
S, Joaquim da Barra Mansa ..........•.....

1:085 '000
1:642$500
6:043$000

425$000
2:095$000
3: 142,$000

600 000
3:94;00
2:001 250
2:717500
8:063 925
2:800 000
1:750 000
3:300000
4:908$500
5: 135. '000
2:986'000
5:936 '000

22:000 000

4:000, '000

58:000$000

14:700~000

888",700
400$000

4:200 000
1:840'000
6: 193000

910 000
550'000
660000

1:200 000
650 000

4:000 000
4:000 000
8:000$000

6:500$000

4:443$181

80:000$000
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m Construcção, reparos e conservação de pontes:
1 Ponte do Souza sobre!o rio Grande .
2 Idem do Tanguá .
3 Reconstrucção da ponte da Barra do Macabú .
4 Ponte sobre o rio Grande, em Bom Jardim .
5 Idem do Teixeira, na 3a secção da e3trada do Ar-

rozal a ltaguaby .
6 Idem do Turvo .
7 Idem sobre o rio Macabú e do Carocanga .
8 Idem do [Girau .
9 Idem do Subaio .

10 Idem sobre o rio Magé " , "
11 Idem sobre o rio Pirahy, em frente á e3tação de

Sant'Anna .
12 Idem sobre o rio S. João ....................•.
'13 Ponte3 sobl'e o rio de Sebastiana .
14 Ponte do Calçado sobre o rio Preto , .
15 Idem de Pau Gl'ande, estrada do Paty a Ubá "
16 ReconstrucçâiJ da ponte sobre o rio Lambary, na

estrada da Vargem Grande , , ..
17 Para reparos da ponte sobre o rio Carangola, na

villa de ltapiruna, em frente á estação da
estraua de ferro do mesmo nome '" ..

87 bis Para reparos e conservação de outras pontes e
pontilhões, inclusive: ponte de Aguas Claras,
na estrada de Correntezas, em Gaviões, muni
cipio de Capivary; ponte da Ingahiba, no
10gar denominado - Furado - estrada de
Mangaratiba a Angra dos Reis; ponte do
Imbiu sobre o canal de Campos a Macahé, na
estrada de itheroy a Campos ..

88 Reparos e conservação de prisões:
1 Cadêa da Barra ManRa. , , , .
2 Cadêa de S. João do Principe " .
3 Cadêa de Campos .
4 Cadêa de Araruama (construcção), podendo o pre-

sidente, si julgar conveniente á província,
comprar o predio que actualmente st3rve
de cadêa, de propriedade particular ,

5 Cadêa de Saquarema .
6 Concertos da cadêa na séde da freguezia de

S. Pedro da Aldêa ,
88 bis Para reparos e concertos de outras cadêas a que

seja mister attendar .. , .
89 Para obras de reparos, construcção e recon-

strucção de ma.trizes:
1 Matriz Lle ItagmLhy ';" .
2 Idem de Santa Thereza de Valença , ..
3 Idem de Sacra Familia do Tingua .
4 Idem de S. José do Ribeirão .
5 Idem do Rezende .
6 Idem de Cordeiros ; .
7 Idem de S. Fra.ncisco de Paula de S. João da

Barra , ..
8 Idem de S. José do Barreto, em Macahé .
9 Idem de Barra Mansa (cidade) ' .

10 Idem de Manga.ratib:L , .
11 Idem de Friburgo , , .
12 Idem de S. Lourenço · .
13 Idem do Arrozal .
14 Idem de Santa Maria Magdalena "
15 Idem de Cebolas , .
16 Idem da Aldêa de S. Pedro ,
17 Idem do Espirito Santo da Barra Mansa ..
18 Idem de S. Gonçalo de Nitheroy .
19 Idem de S. João Baptista de Nitheroy ..
20 Idem de Pon te ova .
21 Idem de Monte Verde ' .
22 Idem de Nossa Senhora das nôres de Ma-

cabu , , .

2:740 000
320·000
940 000
829$000

2:513 700
1:000000
3:570 000

11 :685 000
2:490 000

630:~66

8:000:000
7:600 000
2:000000
2:829 000
5:000 000

4:000"'000

10:000$000

30:000$000

2:766000
1: 175 '000

40:000$000

10 :000 "000
500 000

2:500$000

15:000$000

568$523
1:425$250

379,000
12:090 020
4:500"000

220 500

1:709600
6:990300
2:053 000
1:596000

156 000
24:000000
2:550000
7:500100010:740 000

15:336 "116
15:780 '000

999.500
1:019$000
3:999 278
6:411 :112

19:540$000



-19 -

23 Idem da ViUa de Sapucaia , '.' .
24 Idem do Porto das Ca.ixas ' 0 ••• '" •••

25 Idem da Guia do Pacopa.hyba .. o.. o .'
26 Idem de Itacurussa '" o' , " .
Z7 Idem So José do Bomjardim '" o..
28 Idem de Nossa Senhora do Amparo. o .
29 Idem de Santa Cruz dos Mendes (para con-

strucção) o o .
30 Idem de No sa Senhora do Ro ario dos Quatis .
31 Idem de Paraty o'" .....•............ o
32 Idem de 19uflssti (para construcção) o
33 Idem da ciJ.,de da Parahyba do ·ul .
34 Idem de 'oss ~ Senhora da Conceição de

Macabti .
35 Idem de Nos a Senhora de Itamby (para começar

a constl'ucção) o .
36 Idem de So João do Principe .
37 Idem de Capivary .
38 Idem de 1piabas o ; o .
39 Idem de S. Vicente de Paulo (para construir dous

altares e fazer a caiação) o .
40 Idem de Campo Bello (construcção) .

89 gr. Para reparos e conservação de outras ma-
trizes o o.' ' .. o' . o. o. o o .

90 Reparos e conservação de proprios provinciaes,
manutenção de serviços crea.dos e obras
diversas:

I Construcção de um muro de represa nos manan-
ciaes da Garganta, em Petropoliso. o' o. "

2 Reparos do quartel do Corpo Policial .
3 Conservação dos encanamentos publicos de Ni-·

theroy .,. o..... o... oo.. o.' o. 0.0 •• o.. ' o... o
4 Conservação dos encanamentos publicos de Pe-

tropoJis o o oo .
5 Passagem em canôa sobre o ril1eirão das

Lages o' o. o o .
6 Conservação dos jardins publicos de Nitheroy .
7 Melhoramentos e conservação das runs, canaes,

pontes, etc., de Petropolis o o" o .
8 Salario do guarda da Comporta da Olaria o ..
9 Chafariz da Boa Esperança .. ooo oo' ' ..

10 Escolas de COl'deil'os (construcção) .. o. oo. o. o .
11 Escola muni".ipal de Vassouras o, .
12 Escola do Subaio. o. o o oo .
13 Para concertos e reparos urgentes do caes de

Santa Luzia e Cruzeiro, em Angra dos Reis
14 Para começar a construcção do cemiterio em

Angra dos Reis o o o .
15 Para auxiliar a construcção do cemiterio de

Capivary. o'· o o.•......
16 Auxilio a Casa de Carida.de de Maché para as

obras do hospital. o o o .
17 Para encetar o::; trabalhos de canalização d'agua

da vi lia do Carmo o o.•.. o. o o.
18 Para encetar a canalização do rio Bengalas .
19 Auxilio a Camara de Macabé para a construcção

do caes o•.............. o
20 Construcção do cemiterio da Barra do Pirahy .
21 Idem idem de Carapebús o" o o.
22 Cemiterio da freguezia de Santo Antonio de

Padua o.•................ o, o'
23 Auxilio á Camara de Cantagallo para construir

as' obras de canalização do corrego que atra-
vessa a cidade , . o.' ., . " .. , o ' ..•..

24 Auxilio a Camara da Magdalena para construc-
ção do cemiterio .. " ' , .

25 Para murar -se o cemiterio publico da cidade de
Paraty, em cumprimento da lei n. 1718
de 1872 ..•...•..... o o, o'

R. J. 3

10:000.000
5::Jl9$108
4:700$000
4:750, 000
5:045$000
5:297 157

12:000 000
8: 165. '000
3: 182$500

10:000. '000
8:283 000

12:500$000

6:000 000
2:000. 000
2:000 000
4:500$000

3:000:'000
6:000$000

3:000.000

900 000
24:000 000

15:703 200

4:800$000

600 000
7:50Q.000

20:000 000
600 000

3:619 75
3:000 000
1:206814
I: 183 063

1:500$000

3:600 000

1:900 000

5:000$000

6:400$000
6:400 000

5:000"'000
10:000,000
4:000 000

6:000$000

5:000 000

6:500$000

3:000$000
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26 Para eS50to e abastecimento d'agua a cadéa da
cidade da Parahyba do Sul .

iG7 Auxilio á. Camara di.\, Parahyba para conclusão
das obras do cães do rio Parahyba .

00 gr. Para reparlJs e conservação de proprios pro-
vinciaes e serviços diversos .

42:400 000

879:814$238

620: 108$000

1.169:200000

223:346$358

4:000~000

5:000$000

18:000 000

14:400 '000

6:000$000

12:000$000
10:000 000

48$000

110:300 000

106 638 '034
54259-292
62 449$032

172:500$000

665:200 000
358:000$000

140: 000. '000
0:000$000

337:260$000

Divida passiva da p"ovinvia

Pessoal do custeio .
Ma terial do custeio .
Obras novas, acquisição de materiaes e despezas

eventuaes .
Fiscalização das obras do ramal do Rio Bonito .

Subvençãú á empreza de um vapor de reboque no
porto de S. Jo1io da Barra .. " .

Idem irlem no rio Itabapoana .
Idem de 500$ mensaes á empreza de barcas de

vapor que obrigar-se a manter a navegação
regular entre fi. Córte e o porto da Pied.lde

Auxilio II emprezn. de vapores que fazem nave
gação entre os portos de Sepetiba e Paraty,
tocando nos de Angra dos Reis, Mangaratiba
e ltacurussá, emqnanto derem pelo menos
dez viagens por mez, nos termos do art. 28
da lei n. 2742 de 15 de Novembro de 1884....

Subvenção a emprezas

Pessoal inaclivo

Juros de 11.242 apolices do valor nominal de
500$ cada urna que existem em circulação,
inclusive 708 dadas em pagamento tle parte
da construcção do ramal da estrada de
ferro de Cantagallo ao Rio Bonito .

Juros de 14.373 apolices do valor nominal
de 200$ cada uma que existem em circuli1-
Oão •...•......•••.......•.•.•...••••.....•

Juros de mais 4 apolices, tambem no valur no
minal de 200$ que ainda têm de ser dadas
em pagamento para final liquidação da com
pra. da estrada de ferro da Comp:whia Fe:'ro-
Carril Nitheroyense .

Ide~ de 6 % de quantias tomadas por empre~-

timo .

Empregados aposentados .
Professores jubilados .
Reformados .

95

96
97

98

91
92
93

94

99

101

100

102

103
104
105
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Subsidio as camaras municipaes

Subsidio ás camaras municipaes, fazendo-se dis
tribuição igual á que fez o art. 2°, § 76 da
lei n. 2171 de 21 de Dezembro de 1875 e

contemplando-se tambem as Clmaras de Santo
Antonto de Padua e do Carmo com 3:200
cada uma o o' o o"

Despezas diversas

AITendamentos e fóros de terrenos , .
Telegrapho electrico, pessoal e expediente .
Luz e asseio do corpo da guarda da Directoria da

Fazenda o .
Substituição de empregados " .. o .
Restituição de impostos cobrados em annos an-

teriores ' o ,
Despezas eventuaes .. ' '" o .
Pagamento a credores de exercicios findos, dentro

dos creditos votados nas differentes verbas
das leis do orç~mento dos respectivos exer-
c.icios o .

Despezas com o preparo das causas e execuções
da fazenda provincial, comprehendendo as
daspezas feitas por intermedio elo procurador
fiscal, com escripturas, processos de insinua-
çõe~ e outras diligencias judiciaes .

Subvenção aos nucleos agricolas orphanologicos
de Angra dos Reis,em execução da lei n. 2647
de 4 de Novembro de 1882 o .

Porcentagem pela arrecadação dos bens do evento
e restituição destes "

Acquisição de paramentos e alfaias, inclusive
800 para paramentos da igreja matriz de
Santo Antonio de Parluao .

Subvenção pelo producto liquido de quatro lote
rias em beneficio das casas de caridade da
provincia j pensões do Instituto dos Surdo3
Mudos, devendo o hospital de S. João Ba
ptista de Nitheroy entrar na distribuição do
producto, sem prejuizo da loteria consignada
pela lei n. 1676 de 21 de Dezembro de 1871,
art. l0, § 2° o ..

Gratificação ao pastor protestante de Nova-Fri-
burgo. 0 ••• 0 •••• o' o · .

Restituição ao Dr. José Antonio Porto Rocha,
ex-fiador do ex-collector de Cabo-Frio, João
Anastacio Lopes Junior, de multas prove
nientes da perdi\. de porcentagem sobre o
saldo de 3: 114$306 que o ex-collector deixou
de recolher aos cofres provinciaes no prazo
fixado o , " " .

Restituição a Manoel Vieira de Moraes, outr'ora
Millloel José Vieira, da quantia que pagou na
Collectoria de Nova-Friburgo em 3 de Abril
de 1879 pela licença de vender e permutar
escravos ne ta provincia, sendo tal paga
mento considerado em duplicata, visto ter
nesse mesmo dia pago igual quantia na Col-
lectoria de Nitheroy o .

Restituição de premios de bilhetes de loterias re-
colhidos ao cofre provincial. .

50:000$000

1~740
650 000

200$000
3:000$000

3:000 000
3:000 000

200:000 000

7:000 000

2:400 000

8 000

15:000"000

104:800$000

600.000

430$287

1:000 000

60:321$000

50:000 000

401 :628 027

5.986:964$340



- 22-

Nota

Entre a receita" de 6.017: 117$060, e a despeza, 5.986:964$340,
de 30:152$720.

Attendendo-se, porém, a que, por um orçamento extraorclinario, autorizou a
citada lei n. 2841, no art.8°, a presidencia a fazer operações de credito,
inclusive emissão de apoUces da divida publica. da provincia para
pagar, além de despezas ainda não conhecidas, a g-arantia de juros á
Companhia da Estrada de Ferro de Santa Isabel do Rio Preto até.".

As duas [etras, que se vencem neste an no, acei tas a favor do Barão de
Nova-Friburgo, pela compra da Estrada de Ferro de Cantagallo ......

E ao Banco Ruml e Hypotllecario, em virtude do acórdão em Relação de
4 de Dezembro de 1885, confirmado pelo do Supremo Tribunal de
Justiça de 7 de Agosto de 1886 ,.: , , , ..

Ter-se-ha em vez do saldo de 30:152$720, um cleficit de 626:299~460

verifica-se o &'1.ldo

266:000$000

239:820 '000

150:632$180

656:452$180

Contadoria da Directoria da Fazenda da provincia do Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro
de 1886. - JOctO o/'ristino da Silva.
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s. PAULO

Palacio do governo d· prwincl:1 d S. Paulo em 20 de Abril ue 1887.

111m. e Exm. Sr.-Tenho a lionra de transmittlr a V. Ex., em cumprlOf nlo do aviso cir
cular de 6 ue Novembro do anno p \ssad , a exposiç5.o apresentacb, pelo Tbe59uro Provincial, que
oontém todas as informações exigidas no mesmo avi o.

Para complemento deste trabalho e para rnaiore eschwecimentos, incluo um estudo sobre
os impo tos provinciaes, organiztdo em 18 5 pelo con tador do Tbe'ouro, e sobre o assumpto julgo
dever expender algumas observações.

Do quadro n. I onstaque em tres exercicios deram-se deficits, sendo no ele .1R70-1877 na im
port' ncia de 2.053:00 ;:; 01; no de 1 82-1883, d~ l.G :763''0-1,2 e no ultimo exercicio de 1885-1 ~86,

de 261:187S538.
O enorme deficit de 1876 - 1877 explica-se pelos gl'ande emprehendimentos realizados pelo

goyerno provincial, corno s9jam: a construcção de um va:::to edificio em que funccionam o Tbe
souro Provincial, a Directoria Gel'al de Obras PubliclS e as Collectorias ; a abertura das ruas que
formarJ. a circumvalação da capiti1l; are tauração e grandes melhoramentos do H05picio de alie
nados e muitas outras obras de utilidade e embeUe7.amento detita cidade.

O deficit lo ultimo exercicio explica-se pela pequena s:tfra ele café e pela bai;m do preço
desle producto, que, além de trazer como consequencia a diminuição da remIa, concorreu para a,
escas ez da rcceita de tres companhias de estrada de ferro subvencionadas, e assim vieram onerar
o orçamento.

Convem notar que, ficando a receita orçada itquem da realizach, na importancia de 365:500;:;142,
como consta do quadro n. 2, entret,.nto o (leficit é representado lJela mencionada quantia de
261:1 7$538.

presente exercicio, segundo o c3>lculo do Tbesouro, devel'à ser encel'rado com o deficit ele
252:248. '0'15; mas nutro n. convicção de que tal calculo não se realizarà ou pelo menos, não
atlingirà áquella quantia.

O quadro n. 5 da a conhecer a importancia da despeza com n. immigração. LI.. este respeito
'umpre-me deix:ar con iguado que, de .de Abril do anno passado ate esh data, eulml'am na pro
Yincia 16.465 immigrantes, numero que nunca fóra altingido e cuja con equencia foi grande
n.ugmento de de peza.

O quadl'o n. 8 explica o movimento dn. divida passiva ela. provincla.. As apolice5 emittidas, no
valor ele 1.200:000'" repl'esentam um auxilio à Companhia. ltuana., que, em ,irtude de contrato
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com o governo provincial, as vai proporcionalmente resgatando, na razão de sua renda. Como
consh do mesmo quaclro, foram re gatadas 14 no exercicio ue 1885-1886, e no presente exercicio
vão ser resgatada mais 33.

. t divida, iluctuante diminuiu Da importancia de 25:000 000, por causa de um pagamento reali
zado no mez finuo, de modo que, em vez de 465:00 . '000, é de 440:000 '000.

Deu Guarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. Conselheiro B:lrão de Cotegipe, dignÍSsimo Pre idente
do Con..,elho de llIinistros.- Banl0 de Pamahyba.

The ouro Provincial.- N. 406.- S. Paulo, 20 de Abril de 1887.
lllm. e Exm. Sr. - Dando cumprimento ao que me foi determinado por V. Ex. em j:ortaria

n. 391 de 12 de ovembro do anDO pa sado, tenho a honra de enviar a V. Ex. o incluso trabalho
organizado pelo contador <.leste Thesouro para, sati fazer a exigencia de S. Ex. o Sr. Presidente
do Conselho de Ministro, em aviso-circular de 6 do me mo mez e anno.

Pela leitura que fiz do mencionado trabalho e tau de accórdo com o que neHe expõe o conta
dor, demonstrando ahi, bem como nos oi·o quadros que lhe estão annexos, o estado financeiro da
provi ncia e todos os quesitos constantes da ordem de V. Ex.

Deus Guarde a V. Ex. -Illm. e Exm. Sr. Barão de Parnahyba, dignÍSsimo presidente da pro
vincia. - O inspector, Jose Joaqtlim Cal'Closo de lIIello.

111m. Sr. Dr. 1nspector.- Cumprindo o que por' V. S. me Coi determinado por despacho de
20 do mez proximo findo, exarado m. portaria do governo <.la provincia n. 391 de 12 do mesmo
mez, para satisfação do que lhe foi requisitaJo em aviso-circulal' expedido em 6 <.lesse mez por
S. Ex. o Sr. Conselheiro Presidente do Con elho de Ministro", tenho a honl'l1 de otfel'ecer a
V. S. ne ta exposição, acompanhada das respectivas demonstrações, as informações exigidas.

Como V. S. sabe, o systema de contabilidade adoptado neste Thesoul'O é o do anno financt<iro.
principiando em 1 de Julho de um anno, e tinali ando a 30 de Junho do anno seguinte, ha
vendo além disso o periodo addicional de quatro, tres ou dous mezes, conCorme as determinações
da lei. No periodo addieionai, porém, sómente se pagam as despezas pertencentes ao exercicio
que o não fora.m até 30 de Junho; escl'iptul'ando- e no exercicio novo a receita de imposto'
lançados, que ficou em divida do exercicio anterior, sob o titulo - Cobrança da divirja activa 
por não haver ne ta provincia, como dá- e na administração da Fazenda Geral, o semestre ad
dicional para a arrecadação da. receita dessa procedencia é ua escripturação DOS respectivo.,
titulas.

As infol'ma<:ões que vou sujeitar ti. apreciação de V. S. baseam-se no systema. exposto, e
DeS:Je entido vou re ponder aos itens da mencionada portaria.
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Quaes f'oraD1a receita e despeza da provincia e seu saldo ou deficit
no exercicio de IS7'6-187'?'

Dos quadros numeras I a 3, que e achamjuutos, verá V. S. qual a receita arrecadada no"
exercicio" de 1876-1877 ao ullimo encerraria de 1835-1886, compar<lda com a despeza realizada
nes es exercicios com os re:>pectivos saldo" ou deficits.

Em rel[lÇ~o ao exercício de 1876-1877, a que se refere a pergunta:

Foi a receita orçnda ' " " . " " .
Idem a de peza fixada .

Deficit . ...................•.............•.••.••..•...

A receita arrecadaria........................................................
A despeza realizada " .

Deficit " .......•..

Comparanclo:

A receita orçada ' .
Com a receita arrecadada " .

Menor arrecadação .

A de peza, fixada , , .
Com a de peza realizada , ...................•.....................

Maior despez'l .

2 .43:3 :05 000
2.070:721 661

362:330 339

Qual a divida passiva da pl'ovincia, f"undada e fiuctuante e a taxa
dejuros no lllencionado exercicio de IS7'6-18?'?'

Como V. S. se dignará ver do quadro tamlJem junto, n. 4, era em 30 de Junho de 1877 de
3.660:808397 o total da, divida pa iva da provincia por letras a favor de cliveI' os e por
apolice, sendo aqueUa n, importancia de 2.660:808 397 e a de apoUces na de 1.000:000 000.

As taxa. dos juros das letrU3, naquelle exercicio, eram de 7 e 8 % e a dos juros de apoUces
de 6 %.

Do mesmo quadro V. s. se dignara ver toclo o movimento da divida passiva em letras, conta
corrente e apolices desde 1875-1876 atê 31 de Outubro deste anno, do~de se verifica ser a dinda
11essa data de 2.513:145",69, sendo:

Dinheiro em conta corrente , . . . . . . . . .. . .. 862: 145 469
Em letras a favor de diversos..... 465:000 000
Em apoUces provinciae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.186: 000 000

Pela simples inspecção do alludido quadro se conh')ce, exercicio por exercicio, a importancia
da emissão e resgate.
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Quaes os im.postos creados l~ela AsseInbléa Provillcia]~de 1° de
Janeiro de 187' a 31. de DeZel.l1bro de 1SS~~ quo ainda figu
ralll nos orçalneutos~e seu producto

Para responder a este quesito, fiz um breve estudo sobre c:Ldn. um dos impo'tos que consti
tuem a remla commum da provincia, e desse e.:itudo, que em seguida transcrevo, s ev idencin.
que poucos foram os impostos proprin.mente cl'eado de 1° de Janeiro de 1878 até 31 de Dezem
bro de 1885.

Muitos ou qua i todos foram n.lterados, sendo elevadas ou diminuidas as respectivas taxas
es as alterações constam do estudo a que me refiro.

Em relação as sommas que annualmente têm produzido esses impostos, aeham-:>e demonstrado;'
no cjuadro junto das renda provincin.es, pOl' exercicios.

Direitos de slllieln. - 4 0/0'- Cl'eauo por lei n. 4 de 12 de I\1n.rço de 1835.- Arroz pilado (re
duc<;ão a 2"/0), arts. 37e48 da lei n. 86 A, de 1881.

Taxa da IJonte de embarque.- Creado por lei n. 10 de 7 de Maio de 1851. Elev0u a 1/3 real
no café, e 1 real nos outro ô generos (lei n. 52 de 4 de Maio de 1882, Ul't. 19).

Desp,lcho d embn.rcações.- Creado por decreto geral de 8 de Junho de 1831 e lei provincial
de 16 de Mnrço de 1846, re['ormou o imposto, dando nova, base para a arrecadação, e o art. 26 da
lei n. 94 de 20 de Abril de 1885 sujeitou ao pJgamento embarcações d menos de 100 toneladas
que delle esta.ntm isentas ( lei n. 86 A, de 25 de Junho de 1881, arts. 5° a 80 ).

Decima ele legados e hel'ança '.- Creado pelos vlvarás de 17 de Junho de 1809 e 2 ue Outubro
de 1811 e lei provincial n. 40 de 23 de {;l,I'ÇO de ,1844.- Lei n. 86 A, citada, arts. 23,24 e 40,
~. 4°in fine. -. Determinou que pn.gasse 25 % o producto das hel'ançls que tiverem de sahir I ara
10ra do lmpcrlO.

Decima de u ufructo. - Cl'eado por lei n. 156 de 29 de Abri I de 18 .- Lei n. 156 de 29 de
Abril de 1880, art. 2° das di posições perJl1n.nentes eparou do imposto supra - decima de lega
elos e heranÇ<'ls - as taxas de 3 e 4 1/2, elevando-as a 5 e 7 1/2.

Matricula especial de escra,vos.-Creado por lei n. 1 de 23 de Janeil'o de 1881.- Por escravo
entraelo na provincia 2:000' e ~ :000,: de IDulh além da taxa na falta de matricula.

Meia siza de escravos (alvará. ue 3 de Junho ele 1809, ar1. 3°, e lei provincial 11. 17 de 26 de
Março de 1840, arts. 34 e 37).- Lei n. 22 de 5 de Maio de 1877, art. 6.° - Disposições permn.
nentes. - Sendo de 30,' a tn.xa, foi elevada a 40$000.

Novo imposto de animaes (cartas régias de 16 de Dezembeo de 1755 e 22 de i\Iaeço de 1766).
- Lei n. 86 A, de 1881, e 129 de 17 de Julho de 1881, e a lei n. 124 de 28 de i\Iarço ue 18'6
tambem alterou o modo ela cobrança.

Determinou que se pn,gasse :

Por besta ' ' " . '. ' .. ' .....•..... '
Por cavallo .
Por egun. .
Por animal vacculU .

Este impo to é pago pelos animaes que vem a feira em Sorocn.ba.

Taxa das barreiras (lei n. 11 de 2-1 ele Março de 1&35. ) - Arts. 17 e 18 dn. lei n. 86 A,
de I 81, alteral'am n. taxas, determinando o pagamento :

Por anim'll cn.vallar ou muar, pus ~ndo solto ' .
Por animal cavalln.r ou mun.r, pas~ando montado .
PaI' animal cilvallar ou muar, passando com caro·lleiro .
Por animal vaCCUIll, pas ando solto .
Por animal vaccum, puxando carro .........................•.
Por qualqllel'. utro quadrupcde, passando solto ou pre.:io .
101' careo, carreta ou carretão ele eixo moveI .
Por c::lrro, carreta ou carretão de eixo fixo , .

Estas taxas foram aI teradas pelo art. 13 §~ 2° e 3° d lei de orçamen to vigen te (n. 121 de 2 •
de Maio de 1 86).

Imposto ele tl'unsporte ou transito (lei n. 73 de 26 ele A1ril ele 1872, art. 3°). -E' iml osto
sl1bstitllth'o da. taxa de barreim que existiam nas e. tradas convergentes ela estradas de ferro.-
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Lei n. 22 de 5de Maio de 1877, art. ~o - Disposições tran"itori,\s - m;mdaram cobrar 10 % sobre o
valor do fi'etc ou pa sagem; foi, porém, alterado pela lei n. 86 A de 1881, art. 21, e pelas poste
riores leis de orçamento, estabelecendo uma taxa parJ. os generos e mercadorias e pass tgens de
cada classe das tarifas; nã.o p::JClend exceder de 20 °10 do valor do frete, como determinou o
art. 40 da lei n. 124 de 28 de Maio de 1886.

Imposto predial (alHwa d 27 de JllOllO'dc 1808).- Tinha por ln.se o ,alor pretlhl . upcri r
a I: 000..', pagando o proprietario I," [101' I: OOO~·OOO.

Foi alterada pelo arts. 10 a 15 da lei n. 86 A, de 18 I, a base do impo. to, passando a col'rar-se
uma taxa pl'oporcional sobre o valor lo ativo dos predios nas cidades e vill' s da provincia.

E a taxo, é de 3 %, ad.licionando- na. ca.piLtl, no eLrcicio de 18 5-1886, 2 % par.\ o serviço
de e~gotos, e no de I 86-1887 mai 2 % para o mesmo fim.

Companhias equ str s (lei 11. 31 el' 7 d M'üo d 1877). - E' d 3)" de c\lh espect.wulo, endo
de 50' a multa, na fa.lta de pagamento. Lei n. 52 de 4 ele .l\Ltio ele 18 :!, art. 16. Ficou reduzido a
15 o impo to pelo art. 47 da lei n. 12·1 de 2 de 1\1a.io ele 1886.

Imposto sobre escr<1VO empregado na lavoura.- Creado pelo art. l° da lei n. 26 de 28 de
Março de 1884, send de 3,' o impo to, e com applic\çã.o ao serviço de immigmção, foi reduzido a
1,.'pelalei n. 19 de 5 de Mal'ço de 1885; m~ncl1uclo-se restituir a diITerençl entre esb e aquella
taxa.

Imposto sobre escra,o não em.pregaclo na lavoura.- Creado pela me-ma lei n. 26 de 28 de
Março de 1884, art. l°, . endo dJ 5 o imposto C.:>:11 appli ação ao fundo de eman ipação, foi re
duzido a 2' palo art. 2° eb citada lei n. 19 de 5 de l\hlrço de 18· 5, mandando restituir a diil'e
rença entre esta e aquella taxa.

T'lOto este, como o imposto anterior, são boje rend.• ordinaria da provinci:l.

Emolumenlo .- Creado pelo art.36 da lei n. 35 de 16 de Março de 1836.- Foi modificado
por clivel'sa leis, estando em vigor a tabelL1 n. 2 a que S9 refel't3 o art. 16 da lei n. 86 A, de 25 de
Junho ele 1881,:rt . 8°,36 e 37, com as alteraçõ s da lei u. 52 de 4 de 1\1alo de 1882, lei n. 92
ele 17 de Iaio de 1883, ::11'1. 13, e lei n. 59 de 25 de Abril de 1884, a1't. 14.

Novos direitos por diversas mercê.3.- Este imposto era L~rrecadado sob o titulo - Emolumen
to -; mas a lei n 86 A, de 25 de Junho de 1881, nO art. 16, sep:1rando de3te titulo, deu-lhe aquel
la denominação pélra a cobr<1nça qu se faz cl'lS nomeações de empregados provinciaes e outra'
merc s concedidas pelo governo pro,incial. - Não foi propriamente uma creação de impo to, e
sim uma nova denomin çolo com alteração em algumas taxa, que antes da lei citada se cobl'avam
como - Emolumentos.

Está em vigol' a tabella citada com as aHeraçõ s determinadas pelo art. 90 da lei n. 52 de 4
de l\I ia de 1882 e pelo 0.1'1. 13 da lei li. 93 de 17 de l\hio de 1883.

Taxa addicionaL - Cl'eado e3te impo'to pelo art. 5° das disposições tmnsitorias da lei n. 22
de 5 de Maio de 1877 mandado continUllr p"lo art. 9° da me ma. dispo ições ela lei n. 156 de 29
de Abril de 1880. A tax.1 é le 2 % sobre todos (,S impotos.

A lei n. 86A, de 25 de Junho ue 1881, no art. 28, dou algumas isel1çõ3 desta tl\Xa, e de
clarou que sobr o café seria de lO %; mas :1 lei n. 47 de 18 ele \.bril de I 82 mandou eliminar
dita taxa de 10 % obre o café. A lei n. 33 de 9 de l\lnç1 de 1882, bem como a de n. 52 de
4 de l\1LtlO d I 82 e aind~t a de n. 59 de 25 de Abril de 18 4, conservaram as isel1çõ"s ante
riores, dando outrJs.

Os impostos não sujeitos a esta taxa são actualmente os eguinte :

Todo e qualC)uel' impo. to sobre café ;
Taxa ela ponte d emb lrque em San tos.

Quaes as novas d .;;;pezas antorisadas 110 lll.eSlnO periodo e sua
ilnp.>rta!1cia ~i.l.n Lal, v",r ::t. p:>r v roa

Não pode dpi:ar de referir-se a pergunt•• Cit\ neste qu sito "inão as verba- de de peza
commllm cl ,; r1i1'e 'sas lei' ele orç 1m nt ,qn f,l!' 1m p omulg-' lS d'lp is d::t que vigoruu no
exerciclo de I 70-1877 até a do exel' icio de 1885-1886, compara'115 entre -i as res ectiva' impor
tunci s.

l\luitns ã IlS d -pezas el C:Wil.Ctel' pl'ovisol'i f'J1l foram e c ntiuuam a ser elecJ etada, quel'
por I·i ·S\,,·c·;le, róI' I rIo orçam nto, quer pelas dispo ';Ç5' das lllfJSl11 \ leis do orç.lluento. A es
pecitic ção des,; s despe.'. . impol'tari<l umL long, l'elação de todas a leis que a têm autori ·ado.

, llhlLh pI' mlllgaçã'l da lei n. 6 eI 13 de i\1l1'Ç de 18'8, touas as clespeza de caracter extra
ordin~ll'io pr \'is'1l' o ou eventu,l1, qnel' decretadas POl' leis especiae, quel' pelas disposiçõ s gerae'
dos orvnmcnlo , l'ram auloris.tdas pelo goyerno e es!:riptul'adas pelo Tllesouro Provincial sob o
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titulo - Despez i \ por tlisposiçães legislativas -, sendo anuex,. ao re pectivo 1nlanço auuual a res
pectivahb lhem qll e$'·\S d Sp8l.a-;enm (lis I'imini.da. D poi' da lei n. 156 de 29 de Abril
de ]8!l0 (lei de orçamento do exercicio de ]881 '-1881, por isso que a lei n. 22 de 5 de 1aio de ]877
vigorou no" exel'cicios de 1877-]878 a 1879-]880), as despez lS cle caracter extraordinario pro
vi. l'Ío ou eyentuaJ pa "aL'am, de accôrl]o c nu a legislação re pecti"1, a ser feitas e es riptlll'a
d IS sob o titulo - Despezas por CL'üditos e peciaes -, flue a As 'embléi\ Provincial, a quem eram
submelLirlas, appl'ovava ·'nnualmen te.

Tambem, em relação a algumas verb:1s das leis do orçamento, têm ac~rescido tlespeza autori
sadas pOL' creditos sllpplemen t Ires, de accôe lo co:n as autorisaçõ3s leO'isl,\ti\T,\~. E-s 'as de pezas
referem-se a::; verba::; UO orç,lmonto pam a::; qn le" não se pórle ])re,or a importallcÍ1\ exacta da
despeza, por ne referirem e sa' verba à alimentação, u ·tento, ve 'tuwio e cur,ltivo de educu.ndas
do semiu; rio, dos alien'ldos recolhidos ao hospício, dos pee::;os pobres re,lolllidoi à divel'sa cadêa
da provincia, ao aCCL'e cimo da pOl'centagem aos exactOl'es pelo accrescilllO di\ remia e 11::; qUt;j se
fazem, pOl' conLa da vel'i.Ja for~i1 publica, com o transp01'te, tl'atamento e diITerenç:1 de soldo dl1s
pr<lças do exeL'cito que seguem para o interior em auxilio d autorida les policiaes, nos termos dl1
decisão gel'<ll ele ]7 de Julllo d ]862.

ACCI'e ceram ainda ás ,eL'bas do orçamento os seguintes ser\'iços :
lnsh'u l,ão publica..-A de~peza resultante da creação de novas caeleieas, em numero consiclera

"el, a partir ele I de hneil'o do 1878; a CJ'eação da Escolil Normal, que foi creada em 1874 e sllspen a
em 1878, para el' DOVl1mente cl'eada. em ]8tlO ; o accL'escim) Lle vencimentos de diver"o,; profe'sores
haiJil i lado l,ela E cola Normal, já em virtude da lei que Cl'eou ,L escola, jà em "ietuL1e de leis es
peches equi! arando algnn profe' ores aos formados pela me ma. e cola.

Força. public< .- A ele peza. resultante com o augmenLo ele força., creação das companhias ele
urbanos na capitnL Santo e Campinas, estando extinctas estas duas ultimas, a acção de bombeiros
e policia local. E ta ele"peza varia annualmente em vista da promnlgaç:-o da lei de forçl1.

erviço de immigração. - b:ste erviçü, que é novo e datando de 18 '], tem ultimamente
tom'ldo grande incremento. A principio, Clomo ser \'iço extraordinario, em feito por creditos espe
ciaes, depois passou a er feito como despezi\ ordinaria e como tal incl uiua no ol'çamento l1té o
exercicio vigente. No pl'oximo ruturo exercicio cle 1887-]888, passou elle a cousiuerM-se cumo
de1ipez;t e:l:tl'aordinnria, com excepção dn, que cliz respeito ao pessoal da Inspectoria Geral de Im
migração, que continúa a ser de peza ordinaria.

Auxi lio ii. policia. - Em consequencia ela exiguidade ela quota Llistl'ibuidi\ a esm provincia
pelo governo gemi, para as despezas secl'etas dl1 polici" despez 1S alià necessarias e que annual
mente avultavam com o desenvolvimento ela provincia, l1 as,embléa provincial, a partir do exer
cicio Lle 1879-]880 l1té ao exercicio de 1882-1883, cou 'ignou ·na leis ol'çamel1tari IS a verb,\ de
3:000' para as de pezas com. as diligencias políciaes ni\ cl1pital e no interior da provincia. Ces"ou,
porém, e a consigl1'h;ão especial a partir elo exercicio de 18 3-]884, correndo a de peza de tal
natureza por conta ell1 consignação de diversa despezas el L vel'ba - Força puhlica. No exer
cicio ,igente, e nos termo do art. 48 dl1 lei n. 124 de 28 de Maio de ]886, a de'peza men
cionada corre, até a c:uantia de 3:000 , por conta cio auxili concedido pelo governo geral
para a forçl1 policÍl1l. E h\ despeza, pOl'que cessou l1 distribuição cio auxilio por parte do
govel'no geral, terà de correr no exercicio futuro por verba esp cial consignada na nova lei do
orçamento.

Catecuese de indios.- Parl:1 este serviço de caracter geeal, e para que elle se desenvolvesse na
provincia, tem a assembléa provincial consignado a quota de ] :000 000. Essa cou ignação
deu-'e do exel'cicio de 1879-188 em diante até 1882-1883. No actual exercicio, pelo art. 32 da
lei n. ]24 de 28 de Maio de 1886, foi o governo da provincil1 autol'isado a despender até l1 quantil1
de 6:000 com o serviço eli\ catechese na comarca de Lençóes, especialmente Lllt parte dos Campos
Novos de Paranapanema.

Instituto de euucandos artifi es. - Este esta belecimento, cre:ldo pelas leis ns. 26 de 18G9 e
48 de 1874, para a eL1ucação profhsional de meninos orphtios, cessou de existir, por falLa de
quota no orçamento, a partir do exercicio de 1883-]884. Parte dos educando; do estabeleci
mento passaram pam o Instituto de D. Anila Rosa, mau tido por uma as ociação particular. Cessou,
poi , a de peza com este ::erviço a partil' elo exercicio referido.

Instituto vaccinice.- Tambem de c::tracter geeal e ta despeza, a assemblél1 provincial,
em di versos annos, até ao exercicio de 1867-]868, consignou qu ti. e,pecial pl1ra e'te serviço e
para o. ln tituto Provincial regido 'p~r um re~:ulamento e'pecil1l, des"\.pp~rece~do a quota especial
aas leIS do orçamento até ao ex rClCIO ele 1880-1 8ti, no qu d de novo fOl con Ignada. Com a crea
ção n!> ta provincia da Junh. de Hsgiene Publica, de app::tl'eceu 63ta verba do orçamento vigente.

ão estes os serviços no., fluae deram-se de3pezas novas no periodo de 1 de Jl1neiro de 1878
a.té 3] de Dezembro de 18 5. O augmento que se notl1 em outras, provém das reformas que têm
sido feitas nas diversas repartiÇÕes provinciaes e o l1ugmento de vencimentos concedidos por leis
especiaes a divel"os fUllccional'i03. Na verba - Obms publicas - variam annu·tlmente as de 
pezas; e, seria longo, si não diftici! eDumerar um por um todos os serviço ou obras em que é
empregada a quota conSIgnada nos orçamentos para. obl'as publicas. Da mesma fórma seria
longo determinar e. pecific Idamente toda' as leis ou occurrencias que annmL!mente il1Eluiram para
o accrescimo ou diminuição da despezl1 provincial. Essas occunencias vão em resumo expo tas.
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Qual o estac10 actual da provincia eIll relação á receita e despeza
e á sua divida l)assiva

Com o' quadros .íuntos uemonstro a. despeza fixada, para o actual exer 'icio de ]886-18 7, com
parada com ft r a.lizada no pl'imeiro semestre do me mo exercicio, bem como a receita orçada com
a. arrecauada no me mo periodo.

Vê-se, pelo simples exame da lei do orçamen to, que, tendo sido fixada pela. assembléa provincial
a. despeza. orctinaria d 1],rovincia em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5'33: 146,")40
foi, entretanto, orça.da ,1 rec itn. em " 4.41G:70U. 'J

d'onde resultava um deficit de................................................ 166:446.040

2.963:461 492
5.4 9:081 378

presume-s9 sob os mesmos titulas ele pender, no 20 semestl'e do corrente exercicio,
[\, imp;wtanci ~ de ..............•....... , .

endo o total ela despeza no exercicio de ..........•........................

E.,te deficit teria de augment,u' con ideravelmente com a importancia de despezas extraor
dinaria' antorisadas por di'posiçõ~s especiaes contidas na propria lei do orçamento e que não
haviam sido levadas ao computo das de 'pezas ordinarias.

Snccederam, pot'ém, dous Cactos qne muito contl'iIJUil"lm para o efIuilillrio das finanças da
provincia. Um - o augmento espanto' que tem tido a. arrecadilção do imposto-Direito; de ahid'l.
- e dos antros titulos de receit \ qne com a.qnelle se pl'endem, devido ao gl';tnlle au"-mento de pro
ducção do no,,'o principll g'enero de cultura - o café - e o eu elevado preço nos mercados con
sumidol'e". Outl'O - a e,·crupulos'1. economia ordenada pelo governo e ob"el'vaela pelo The 'ouro no
que concerne ii, de.'pezft provincial, deixando o gm'ern de dar úxecução a divel's \S autOl'isações,
cuja preci'i'i,o e urgente nece sidade não tenha sido claramente demon tl-ada.

Assim, tendo 'irlo rea.lizada a de'peza, dUl'unte o primeÍl'o semestre do corrente
exercicio, pelas verbas do orçamento na imp0J'tancia de .

e por creditas especiaes na de ' ' " .

A receita arrecadada, no los me tl'e, tenrlo sido de , .
e, presumindo-se arrec' da.r ainda no 20 sem<l t1'e a importancia. de .
sommarà a receita do exercicio " .

2.729:722: 61ô
2.507:110717
5.236:833 333

Compar,1do o tot\l d 1 l'a~,ita .

com o tot'1.1 d 1desp3za " .

haverá no fim elo exercicio o deficit dv .

5.236:833 333

5.489:0 L 378

252:248 045

Esse deficit, ua sua, maior somma, é incontestavelm nte devido ao gl'anue impul o que tem
sido dado à immigração na pl'ovincia, cujo resultados trarão pa.ra ella, em futuro proximo,
grande accre 'cimo e de 'envolvimento da diversas fontes de riqueza pllblic .

Pelos dados expostos, que não podem e t· r muito além da realidade, e vê que não deixa
de s r prospero o e tado financeiro da provincia.

Em rel,1ç!io ii, ua rlivida pa 'siva, quer Cundada, quer fluctuante, apenas houve fi. diminuição
nesta da quantia de 25:000 000, à demon tração con tante do quauro junto.

60

Sobre a alt ração que conven :Cazer quanto ao período do anno
financeiro para coincidir COIll o anno civil

o periorlo tinanceiro nesta provincia é de 1 de Julho de um anno fi. 30 de Junho do anno se
O'uinte, havendo o eSI'aço addicional ele 1 de Julho a 30 de Ago-to para o recebimento de im
po tos e pagamento de despezas do exercicio, e o mez de Setembro para. a liquidação no Thesoul'o
do mesmo exercicio. E' essa a determinação constante elos arts. 29 a 31 da lei n. 86 A, de 25 de
Junho de I 81.

Seria de toda a. vantagem CazeI' coincidir es-e periodo na provincia com o elo anDO civil já es
tabelecido para a cont 1bilidade 8'eral. Par,1 is o torna- e nece'sal'io tomar alguma providencia no
sentido de alterar algumas das disposiçõ~s da legdação provincial, de modo que, do 10 de Ja
neiro de 1889 em diante, possa entrar em vigor o novo S3 stema.
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Pa.ra esse fim convem s')licitar do poder legislativo provincial:

1.0 A prorogação da lei do orç, mento provincial votada para 18"7-1888 até 31 de Dezembro
de 1888 e a promulgação ele nova lei orçamentaria para. o anno civil de 1889 ;

2. 0 O din. da abertura da a sembléJ, que tem logar a 10 de Janeil'o de cada anno, deve
ser transferit10 para o mez de Agosto, e consequentemente, a n.lteração do dia da eleição dos
membros da as. embléa. provincial;

3. 0 Finalmente, n. decretação pelo poder legi 'lati"Vo mudando as épocas mn.rcada. pn.r.1 o lan
çamento e colJrança. dos imposto, e oLltr, quaesquCl' di 'posiçõ3s que tenhnm relação com o actual
systema do anno financeiro.

Sobre este ponto jà o governo chamou n. attenção da assembléa. em sua ultima. reunião,
como consta. da falla dirigida pelo actual Ex:m. Sr. pI'o ldente da provincia.

CI'eio, lias mpidas infol'maçõ33 que venho de pre3tar, ter s:1tisfeito ao determinado pelo go
verno n.1 port:lria n. 391 de 12 de Novembro do anno pas"l.do, informações qu niío me foi pas
sivei prestar com maior antecedencia pela somma dv serviços que p ciam sobro mim, como
V. . muito bem sabe.

E, i na leitul'c1 que delle fizer V. S. encontrar algum'). lacuna, dignal'-"e-ha suppril-a com
a informação que V. S. tiver de prestar remettenclo este trabalho.

Deu.' Guarde a V. s. -mm. Sr. Dr. José Joaquim Cardoso ele 1I1ello, muito digno inspector do
Thesouro Provincial.-C ntadoria do Thesouro Provincial ele S. Paulo, 10 de AlJrilde 1887.-0
contador, Pedro GoltçaZ~esDen!e.
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N. 1.- Quadro cOlllparativo da receita e despeza provincial de
S. Paulú nos exercicios abaixo lllencionados, e deJnonstrativo
dos deficits e saldos nos llles010S exercicios

EXERCICIOS
RECEITA ARRE- DESPEZA REALI-

SALDOS
CADADA ZADA DEFICITS

1876-1877...•.......... 2.070:721$561 4.076:021$662 $ 2.005:300$001
1877-1il78.......... '" . 3.323 :446$592 2.702:304$502 621: 142$190
1878-1879.............. 3.761: 865$811 3.036:812$974 725:052'837
1879-1880.............. 3.768:4f\5$835 3.065:705 904 702: 759:jj93 I
1880-1881. ............. 3.520:594.000 3.426:068 236 94:525~764
1881-1882.............. 4.014:58~381 3.744:679 ~46 270:008$835
1882-1883.........•.... 3.525:33 333 3.789:095. '37f1 $ 163:763$042
1883-1884 ..........•... 3.785:791$485 3.743:460 '521 42:330$864
1884-185.............. 4.397:153iI65 3.837: 131 056 560:022$109
1885-1885.............. 3.802: 109 885 4.063:297 396 $ 261: 187$538

S. Paulo, 19 de Abril de 1887.- O contador, Pedro Gonçalves Dente.

N. 2.- Quadro cOlllparativo da receita provincial de S. Paulo,
nos exercicio . abaixo lllencionados, e da orçada para os llles
1ll0S exercicios

Ea;ercicios Leis ol'çamenta"ias Receita al'- Receita 01'- Maio)' re- Menor re-
J'ecadada çada ceita ceita

1876-1877. Lei n. 89 de 13 de
Abril de 1875...... 2.070:721$661 2.433:059 000 $ 362:331$551

1877-1878. Lei n. 22 de 5 de
Maio de 1877...... 3.323:446$592 2.587:285'000 736: 161 692 $

1878-1879. A mesma. Acto de 14
de Julho ele 1878 ... 3.761 :865$811 2.587:285 000 1.174: 580$811 $

1879-1880. A mesma. Acto de 16
de Junho de 1879 .. 3.768:465$835 2.587:?85 000 1. 181: 180$835 $

1880-1881. Lei n. 56 de 29 de
Abril de 1880...... 3.520:594$000 3.732:371$176 211 :777$176

1881-1882. Lei n. 85 A de 25
ele Junho de 1881 .. 4.014:688$381 3.807:892$000 206:796$381 $

1882-1883. Lei n. 52 de 4 de Maio
de 1882........... 3.525:332$333 3.693:455$500 $ 68: 123$167

1883-1884. Lei n. 92 de 17 de
Maio de 1883 ...... 3.785:791$485 3.7'.13:460$621 42:330$864 $

1884-1885. Lei n. 59 de 25 de
Abril de 1884...... 4.397:153$165 3.263:000$000 1.134: 153 165 $

1885-1886. Lei n. 94 de 20 de
Abril de 1885...... 3.802: 109$858 4.167:610 '000 $ 365:500 142

Contadoria, 19 de Abril de 1887.- O contador, Pedro Gonçalves Dente.

S. Paulo :!
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N. 3. - Quadro explicativo da receita provincial de S. Paulo, nos exercicios abaixo ID.encionados

DENOM1l\'AÇÃO DAS RENDAS 1876-1877 18i7-1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885 1885-1886

Rencla ol"dinal"ia

3:545 600 3:920,"600
6:572$940 5:200 000

4: 175~000 5:620,"000
194:0 8 199 229:264 6574: 170,'00u 8:610. 000163:521 700 49;398. 000

II :509.'~OOO 5: 160~000
13:89')~632 15:956 ' 76
12:044S146 22:646. '16433:17 '470 32:712 529

125:536'474 135:50't 72
7:375 000 29:500. 000

708 222 130:573 -16

65:388'609 211:599.67

26: 189.'-52
11: 661 '360 10:847 520

108:504 887

1:000 000

9:721$418101:539 219102:511"111

13:949" 90

93:275,41615:795,'264

14:773$180

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.027:854:'109 1.590:792F07 1.677:980.737 1. 661: 566 363 1. 641 : 100~628 1.629: 486$191 1.724: 153,'137 2.234:393$38341:786.. 413 61 :725.401 76:264.202 63:742 729 72:899 676 86:923$231 148:705.713 121:09~"6002:856.~OOO 2:468.'592 2: 934.j 560 3:659 488 3:829 260 9:471$480 11 :723 000 12:939 000234:491$229 147:930$346 325:826:;;038 264:939$383 212:841. -82 264:240 -19 152:451S210 200:740.008~ .............
•••••• o ••••• o' o. o ••••• ' ' .. - ••••••• O" •••• 7:228 630 7:917 315 9:096$509 6:861$5261:000 000205:935.517 241 :596 029 165:331 032 114: 128. 669 120:75 lO 94:650.'54980:319"-64 4:721 620 1:393 020 11:966$632 27: 175. 00 56:3 I 394:848..260 83: 140 111 73:065. 450 57:046 435 16:08 274 13:941 620809:471. -00 820:297~280 852:390'580 1.099:958 650 881: I46S590 512:576. 90I: 133,'545 684 323 604$773 2:012$247 8:278$275 2: 170S137..............
•••••• o ••• o ••• o" •••••••• o" o. o •••••••• o •• '. ·.0 .. 0_ ... .' • o ••• o ••••••••

• ••••• o •• o •••• 40,"0004: 172 '400 2:842 320 2:723. 200 2:679.000 2: 106$400 2:394$000 3:281$000 3:050.~000
9:289 00 10: 143 000 8:615,'000 9:450$000 7:750,000 18: 178$000 20:818 000 14: 146$000

2:000 000 • o' o •• 0_ .•....
• •••••• o •••••• 2:566 667 2:900.'000 4: 100000 • ••••••••••• o.41 :808~ 6 42:301,212 47:420$000 47:344$000 218: 115$120 177:962$717 171 :006. 102••••••• o •••••• 2:000 000 4:000$000 1:000$000 o ••••••••••••• 700$000 6:900 000 5:766.'000

..... . " ." '" " .
12:110 676 10:557 110 8:454$230

·: .. ·~Ú98>i4 ·· .. i2;728·442 ·.. ·i3;408$28G i4;567$776 Si;6i7$799 i5;796 .. 00 2i;284·.:83 .
.............. 11 :521$282 17:461 51

2:269,100 2:821. 40 2:153, 736 28:526~404 22:948 -91 3:287761 32:768 051
...... ....... 293:2 0,'277 359:328,667 378:379 006 327:400,264 193:446'585 79:016 000

30 :000, '000 30: 000 '000 30: 000;;;000 30: 000 000 30: 000, 000 24 :583$330 22: 125$000

Direitos de sabida .
Taxa da pon te de embarque em Santos .
Despacho de embarcações " .
D~cima de legado~ e heranças .
DIta de u ufructo , '" .
Matricula 8í pecia,l de e cravo .
Meia iza de e cra.vos '.' .. '.' .' .
Taxa das bal'l'eir·as. '" •.....................................
Novo impo to de animaes : .
Imposto de trn 11 porte ou de tran ItO .
Dito sobre ca as ae leilão ..
Dito ,obre ca as de moda .
Dito sobre seges e outros vehiculo .
DIto sobre capita1i ta .
Dito sobre vendedores de bilhetes de loteria extranhas as da

provincia .
Dito predial .
Dito sobre companbias eq~e tre .
Dito de 1$ obre escravo empreO'ado na lavoum .
Dito de 2' sobre escravo não empl'egado na lavoura .
Emolumentos .. " " .
Novos direitos por diver as mercós .
Cobrança da divida activa .
Taxa. addicional. .
Auxilio do governo geral para força policial .

Renda extraordinaria

Indemnizaçãe, o ••••• " •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••• '" ••••••••• o •••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••Receita eventual, comprebendic1os os dividendos das acvões da
Companhia Ituana e as multas por infracção de lei ou regu-
lamento .... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sello de patente de oficiaes da gua,rda naciona.l arrecadados
pela Fazenda Geral .

Rendimento do estabelecimentos pl'ovinciaes .

Renda com applicação especial

Ao fundo de emancipação :

Metade da matricula especial de escravos. o, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Metade das multas pela falta, de matricula , o ••• ' •

Titulas de l"eceila ecctinctos

..... . '" ' .

Imposto sobre carris-urbanos................................ . o

Tra,nsmissão de e cravos por titulo, não sujeito a meia iza, com
applicação eS'1ecial ao l'nndo de emancipação .

Taxa de barreira em Sorocaba, com applicação especial ao en-
cana.mento de agua da me_ma cidade .

Taxa de barreira em Cunha, com a.pplicação especial a diversas
obras do me mo municipio ' " . '" , ......•.......

••••••••••• I .

'.' .
376$050

19: 296$666 . 29:303$395

1:704$840

2.070:721$661 3.323:446$692 3.761:865$811 3.768:465$835 3.520:594$000 4.014:688$381 3.625:332$333

1

3.75:791$485 4.397:153 '165 3.802:109 58

S. Paulo, 19 de Abril de 1887.- O contador, Pedro Gonçalves Dente.



~. 4. - Qu-adJ!"o cOll1parativo da desl>eza l>rovincial de ·S. Paulo nos exercicios abaixo lllencionados~
COll'l.parada COD'l. a fixada para os D'l.eSlllOS exercicios

~'\

EXel"cicios Leis orçamentarias Despe::;a j"eati.ada I Despe::;a fixada Maior despe::;a MenOl' despe:;a;'i:

1187p-1877' Lei n. 8<1. de 13 de Abril de 1876 .
1877-1878 Lei n. 22 ele 5 dH M••io ele 1877 "' .

I 18~8-1879 A mesma. Acto de 14 ele .Tulha de 1878 .
18/9-1880 A mesma•. Acto ele 16 tle Junno de 1879 .
1880-1881 Lei n. 156 de 29 ele Abril ele 1880 :
1r881~1r82 Lei 0.86 A de 25 ele J'unho de 1881. i ••••• •• ,

1882-1883 Lei n. 5.2 de 4 de Maio ele 1882 '.' .'
1883-1881 Lei n. 92 de 17 de Muio de 1883 .

I
II 1884--J88!D Lei n. 59' de 25 de AI/ril ele 1884 .
~ 1885-1886 Lei n. 94 ele 20 de AiJril de 1885 .

4.176 021~662
2.702 304:;;502
3.036 812:-;;974
3.065.705$904
3.426:068$236
3.744:679$546
3.789:095$375
3.407:923$629
3.920: 131$330
'1. 072: 782$;589

2.544: 149$875
2.431: 155~375
2.431: 155$375
2.431 : 155$375
3 .654: 101~OOO
3.870:892$000
3.693:455$500
3.743:460$021
3.832:506$056
4.063:297$396

1. 631 871$7H7
271 149$127
605 657$599
634 550$529

95:639$875

87:625$274
9:485$193

~
:', II""

I
. ",

'1
,~ ;", ~ I~'
~,. \ ... '

1.'::1 ~ ~. j

2~8 :ÓB2.t7tj4 I
126 : 212.~4'54

335: 536S992

w

Contadoria Provioci,t1, 19 de Abril de 1887.- O contador, Ped,"o Gonçalves Dente.



N. ~.- Qu.adro ~xl:>licativo da despeza provincial de S. Paulo nos exercicios abaixo Illencionados

TITULOS DE DESPEZA :1876- :1877 :1877 - :1878 :1878-i879 :1879- :1880 :1880-i88i :1881-i882 i882-i883 i883 - :188/, i884 -i885 i885-i886

TITULOS UE DESPEZA EXISTENTES

.....
""

72: 220li51O
64:04r\:505

351:058,)936
i4:270,5920

L 01O:5i1t,)100
33:8iií1j89J
W:9:j2,)a40
61': 9!J9B987
24:91:;,3372
95:5118i22

355:724:5728
189: 9200416
i07:0408393
775:ii3E340
U2:7r\4$906
3-1:032,)368
i4:782,)940

r\07:658il370
2:H9,)300

332:5298489

,~
407:9468932

II
405:2431J825

65:0718729
54:146~860

42~:219S4r\7
13:653b026

968:039,3666
~:l:2;;j,109)

10:6528260
50:28/~~779

25'760.1534
80:5758501

424:7:12B778
i 70:014/J30b
94:830;Q57

098:751,3377
31:8,,0,~000

i7:092:~236
18:2738450

351:7728643
li

372:842,'120

0r\:580$120
51:í078370

~79:243,327i

i:J:n~B550
974:686$281
:H:~41,~310

H:99i,~iO
54::1,ltl t 279
22:927, :15
75:00,,5:32

312:643,S4~7

W8:713,P82
80:8778520

0r\9:iOUJ800
31:788;,;;0
21:021,)767
iO: 457,)893

334:136,~809

HO:28i;~906

,)
384:923,)220

68:i83SSi8
56:515S(0)

372:827~74g
i:I:907, 228

890:979 li:;
30:726,,45
i2:(j59~29
1)7:439, OS
22:85{ 176
79:S8~;492

:361:r,73~t.09

181:473,1825
91:55:;~0;;2

570:2i9,~487
34:93i8000
OQ:409J1H
25:6788910

279:453:1733

:~

323:793:~70

5~: 78~,~056
50:276,1"70

244:3iO,~070

529: i33,)821

~

51:079,~374

51: 0:í9,,94O

009: 777,~68

~
8

i25: 109B571H7:672~621

50:i55$HO
48:347,$040

27 4: 0815974
10:8:j7,~:j39

918: (;09,,/08:;
22:6!1i~1H

~6: 02i1~i ?~!
,~8:011~n')
20: 990j,lJO
75: 07!l,Si79

2~7 :4071J583
:1ül:(Jil3;Q:;05
87:

390:
4'1: i84~5999

i:7:l9~2tj7

,~
101:i20,}737

1,4: i48~,3;;O
48: 098,52 LO

2';9: i02,3200
H:Oil~li8

861: 1S;;,;;:j97
22: 3:j9,.~91 7
H: 7S6,~OOI
:J6:8:HIIH7
21): !)J!2i13;;,j
60:56811039

246: 0:18S262
iiíU:9,H,~iil

79:8808451
:17,1: 126,~044

1,4: OOO~OOO

280;~800

(2): 2:J282:>8

~

46:064B200
46:2088490

247: 00G/H87
i2:276,~i30

GU2: 3Ji,~r,62
2';: GOO$972
i2: :J!19,~6:lG

28: 182,3670
2:1:989,(1750
58: 293,~:;48

2B:534S'164
149:081$84

74: 947.'!876
360: OGl,3535
34: 883,~31O

l.():~80
,3

~
li

iI,: 8241~i80
iJ

29:672,~974

43:8218460
47:459874

Assemblóa PI'oviocia I...••..••
Secretada do Governo .
All.minisLl'açào o arrocadação

de rondas , .
Culto publico .
FUI'ça IIU blic I. ..
Seminado da Gloria .
Pa..eios lIublicos ....•........
Hospicio do alionados ..•... , ..
Ponttenci:uia .
ProsOs po bras ..
Obl'as, 1I1l~licas pl·ovinciaes .
I1llllntnaçao publica .
Pessoal inacLl\'o .
!nstl'ucção publica , .. , ..
Contractos e subvonções .. ,., ..
Reposições e restituiçõos .
Divorsas dospozas e evontuaos,
Juros diversos o diO'eroneas do

cambio : ..
!nstitl!to Vaccinico .•...... ".
lmmigr:u;ão .... o •••••••••••••

Dospeza por creditos supplo·
montaros"., , .

Dita por croditos ospeciaes.".

TITULOS DR DBSPEZA SUPPRIMIOOS

~
30: 27"8454

L 967: 039,,030
i: 200$000

8
4.076: 02l.B602

~
39:208,)447

006:322$56l
I~
tJ

2.702:30r\S502

"8
33: 09;;,)621

z
,~

3.030:812$974

~
29:92/,,~490

~~
8

3.065: 705,)904

3:002$230
92,)500

34: 026,)186

i
3.426: 0085230

3:1.45$790
216,,050

29:635,)38

3.744:679$54

3:0/,4,)880
191840J

33:3586/,9J

",S

"
,~

ti
3:17iB490

3,792: 8468849

~
,~

II
286:~480

I, .325: 3755155

IJ
iJ

IJ

~
,3

4.480:7298521

S. Paulo, 19 de Abril de 1887,- O con"k'l.dor, Pedro Gonçalves Dente.
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N. 6.- Quadro delD.onstra-tivo da receita orçada para o exer
cicio de 1886 -1887, da arrecadada no l' selD.estre e da que
se presulD.e arrecadar no 2° selUestre do n1eSlD.O exercicio

Titulas de receita Orçada Arrecadada no
i' semestre POlo arrecad...,.

rn
Z

ORDINARIA

2:000 -000 I

120:000.3000
2:000. 000

30:000"'000
5:500 000
5:000 000
8:000.000

25:000 '000
80:000 000
6:833 333

50:7838788
9:880':'380

11:267 '000
463:925 '359

1:3418393

3:04f.. 800
3:345 000

4:800:'000
250:000$000

5:600 000
100:000 000
20:000 000
17:800~000

15: 300"'000
35: 000, '000

290 :000:'000
29:500$000

80:000"000
48: 000"000
14:600'000

900:000 000
5:800'000
2:400.:000
3:500 000

14:000'000

L'
2.0
3.'
4.°
5. 0

6.'
7.'
8.0
9 .•
10
II
12
13
14
15

Direitos de sahida 2.100:000"000 1.552:963$861 1.410:177 84
Taxa da ponte de embarque em Santos........ 140:000 000 76:692$079
Despacho de embarcações. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 15: 000$000 7 :411 '000
Decima de legados e heranças................ 185:000:"'000 133:869 783
De ima de usufructo ' '.' .. .. . . . 12:400;:;000 1:772 339
Matricula especial de escravos ' .
Meia siza de escravos .
Taxa das barreiras .
lmpo to de animaes em Itararé e Sorocaba .
Dito de transporte ou de transito ....•.......
Dito sabre casas de leilão ................•...
Dito sobre casas de modas .
Dito sobre seges e antros vehiculos .
Dito obre capitali tas ' .
Dito 'obre vendedores de bilhetes de loterias

estranhas a da provincia , .
16 Dito predial. ..
17 Dito sol)re companhias eque tres .
18 Dito de 1 por e cravo empregado na lavoura.
19 Dito de 2 . por escravo de cidade .
20 Emolumento ....•...........................
21 Novos direito por diversas mercês .
22 Cobrança da divida activa ' .
23 Ta.'{a adclicional .
24 Auxilio do governo geral para a força public<'l, ..

EXTRAORDINARIA

73:0008000 23:49 ~442 2~:OOO$OOO

10:000:"000
12:000 '000 3:678~20 3:000 '000

4.416:700.0002.729:722,6162.507:110717

25
26

27

28

lndemnizaçõ s .
R.eceita eventual, comprehendido os dividend<.l~

da acções da Companhia Uuana e a multas
por infracção de lei ou re"'ulamento .

Sello das patentes da gua.rda nacional arreca
dado pela fazenda geral ..... o •••••••••••••

R.enda J.0S estabelecimentos provinciaes .

33 :000"000 5:210';921 5:500 '000

Contadoria Pl'ovincial, 19 de Abril de 1887.- O con'k'l,dor, Pull'o Gonçalves Dente.
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N. "...- Quadro deJUonstrati~-o da. despez'a orçada 'para o exer
cicio de 1886-188'/." da realiz·ld..l, 1.10 1° selll.es'tre e da, que
se presu~ne~·ealiza.r no ,20 sell1estre d::> :I.Ue 'D:J.C> exercicio

m
rno
-o Titulas de de pe;;a Orçada Reali.cula no

1° se tnestl'e
rn
Z

DE PEZA ORDINAR IA

•

Contadoeia Pl'ovillcial, 19 de Abril de 1887.- O contador, Pecll'o Gonçalves Dente .

14:52 S300
27:812$9 O

229:27. '6"2
::;:663. '730

59 :970::;;102
17:841:-;200
6:201:-: 93

38:530. 100
12:055$\02
44:732.' 82
2 :5 0:-;440
73: 12h;417

5:611:-;704
52:874$270

366: 938'ti70
35:90 . '000
25: 120. '995
3: 175 '090

71:657:160
241 :998 850

Creditos especiaes:

1,0 A. semb1éa ProvinciaJ , .
2. ° Secretaria do GoVel'llo ' •....._ .
3. ° Ad01illi tração e arrecadação da' remias .
4. ° Culto pull)jco ....•........... , .
5,,° Força. publica .
6.° emiuaI'io da, GlOl'i:l ..
7.° Passeios publico:; ...............•.........
8.° f1ospicio ·cle alienado· , .
9. o Penitellci.a:ria " _" .
10 P.resos pobre ............• _" .
11 Repartição de obeus publicas .. " .. , .
12 Obeas publicas , '" ..
13 IJ\uminação pUbJiCl .
]4 Apo-elltados e reformados., , .
15 lnstl'ucção publica .
16 Contractos e subvenções , .
17 Reposições e restituições .
18 Despezas diversas e eventuaes .
19 Juros diveriJos e dilferellças de cambio .
20 ImmigTação.. " ., , , .



N. 8.- DeJn.onstração do Jn.oyiJn.ento da diyida passiva por apolices, letras e conta corrente de 1 0 de
Julho de 187õ a 31 do Outubro de 1886

DINHEIRO EM: CONTA CORRENTE LETRAS A FAVOR DE DIVERSOS APOLlCES PROVJNCIAES

Recebido Pago Emittidas Resga tadas Emittidas Sorteadas

Saldos em 31 de Outubro de 1886 , .

1.155:252$813

200:000S000

1.000:00051000

...,.

"

14:000$000

14:000$000
1.186:000$000

1.200 :000$000

" .. .. . .. . .. . .. . l.l 08 349!000
. " . 756 610$393
. . . . . . . . . . . . . . . . 795 849$004 .

89'l'200 587:120$081
8:913300 2.771:894$412 3.493:570~257

60:031,~850 2.137:867$814 2.350:373$990
14:751$080 1.498:465~650 2.040:253$945

4311'950 882:269~080 1.015:852$540
2:000 000 463:500$000 870:434 '~40

2:509'449 92:000 000 103:200 000200:234~430 328:000~000 92:0001800
1:599$560 617:000$000 538:000$000, .

2:546$525 275:000$000 171:000$000
----

293:107$344 1.1261:805$353
862: 145$469 465: 000$000 I" ..

1.155:252$813 11.726:805$353 11.726:805$353 1.200:000$000

75:619$734
8:597$646

. . _... 0_.·· .....
100:000$000
4CO:000$000
506:429$033

3:590$000
12: 71 0iOOO
36:540$000

11 :766$400

Saldo em letras a favor de diversos em 31 de
Dezembro de 1875 '" .

No exercicio de 1875-1876 .
» » » 1876-1877 .
» » » 1877-1878 .
» » » 1878-1879 .
» » " 1879-1880 .
» » » 1880-1881" ..
» » » 1881-1882 .
» » » 1882-1883 ..
» » » 1883-1884 .
» » » 1884-1885 .
» » » 1885-1886 .
» » » 1886-1887 (até 31 de Outubro de

1886) .

OBSERVAÇÃO

As taxas de juros do dinheiro em conta corrente foram de 4 % até 1883-1884 e d'abi em diante a 6 %.

» '.I- " » das letras emitticlas foram de 7 e 8 0J0 ao anno até 1877-1878; em 1878-1879 dc 4 % até 8 %; em 1879-1880 de II % até 7 % i em
1880-1881 até 1884-1885 de 6 0/Oe 7 0/O e de 1885-1886 até hoje na razilo de 6 %,

" " " " das apoUces emittidas têm sido pagas até hoje na razão ele 6 % ao anno.

Oontadoria do Thesollro provincial de S. Paulo, 19 de Abril de 1887.-0 contador, Pedro Gonçalves Dente.





INFORMAÇÃO N. 5
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,
PARA

Palacio da presidencia da provincia do Para em ] de Maio de 1887. - N. 2884.

IUm. e Exrn. Sr.-Em cumprimento á ordem contida na circular de V. Ex. de 6 de Novembro
ultimo, tenho a honra de transmittir a V. Ex:. as informações pedidas sobre as finança da pro
vincia, pedindo que me releve a demora com que me desempenhei da incumbencia, por não ter
podido reunir-se a commissão que foi nomeada por esta presidencia a 3 de Dezembro ultimo.

Não tendo sido coUigidos a tempo os materiaes necessarios para um trabalho de tão elevada.
importancia, V. Ex, comprehenderá a exiguilade das informações que agora presto.

Remetto, entretanto, o que me foi passiveI obter, para que sirva de qualquer subsidio ás
medidas que pretende tornar o governo imperial sobre o estado financeiro da communhão pro
vincial.

Passando a occupar-me dos quesitos formulados por V. Ex., completarei as informações com
os mappas inclusos.

1.0 Até ao anno de 1876, o anno financeiro era contado de Janeiro a Junho, mas, tendo a
lei n. 891 de Abril de 1877 mandado adoptar o sy terna da fazenda geral, de contar o anno finan
ceiro de Julho a Junho, foi, pela mesma lei, isolado o primeiro semestre de 18i7, para o qual
se fez urna escripturação especial.

A receita arrecadada nesse semestre foi de 1.223:684$685, e a despeza realizada de .....•.
1.122:563$101, de sorte que houve o saldo de 101: 124$534, que passou para o exercicio de 1877
a 1878.

2.0 A divida da provincia elevava-se,"no fim do referido semestre, á quantia de 2.231 :746 326
assim discriminada:

Consolidada em apolices ao juro de 8 % • • ' ..

De emprestimo contrahido com o Banco do Brazil, ao mesmo juro .....•.......
Fluctuante, de diversas proveniencias ..•.•... '" ' .

1. 332:400$000
840:000"'000

59:346'326

2.231 :746$326

3.° O quadro n. 1 demonstra quaes são os impostos votados no periodo decorrido de ] de Ja
neiro de ]878 a 3] de Dezembro de ]885, que ainda figuram nos orçamentos e o seu producto
annual.

4.° O quadro n. 2 mostra quaes as despezas autorizadas pela assembléa provincial no supra
mencionado periodo e sua importancia annual, classificadas pela respectivas verba.

5.° A receita orçada para o exercicio passado foi de 3.O10: 000$ e a despeza de 3.047: 107 841.
Até o fim do anno financeiro a receita etrectuada foi de 3.268:381$085, e a despeza foi de
2.935:124$880 o que deu um sa.ldo de 333:256 226, sujeito ao pagamento da divida fluctuante que
orça por 600:000$000 no seme tre addicional ao exercicio passado, calcula-se que a receita a ar
recadar será de 60:000$000, o que addicionado ao saldo existente e subtrahido da divida f!uctuante,
produz um deficit de 206:743$795.

253'1-87
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A divida fundada é de 1.594:000$000, vencendo a quantia de 1.494:000$000 o juro de 8 % e
100:000$000 o juro de 6"/0. Do que vence o juro de 8 "lo, 300:000 000 provém de apoUces emittidas
por emprestimo aos emprezarios da companhia da pesca, 03 quaes pagam á provincia o mesmo juro.

No exercício actual foi a divida fundada, augmentada com a emissão ele 1.500 apolices ele
1:000$000 a juro de 6 % para o pagamento da encampação da estrada de ferro de Bragança.

Como complemento das informações que acabo de prestar, remetto um exemplar da collecção
de leis provinciaes de 1886, com o orçamento para o tal exercicio.

Deus guarde a V. Ex.-A S. Ex. o Sr. Conselheiro Barão de Cotegipe, Presidente do Con
selho de Ministros. - O vice-presidente, Francisco Jose Cardoso Junior.



N.I-Quadro dosiJn.postos creados·pelaAsseIll.bléa Provincial do Pará de l:"deJaneiro de1S~S a 31 de
DezeIll.bro de ISSõ" que m.ind1.a llUgur:il.llD. n.os orçaJn8n.tos" COIll. declaração de seu producto annual até
o exercicio de ISSõ

NATUREZA DOS I~fPOSTOS i878-1879\ i879·1880 li88o. i88! I i881·i8821 i882-i8831 t;~ d~n;.~ã3

(i)

i884 i885 TOTAL OBSERVAÇÕES

20(800) por ca" do quino ou qualquer outro jogo não pro-
1Iibi([0 por loi .

iOO.~OO por armazem e escriptol'io de agencia tle loil6es.
601/000 por casa tle denti.ta.. . ..

Idem por casa quo vendar calçado estrangeiro .

Idem por casa que "endol' rou pa feita no estranlrei 1'0 .
Idom por casa que vendei' drogas ou modicamonto>, excepto

noa logares ondo não ~ouTel' drogaria ou phaamacia ..•..
i>09)13O pai' consultaria medico ..
Idem sob r" escriptorio do advogado _..
Idem sobre 0scriptorio de dasp"ch:lOto da ai (,indega •... "
408000 .obre baile publico, cujas 0ntradas forem pagas ã

pOI·ta .........................................•.......

30§OOO sobre tanoaria ..

2011000 por eS'poctaculo cm thoatro ...............•......•
i~OOO pai' pnsões cOI'reecionaes nas oslaçõos policiaos .
508000 por cspectaculo em circo equestre amhulanto : .

20JOOO por esprctaculo em circo permanonte ..•..........

i:0008000 por oscl'a vo quo entrar para a provincia, excepto
nndo na companhia dos sous sonhol'os .

3011000 por casa qu~ \'~ndel' )lor atacado cba I'IJ tos ou cigarros
1:dOOJCOO sobro calXOll·O. vlaJantos ..•...................

60~OO sobre mascates .
50 000 sob"e kiosquos ..
25 000 sobre oscriptorio do amostras ....•.................
i5 000 por motro correu to dos tr,'picho. no Jitoml da capi·

tal, nos quaes atracarem fia"ios do alto bOI·do .
iDBOOO por motl'o corrento do fronlo dos trapichos om quo

não atracarom naTios do alto bordo.................•.•.

.......... , .

.......... , .

.....................

.......... , ,.

.......... , .

......... '1' .

400,~000I i80<5000I i80/~000I !DOSOOOI 20080001 20080001 i: 260S000ICroado pola loi n. iD3l do 8 do Maio do
i880.

r~~~~~~ ..,~~O/~~~ ... ~~~~~~ ... ~~~I~~~~ 800~000 800~000 3:920,000 Creado pola meSUla loi.
00 000 iDO 000 \!iO,~OOO Idom, idom. Mod..ificauo pola loi n. H04

do 9 do Novombro 110 i882. E' actual·
monto do 50S00U.

600,~00 540nOOO 5408000 360,$000 540JOOO .......... 2:580$000 CroadoaR0la loi n. iD3! da 8 do Maio
• • tio i o.

608000 54BOOO 5\8000 90,~000 i20,~000 i80,)000 558$000 Idom, idom .

180;fo°
0 2!6~000 324,~000

OOi
OOO 120,)000 12)9000 i:OOOiOOO (uom, idem.

8:;0, 00 3i5 000 i35~00 i50 000 6U08000 8:;08000 2:900 000 I(tom, illem.
450,000 i80~000 90,000 75,000 9'jofu°0 ilOO~OOO 1:5458000 Idom, idom.
7508000 1170 000 45 000 iOO,$OOO 250,'000 200 000 .:615S00u ruam, idom.

i:76U,~000 l.:332.~000 :1.:6528000 .......... 8"OJOOO 7001~000 6:2848000 Idom, idom. Elovado a 50,)000 pola lei
n. l.232 110 i> do Del.ombro de i88i>.

120/)000 8:1.8000 i08,~00 451~000 i20$000 :l.20S000 594.~000 Croado ft0la lei n. :l03:l do 8 do Maio
de:l8 O.

960,)000 ... 5i~8Ô&0 ... 919,$000 i: 260,~000 2.8"0,1000 2:800iOOO 7:8608000 Cro:lllo pola mosma loi.
9488000 5H,000 8128000 554,000 4:289S000 Croado poIa lnosma loi. .

C"oauogJJOla lei n. 1064 de 25 do Junho I
do l. 1.

960b'0001 666,~001 64080001 1,0<5000 I 580,~0001 360,)0001 3:2461~OOOICreado poIa loi n. i031. do 8 do Maio
de i880.

.. .......... jCrOadO pola lei n. BO' do 9 de Noyem-
bro do i882.

3080001 6080001 90BOOO Cl'oado pol:' llIosma lei,; I'

., .......••. Croado pel" 101 n. i23. do ~ do Dezem-
bro do i885... " ... " .. '1 Creado pola mesma lei.

. ........ , .......... , ............ Idom,idem.
. ........... Idom, idem.

. ........... ,Idom, idom.

. ........... IIdom, idem .
8:858,)0001 4:8808000 I 5 :3l7,~OÕ()1 3:30i8oo0 1.8: 1.5260001 7:5"4SUOU 1 38: 061.,~OOO

(i) No exercicio do i881·1882bou"0 abatimonto do iO % sobro todas as imposições, o osso abaLimonLo continuou ato SOl' promulgada a lei n. BO", quo "igorou no exorcicio do i882-1883.



N . .2. -Quadro das despezas autorizadas pela AsseJn.bléa Provincial do Pará. de 1 de Janeiro de 18':("8
a 31 de DezeJn.bro de 1SSÕ, classificadas pelas verbas respectivas.

2a SSRIR
NATUREZA DA DESPEZA i878-i879 l.879-i880 i880·i881. i88i·i88~ i88~·i88~ DR i884 i885 TOTAL OB8ERVAÇÕES

i883

Subl'enção para a nal'egação do Igarapó-Miry ..•. 8 8 i3:7508000 iô :00011>00 i5:0008000 7:500,)000 i5:000S000 i5:000iI000 81. :2508000 Autorizada pala loi n. !.03i do 8

Idem para o dos rios Guamá e Capim .......••..•.. i2:000~000
de Maio de 1880.

S 8 l.2:000~OO i2:000S000 i2:000,5000 6:000~000 i2:000fOOO 6G:OOO/.lOOO Idem pela me3m. lei.
Idem para a de Soure ............................. li ,) l.U:OOO, 000 !.O:OOo'm l.O:OOOSOOO !.O :000 100 1.O:000 000 24:000 000 74 :OOOiOOO Idem, Idem.
Idem para a ILo Pinheiro ........................... I! ,5 J..I :000 000 J..I:OOO, l.2:6278774 6:2886881 i3:GG6~666 i2:UOO~roOO 72:583 327 ldom, idom.
Idem para a do rio Xingü .......................... I! fi 5:5008000 6'000, O 6:0IXl,S000 3:0008000 6:0008000 6:000,OUO :J2:5oo, 000 Idem, idom.
Idom pHa a do Pil'iá e Portel. ..................... ,5 ,5 l.3:750fOO i5: OOO,SOOO i5:000'OOO 7:500,\000 1.5:000S000 i5:000SUOO 81: 'Z50~000 Idem, idem.
G"ati fic'lção ao s.cretario do goyerno ............. /.l fi 2:i8r,,s583 2:4008000 i:200~ 2:500,SOOO 2:7498978 H:034 561. Idem pola loi n. iOOr, de 25 de

Auxilio a Gnilhermc Lins de Guimarães Peixoto paro
Junho dei881.

estudar meCDnica .......................... : ... IJ .5 /.l l.:095DOOO 8088000 bOO$OOO i:200S000 i:2008OOO 4:9038000 Idem, idem. ~

Sustento e tmtamento dos alienado~ a cargo da Santa
Casa do ~1isericol·dia ........................... /.l /.l 8 5:0008000 5:000S0UO 2:5006000 5:000S000 5:0008000 22:50ofo°0 Idom, idND.

Obras dn altu de marmoro da CatheJral .......... i IJ 8 i5:000,50oo 2O'OU08oo0 S /.l 20:00USOOO 55:000,000 Idem, idem.
N.lveg.lção para o Acará .......................... /J 8 5:2U08000 5:200/000 2:60°8°00 5:2~DOOO 5:200/.lJOO 23:4008000 ldem, idom.
Subl'enção à companhia co~toira do Mal'auhão para

entrar cm Vizeu ................................ 8 ,5 ,5 4:8008000 4:800,5000 2:4005000 1.:8008000 4:8008000 21:6008000 Idom, idom.
Exca raç'lo das dócas e dosobstrucção do porto dl

capital ......................................... 8 .1 .5 II {J 40:1828500 1.9:6008000 !.O9: 020,7000 268: 8025500 Idem ~ola lei n. B03 do 8 de No·

Grotificaçã) ao prOrOlSOr particular de Pacajá An to-
1'001 1'0 do i882.

"ia Ferroir.. do Nazareth ...................... íJ JJ I! IJ 4008000 200,)000 400/J000 4008000 i:400,7000 Idem pela lei n. B04 do 9 de No-
vembro de 1882.

Prostação ao asylo de Santo Antonio .............. /l 1 8 IJ 2:500,SOOO i:250,~000 2 500jOOO 2:5005000 8:7508000 Idem, idom.
Despezas com a companhia de .Bombeiros., .......

:~ " .5 ,5 29:093H9b8 i5:566,~69~ 31. 020 262 32:0438285 W7:724~09 Idom, idem.
Pre~t lçã' ao prelado dlOCeJano para VISIL1S pastoroe3 .~ ,5

~
l. :80 )8000

596íb5S
i 800.5000 1:8008000 5:400 000 Idem, idem.

GraLificar"o ao p03S0a! do thoatl'o da Paz ....•.•. .~ ,~ II 633~000 i 2008000 i: 2001°OO 3:629 88 Idem, idem.
Auxilio :i elcola agricula Prol'idencia .............. ., ,~ 1/ /I 8 IJ iO:OOO 000 1.O:0008OOO Idem ~ela loi n. U91 de 3 do No-

Aterro do porto real de Cametá e canos do esgoto ...
I'em r~ de .i884.

Subvenção :i companhia costeira du Maranbão para
,~ IJ IJ IJ IJ IJ li Jl IJ rdem, idem.

tocar em Cintra ................................ .S IJ II 1/ .~ 8 ~
4'i25,Sooo 1.: i25mO Idem, idem.

Idom para a nayegação da costa do Sall:ado " .. , .5 IJ II 1/ iJ IJ i3:083,~330 1.3:083 330 Idem, idem.
Idom para a rIo rio Arary até a villa da Cachoeira IJ 11 1/ .5 /I fi IJ 7:1.87/l497 7:i878497 Idom, idem.
Idom pua a do rio lrituia .........................

~
.~

~
.~ 8 8 B 4:l.b68660 4: i66Z660 ldem, idem.

Idem para a do alto Xingü....................... fj 1/ II " IJ 25:0008000 25:000 000 Idom, idom.
Indomnização á companhia das Aguas dos diroitOB

d03 matel'iae3 importados ....................... 1/ .7 II II IJ II n 73:0728i90 73:0721J190 Idem pelo contracto de 2 de Fo-
vereiro de i880, etreetllado em
virtnde da lei n. 9~9 do l.9 do

Garantia do juros :i r.ompanhia da ostrada de ferro
Ag03to de i1l7\l.

do Bragança. (I) ................••••.•..; ...... B ,5 .~ 8 ~ 8 1/ 251.:4918690 251. :4918690 Idom §ela loi n. 809 do 6 do Abril
--,-~- --(J- 69:000801J0 !.O5: 219,) 583 1.43:2G3,1072 l.07:3S48739 2\6:8868928 6á8: 039$630 l.. 329 :853/1952 do i 74.

(I) Na importancia paga em 1885 estão incluídos os juros <.lo 20 semestre de 1883 e do exercicio de 1884, que não fcram pagos no tempfJ devido
por fa.lta de verba nos orçamentos que então vigoraram, achando-se, porém, incluidos na referida importancia sómente 03 juros vencidos até junho do
dito anno de 1885.
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MINAS GERAES

Palacio da Presidencia da Provincia de Minas Geraes. - 2" Secção. - Ouro Preto, 12 de
Fevereiro de 1887.

llIm. e Exm. Sr. -Cumprindo o que por V. Ex. me foi recommendado em Aviso de 6 de
Novembro ultimo, tenho a honra de pass3-r a' mãos de V. Ex. as inclusas exposiÇÕes e tabellas do
estado financeiro desta provincia, organizadas pela Directoria de Fazenda.

Relativamente a convenien0ia de prescrever-se nas provincias disposição igual a da lei geral
n. 3313 de 15 de Novembr-o do anno passado, tenho a scientificar a V. Ex., que aqui já se acha
determinado, pela lei n. 3388 de 21 de Julho do mesmo anno, que o anno.financeiro coincida
com o civil.

Deus Guarde a V. Ex. - 111m. e Exm. Sr. Conselheiro Barão de Cotegipe, Presidente do Con
selho de Ministt'os.-C'arlos Atlgtlsto d'Oli1Jeira Figtleü·edo.

Resposta ao Itens ~ da Circular do Governo Geral de 6 Novembro de 1886

A recei~a desta provincia, orçada para o exercicio de 1886-1887, segundo a lei n. 3385 de 29 de Junho
de 1886, mon~a a 3.410:200$000, procedente dos seguin~es impostos:

ArL 1.0

§ 1.0 Direi~os de 3 % sobre generos de exportação .
§ 2.° Direilos de 4 % sobre o café ..
§ 3.° Direitos de 6 % sobre ganeros de producção e criação .............•.
§ 4.° Imposto de industria~ e profissões .
§ 5.° Sello de heranças e legados ..
§ 6.° Novos e velhos direitos ..
§ 7. ° Emulumentos de secretarias .
§ 8.0 Impos~o de registro, transmissão e venda de escravos .. , .
§ 9.° Escravos em serviço de mineração .
§ 10. Commercio de escravos .....................................•.......
§ 11. Taxas itineral'ias .
§ 12. Sello de patentes da guarda nacionaL ............................•..
§ 13. Impos~o sobre o ouro ..
§ 14. Imposto sobre o sal a 3 réis por kilogramma .
§ 15. Pedagio...........................................••.•...............

110: 000$000
i .225 :000,'000

400:000$000
250:000$000
180:000$000
134: 000:-000
36:000$000
80:000$000
1:000$000
1:000$000

700:000SQOO
12:000$000
i4:000~000

50:000$000
1:500$OJO



§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 25.

-2-

Imposto de transito nas estradas de ferro particulares '"
Renda extraordinaria .
Multas por inft'acções de leis, regulamentos e conLraclos .
Reposições e restituições .
Juros de quatl'o apolices doadas á provincia .
Auxilio pelo cofre geral á força policial .
Cobrança da divida activa .
Imposto de meio por cento sobre transmissão em linha recta .••...
Imposto de heranças e legados a pessoas residentes f6ra do Imper.o.
Imposto de meio por cento sobre o valor dos contractos ou novações

para estradas de ferro e engenhos centras•..................•.

58:000'000
5:000~000

10:000;S000
10:000.000

200 000
39:500$000
20:000$000
50:000$000
3:000$000

20:000~000

3.410: 200S000

A despeza fixaLia em igual importancia - 3.4t~:200.3000- foi distribuida pelos seguinLes serviços:

Art.2. 0

§ 1. 0 RepresentIJ'(ào provinoial.

N. 1. Subsidio aos deputados .
N. 2. Indemnização de despezas de viagem aos mesmos .
N. 3. Pe,soal da secretaria da assembléa .
N. 4. Tachygraphia .
N. 5. Puhlicação de debates e annaes .
N. 6. Expediente .
N. 7. Acto religioso da installação .

§ 2. o Seol'etlJria elo governo:

N. 1. Pessoal .
N. 2. Substitnição quando nada perdem o, subHituidos .
N. 3. Expediente .
N. 4. Gratificação ao oflicial de gabinete .

§ 3. o Instl'llOç'io publioa.

N. 1. Pessoal da inspectoria geral. .
N. 2. Gratificação por substituição .
N. 3. Expediente.................................•..............•..
N. 4. Pessoal do curso de pharmacia .
N. 5. GabineLe e Jaboratorios ..
N. 6. Pessoal do Lyceu Mineiro .....................•............
N. 7. Pessoal do~ externatos .
N. 8. Expediente dos me,mos .
N. 9. Pessoal das escolas normaes .
N. tO. Rxpediente das mesmas .
N. 11. Cadeiras de instrucção primaria nas cadêas da capiLal

e na cidade da Campanha .
N. 19 Cadeiras de instrucção primaria nas cidades, villas,

freguezias e ciiotrictos .
N. 13. Itlobilias, utensis e aluguel de casas para externatos e

escolas nOI·maes .......•...•.....•......•....•••....•....
N. 14. Gratificação extraordinaria a professores .......•...........
N. 15. Gratificação ao bibliotheca.rio e pOI·teiro da bibliolheca

da capital •••....•..........•.......•.•••..•..........•.
16. Escola agl'icola da Habira ..

48 :000·'000
22:000$000
14:660$000
12:000$000
12:0003000

700$000
3003000

30:000"'000
200$000

7:400'000
1:200~00

20:600$000
200$000

1:600:'000
16:5808000
3:000;000

22:160'000
33:800S000

500"'000
87:910' 00

800'000

1:.560 000

780:000$000

5:000:'000
5:000$000

800S000
4:000$000

109:660$000

47:800$000
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N. i7. Assistencia a tres alumnos, sendo 720$ para um na
Escola de Minas, 960$ para outt·o na Academia
de Bellas Artes da Côrte, e 840$ para outro em
algum curso de agronomia na França (§ i O

art. 15. da Lei n. 3232), e 2:000$ para auxilio ao
artista José Lino de Almeida Fleming, actual-
mente no conservatorio musical de Milão .

N. 18. Subvenção á Escola de Minas '" '"
N. 19. Auxilios ao~ seminarios de Marianna e Diaman tina,

a 3:000$. cada um; casas de educandas nas
. mesmas cidadés a 4:000 cada uma e 2:000" ao

asylo de S. Luiz em Caethé ' : ..
'. 20. Grati flcação por substituição aos professores do curso

de pharmacia, instrucção secundaria e escolas
normaes ....•..•....••.•.••. , .

~ 4.° F/?l'ça publica.

N. i. Pessoal do corpo policial .
N. 2. Expediente .
N. 3. Cinco cavalgaduras••....•..................•......
~. 4. Subsidio para cavalgaduras e transporte de b.agagens.
N. 5. Tratamento de praças enfermas e enterramentos ..• ,
N. 6. Aquartelamento.e luzes ..
N. 7. Compra e concerto de instrumentos •...........•...
N. 8. Gratificação de praças reengajadas ..•...............
N. 9. Equipamento ..
('. iO. Pessoal da guarda urbana ..
N. H. Expediente, aluguel d~ casa e luzes , ..

§ 5. ° Administração e al'l'ecadação de rendas.

i. Pessoal da Directoria da Fazenda .•...•......•.....
N. 2. Gratificação por substituições .. io· •• • ••••••• • ••••••••

N. 3. Expediente : .
N. 4. Pessoal da Recebedorias, vigias, barqueiros, por-

centagem a administradores, escrivães, ajudantes
e gratificação a dous Dscaes .

N. 5. Aluguel de casas para recebedorias ...•....•.•...
N. 6. Papel para cadernos de talões .
N. 7. Porcentagem a Collectores e Escrivães ..............•
N. 8. Conducção de fundos ·publicos ..
N. 9. ·Passagem nas estradas de ferro e telegrammas ...••.
N. 10. Contencioso provinciaL .

. ·ii. Custas judiciarias ..
N. 12. Ajuda de custo a empregados em commissão ..•.....

.is. Liquidação da divida açtiva ..

tl 6. o Obl'as publica.s .
•N. 1. Pessoal da Directoria GeraL .

N. 2. Gratifiatção por substituição ..
3. Expediente .

N. 4. Conservação de estradas '.,
5. Estradas, pontes, cadêas, navegação de rios, obras
autorizadas por leis especiaes e a juizo do Governo•••

.1:520$000
30:000$000

16:000$000

1:000$000

535:931$250
800~00Ô

1:440$000
8:000$000
i:OOO$Ooo

12:000$000
400~000

8:760$000
4:000'000

78: 5'33-~950
500$000

70:860$000
200$000

4:000~000

168:980$000
H:000$000
2:000$000

140:000$000
1:000'000
5:000$000
1:520~000

500$000
4:0ooS000
2:000$000

57:220$000
200$000

2:000$000
30:000$000

275: 395$420

1.035:0S0$000

651: 365$200

4il:060$000

364:815$420

,
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§ 7. 0 SlM~de publica.

Sendo de presumir-se que o exercicio anterior -: 1885-1886, que terá de liquid.al'-se definitivamen\e no
fim de Março proximo futuro, legue ao de 1.886-1.887 um saldo de t80:000$ a 200:000$, elevar-se-Àa a renda
deste a 3.590:200$ ou a 3.<i'lO:000$ j e, como a despeza não poderá lJ.1trapassar de 3.700:000$ a -3.800:000$,
que é mais ou menos a média da dos tl'es ultimas exercicios, contando-se já com os 'supprimentos que sÔem
fazer-se a diversas verbas que não tiverem sido sufficientemente dotadas, em vista da autorização que dá o § 10
ad. 30 da citada lei para serem abertos creditas supplementares, além dos que, por ventura, tenha de
conceder a Assembléa Provincial em sua proxima reunião, e que ali i não fóra contemplados, cuja
importancia de ordinario sobe a 300:000$ ou a 400:000$, não se póde contar com saldo, e sim com
um defici . ,Mas, si continuarem as econ!>mias que se vão introduzindo em alg!mas despezas, e as
providencias que começam a ser tomadas para a liscalisação das rendas da provincia, ?1Iaxime nas
estradal! de ferro que têm contratos para a, arrecadação de impostos, e em· algumas Recebedol'ias, por onde
mais .ellas se esc am, é de esparar-se que se ele-vara a receita de modo a deixar um saldo, ainda que
diminuto •.\.lém disso, attenclendo-se a que a prov)ncia ultimamente tem conseguido ualler sempre em
dia os pagamentos de serviços ol'dinarios, e qlle não lhe ha faltado numel'ario no cofre' desta Directoria

Sendo 4:000$ para os que o forem durante o e:l:ercicio.. 1.72:336$046

400$000

53:000S000

20:000$000

172:336$046

381:133,S834

1.63:600$000

3041.0 :200$000

400$000

3:000$000

53:000$000

20:000 000

4:000$000
1.2;000$000
5:000$000

98:333$334.
20:000$000

1.30:000$000
5:000$000
4:000$000

600$000

262:800"'000

Da capitaL ...•...........•.....•..•..•. " •• , •......•••. ,.

Festejos nacionaes•.•.......•.....................•.......

Auxilio a hospitaes de caridade e hospícios de alienados, ..

vinciaes .......•..... 0 •• t •••••••••••••••••••••••

N. 6. Publicações de actos officiaes ~ ..
N. 7. Diligencias policiaes ......•.... , •...... : •......•....
N, 8. El'entuaes, inclusive 1.:200$ para o serviço das bancas

de l!xames geraes de preparatorios••.........• ,

N. 1. Jut:os de apolices .•• , .......•..•...•.•......•...•..
N. 2. Juros e amortização do emprestimo provincial com

a Caixa Economica da capH~I•......... , ..•.•.
N.. 3. Dividas de exercicio findos , ..

N. i. Alimento, vestuario e tratamento de presos pobres,.
, N, 2. Indemnizações a individuas em leis especiaes ........•

N. 3, Restituições e reposições .
N. 4. Dotações a orphãos pobres .. : , .
N. 5. Adiantamento para monte-pio a empregados pro-

§ 8,0 Illumincrção p1~blioa ..

§ 9. 0 Cttlto publioo••

§ 1.0. Aposentados e reformados.

§ H. Di.vida passiva..
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ou no do Banco do Brazil, com o qual entretem de longa data conla correnle de movimento. mais se
confirmar~ a crença de que não apparecerá deficit no exercicio. que possa transtornai' o equilibrio do
orçamento, pois que, embora a despeza que no exercicitl de i885-i886 foi fixada em 3.290:600S. se elevasse
no corrente a 3.4iO:200$. todavia o p3queno augmento e a creação de poucos impostos, bem como as
providencias alludidas, sel'ão com certeza garantia de não exceder a despeza os limiles do que se
arrecadar.

Entretantp. ha um serviço que já obera os reditos da província com boa somma, e que tende a
avultar-se progressivamente: é o de pagamento de subvenções kilometricas e juros garantidos ás estradas de
ferro da provincia. de cUJO assumpto passamos a tratar separadamente.

DIVlllA FUNDADA

Ascendia a 5.148:000$ a divida publica' destl!- provincia 'proveniente de emissoes de apolices de '500$
e i:OOO$ cada uma até 25 do corrente; mas, deduzidas i88 ditas de 500$ na importancia de 94:000$
que foram amortizadas em 1.877, i878 e i879, importa hoje em 5.054:000$, que a-carreta a despeza annua!
de 30.2:640$ de juros de 6 %' Essa divida, porém, que é especialmente applicada aos pagamentos de sub
venções kilometricas e juros garantidos a estradas (te ferro. engenhos centraes. etc.; ha sido e conlinúa a
sei' contrahida ~ proporção que se lem de acudir, por semestres vencidos, a taes pagamentos, para os quaes
as leis de orçamento não têm consignado credit03 expressos. isto é. deixando de aifectar ás rendas de modo
a haver equilibrio, produzem anles e SM operações maior dispendio resultante dos juros respectivos, que
progressivamente crescem na .râzão directa das novas emissões. chegando a sobrelevar ao quantum consi
gnado nas leis annuaes para esses juros. e que 'não pôde seI' precisamente calculado, por não ser dado
prever-se a emissão de que se ha de ter necessidade no decurso do exercicio.

Os pagam ntos dessa proveniencia, feilos até 19 de Novembro do anno proximo passado, montaram a
cêrca de 5.095:000$, correndo o excesso que se nota entre esta somma e a das operações de credito reali
zadas por CO'lta da renda ordinaria, com a condição de ser esta opportunamente indemnizada. semelhante
divida tende a subir dentro em poucos 'annos a avultada somma, attento o g"ande desenvolvimento que
vão tendo as diversas vias ferreas contratadas, m.axime a da Leopoldina que, além da sua propria linhil, é
cessionaria de diversas outras, que dellas se tornarão ramaes, e terá de perceber em pouco tempo garantia.
sobre um capital de cêrca de 20.000:000$000.

Para que a divida fundada não continuasse a avultar em proporção Ião crescente, foi promulgada a Lei
n. 3231 de 19 de Outubro de 188!. que revogou todas as que fizeram concessões de estradas de ferl'o, sobre as
quaes se não havia ainda firmado contratos, e o art. 19 da de n. 3232 de 22 do mesmo mez e anno
estabeleceu que. approvadas qlle sejam, para a concessão de qualquer empreza, as demonstrações de
renda de 4 % oiferecidas pelos requerentes, a provincia sômente seria obrigada a completar a garantia de
70/0' excepto durante o tempo das construcções ou interrupções do trafego por força maior, Sào estas as
providencias unicas que, por emquanto, hão sido dadas para evitar-se o crescimento da despeza; mas, por
occasião de reunir-se em Julho vindouro·a Assembléa Provincial, ser-lhe-hão propostas outras tendentes a
esse fun. e que dependem ainda de. estudos e exames.

DIVIDA FLUCTUANTE

Esta divida. contl'ahida com a Caixa'Economica particular desta capital para solver-se o deficit do exer
cicio de 1880-1881. conforme a autorização do n. 1 art. 4° da Lei n. 2815 de 22 de Outubro de 1881 que era
de 529:806 923, foi convertida em um s6 emprestimo de 500:000$, a juros de 6 %, em virtude do § 10 art. 4°

da Lei n. 2 92 d~ 6 de Novembro de i882. celebrando-se a 9 de Novembro do mesmo anno um contrato
para esse fim. fican estabelecido que a amortização fosse feita no prazo de seis annos em seis prestaçõe
iguaes, as quaes têm sido pagas pontualmente,'e hoje acha-se ella reduzida a 164:305$554.

Para que se eli ine quanto antes o encargo dos juros relativos a essa divida. da de peza orçamental,
pretende-se propôr á. ~ssembléa Provincial em sua proxima futura. reunião para decretar o credito sufficiente a
satisfazer as 5a e aa prestações conforme e fez ver no relatorio apresentado á Presidencia em data de 25 de
Outubro do annç proximo passado. e espera-se que a mesma Assembléa adopte esSl a'!.vHre, attenta a eco
~omia ([lle d'ahi advirá. comollcima se disse.-la secção, 26 de Janeiro de 1887.- F"allcisoo úwo,,

Visto - .r. Santiago.
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Ns.1 e 2

Orçada pela .Lei n. 2181 de 25 de Novembro de 1875 'a receHa do exercicio de 1876·1877 em 2.222: 80$.
attingiu apenas a arrecadação a 2.171:416$470. como se ,ê do quadro seguinte:

RECEITA ORDINARIA

§ 1. o Imposto de 3 % sobre os generos manufacturados ....
§ 2. o Quota de 4 % sobre o café•...................•.......
§ 3. o Direitos sobre 'outros g;neros ..
§ 4-. 0 Imposto sobre engenhos ........•...........•.......
§ 5.' Idem sobre casas de negocio : ...••.....
§ 6. o Sello de heranças e legados ...........•.......•.....
§ 7. o Novos e velhos direitos .............•...•...•.......
§ 8.' 'Emolumentos de eCl·etaria .
§ 9. o Transferencia de escravos ..
§ 10. Juros de quatro apolices ·da provincia .
§ 11. Multas por io fracções de leis, etc .
§ 12. Reposições e restituições ..
§ 13. Renda extl·aordioaria .
§ 14. Volumes ·portateis .
§ 15. Passagens de rios ..
§ 16. Escravos em serviço de mineração .
§ t7. Commercio de escravos .
§ i8. Venda de bilhetes de loteria , .
§ 19. Vehiculos na estradâ do Parahybuna .
§ 20. Taxas itinerarias .
§ 21. Divida activa .
§ 22. ,!'axas conforme as leis 18 e 78 ...•• , •..••••.•.•..•••
§ 23. Sellos e emolumentos da Guarda Nacional.. .
§ 24. 'Auxilio pelos cofres geraes á. força policiaL .
§ 25. . Imposto predial ..•••......•...••......•..•••..••....
§ 2&. Direitos sobre o ouro ..

ORÇADA

128:000$000
426:900~OO

202:790.3000
60:000'000
84:360$000

187:120"'000
183:000~000

17:190$000
340:000~000

240~000

2:170$000
5:820';000

17:510$000
490';000

9: 150$000
1:~40"'000

12:000;:.000
400.s0oo

1:000'000
358:640;:.000
53: 160~000

$
5:000$000

40:000$000
50:000$000
36:000$000

2.222:880$000

.'-RRECADAD.'-

92:503$524
519:490$346
196:247'601
70:312$009

102:055$000
218:9303976
149:246$798
13:584$099

275:856$292
240$000

19:986$012
2:497$935
15:879~406

2:5303000
500$700

1;288$000
24:000 000

260$000
680$000

317:557$520
53:836'-05

S
$

39:999~996

53:903~700

2.171:416$470

Fixada pe!:). me ma lei em 2.222: O~ a despeza do referido exel·d'i.cio, altiugiu ella apenas a 2.131:361$744,
como demonstra o quadro abaixo: •

§ 1.' Rcp"escllt~ol)j·ovinciai.

N. 1. ubsidio aos Depu tados .......•...................•...
. 2. Indemnização de despezas de viagem .

N. 3. Pessoal da Secretaria da Assemblel!- .
N. 4. Tachygraphia : : ..
J. 5. Publicação de debates ..

N. 6. Aonaes da 'sessão de 1876 .......•.• : .
N. 7. 'Exp~dient.e da ecre\aria. " .
1'\, 8. Acto relil\'ioso .da installação da Assembléa .

. 9. Decoração' da ,sala das sessões .

§ 2. o Sccrctcwia do GOVI\l'1W.

N. L Pessoal da Secretaria ..
N. 2. Expediente e papel pal'a impressões •.•.......•.•••.••

t

FIXAO.'-

48:000$000
29:00ÔSooO
11:225$500
9:000::;000
6:000;000
2:000$000

400$000
300$000

3:000$000

34:180 000
.5:800$000

DESPE 'DIDA

4:560$000
538:s;>60

li:225S500
1:470$000

2:000$000
347$910

44: 699f702
9:257 267



16:040$000 15:509$520
1:OOO~o'OO 1:433$150

21 :080$000 22:565$386
200$000 200$000

25:800$000 22: 4'1i$662, 240$000 178$070
22:080$000 13:831$130
34:80Q$000 30: 538$7H

387: 000$000 379:759$699
2:000$000 i:616 519

14: 400$000 i3 :763$844.
4:000$000 5:282$280

40:'000"000 38:983$087
1:700$000 1:790$815

2:rt :800.$900 .30~:()18~

4;380$000 2:523$'400
963$000 963$000

18:107$000 12:058$739
4:000$000 7:293$475
1: 500~000 234$440

300$000 1:650$830
181:000$000 85:943$974

2:000$000 $

50:137$000 50:322$837
2:000$000 2:971$745

9bHi$52i 94:985$384.
4:,000$000 1O~215S560

54,: 000$000 139:881$772
10:000$000 2:688'800
1:000$000 791$198
2:oo0~000 i: 472$988

4.2:000$000 44:768$187
1:000$000 389~120.

250:233$683 208:809$857

34:000$000 24:318$550

. ,

-·8-

§ 3. 0 Inst"lIcção publica.

N. L Pessoal da Inspeotoria .
N. 2. Expediente da Secretaria .
N. 3. Lyceu e aula de pharmaoia , :.
~. 4. Reagentes para à aula de ,pharma?ia••••..........
N'. 5. Externatos installados ...•.....•...............••..
N. 6. Expediente dos mesmos .
N. 7. Escolas normaes e aulas praticas " ..•
N. 8. Aulas avulsas de lalim e francez ..
N. 9. Cadeiras de instrucção primaria.. o •••••••••••••••••

N. 10. Idem em cadêas ..
N.. il. InspectoNs de comarcas ..
N. 12. Livros e ohjectos para meninos pobres .
N. 13. Subsidio a estabelecimentos de instrucção..• , .•.•...
N. 14. Gratificação a bib1iathecarios ..• , ...•...•.•..••....

§ 4. 0 ~orça publioa.

N. i. Corpo policial. ... , •.•..•...••...•.. , •..••....••....•
N. 2. Gratificação a praças.: .

N. 3. Cavalgaduras ..
N. 4. Conservação de arreios, forrp.gens, etc..•...•....•
N. 5. Aquartelamento e luzes .•.•..... , ..•..•..•••.•..•..
N. 6. Tratamento de praças enfermas, etc ..
N. 7. Expediente da Seoretaria .
N. 8. Guarda municig,al. : .•..... , .•....••.
N. 9. Gratificação aos guardas municipaes em viagem •...

§ 1'>. o Administ1 ação e an'ecadação das ,·endas.

N. i. Pessoal da Thesouraria Provincial. .
N. 2. Exp~dieute da mesma ..
;>lo 3. 'Pessoal drus Recebedorias.......•.........•.•.•.. " •.
N. 4. Expediente das' recebedorilts e aluguel de caS<lis ..

• N. 5. Porcentagem a Collectores e Esorivães ..
N. 6. Salarios a barqueiros .
N. 7. Ca.nducção de fundos publicos ,.
N. 8. Custas judiciarias " _ .

§ 6. o Obras publicas.

N. 1. Pessoal da secçào de obras publicas.•.•..•.•••..•
"N. 2. Expediente e concerto d íustl'llmentos ..
N.· 3. Constrllcção, conservação de estradas, pontes, nave-

gação de rios, etc _ , ..

§ 7. o Saude publica.

N. 1. Auxilio a ho.pitaes de caridade de diversas cidades..
N. 2. Subvenção ~ara as obras do hospital de Ouro Preto

. e para o hospicio de alienados de S. João d'EI-
Rei, sendo 2: 000$ a cada um o.' ••••••.

N. 3. Gratiftcação aos 6scaes das aguas do Làmbary, Ca-
xambú e Caldas o,, •. • .

§ 8, o flZwnirwção publica.

N. i. lllllminação da capitaL .
,. 2. Idem de diversas cidades .........••. , ........•..•..

§ 9. 0 Culto publico.

N. L Festejos nacionaes ..
N. 2. Reparo de matrizes e capllllas, etc.••.••..... ' ..•..••

4:000$000

600$000

t4:520$OOO
14:500$000

600$000
144:400$000

4:000$000

17:519.)040
10:500$006

600'000
91:400$000



Addicionando-se, porém, á receita ordinaria de 2.171:416$670

o qual foi cob.6rto com o 8upprimento feito pelo exercicio de 1877-1878.
Imp. Minas Il.

1:006$000
6:000$000

84:770$000
18:794$619

106:346'156
4:485,~5.J,

4':000$000
$

15:99 996
26:555$573

124:465::;476

180:000.$000
251:000,,000

3:75.J,S291

2.609:170 764
16i:323$ lig.

2.773:493;)883

2.131:361 744

1:000$000
6:000$000

78:000$000
4:00:>·'000
4:000$000
6:000'000
16:00~000

30:000$000

40:000$000
20:000$000

i27:151$396

2.222:880~ 00 2.131:361$744

Sustento, vestuario e curativo de presos pobres.•..
Restit ltições e reposições .
DiligenciM p.oliciaes .
Adianlamenl!l para monL-pio .
Publicação dos actos ofliciaes .
Catechese e civilisação de indigenas .
Auxilio á sociedade propagadora da instrucção em

Lavras.. '" .
Eventuaes ..

com a ex1raordinaria, a saber:

Emprestimo contrahido com a Caixa Economica particular de Ouro Preto,
ao juro de 7 % ao anno .

Emissão de 508 apolices de 500'000 cada uma, ao juro de 6 %'" ....••.
Cobranças indevidas .

attingiu elIa ao total de .

a extraordinaria proveniente de :

elevou-se elIa a .
Transportando-se, além disto, o saldo verificado no exercicio de 1875-1876 de

obteve-se o total de....... . . .. . . . . . • . .. • . . . . . . . . . . •• . . • . . .. . .

Elevando-se tambem a despeza ordinaria de .

Consignações votadas em leis especiaes .
Despezas pagas e não escripturadas em exercicios anteriores.•...••....•...

N.l.
N.2.
N.3.
N. 4.
N.5.
N 6.
N.7.

Comparando-se com esla a receita geral de................................ 2.773:493~ 83

vê-se que elevou-se o saldo a......................................... 64:000~12

Figurando, porém, na arrecadação os paldop verificados contra diversos
exactores na import.ancia de........................................... 218:473' 22

deduzida esta do saldo do exercicio, verificou-se um defioit real de.... 154:473$01(}

Comparada com a receita arrecadada na importancia de.................. 2.171 :416$470
com a despeza effectuada na de... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.131 :361$64-1

resultou um saldo de............................................. ..... 40:054 726

N.8.

-9-

§ 10. Ap~sentados e reformados .

§ i2. Despe::as divel'sas.

§ ii. Divida passiva.

N. 1. Juros e amortização de emprestimo .
N. 2. Exercicios fi ndos..............................•...
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DIVIDA PASBIVA

A divida da provincia em o exercicio de 1876-1877 montava em............ 1.010:000$000

discriminada da maneira seguinte:

Divida fl,lndada :

Divida fluctuante:

Apolices emittidas em numero de 980, de 500$000 cada
uma, ao juro de 6 % ao anno .

Emprestimo contrabido com a Caixa Ecouomica parti-
cular de Ouro Preto, ao juro de 7 % ao Duno .

'lotaI ..........•..•.....•.........•....•.......

490:000$000

520:000$000

1.010:000$000

ia Secção, 30 de Novembro de 1886.-Affonso l1Ioreit"a.- Visto- J. Santiago.



N. 4

Quadro demonstrativo das despezas autorisadas em leis de orçamentos dos exercicios de 187S-188 5, verba por verba

DElSPElZA. POR NUl.\'.IEROS I1878..1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 .1882-1883 1883-1884 1884-1885 OBSElRVA.ÇÕES

Subsidio aos doputados ........................................................
48:0001

00
1 48:ooo~1 48:0008000 48:0008000 48:0008000\ 48:0008000 48:0008000

Indomnisação do despozas de l'iagom aos mosmos ................................. ~4 :000 000 ~~:OOOjOOO ~U:00050oo ~:OO05000 ~:0006000 ~2:0006000 ~2:ooooooO

Possoal da Soerotaria .......................................................... H:~22 500 H:2228500 i7:37~~500 14:3500000 H:350~000 i4:3506OOO i4:4506000
Tacbygraphia .................. '" .............................................. 9:000&000 9:oo01PlO 9:ooo,~00 9:0006000 12:000 000 i2:000ôOOO i2:ooo5000
Pubhcaçao do dobates .......................................................... 6: 000e 8:0008000 8:0000000 8:oooHOQO 8:0008000 8:OOOôOOO 8:0008000 Do i879·i880 começou a ser incluída om um sd numoro a publicação de debates e annaos.
Annaes ................................................ o........................ ~:OOO 00
EXllodionto da Socrotaria ................ o...................................... 400 7008000 7008000 700~ 2:4008000 700$>00 700~ooD
Acto roligioso da instaUação. o.................................................. 300 00 3008000 3oo~000 300 3008000 3006000 300000
Pessoal da Socrotaria do Govorno .. o.... ' ....................................... 43: 744BOOO 35:46~~ 35:320 000 35:3~0"000 38:5206000 38:520~ 39:360"000

~~g:ti;~;:. i~P~O~~ff~:::::::::::::::::.::::: '::.::::::::::::::::::::::::::::::::: 3:0006000 5:000 5:000anDO 3:4006000 3:40D,IJOOO 3:400 000 5:0000000
i:0008oo0 i:OOO,JOOO

Pessoal da Inspoctoria Geral. ............ · .. ····· ..... ·· ..... · .... ···· .. · ...... · i4:680SOoo 14:6806000 i7:800BOOO 17:8006000 i9:4006000 19:9336333 20: 933B333
Expodionto .................................................................... 1: 0008000 1:0006000 I:OUU"OOO i:UO~~OO 1:0008000 i:0006000 1:5006000
Extornatos o Escolas Normaos ................... • ............. · .. ·· ....... ··. o' 71: 4438668 54:!63BOOO 34:600BO~0 34:600 000 34:6ooBOOO 34:3008000 34:30ofo°0 Do 1880·i881 em dianto vem soparadas as vorbas do Extornato e Escolas normaos.

Escolas Normaos ................... · .. ·· .. ··· .. ·•· .... · .. ···• .. · .. · .......... ·· ..... '26:3538332 ...... i2:4SóSôOO 44:700HOQO 4.:100 000 64:i008oo0 68:3008000 i03:140 000
Lycoo Mineiro o Escola do PiJarmacia ................................ · ......... 18:7408000 i8:7408000 22:9006000 22:9008000 24:0608000 De i879-i880 em dianto vão soparadas as vorbas dostinadas a ostos dous Estabolocimontos.

Nas verbas destinadas ao Lycoo, a Escola do Pharmacia o Escolas Normaos honvo as

Escola do Pharmacia .................. · .... · .. •· .. · .. •... ·····,· .... ·· .... · .. · 10:060~

seguintos altoraçõo; que passo a oxplicar:

...... :i9; i;õôôiJõiJ lO:060~000 14:060~OOO i3:3606000 18: 620bOOO i8:98080OO Para o Lyceu Minoiro o para a Escola ue Pharmacia om 1878·i879 foi valada onglobada-
Aulas avulsas de latim o francoz ................................................ 39:600 000 24: 000.'$000 i5:000 000 i5:0008000 monte a quantia do ~6:3538332, sendo do 1879-i880 om diante votada soparadamonte a
Cadoiras d'instrucção primaria, sondo duas om cadolas .......................... 450:2568000 529:0000000 543 :0008000 565 :oooiJQOO 600:0008000 665: 0008000 700:0008000 verba necessaria a cada um d'ollos.

Cadoiras vagas ................ · ......... ·· .. ·· .. ··: ...... · ........ ·· .. ·· .... · .. 53: 4228000 Em i881 - 1~2 foi votada mais a quantia do 4:0008 para a omcina preparaçõos
Papo I ponnos tinta, mobília, aluguel do casas o livros a alumnos pobros ....... 5: 0006000 5:0008000 l'Jl:oooSOOO IS:0008000 20:0006000 i5:00DOOOO 15:00U8OO0 pharmaceuLtcas.
Bibliolbecas d~ Capital, S. João d'EI-Roy, Campanha o Diamantina o 2006 ao

2:000BOOO 2:0008000 2: 55tl8000 8008000
Em 1882 -1883 augmontou-so a vorba ao Lyceu Mineiro com a croação das cadoiras de

portoiro da da CapitaL ....................................................... 4:0008000 2:0408000 2:040~ allemão e italieno, para as qnaos foram votados 3:8408; o olevaram·so a 90UO os

Inspoctores do comarca .................... · .. ·· .... · .... · .. ·· .... • .. · ........ 18:400~O 18:4006000 10:000.1000 iO:0008000 20:000 O ·.... 46úâij78õ .....536;WS87S0 voncimonlos do r.0rteiro o a 6000 os do continuo.
Pessoal da força publioa ............................ · ........... ··· .... · .. •·· 449:97 8100 ~49: 9788100 ~6R:n6801O 468: 44U8Óºº 464:H2,s000 Em 18 3· 188~ e ovou-so a vorba dostinada á oscola de &harmacia, sendo votados

Cavalgaduras ... o, ....... · .. ··· .... · .. •.. •.. •.. ·· .. · .. ·•· ..................... 1:2046500 1:204.5500 1:2048709 i:2048iOO 7U6820 I: 64ir$OOO I: IS20000 1:4008 para manutenção dos gabinotos o laboratorios, n 8 para dous preparadorOl,

Consorvação do arroios, forragons, olc .......................... •·· .... · .. · .. · i8:!07QO<lO 18:i07/)OOol i8:lOi 8000 10:000.1000 10:oooôOOO 6.ooo5OOU U:0008QOO lagares quo foram creados, S006 para nm porteiro sorvente o mais 6:0008 para as

Tratamento do praças en formas otc..............: ............. · ..... · ...... •.. ~:ooorogg 2:QOO;5O!lO 2:00015000 2:000$000 2:0006000 2:000B000 i:oooSOOO cadoiras d. minoralogia o toncologia. qne tombem foram creadas.

Aqnartolamonto, Inzos, comIlfa o concorlos de IDstrumentos...... · ........ · .. 5:000 000 7:000.5000 7:ooobOOQ 5:0008000 5:0008000 5:0008000 iO:ooo"OOO Para o Iycsu voton-se mais em i884 - 1885, 9608, sondo: 4008 para um director, 2008
E~pediento .................................................................... 9008000 9008000 006000 i:OOOc'JOOll t :ooo,sono 6008000 6008000 para um amanuoose o 3608 a um servonte, logaros creados polo rognlamento n. 100.
Possoal da Tbosouraria, hojo, Diroctoria ............................. ··.•·· ... 50: 4478000 SO:#7cSOoo 68:3003000 65:8500000 66:9108000 67:~990999 7l:7S9~999 para os eltornalos e escolas normaes da jrOvincia, om i878 - 1879, foi valada

Idom das Recebedorias o vigias ............ • .. · ...... · .............. ·· .. · .... · 92:4328000 108: 021,s600 li.7:1-10ijooO 122:3408000 i~:340.sooo l47: 540.>000 160:iOO 000 onglobodamonte a importancia do 7i:443.;66 •

~~~~dr~~t~~..~~s.~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
lO: oooc'J9OQ lO:ooO~OOU 14:oooc'J000 7:000';000 7:0ooc'J000 7:0006000 9:ooo8QOO Na9ueUa occasião .havia oxternatos om S. João d'EI-Rey, Sabará, Componha, Minas
4:000,s000 3:ooobOoo 3:000Booo 3:oooSOOO 2:S0080°O 3: oooc'JQOO ~:0008ooo Novas e DiamanLtna, o escolas normaos, na Capital, Minas Nons, S. João d·EI.

Porcentagom a collectoros o escrivãos.......................... ··• ...... · ...... 158:000,~0 150:OOOSOOU ISO: 0000000 150: oooóOOO i50:oooBOOO ISO: 000.>000 150 :Ooo.sooo Rey e ca!lJbanha.
Conducção do fondos publicas ................. · .... · ......... ···· .. · .. ··· .... i:0008000 2:5008O<)Q 2:500.>000 I :OOOôOOO 1:0008000 i:OooSOOO i:oooOOOO Em 1879-i foram votados 54:363", porffuo foram supprimidos o externato e aS escolal
Cobrança da divida aothoa ......................... " ........................... 4:000<5000 3:5006000 ....... t; ilàô~õiJô ................ •...... dilõCSÕÕÔ ....... i;~ãó8ôõõ ·......i;siõsõôõ normaos do Minas Novas e S. João d'E -Rei.
Contoncioso Provincial.. .............. " .................................... '" i:680llooo i:680S000 i:280óooo Foi tambom croada a escola normal de Diamantina.

Custas judiciarias......................... • .. · .. ·· ...... · ...... •·· .... · .... ··· 1:0008000 I:OJ08000 i:0008000 5ooBoOQ 5003000 5008000 5OOJOOO Do 1880-1881 em dianto foram votadas soparadamonto as verbas precisas para os externatos
Ajudas do cnsto a omprogados do fazonda, conformo a lei n. 2024 ............... o 3:0008000 2:0003000 2:0008000 ...... 46;9ÕOjôóiJ ..... .47;tiõbOOó 2:00080'\0 4:001)05000 e as es~olas normaes .
Pessoal da diroctoria do Obras publicas ......................... ·· .. · ...... ~6:4801l000 ~i:8808°OO ~8:9OO6000 47:nO~ M::ft08000 Noste oxorcieio elovou-so a destinada a oxternatos com a installação do do Paracatú.
Expodionto................................. , .................................. 2: 0006000 ~:0006OO1 2:0006000 2:0008000 2:~ 2:000 ~:000600D Accrescoram tambem as escolas normaos de Montes Claros o Paracatú, croadas pelo Rogu·

Consorvação do estradas .............. · ... · ... ···· .. · .... · .. · .... · ........ • .. · 30:0006000 O:OOO~ 30:0008000 30:000$>00 30:0 O 30:000SOOO 30:000~ lamonto n. 84.
Obras autorisadas em leis espocios .................................. ······· ... ~O:OOOlJOOO i60:000óUOO 126:0008UOO :166: ooobOOO iSl: 7338040 ................ ................ Em i882-i883 acorescoram mais as oscolas normaes do Uboraba, Jniz do Fdra o Sabará•

Em 1884-1885 elovon·so a vorba para oscolas normaes do 68:3006 a lO3:l.408 com os logaros

Construcçiio o concortos do ostradas, ponlos, otc. sondo 20:oo0S para uma peni-
do Dirocloros,Profossoros de musica, amannonses o sorvontes, croad06 polo Regulamento

98:9008000 H9:326ff724 76:2448278
n. 100.

tonciaria nosta Capital. ...................................................... .... ·i79;ÕÕiJ~ ..... ii7~ÔÔÕfoÔÕ ...•..64; óôõjóõô ... "i69;4ÔÕ~Ô Na importaocia do 160:0008 para obras autorizadas om leis olpeciaes, no oxercicio de
Obras divorsas ........................... ·· .. · ............................... 210:5006000 !44:640= :135:9008000 1879:i880 ostá incluida a quautia, ti disposição do Govorno, para estradas, pontes
Auxilio a hospilaes, rocolhimonto do oxpostos o hospício do alienados .......... 40:0006000 48:000 44:000 000 47;000$>00 47:000 O 51:000 000 49: ooo:i'OOO cadolas, etc.
Ao fiscal das aguas de Caxambit ................................................ 200BOOO 2008000 2008000

23:8738440 26:4008000 ~:OOOOOOO
O mOlmo acontece nos oxorcicios sognintos.

lIlumillação da capital, de algumas cidados o das aguas do Caxambit .......... '" 37: 4738440 34: 4738u'0 37:5738440 4l:5738440
Fostojos nacionaos o alfaias das matrizos do Mar do Hospanha, Congonhas do

2: 6OOHQoo 600.1000 6ooóOOO 600,$000 2:0008000 4008000 400:§mSabará, Curvello, Araxá ........................................ ·· ...... ·· .. ·
Aposontados e reformados........................................ · .. · .... · .. · .. 135:j9~20 133 :5456260 i~:346~324 i23 :253fo°0 126: \l878830 i37:446B3H i40:330 787
Juros e amortisaçõos do omprostimos.................................... · ..... 161:600 00 8i :2008OO\J 8~:760, 000 84:000 000 5i:U78M2• H3:333B333 i08: 3338333
Exercicios findos .................... o......................................... 20:000,,000 ~:0006000 20:U008OO0 ~:0006000 i5:000 00 15:= 2d:0008oo0
Prosas pobros ................................................................. 98:ooo8OÇQ 10S:OOOôOQO lO5:0008OOO i05 :000&000 105:0000000 UO:OOO HO:OOO=
Indomnização a individuos em lois especiaes ................................... i5:ooo~000 8:500,)000 8:6008000 8:000BOOQ 5:0003000 7:oooll000 5.000
Rostituiçõos e roposições .............................................. ·· .. · .. · 4:000 000 4:0008000 4:ooo~ 4:0008000 4:000~ 4:0008000 4:0<Xl.5000
Adiantamenlo para montepio para omprogados provinciaes ................... · .• 6:000.1000 5:0008000 5:00= 5:0008000 5:000 5:0008000 4:ggg~
Doto a orpbãs ................................................... · .... · ........ i:OOOBOOO i:ooo~ i:OOU 000 i:0008000 i:OOOBOOO 1:0008000
Publicação dos aelos omciaos .............................................. · •.. i2:oooc'JODO i2:oo08000 i2:0008000 i2:00Q8ooo i2:ooo60oo i2:ooo6QOO U:oooBooo
Catochoso do indigonas ........................................................ iO:oooIlOOO

4:0008000 6:0008000 6:4006000
Mi~~~~~~:s~.~~~i~~~~~:::::: ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

2:0008000 6:000,)000 5:ooo~000 5:0008000
2:0008000 4:0008000 4:0000000 4:0008000 2: 00<\1000 :I:OOO.sooo :I:~

Livros para bibliolhecas, sondo 1:5006 para a da capital o i:0008 para a do Bao-
2:5008000pondy............................................................. ··• ....... ................

5:0005000 6:0008000 5:0008000Gratificação addicional aos Profossorol do instrucr-ão primaria o socnndaria •... ................ ~:OOO;sooo 4:000Sl00 4:000HOQO
Auxilio aos sominarios do Caraça, Marianna o Diamantina o casas do odncandas

i5:000SOO0 18:500i&:l0 12:0008000 t2:0008000de Marianna o Diamaotilla o 3:0008 a cada um..................... ··•· .. · .... · ................ 17:0008000 i9:000~
Cadernos do talõos o utensilios................................................ ................ 2:0006000 1:0008000 i:ooo i:OOO O 1:000.;000 2:0008000
Canalisação d'agua potavol em Pitanguy o Santa Quitoria ........................ ................ 3:5008000 ......37 ;24ÕSÕÕÔ ......:is;:ifiô5ôõõ '" •. iÔ6; iGói;óôõ .. ·..i5ô;88ô~ .....i:i;;5Gó~àó
JUI'OS do 6 % o amortização do 2 % do apolicos ................................... ................ 39:800~
~uro.~:ls o~tradas d~ forro ga:antidas .......................................... ................ 50:000 50:0003000 ................ .......i;200';ÔÔÕ .... ·..ú~ÕÔ .. ..... t:2ôô6óõó

ratl lcaçao ao amOlai do gahlnote .. , .......... , .................... ' ........... ................ ................ i: 2005000 1:2008000
Para.o Lyceu do arlos o ollicios do Serro 16:00001 o para os institutos do monoros i2:oooBoooartlficos om Monlos Claros e Pouso Alogre 9:0008 a cada um ........... ····· .. ·· ......... ....... ................ 34:0008000 •.••. '62:iJÜS4ÔÕ 6:0006000 ......78: i9õ.;s2<í
Guarda urbana ................................................................ ................ ................ ................ 62:0HB400 78:2908520
Para compra do quadro da conjuração minoira...................:= ............ ................ ................ ................ ................ t4:oooJOOO ...........~ .... ................
Pagamonto do rosumo dos tl(l!lat"'''tW~... .......... .... ...... . ..... ................ ................ ................ ................ 7oo~ ................ ................
Cadoiras de instrucção primaria nas cadoias contraos do Ouro Preto, Marianne, 5:7608000Barhacona, Campanha, Diamantina e Pitanguy ............................... ................ ................ ................ ................ 9606000 9606000
Mobilias para al!UmaS oscolas...................... o' .......................... ................ ••••••••••••• • 0 • ................ ................ 9:2008000 3:9308000 .......6:óõôsooô
Escola agricola e Piracicaba....................................... · .... ·· .... ................ ................ ................ ................ 8:0000000 8:0006000
Auxilio para a p'ublica~ão d_o uma obra dophiloso pbia do Dosombargador Joaquim

CaoLano da Sl1va GUlmal'aos .................................................. ................ ................ ................ ................ 1:200c'JOOO ................ ................
Assistoncia a dous moços pobros quo osludal'om na Escola do Minas .......... o.•. ................ ................ ................ ................ i: 4408000 2:2806000 j:2808000 Em 1883·188. acerosceu o auxilio do 8408 a um aiumno om aulal de Bollas.Artos na COrte .
Ao Club Littorario Ubel·abonso ..................................... · ... · .. ··• .. ................ ................ ................ ................ 5008000 ................ ................
Auxilio a algumas biblioLbecas ................................................. ................ ................ ................ ................ 1:9000000 ·.. ·.. 4ÚÕÕ~ÕÕ ................
E.ngajamonto do paisanos...................................... ' ................ ................ ................ ................ ................ 20:0000000 ................
Ajuda do custo a ongonhoiros .................................................. .......... ' ... ................ ..... .......... ................ 6:0008000 6:0000000 ................
Gratificação ao diroctor dos indios........................................... ' .' ................ ................ ................ ................ 2:0008000 .. ...... ·3óôi;õôô ................
1ulalnocturna da capit~l. ...................................................... ................ ................ ................ ................ ................ .. .... i3;6õô~óôõ

UXI 10 a alguns col1egIOS ............................................... 0 •• 0 •••
................ ................ ................ ................ ................ 7:0oo~000

Compra do armamonto o oorroamo.............................................. ................ ................ ................ ................ ................ 6:000,000 .. ... "4:ÔÕÕ4ÓÔÕPassagom om ostradas do forro o tolegrammas .................................. , ................ ................ ................ ................ ................ \1:0008000
Koquen~s laborato~ios n~s ~adoiras de sciencias naturaos ................... · .... ................ ................ ................ ................ ................ ................ 8:00=

odaoçao da chromoa mlnOlra ................................ o... " ............ ................ ................ ................ ................ ................. ................ i:!lO
Concortos do instrumontos........................................... , ......... ................ ................ ................ ................ ................ ................ SOlJ8OOO
Gratificação a praças roongajadas .............................................. ................ ................ ................ ................ ................ ................ 8: 760SOOO
Expodionto, aluguol do oasa o luzos para o quartol........................ t .... • ................ ................ ................ ................ ................ ................ liOOSOOO

:1.610:9168360 '1.630:8068400 2.769 :3698974 ~.708:923B040 :I. 876: i986854 3.05!l:41105OO0 3.~72:8406000

Con\a40ria, li do Dozombro do i886.-Z •PireS.



Quadro dos impostos creados pela

N. 3

Assembléa Províncial no periodo decorrido de 10 de janeiro
orçamentos, com declaração de seus productos arrecadados

PRODUOTOS ARREOADADOS

de 1878 a 31 de dezembro de
nos seguin tes exerClClOS

1885 que ainda figuram nos

IMPOSTOS

1878-1879 1 79-1830 1880-1881 1881-1882 1882,1883 1883-1884 1884-1885 1885-1886

OBSERVAÇÕES

203: 08SlPOO
41:6429640
13:60~~07

Imposto souro industrias e proassõos .
Idem SOUre o sal. '" " .
lolem de transiLo nas estradas de ferro particulares .
Idem de ~ % souro transmissão OIU linha rocta .
Idom de horanças e logados a pessoas "esiJentos fóra do Impedo .
[dem de ~ % SOUre o valor dos contratos ou novaçõos para ostradas de forro

e ongonhos contraoa .
Idom sobro annotação do cada OScravo que vior rosidir na provineia, em vir

tude de, compra, troca, doação in solulul", ou locação por mais de um aono .
Idem de o % s.oure o valor dos contratos de locação do escravos para servi('o

do nllneraçao .............•............ o ••••• o ••••••••••••••••••••••••••

Contadoria da Fazenda Provincial, 26 do oovemuro de 1886.- Anlonio Virgilio NUlles Bandeira. Visto.- J. Salllia.qo.

247:0078500
58:961$760
30: 936.5ºª6
3:8058032

263: 4961iOO0
50:933S8oo
39: 09465tl4
H:846~76

270:7{9HOOO 202:4468500 Creado pala lei u. 2815 de 22 de outu uro de 188!..
57:261H?20 60:2958800 Idem pela loi o. 2746 do 9 do novembro dc i878.
5i:6mJ'924 62:0488958 Idom [leia loi n. 27:16 do dezombro de [88U.
30:18 532 32:46484!6 Idem pela lai o. 2892 de 6 do novembro do i882.
i3: 36 Idem pala loi n. 3232 de 2211e outubro de 1884.

i8:500~OO Idem pela lei n. 3H7 de outnbro de !883.

Idem pela lei n. f716 de dezembro de i880.

Idem pela lei n. 3H7 de ontubro de 1883.
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BAHIA

Provincia da B<1hia. - Palacio 110 Governo, em 31 de Dezembro de 1886.

Illm. e Exm. 81'.- Tellho a honra de prestar a V. Ex., com toda solicitude e brevidade 'Pos
siveis, as informções por V. Ex:. exigidas em circular de ô de Novembro ultimo, relativi1mente ao
estado fina.nceiro desta provincia; assumpto 8"te da maior importa.ncia e que sobre todo tem
merecido a minha attenção.

Antes de occupar-me dos quesitos formulados na citada circular, julgo collveniente dizer
a V. Ex., afim de melhor erem aval iadas as minh~ respostas aos mesmos, que nesta provincia a
contabilidade é regida por exercicio , a começar do lo de Julho de lUll anno até 30 de Junho do
seguinte, i to desde a. promulgação da lei n. Q09 de 26 de Maio de 1863, que alterou o systema
anterior, mandado ob erva.r pela lei n. 374 de 12 de Novembro de 1849, e seguido desde 1850
até f863, afim de coincidir o anno financeiro com o civil.

A' Assembléa Legi 'lativa Provincial, em sua proxima reunião, demonstra,rei, conforme recom
menda V. Ex., a conveniencia de ser restabelecido o systenn seguido até 1863, llromovendo a de
cretação de disposição igual ii, que determinou o art. 28 da lei n. 3313 de 16 de Outubro proximo
I a sado, que votou a receita. geral do lmperio, e assim torne o a,nno financeiro a coincidir com o
civil, de modo a haver harmonia de systema da contabilidade entre a Fa.zenda Geral e a Provincia'!.

Pa sarei agora .1 tratar de cada um dos quesitos da circular:
1. 0 No exercicio de 1876-1877, a receita d:l. provincia, proyeniente de im-

po~tos, foi de............................................................. 2.226:814 - 59
quo, com o saldo que pas ou do exercicio anterior, de........................... 37:406.210

levou-se, conforme det(l.!hadamente con ta do annexo A, a. .
quantia esta que, com a emis ão de apolices, no valor de ' .. ' .
com emprestimos cOlltra,llidos por letras em estabelecimentos bancarios, na im-

portancia de...........................................•..................
com os upprimentos feitos pela caixas do exercicio anterior, e de cauçãe ,

na sarnIDa do .

ainda levou-se a .

2.264:221$079
500:000 000

300:00 ~OO

Ko me mo exercício a de 'peza, real da proYincia foi, gundo 'e "eritica ele 'envol-
vidamente do aunexo 13, de............................................... 2.945:349'282

que aeldiciouac1a com os upprimentos feitos ,\S caixas do exercicio seguinte e ade
ctluçõe', na importancia ele............................................... 127:816$200

fi g'ura ter subido a : ,..................... 3.073: 165 '482
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Tendo sido, como ficou declarado, no exercicio de 1876-1877 a receita propria-
l11ente dita de...........•.......•.......................................

e a despeza real de .......................................................•...

é claro que houve um deficit orçamentario de : .

2.° A divida passiva da provincia no fim do exercicio de 1876-1877 era
de 3.266:913$796 assim dividida (annexo I):

2.264: 221 '079
2.945:349$282

681: 128$203

Fundada, em apoUces dojw'o de 6 %, •••• • • ..

Do juro de 7 % •••••••••••••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••

Fluctuante:

550:000$000
2.260:000 ~OO 2.810:000'000

Em letras ao juro de 6 % •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

»» »» 7~/o'''''''''''''' .

A' caixa de cauções, supprimento a outras caixas .

200:000 000
200:000$000
56:913$796 456:913$796

3.266:913 796

3.o Os impostos creados pela Assembléa Legislativa Provincial, no periodo decorrirlo do Iode
Janeiro de 1878 a 31 de Dezembro ue 1885, que ainda figuram no orçamento vigente para o cor
rente exercicio de 1886 - 1887, são os mencionados no quadt'o junto sob 11. I, com declaração do seu
producto annual, a começar do exercicio de 1878-1879 até 31 dp. Dezembro de 1885, do exercício de
1885-1886.

4. o As novas despezas autorisn-das no mesmo periodo, que ainda figuram no orçamento
vigente para o corrente exercicio de 1886-1887, são as constantes do quadro junto sob n. 2, com
declaraÇ<lo da sua importa:ncia annual, verba por verba, a começar d exercicio de 1878-1879 até
31 de Dezembro de 1885, do exercicio de 1885 - 18 6.

5. o O estado actual da provincia é o seguinte:

A sua receita, que não foi orç&da em quantia fixa na lei n. 2569 de 20 de Setembro ultimo,
sendo somente nella decretados os impostos que devem ser cobmdos no actual exercicio
de 1886-1887, é entretanto calculada approximaciam nte pelo Thesouro Provincial, conforme
o annexo G, em ....•............................. 3.046:875 '600

A sua despeza foi orçada na dita lei cunsb.nte do annexo H em .•..•.......•...• 4.4.86: 506$355

Comparada a receita com a de'speza, é presumivel que no fim do exercic:o l.Iaja
um deficit de..................... ...•.............................•..•.• 1.439:630$755

A actual divida p:lssiva é de 10.682:638$608 assim dividida (em 30 de Novembro, Annexo I):

Fundada em apolicos do juros de 6 % ..
Do juros de 7 % .

Flucluanlo:

Ao Banco do Bralil, conla corrento, ao jaro de 8 % ..
Ao Baaco da Babia, idom idom .

A' Caixa Economica, le1las ao jaro de 8 % .
Ao Banco Inglol, idom idom .

Ao Banco Mercantil, idom idom .

A' Thosouraria do Fazonda, ~om juros .

500: 000,)000
40U: 0008000

4~: 000,1000
l.50:000EooO
j 00: 000;000
150:0003000

2. ~50 :000JOOO
5.761:3oo.;OJO 8.0U:3OO11000

900: OOOsOOO

820: 000,1'000
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Transporle , 8.01l:3OO~OOO

A credores do exercirJ05 fiodos:

\ A diversos credores......... 72:56~,,23_

A' caixa de eauções,supprimenlos a ouIras caius e exer·

cícios já encerrados...................................... ~30~203$833 308: 773K070

Exercicio de 1885·1886.

\ Vencimenlos de empregados,subveilrõos, coogruas e oulros

pagamenlos por Colha .

Diversos oulros serviços (aproximadamenle) .
i3:3738720
lO:OJO$OOO ~:3i3J720

Juros de O % o 7% das apolices provinciaes do semeslre vencIdo
cm 30 de Junho proYimo passado ..

Á caixa de cauçõos .
iH:47~800J

OO:OOOJOOO

Exercicio de 1886·1881.

A' Companhia do Gaz (Agoslo a 'ovombro, aproximadamenle)

• A' Companhia Dahiana (Julho a Novembro) ..
, Voncimenlos de emprogados,subvonçõos, congruas o oulros

pagameolos per Colhas ..
• Assoio da cidade (Novembro) .

, Diversos oulros serviços (aproximadamenle) .

60:0008000
53:3338333

250: 6586152
3:333$333

40:0ooSlOO 407 :3~ 1;$818

iO:393$OOO• A' caIxa do cauções .._ . 951: 3386608 2.071: 338~608

iO 682: 638$608

Provavelmente a divida p'assiva no fim do corrente exercicio Sel:a a mesma que a actual, por
quanto as novas medidas tomadas pelo poder legislativo provinJial o pela administração não
poderão tão promptamente produzir elieito, em ordem a ser amortizada alguma parte della, até
30 de Junho do anno proximo vindoul'o, servindo apenas para reglllarizar e dar recursos afim de
realizar-se o pagamento dos juros a que esta sujeita a mesma divida, da qual, releva dizer, uma
parte não peC[uena foi annualmente contrahida, ou augmentada em con 'equencia de pagamento
de juro e premios que tinham de ser satisfeitos.

O quadro synthetico junto sob n. 3 demonstra as respostas qne dei ao quesitos formulados por
V. Ex., em relação ao exercicio liquidado de 1876-1877; ao orçado, por liquidar de 1886·188;,
actualmente em vigor; li. i.mportrwcia total que produziram, a começar do exercicio 'de 1878-1879
até ao eme tre findo em Dezembro de 1885 do exercicio de 1885-1886, os novos impostos creados
do 10 de Janeiro de '1878 a 31 de Dezembro de 1885, que ainda figuram no ::\ctnalorçamento, assim
como, no" me mos períodos, a importancia total da,s novas verbas de despezas autorizadas e ora
sub istente nO'orçamento vigente.

Tendo as iJ11 respondido minuciosamente n. cada um dos quesitos, passarei a occupar-me das pro
videncias tomadas e {ia resultado que das mesmas espero para o equilibrio da receita com a de peza
provincial.

Encontrei·estn. o-ralllle provin ia lutn.ndo om uma divida passiva de 10.563:553."394, parte
. della proveniente de vencimentos devidos a ompl'eO'ados publicas, e pecialmente a professores, cujo

pe oal é muito num raso; de erviço prestado m virtude de contl'ato e atê de juros vencidos
de apolice', tudo por pa gar.

Tem sido o meu maior empenho, durante o pouco tempo de minha administração, regula
rizar o C[uanto po sivel s e pagamento, de modo a ficar a divida, C[uanto ante reduzida a duas

'especie ómente, - apolice e letra em e tabelecimentos bancaria, - mantida esta ultima es~

pecie, emquantOl não puder ser resgatada, ou, na impo sibilidade disto, convertida em divida
fundada.

Para i so con eguir, mandei proceder com toda actividade ii. cobrança do impostos provin
ciae , especia,lmente da divida activa" que, embora não esteja toda liquidada, eleva-se entretanto
fi,. quantia avultada, a qual j si fosse regularmente cobrada, muito poderia:concorrer para amortização
da divid~ passiva.
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Medidl1s complementares ao mesmo fim têm sido-adoptadl1s, tae como, entr outra, a de
serem po tas em ha ta publica. as rendas das collectorias, cnjo liqniLlo prodllcto em qualquer dos
ultUll0S tres annos te111\(\. ido inferior a 5:000 '000, sendo a nrrematação l'eili' tomando- 'e por
bl1se a remIa liquida média do ultimo triennio e mais 15 °/0 s bre e 'H. renda. méLlia liquida. COI1
sidero e ta provideucia, autorir.ada pcl,t lei do orçamento vigente, de dupla vantagem, a.uo'npnto
d renda. e prompta entrl1da della p[\,ra o ThesoLu'o. Provincial.

Tenho-me ab ·tiLlo inteiramonte de autorizar qualquer desp za com melhorllIu ntos materiaec
que po am 'er adiaelos e que niLo fomentam a renda, pl'ovincial.

E tmlocom ailln o o' meios de cortar qua.lr[uer despeza, Llesnec s'lll'ia, e jiL o tenho conseO'uido,
reduzindo igualmente outras que eram disto susceptiveis.

Pretendo pas~al' uma revist,. millu ·ios,. em todas as ve~'bas de de 'peza., afim de conhecer a' que
podem sof1're1' oortes, som desorganizaçiio dos erviços estabel ido', ol1'on as d direitos ad
quiridos, pl'ejuizo dos melhoramentos materiaes exi tente, nem embaraço das força productivas ou
fonte ele receita da provilwia.

A actual lei do orçamento, melhor do que a elo exercicios anteriore:s, habilita a provincia
com maiores reclU'SOS par:1 occorrer ao' seus compromi so, serviço', especialmente com a de
cretação do imposto de < fi % sobre todos os direitos geraes a qne estilo sujeitos os g'eneros e
mercadorias não procedcntes do pajz j exceptuado :1 farinha de trigo, bacalhão, carne de xarque,
prelos, tinta, pl1pe1 pa1':1 impressão e os generos e mercadorias e p 'cialJ~lel1 te tributados na r 
spectiva lei; sendo o imposto cobrado me:mo r[uando os gcneros e mercadorias tenham sido despa
chados em ontro qualquer ponto do Impelio»).

Estil. ca.lvulado que este imposto, cuja cobranç[\, aliãs começou do fim de Set mbro em diante,
prodnza, ate Junho (lo anno VilldoLll'O 480:0008000

Espero r[ue com a arrecad'lç'.ão delle tenha a provincia sompr recm o' p3ra pao'ar, pelo menos,
com pontualida,de o juros da, divida passiva a is 'o sujeita., do qne l'e ultariL a vcJ1tagolll ~e 'er
po to um paradeiro ao augmento da me ma divida, cessando as continuas operaçõe, de credito para
o pagamento daquelles juro'. .

Com a alludidas medidas do sovem, conomia e de lllaiS prompta e regular cobrança. dos
impostos decretados, confio com toda, prob:1biliclade que nilo s rá, nece ~a.rio cootr(\.hir-so qualqner
novo debito pam serem pagas pontua Imente as despcz:l, ordinaria' da. provin ia, vencida' e que
, e forem vencendo.

E:tou certo de que até ao fim do COI'rente exercicio, como ja clis~e, não sel'iL possivel recluzir
a divida. ; conto, poréll1, que nã.o tern. :1ccrescimo, não sendo ponco con 'eo'uir o' de apparceimento,
si não de toda, pelo menos de unu gl'ande p[\,rte lh divida., relativa, a vencimentos dos runccionari
a serviços contratado;; e a juros vencidos, sol re o que jã me referi em um topico desta.

Continuando no mesmo regímen, ;;em que obl'evenll:1 qua.lqnel' tran torn(\ ou alteração do
plano adoptado, e de presumir que, do ruturo exercicio em diante, poderá, estar equilibrada
n. receita com a cl'3Speza ol'dinal'ias da provincia, sem inclui!' a di vida, a prazo, pOl' letr e com
:1 Fazenda Geral, que aincla não tenha. podido s r paga. j hnto mais qnanto felizmente ce:saram
toda as obrigações avultad:.r contl'ahidas anteriol'mentc p::1.rl'l. melhommentos ini iado, e reali
zado '.

E' tambem muito pl'ovavel que l)rogres;;ivamente, po;;to fJue com algnlll" lentidão, ma' com
persevel'a.nça dnl'ante alguns exercicios, a conhtl' do fim do lroximo vindouro, pos.'ia SOl' amor
tiz, da. a divida a.te a :iUa completa extincçi'io.

A renda da proviucia tende a, augmentar e :1 arrecadação dos impostos :;erá rui ta coro mai. acti
vidade e emcacia.

Convenho em que o estado financeil'o desta provincia e melil1"ll'oso.
E não poderit deixaI' de ser assim qualifica.do, attendendo-se a Clue, si por um lado enfrenta-se

com umfL divida passiva supel'ior :1 IÓ,OOO:OOO~, que desde sua origem tem sido sempre dia
a dia augmentada, sem declinio algum, e aiud,'I. :1ggrav:1da. com um onu' dejllro.3 na importancia
aunu:11 de 663:891', por outl'O laúo conta-, e apeuas com uma renda taro1 em anllual de 3.000:000 ,
:1 re:;trictr,mente impre;;cindivel par,. as despeza:; ordLu,Ll'ia e em todo ca 'o diminuta pam
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occorrel: ao a. ultado pagamento ele juro, e absolutamente insufficiente para o resgate de qualquer
parte, ainda que minima, da referida divida.

1 ão 'olridero, porém, esse estado de e 'perador, nem impossivel de ser corrigido, desde que, a
par do mai' -evero regimen de economia e do emprego do. meios para fomentar a receita, ha
motivo par;:~ ontar com o augmento da riqueza publica pelo desenvolvimento natural das força
productivl1.: da provincia.

In~i'to em dizer; o completo restabelecimento das finanças desta província não será con
seguido no t1m de tres ou quatro annos; serão precisos muitos outros e mediante uma operação
lenta, methodjei1, .\té ao ponto de tornar-se superlativamente systematica, sacrificando-se a este
ele idei'atl~/)J o .u'llente desejo de melhoramentos materiaes que não forem urgentes e productivos.

)l " e Unc[;t de ferro de c Santo \.maro» (e. ta de propriedade exclusiva ela provincia), de « Na
zareth,» «Central) e q, Bahia e Mina )} a provincia possue consideraveis sommas, que, si opportu
Dilmente forem realizadas, trarão poderoso auxilio, de cerca de quatro ,t cinco mil contos de réis,
para o 1'e ''''(I,te de grande parte da sua divida passiva.

Nellas t '1lI a provincia, além da, fundada esperança de seu progresso economico, a garantia de
seu credito, até hoje mantido ,'em quebra,.

Convind talvez proceder a quaesquer estuclos comparativo, julgo dever appensar mais a
e te omcio . lluadro' constantes dn. relaÇ<1.o'junta sob n. 4.

Terminand e ta exposição, entendo ser de justiça, e peço licença a V. Ex. para fazeI-o,
recommenclal' Ú lev:lda con ideração do Governo Imperial o di tincto chefe da 4a secção da se
cretaria ,le ta pr ~iclencia João Moreira de Pinho, a quem commetti a organização de todos os
quadr ';l te annexo , e para o que, sem preterição dos deveres 01' narios do seu cargo, em
penhou-~e 'oro todo o zelo e intelligeucia, ao ponto de em menos de vinte dias habilitar-me a
cumpriro lHe ])01' • Ex. me foi determinado nacitada circular de 6 de Novembro ultimo.

prév·)1eço-me da opportunidadc pam renovar a V. Ex. a segurança de minha perfeita es
tima e di tinctn. con ideraÇ<'i:o.

Deu Gumde a V. Ex.
Illm. e l~xl1l. 'r. ConselheÍl'o Barão de Cotegipe, Senador do Imporio e Pre~iclente do Conselho

de Mini '11'0.• - O Presidente JOclo Cap i -ti"ano Bandeim de Mello.

•





Quadro de todos os impostos novos crea~às· pela assembléa provincial no periodo decorrido do 10 de Ja.neiro· 'de 1.878 a 31 de Dezembro de 1885, que ainda figuram no actual
orçamento e o seu producto annual .

I~IPOSTOS LEGISLA,QÃO

EXERCIOIOS

18J78-1879 \1879-1880 11880-1881 1 1881-188211882-1883 1 1883-188411884-L;85

1°
SEMESTRE

DE
1885-1886

TOTAL

59781,00 i: 1088256 1:t08B090 5s5S!J00 5888000 1:074'8000 t:074fiOOO o • II 6:t348746

t:334fl9oo 9~3~lsd 6: 682SS00 ................ ................ ................ 5808000 iDJOOO 9:5308880

IJ 5:670.10°0 t:985/j000 2:t06t%00 t: 847a,:;oo 4:8968000 2:6638000 6: 580nooo 25: 7488000
8 ~92!1450 ' 6183200 670,)445 2:5308300 723,$089 1:U84~6PO 218/1203 6:i37,j287

~898i70 t6:80ll8569 4: /t2t8560 ................ ................ ................ ................ ................ 2i:7i38~

IJ ii 4t68666 4168668 " ti I.i IJ 833/J334

~7285oo 4t080oo t:957{/5oo 2:6258000 2:2878500 1.:8858300 9:l728500 2:100$)00 l3:7tODOOO

................ ................ ................ ................. 38:888$272 I,{ : li89fj50S ~4:0l51J960................ ................. ........... .... ................ ................ tO: 6708000 2:'54U8:>OO 4:8368000

.
:1.:4738860 298500................ ................ ................ ................ ......•.. ....... ................

................ ................ ................ ................ ................ ................ tl :669fl4oo . 65,$700

2:6938970 63:39811955 2:0: 935p325 3tO:85i8865 iD7 :264$.158 69:~4~96 72:5286428 40: 98986t3

................ ................ 15p9511232 :166: 3508t69 52:t238595 ................ ................ ..................

................ •••••••••••••• '1.. 4: 396B9t3 9:5558259 1.:280B~~O ................ ................ ................

................ ................ 3:45911320 '1". 2598t4t i.959$tOO ................ ....... ' ........ ................

................ ...... .......... 2:7568600 4:28<\St86 8 ................ ................ .... ...........

................. . t:6608350 7:9999234 3:992,~5l9 ................ ................ ................................................ ................ 8 8' fi ................ ............../' .. ................

................ ..... .......... :I.:t268500 ~:48iS3i2 ~mb5OO ................. ................ ................

................ ................ . .... , ........... 1;592,;840 746S!93 ................ ................ ................

......... ...... ................ ................ t5:0578468 4:0968679 ................ .. .............. ......................... ....... ..... .... ....... ................ iO:66~:)i49 4:563ljt64 ................. ................ ................. •................ ................ ................ 7:i5SS079 3:002.)'076 .......... ...... ................ .................

tO % sobre o valor locativo de cada kiosque ou quaesquer oulris edifica·
çõos semelbantes , Arl. to n. 3 § 2" da lei n. t853 de 3 Setembro de t878 e arl. ~o

§ 4i da lei n. 2569 do orçamento vígeele .•.•••...•.••..• : •.•
200 réis por tonelada sobre quaesquel' embarcações malriculadas na pro- •

vineia que fizerem a na ve"ação entre os divorsos portos da mesma,'ou .
enlro estus e os portos de rÓra deBa.: Idem § 22 idem, idem § 30\. idem •...• , ..

tODOOO sobre cada titulo de sllpplenle de Juiz Municipal e 58000 sobre cada
lilulo de delegado ou sub·delegado e sous supplclIlcs Idem § 27 idem, idem § 60 idem ..

tO % sobl'o o valol' de insinnação de doação Idom § 40 idem, idem § 1,9 idom .
20 róis por kilogramma de assuc.ar refiuado importado do outras provincias •

que se consumir nesla , Idem n. ~ § 33 idem idem § ~j idem .
Impn3te de pedagio de barroiras, sendo 20 rói3 por peão, '40 róis por animal ' .

cavallar, lUuar ou vaccum e 40"réis por carro quo Il'nositar nas ostradas e
.pontes roslauI'adns.ou consll'uidas de fuluro, _ Idem § 35 idem, idem § 9:! idem ..

56UOU na capilal, sobre cada animal cal'allar ou muar, de montaria parli· ..
cular ou de aluguel e bem assim os de carruagens particulares Idem § 37 idem, idem § 68 idem : ..

t60 réis por kilograomma de aniagem em peça QU em sacco de qualquer qua- '. .
Iidade, 200 róis por kilegrammn de fazenda de algodão riscndo ou de cór,
8U róis por kiJogralllma de algodão de qualquer qualidade, que forom fa- '.
bricados fóra da provincia e nella enlram Vara o consumo Art, 20 § 77 da loi n. 19<1.5 de Agoslo de t879 Il'nrl. ~o § 55 do

. orçamenlo vigenle ·· .. · , .
28000 obre cada cenlo de passnros cbeios que forem oxporlados An. 20 § {I, da loi n. 2l.{4 do Agoslo de 18S0, idem § 2i idem.
i % sobre a transferencia por meio do vonda ou cc.são do acções de estabe- • •

locimenlos bancatios ou do companhias e do apolicos gornos (dem S50 idem idem, § 52 idem .
100 réis por kiJogramma do ceberlor e loalbas do .algodão sem pello, que ' •

forom dospachados para o eonsumo Idem § 66 idem, idom § 55 idem .
208000 por pipa do "inbo, 200 rpis por duzia do garl'af.. s de vinho do qual

quor procedoncia comprohoudido no art. H6 da larifa da alfandoga,
dospachado para o consumo, á excepção do Champngne, que pagará 2SúO~
por duzia Arl.20 § 67 da lei n. 2114 de Agost~ de t880 o art. 2' § 55

do orçamonlo vigente .
300 róis por dnzia do garrafas de cognac e iDO róis pola de ceneja dospa-
c~ados' para o consumo 0 o Idom § ô8 idem' idem § 55 idem .

400 róis por ç:Lfrarão de genobra aLô t6 litros e por duzia de garrafas ou • '
frascos do "cores de qualquor qualidado despacbados para o consumo Idem § 69 idem, idom § 55 idom .

20U réis por kilogramma do fogos da Cbina (lraques) e 500 réis pel' diLo de
fo'gos do qualqnol' oulra qnalidade. despachados para o consumo I,lem § 70 idem, idem § 55 il1em ..

53 rilis por Iilro do oleo ou azeito de qualquer qualidade, onlrado de ouLra • •
pro.lincia para o consumo : Idem § 7l idom idem § 55 idem.· ••· · · ..

1080oo'por milheiro do tijolos e lelllas dospachades para o con umo o" Idem ~ n idem: idom ~ V6 idem ..
50) róis por fardo de fono, alrara e quaesquer outl'as forrago,\s secoas dos- •

pachadas para o consumo Idem §.,3 idem, idom § 74 idom.· · · .
5MUOU sobro os direi los do chapóos de feltro e de lã e I~OOO sobre cada

chapéo de pello de seda do qualquer precedoucia que o,ntral' no consumo. Arl. 20 § 75 da lei n. 22U do Agosto do t88i o arL. 2" § 55 do
• '.arçamenlo "igente · · .

5 réis por kilogramma de )egnmes, ceroaos froscos ou 80CCOS quo entrarom
para o consumo, !l' excepção du lrigo de qunlquer qualidade e do a"roz .
COIl1 casca : , , Idemj 82 ideml !<lelll § 89 idom .

tO % sobre os d"'01103 de pbospboros e perfpmarlas entrados no conSUDlO•• Idem § 86 idem, ldem § 90 idem : ..
tO % sllilru o,; diroilos dlJ louça Ile pó do podra de ns. i a 3 o t5 % sobre

os do louça de porceJlana ns. 4 a 6 Idom § 87 idem, idem § 55 idem .
80 réis por volume de assucar ou de café qne não .fól· envolvido om fazenda

,fabricada na pl'ovincia ou em madeira do paiz : .. Arl. 20 § t6 d~ lei n. 2~2o\. de Agoslo de l8B3 o art. 20 § 4° do
orçamento vlgonte · .. · ·· ·

25 % sobl'o as diarias dos membros da asso'mblóa provincial. : Idem § 2t idom idem § 1,3 idem .
10 % arldiciouaes sebro o valor localivo das casas cujo negocio principal '

consistir om ch:lI'ulOS, cistrros e fumo picado o desfiado ....•.•.....•.. ArL. 20 § 21 da fei n. 248~ de Oulubro do t88~ li art. 2" § 44
• . . . do urçamonLo vigente ..

5 %nddicional sobre os das casas qne, não fazendo dessos genoros (charutos,
cigarros, fumo picado o de.Cia10) sou principal ramo de commercio, todavia
nellos uogociam ,. Idem § 22 idom, idom § 46 idem : ..

Secretaria da presidoncia da pr.)Yincia da Babia, 3t do Dozembro de t886.- O chefe da secção de fazenda, Joào Moreira de Pinho.
7
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38:t92,75oo 64:48iS30<I.
4: 380n7tO

t2: OOS,H580

808UOO

55:t4t,5470
3: 328J825

t4:455;)560

H9,H530

t3: 205"~02 , ..
1:7628640 i: 8688400

10:0478950 9:238:~035

.......i; tiÕSS600 ........ I • iijóôõ

5:9758960. 3:1~28250

ú j : (}20~~76
U:958,3i75

54: 848/1335

1998500

377 :868/1996

18:232,~l2

1~:677856i

7:0408786

13:6528103

"
2:840h37~

2:3398t33

t9: i5<\Sl47
:l.5:22783t3

iO:1608155

i04: 593,fi40
18:0468000

t:5038360

H:7358HlO

937 :90584!0
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Quadro das novas de pezas autorisatlas do 1° de Janeiro de 1878 a 31 de Dezembro de 1885, que ainda figuram no areamento vigente, para ocorrente exercicio, esua importancia annual

DElSPEZAS LEGISLAÇÃO

EXERCIOXOS 10

----------.,...-----.,...---...,......-----..,.-----..,.-----1 SEMESTRE
DE

1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885 1885-1886
TOTAL

Thesouro Provincia1

Voncimontos do tros praticantos Rogulamonto do i5 do Dozembro do i880 .. i :1558555 2:4006000 2:40OS000 2:400~000 2:4(08)00 1:2J0301JO U:9558555

Recebedoria. Provincia1

Vencimontos do fiol do thosouroiro o do um praticanto Idom idom . 1:4571l000 2:6036000 2:600,10DO \l:üOOn<JOO 2:6008000 i:300S000 13:i57S000

Oo11.ectorias

Juros do dinheiros doposilados como fiança de coJloclores Arl. 30 § unico da Loi n. 22~1 do Agosto do 1881. , .. i:045ó257 IJ i: 400,5378

Instrucção Pub1ica

Voncimentos do tros professoros o um amanuonso da oscola DIlrmal do
homons Rogulamonto de 5 do Janeiro do i881 ,•••..

Voncimoolos de Iros professoras e oma amanoenso da oscola normal do
mulheres Idem idom ..

Voncimontos do parlo iro o do um bodol do Lycou Idom idom .

................ ................ 3:7005003 7:4006000 7:4ooSOOQ 784008000 7:4008000 3:7008000 37: 000,,>00

................ ................ 3:5OOSOOO 7:0008000 7:000nOOo 7:000SOOO 7:000,)000 3:5000000 35:000,,000

................ ................ 750';000 1:5005000 1:5OOIl000 i:5008QOO 1:500:5000 7~ 7:5006000

Semlnario de estudos preparatorlos

Subvonção Lois ns. 2lU do Agoslo do 1860, 2~24 do Agoslo do 1883
o M84 do Outubro d~ i884 . 2:0008000 2:0008000 2:0JOBOOO 4:000",,00 5:00(),7000 2:0838333

Vaoclna

Voncimonlos do um vaccinador suburbano Rogulamonto do iO do Março de I 1...... . • .. .
Aluguol da casa do ln.titulo Ordom da Prosidoucia do 4 de Outubro do 1 78............ . 375i;OOõ 503,)000

4OO1lOOO
500,)000

1:2006000
500,)000

1:200,)000
500,)OOJ

600,jOOO
250,;000

5:800.)000
3:6238000

XUuID.inação Publloa

Voncimeulos do um ajudaulo do engonboiro fiscal. Loi n. 2H4 do Agoslo do 1880 o Acto da Presidnneia do i4
de Janoiro do 1881....................................... . ..

Gralificação do fiscal da illuminação do Rio Vormelho Aclo do 3i do Janoiro do l 82 ..
Illuminação da lOosma localidade Lol n. 200S do Julho de i8SO ..

Academia de Bellas Artes

Subvenção Loi n. 1853 do Sotembro do i8i8 o 2U4 do Agoslo do 1880 ..

As<ooiação Typographica Bahiana

Subvonção Loi n. 1945 do Agoslo do 1819 .

................ 600,)000 1:200;$000 l:200~ 1:2008000 1:20Jóooo 600,mn 6: (lOO8()OO

................ ................ 194,\000 4801lOOO 4808000 4808000 24UQOOO I.S74~OJO

................ ................ 6: lSiIJ867 4:7256000 4:925,'000 4:05OSOOO i: 473,5635 21:355S502

2:000.)'00) 3:0008000 3:oooSOOO 3:000QOOO 3:003.)'000 3:0ooDOOO l:250SOOO 20:25 8)00

1:0008003 i:OO~ l:0008000 I:OOOõOOO 1:0008000 1:000/1000 8 6:0006000

................................................................. 2:H68665

190:4i78433

4165665

i7:3638633

1:0000000
1-----1

39:315~7

i:OJOSOOO

36:1753867l8:06~5553:50080002:375QOOO

AssocIação Protectora do Desva1idos

Subvonção Lei n. 21M do Agosto do 1883 .

Secrotaria da prosidencia da proviocia da Babla. 31 do Dozombro do i886.- O chofo da socção do fazonda, João Moreira ile Pinho.
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Quadro synthetico do csta~lo das l1nanças da província no exercieio liquidado de 1876-1877 e no arcado, por liquidar,
de 1886-1887, c bem assim das importancias reaUzadas das novas verbas de receita e despezas cl'eadas do 1° de
Janeiro de 1878 a 31 de Dezembro de 1885, e ainda subsistentes no actual orçamento

DIVIDA PASSIVA.
RECEITA DESPEZA DEFICIT

AOS Juaos OE

FUNDADA PLUCTUANTB TOTAL SEM Jonos

6 % 7 % 8%

Exorcicio do ~876·i8i7, liquidado .............. 2.26~:221BJ79 2.945:3498282 68i :i28,7203 2.810:000,'000 1,56: 9i3-'i96 3.266:9f3~790 750:oo0~0 2.t,60: 0008000 ••••• e •••••••• 56:9i3~796

Exorcicio do t886-i887, orçado................. 3.01,6:8758600 I, .1,86: 506835;; l. ~39 :6301"55 8.0H :3008000 2.671:3388608 iO. 682: 6388008 2.250:0008000 5.701: 300,,000 i.5iO:000~ l.tol:338n608

Imporl.~ncia realizada das novas vorbas oroadas
do ia do Janoiro do 1878 a 3i do Dozombro .
do i885, o que aInda figuram no aclual
orçamonlo.................................... 937: 90;;8410 tOO:H781,33

Socl'olaria da fll'osi,loncia da provincia da Oahia, 3i do Dêzombro lIa iR86.- O chefo da socção do fnzoada, JOltO Moreira tlc Pin/io.
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Relação dos quadros annexos que podem ser utilisados para quaesquer estudos
comparativos que se qúeiram fazer, além dos quadros apresentados em
satisfação dos quesitos constantes da circular de 6 de ovembro' do
corrente anno

Annexo A .... ,.,., .. Quadro das verbas da receita da provincia, realizada dUl'ante o exercicio de
1 76-1877, com declal'ação do seu orçamento e do que cada uma ~ellas pro
duzia.

" B ,.'., Quadro das verbas d:1 despeza da provincia durante? exercicio de 1876 - 1877, com
especificação da importancia de cada uma, quer ol'çada quel' realizada.

" C:.. " ..••. , Quadro dos impos'os creados e que existiam antes do 10 de Janeiro de 1878, com
declaração do s u orçamento e do que produziram até 30 de Junho do
mesmo anno, quando findou-se o l'espectivo exercicio de i 77-1878.

» D, ... , ..• ". Quadro'de todos os impostos no\'Os creãdos pela Asserobléa Provincial no periodo
do 1° d Janeiro de 1 78 a 31 de Dezembro de 1 5, alguns dos quaes já
desappareceram, outros foram altel'ados e· outros figuram no actuaL orça
mento, com declaraçiio do que cada um produzia annualmente, nos exer
cicios em que foram arrecadados, até ao fim do semestre de Julho a Dezem
bro de i8 5,

" E .......• , " Quadro de todas as verbas de despezas da provincia, creadas e que existiam
antes de i O de Janeiro de 1 78, com declaração da sua importancia, quer
orçada e quer l'ealizada até 30 de Junho do mesmo anno, quando findou-se
o exercicio de 1 77 - 1 78.

" F , Quadro de todas as vel'bas de detipezas novas cl'eadas no periodo do l° de Ja-
nciro de 1 78 a 3l de Dezembro de 1 85, alguma das quaes. já desappare
ceram e outras figuram no acwal orçamento, com declaraçiio da quantia
em que cada uma inlporlo'l annualmente nos exercicios em que foram effe
cluadas até ao fim do semestre de Julho a Dezembro de 1885.

" G .......•.•• Quadro dos iro postos decretados pela actual Lei do orçamen to n. 2559 de 20 de
Agoslo de 1 6, para o pl'e ente exercicio de 18 6-18 7 e seu orça
mento or/?anizado peLo Thesouro Provincial por não ter sido expresso na
illesma lel.

" H., .... ,.," Quadro das vel'ba de desp zas votadas pela actual lei do orçamento n, 2569
de 20 de Agosto de 18 6. para o presente exercicio de 1 6-1887, e o sen
orç,amento consignado na mesma lei.

" I." .. , ... ',. Quadl'o descriptivo e comparativo da divida passiva da provincia em 30 de Ju-
nho de 1877. run do exercicio de 1876-1 77, com a actual, em 30 de Novem
bro de L 6, e que provavelmente subsistirá na terminação do pl'esente
exercicio de líl86 - 1 87.

ecretaria da presid ncia da Bahia, 31 de Dezembro de 1 6.- O chefe da secção de fazenda,
JoiJ,o MOI"eira de Pinho.
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Quadros annexos para quaesquer estudos comparativos

•



•



ANNEXO A

Quadro das verbas da receita da província realizada durante o exerClClO de
1876-1877, com declaração do seu orçamento e do que cada uma dellas
produzia

IMPOSTOS

Divida actha ..

Meio dizimo de miunças ..
2 % sobre os goneros do paiz, livros do diroitos do oxportação ; monos o

assucor que fór onsaccado em fazonda fabricada no,ta pro.incia; 1 ~ %
sobro os diamantos na razão de 848 a gramma e i J' % sobre o car-
bonato na razão do i4$ a gramma ..

2;0 rs. por couro salgado e 2001's. por couro secco .
6 % sobre aguardente , .
Idom sobre o cafó .
Idem Ofumo .
Idem o cacau ..

l~~~soLro a~t!!fF:~~~:·: :.:'::::.:.:.::::::.:.::::.:: :.: :.:.:.:.:.:.<.:.::.::.:::::::::
Um roaI por kilogramma do goneros oxportados a poso, menos a turfa .

Docima urbana : .
!O % sobro Oaluguel do oscriptorios, casas commorcia03, trapicbes e ar·

mazons de deposito .
2011 por escriptorios não cOlllmorciaos .
508 por alambiqno na capital, cidados o villas do Iittoral o i58 nos

demais logares .
206 por escravo que na capital oxercor omcio mecanico e tO" nos

50~01~;i~alg~abr~b~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
50S do imposto addicional sobro hotois, casas do pasto, hospedarias o

cafás na capital, e 2O~ fóra delJa '" ..
40" por cada casa, pastolaria ou café quo na capital vendor espiritos,

inclusive vinhos e cerveja, 30" nas outras cidados e iO" nos demais
logares .

1009 por cada casa quo na capital vonder madeiras estrangeiras, obras
de alfaiat.o, ourives, m~rcenoiro on sapateiro, feitas fóra do paiz, e 203
nas demaiS C1 ,ades o vlllas .

2:0003 por casa cm que se vender bilhetes de loteria que não sejam
desta provincia e 2001J por .pessoa que os vondor pelas ruas ......••..•..•

~OIJ ~or alvarenga o 308 por lancha quo se emprogar no mosmo
SOrVlÇO e.................. . .

41103 por cada possoa qne negociar om compra e venda de escravos ......•
Imposto do patontos da guarda nacional .
Direitos do titulos e provi õos · ..
Emolumontos das ropartiçõo provincia03 .
6 % sobro o rapó consumido na provincia na razão do proço do cada

libra ..
Matriculas do aulas socundarial, inclusi ve as das oscolas normaos•.......
Ilullas por infracção do rogulamontos .
tO % sobro Oproço do traosforoncias de omprozas ...•....•........•...•.•

6 r~l~~~~~r ~~~I~ór ~~o~~:~~~~~. ~~~~~~~~. ~.o.r..~~~~.•~~~~..~~ ..f~~~~~~..~~
Promios do lotarias não procnrados .
7 % do moia siza do escravos 00 .

8 % sobro promios do lotoria do i:OOOS para cima, inclusivo ..
235110 por rOZ morla para con.umo 00' .

51J por. cada. yolumo om quo so vondorom gonoros nas ruas, oxcluidos
os allmonltcIOs .

258 por carroça,. machinas do carretos tirada, por aoimaos OiO/J polas
toradas á mão parlicularos ou do aluguol. ..

2)8 por carro IlarLicular o 258 polos do aluguol, inclusivo os das
omprozas do bonds ..

!oS por OSCl'a<O ganhador .
iOlJ por folha corrida .
!ltU8 por oscravo despachado para fóra da provincia .
12

72:i778OOO

i34: 3238000

48:2280000
7:9805000
8:4668000

i4i: U8,'000
302: 93881l()(J
i8:i52$Ooo

~
8i:403~00

264:593,,000

85:01SaoOO
i:9aBOOO

4:5308000

i :773JOOO
i:073IJOOO

750iJlOQ

43:360:000

7:027,)000

4:000,)000

4:0103000
6:2ooSooo

B
5:9798000

24:3430000

i3:499,000
3:0568100

i3:S3iSOOO
4OO,sll00

/)
3:8295000

63: 812.;001
24:700,\000

i4i: 478,$000

3: 623IJOOO

7: 49iIJ000

1:7600000
41OBOOll

I :665~OU
320:2oonooo

85:238h703

43:30 /J189

37:i855900
20:H9.>l19
8: I

i88: 140
293:3 27
31:5988194
i3:6248i92
2O:U48260

98720
7i:043,)249

294:2'J3Si97

83:3848606
3 :~39cS500

4:2i4hOOO

3'5105000
i: 7258000

i: 0858000

45:i931J8ãO

iO:073,$OOO

2:000$>00

3:7508000
6OD~

B
7: 655!JS52

i5:843BS6.

i2:283BOãO
2:9908000

i3:80ir39

!J
4:3668000

i 02: 025!l5l.7
22:830 000

i61:454,;ooO

3:235S000

9:7475500

2:27~j5oo
5653000

i: 875POOO
239 :2oo$UOO
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• DlPOSTOS

411,:5000

n:i038iG3
7:680800U

639,1528.

545~00
l.3i5OO0

551.8400
i:OOí)I'ooO

!J
1:994.~400
i :~O~~97:í

37: 406,)2iO
{)

480,)000
8005000

37: 1.80,$14J

9: 85i5535

.,
:í9:302J724

5trni75
iU2QUOU

195:9Hfi2l8
26: 436"U39
10: 1035644

1968U50

400,~OOO
333.000

2G: 339,)000

i:"l:39i~00U

4:468,1000
7:680$000

1.2:01.18000

,~

58:iO ,)000
M7fOO

U6:iG7$OOO
:"l1:G80uooO
3:772,5000
1:30 l1JOO

,~

81:g21~00
fi

6:1.696000

2.~~: 5748000

240H por oscravo matriculado mariohoiro ....•....................•....•..
2008 por volumo om que se vonderom j?ias na pr·ol·incia ..............•...
800 rs. po,' milhoiro do cigarros e por kilogl'amlUa do fumo pitado o

dosfiado viudos do outra provincia p:lI'a consumo ou exportação .
i ~o sobre leilõos d~ bens de raiz, embarcaçõos ou morcadorias, feitos por

agentes commorc\aos ..
20!1 por cada leilão quo não fór de bens de raiz. mercadorias ou em-

barcaçõos, quer foitos por agentes que,' por particular·os .
~ % soure ~ontratos de comp!:a e venda de bon~ do raiz .
a rs. por kilogramma do saUao do oulras pl·Ovlnc'as ....•...•............
208 por pipa do aguardonLe impnrtada de outras provincias•..•...........
Sollo do_horança~ ~lo..gados ..
Reposlçues e reshturçoos .
Alcance de collectores :.
Bens do evonto , '" .
25 % sob"e a dilTorcuça quo os empregados aposentados percebem de

mais dn (fue lhos compoLe polas lois de 4 do Agosto lle i848 e i5 de Julho
de i855 .

Amorlização do dobito da emproza do assoio o limpoza da capiLal. .
Roceita erentual. .
2001's. por conto do charutos e 250 1'5. por milhciro do cigarros fabricados

na provincia. Este imposLo foi cobrado na razão de 300S por fabricas
de ia ordem, 2008 pojas do 2a o iOUO polas de 3a, em vista do art. 6°
da loi n. i780 .

51's. por kilogramma de sabão feito em fabricas da provinci:t.EsLe imposLo
foi cobracto na raz~o de 300' por faurica de ia ordom, 200S polas do 2a
e tOOs polas do 3', em visLa do arL. 6° da loi n. i781l ..

i,)QOO por cento de charutos cousumidos na provincia ..
20 % souro O rapé de procedoncia ostrangoira ou de ouLras provincias

consumide nesta .
500B por casa quo garanto bilhotes de loterias ..

50,5 por casa om quo se venderem cigarros,fumo om lata ou pacoto, picado
ou desfiado, do outras proyincias ou do estrangeiro .

100 rs. por baralho de carLas rio jogar vendido na prorincia .
2 % sobre o assucar .
Saldo do exorcicio anterior ..
6 % soure o algodão ..

1------1-------

Secretaria da prosidencia da Bahia, 31 de Dozembro do 1886.- O chefo da socção do fazenda, João Moreira de Pinho.



ANNEXO B

Quadl'o das verbas da despeza da peovincia dUl'ante Q, exel'cicio de 1876-187 7,
com eopeci.ficacão da importancia de cada uma, quee orcada quer realizada

TITULOS DA DESPEZA

i Assomblóa provincial. .

ã ~'~Jc~'?~~~~~rifo;"~~~~l~i;l·.·.·",:·"""".·:":.·".: : : •... :: .. ::::::::::::::::::::::::
4 Instrucção pu blica , ' ..........•.•..... , , "" " ..
~ Aposontados, jubilados, etc : ..
ü Casas pias .
7 Vaccina e fontos tllormaos .
R Catochoso........................................... . ..
n Ro pital dos lalaros .

1.0 Força policial. .
:li Prosos pobros .
• Casa do prisão com trabalbo ..

i2 Passeio publice .

:~ ~r;~1~~~~; ;1~6~~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::
i5 Fabricas, congruas o guisamontos .
:16 Asso.io ~ Ii.mpol~ da cidade ..
:l7 eoulItOrlOS pubhcos ..
iK Instituto agricola .
:19 Thcal,ro publico .
20 Obras publicas ..
2i Juros O amortizaçõos de cmprestimos .

§j g~~~~tci~:fiooDJ~s~~~:::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~~ ~ri~e~a~:s::~~~~ ~.?~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Importaocia despendida cem a Estrado. do Ferro CODtl·al. ../

cn

-- <"'l
<: o
x -- <:r; '"C:l N

cn P.

~
cn ...:l
~ <:

Z ~
~

-- :::::::>
CI

74:3478000 :108: 4223353
76:080JOOO 73:913$034

:197: 605JQOO 222:6168638
/t8': 525BOoo 4~7:ô40~17
i85: .08)00 i/3::l80.. 6:1
37:1.60iJOOlJ 35:642B478
:l9: n70r a :l3:8nl,~157

3:590. ~O 2:600BOOO
:18:000.5000 0:9998987

500: 30a!JIJOJ 562:4428987
61:71O~OOO 64:;;84,g148
22:2401))00 22:7:l0,g106
8:3i08000 8: 243iJ423

79:0008)00 78:999';996
i93: 930$000 203::167,1143
32:500,i000 14: li5iJIOI
44:0 OiJ OU 43:999ií992
5: UO,g1lOU .. :84 8336

20:0008090 i9:999~99

:12:700,)000 i2:699~87
200: 00J8000 229:492.458
253: 78;;,;000 306:5:16 658

6:000$JOO 8:793$133
iO:595B787

4:000';)00 4:000,f<)00
4:134~)00 4:23/'i 00

200:000 000 200:000 000

2.7..4:936,)000 2.945:34n528~

Socretaria da presidencin da Bahia, 31 do Dezombre de 1883.-0 chofe da socç~o de fazonda, João Moreira de Pinho.
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ANNEXO C

Quadro dos impostos creados' e que exLtiam antes do 10 de Jan.eiro de 1878,.
com declaração do seu areamento e do que pr oduziram até 30 de Junho
do mesmo anno, quando findou-se o respectivo exercicio de 1877-1878

DIPOSTOS

~ i. o Divida acLiva ..

I Moio dizimo de miunças ..
l~ 2 % sobro goneros do paiz livros de dil'eiLos na oxportação ~g ! ~ %sobro os diamanlos na razão do R4{j a gramma .
... i I, ~. sobro o carbonaLQ na razão de 14,) a 1I'·amma .
& 40 rs. por tonro salgado c 300 rs. por couro sceco 0 ••••••••••••• ••••••

~ 6 % sobr a aguardenLe ..
o 6 % sobre o café .
~ G % soJJro o funlo .............................•. .o •••••••••••••••••••• o.
~ 16 % sobre o cacau .
.::: 6 % sobro o jacarandâ ..
.~ 6 ~o 50 bro a piassa va '" " o" ••••• , ••• o' .' •••••••••••••

A fi''o sobre o pâo-hraziJ. .
:l % sobre o assucar expol'Lallo, seodo i % sobre o onsaccado em fazenda

0. 'fabricada nosla prol"incia .
;';" U!lI 1'0.11 por kilogramma do generos oxporLados a poso .

\ Decima urbana .

i5 % sobro o aluguel de e'scripLorio, casas commerciaes, Lrapicbes o
armazens de deposito .

203 por oscriptorio não commorciaJ. ..
50S por alamhiquo na capital, cidados o villas do IiLLora! e i5iJ nos domais

logares .
203 PQr escral"o que na capital oxercor olUeio mecanico o iOiJ nos tlemais

logares ..
50 por cada hilhar publico .
508 do impostu .ddicional sobro hOleis, oasas do pasto, hospodarias e

carós na capital e 208 fóra deHa .
50, por c.,da casa, pastelaria ou cafó, q,ue na capiLal vender espiritos

fortos, inclusive vinhos, cen'eja o licoI'es, o ~OiJ nas outra cidades,
20, nas villa o LO: no' demai logares .

5003 por casa que garante bilhotos de loteria .
300iJ sob"e fabricas de charutos ou cigarros do ~a ordeUl, SlOOn do 2. e

iOOS do 3' .
40 iJ por fabrica de Lecidos · · .. ·
30 J, por fabricas do i ol'dom, 2008 pelas do 2' e 100 pelas do 3' ....•..
1:500. por cO/llpanhia do soguros marllimos ou lerresLres ou suas ageucias,

oxcepto as que Lil'erem bomba o pe' oal lla"a extlncção do iocendios ...
1008 POI' casa quo na capilal vender madeiras o lrangoiras, obras de

alfaialo, ouri \'05, marceneiro ou sapatoiro, fuilas fóra do paiz, si
consistir seu principal negocio 010 cada um destes artigos; 50S quando
não fher de 'qualtluer dns produclos acima sua espocialidade ; seodo
nos ouLras cidade o dilas na razão de moLado .

2:00 Ií por casa om qno so "ondMom b,lhotes de lotoria , qu. não sejam
,losLa P"ovincia, o 20. por pos oa qn. os I"onder pelas ruas · ..

\0,1 por alvarunga e 30, por lanr.ha que so empregar no me mo e'·viço .
40u por cada pOlsoa que nogociar' em compra ou I"onda do os ravos ...•...
L08 por o cravo ganhador .
"A5iJ por carroça o machina do carretos irados por animaos e iOS sendo

lirada a mão, particubl'es ou do aluKuel, na capilal, o indisLínctameuLo
iO. nas demais cidades e viiI as ..

25,5 por carro parLicular ou do .lugu.l, inclusive o das emprezas o bonds.
20,5 por cada LiLulo de negociante matriculado .

Direitos do LiLulos o prol"isõos ..
Emolumonlos das repartiçõos Ilroviuciaos ..••..•.........................
8 % sobre todo o rapé consumido ua prol"incia na razão do preço do cada

libra ou boLe e 20 % sobro o rapé do ouLras provincias .
~JaLricula do aulos secundarias. inclusive ,'S das escolas no'·roaes ...•.....
Multa por negligoncia o infracção do rogulamontos ..
6 % SOBro O valor de qualquer conLraLu por cada anDO ou fracção pur

quo fdr pro rogado '" ..
2 % sobre o preço do trallsfereucià de omprezas ·
Promios de lolorias uão procurados ..
7 % tle moia siza de escra'·os .
S % sob,·o premio de loterias de 5008 para cima, inclusil"e .

14

72: 448000

J07 :737~OOO

25:5WB620

2i:i65~94
6: 673s38i

i68:2.34.1-'74
314:0 38473

i8:1405647
6:6 ~!4
i3:4~~38G

75:07~60
28G:802tS4-li

84:045~5~
3:797.;200

4:279J2~0

3:806.)000
i; 536,5000

i:055';000

43: 920,'1333
i:ooO-SOOO

i2: 340nOOO

4:020,SOOO
3:926~666
2:600.)000

8OO,s000

8:068S333
i: 945,5000

íJ
7: 786no5J

24: 96E9il,

i2:932$l20
3:358000
i3:597f~63

4:754S992
,)

3:948,'333
67:059$276
28:800~OOO

HO:346b0!5

H4: 267 i$072

l.i:5iOS933

48:i82b78i
6:4268888

20 I:936$529
348: 24615553
53: 672,)l.39
i :8OOE3iO
26:504G464
2:010.5061

47: 39Dh940
8J :8908329

318:1623037

i53 :360$164
2:610.)000

4:i458000

3:050t5QOO
J:6258000

790~OOO

SO:701,):!1I0
i:OO SOOO

3: 50/J00U
3:6 l4QOO
2:000iJ"00

iJ

6:9:;;:500

i:i20S000
4:5756000
UUOiJOOO
690~OUO

9:242$lOO
i: 12S500

540S000

4:846~028
i7:0i".353

i6:236~039
3: 340,)000

i :032B 99

I~

421~OOO
l.l.0:i85,s424
35: 920,$000
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TlTULOS DA DESPEZA

3 % por cada roz morla para consumo " .
58 por volumo om 'lua se vonderom geueros pulas ruas, oxcluidos os

alimontieios; o 5J8 por cada mascate .
108 por folha corrida , ..
200,~ por oscra\'O despacbado para fora da provincia .......•...•........•.
200S por escravo matriculado marinbeiro .
i % sobre loilões de bens do raiz o embarcações; tO/! por '1ualquol' outro

leilão extra-judicial o 258 palas lIuo. tivorom lagar om dias saotificados .
2008 por volumo om qno se von deram joias na provincia .
Amortização do dobito da omproza do assoio e limpeza da capital. ......•. ,
2 % sobre contractos do compm e vonda de bens do raiz ..
Sellos do horanças o legados ' .
Repo.içõos e restituições : ..
Alcances de collectores '.
Bons do evenLo .
25 % sobre a diITorença que os emprel;ados percebem do mais do 'lua lhes

compete pelas leis de 4 de Agosto de 1848 o i5 de Julho do 185:; .
iOOr1por licença llara cortar madeira " ..
800 1'5. por milheiro de cigarros de procedencia ostrangeira ou de outras

provincias e 500 rS. por kilogramma de fumo picado ou desfiado•.......
iO % sobre o sabão importado de outras provincias para consuma .
50,~ por serraria movida a vapor ou por agua na capital, e 258 nas

cidados, villas e sens munlciplos, exceptn as qne foram meras de·
pendencias dos engenhos de assucar ..

2011 por harco e lOiS por lancha ou saveiros que fazem a navegação entro
a capital e os dill'erootes pontos da provincia ..

'~ % sobre o valar dos terrenos baldios da capital, dentro do perímetro
da antiga demarcação da decima nrbana, exceptuados os que forem
ajardinados o cCI'cados do gradil do feno , .

2001's. por cada baralho do rarLa vondido na prr.vincia, com oxcepção
das porlugneza~, que pagarão na razão do metade .............•...•...

208 por pipa de aguardente que, vindo de flÍra da provincia, fór destinada
ao consumo ou depositada em qualquer ostabelr.cimenlo da capital,
afim do ser reexportada ..

iOO por cada rofinaria do assucar : ..
2001's. por lata de kerOSOlle éonsumida na. provincia, o quo fdr depositada

nos entroposlos municipaes, ou om outros quaesquer ue torra ou mar .
Roceita e\'ontual .

3 0/. addicionaes sobre a renda do cada imposto decretado no prosente
orçamento '" .

2001's. por cento de charutos e 2501's. por milhoiro de cigarros falJrícados

3 o/:~!brrOovi~~~~f~::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::: :':: ::::
51's. por kilogramma do sabão foito elll fabricas ua provincia " ...•
ia por cento de charutos eslrangeiros consumidos na provincia , .....
50,1 POI' casa em que so venderom cigarros, fumo om I~las ou pacatos,

picado ou dosfiado, do ontras pro\'incias ou do 03trangoiro o, .

SaldO do oxorcicio anterior o,.

154:935,,566

3:315,)000
2:5908000

262:800BOÚQ
960,)000

1~:9188i90
1: ·OOiOOO
i:6 0,,000

54:913$032
H2:2i2Ji80
3U~ ~O~~
6:061:\'990

860,;304

f>:i42S0 8
fj

21 :948 180
443$400

8

2:160~OOO

li

8
2:246$.H8

{J

2:6iU020
158420

1001000

2:048'>000
:;

2.i52:58ll8282

2H: 625~jOO II

8:353,~25U
2:()I.OBOOO .

166:2008000
40J,)OOO

":480 iOO
5008000

i :680~000

i6: 394Bi83
204: 14iSii4
62:530$285

5869
i208428

":4998 9i
400DOOO

52:062~66
187{J8i2

3755000

6:070,}'000

8

99i,~roO

lG5000
400SQOO

i5:659,~44
2:986 _66

73:869,%63

f
i
8

2i:449559i

2.788: 449Jii2

Palacio da prosidencia da Ballia, 3i <le Dezembro do 1886.-0 chefo da secção do fazenda, João Moreira de Pinho.



ANNEXO D

Quadro de tOllos os impostos novos creados pela Assembléa Provincial no pel'iodo do 10 de Janeiro de 1878 a 31; de Dezembro de 1885! .alguns
outros foram alterados e outros figuram no actual orçamento, com declaração do que cada um produziu annualmente, nos exerClClO em
fim <lo semestre de Julho a Dezembro de 1885

dos quaes já clesappareceralll r
que foram arrecadados, até ao

OBSERVAÇÕESTOTAL

EXERO:IO:IOS

1880-1881 1881-1882 1882-18831878-1879 1879-1880

10

I----~~ ___:----~----__;----__;----~-----I SEMESTRE
DE

1883-1884 1884-1885 1885-1886

LEG:ISLAÇÃOIMPOSTOS

i:985nooo 2:1.068500 f:8478500 4:896,)000

................ .

2:6258000 2:~878500 i:885,)OOO 2:i72850J 2: tOO,jOOO

"

i998500 Desapparecou dosde 1.882-i883, exhtindo
porém no actual orçamento sob fárma
diversa.

Desapparecou desdo t879.1.S80.

i3:71.0nOoo ExistI!, no actual órçamonto com allo·
raçao.

8338334 Existo no actual orçamonto cOJU alio·
ração.

6:i34·8146 Existo no actual orçamento.

70;$560 Do.apparocoD dosde f881·t882.

f2:9588175 Exi~t no actnal orçamonto sob fdrma
dIversa.

54:848~35 Exist~ no aclual orçamonto com alto·
raçao.

1.7i:0208676 Desappareceu dosdo i883-t88", existindo
. porem no aclual orçamonto sob fdrma

di vorsa.

3398000 Desapparoceu dosdo t8 2-t883.

2:339Hi33 D05apparecen desdo 1883-i~84, oxistindo
parAm no actual orçamento snb fórma
dívor33.

18:2328412 Idom idom, idom idem.

i2:6778561 fdem idem, idom idom.

377:868J996 Idem dosdo i883.i884, idem idom.

9:5308880 Idom com alloração.

•.•........•.... Dosapparocou desde t879.l880 •

25:7488000 Exist~ no actual orçamonto com a!le·
raçao.

4:0206000 Do~apparerou d03do t882-i883 .
6:i37Q287 EXIsto no actual orçamonto.

.. Desapparocou do i88l-i883•

21:7136299 Uom idom.

" Idem d03do i879-i8XO •

7:040$786 ldom idom, idom idem.

i3:652~i03 Idem idem, idem idom.

..: ldom idem, i~om idom.

2:840~372 Idom idom, idem idem.

i: 271~636 Dosapparo,ou dosdo i883-1884.

12,6000

t08000

6:5808000

3: f22B250

................
;U8j203

580$000-

f:0748000

2:6630000

f:605,5600

5:9758960

................
i: 084,)600

..4 ....•..••..••

f:0748000

t:~688400

9:238~035

. , .

588nooo

231.0500

3743800

7468293

i:762§6'0

4:2808~40 ..

i:9598100 .

i3:2058402 : .

iO:04189~0

52:t238595 ..

5858000

4i68668

1.198500 ..

9:5550259

7: 2598t4t

4:~ t~ .
7:9998234 3:99~5t9 ..

i:5926840

3:3288825

55: 14tg470 .

i4:4558560

i66:35081.69

4t68666

803000

6:6828800 ..

{:t08a090

3:2208000
6i88200

4:4~18560 ..

708560

t:9578500

4:380piO

4:3968913

3:4598320

2:756,5600

i :6600350

64 :4818304

t2:oo88580

t59: 3958232

.................

3391/000

.......~;~~~~~, ~;~~~~~;~
2048800 6928036

H060QO

9238i8O

i:to88256

5:670aooO

38:1.928500

•

5970400

4898t70 i6:8028569

2728500

i: 334ó'900

................ .

2400000........ ·..2õ28~5Õ

................ .

•. '4'" •••.•. " ..••.•••.••••..•..

•

ia n. 3 § 22 idom ..

1.0 n. 3 § 24 idom ..

iO % sobr" () valor locativo do cada kiosque, ou
qUaBsquor outras odificações somelhantos •.. , .•••. ArL. ia n. 3 § ~ da loi n. f853 de Soo

tombro do i878 ..
~OO rs. por tonelada sobro quaosquer ombarcações

matriculadas na provincia quo fizeram a navogação
entro os di~ersos portos da mosma, ou entro ostos
a os portos do [óm dolla Art.

508 por pessoa que servir de inculcador ou corrotor,
para a comjlra ou venda de escravos Art.

toa sobro cada titulo do supplente do juiz municipal
o 51/ sobro cada titulo do subdologacle e sens sup·
plantes , Art. ia n. 3 S 27 idom .

208 sobro cada substabelecimento nas procuraçõos
para von der es.cravos Arl. ia n. 3 § 28 idem .

tO % sobro O valor do insinuação do doação Art. ia n. 3 § 40 idom ..
508 sobre liconça afim do cortar nos mangues lenha

para oxportação para fóra da provincia Art. ia n. 4 § 27 idem ..
20 rs. sobro kilogramma de ossucar refinado impor.

tadn de outras provincias, qno so consumJr nosta. Al'I. i O n. 4 § 33 idom.•..•••..•.•.•...
2 % sobro o valor do carrogamento do xarquo on

carne socca dos navios quo, che$"alldo a esto porto,
demoral'em a dos.carga por maIs do 20 dias Ar\. ia n. I, § 34 idom ..

Imp03to de pedagio de barreiras, sondo 20 rs. por
poão, 40 rs. por animal cavallar, muar ou vaccum
o 40 rs. por carl'o quo (ransita,' nas ostradas e
pontos restauradas ou construidas do futuro An. iO·n. " § 35 idcm .

ROv~~~i~.O.S. ~~~~~L.r.o.s. ~.s~.~.s.. ~~~.~r.o.~t.~i~~~.. ~~.. :~~: ArL. to n•.{ § 36 idom ..
58 na capilal sobro cada animal cavaUar ou muar,

de montaria particular ou do aluguol, o bem assim
sobre os de carl'Uagons parLicularos Ar1. 1.0 n. <I § 37 idem ..

1.60 rs. por kilogl'amma do aniagom om poça ou om
sacco de qualquol' qualidado; 200 rs. por kiJo·
gramma do fazonda do algodão riscado ou do cór;
80 rs. por kiloltramma do elgodão do qualquor
qualidado, quo [orom [~bricados fdra da provincia
o noUa entrarem para o consumo Art. 20 ~ 77 da loi n. 1.945 de Agosto

de i879...• ' '" .

2,5 sobro cada cento do passaras cboios que rorem
exportados Art. 20 ~ {fo. da loi n. 2U4 do Agosto

do i8SO .

58 sobro cad.~ dous metros quadrados do fornos para 20 70 idom
COZInhai' tIJolos ArL. § .

i % sobro a transforoncia por moio do vonda ou
cossão do acçõos do estabelocimen tos bancarias ou
de companhias o do apolicas goraos Art. 20 ~ 50 idem ..

iOO rs. por kHogramma da cobertores o toalllas de
algodão som pello, qno forem despachados para o
consnmo A~L. ~o S66 idem .

200 por pipa do ,'ioho e 200 rs. por duzia do gar·
rafas do vinho do qnalquol' procedoncia, compro·
bondido no art. i46 da tarifa da alfandega. dos·
pachados para o consumo, á oxcopção do Chamo
pagno, quo pagará 28 por duzia ArL. 20 § 67 idem ..

300 rs. por duna do garrafas do cognac o iOJ rs. pelas
do cervoja, dospachadas para consumo Art. 2' § 68 da lei n. 2U4 de Agosto do

.i88O ..
400 rs. por garrafiio do genobra até i6 litros o por
'duzi~ do gl1l'1'afas 011 frascos do licoros de.qualquer .
qualidade, dospachados pal'a consumo Arl. 20 § 69 Idem .

20U rs. por kilogramma de fogos da China (traquos)
0509 rs. por dito do fogos do qualquor ouLra uali· .
dado, despachados rara cousumo Art. 20 S7 Idem ..

50 1'0. por litro do oleo 0'1. az~it~ do qualquor quali- .
clado ontrado do oulra prOVlnCla para o consumo. ArL. 20 § 71.ldom .

t08 por milhoiro de tijolos o telhas despacbados para .
o consumo , Art. 20 § 72 Idom I •••

500 rs. por fardu do fano, a!fafa o quaosquer forra· .
Iteus seccas deSIJachados pal"ll o consumo ArL. 20 § 73Idem .

208 por pipa do vinagro do outra pr.ovincia desJla· 9 .•

50C~~l:~a~~~~ °d~~~sdnOm~u~·r: '38 p~~' diia' ij,j 'g;ci~' c~: Art. ~o § 74 Idem •.••..••.•••...••........•....••.•••.•.

vallar e 28 pela do gado v~ccum, quo ontrarom de
ouLras provincias Art. ~o § 7t da le~ n. ~Ul de Agosto do

188L ..
58 suhro os diroitos do cllapéos de feltro do lã o ilJ

sobro cada chapéo do pello do soda do qualquor
procodoncia, quo enLl'arem no consumo Arl. 20 S7~ idom .

i:063,f.!55 Desaparecou dosdo i883-fS84.

408000 Dosapparocou desdo i884·t885.

i9:t548i47 "10m idom, resLabelecido no actual orça·
mento .

i5:22783t3 Idem idom, cxi tindo porém no actual
orçamento sob fórma diversa.

i:5038360 Existe no actual cxorcício.

tO:i608155 Idem idom, idem idom.

H:7358ioo Existe no aetual oxercício cnm modi·
ficação •

944: 7098861

{o!>:593h740 Existo no actual exercicio com alteração.

i8:0IG~OOO Idem idom.

65~700

291%00

24:015b'96:l

4: 836S0oo

40:98986l3

i: 473R860

H:66984oo

4t:689850S

2:5408000

72:5288428

o ••••••••••••••

38:8880272

1.0:6706000

40~000

i8984t0 .•...••.••.•....

4: 0968679

4: 563Qi64

3:00-2B076

t07: 8286668 69: 2828196

7:l58~079

15:0578468

tO: 664QH9

274:1.308685

. .

........ ..

.... ·· .. ·.. ······1···· .. ··· .. ·····

••••• H.:.· •••··I:.:•• :.:.·H: ••

0.0 ••••••••• '.

5 P/o ad~icioDae. sobro os das casas quo, não fazondo
dos'egonoru (charutos, oigarros. fumo picado o dos- 1-.
fiado) sou principal J"3mo do cemmoroio, tudavia
nolles negociam \._ •...•. Ar1. 20 S22 idem , ..

51's. por kilogramma do Jognmos, ceroaos froscos ou
soccos quo ontrarom pal'a Oconsumo. á oxcopção do
trigo do qualquer qualidado o do arl'Oz com casca. Art. 20 § 82 Idom .

tO % sobl'e os direitos de Ilhosphoros o porfumarias
ontrados no consumo Arl. 20 § 86 idem .

!O Yo sobro os. diroiLos de louça do pó de pedra do
ns. i a 3 o i5 % sobre os cio louça do porcollana do
ns.4 o 6 ·· ...• · , Art. 20 S87 idom .

300 rs. por kilogramma do cêra vogotal om brnto, e
2001's. pelo do stoarlna om pão, quo ootrarom no
consumo Art. 20 § 88 idem .

80 rs. por volumo do assucar ou du café quo não fór
envolvido om fazonda fa bl'i cada na provincia ou 001 .
madeira do paiz '" Art. 20 § l6 da 101 n. 2424 eto Agosto do

i883 • ..
25 % sohro as diarias dos mombros da Assombléa Pro· ~

villcia!. ArL. 20 § ~1 idem ..
t08 por barra a lovantada nas foiras, excopLuadas

aquollas cujo commorcio consiolil' om gonoros ali·
menticios ' " Art. 20 § 52 idom ..

tO % addicionaes sobro O valor locativo das casas
cujo negocio principal consistir em charutos, cigar.
ros e fumo picado o desfiado , ..• ' ArL. 20 § 2i da lei n. 2484 do Outubro do

i884 ..

Secrotaria da prosidencia da provlncia da Bahia, 3i do Dezembro do i886.- O chofo da socr-ão do fazenda, Joào Moreira d~ Pi Ilho.
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ANNEXO E

Quadro de todas as verbas de despezas da provincia creadas e que existiam
antes ~lo 1° de Janeiro de 1878, com declaração da sua importancia quer
orcada quer realizada até 30 de Junho do mesmo anno, quando findou-se
o exercicio de 1877-1878

TITULOS DA DESPEZA

i Ig(ssembléa provincial. .........•..•..•.••..••..•.•.....•.•........•......•

;. [J~ú~m: P~;~'~~i~F·~·:·:·:·:·:·:·:·::::::':.:::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::::
~ Aposontados, jUbilados o ponsionistas .

~ ~~S:;io~i~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::
8 Catecbe.e ..
9 Hospik,1 dos lazaros .

iO Asylo de mendicidade .
H Ferça policiaL ..
i2 PrcJos pobres e casa d. prisão cem trabalhn .
t3 Passeio publico .
14 Navegação a vapor ..
i5 !Iluminação publica .
16 ~'abricas, cong'l-uas o guisamonlos .
t7 Asseie c limpeza da cidade .
i8 Comilorios publices .
19 Instituto agricola .
20 Tboatro publico .
21 Obras publicas .
22 Juros O amortização da divida .
23 Evelltuaes, inclusil'e os feslejos de dia 2 de julbo ..
24 Ll'ceu do Arte. e amcies ..
25 Monte·pio da Bahia ..
21i Asl'\o do alieuados .
27 Reposições e re titlfilçõos .
;JS Exercicios finlles .

Importancia despondid~ com a Estrada do For!'l) Central. ..

75:0005000
78:0008000

205: 2íiO,~000
5li :3408000
1.80.270,)010
3S:000SOOQ
21:530@00
3:600,)000
18:000~000

32:00°8000
500: 3UO,)OOO
86:500,)()OO

6:290@Oll
79 :000-il!00

198:200,)000
32:5504000
44:000,,000

5:7ooSOOO
20: 000,)000
2:700,)OOJ

150:0IJOEOOQ
297: 900,)OUU

6:QOO,j000
3:liooSOOQ
i:000;5000
4: 234jOOO
5:0006000

33:909,5234
200:0008000

2.8~5:2 3E23i

lO3: 36ff173
67:ool.~9l7

245: 2158575
482:168 414
168:
36:
8:2.j,
:I':6UO~

i7:999S986
31:9991~95

529 :028,)015
93:7i981.20
5:551,)040

78:999,5996
210: 406H527
13: 93315394
43:999$992
3:7005255

1.9: 99915997
2: 67·i';'988

1.82:947,~62

4G2:530~~00
2:8~2{j500

3:000;5000
9996998

4:234;)OJO
8:683;'572
33:909~~~
200:000~

3.065:893$197

S.crelaria da prnsidoncia da Babia, 31 de Dezombro de 186.- chefe da sccção do fazenda, João Moreira de Pinho.
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Quadro de todas as verbas de despezas
figuram no actual orçamento,
semestre de Julho a Dezembro

ANNEXO F

novas creadas no periodo do 10 de Janeiro de 1878 a 31 de Dezembro de
com declaração da quantia em. que cada uma importou annualmente, nos
de 1885

1885, algumas das quaes já desappareceram,
exercicios em que foram eifectuadas até ao

e outl'as
fim do

DESPEZAS

Seoretaria do Governo

LEGISLAÇÃO 1878-1879 1879-1880 18~o-l8B1

•
1B8Il882 1882-1883 1883-1004 1884-1885

r semestre
1&l5-1jkll6

TOTA.L OBSERVAÇÕES

Gratificação de um collaborador..•.•... '" •••.••••.•.••.•... Ordom da prosidencia do 24 de Maio do 1879.••......
DiLa por l,'abalbos feito~ fóra uas horas do oxpediente .••••••. Ditas d,e 3 do Março de 1.879, ,. de Afaio de 1830, 4 de

Janeiro do 1.882 o 1.2 do Abril do 1884 ..

Tll.esouro Provinoial.

600hJOQ

~008O'JO

6008000 6008000

700&000 .

600,,000 1.508000

1.:0508000 . 3:0oo~ .

2:Õ~080001 Dosapparoceu do 1883-1.884 em diante.

5: 2500000 Idem do 1884-1885 idem.

Vencimentos do tros praticantes Rogulamento do 1.5 do Dezembro de 1.88~ .

Reoebedoria Provinoial.

Voncimentos do fiel do thosoureiro e de um praticanto Idem idem .

Ool.leeotorlas

1.:1.558555

1.:457/)000

2:4006000

2:600,)000

~:4000000

~:600.m0

2:4oo.lOOO

2:6008000

2:4000000

2:6008J00

1:2008000

1:300;\000

H :955B555 ExiJto no actua) orçamento.

1.3:1.~70000 luem.

Juros do dinheiros depositados como fiança do colloctoros .• 11.1'1. 3° § unico da lei n. 2221 do Agosto do 1881. .......

Instruoção Publica

.............. . 1.:045Sl57 .. I. :400&\78 Idom.

Voncimontos do tros professoros o um amunnonse da escola
normal de homons _ Rogulamonto do 5 de Janoiro do 1.881. , .

Voncimontns de tros professoras o uma omattuense da esoola
normal do mulheres , , Idem idem '"

Vencimentos do um porteiro o de um bedel do Lycou Idom idom ..

~en:l1nl].riode es1Judos preparatol.-ios

.............. .............. 3:7000000 7:4009000 7:400,JlOO 7:4oo,lOO0 7:400hJOQ 3:7005000

.............. .............. 3:5008000 7:0006000 7:0005000 7:000~ 7:oo0~ 3:5001)000.............. .............. 7506000 1.:500nooo 1.:500J1)00 1:500 00 1.:500 00 750.)000

37:000~000 Idem.

35:0008000 Idom.
7:500/,l000 ldom.

Subvenção Leis n. 2U/. de Agosto do 1.880, 2424 do Agosto de 1883
o 248'. do Outubro uo 1.881 .

Vacoina

Voncimontos do um vaccinador suburb:mo Regulamento do 1.0 do Março do 1.8 1... . .
Alugnel da casa do insLiluto •..• , ••..•.•.. , .••• _.•....•••.•• Urdom da prosidencia de 4 de Outubro do 1.878....... 3ni8ôo0 500ROOO

I~l.u.:lDi1'l.ação Publ.iça

2:0008000

400~
500JQoo

2:0006000

1.:200.5000
5008000

2:0000000

1.:2008000
5008000

4:000,jOOO

!:200.lOoo
5oohJO(J

5:0008000

1:200,1)00
50JHQOU

2:0838333

600h\lOO
~50/,l000

17:0838333 Idem.

5:8)()80OO Idem.
3:625,jooo'ldolll.

Voncimontos do nm ajudante do ongenhoiro fiscal.. ........ Loi n. 2114 do A~osto do 1.880 e acto da presiuoncia do
{4 do Jaueiro do 188l. ..

Grallficação do fiscal da iIIuminação do Rio Vermolho Acto de 31 de Janoiro de iSS\! ..
lIIuminação da mesma localidado I.oi n. 2Ul'8doJulho do 1.880 ..
Idem do Alagoinhas o Foira do Saut'Anua Lois n. 18;'3 do Solombro do 1.878 e !945 do Agosto de

• !879 : ..

Tb.eatro PublIco

.............. 600,)000

............................
9:Ooonooo 9: 000b030

1:2008000
i948000

6:1.81.;3867

9:0009000

1.:200,\000
480tlOOO

4:7258000

9:000,,000

1:200,lOOlJ l:!OO$lOO
4 0$100 1<80/l<lOO

4:9251)00 4:050.soo0

9:000HOoo .

6008000
2·109000

1:4738635

6:0001~0001 Iuem.
1:8749000 Idom.

21.:3558502 Idom.

45:00O,'lOOO Para esta despeza passou para as 1'0'
spectivas enmaras o imposto da do·
oima.

Subvenção ú companhia Iyrica Lois n. 1853 do Sotombro de 1878:e i945 do Agosto de 1-",.{ 70.............................................. 2J:ooo,\003 I ~O:UOlJllOOO ..
Idem á dramatioa · Lei n. 19'.5 do Agosto de 1879. 5:0008000 ..

Aoadolnia. de Beilas-A.rtes

1.\J:~~~lllosat>p.arncouUO 1880-1881 em dian to
l; :0008000 Idem. Idem.

Subvenção Lois n. 1853 do Setembro de 1.878 o 2114 do Agosto do
I.SS0 .

Associação Typogl.'apb.ioa Ball.iana

2:0000000 2:0009000 3:0JO,)000 3:000$;00 3:0006000 3:0008000 3:0000000 1.:2508000 2U:2508000 Existe no actu:u orçamonto.

Sulivonção LOI n. 1.945 do Agosto do 1.879 .

Assooiação Proteotora dos Desvalidos

1.:0008000 1.:000,,000 1.:0008000 1:0006000 i:OOOBooo 1.: OOO.;xlOO .. 6:0008000 Idem.

Subvonção Lo! n. 2421. do Agosto de 1.883 ..
Obras da nova rna da Montanha LOIS h. 1.809 de Julho de 1878 e 1966 d~ Junho de

1880................... 1.45:2886859 63:878!J9i8

10:266N904 .
Dilas da estrada de fOl're de Sanlo Amaro Leis n. 181.2 do Julho do 1878 o i966 do Juuho do

1.880 .
Dilas do caos do Ouro Lois ns. l.920 do Agoslo do !879 o 1966 do Janeiro

do 1.880 ..
Dilas da ostrada do forro .Bahia o MInas Lei n. 1.91.6 do 28 do Agosto do 1879 ..

526:SU8200

130:6238429

49~:686S789 5H:91114060

68:0298861 3~6:6388268

1:000h'OOO

32:5228~25 .

352:~20D485 28~:2258990 120:6678803

iO:721p8iO .
990:000,1000 291.:6008000 ..

1:00Q8000 4168665 2:41.68665 Jde m.

372: 3i38631 Desapparocou desdo 1882-1.883 em
dianto.

2.296:7976"231 Idom do !88õ·!886 idom.

425:389,~39 IdolO de I. 82·1.883 idem.
l.281:6006000 Idem de 1883·18ll~ idem.

1----/-----1----;--1-----1----1-----1-----1-----1------

695: 575R059 665:395B568 1.016:8428312 i.~311:2901l587 6!5:9SOt-/90 171:2278924

Secretaria da prosidoncia da provlncia da Bahb, 3i do Dazombro do 1.886.-0 cbefo da secção do razonda, João Moreira de Pinho.
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ANNEXO G

Quadro dos impostos decretados pela actual lei do areamento vigente n. 2569
de 20 de Agosto de 1886, para opresente exercício de f886-1887, e seu area
mento organizado pelo thesouro provincial por não ter sido expresso na.
mesma lei

..
'"..

IMPOSTOS

1.3

14
I.
2
3

iG
t
2
3.

1.0
I.
~

'3
l.7
I.
2
3

iS
t
2

lU
20
21
n
23
I
2
3

24

25

26

27
28

18

DJ.reltos de exportação

Moio dizimo de miunças, inclusive arLefaclos, e exchlidos trntas, TOlas, tecidos em peças
e saccoslabricados nesla provinoia•..•.•.• 0 ..

2 % sobre genoros do paiz livros do direitos na exportação : ..
2 % sobre diamanlos o carbonatos, cobrados ad valorem, segnndo a pauta da alfando~a ...•
Um roal OBfto por kilogramma do assucar, com oxcepção do quo fôr acondicionano om

fazonda fabrIcada nosla provincia .
10 rs. por kilogramma de jacarandá, pau-brazil o do onLra qualquor madeira para con-

slrucção, marcenaria o tinluraria o .

14 rs. por kilogramma do piassa'·a , .. ,
21 n. por kilogramma de cafô ..
23 n. por kilogramma do fumo om folba, corda, rolo, mangoLe, ou do qualqnor fôrma

preparado para oxportação : 1

1

3~ rs. por kilogramma de cacau .
55 rs. por kilogramma de couro Becco ou salgado ..
400 rs. por milheiro de cocos ou coquilhos .
Um real por kilogramma do genoros oxportados a poso, com oxclusão dos taxados pelos

§§ 40 a 11. ..
53 por l,ipa do aguardeule e proporção para menos .

Ren.da lançfl,da e arrol.ada

Fabricas do charu los:
I :OOJS polas do primeira ordem o '

500S polas de segunda ordem .
200~ polas do tercoira ordem ; .

Fabricas do r.itrar~es: •
1.:2008 polas do pramOlra ordom ..
500.~ polas do segunda ordom .
2008 polas do lercoira ordem .

Fabricas do sabão:
2fJO~ polas do prim,cira ordem ..
150S pelas do segunda ordom .
1.008 pelns do lerceira ordem ..

Fabricas do cal:
200$ por aquollas quo funccionarem a vapor ..
l.O08 por fabrica simples , .
50S por fórun '" , ' .

Fabricas de vinagre, oloos, volas de córa on de carnaúba:
WOB polas do primoira ordom , .
50S polas do sogunda ordom .
50DS per fabrica. do locidos .
500. por fabrica do rofinação a nper o 2UO,5 polas refinarias..•..•.•.......•.•.••.•.•.
20U8 por fabrica cio fundição a vapor ..
~008 por fabrioa do cerveja " .

Sorrarias:
300,; por sorraria movida por agoa ou 3 vapor .
2018 polas do se~unda ordom movidas pola mnsma fórma..••.•••.•••.•...•.•.••••••..•.
lOO$ polas quo so deslinarom á serragom do taboinbas para acondioionamento de pro-

Iluctos da provincia .
2:ooD8 sobro malorial rodauto da companhia do vobiculos oconomicos, i:~OD8 obre o mate·

rial da omprora - Trilbos contraes - , 1:20 8sobro o malorial da ompreza - Transporlos
urbanos - e 1.:00 4sobro o olovador bydraulico '" .

{:0008 sob"e cnmpanhia ou agoncia do seguros do qualquer ospecio, ostabolecida na pro
vincia, excepLuadas as do fngo quo tivorom sorviço comploto para oxtincção do incon-
dios, o se obrigarom a sorvil" gratuita monto ao govorno .

600$ p.or nslabolecimenlo do carros para aluguol com a excepção das companbias dos
carris urbano .

5008 sebro casa quo negociar on oxportar passaros o ontros animaes choios .
Por casa, hotol, paslolaria, hospedarIa ou café onde vondor-so ospiritos fortes, vinbos,

cerTOj,~ ou licoro., ainda quo ostos gouoros oslojam dopositados na alfandoga, armazons
ou traplcllos, on em qualquor outro doposito, rovogado o art. 91 do aclo do governo do
1.0 do Dozombro do {883 :

65:923,59 O
3:155$637
4:21QD'HO

28:089~633

37: 850866 t
86:00".-h81.5

1.63:1.76,5331

1.50:332:1610
{53; 4918736
78:5923239
3:673,5752

36:268~296

1.:6898588

5:ooo8OOD
1.:500BOOO

8005000

3:600';000
1:5OO~OOO
1.:200,)000

1.:2005000
3001!oOO

f.:loonooo

~
8

300EOOO
550,5UOO

5:0ooHOOO
1.:6oo,wao
i :0005000'
I :0001Í000

6008000
600,)'000

300~OOO

5:6005000

9:000.1000

600~000
500,,000
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1
9
3
4

29
:l
9

30
i
2

31
i
2

32
33

34

35

36
31

38

39
40
41

42

43
44..,
46

47

48

49

50
5i

52

53
5r..
55

-2-

DiPOSTO

608 na capital da prodncia \

~g~ ~~: ~m~;~. ~~~~~~.s::::: ::: :::::::: ::: ::::: ::: ::::: ::: ::: :::::::::. ::::::: ::::::::
203 nos domai. lagares da proviocia .

Por h,'Lel, ca a de pa to, café ou hospodaria:
608 na caPital J
30S nos domais lagares da provincia .

Pnr bilbar publico:
60a oa capiLal.. : •.: '1
40S nos domaiS logaros da provlncla .

A~mb~u~: .
50,1 na capital, cidades e rilla. ao liUoral da proviocia 1
20$ oos demais logare da provincia .
30B sobre cada om carro particular , ·.· · ..
203 por pess,)a que ua cidades llublicamonto exercerem qoalquer das profissõe. de advo·

gado. avaliador, contador, contraste, COl'l'oto", dentista, dospachante (com oxcopção
dos da alfandoga), di triboidol', oscrivão, modico, !lrocurador, requeronte, solicitador ou
labellião, não prevalocendo as circumstancias de moraram 110. mo mas casas ando
oxorcem as referida IlTofis õw ·· .. :·.: · · ..

158 por barco omprogado no commercio do interior da "prOVlncla, :lOS por lanCha .dom
e 5$ por saveiro hlem .

400 rs. por tonolada do all'arouga omprogada no sorl'iço do carga ou descarga, conformo
a arqueação e mato'icnla, e 2 Ors. por tonolada de embarcação ompregada no sOI'viço de
transportor mercadorias, qnor de importação, qoor de expor\ação do terra para bordo o
VICO-Vcrsa.....••.....•.••••..••.. 0.0 ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• o ••••

2~ % sobro o valor locativo dos escriptorios oxclnsivamonto d.o c0'!1missões :.
2~ % addlclonaos ao Imposto sobro O valor locativo dos eSCrl\ltOrlOS ou casas do agencIa

do companbia do vaporo o aos dos em quo habitualulonto se lher 0lloraçõos do cambio
ou bancarias , , ' •.

~O % sobre o "alor joealivo do cscriptorios o ootras casas COmmorciaos, cujos negocias
"fo~em em grosso ou )lar atacado , "., .

1:> % sobro Ovalor locatiVo das c.sas, cujos nogocios forem a VarojO ou a retalho .
10 % sobro o valor jocativo dos trapichos o arrnazons do dOJlosito .
6 % sobro os vencimontos dos empregados aposontados 00 jUbilados quo uxercórem om·

progo geral. provincial 00 municipal rotrlbuido por ordonado ou grati~cação do qoanti~
ctrLa,. e sobro os vencimentos dos quo tivorem sido apo oot1~OS 00 Jubilados por 101
ospuclal, com dls.ponsa do 'lual'luur porçã ,lo lompo do exerclclo .

3 % sobre ?~ veoclmenlos daquel/es omprogados aoS qnaos se tenha co!Dputado no tempo
. do exer.clCIO para aposentação o oxorcicio do om"progu gorai, muniCipal, ou mesmo
provlUclal quo não désso diroito á aposenladoria .

!O % sobre!,s (liarias.dos membros da asserubléa provincial. : : .
:lO .%.addiclonaes ao Imposto do valor 10catil'0 das casas cojo negocIo prinCipal con-

81sttr e~ ,cbarntos,. cigarros, fomo picado ou dosliado : ..
10 % ad~lclonaes ao Imposlo sobre o valol' locativo dos kiosqnos ou gal~'·las .
5 %. ad.diclonaos sobre o impo to do valor locativo das ca as (lUa, nao fazendo o mmO

prlOclpal d.e commercio do charutos, cigarros, fumo picado ou desfiado, todavia com
elles lIogoclarem , , ..

i ').. sobre o lucro divlsÍl'el paios accionistas do estabolocimentos bancarias O de outras
as.sociaçãos anon)'mas não comprohondidns nos paragraphos deste artigo..•....•...•.•.

DO~lma urbana, c?br.ada na razão do 10 % sobre o valor locatil'o dos 11l'0dloS om todas as
CIdades da provlncla o na froguezia do S. Felix, fronteira á cidade da Cachoolra •......

Renda não 1ançada

2 % sobro a import~lOcia de doaçõos illte .. l'il'OS, constanlus. do 03criptur.as, quer parli·
cula~es, quor pobllcas, oxcoptnadas, porém, aS doações fOltas como adlantamonto de
leglt.'ma. qt~or patorna, qner matarna, o exceptuadas tomhem as quo forem em beoeficlo
de hbertaçao de escravos do um o do ootro sexo _ .

6 % sohro o rapé fabricado na provincia, cobrado por ostampilha .
l~ % sobro os contratos do aforamento ou arrendamonto de immoveis comprchondidos no

pel'Ímetro da decima urball;l, com a oxcopção .108 quo fOTem cdobrados caIU a fa70enda
geral, pro"rnc,al ou mnnlclpal : sendo este imposto calculado sobro a base da totahdado
das prestações annuaes nos contratos do arrendamento e sobre a som ma das prestações
de 10 annos nos de aforamento .

2 % sobro as a ...·omataçõos ou adjudicações e contrato do compl'a o vOllda de bens do raiz
sobro os preç?s .dos c~ntratos do. cossão do (IUalquor diroito ou acção; o so.bl'e con
tratos do admlJlostraçao de fallrlca ou do fazelidas rllraes, nma vez quo sOjam con·
signa.dos por escriplo ou lavrados 010 nota publica salvo send~ o yalor das mosmas
Inforool' a 8:00.08 cQmpr~,.ado 1'010 titolo do acqoisição do pToprlotan.o; o sobre o pr~ço
do transforoncla por mela do venda ou cessão d,e acções de estabeloclmentos liancal'lOS
ou compaulua , .. , .

2 r. sob~o.o proço de tran~feroncia.do emprezas ou seus privilogios , '" ..
4 Vo addlclollaes sobre a renda bqolda ae cada impllsto ..
6 % sobre todos os direitos geraes a qne estão snjeltos os genoros e morcadorias não

procedentes do pan; exceptnadas a {,Lrinha de trigo, bacalhau, ca"no do xarquo, praias,
tiota, papel para impressão e os geoel'os o as Iuol'cadorias especial monto tribotadas
nesta 101. ..

60 % sobre os emolumentos que c~bral'em as ropartiçõos provinciaos, devendo as liconças
para USII do titulo ou oODdooora~<>e3estrangeira. pagar O. mosmo. omolumentos dos titulas
o cOlldocoracõos nacionaos, na fórma do acto do govorno de H de AgosLo do 1873 ..•.....

60:00050UO

980,1000

l :760$000

5: 160';000
325SOJO

3:350~000

5808000

39'í,;000
:lO:OOOJOOO

4:1605000

106: 559,5500
70:5:l1•. 421
10:9818S00

219$177
5:mjOoo

1:443,;380
1:014.;)000

3838~10

10:0008000

343:895Sõ~

903S530
H:339~130

6'>: 9915{64
80,)000

89: 569,$856

!.so:0000000

i4:2l58644



-3-

cn
«>
~

Z
;;;..
~ .
lO

~

,:
'"..

57
58

59
60

6i
i
2
3

62
63
6"
65
66
67
68
69

70

7t

72

73
74
75
76
77
78
79
8
81
82
83
84
85
86
87

88
89

90
91
92
i

2
3
4

93
9',
95
96
97
98
99

iOO
iOI
i02
i03
i04
!O5
i06
!O7
i08
t09

IMPOSTO

i5 % milis sobro 03 diroitos do lilulos O provisõos '"
200 I"S. por tonoJada do arquoação do vapores e navios do coborta onxuta nacionaes ou

ostrangeiros, matriculados na provincia, ou na mosma entrados para carregar ou
doscarrogar o

2M por titnlo do supplento do jniz municipal, de orpbãos e pelo de collector....•....... ~
i55 por titulo de delogado de policia, o de sons supplentes o pelo do escrivão de col

lectoria; 58 por titulo do subdelegado do policia o de seus snpplentos ..•....••.••...•.
Por mascate:

200J no municipi.o da capita1. : ~
iOOn nos mU~'~'~los o ou~ras cldados da provlOcL~ .
50S nos mUOlclp'OS das "'lias da provlncla .
2 OS por volume om que se vendor joias ..
200S por prorogação do contrato quo traga oun3 á provincia suporior a 50:0001J .
iDOS por prorogação qno á provineia traga onns suporior a 20:000,~ .
5,~ por volomo de generos do commorcio, com OICO pr,ão dos alimenticios ..•.•.•..•......•.
208 por cada loilão feito 010 casa particular ou om deposito .
2008 por Iiconça para tirar madoira ou piassava 0 .

i08 por animal do montaria, particular ou do aluguol na capital .•••.••••... · •..••.. " ··1
58 por animul do carga na capital, com excopção dos das froguozias subnrbanas ........ \

251J sobro carroça on machina de carroto tirada por animal, com excopção das do hOSPital~
dos Lazaros, Asrlo de Mendieidatle o assoio da capital o .

t5~a~~~:I~ .c.~~~~~: .~~. ~~~~I~~~•.~~••c~.r.'~:~..t.i~~~.~.~ .~~~:.~~~~i.c.~.a.r.•~~ ..~~. ~~~~.~~l.•~:
iD,~ sobro .ca~roça ou machina do carroto tirada por animal ou á mão nas outras cidados

da pronncla...................... . . .. .. .. . . .. . . .
iO % sobro o diroitos do taboinhas apparolhadas para caixa do charntos .
3 rs. por kilogramma do forro o de quaesquor horvas soccas para forragem •.••..•...••.. ·• I,500 rs. por litro do caloo do canna fermontado para consumo ..
iDS por milhoiro do tolhas ou tijolos não fabricados na provincia .......•...•..••.•..••.•
6S por milhoiro do cbarutos, idem .
600 rs. por milhoil"o do cigarros Jo pallOI pardo ou amarollo, idom ..
l"~OO por milheiro do cigarros do outra qualquor qualidade, idom .
80 rs. por kilogramma de fumo desfiado, idem .
40 rs. per kilogramma oe fumo picado, idem .
2 n. por kilogrammu de fumo de role, idem .
tOS por pipa de aguardente, idem e cm porporçãe para menos ..
3n8 por pipa de moI, idem idom .
50 rs. por kilogramma de assucar crystallisado on pnlverisado, idem..•.....•..•.••••..•.
30 rs. pOI' kilogramrna do assucar r06nado e branco em geral, idem .
tOO rs. p~r kile.g,::~mmade velas de stearioa, idom, o 200 rs. sobre dito do ditas quo não

soO'rem ,mpos'çao geral. : .
i60 rs. por baralho de cartas do Jogar, Idom ..
Cinco róis por Idlogralllma de lepnmos, ceroaes fre cos ou seccos (oxcepto o trigo) de qnal-

'1ner qualidade, não sendo da provineia ..
t60 rs. por grosa de phophoros não fabricados na pro'·incia .
38 tio cada roz abatida para consumo .
1m poste do podagio e barreiras, sende:
100 rs. por passagoil'o uos vaporos de comllanhias snbvoncionadas pela provincia, ficando

e to imposto roduzido a 60 rs. p~ra os pas ageiros de prõa nos Tapores que fazem a
navegação interna na Bahia .

40 rs. por animal vaccum, cavallar ou muar nas pontes .
80 rs. 110r caHO tirado 110r dous animaes .
160 rs. por carro ti rade por mais de don animaos .
Imposto geral sobro pateutos da guarda nacional.. .
Imposto sobro pllonto da guarda nacienal, na fdrma da loi n. 2114 .
Di videndo das acçôe da Brasilia1l l11lperial aentra! Bailio RaillUay , .
AUlilio do geverno gorai para força pelicial. ..
I\ecoita oventual. .

~1~1!lõ~~~~:~~~~~if~~~1:~:~i;';';'~;';'~~'::::~':'::';.;::.~~.;.:.:::.~::~ ::~~.; ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:
Matricnlas das aulas secundarias .
Multas por nogligoncia, infracção de lois ou regulamentos .
Impostos sob,'o loterias .
5qD. % sobre cada .!'i1hete do loteria 00 ontra provincia ou do paiz Ilstrangeiro, cntrado .
DIVIdendo das acçoes da ostrada do ferro de Nazareth .
Saldo da estrada de ferro de Santo Amal·o .
Saldo anterio,· ..
DiTida activo .

2:8!i$79i

ii

2:6636000

9:475,)000

333~333

S
B

2:2i3$150

"1:20a<iQOo

2:H58000

t3:i48$66g

i:554~87
$
ii

4:5OO~000

i: 562,s560
3:306$200

852~980

i3:7608oo0
8

26:oooBOOO
3:54i 8350

9:2045000
iJ

21:90H385
65:92015000

i81:iDi,)OOO

5: 799!J060

s
S

20:670,5100
i3 :500,)000
46:879iJ670

iJ
675602

5355i 7
:140: 6218152.
2~:i55SI93
5:639,"092
5:40a8000
2~: 5~1~.~~~
2u: 7aOBOOlI

,~

S
iJ
.5

208:966g3 i

3.046:875,)600

Seeretaria da prosidoneia da Oahia, 31 do Dezembro do i886.- O chefe da secção de fazenda, João Moreira de Pinho.





AN JEXO H

· Quadro das verbas de de ;pezas votadas pela actual lei do areamento, n. 2569
de 20 de Agosto de 1886, para o presente exercicio de 1886~1887, e seu
orçameJ?,to consignado na mesma lei

§§
i
:l
3
4
5
6
7
8
9

iO
ii
i2
i3
U.
i5
f6
i7
i8
i9
20
2L
22
23
2"
25
26
27
2
29
30
3i
32
33
34
35
36
37
3
39
40
4i
&2
43
44
45
46
47
4
49

TITULO DA DESPEZ.\

Assemblóa provincial ..

~1,c:e~~~~aP~~vf~;ie:I~~:: :::::::: :::: :::: : : ::::: :::::::::::::: ::::::: ::::::: :::::::::: ::
Recobedoria das rsndas provinciaos,inclusive a porcentagem dos empregados da alfandega
CellocLorias , .

~~~)J~~~~~;r~~I:i~~':':':' :':':':':':':':':':':':':: :.:.:.:.:':':.:.:.:.:.:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
InsLiluLo vaccinico .
Fubricas, congroas o guisamenlos ..
Catecheso o civilisação de iodios ..
Casa do prisão com trabalho .
Assoio da cidado da capitaL ..
Com a illuminação publica, inclusivo a do passeio publico e a do Rio Vermelho ..

g~l~i:;r:~à~~:·~i~~:::::::::.:.: :':'.:.:.:~'.".:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::
~~~~~er~~~~·::::::::::::.':.':.':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::
Emprogados inaclivos .
Hospital dos lazoros .

~~~I~ ~: ~~~nli~?d~d~:::.' ::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::: :::.'::::::::::: ::: ::::.':::
Com'p~nhia Babi~na de Navegação a Vapor .
FostlVldade do dia Dous do Julho ..
Instituto Agricola .
Semioario do scioucias ecclesiasticas · .
Seminario de estudos preparaLorios ..
Lyceu rle Arles e Omcios " , .
Academia de Bellas Arles ..
Sociodade ProLecLora da lofancia .
Sociodade Prolectern dos Desvalidos .
Associação Typollrapbica Bahiana ..
Monlo-pio do Artislas .
Monle-pio dlls Arlificos " ..

~~~I!~~~S~~~~~~~~i~:~~~.:.:.::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::.:.:.:.:.:.:-:-:.:.::::::::::::::::::::::::::::::::::
D05pozas o'·ootuaos .
Juros do 7 % do apolices da d ivhla provincial da 5ll. a 14', 22", ~h o 25ll. emissão•..•.
Juros do G % do apolicos da f5' a 210 o 23' omissão ..
Ro gate do cento o quarenla dossas apolicos .
Divida fiucLuanlo 001 conla-correnlo com oBancodoBrazil avoncor.soom3!doMarçodol 7
Juros do 8 r. dessa quantia .
Dobitos paI' lolras ao Banco Inglo .
Juros a vencer-se no oxorcicio .
Debilo por lolras á Caiu Economica ..
DobilO por lotros ao Banco MorcanliJ. , ..
Debito á Tbosouraria do Fazonda ..

QUANTIAS

ORÇADAS

97:3305000
5 :892~500
93 :2i6,5473
70:56~2í

80: 0948000
567 :899B426
H:214il147

472: 900J260
U:790BOOO
i5: ;;25,}500
5:600,;000

26:5088660
&(): 0009000

i96:610DooO
i:i001l1OO

53:466Bi95
i: 534$000

UO:380S380
i258000

i56:6~754
i3: 000.>000
8:4688000

30:0 06000
i28:000~OOO

2:00JôOOO
~4' 00081lOO
5:000,~OOO
5:0006000
5:000,)0 lO
4:00015000
2:000óOQO
i: 000;)000
i:u008000
i:OOOEOOO
i :ooOBOOO
i:OOOSQOO
5:947,3200

Hj7:715S415
7:2 ,5918

383:061.sooo
f24:6205000
i40:0oo0000
500:000B'()()
40:000:000

i50: ODO '000
2:0 05000

420:000bOOO
iOO: 0005000
i50: OOodJQO

4.486: 506b35~

Secrolaria da prosidoncia da B.llia, 31 do Dezombro do t886.- O chefo da socção do fazenda, João Mureira de Pinho.
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ANNEXO I

Quadro descriptivo e comparativo da divida passiva da provincia em 30 de Junho de 18i7, fim do exercício
e que provavelmente subsistirá na terminação 'do presente exercicio

de
de

1876-1877,
1886-1887

com a actual em 30 de Novembro de 1886,

DIVIDA EM 30 DE JUNHO DE i877 TOTAL
DA DlVLDA DIVIDA EM 30 DE NOVEMBRO DE 1886 TOTAL

DA DIVIDA

.'
FUNDADA:

2.260: OOOBOOU
550:00U/jOOO

FUNDADA:

8.0H:3006000
5.761 :3008000
2.250:0008000

I
Em apolices do juro do 7 % " 1 ..
Idem idom de 6 % ..'UtO: OOO~OOO................................

1-----1

Em apolicos do juro tio 7 % .
Idom idom do fi 'to , '" '" " .

FLUCTUJ.NT B : FLUCTUANTB :

100:0008000
!.OU: 0008000

Ao Banco da Bahia ao juro do 7 % .
Ao Banco Mercantil ao juro do 7 % ..

A' Sociedade Commercio ao juro de 6 % 1-.-.-•.-.-..-.-.-..-.-..-.-.1

A' Caixa de Cauções, supprimonLos a outms caixas .

200:0003000

200: OOO/lOOO 400 :0000000

56:9l3~79G

Ao Banco do Brazil, conta,corronto ao juro do 8 % .
Ao Banco da Babia, idem idem ..

A' Caixa Economica, letras, ao jnro do 8 % "
Ao Banco Inglez, idom idoUl ..

456:913,1796 Ao Banco Mercantil, itleDl idom , .
A' Tbesouraria de Fazenda, som juro .

5:>0:0008000
400:0001)00

420: 000,$000
1.50: OOOJjOOO
100: OOO,$O~O
150:0008000

QOO :OOOSOOO

820 :0005000

72:56"8237
236:2088833

A' crcdores de exercicios findos, a saber:
A diversos credores .
A' Caixa de Cauções, snpprimento a oulras caixas cm exercicios já encerrados.

1-----1
308: 7738070

BXBRCICIO DR l.88j·1886

13:373,,720
10:OUOJQOO

Vencimentos de empregados, snbvenções, congruas e outros pagamentos
por folhas ..

Di vel'sos oulros serviços (aproximadamonte) ..
1-----

Juros do li % e 7 % das apolicos proviociaos do semestre vencido em 30 de
Junho proximo passado .

A' Caixa do Cauçõos ..

23:3738720

1.4l.: 474j)000
60: OOOilOOO

EIS"CICIO DR 1.886·1887

2. 67i: 3388608

10.682: 638';608

9j!: 338,'1608

407: 3248818

1.0: 393$JOO

60:0;08000
53:3338333

250:65881.52
3:3338333
40:000~000

A' Companhia do Gnz (AgoHo a Novembro aproximadamente) •.••.......•...
A' Companhia Bahiaoa (Jolho a Novombro) ..
Vencilllonlos d1 empregados, subvenções, congruas e oulros pagamootos

por folhas .
Asseio da cidade (Novembro) .
Diversos oulros serviços (aproximadamonto) .

1-----
Caixa do Cauçõos ..

1-----1-----1-----1------:-:-11
3.2fi6:Q136796

. Secretaria da presidencia da Dabia, 3i do Dezembro de 1886.- O chefo tia secção de razendd, João Moreira de Pinho.
20



" ,

INFOR~I ACÁO N. 6
()

~ie> G:.-ra:n.de de> S-u.1"





s. PEDRO DO RIO: GRANDE
DO SUL

Provincia de S. Pedro do R.io Grande do Sul.- Palacio da Presidencia em Porto Aleg're.
N. 1160, -3a secção, -20 de Abril de 1887.

Illm, e Exm. Sr. - Tenho a honra de tra,nsmittir a V. Ex, os seis inclusos quadros contendo
as informações exigidas por V. Ex. em circular de 6 de Novembro do anno passado.

Os referido quadros (onstam da relação annexa que os cobre.

Deu~ guarde a V. Ex, -111m. e Exm. Sr. Con elheiro Barão de Cotegipe, Presidente do
Con elho de Ministros.-O presidente, Bento Lui:; de Oliveira Lisboa.

I
Relação dos quad1'os que acompanham o oflicio da Dil'ect01'ia Ge~'al da Fazenda P/'ovincial sob H. 249

de 15 de .tlb~·il de 1887, contendo as informações exigida nos divei'sos itens f01'mulados na
circulai' da P"esidencia do Conselho, datada de 6 de "Novembro do 1886.

N. 1. Quadro da receita e despeza desta provincia no exercicio de 1876-1877, demonstrando
o deficit e modo por que e liquidaram as respectivas contas;

. 2. Dito da divida pa siva ao encerrar- e aquelle exercicio em 31 de Dezembro de 1877,
di criminada a fundada da fluctuante, com declaração das taxa dos juros a que e tavam ujeitos
-o respectivos titulos ;

N. 3. Dito do impo tos creado pela as embléa provincial, no periodo decorrido de 1 de Janeiro
de ~878 a 31 de Dezembro de 1885, que ainda figuram nos orçamentos e eu producto annual ;

r. 4. Dito da de pezas autorizadas nos exercicio de 1878-1885 e ua importancia annual
verba por verba;

N. 5. Dito da receita e despeza da provincia orçadas para o exercicio de 1886-18 7, de
monstr~lDdo o deficit presumivel e importancia actual da ua divida fundada e fluctul1.nte, bem
como os meio empregados para cobrir o deficit previ to ;

N. 6. Dito demon trati\'0 da receita arrecadada e despeza etrectuada, com e pecificação do
saldos ou deficit verificado~ e importancia da divida pa siva em cada um dos exercicios decorridos
do de 1876-1877 até ao de 1885-1886, ultimamente encerrado.

, Directorin. Geral da, Fazenda Provincial de S. Pedro do Rio Grande do uI, em Porto Alegre,
15 de Abril de 1887'.-0 ln pector Geral, J~t to de A:;ambuja Rangel.
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N. 1.-Quadro <la receita e despeza da provincia de S. Pedro do
Rio Grande do S"l'll, no exercicio de 1S?'6-1S~?', COlll a delllon
s·tração do lllodo por que se liquida.calll as respectivas contas

RECEITA

AnRECADADA POR AnnECADAn

20J,)00()

57:l225837
587,$500
i5i,5500

io

20
30
40
50
60
'io

So
90
iO
H
i2
i3
4.4
i5
iG
i7
i8
i9
20
21
22
:l3
2í

Impo.to do exportação 3 % sobro todos os genoro. o producto. prorin- 447;S56S488
ciao '" 337;i7ai~020

Docima urbana...................................................... i08:454,\75
II~)pJ.lo_ do ;'l5 % sobro a al1uar'dontc i88:09~,}500

DIto 2';0 O por cabeça do gano mccum talhado para Mnsumo........ 7 :889Jj344
Dilo do 6 % sobro O mlor da transmisoão do oscra"os............... i22:961!J590
Taxa do horanças o 10gado3- .
Imposlo do iS por cabeça do gado mccum o cavallar o do il/2oo pelo 25:792)000

mu.lroxportado par.\ fóra (b provincia............................. 2:590,gDOO
Malricula do aulas............ 8
Prcmios não )'oclamados do bilbotes de lotoria.. . .•......••...•......• 280,~000
Imposlo do 4011 sobro ca~a. do modls................................ 800, ()(JO
Taxa da 2JOS do o'CI·aV'13 inlroUuzidos na prorincia........ 5:3~1tll562
Imposlo do 5 %de nOV03 o relhos dil'oito B
Produclo do bens do ovento........................................... 58'645 -39
CobranÇL da divida activa........................................... i3:292_ J2
Dila da divida do colono...... i:Ht~2iO
Alugums do proprios 11I·ol,inciae...................................... i6;238,588~
B,nolumoutos. H:31886i3
Mullas por infracção do regulamontos,............................... ii :537<5870
Heceila cxlmordinaria e ercntual ,....................... (j
Renda do A.)'lo -Santa Leopoldina , 3:609$000
Diridllndo. do companhias........................................... L855 ·00
Impo.lo addicional .obre induslrias e Ilrol13sõoS no Rio Grando....... 39;9998993
Auxilio c'lncodido pelo cofI'O goral................................ ..... B
ImpOSl,) do 1.,1 por caboça 110 gado cavallar inLl'Oduzidona provincia .•... --'1.-.4;;7;;:6::-:-;~7:;;8;';,~;;;6;;:95:;-

Impo.to do 3/4 % o oulros croado. com apllliclÇão á dosobslrucção 85: 540BrH6
do rio S. Gonçalo , ---;i~.5;;;6;::2"':"0;;19;-:Jj3=Il.,..-

262:79083 O
Doficit entre a mceila o dospezas propria. do .exercicio ---;i~.82;;;~;-:i-:~80;;;9;.;!l;;;7";;-_I,..- ----;5;;:8"";:'06:::7;';,=37=--

DESPEZA

AS30mbléa Prol'incial .
Socl'olaria do Govoruo .

~IJ~~~!~~~~~~':~::::::::::::: :'::::::::::::::::::::::::::::::::::::
..uylo do Santa Lcopoldina .
Aprcndizcs mcnores .
IlIuUlinação publica .
PI'OS03 pobl·c .
Al'I'ccad lção o fiscalização das reUllas ..
Aposonla.lorias .
Subvonção a casas do caridado .
Jnros .
Obl'as pn_bli~s : .
Subl'ençao a nal'egaçao .
C~lIlpanhia - Ferro·caml Porlo Alogronsc ....•.....................
Dlvel'sas dospozas o ol'enluaos .
Exercicios findos , .

PAGA

37 :991SU2
82: 767,~378

381.; 9 68061
298;2',8626'.
4.1:897,,0\3
20:4~li,~46
1.~:897J557

81.:13Ufj3H
4:;:60~8060

262: 263IJ747
45:0~Ofj32J

43:9J9899~
:16'<: 6368;0.
6J:i20s8il

IJ
8

i2:4i7fi~Ot
43: 737 20

pon PJ.GAn

2;!)8S,P27
70 ilOOO

399,20:;

22:022.660

CI·cdil·os exlraGrdinarioJ .

91

20

L738:24~~59

Desobslrucção da barra do Rio S. Gonçalo --7i~.8;;;:;;:~-;~:;:~~~I~;:t.:>::~O;;;"~;-·

1.:024.)216
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Demonstl'ação do modo pOl' que se liquidaram as contas do eXe1'cicio

Rocoita :\r,'oeada la ' .. " ., ' , '" " " ," ,.,' , " , .• ' , ,' " .
Indomnizacão de omprestim03 feitos om exercicios antorioros , , , '
Suppl'lmolÚos recebidos do ontrJS exercicios o da cün do doposit , ,
Oper.lções de credit).-Importancia do apolices, letras o outros títulos e,lIittidos .
Movimento de f'Uldos.-Slldo d03ta conta , '" ' " ' .
Di \·j(b rund Ida. - ImpoI·tancia quo por omp"esti:no passou da Caixa Provincial rar.! esta, afim do OCCOI'l'O'· ás

despezas a !leu c\rgo ..

Saltlo quo PISSOU do exercicio de i875·i 76, a sabei' :

i .5G2:0!983H
2: Gi8!J90G

iG3:58jt;779
L i32: 4781359

9: (j3~~!086

ii5:6793769

Na Caixa P"ovillcial. ..
ElO loLr(\'3 D. yenCOto •••••••••..•••.•••••••••••••••••••••.•••.••••••.••.•.•••••••.•••••
Em (lodor do Ol.lct:>res .

Di rilla funllad I:

2:0Db;Si33
5:6185779

73:8578376 81:49~S288

Em c\ixa " .. . .. .. ..•. .. 8: 578lO6
No Banco Mauá & Comp. do Rio Grando, em conta c)l'I'ento.. ,............................ 52:51iS958 61:405:1064

Saldo quo passou do llIesmo a farol' lIe oxactores .
i42: 89711352

6:5718032 136:326,~320

----
3,iS2:342b'!l6J

DespoZl paga ,..................................................................... L 2'1: 809~g1

Supprime!\tos foi tos. por omprestimo á Cai,xa da diri~ fuudalla para plgamento do obras foitas ao
omproltOlro 110 caes do R,o Grande, o Juros voncldos .
a di"ersos como adiant·lmento , .

Operações ,lo credito.-Lutrns e outros titulos pagos .
Dlvilla fundatIa:-Do pezas feiLas no oxorcicio com as olmlS do c:\os e com a dirida 113ra o mosmo

fim contl'aluda .

Saldo existento em 31 do Dozombro tio 1.877, a sabor:

336: 999B769
H:531S165 3~8:531,~~34

70i:858,)i41

i8i:H"816:i

3.056.9 í5;506i

Em lotras a "oncor................................................................. 4:2Q1,;639
Em podor tio oxactor03.................... 70:1978iOb 7~:39SS34j

Dirid! fundada:

Em cai"''' , ,............... 2:7918'710
No Bal1coMauá 6.: ComJl. do Rjo Granâe, cm cont! corronto 52:547:958 55:339,)668

S,lldo vorificado na rnesmll data a farol' do oxactor03 .
1.29:73~!3

4:340B1l4

Primeira Secção da Directoria Geral da Fazenda Provincial em Porto AleO're, 6 de Abril de
1887.-02<' omcial, JoeIo Pi,110 Bandei,'a.-Yi to- Pelo snb-clirector, G,·acia1to de A.:;amlnVa Cidade.



-4-

N. 2. - Qu.adro delllollstrativo da divida passiva da l:.rovi.J.1_cia
de S. Pedro do Rio Grande do Su.l elll 3.1 de DezeU1bro (le 18'7'7

DI"\IDA FLUCTUANTE

Emprestimo de fund03 pel'tencentes ao Asylo ele Alienados
(sem juro) , : ' .

Titulas de credito re gataveb a eis mezes de prazo (juro de
7 %) .••.• , '" ••.•••••••••••••••••••••••.•••.••••.•••.••• , ••••••..•••..•

Titulas emittid03 em virtude de contraclo feito para a intro-
ducção de colonos (juro de 7 "/o) .

DlYlDA FUNDADA

84:000 'GOO

993:720 748

66:000'000

1.143:720 148

Apolice3_emittidas para. pag;lrnent? de despezas com a con-
trucçao do cáes do RlO Grande (juro de 6 "/o) .

Apolice~ da denomioada-Divida fondada-emiltidas na im
portancia de 300:000 , senelo 200:000 para pagameoto de
despezas com o c.:'ies do Rio Grande, e 100:000 elo Sangra-
douro da Lag6a Mirim (j uro de 7 "/o) .

357:398 900

300:000'000 657:398 200

1.801: 118$348

Primeira Secção. da Directoria Geral da Fazenda Provincial em Porto Alegre, 6 de Abril
de 1887.- O 20 amOlaI, João Pinto Bal1eleira.-Visto.- Pelo sub-director, Graciano ele A:;ambuja
Ciclade.



N. 3. - Quadro dos iJnpos-tos creados l:»ela AsseJnbléa Provincial de S. Pedro do Rio Grande do Sul> no periodo de 1 de Janeiro de IS""S
a 31 de DezeJnbro de ISSõ

IMPORTANCIA ARRECADADA

................. ................. ................. :l.7:G98$880 h: 556,i393 IG:7G:l.8930 5:922$:1.00

................. ................. ................. 4:2!,3,~40 2:296:~927 2:262.$G37 3:71,68957

................. ................. ................. . ................ i2: :lG:;/~400 H:2ó2r~649 i7 :3-398339

................. ................. ................. ................. i8:1568675 20. 570f5 i7:63 fs04................. ................. ........ ........ ................. :1..55: 992;)52Q :l36:045 :180 99:880.830

................. ................. ................. ................. 368000 :l5:266$640 5:5SS858J

................. ................. . ................ . ................ 62:~\080(jl, 69;9269500 7l.: 239JS60

................. .

IAfPOSrO

Imposto d(1 5 % sobro :L impOI'Lancia das loterias .
1demUo 10 % obr'o o valol' do cada bilhete de lotoria nacional .
Emolumentos: Licenças, na fórma do ,""L. 1.0, § 30 do dccr'eLo n. 2874 de 31 deDe·

zemb,·" do :1.861., pal'a \'ecdol' bilhetes de loleria, 1.:0005000..•........•...........
Impostos creaJos para limpeza dos rios Gcahyba, Jacchy, Cahy o dos Sinos, a saber:

5~ róis por c~lIa carga de 1.5 O kilos, tr.lnspilrtalla nos rios Jacuby, Taquol'y,
Caby, .los Smos o Gravataby .

100 "eis por tonolada da lotação de qualquor embal'cação do alto borJo que
funde,"' nas aguas do Guahyba .

ImpoSto li oxpediente do gonoros om tl'ansiLo .com dostino ao o.tl'angoir-o, sonllo
-10 % sohro al(ulll'donLn e 2 ~ % sobl'o os demal.! genel'os nntlonae•...............

Arrllazonag m do fuml, sabão, volas o ouLros goneros; 5 % sobr'o a imporLancia
110 I'espocüvo imIJOSLo .

ImposLo sobl'o o 'consumo do cervei'l, sendo sobro" intro[luzida na provincia
5) "óis o sobro a quo nolla lór f"bricad.. 1.0 I'<lis por litro ..

Imposto do 1.2,$000 sobro cada escm vo não sujoito á taxa geral .

Po.lagio do pontes o ostradas .
Imposto de 200 reis sobl"C o gallo talhado, quol' IJara cocsumo, qcor para OXIJOr·

LaCão , ..
Imposto do -15000 por cabeça do gado do cria exportado. (A rondadesto imposto ostá

incluida na do do 26000 por eaboç.a de gado vaccum, etc.) .

I.b78-1.879 i879-iSSO 1.88HSS1 :l83i·1.882

57:6008000
il,,'5)O

7~: 557~22J

i882-!8S3

31:&009000
260/~400

298: 20'9378

i883·188~

39: G005000
9$800

314: 7069i85

i881 ·i885

67 :2JOS:lOO
li

2SS:5863H O

1885·1886

:1.0 semlstro

28:8JO$000
8

2:0J09000

5:9J5,7i75

6:9038778

9:0G5~168

i:786$20J

l.08S25J

U: G699'00

67:081$496

.LEIS QUE CREAKUI OS niPOS'l'OS

Loi 1J. i31ft do 27 de Ahio do 1881.
Uom idom.

Loi 1J :1.'<03 do 9 de Junho do I&82.

Lei n. 1.341 do 27 ele MÜO do ISSI.

Lei n. i250 do 21 do Jcnbo lIo ISSO .

Loi n. H03 [lo 9do Junho lIo iSS2 .

Idom idom .
lloi cl'oado na r.Lz;;o do 4J peln loi n. H03 o olol"aelo a

i2$, com applicação especial á JiborLação do. cll'tivos
o cJuc lção (lo. iogoouo., pola loi n. 1.43J de 5 do J.l·
noil'o do i88i.

Loi n. H 3 de 9doJuobo doi882 .

Idom itloru.

Lei n. :l..22J do i6 do )faio do 1 79 .

OBSERVAÇÕES

Não foram comprehendidos no quadro acima os impostos que apenas so.trreram alteração n(1S respectivas taxas, e taes são:

UlPORTANCIA ARRECADADA

IM:POSTO I LEIS QUE CRE.\R.Uf OS IMPOSTOS
i878·i 79 1879·1880 i88 ·i83i i881·1882 i882-i833 i883-i834 i884·:l..885 :l..885·I836

/

io somostro

ImlJOsto do 500,~000 sobro oscravo introlluzido na p,·ovincia........................ i3:80 ,~OO 17:2359000 i5:750,$000 250.1000 250,'000 2508JOO ~ IJ A. loi o. E!23 do i6 do )laio elo B79 olol"on do 2JO,~ a

89:457 -131: !,02·$810 :1..29: 880$129 H5:357,f.239 i57: 9308791 -I56:969~i32
5 3,pOO.

Dito d025 % sobro aguardonto do eoclUmo .................................... , •.. 75 to3 :6928937 69 :3178310 A loi '0. 115~ ,Ie 23 [lo )iaio do :l878 rOJtaboloceu osta ta:u
que om I. 77 baria sido substituida l'ola elo 6J róis

78:276
'
1266 59: 3831J6G8 GI:976B',n !d:035~06 41,:2968533 21,:1748327 2:71,8~93!,

por litm.
Taxa (le 608000 por transmissão do oscravos .............. , ........ , , . , ............ 4806000 Sonelo li 6 % • a I valor ln', foi fixada om 60,~ pela loi

11. :1.259 do 2l d~ Juoho [lo i88 .
Dita do 40,~000 sobro casas d2 moJas .............................................. 2: 95i8000 :l:SSI15000 2:080~001 1.:760·000 12:68 800 :1.1,:2 6·.666 :1..3:216 SSO 6: I. 0."000 Ssndo do 3J.", foietov,,,!., )lel" loi n. 1259.
Imposto do I, % do oxportaçao....................................... , ............ 706: 7488337 653: 3798590 614:398 910 659: 533,~060 6 I:346,$595 723:067,7302 733:6~5iJ 51 29i :04l.S028 Sondo d" 3 ~o sobro o xarque o 3 1/2 sobre Cluros o

outros prodlletos bovino;, foi olorado a 4 % pela loi
n. i3"'" do 27 de Mdo do i8 'i.

Docima urbana .................................................................. 375: 255/~937 3 7:6778214 4H:223$132 502: 881.S72ô 50'.:9"-28327 521:7i5~591 513: 8651J834 i9i: 395B86!) Sondo cobr,'Ida oa . .;io do 9 %, foi elomda a:lO % do

Imposto do 21~5~ sobro caboça do gado (lo consumo ................................ :1.98:2 78000 151: 01:l,~000 ,[;;6: 570,~200 i06:; :l..5089QO iS9: 6128000 205: 33i~700 221: 29JB300 iO" :9)6$100
valor loc tLi 1'0 ~ol" ,ei n. 13"".

Teo[lo sido roduZldo a 2,· pola loi o. -1223 do 1ó de faio
do :l 79, foi rostabolecitlo, n.1 r.lziio de 285QO, pela dita

20:6785863
lei n. 1341,.

I mposto do 10 % sobro rapó, fllmo o sous proparados ................. " ............ 24 :416$460 -18:
'
,9,)533 :l8:i22~320 :l7:5:1..981.92 21.:780';742 21: 995g216 U:236$660 Sel1<lo a laXl do 5 %, foi olovada al.O % pola loi n. H03

28 :897,~080 1,0: 6óO,~óOO 5l:337$000
do 9 elo Junbo de ISS2.

DiLo do 2,'000 sobl'o cab~Ç,l do gado vaccum lIo córLe, IIll1ar ou cav.lll~lr oxporLallo ... 3: 322.;ll00 50:6;;587IlO 61.:0938300 7!" 8J81l000 23: 221,)00G Semlo do r. sobro g.1l10 raecllm o IS;lJO sobro o muar o

1. 519: 073,'0;;6 1.396:07582.\2 1.670.2358)32 1.745:351.1lH9 {.745:0828i47 7H:I91$566
ca,'alIar, foi olovado pJla supramencionada loi n. :l403.

I.. 452: 1851J03" i.599: 636/J0;;2

Primeira Secção da Directoria Geral da F<1zenda Provincial em Porto Alegre, 6 de Abril de 1887.- 020 afficial, João Pinto Bandei7"a.- isto.-Pelo ub-director, Graciano de ftzambtlja Ciclade.

o



N. 4. - Quadro delD.on, trativo das despezas autorizadas elD. leis de or 'aJDento~ desde o exercicio
de IS7S-1S79 até o de 1 S4-1SSõ~ verba por verba

DE 'Ol\rINAÇÃO DAS RENDAS i878-i 79 1.879-i880 i88D-1.88i i88i-i882 i882--l883 iR 3-1881 1.884-1.885

7:0008000

8

:~

358:4588500
68:0 05000
36:7008000
i3:59581oo
6:3368400

H:7ooS000
3008000

26:800iOOO
i:OOO,OOO

600 JOO
2:200 000

453:i09/JOOO
25:000,000
i:20 8000
1.:7008\lO

600~000
8

i:5OOs000
i:OlOSOOO

600$000
2:0008000

IJ

i7 :000iJ000

7448000

56:00~000
8:500,,000
5:200$000

6003000

64:2668666

3:000,'000
" :1.338334

22:300800
H:OBOiOOO
H:500 OJO

i65 000
680,5000

$

76:3338333
45rt~OOO

iO:05Õ~

l.40:0008000
2i: 3llO;$OOJ

i24 :000,,000

21.:930/J000
4:1.70iJOOO

i82:900
B

OOO
9:966 60

~O:OOO uo
89:00;000
70:00Di 00
1.8:00 000

2.897:700,5000

5~:OOO~000

2.947:700$000

22:300i O
t.I :08001)()
tl:5UO, O O

1.65!POO
980~000

56:000, 00
:500, O
5:2Jn~

6006000

64:266,)666

3:000,5000
4:1.338334

76:3335333
45 <5000

iO:0508000

HO:ooo 000
21:3 .I801lO

1.2i:0 0$000

~
{)

i7:000/J000

744SOOO

358:4lS8~0
6 :OU0,5000
36:700$000
!3:5 5,S100
6: 336,S400

H:7 OSOOO
300/J000

26:80 5000
LOOO/l 00

600,5000
2:2 08000

"53:1.098000
25:00 8090
i:2 1i0
l.:700~000

600~000

i:50~,SOOO
i:O 08)00

6 O 00
2:000,~0[)()

/J

2.897:700800

50:0005000
1------11

2.917:700.000

35q:"~8,S500
6 :000,5 00
36:700,SDOO
i3:;,05 100
6:3368"00

i:510.~000
i :OOO"Oikl

600,~OOO
2:000,5000

8

21:93,000
4:1.70,'OOO

75:80011000
45),000

iO:050;)OUO

HO:0011!000
21:300S000

89:00 8 00

4:00 8000
i:500~000
2:000,000

6l<: 2668666

3:00°8000
" :i338334

2:60 '1000
li

"9:000,'0 O
8:5~0,S
5:200

6008000

H:700,S 00
3008000

26: 800i~000
i:OIO,~O O

600,~000

2:200,~0 O

453: 109$000
25:00 1800
i:200~010
,1: 700,SOOO

6 O~OOO
1$

,~

"8
1.7 :000;)000

7·,48000

22:300,000
H:08~8000
H:501S000

i65$OOO
6808000

li

7:0008000

11

~

2.917:7808558

i51: 722, 000
H:678,OOO

, ,

I

i

82:;;008000

li

63:7336333

2: 766Jj66i
3:5008000

,~
,~
,S

iO:0006000

li

IS

iO:6 8~33~
3918667

23:8 OSOOO
'1:0 O~OOO

5 J:~)OO
8

"H:30 8000
i5: "00,~010

7)0 O~

i:7ODSJOO
{;

6O~SO'lO
:!:40D,g000

" I~1-------'-
2.586:8õ61J380 2.917:7808558

m'81O~000
36: 7 VilJOO
26 :()OOS'lOO
1.2:000 00
,,: 723800

,~

IJ
":6 0,000

/J
1.5:0001l000

{J

8:2088233
30 I~OOO

1.7:85 ,'IJOO
LOOOIiOOO

2 8000
/$

"00 :OOO,~OOO
i5:00)lmO

i:70 goo
iJ

~
i :59 000
6008~OO
40 $000

1.:5001l000
1$

.S
2.392: 3288188

I!
4:600, 000

,~

H:OO ~OOO

63: {338333

3:000,sOOO
UOOnOOO

22:5RO,5000
H:O 0,000
H:50~. 000

i65,~000
68).)000
8OO/$OUO

9:1.23$OOO
4:00 5000

/J
Il
ii

8:"83,g333
1.006000

i7 :iQO, 000
l.:ooo, noo

200~1)00

350 :0008010
iO:OOO$OO

i:700!000

~
i:500,~000

6005001
iHO 000

1:800 000
1$

3R6: 506,' 10
28:700.'«)00
3:0 '05 00

i9:00 ' lO I
9: ,\0115000
":409.' 90

IS

2. 3Di: 2158869

63·61.2,~00

3:000,sOO~
2:000,SOOO

22:5 0$000
H:O I, O)
H:õOO. lIO

i65$1I00
5008000

l.:BOOaOOO

10:00 1000
,S

8:500$000
iOOSOOO

23:250 00
i :000, 00

2OOg000

398:700,S001
i4 :00 BOOO

8
5:00011'00
7~) 001
6008000

li

DLlpo "ições geraes

Construcç.l0 do oflicinlLs nlL cadôa civil da cnpilal, reconsLrucção dAS
ponlos do Rio Pardo e de J1cuhysinho e rop1l'0. na do PorLão no mu·
lIicipio de . Loopoldo o ou Iras obras urgenLos, devundo a dospc?a ser
feil" por conl\ do .aldo do oxorcicie do i 82-1883, enlão em Iiqu l•
da 'ão. (Loi 11. l,430 de ij de Janeiro do 18 1, arl. 40 , § 3. 0)............ IJ

1-----:----:--::-1-----1·---
2.52~:657;)675

Assemblóa Proyincial

Subsi,lio o ajud1 00 custo a dOputlllos", ..
rcrotU'h, p sloal.., ' .....•

Ap ,nlnmonto o imgre"ão do deb 'te .. , ,., .

~~~~:I~oOnt~,~i~~~'·o;;~t.o : : : :: .. ::::::::::::::::::::.:
Coucertos no e.lificio ..

Serrolaria do Goyorno
Secretaria, 00 snal omcial do gabinete , , .
Impreosão de lois, rolal)riol, aclos oulros lrab\Iho e publicação do

oxporllOnl , , .
Expodiento o dospe?as exl,·ao'·dinaria3 .

Inslrll cção llU blic1
Oirecloria, p033oal. .
Expo,lionlo e publicaç:'lo de dllao· , .

Escula No,'mal :

~,\';,~~\~~.~d~·~/;~~o.r:. :: : : :: .. ::::::: :: :::::: ::: :::: ::: :::
;~~s~i~~ ~;J)~~~1~~~ô~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

fnstrucção primaria:
Voncimonlos do ilrofes30rM o aluguoil do sahs .
Cllmpra 'lo moroil, livros o 1I10nsiliol, lranlpol'lrs dos m03mos .
Ajllllas dO' custo a llrofcssoro! r moyidos .
E3cola noclurna ,Ia c"pilal , , .

• d Polnlas '.
• • dr S. Glbriol. .

Profo'slr de gramnnlica do Inslilulo Arlisl'oJ : .
BibliolhoCA Publica:

Anlanuen o eocarrogAdo da bibliolheca .
Porteiro .
Expeelielllo e illuuün1ção , .
Aoqui:iição do lirro~, jt)rnac C ro"bL:LS 0.0 ••••••••••••••••••

Utensilie e oxlraordIll3rios .
Forp pOliciai

Pes aI, s,)hlo, grAlific1Ção e eI1pl. , .
F lrtlalllonlo, oquip tmcnl o, arrojamonto o arlrHll11CnLo. " " .
Forl'lgens, fem'gon' o cur<lliYo dr allimaes .
Alugueis de quarlei e polreiro' o r monI3 ..
Expedienlo, luz e OIlII'lS dospez33 .
Praças inralidas e roformadas .

Colonuação
Amanuense d1 exliucla a~encia da capilal .
Directore3 de c,Ionias , ..
Premios de inlrocluccão do 2.000 colonos , .
~loli'(ão rle lotes coloniaes, hospe.l g m, com"dorias, L"an~jlO"los e subo

S1(hns a ~o\onos .
Gralificações aos encarrel(ados da recopção o alnJlmonlo clns colnnos .•....

, Auxilio.à c,lInara de Pelolas PU',1 pagllllenln do j".'·OI ii 's apulicc3 que
omllllr alo 1.00:01l0,S para a cnmpl'1l d len"lS do;\llllaek1s á cololllzação
na Son'a do~ Topos , ..

Asylo d Sanla Leopol<liua
Possoal aeLr.ünisl"alil'o .
Suslenlo, yoslllal'Ío o medicamonlos :h oduoanda ,inclu;iv i:OOO$ de

gl'aliGcação ao modico ..
C'pollão, aluguel d c,,"a e exLI·aol"dinal'ios ..

Apl'oudizes monore
Diaria do 500 rtiL! a 50 apr ndize3 ..
Podagogo, in peclo,· o professores ..

Presos pobl'es
Susloulo : , ' ..
Luzes, yeJluario e u lensilios .
Rumoção llo p,'esos, curalivo, lal'agem do rOnl)1 e oulrAS dospozas .
Gralificação ao capelião, ao meuico e ao carceroiro .

Arrecalilção e fiscali?ação das rendu
Dirocloria gorAI, possoal. .
,Juizo dos foilos, s_licilldol' e omcial do jusl Ç1 , .
Expe tienle, improlsão elo relaloriu, balanço o orçamonlo.••.............

Mesas de I' ndAs:
Pessoal. )
Expedlenle °oulras despozls , )

Colleclorias :
Porcen L3gom a colleclor03 e escri vãos ..

Cobl'ldnres do peuagoio:
Porccnl'Ll(om , .
~juda rle c,u !Io.a omprogados oln commissão ......••.•••.....•....•...••
Cusl,.. JUdlcl:lrtas , ,., .
Tomlua do cont IS de c unaras .
Despezas oxlraordinal'ias , .

fUumill1ção jlublic3
CusLcio tia illuminncão da capiLnl, Ri'} n1'llllflo o PnloLM, a j:(.lZ hyl1l'o~

goneo e ClIl'bonado , . , ..•............... , .....•..... , , .
Idom (Ie oul,',lS Cid "los, :I kerozcno " , • , ........•. " .
[Jem do sagllão do P,I\acio , · ,.········· .. ··,····
Comp,'" o COIlCOI'IOJ d !.lmIlOÕOS o onl,'as dospel.lls ...................•..
Ap03enl:nlorias, jllbilações o '·efol'm.ls., ·.,·,·,·····
Sobvonçõ,'s a casos do C:II'illu!e o ellahelooilllouLos pios•....•...........
,IUI'OS II quo OS,Lil o!.mg' ui I II F.lzeuda Provinci,d ..•..... , .
Juros o amol'tlzaçaO do o'njlreslllllo do 1881 .........•............. , .

Rep 1I'lição do Obl":15 Publicas
P03soa\ ....•...•..................... , " , ..•..
Ajud IS de cuslo, expedienLo e exll'Mnlinal'ioJ. .
Gr.lliGcaç,ioa nm ongonhei"o encal'regado da fiscalização das obrAS do

caus do R,o GranJo .
Dil'e a3 obras ..
Divorsas do'pozas \'OUlU3Cl , .

~~:~~iYii~iG~~~:IÔ·.·.·.·.·.:::·.·.:·.·.::·.:::'. '::::::::::::::::::::'.:: :::::::
e~sobslrucç:l?do rio S. GonçaLo .

A~~rl~~' ~~~~I;~:'rr~a:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PI'imejra, ecç;,10 da Directoria Provincial ue Porto Alegre, em ô de AbrU ue ! 77. - O 20 ameia!, Jo!1o Pinto Banc1eim. - Visto. - Pelo sub
Llirector, 'I'cwiano ele Az-ambuja Cidade.
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N. õ.- Quadro da receita e despeza da provincia de S. Pedro do
Rio Grande do Sul, orçadas para o exercicio de 1886-188'7,
de-.n.onstrando .. « deficit» presu-.n.ivel e i-.n.portancia actual da
sua divida fundada e fluctuante.

RECEITA

A receita deata Provincia no corrente exercicio ue 1886-1887, segundo o orçamento organisado
por esta Directoria de conformidade com a leis ns. 1403 de 9 de Junho de 1882 e 1430 de 5 de
Janeiro de 1884, que ainda vigoram, eatã C<'tlculada em 2.806:500 000, rendimento pI'ovavel das
seguintes verbas:

ORDINARIA

lmpo to de 4 % sobre o valOI' de exportação de todos os generos .
Idem de 25 % obre o consumo d'aguardente , ........•.............. " .'
Idem de expediente sobre generos em transito sendo 10 % sobre aguardente e

2 1/2 obre o~ demai~ generos ..
Decima urbana........................................... . .
Impoato de 2. -00 obre cabeça de gado vaccum talhado para cousumo .
Dito de 60s000 obre cada tran 'missão de eacravo .
Dito de 500. '000 "obre cada e cravo introduzido na provincia............•......
Taxa de heranças e legados , .
lmpo to de 1. 000 e 1 200 obre o gado de cria de cárte, ca'7allar e muar exportado
l\1atricula de aula , .
Premio não reclamado de bilhetes de loteria .
Taxa de 40000 sobre ca as de modas e outras - .
Impo to de 5 % de novos e velhos direitos .
Cobrança da divida activa .. '" ' .
Cobrança da divida dos colonos , " " .' " .' .
Aluguei de proprio provinciaes .
Emolumento .
Dividendo tle companhias ' .
lmpo to de 10 "/o sobre rapé, fumo e eu preparado ..
Idem de tran mis-ão de propriedade .
Idem de 5 % obre a importancia da loterias .
Idem de 10"/0 obre cada bilhete de loteria nacional ..........•...........•.
Armaz.enagem de aguardente, fumo, etc. e venda de guindaste ...........•....
PedaglO de ponte e e"tradas .
Impo-to sobre o consumo de cerveja fabricada ou introduzida na provincia .
Imposto de 200 réis sobre cabeça de gado de cárte, quer para consumo quer

para exportação ' ., ., .. ' , .

EXTRAORDINARIA

Bens do evento .
Producto da venda de flC~S e outro titulo" ................•................
Producto da venda de immovei .....................•..........................
Multas paI' infracção de regulameuto e contratos ' ' .
Auxilia do Governo Geral para Força Policial. ........•..............•.........
Selto de patentea da Guarda Nacion"I. , . '" '.' " " .
Indemnizaçã.o....•................................ , .
Receita eventual .

ESPECIAL

Impoato de cães 110 Rio Grande .
Dito para de"ob trucção do rio S. Gonçalo .......................•...........
Dito paJ'a a limpeza de diversos rios .
Producto de loteria .....................................•....................
Impo"to de 12 000 obre cada escravo não ujeito á taxa geral. ..

730: 000"000
153:500 000

2:500 '000
560:000 000
225 :000. '000

~.

200:000 '000
50:000. 000
2:500 000
5 :OOO.~·OOO

13:000 000
6:500. '000

80:000;<;000
14:000000
4:300 000

18:500 000
3:500.000

22;000'000
93:000'000
60:000 000

17:000,000
5:500 '000

17.500 000

71;200 000

2.354:000 000

2.439: 500 000

54:000 '000
68:000. 000
15:000 000

150:000 000
80:000'000

2.806:500$000
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DESPEZA

A despeza da Provincia no corrente exercicio de 1886-1887, segundo o orçamento org'anisado
por esta Directoria, de accordo com as supra citadas leis, est,'i, calculada em 2.971 :700 000,
a saber:

Assembléa Provincial ..................................•......................
Secretar;a do Governo .
Instrucção publica.......................................................•....
Força. policiaL ..................•..............•..................•........ ' ..
Colonisação...................••..•...........................................
Illuminação publica " ' .
Presos pobres " .........•......•........................................
Arrecadação e fiscalização das rendas ...................•.....................
Apúsentadorias .
Juros .
Juros e amortização do emprestimo de 1881 ............•........... , .......•....
Repartiç.:1.o de obras publicas., , , .
Diversas de"pezas eventuaes., ' ., , , .. ' , , .
Exercicios findo ..................•...........................................

DESPEZA. ESPECIAL

Caes do Rio-Grande : ' ' .
DesolJstrucção da barra do rio S. Gonçalo., .
Limpeza de cliveI' os rios................•......... , .. " .. ' " .. '. " " '" ., .
Subvenção a casas de caridade...............................•..........•.......
Libertação de captivos e educação de ingenuos " ' .

DEFICIT PRESUMIVEL

Estando a receita deste exercicio orçada em..........•......... " , .
E a despeza em " . , , ,

E' o deficit pre umivel de , .

45:710 '000
72:700. 000

615~996./000

476:000 000
8: 100000

250:094 000
81 :900 '000

398;000;000
87: 000:'000

214: 860,'000
169: 100.. 000
125:990 000
1O:000. '000
22;250'000

2.604: 700 "'000

54:000. '000
68:000,000
15;000, '000

150:000, 000
80:000 000

2.971:700000

2.806: 500.~000
2.976:70 '000

165:200$000

. Te~do este exercicio supprido ao de 188--1886 a quantia de 28:936$680, que não pôde ser
lOdell1l1lzada, llavantlo cessa.do o auxilio do Governo Geral p.•ra a Força Policial e e CftSS ado a
rallda prl):veni~nte de impostos sobre g'ildo e ~ nero exportados, bem como o pl'oclu to d, loterias
e respectl vo .1mpo'to, forçoso Coi, para OCCOl'rar ás despezas realizadas nos mezes decorl'idos,
uS:1' ~l:1.' LltOl'lZaçã.o do art. 30, § 3° da lei u. 1403 de \:l d Junho de 1882, contraluurl0 a F:lzenda
ProvLOCla~ dous emprcrtimos, por meio de letras ao juro de 6 % , no valor total cl 15'):000., além
do suppl'llnento anteriormente feito á Caixa Provincial p~la d Dapo;itos da qu mtia. dc
123:'100 000.

E::;tanrl~ actuil.lm3nte em adividade as x.1.rqLl. ada. , é po ,ivel quCl, no seme3tr corren te,
mel~lOre ~ sltuação da Provincia; mas, em toio Clso, não 53 pMe contar que o rasultado determine
modlficaçao notaveI no calculo acima apresentado.
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OlVIDA

A divida passiva da provincia é a' seguinte:

Divida (UlUlada

Apolices emittidas para pagamento de ouras do cáes do Rio Grande, ao
juro de 6 %, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••

Idem i~lem i~em id~m convertidas em 1885, ao mesm~juro .
Iriem Idem Idem Idem para obras do Sangradouro, Idem .
Idem para oecorrer as despezas com a compra de terras e auxilio á Exposição

Brazileira-·A lJemã, idem ....................................•.............
Idem em 1881 para resgate de diversos títulos que naquclla época constituíam

a divida liuctuante, idem .

Divida {luctu(mte

Letras emittidas a particulares, ao juro de 6 % ••••••••••••••••••••••••••••••••

Supprimento ela Caixa de Depositas.................•..... ' .........•..... " ...

490 821 818
319 500 000
100 000 000

241: 000. 000

2. 172: 000$000
-------
3.323:321 18

150:000'000
123:000.000

3.596:321$818

Primeira Secção da Directoria Geral da Fazenda Provincial em Porto Alegre, 6 de Abril de
1887. - O 20 official, }oéio Pinto Bmuleil'a. - Visto.-Pelo ub-director, Graciano de kambuja
Cidade.
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N. 6.-Quadro deIn.onstrativo da receita arrecadada e despeza
effec·tuada, COIn. especificação dos respectivos saldos ou deficits
e iIn.portancia da divida passiva da Provincia de S. Pedro do
Rio Grande do Sul eIn. cada lllD. dos exercicios decorridos de
18'76-18'7'7 até o de 188~-1886.

Deficit da re- S:.l1do da re-
ceita compa- ceita sobre Divida passi va

EXERCICIOS Receita Despeza rada rom a a elespeza ao encerrar-searrecadada etrectuada despe.z~ . do reali z ad a o exercicioexerClClO no exerci-
cio

1876-1877....... 1.562:019 341 ) .824:809 ~721 26Z:790$380 . .....••.. o. 1.801: 118. 348
1877-1878 ....... 2.177:338 031 2.451 :288 ~032 273:950 '001 ....... ~ .... 2.369: r '90 '767
1878-1879 ....... 2.303'120 993 2.609:003 '421 305:882 428 o ••••••••••• 2.593:287 '7ô7
1879-1880 ....... 2.015:955 187 2.442:730 142 426:774 955 o •• •••••••• •

3.151 :835 360
1880-1881 ....... 2.380:549 416 2.805:412 5742 424:863 '326 o ••••••• o ••• 3.612:040>;561
18 1-1882....... 2.463:378 \:lO 1 2.658:640 '818 195:261 917 ••• , •••••• 00 3.845:01:15 ~691
1882-1883 ....... 2.771:198 '851 2.677:302 783 ••• o" 0_' ••••• 98:896 068 3.787:266. '691
1883-1884....... 2.870: 186 252 2.788:066 293 " ............ 82:119 '959 3.574:695 691
1884-18'5 .... , .. 2.801:231 109 2.761 :879 869 ••• o' ••• • •• ••• 39:351 240 3.385:821, 818
1885-1886....... 2.671 :166.. 368 2.712:545 489 41: 379 121 .. o.······.· 3.556:821 818

I

Primeira Secção da Directorin. Geral da Fazenda Provincial em Porto Alegre, 6 de Abril ele
1887.-02° omcial, João Pinto Banileim



INFO MACÁO N. ,
<1

:J?er:n.a~ b"U..co





9.552:318$851
2.855:420$883

PERNAMBUCO

Palacio da Pre'idencia de Pernambuco. - 3a secção. - 21 de Março de 1887.

lUm. e EXIl1. Sr. - Com o officio annexo, sob n. 464, tIo inspector do Thescuro provincial
satisfaço a recommemlação de V. Ex em avi o-circular de 6 de Novembro do anno 1>roximo passado
com relação ao estado financeiro desta provincia.

Por esses documentos se mostra que:
I.° No exercicio de 1876 - 1877 foi a receita da provincia de .

Sendo a despeza. de .

Resultando, portanto, um deficit de " " . . . . . .. . . .. . . .. 303: 102$032

2. 0 A divida passiva liquidada em Dezembro de 1877 era de 4.057:736 '056.
Discriminava-se as. im :

Fundada em a.polices com juros de 7 e 8 %.................................. 3.157:400 '000
Fluctuante, relativa a despezas decretadas e processadas, mas não pagas no res-

pectivo exercício "., , ,.................... 900: ~36$056

4.057:736'056

3. 0 Os impostos creados pela Assembléa Provincial no período decorrido de 1 de Janeiro
de 1 78 a ~l de Dezembro de 1885 e que ainda figura,m no or\.amento de 1 5 - 18 6, prorogado no
actual exercício de 18 6 -187, constam do quadro junto, sob n. 1, com declaração do producto
annual de ca.di1 um do mesmo~ impostos até ao exercicio encerrado de 1885 - l8 6.

4.· As novas de~pezas autori::>adas, em igual periodo, sã.o as mencionadas nas inclusas relações,
sob ns. 2 e 3, com e-'pecificação da importancia aunual de cad(\, uma, verb:t por verba, a começar
do exercicio de 1876 - 1877 até ae> de 18 5 - 1886.

5. 0 E' o estado actual da provincia o eguinte:
A receita c,lculada para o vindouro exercieio de 1887 - 1888 é de. ... . . . . 2.822:269 120

A despeza orçad;), para es e exercicio sobe a.................................. 3.477:544"551

Comparada a receita com a despeza, verifica-se um deficit presumi.
vel de.................................................................. 655: 275 '431

No actual exercicio de 1880 - 1887 tambem se presume um deficit de . 433:609 273

A divida passiva liquidada até Dezembro ultimo aJcançou o avultado algari mo de
7.717:718$188.

Discriminada aRsim :
Fundada em apoUces de 2 % C 7°/ , .
Fluctuante " .
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Respondido por este modo, c.lda um dos quesito da citada circular, direi quaes as providen
cias tomadas e o resultado que das mesmas se espera para o equilibrio da receita com a despeza
provincial.

Para i3upprir a falta de rendas causada pela suspensão e exti lcção do impost:J de con 'umo
em 1882, que deu logar a empre timo.:; no valor de 3.539:400 '000, gravando a de peza ordinaria
com o" juros correspondentes de 247:758$000, foi creado pela lei n. 1860 do orçamento do exercício
de 1885 - 1886, prorogado no actual de 1886 - 1887, o imposto ele gyro commercial, que estâ sendo
cobrado pela Alfandega, em vista da autorisação contida no avi o elo Mini terio da Fazenda de 2
de Abril de1886 ena lei provincial n. 1867de13 de Muio e"'uinte.

Esta medida, entretanto, que tem proiuzitlo o resultarlo que se esperava, nClbanelo com a
difficuldades que oppuuham os contribuintes ao pagamento perante o Consulado Provincia,], com
tudo, não é ufficiente para occorrer ao augmento natural das despezas e fazer face aos compro
missos atrazados.

Os orçamentos e3tão sentIo sempre encerrados com defici!s, que são suppridos por meio de
emprestimo..

E' indispensavel, portanto, que algumas lias fontes de rendas sejam revistas, e que a admi
nistração não se des0uide de proceder com a mais rigorosa economia.

Neste sentido, me dirigi á As embléa Provincial, que se acha funccionando, pedindo-lhe quan
tos córtes sejam possiveis na despeza, sem desorganização do serviço.

Por minha vez, ao aS3umir o governo, comprehendendo que o policiamento e as finança da pro
vincia eram as suas necessidades que mais de prompto deviam attrahir os meus cuidado, assim
tenho procedido.

Diminui desde logo mais de 4:000000 mensaes com a conservação das e tradas, sem prejuizo elo
que se estava fazendo com mais ele 10:000 '000 ; supprimi algumas outr.1S elespezas inuteis e trato
ele providenciar ainda sobre muitas, sendo inexoravel contra tudo que venha augmentar onus
para a provincia sem que sej(l absolutamente indispensavel.

Os pagamentos que estavam em atrazo do dou, tres e mais mezes, já estão quasi todos em
dia, e faço llisto o maior empenho.

Si a Assembléa Provincial corresponder, como espero, aos meu reclamos no interes e
publico, acredito conseguir, não direi fazer desapparecer o deficit elo exeréicio corrente, porque
isto não é trabalho de poucos mezes, mas reduzil-o além das previ ões do Thesouro, evitando
lanÇ<'lr mão no futuro de novas operações de creditos para occorrer despezas ordinarias da provincia,
porque considero isso uma calamidade.

E$ta missão é difficil e penosa. Sabe V. Ex. que a administração que não póde fazer favores,
que não tem empregos para dar, pois não preencho as vagas emquanto houver addidos á
repartições, de agrada a muitos. Superior aos meus commodos, porém, e tá o dever de bem
servir a e~ta provincia, concertando suas fiuan~.as e correspondendo assim às vista,s patrioticas do
governo imperial.

Por ultimo, direi a V. Ex. que o exercício financeiro da província é contado de 1 de Julho
de um anno a 30 de Junho do seguinte, isto desde a promulgação da lei n. 24 de 8 de Junho de 1836.

Entreta,nto, já expuz á Assembléa Provincial a conveniencia da adopção de. medida iguàl à
do art. 28 da lei n. 3313 de 16 de Outubro de 1886, que votou a receita geral do Imperio, tornando
assim o anno fina,nceiro coincidente com o civil, e de harmonia o systema de contabilidade entre a
fazenda geral e a provincial.

Renovo a V. Ex. a segurauÇ<'1. de minha perfeita estima, respeito e distincta conside
ra~ão.

Deus Guarde a V. Ex. - mm. e E:rm. Sr. Conselheiro Barão de Cotegipe, Senador do Imperio
e Pre.>idente do Conselho de Ministr03. - O jJre3idente, Pedro Vicente de kevedo.
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Thesouro Provincial de Pcrn:lmbuco. - N. 464.-.Em 28 de Fevereiro de 1887.
111m. e Exm. Sr.- Dando cumprimento ao rec::Jmmendaclo em officio de 16 de lovembro

proximo passado, tenho a honra de submetter á apreciação de V. Ex:. a. seguinte infol'mação obre
os diversos pontos de esclarecimento. requisita.do, no aviso le 6 do mesmo mez pelo Exm. Sr.
Presidente do Conselho de Ministros com relação ás finanças desta provincia, guardando a ordem
do questionaria proposto no mesmo aviso.

Quae foram a receita e a despeza des~a provincia e o seu saldo ou deficit no exercicio
de 1876- 18771

Nesse exercicio foi a receita de .
E a despeza. subiu a ' " , ...•.. " '.' '

Resultando por conseguinte o deficit de .

2.552:338$851
2. 55:420$883

303: 102$032

3.157:400$000
900: 336 -'056

7.639:.j00~000

78:318$188

Qual era sua divida ne 'sa época, discriminada a fundada da f\uduante, si a houver de ambas
as e pecies, e as taxas dos juros a que estava sujeita 1

A divida da provin~ia liquidada em Dezembro de 1877 ficou representada na imporhwcia
de 4.057: 736$056, sendo :

Fundad .
Fluctuante .

A divida fundada. constituida em apolices, consolirlou-se por emi são destas a jUI'os de
7 e 8 %, e a f\uctuante que pI'ocetle de despezo.s clecl'etadas, processada e não satisfei tas no
re;pcctivo exercicio, não vence juros.

Quaes os impostos crcados pela as. embléit provincial, no periodo decorrido de 1 de Ja.neiro
de 1878 a 31 de Dezembro de 1885, que ainda. I1guram no:; orçamentos e o seu producto annual1
Quaes as novas despezas autori:;adas no me:mo periodo e a sua impOl'tancía. annual verba por
vel'ba 1 Ao ohjecto complexo de tes dous quesitos, por sua extensão e nece. sidade de exposição
detalhada, satisfaço com o quadro e as relaçõc,; e anne.>.o a este olficio.

Qual o estndo actual da provincia com relaçi'í.o a carla. um do::; it~n precedentos, isto a, qual a
sua receita. e na. despeza (·rçadas. o deficit ou saldo presumivel no exercicio de 1886 - 1887, ou do
corrente anno civil, e importan'lia de 'ua rlivida fundada e fiuctuante; bem assim quaes as pro
videncias tomadas e o re ultadJ que da. me3ma se espera. para o eq:J.ilibrio da receita com a
de peza provincial 1

A situ:.lção Unanceira. da pI'ovincia, é Corça dizei-o desde logo em uma synthesc porventura. rude,
a ~randemente embaraçosa de presente pela causas accumuladns, cujo elfeito se resente;n e
não podem seI' removido sinão com tempo e cri teria no seu e tudo e remedio a. applicar-Ihes.

Segundo o oJ'çamento organiza.do por e3ta repartição para o vindo Iro exercicio, ha em
perspecti va um deficit de 655 :275 431, por'lue calcula.da fi. rec i~·t em 2.822 :269 120, teve a despeza
de s~l-o em 3.477:544~551 j e quanto ao orç\mento do vigente exercício de 1886-1887, npre
sentará igun,lmente um deficit de 433:6(\9 273, cujo algarismo poderia de ceI' muito sinão an
nulJar-se nta, i á extensão da. producção da safra corresponde sem preços ao meno" regulare'.

A c1iviri::l.pa.ssivn, liquidada até Dezem1Jro ultimo montou em 7.717:718$18

Sendo a fundlld,t repre entada na. importancÍ<L de.......•...............
E a f\uctultllte na de ..•........................................... , .....

Como medida tlnanceira tendente a equilihrar CJuanto passivei a receita com a. despez 1 , f~i
cre:ldo pela. lei n. 1860 o imposto de ~yro; e a providencÍiL consagradn, na. lei n. 1867, de I::l d MaIO
de 1886, de sei' cobrado pela Alfanetega o mesmo impo to e p de exportação, de accórdo com a au
torisação con tante do avi. o do l\1inistel'io da Fazend:L do 2 de Abril do me mo n.I1UO, tem corre~

spondirlo á:; vista' quo leterminar:lm a. m~sma providencia, garantindo a etrectividade chL al're
c:ld ção e inutilizando todos os ardis da fraude, qu antes empregava por todo~ os modo ur12a.
parte do commel'cio imlortador. Mas, pela superveniJncia di), ba.ixa a que acima alludi, nao
podel'à com certeza es ,t medida dar o equilibrio de3eja.do, tenúo todavia. desde já concorrido
de al"'uma. "orte -para attenua.r a- ditficulclade- que, por enca,rgos anteriores, pesn,va.;n e conti
Hun,riam cm successáo n, gl'a.var a situ:lção fi nanceir,t do correute exercicio por haver-se poclido
coo eguil' até ag'lra. trt1zer o func~ion:tlismo qua'i em dia. e a. força publica pag.1 com iuteira
pontul1id:u;e.

De celto, a menciona.cla mediua. não poderia cheO'.\r descle logo áquelle escópo, porque o dese
quilibrio vinha de annos pela. suspeu ão e posterior suppressã.o do impo to de con~ulllo, de CJIl 1'6.
'ultal'am o emprestimo" autorisados pelas leis 11". 1786, 1810, 1860 e 18fi8, cuja cifra mont~u
em 3.539:400~000, elevando a divida. da provincia nes a. importar.cia e gmva.ndo a l'encl,l, ordl~
naria pelosjul'os corl'espondentes com a. de peza a.nnua. de 247:758.000. Dahi quando por um
lado reduzia-se a renda e por outr.o accrescia-se a. <te peza., não é que pú[leria em l~m un~co

ex rcicio o referido imposto cle gyl'O na razão de 3 °/9 implesmente reeOll truir a. situ lçãO hnancelJ'a
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. Dahl são evidentes os embaraços da situação do futuro exercicio, embaraços que sã comDluns
a d~ a t:ral, sendo que no concemente aos daquelle a Assemlléa Provincial podera ainda
prOYlel!3nClal' .com a elevação de taxas, por um laclo, e com a reducção de cl spezas, por outro, no
que f~l' po slvel; o que não é exequivel com referencia ao exercicio vigente, cujo balanço
fechara. com cleficit ·inevitavelmente.

Em .conclusão, frisarei que em pre enÇ<'), de uma despo.lza annual fixa de 533:899$220 com juros
de apohces, de 711 :987 '810 com a força publica e ele 900:665$752 com a instrucção publica

e firmar o equilibrio entre a receita e a despeza, por si só e independente da concurrencia
regular das outras fontes de renda; e esta logo que declinassem, total ou mesmo parcial
mente, como occorreu, em impo ivel attingir-se aquelle resultado, um[\, vez que a previsões
orçamentarias tinham por elemento a mesma concurrencia e não considerart,m o imposto Cl'eado
como for.te de supprimento das que d.ecresces em, mas como fonte nova productora ela receita
p[\,ra occoerer as despezas decretadas.

E' esta a situação actual das finanças da provincia.
E si a' medidas tomadas no corrente exercicio P,Wf1. o equilibrio da' suas operações não podem,

por causas imprevistas e inevitaveis, attingir a este resultado, mesmo com o prudente arbiteio
tomado pela aclmini tração de não executar todas as de pezas decretadas e ater-se somente as
de natureza inaditwel e permanente, penso que com relação ao futuro exercicio alguma cousa
podera razoavelmente fazer o corpo legislativo por meio de medidas que anllullem ou mesmo
reduzam o cleficit eXlJresso no orçamento dest Thesoul'o, ultimamente apresentado a V. Ex.

Chegar a este fim não será p uco, porque o reconstruir de prompto e com vantagem as finanças
da proyincia não é trabalho de momento e a fructificação deste não se obtém de chofre por
obedecer as leis naturaes de todos os factos humano, aiuda que, quando uma crise economica
manifesta os seus efi'eitos em todo o paiz, exclue a hypothese de cau3as locaes que pos am ser
attenuadas pelos poderes publicJS provinciaes exclusivamente, visto que limitada é a esphera
de acção economica e financeira que lhes foi conferida pelo Acto Adclicional.

E esta dupla consideração basta para tornar certo que a grande questão dos equilibrios
orçamentarias provinciaes não póde ter solução nas provincias; pOl'que só aos podel'es geraes, cuja
esphera de aCÇ<'io economica e financeira não tem outros limites que não sejam as lei:; qu pre
sidem a producção e regem o desenvolvimento da riquez[\" pertence resolvei-a de accôl'do com a'
circumstancias actuaes do paiz, e ainda porque si em alguma provincia, por condições especiaes,
hoje se pretender realizar uma orÇ<'),mentação equilibrada, é força convir em que ahi se Dulli
ficarão, em bem desse equilíbrio, elementos de progresso e exigencias da vida impulsiva da mesma
provincia.

Ora, as finanças dessas circumscripções não podem prescindir .ia. da importação como foute
de suas rendas. Mas a intervenç.ão directa ou indirecta deli as na importação altera as condições
Cl'eadas pelo poder geral aos dous termos da. troca internucional - exportação e importação; e
dabi goraves inconvenientes economicos para o paiz, e o descalaLro de que foram esta e outras
provincias victimas aiuda hn. pOUJo.

Nestn.s condições, parece de convcrfiencia como já tem sido lembrado, que sejam forUla1l1'lente
excluidas as provincias do g'ozo em que estão do direito de decl'etar impostos de importação e
exportação, sob a clausula de fazeI-as participantes do producto do de importação em vLrtude de
lei geral, que o eleve em mais um" quarta parte, que será epar do e espechlmente arrecadado para
a provi nela onde tiver logar a cobrança, como renda propria provincial e base dos seus orçamentos.
Estes terão assim desde logo uma renda egura. e esta renda, que se poderá calcular quasi com
precisão, se prestará ainda a pautar a extensão da despeza de modo a firmar-se o equilibrio das
oper~çõ~s, com attenção as necessidades do serviço e sem agourentamento do desenvolvimento das
provlllCJas.

Esta, segundo o orçamento org'anizado por este Thesouro para o futuro exercicio, de accôrdo
com ~ rubricas da lei n. 1860, e conforme ja di se mais acima, tem uma receita de 2.822:269$120
que nao cobre a despeza, cuja importancia de 3.477:544$551 por seus titulas geraes classifica- e
e representa-se do modo seguinte: .

99:040$660
78:833$000

900:665.752
184:065 '900
711: 987$810
201 :335$539
123:321$350
340:330$083
661 :079$235
130:821$742
17:385$480
5:200$000

10:000.000
8:000$000
7: 178$000

-------
3 .477: 544$551

As embléa Provincial .
Secretaria da Presidencia .
Instrucção publica .
Obras publicas ......................................................•..........
Segurança publica ..............................................•..............
l11uminação publica ...•........................................................
Soccorros ~e benefi~encia inclusive o sustento dos preso pobres .
Arrecadaçao e fiscalIsação das rendas .
Divida publica ' , ' ' ' .
Pessoal Íllactlvo " .
Publicações e impre ·ões .
Auxilio industrial. .
Culto publico .
Saude publica ..........................•.......................................
Eventuaes .......................•..............................................



-5-

primariá e secundaria, despendendo só a primeira 728: 137 620, e ambas 1.612:653$562 eu 57,140 %

da renda orçada, póde-se a primeira vista calcular a extensão daquelles embaraços e apT'eciar o
volume de difficuldades que se contrapoem ao equiUbrio de qualquer orçamento.

Parece-me que com o e::\:}Josto e demonstrações juntas fica satisfeito o questionario do
Exm. Sr. Conselheiro Presidente do Conselho de Ministros, e cumprida a recommendaç.;'io
relativa de V. Ex., a quem

Deus Guarde.-Illm. eExm. Sr. Dr. Pedro Vicente de Azevedo, muito digno presidente da
provincia.- O inspector, A.ntonío W. Bandeira e Accioli de Vasconcellos.





N.I.- Quadro dexn.onstrativo dos ixn.postos que ainda existem. creados~ pela AsseD1.bléa Provincial nas leis de orçaxn.entos
dos exercicios de 187'7'-18'7'8 até 188õ-1886, nos quaes esta coxn.prehend.ido o l:)eriodo de 1 de Janeiro a 31 de
Dezexn.bro de 188õ~ e bexn. assixn. do que produziraxn..

LEIS PRIMITIVAS QUE OS
DECRETARAM

ARRECA.DAÇÃO ANNUAL

NATUREZA DOS IMPOSTOS mm
Exercicios a ~;§

que se re- a rn
fi =,derem . ;2; '"d

~ 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884
~§§

1884-1885 1885-1886

OBSERVAÇÕES

II==============I====~I==- =1===1====1====1:===1==ft===I====I====I=======dl
500 réis por tonelada de qualquer embarcação

miltriculada na provincia que fizer nave
gaç:ão entre os diversos portos da, mesma
ou entre estes e os de outras provincias .. 1879-1880 1470 1 20 3:763$500 3:395$350 3:398 '275 21 :207 '151 28:852$081 19:299 000 22:028' 24 E te impo to passou a ser

cobrado tendo taxa de
200 réis nos exercicios
de 1882-1883.

» »» •.......... Parte 1a da tabella annexa
á lei n. 1786 n. 6.

» »» 49

1885--1886 1860 211

250 000 Este imposto foi ampliado
e:;tendendo-se às cidades
do interior com a taxa de
lO para ella , pelo § 10
do art. 19 da lei n. 1713,
passando depois a taxa a
ser de 20' em toda esta
provincia, pelo § 23 do
art. Ioda lei n. 1810.

59~979

2: 394 660 A taxa deste imposto pas
sou a ser de 40 réis
pelo § 8° do art. 2° da
lei n. 1860.

20:906 702

4:843' 56

171$000

3:000 000

1:680 000

33:904$600
15:945 92

75:023$237
45:355 ~09

10:117$020

65$905

446$300

80:441 824

355:911 79

75:776$555

3:018 982

530 000

79 '000

9:553 625

3:224$462

169$360

34: 125 400
15:768"000

98:219$100

3:524$656

•••••••••• o'

• •••••••• o"'

1:300$000

653$000 .

200$000

10:983$700

37:304$271,

59:891$701 71 :830$571
182:889$629 268:790'374

•••••••• ",0 ••

• ••••••••• o •••••••••••

32$147 .

.' •••••••••••••• 00 •• '" o' o· ••••••••••• 0 0 ••

... . ...... . .

~ 27
"62 ..........

219 .. ·· ......

» 50 .

» ~

» 46 .
» 48 .

» » .

" 18

» 9 ..

» 12 .

:t 27 .
» 11 .

)} »."

» »23 2:320$000 1:640$000 1:240$000 1:540$000

'l>

»

»

»
»

)}

)}

)}

»

»

'b

»

»

»
»

• »»3 .

»

1884--1885 1810 1 7 .

1880-1881 1499 232 .

1882-1883 171321 4 ..

1883-1884 1786 2 1 ..

5 % de contribuição dos empregados pro-
vinciaes. " ' " .

Imposto de repartição , " ..
1:000$ por commi sa1'io, viajante ou agente

de casa estabelecida fóra do paiz, que
venha expor ou offerccer mercadorias à
venda .

2 % pela tran ferencia de contracto com o
governo da provincia ou municipal. .

200.' por escravo que entrar para a provin-
Cla .

100 réis por sacco de assucar em fazenda não
fabricada na provincia...•..............

120 réis por ~itro de vinho que se consumir na
provincia .

100 réis por barrica de assucar de madeira
estrangeira .

50 réi por meias barricas, e proporcional-
mente nas subdivisões destas .

50 réi~ por alqueire de sal pagos ao sahir do
naVIO ' , ..•..............

100 réi" diario do soldo das praças do Corpo
de Policia e da gua.rda civica para farda-
menta '" .

Dizimo do gado vaccum, cavallar e muar .
600 por cada pes oa que vender madeira

fora. dos armazem desta cidade .
2 010 do 10 0/ 0 destinados á remunel'1lção pelo

trabalho e serviço da extracção dl.s lo-
terias da provio ia. send Gfe--'Ele<~tel-----'

imposto appUcado como auxilio ao Monte
de Soccorro .

20 % sobre o valor do fumo e eusprepa
raelos de procedencia nacional, introduzido
pal'a consumo .

500 réi por kilogramma do fumo desfiado ou
picado, etc : ..

3 % sobre o quantum do gyro presumldo
da casas de negocio ele importação de
quaesquer generos : _ .

Ielem idem das casas de negocLO nao com-
prebendidas naquellas ····

100 réi por couros procedeutes de outras pro-
vincias que forem reembarcados .

5 % sobre o capital das loterias creadas pela
lei n. 1842, quando fór até 50:000', e
4 0/o quando excederem desse c~pi~al,
sendo 1 % para as rendas da prOVI?Cla e
o restante pa.ra constituir o beneficlO nos
planos que se tiver de organisar .

200 por pessoa que tenha escriptorio para
empregar capitaes com desconto de letras,
exceptuados os commerciantes estabelecidos

200 réis por baralho de cartas de jogar.....

Terceira secção da Contadoria do Thesouro Provincial de Pernambuco, 19 de Fevereiro de 1887. -- O chefe, Bernardo Cameiro Monteiro da Silva Santo ~.
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N. 2.- RELAÇÃO DAS DESPEZAS NOVAS RELATIVAMENTE AO EXERCLCfO DE 1876-1877, CO:'<STANTE
DAS LEIS DE ORÇAMENTOS DE 1877-1878 ATE 1885- 1886, CQ:\l EXCEPÇÃ.O DO EXERClClO DE
1878-1879 EM QUE VIGOROU [\ LEI ANTERIOR.

1877-1878

Preparo d[\ escola pratica para ao; alumnas dfl. Escola Normal. " .. , ,
Auo-men to do ai uguel ela ca a da Escola ormaI .
Subvenção a Franci co Foligonio de Souza Magalilães concedida pela. lei n. 1257 para

fazer seus estudos na Aca.demia da Bellas Artes ............................•
Augmento ele 139 lampeões da illuminação a gi1.Z da cidade do Recife .
Idem do auxilio á Santa Casa de Misericordia , ' '" o • " ••• ' " ••••••• , •••

Ielem idem ao Recolhimento do Bom Conselho ' , o ••••• " ••••••••

Idem idem ao da Gloria " " ' o •• ,. '. '" • '.' ••••••••••••••••

Idem idem a Casa de Beneficencia de Bezerros o ••••••••••• o ••••••••

Idem idem da. tlita de Triullll)ho o ,

Idem ielem da dita de Gravata........•.......................................
Aposentadoria de Manoel Antonio Viegas , '" .. ' .' ' ...•.......

1879-1880

Creação de seis cadeiras de instrucção primaria. de ambos os sexos ···•
Auxilio ás caixas economicas escolares, concedido pela lei n. 1336 de 18 de Fevereiro

de 1879 ' ' '" .. o •• ' ' •••••••• " •••••••••••••••• '" '" " .' ." ••

Pao-amento feito ao contractante das obras do Lycêo de Artes e Officios '"
Obra elo Bo picio dos Alienados o •••••••••••••••••••••

Rebaixamento ela ladeira elo Proá autorisado pela lei n. 1373 ·.··
Barrao-em_elo rio Una lig~ndo a ilha do Jarclim ae.. engenho Tybiry ..
Construcçao de uma cadela em Itambé ... o •••• " ••••••••• ' ••• ' •••••••••• ' '" .' ••••

Idem de uma ponte obre o rio Mandahu em Correntes " ...•.... o •••

Idem de uma cadeh1. em Panella o' ••••• ' " ••• ,

Idem de uma e trada de rodagem da estação de Ipojuca á villa do mesmo nome .
Para fundação de um h pital para molestias contagios:lS '" '" ., , o

Para tran ferencia da pequena, r;oate do cana.l Riachuelo para o riacho Morno em
Beberibe na estrada que vai da povoação ao Cumbé ' ., . o " '" • o.

Creação de mais dous logares de guarda da illuminaÇ<1.o publica desta cidade "
Para o custeio da illuminação de Iguaras li ..........................•.•......•...
Illuminação externa do Paço da A "embléã " o •••••••••••••••• , •••••••

Auxilio á colonia IsabeL .
Augmento do auxilio á Casa de Beneficencia do Triumpho ·
Idem idem de Gravata '. : , .. ' o

Restituição á Camara Municipal do Recife proveniente ela contribuiÇ<'io ua, Empreza
Locomotora " .. , ' , ." .. , ..•....

Idem aos menores Cicero e Josepha " " '" " " .' , .,.

1880-1881

De peza com o aUg'mento de vencimentos dos empregados da Inspectoria Geral da
ln trucção Publica, conforme a tabelJa anl1exa ao regulamento de 17 de Abril
de 1879.....................................................•...... 0 ••• o •• •

Augmento da, dial'la do servente ela referida repartição ..... o' ••••••• o ••• o ••••••••

Idem dos venCimento" dos profe sares do Gymnasio .................•.............
Mensalidade de 20 alumnos pobres do Gymnasio Pernambucano. o •••• , •••••••••••••

Para pagamento a Companhiéo do Gaz da divida do referido estabelecimento .
Augmento tios vencimento dos professores da Escola Normal , .
Desp~za .?om acquisi9ào de mai.s. um servente para a E cola Normal.. '" ' .
ACqUlSlçaO de moveIS e utensllios necessario a diversa aulas da dita escola o •••

Creação de mais qua:tro cadeiras de instrucção primaria , .
Augmento dos venClmentos do professor da escola de aperfeiçoamento.. . . .. . .
Idem dos vencimentos dos emprega.dos da bibliotheca .. o •••••• ' •••• '" •••••••••••••

Subvenção a bibliotheca de Goyanna .
Auxilio agricola nos termos da lei LI. 1459, art. lo o •••• o' •••• o' .

800. '000
800 000

1:000"'000
9: 139 '300

10:800000
600 000
600 000
600 '000
600 '000
600"000

1:(-\00 '000

6:600. '000

1:000000
22:600 000
30:000 000
5:000 '000

10:000 000
10:000 000
5:000 000
8:000 000

10:000 000
30:000 000

2:000 000
1:600 000
1:697.000

950$000
20:000.000

50 '000
500000

500 000
3:24 623

2:950 000-
199 820

9:320 000
8:000 000
6:900 000
6:800~000

547 50ú
2:000 000
4:800 000

900 000
I 500.000
I 000 000

10 OOO$OO(}
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Subvenção it companhia. dra.lLJatica de Antonio José Duarte Coimbra .............•..
Augmento da subvenção à Associação dos Artistas Mecanicos e Liberaes .
Para as obras do Hospicio de Alienados.....................•.................•...
Para a construcção de Ilma bomba no Arrayal .
Para a abertura de uma estrada na serra do Mascarenhas entre os engenhos Agua

Azul e Vertentes ' .......•... , ' ' .
Reparos de açudes ........................•.....•...............................
Para conclusão de 63 kilometros da estrada de Palmares. autorisada pela lei n. 1820.
Construcção de uma estrada de rodagem da villa de Agua Preta ao povoado de Ja-

cuhipe...............•...................................•...........•......
Conclusão da estrada do Cumbé a Beberibe .
Obras da igreja do Livramento de Iguarassú .
Augmento dos vencimentos do barbeiro da Casa de Detenção '" .
Idem das praças do corpo de policia " '" ' ..
Idem da guarda civica " ' '" , ' '
Idem de 112 Iampeões da illuminação a gaz da cidade do Recife .
Idem de tres logare de guarda da illuminação da cidade do Recife .
Idem de 50 lampeõe3 dn. illuminação da cidade de Olinda .
Idem de auxilio aos capuchinhos desta cidade '" '" .
Idem idem ao Hospital de Misericordia de Goyanna .
Idem idem ao Recolhimento da Gloria do Recife .
Idem da importancia destinada para quebras do thesoureiro desta repartição .
Idem do augmento dos vencimentos do fiel do thesoureiro desta reparliÇ<'ío ' ..
Idem idem ao fiel do Consulado Provincial ......•.... " .
Idem das diarias dos serventes do di to Consulado .
Restituição da quantia provenie:1te do beneficio das loterias concedidas em favor de

obras da igreja de Beberibe .
Importancia devida ao faUecido professor Francisco de Assis Monteiro Pe soa .
Indemnização a Manoel Peres Campello de Almeida pelo desconto por que foram nego-

ciadas as apolices dadas a eUe em pagameuto , .
Publicação e impressão do Almanak da provincia " .
Impressão do manuscripto do profe SOl' primario Joaquim Elias'de Albuquerque Barros
Idem dos elemelltos de orthogra.phia do professor José Martiniano de Souza..... " ...

1881-1882

CoUocação de encanamento do gaz, lustres e arandelas no recinto da Assembléa Pro-
vincial e encanamento d'agua, quatro bacias e repuchos, no jardim .

Augmento dos vencimentos do conUnuo da. Secretaria do Gymnasio Provincial. .
Para. reforma de moveis das aulas, da sala de estudos e salão de honra do Gymnasio

Provincial ' .
Augm.ento de verba das men alidades dos alumnos pobres aúrruttidos como pen io-

lllstas do mesmo estabelecimento .•.................. : ....................•..
Pagamento de dividas atrazadas do referido Gymnasio ........•......•............
Augmento de vencimentos elos professores de instrucção primaria da. Escola Normal..
Reforma dos moveis das aulas do di to estabelecimento .............•..............
Para ?istribuição. g'l'atuita de compendiGs para os alumnos pobres " .
PremIO ao GremlO dos ProCessores Primarios pela publicação dos Elementos de Agri-

cultura. ' .. ' , .
Augmento de vencimento aos professores .
Vencimentos para DOTas cadeir,ls .
Idem para novas cadeiras nocturnas '., .
Pal'a a i~specção esp~cial elas e colas e estabelecimentos publicos de instrucção

nas dlversas locaildades, conforme o art. 18 § 2° do regulamento de 7 de Abril
de 1879.................•...•....•....................•..........•.........

Movei para as cadeiras novamente creadas .
Diaria para mais um ervente na bibliotheca .
Assignaturas de jornaes para a mesma bibliotheca. .
Publlcaçã.o da Hi toria. da Revolução de 1817 .
Subvenção á bibliotheca do Gremio dos Professores Primarios .....••.......... ' .
Idem á bibliotheca do Instituto Litterario Olindense '" ' .' .
Reconstru~ção da ponte da ilha do Retiro na Magdalena ....•......•............
Construcçao de uma bomba no logar alagadiço de Pindob,t na estrada de Serinhaem em

terras do engenho Pindobinha no Povoado Vermelho " . '" .
Para o aterro e construcção de uma bomba na estrada que passa pelo porto da Madeira

entre a est~ção da via-ferrea de Beberibe e a parte deste povoado .
Para construcçao de uma bomba ou comporta no logar Farinha na cidade do Cabo
Para auxilio da ponte do Gitahy no rio Ipojuca :
Para os reparos da ponte de Pirauhira em Limoeiro ...............•. " ., .

12:0001000
2:000 000

30:000 000
1:200$000

42:000$000
5:000$000

30:000$000

20:000 000
3:000.000
1:000'000

203, 400
34:498 300
3:115$500
8:630 '700
2:400$000
3:660340

500. '000
500"000
500$000
300$000
400, 000
784$430
780$000

930$000
1:237$870

3:360$000
2:000 000

400. 000
400 000

4:500$000
300$000

7:624$000

2:000$000
7.165$000
1:600$000
2:099$000
3:000$000

501
000

51:100 000
37:40 000
9:600.000

12:000$000
17:60<Y:'000

394$340
1:600$000
8:000~OOO

600~000
20 ,000

2:000 000

6:000$000

2:5001000
4:000 000

500 000
300$000



-9-
Para os reparos da ponte que liga Ti1mandaré no rio Brejo .
Obras do .novo açude em Pesqueira .
Pera reparo do açude do Arraial no Cajueiro do Limoeiro .
Para construcção de um açude na fl'eguezia de AIagóa de Baixo .
Idem idem na freguezia de Sant'Anna em Leopoldine , .
Reparos da cadeia de Garanh uns ........................•.....................
Idem da casa que serve de cadeia na Gloria de Gaita. ' .. , ' .
Para estrada de Preguiç:t a Cauceiro , , .. , " , .
Idem de Gamelleira a Rio Formoso .
Idem idem de Itapissuma a Pau d'Alho .
Para conclu ão da. estrada de Ja,boatão a Luz .
CaIça.cJa externa do Paço ela Assemblélt ..
Canalisação das agua existentes entl'e as camboa , Tacaruna e Manguillho .
Para a abertura dos rio que atravessam a villa de 19uaras ti ,., .
Para constl'ucção da ponte no Porto do Lacerre " .
Idem idem do Rio Una na estrada de Barreiros ' .
Idem idem a Japonina na cidade de Goyanna .
Para constl'ucç.:'i.o da poute do Rio Doce .
Idem idem do Riacho Duas Pedras nas proximidades da viLLa de Limo iro .
Idem idem de Beberibe na estrada do Fundão .
ldeül idam ao riacho Carl'l1picho em Pedra Tapada na estradl1 do Limoeir'o .
Idem idem da cadeia ele P.Llm.1res .
Ielem idem ele Itambé .
Idem ou compra ele cas,t para. cadeia. ele Boa Vi 'ta ' .•..
Ielem para o cemiterio de B berib::J e Para.tibe '" .
Idem idem de IO'Ul1ra sti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem idem ue Jaboatão .
Para. melhorar as dua pontes exi tentes nas proximidadesda cidade de Nazareth .
Para desapropriação ela ponte do tenente Guilhermino T:wares de Medeiros, con-

struidl1 sobre o rio Ipojuc3., na villa de Bezerros '" .
Pl1ra constmcção de uma casa de mercado em Nazareth .
Para acabamento da. igreja de Nossa Senhora ela Penha .
Par-a conclusão da casa de Papacaça .
Para <.s obras da matL'iz da Boa Vist<1 .
Idem idem elo convento de Iguaras·ti .
Idem idem da igreja de Nos a Senbora das I eves de Oliuda .
Idem idem da igreja de No saSenhora elo Monte do Chã elo E tevão .........•..... , .
Idem idem da igreja que e ta annexa ao cemiterio de Jab atão .
Idem idem da igreja de No a Senhora da Boa Viagem de Pasmado .
AuO'mento ele vencimentos elo escrivão da Casa de Detenç.:'i.o .
Idem de lampeões ela illuminação da cidade do Recife .
Idem idem da illuminação de Olinda .
Illuminação a gaz-globo na cidade de Goyanna, endo de dilferença de consignação ..
Illuminação de Palmares .
Idem de Itambé .
Idem de Iguarassti ' ..........•..
Idem de Victoria ...........................................•..........•.........
Idem de Nazareth .
Idem de Pau d' Alho .
Idem do Cabo .
Idem do Rio Formoso .
Idem de Caruarli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...................•.......
Idem de Bom Jardim " '., .
Idem de Jaboatão ......•... '" . '" " " '.' . ' .. " , ., .' ..
Idem do Brejo , .
Para assoalhar as enfermarias do Ho pital Pedro 11. ·
Ladrilho e gradeamento do colleg-io dos orphão da cidade de Olinda .
Para vestuario das educandas do collegio das orphãs .
Idem idem para os menores da casa dos expostos.......•........... '" .
Para conclusão do edificio da colonta I abel ..........................•.........
Auxilio ao Monte de Soccorro ' .
Augmento de auxilio a. casa de caridade de Gravata ' , ' .
Para a escola annexa á CllS!1 de Beneficencia de Bezerros.: .
Subvenção ao Club Abolicionista e Sociedade Nova Emancipadora .
Augmento do auxilio ao Hospital de Misericordia de Goyanna , , .
Idem idem ao Recolhimento da Gloria do Recife '" ..
Idem idem ao dito de Iguarassti .
Idem idem ao dito de Goyanna , .
Auxilio' a casa de cal:idade ~e Caruarti para as obl'as de reparos '. ':..' .
Aug~le!lt.9 da qua~1t.ta de tmada para quebras do T besoureiro desta repartlç~o .
Restltulçao ao admllllstrador da C<'l.pella de Beberibe, proveniente do beneficlO da

Pernambuco 2

2: 800,:'000
9:815.000
2:000,000
5:49 :·80
ê:OOO 000
6:000000
1:000 000

15:000 '000
20:000"000
30:000'000
20:000. '000
2:319 870
8:000. 000
2:500 000

30:000.000
20:000 000
12:000..000
10:000 000
1:500:'000
1:000 '000
1:000.000

30:000 000
20: 000:'000
0:000.000
4:000. '000
2: 000.-'000

500'000
3:000.:'000

3:000:'000
10:000$000
1O: 000:'000
8:000.'000
1:000,000
1:000 '000
1:000.000
1:000'000
1:000000
1:000000

400 000
9:064 'iOO
5:295 300
5:098 250
5:000 '000
4:000 000
2:000 000
3:0003000
3:000 000
5:000 '000
2:000 000
9:000.000
2:000000
2:000:000
2:0002000

'800 '000
10 :000,'000
1:800:'000
3:200,000
4:000.000

20:000'000
6:000 000
1:500 '000
1:500 000
3:000 000

500 000
500 000
500 000
200 000

1:000 000
300 000
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reHpectiva loteria, extrahida em 28 de Fevereiro de 1877, visto se ter dado a
prescri pção .

H.estituição a Amorim Irmão & Comp. e outros, que de mais paga,ram do imposto
de assucar exportado no exercicio de 1879-1880 ' .....•

Augmento da con ignação para a publicação do Almanak desta provincia .
Para a publicaçã cIo Brnzil Agricola ' ..........•. '. ' .....•........... " ..

1882-1.883

Augmento da diaria do.> serventes da. Inspectoria Geral da Iustrucção Publica ....
Idem da consignação par,L a despeza com as mens,üidades dos alunmos pobres do

Gymnasio ProvinciaL · .
Idem da diarias aos erventes da Escola NOl'l11al...... . .
Para a:' ignatura e compra. de obras de pedagogia para a Bibliotheca da dita escola ..
Vencimentos para as cadeiras de instrucção primaria. novamente creadas .. ' .
Para premio no professor Izidoro Ml1rinllo Cesar, afim de imprimir sua obra dostinada

ao uso las escolas de instrucção primaria , .. " ' .
Ao pro fe 01' JO'é 1artinilLllo de Souza para impres ão de sua obra denominada Pri-

meil'a liçõe de loitura .
Para execuç<'to do en 'ino obrigatorio ' .. ' ' .
Par,L a impre ão ck'l Historia d" Companhia uos [ndios ' .
Subvenção a bibliotheca uo Instituto dos Professores Primarios .
Idem a bi bliotheca de Goyanna ' '~" .
Idem :\ dita de I az, reth , " " .•...•.............. , .
Idem á dita de Olinda .
Idem á dita de Bar reiros .•.•.................................. ' , .
Idem á dita de G:lIDelleira ' .
Idem ao Athenéo de Bonito .
Subvenção a Sociedade Propagadora. da Boa. \"ista, para as despezas das escolas no-

cturnas e da bibliotheca , .
Idem á me ma sociedade do Poço da PaneHa, para as e colas diurnas e nocturnas do

l\Ionteiro , " , .
Para a escola rle mathematicas, segundo a lei n. 1673 .
Para creação das escolas de latim e francez de Goyanna, Nazareth e Afl'ogados,

segundo as leis ns. 1628 e 1670..........•........... , '" . " .
Auxilio ao bacharel Manoel Augusto Ferreira da Silva, para estudar mecanlca

na Europa .........................................................•.......
Subvenção a Companhia. Lyrica lt·üiana .
Reparos da ponte de Porto de Pedra em Seriuhaem em continuação ao atterro no

lden~neY:~~~t:g~~~~~~~~~ .~~b;~ ~' '~i~~h~' Á'n~~~~gy 'e' ~I~' p~~i~ .~;b'r'e' ~' ~i~ i~h'~~~s
en1 PalmeIras de Garanlluns , ' .

Const~ucção de um açude no povoado Santo Antonio do Buique '" '
Idem Iden,: Santo Antonio de Salgueiro ' ' ' .. " .. , ..
Cou tl:UCçaO de .um açude no povoado de Ca,nhotinhos. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....
Idem Idem do rIacho da Lage .....................................•...............
Idem idem d" Cachoeirinha ' •............... , ................•.....
Idem idem de Granito .
Idelu idem de Cimbres .........................................................•
Idem idem de Gravatá , ; .
Para o concerto dos caldeirões d'agua potavel em Alagoinhas .
Idem do açude _de S. José do Egypto ...........................•..............•
Para .construcçao de um açude na villa do Buique .........•......................
Idem Idem do deposito d'a,gua potavel n:1.S proximidades da cidade (h~ Victoria .
Para construcção dú açude de Vertentes '" ., ...•................. '" .
Idem idem de Pesqueira..........................•.........•....•............•.
Para oanalisação d'agua no povoado de Hapissuma .
Idem idem do riacho Cigano no Bonito " , ...••..........
Idem idem na cidade Rio Formoso ....................•..........................
Idem idem em Pau d' Alho " ' .....•............. ' " " ..
Para o alimpal!lento e conservação da levael', que conduz agua potavel para o povoado

da Boa VIagem e construcção de duas pequenas comportas, sendo uma junto
á bomba da estrada de ferro do Recife aS. Franeisco e outra no ponto em
que aquella levada despeja na bacia que existe ao lado da povoação .

Construcção de pontes em diversas localidades .
Para conclusão da cadêa de Agua Preta ....................•..................
Para continuação ~e diversas estradas de rodagem, para o empedramento da estrada

ja Luz e rebaIXamento ela ladeira. do Giíl, em Beberibe .................•....

930 '000

1:621$000
500$000

6:000$000

182$500

7:800 000
438$000

2: 116.000
36: 150. 000

300$000

300, 000
20:000 '000
4:000 000

500$000
1:000 '000

300,"000
200$000
2001000
300 000
300 000

1:000 000

1:000 000
6:000000

8:000 000

2:400$000
20:000$000

10:000$000

1:000 000
4:000. 000
6:000 000

~~~~OB~~~~
6:00 . 000

15:000 000
6:000:000

15:000·000
3:000000

800$000
10:000$000
15:000$000
6:000 000

15:000$000
6:000$000

15:000$000
3:000$000
6:000$000

1:0001000
194:500 000

4:000000

251 :500$000
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Para o melhoramento do ancoradouro do canal do rio Formoso .
Para o estabelecimento da officina de trabalhos na Casa de Detenção .
Para construcção do caes do povoado de ltapissuma, conforme a lei n. 1621. .
Idem idem de cadeias em Timbauba e Vertentes · '
Acquisição de um ou dous carros pr prios para conducção de pre os loucos .
Augmento de 145 lampeões nailluminação a gaz na cidade do Recite .
Illuminação da Escada '" ' .
Idenl de Garanhuns '" ' .
Idem de Pesqueira ' .
Idem de Bezerros .
Idem de Victol'ia , ." , " ' ..
Idem de Limoeiro.. _ '" .
Idem de Barreiros .
Itlem de Gamelleira _ '" .
Idem d'Agua Preta .
Idem de Nossa SenhOl:a do O' de Ipojuca , .
Idem de Serinhaem .
Idem de Itapissuma '" , " .. " , .
Augmento do auxilio ela Santa Casa da Misericordia .. , , .. , .
Idem idem à colonia Isabel .
Auxilio ao Hospital Portuguez " ' .. ' '" .. ' " .
Idem a D. Maria Amelia Cav,dcanti .
Idem a D. Josefa Agueda FclisbeIla M. de Oliveira .
Idem a Miguel unes Vianna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Para as obras do Seminario de Olinda '" , .
Idem idem ao Hospicio de Alienados , ' , .
Gratificação ao cbefe da 2a secÇc1.o deste Thesouro, como membro da junta de

arrematação das obras publica .
GraUficnção ao escripturario do Consulado Provincial que accumular as funcções

de ecretario , .
Para compra e concerto de movei para a dita repartição .
Restituição a Femanues da Costlt & Comp., nos tel'mo.> da lei n. 15S4 .
Para impressão elo indice alphabetico das leis provinciaes e compra da con tinuução

da mesma obra até 1881 e impressão do relatorio do Dr. inspector da saude
publica .

Para confecção e impressão dos Annaes da Assembléa Provincial, relativos ao.> annos
de 1861 a 1863 .•............................................................

Auxilio a matrizes, igrejas e capella· " .
Para r~(lrganizaçãoda comp.anhia de bombeiros, inclu ive a compr,\ do material neces-

sarlo .

1883-1884

Augmento de consignação para despezas com as mensalidades dos alumnos pobres
do Gynlllasio Provincial " ' .. , , .. ' .

Auxilio a D. Joaquina Gonçal ves Pereira Lyra, alumna do 20 anno da Escola Normal.
Gratificação extraordinaria ao escrivão da Receita desta repartição .
Para as despezas com o Instituto VaccÍllico .....................................•

1884-1885

Augmen to de vencimentos aos empregados da. Repartição das Obras Publicas, de
conformidade com o ari. n. 3 da lei n. 1790 ·.

Creação do lagar de guarda do jardim publico ; .
Para compra de urna casa para cadeia na villa da Floresta e para o empedra-

mento do lo lanço na estrada ela Luz ..
Para construcção da ponta de madeira sobre o rio Bitury no Povo::\do BeIlo Jardim

da comarca do Brejo....................................•...................
Augmento de vencimento do escrivão da Casade Detenção e do respectivo enfermeiro.
Idem da ubvenção concedida a D. Maria Amelia Cav:11canti. ·.···
Restituição aos filhos de Francisco Antonio de OlivElira do que de mais pagaram de

seIlo com relação ao inventario de D. Genoveva Rosa da Silva.. , .
Creação do 10gar de medico da colonia Isabel ····

20:000.000
15:000 000
8:000,000

18:000.000
5:000:-000
9:526.500
3:95 . iOOO
1:924 000
1:924:'000
1:924. '000
7:864 000
1:456 -000
1:456 000
1:456 000
1:456.• 000
1:456-:;000

600"'000
600. 000

50:000'000
20:000"000

1:000000
1:200 000
1:200. '(100

200 000
10 :000:'000
30:000 000

600 000

600. 000
1:600 000
2:425 180

6:000 '000

13:000.000
46:700 000

25:000'000

4: 00 000
600'000
400 000

6:000000

1O:760S000
1:000 000

5:000 000

1:500000
1:085 000

300$000

2:88 '407
2:400000
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1885-188ú

'onsenação e cu'Steio do Laboratorio Chimico FIL tologico , . , " .' .
Augmento de vencimento ao omcial secretario das Obras Publicas .•.............
Continuação da estrada de Araripe a Pau d' Alho · .
Uem da ponte sobre o rio na · .. · .. · ..
Para construcção de uma estrada que vá d'Agua Preta termimw no PO'mado

Frio, termo d' Agua Preta ..........................................•.........
Para con trucção de um açude no Povoado da Pedra no Buique '" .
Idem idem no Povoadn Mucambo nas Aguas Bellas " .
Para os reparos da ponte sobre o rio ]nhumas em Palmeira de Garanhuns , " .
Concerto do açude de Villa Be1la .
Idem idem em Vertentes , " · ·· .. · .
Con tl'ucção de uma ponte de madeira sobre o riacho Carrapicho em Pedra Tapada.
Pal'a cúnstrucção de um açude na vilJade S. Bento .
Idem idem no riacho da Chata na freguezia de Quipapá .
Parn, concerto do açude de Bonito , · .
Para con trncção de uma ponte na barra do "riacho Gr:watásinho em Agnas Bellas .
Para conclusão das obras da colonia Isabel .
Para. as obras da matriz de ltambé .
Pa.ra construcção de um açude no lagar Pau Ferro em Ag'u 1S Bella .
1dem de uma. parte de um raio do Hospicio de Alienados .
P[\l'a continuação de um açude em Santa Cruz .
Para. conclusão do açude em Alagoa Secca , "
Para concerto e reparos da ponte do Junqueira. .
Para construcção d~s estradas de rodagem que, partindo da villa de Barreiros, en-

tronquem com a que vem de Ag'ua Preta a Jacuipe, construindo-se uma parte
sobre o rio do mesmo nome : .. , .

Para con tl'llCção de um caes no Varadouro .
Para auxilio das obras da matriz de Bom Jardim , , '" .,
Para continuação do açude de Canhotinhos .
Para os reparos do açude da Gloria de Gaita .
Para concerto dos caldeirões de Alagoinbas.. '" , .
Para um açude em Gravatá , .
Para ser montada uma officina de calça.do na colonia Isabel. " .
Para as obras do açude de Limoeiro , " .
Para construcção de um pequeno necroterio na freg-uezia d.t Graça .
Para um açude no Povoado Lagedo de S. Bento ..
Para as obras da matl'iz de Quip:Lpã. " .
Para .03 concertos da, igreja de S. José da Pedra Tapada .

"Idem Idem do sobra.d.o pertencente ao governo na villa do Bonito, afim de servir
de cadeia , '" .. ' , " '" .....•....

Calçamento do largo do Forte em frente á nova estação da via-ferrea do Recife a
S. Francisco ...........................................................•....

Augmento de vencimento do ajudante e do escrivão da Casa de Detenção .
Idem idem do officia], do amanuense e do carteiro da secretaria desta repartição .

1:500$000
480:'000

20:000 000
20:000 '000

:0:000$000
4:00G$000
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3:000:000
2:000,000
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]5:000""000
4:000.000
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1:000.000
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Ter'1eira Secção da Contadoria, do Tbesouro Provincial de Pernambuco, 19 de Fevereiro de
1887. - Ochefe, Bernardo Cameiro Monteiro da Silva Sa,1tos.
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N. 3. - Relação das despesas novas autorisadas por leis
especiaes e disposições g;eraes de leis de orçaD1ento

LEGl'LAÇÃO

'" '"tl
~ <:>

NATUREZA DA DESPEZA EXERClClOS '" ~

"I ~
<:> ê'

~'~ ~ ;..., '""" lo- ""'
~

..,,; <:l

ã
R.

Concertos e reparos da cadeia e casa da Camara de Ouri-
1261 17 Icury, despendendo-se a quantia que fosse necessaria ... 1877 - 1878

Empedramento ela parte da estrada que segue ele Jaboatão
7a Escada.......................................... » ») 'Ii ~

Continuação da estrada. da. Alagó:L do Carro .............. ." » ." » 8
Construcção de açudes em diversas localidades ........... » » 'Ii » 9
idem de uma. estrada de rodagem do Ca.uo a Victoria..... " 'Ii 'Ii » » 9
Idem de Nossa. Senhora do O' a Goyannn. ................ " » » » 10
Idem de uma ponte ob"e o rio Serigy .................. » » 'Ii ,. 10
Embarreamento da estrada do orte entre Olinda e Igun.-

lirassú ........................................... ... » ." » »
Pagamento ao regedor interino do Gymnasio não só os

vencimentos deste cargo como tambem de professor de
13inglez ....................................•......... » » » 'Ii

Idem do ordenado que se estiver a dever a Argentina
Evora de Alencar Granja, durante o tempo que regera
interinamente a cadeira. ele primeiras lettras de Alagóa.

13dos Ca.vallus da. comarca de Ouricury.................. 'Ii l> 'I> 'Ii

Obras da c'ldeia de Aguas Bellas despendendo-se a quantia
14necessaria......................... , ................. 'Ii " 'Ii »

Construcção da ca.deia do Bonito.: ...................... l> '/) 'I> li> 14
Idem da ponte sobre o rio Massangana, Mamucabinha no

14Rio Formoso ........................................ " 'Ii » "Aterra do cemitel'io de Caruarú ........................ ." " " 'Ii 15
Obras da cadeia. do Rio Formoso .................•....... 'Ii " » " 15
Reconstrucção das pontes sobre o rio Ipojuca no Enge-

nho Limoeiro, na Escada., da de Gravatá sobre o rio Una
na estrada da estação d'Agua Preta para a antig,. villa

15deste nome., ........................................ » 'Ii ." 'Ii

Pagamento lÍe vencimentos ao Dr. Augusto Carneiro
Monteiro da. Silva antos t:omo professor da cadeir.l. de
mathematicas do Gymnasio e que deixou de receber
emquanto exerceu interinamente o lagar de regedor do

16mesmo estabeleeimento .............................. ." " ." »
Construcção de um passadiço que ligue a. ilha do Bom Jar-

25 3dim no Engenho Tibiry em Ba.rreiros ................. " ." 'Ii

Idem ou acquisição da cadeias nos municipios em que
27 2forem necessarias .................................... " ." "Elevação do elI'ectivo da guarda civica e local, e augmento

de vencimentos do commandante, major, secretario,
ajudante, quartel-mestre e mais otflciaes do corpo de
policia, e augmento de cavalgadura e forragem do com-

1263 I 2,3 e 4mandante dn. allarda civica .. " .......... '" .......... » 'Ii
Aposentadoria. o empregado da Santa Casa de Miseri-

1265 1cordia, Manoel Antonio Viegas .... , . ' ....... ' ..... '" 'Ii 'Ii 'Ii

·Idem ao ~rofessor Manoel Antonio Ferreira Braga....... 'Ii 'Ii 1266 Vnico
Creação e Imla cadeira de instrucção [rimaria. para. o

1268sexo feminino em Taqllaritinga ...................... " " 'Ii

Autorisação para admissão de diversos menores no Gym-
1282 1nasio como pensionistas d'l provincia.......•......... " 'Ii

Augmento de gratificação do tbesoureiro e de vencimentos
do secretario deste thesouro, bem assim elevando ,. cate-
goria do cartorario á do logar de lo escriptlirario com

1284 Ias respectivas vantagens ....... '" ................•. 'Ii "Melhora ~e agosentador~~ de Manoel de Miranda Castro,
1299 Unicoex-ofllClal a Secretarm do Governo ............. '" .' 'Ii 'Ii
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NATUREZA DA DE PEZA

Concessão de um emprestil1lo de tresentos c ntos de réis
em a.polices emittidas ao par a Companllia Pernambu-
cana de Navegação a Vapor .

Abastecimento de agua potavel a cidade de Goyanna .
Idem idem á povoação de Afogado e mai circum Vi5i·

nhn.nça" _ _ ' ' '"
ldem idem a cidade da Victoria podendo de pender-se até

a quantia de 20:000 000 , . __ '
Reconstrucção do antigo açude da povoação de Queimados

em Bom Jardim, denominado açude da Nação, despen-
dendo- e até a quantia de 500$000 .

Pagamento ao professor Martinho da Silva Costa, da gra
tificação a que tiver direito pela regencia interina da
cadeira, nocturna da cidade da Victoria, durante o tempo
decorri lo de 16 de Julho a 30 de Outubro de 1877 .

Autorisação para o provimento das cadeiras de instrucção
primaria qlJle se achavam vagas por força, da disposição
da ultima parte do art. 34 da lei n. 1261 de 28 de
Junho de 1877 ' .' ' .

Construcção de uma cas·t pam ca,deia na villa de Pedras
de L?ogo " .. , ' , .

Restituiç..'í.o ao Barão de Bemfica da quantia tle 2:245 que
indevidamente recolheu ao Thesouro ProVÍncial, POl'
ter sirlo indevidamente collectado nos exercicios de
1870 a· lR72 como tendo nesta cidade casa de vender
polvora : , .

Augmento do effectivo da força polic;al .
Idem de vencimentos do cirurgião do cprpo de policia '
Restauração das cadeiras de instrucção primaria para o

sexo masculino nas povoações Cachoeira do Roberto e
Carahyb'l.s .

Creação de diversas cadeiras de ambos os sexos em diffe-
rentes lOC<'1.lidades , .

Calçamento das ruas do Barão do Triumphv, Marquez do
Herval e largo do Paraizo .

Desobstrucção do canal entre os rios Taquara e Una, na
povoação do Altinho, despendendo-se até a quantia de
1:000 000 .

Continuação da estrada de rodagem atravessando a zona
do termo de Ipojuca .

Aposentadoria, com todos os vencimentos, de Pedro Paulo
dos Santos, oflicial da Secret ria da Assembléa Proyin-
cial '" .

Creação de cadeiras de ambos. os sexos em diversas locali-
dades .

Augmento de ordenado aos guardas da Casa de Detenção..
PJgamento a Thomaz de Carvalho Soares Brandão Sobri

nho, arrem'ltante das obras do Lycêo de Artes e Omcios,
importancia das obras por .elle feitas e não pagas, não
excedendo a despeza de 22:000$000 .

Estrada de rodagem a partir da estação de Ipojuc-\. a villa
do mesmo nome, despendendo-se até 10: OQO$OOO .••.••••

Melhora. de aposen~doria .do ex-major do corpo de policia,
FranCISCO Antolllo de SêL Barreto .

Idem idem ao professor de inglez do Gymnasio, Dr. Felippe
Nery·Collaço , ." .. '" ' " ' ., .. , .

Autorisação a presidencia para mandar admittir no Gym
nasio diversos menore~ como pensionistas da provincia...
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Construcçãa de uma ponte de madeira na povoação de
Correnfes, despendendo-se até a quantia de 5:000 000 ..

Creação de cadeiras de in trucção primaria em diversas
localidades o o , . , o .

Pagamento ao bacharel Luiz Rodrigues Villare ,relativa
mente a divida da Santa Casa da Misericordia, seO"undo
o accôrdo ele 19 de J unho de ]878, feito pela presidencia
firmando a importancia de 50:000000 o. oo.. o o.

Augmen to de pl'aças do corpo de policia oo o o.
Construcção de uma casa para, servir de cadeia na villa de

Bonito ' oo' o, , ' , ..
Creação de diversa' cadeiras de instrucção primaria em

diversas loca.lidades , o .
Autorisação á pre idedcia a de pender até i1 quantia de

30:000" durante tres annos com a acquisição de se
mentes de cacáo, fumo, trigo, cha, café, e bem as im
com a acqlli ição de machinas aperfeiçoadas para pre
parar o café e cacao, trigo e fumo, destinando-se parte
da referi.da quantia para pagamento de um ou mais
individuos que ensinassem o melhor meio de preparar
o fumo. o o o · , o .

Pagamento da quantia de I :500$ a Carlos Muller & Campo,
pelo trabalho da impre são das obras de frei Caneca e
vigario Barreto o .

Con trucção de um açude na villa de Alagóa de B jxo em
Cimbres.. o" oo. o o .

Idem de uma bomba de alvenaria e o competente
aterro no logar di1 tra.vessa da Harmonia na. es
trada do Arraial, despendendo-se até a quantia de
1:200 000.. o o....•.... oo' .

Idem de uma l'onte sohre o rio Il.ojuca, povoação de
S. Caetano da R,..'\.posa o o. oo" o. o. o.. oo

Calçamento da cidade da Escada, da estrada que vai
da estação da via ferrea até ao pateo da feira da mes-
ma cid:ule o o .

Auxilio de ] :000$ aO Club Popular desta cidade para o
monumento que esta as ociação queria erigir no 00
miterio publico desta cidade á memori.a do desembar-
gador Nunes Machado o .

Ingre o no Gymnasio a diversos menores como pensio-
nistas desta provincia .

Concertos e reparos mais urgentes das pontes e estradas
desta provincia, destinando-se para esta desp~za a quan-
tia de 10: 000$000 ..

Autorisação ii, presidencia a despender até a quantia de
100:000$ com a compra deapparelhos aperfeiçoado para
um engenho de fazer assucar na colonia IsabeL ... o..

Autorisação ii, presidencia a aposentar o bacharel Manoel
Siqueira Cavalcanti, officia·lmaior da Secretaria da
Presidencia, e a Demetrio de Gusmão Coelho, thesou
reiro do Consulado Provincial ....•...................

Creação de cadeiras nocturnas do sexo masculino para
cada uma das cidades .

Idem de uma cadeira mi1.:ta de instrucção primaria no po-
voado Tenda, em Nazareth o .

Autorisação ii, presidencia a mandar admittir no Gymnasio
Provincial o menor Bento de Souza Castro como pen-
sionista da provincia .

1879 - 1880
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1,2 e 3
Creação de cadeil'as de instrucç'-ão primaria de ambos os

sexos e mixtas .....................•.................
Autorisação á pre3idencia a mandar pagar a Chilon Era

elito Peixoto e Silva de eus vencimen~os nos meze3 ele
Maio e Junho de 1877, Fevereiro de 1878, como profes ':lI'
publico elo Exú ·.

Idem á presidencia pam l11n.ndar fazer umn. estl'adn.
que, partindo da de ltapissuma a Nazareth, passe pelos
engenhos Piedade, d'Agun., Mussupe, Mus upinho e
outro , em direcção· a Pau d' AI ho, destinando-se para
esta despeza a quantia de 30:000 000 .

Idem idem a de'pender a quantia de 6:000:' com a con
strucção ou compra de uma casa para cn.deia na villa de
Boa Vista .

Idem idem a conceder a Bento da Conceição Ferreira
uma gratificação igual á 3a parte de eus vencimento'.

Augmento de vencimentos dos professores e secretario do
Gymna io Provincial e bem a im da gratificação ao
respectivo medico e o restabelecimento do logar de pre-
paI'ador elo museu .

Creação de cadeiras de instrucção primaria de ambos os
sexos e mixtas '" , .

Autorisação el, pre idencia para mandar pagar a Chris
tovão de Barros Gomes Porto, profe SOl' da escola
nocturna ela Passagem da Magdalena, os vencimentos
a que tiver direito desde que começou elle a funcionar
na referida escola : .

Creação de novas cadeiras em dirrerentes localidades .
Idem de uma 2a cadeira de francez, outra de lingua na-

cional e itaJic.'l,na no Gymnasio ProvinciaL .
Autorisação á presidencia para mandar construir uma es

trada de rodaO'em a partir do 'povoado de Gamelleira ao
Rio Formoso, 'ãestinando-se para esta ele peza a quantia
de 20:000 000 .

Idem idem a mandar construir uma ponte de madeira
sobre o rio Una, destinando-se para esta, despeza, a
qua,ntia de 20:000$000 .

Idem idem a conÍl'actar uma companhia lyrica, italiana que
dê espectaculos no Thefttro Santa Isabel, sub,encionan-
do-a com a quantia de 20:000$000 .

Creação de cadeira de instrucçãu primaria, diurnas e
nocturnas, de ambos os :sexos e mixta ,em diversas loca-
lidades .

Isenção do pagamento de annuidades vencidas e por
v~l~cer da Compa,nhia Recife Drainage relativa ao Hos
plClO da Penha, e Santa Casa de Misericordia, correndo
por co~tlt ~l:.t provincia as despezas resultantes da
lDesma lsençao .

Autori ação á presidenci::. para contractar a, illuminaçã.o
publica das cidades de Palmares e Naza,reth .

Equiparamento de vencimentos dos professores das aulas
praticas da Escola Normal aos dos profes ores elo mesmo
curso. ' .. " .................•...... ' '" .

Continuação da estrada de rodagem de Jaboatão a Nossa.
Senhom da Luz, despendendo-se 20:000 000 .

Idem idem a começar do povoado PreO'uiç:l. da. comarca
de Palmares até encontrar a, estraá'a. de rodagem do
Bomto em terras do engenho Cousseiro .

1881 - 1882
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Construcção de uma ponte no rio Pret') .
Idem de uma estrada de rodagem a partir da cidade de

Goyanna até a povoação de Ponta de Pedra, desti
nando-se até a quantia de 25:000' para todas as obras
de:;;ta lei , , .

Idem de uma casa penitenciaria dentro do municipio desta
capital ' ." .. , .. ' .. , . '" .

Pagamento de José Fraucisco de Azevedo Lyra, como in
demnização de 5: 189 '230, ditl'erenc:a que despendeu além
do orçamento fei to para construcção do açude de S. Cae
tano da Raposa por excesso de serviço e mão de obra..

Construcção de uma ponte de madeira sobre orio Pirangy
no povoado de Catende em Palmares, não excedendo a
despeza de 15:000$000 .

Idem de casas para ca.deias em di versas localidades .
Melhoras das aposentadorias de Francisco de Barros Fal

cão Cavalcanti de Albuquerque e Francisco Antonio da
Silva Cavalcanti .

Autori ação para ingresso no Gymnasio Provincial a di-
versos menores como pensionistas da provincia .

Pa~amento a Manoel Francisco Coelho, professor jubilado
aa cadeil'a de latim de S. José desta cidade, proveniente
da gratificaçã.o de mais de 25 annos de serviço a contar
de I de Novembro de 1870 a 30 de Junho de 1873.....

Obras da Casa dos Expostos, despendend(H;e até a quantia
de 30: 000$000 .

Restituição a Manoel Fernandes da Costa & Comp.
da quantia de 2:425$150 que pagaram indevidamente
do imposto de polvora '" .

Auxilio de 2:000 para a impressão do Diccionario dos
Pernambucanos Celebres, do qual é autor Francisco Au-
gusto Pereira da COSÍ<L .

Creação de diversas ca,deiras de instrucção primaria em
d11Jerentes localidades .

Construcção de uma estrada de rodagem a partir de Ga
melleira a villa de Barl'eiros, destinando-se para essa
despeza a quantia de 20:000'·000 .

Pagamento a Medeiros & Comp. da quantia de 1:129$330
de objectos fornecidos à Secretaria do Governo nos
mezes de Setembro a Dezembro de 1880 .

Autorisação de ingresso no Gymnasio Pl'ovincia1 a di-
versos menores como pensionistas da província .

Idem à presidencia para despender mais 30:000' com
o hospital de alienado:;; .' .

Creação de cadeiras diurnas e nocturnas em divers·.I:'> loca-
lidades , . " .

Autorisação à pre idencia para mandar pag.lr ao vig-ario
Genuino Gomes Pereira a quantia de 2:500;' como in
demnização das despezas por elle feitas com o cemi
terio de Serinhaem, de cuja po"se se acha aCamara
Municipal, que indemnizara a provincia da referida
quantia .

Idem idem a despender até a quantia de 15:000 para as
despezas de que trata a lei TI. 1472 do exercicio de J879
a 1880 " " ' " , .

Idem idem idem a quantia de 8:000$ com a construc
ção de um caes em frente á rua. principal da povoação
de Itapissuma......•......... , , ..

l'ornambuco 3
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Autorisação á pre idencia para despender a quantia de
6: 000$ com a canalisação das ag-uas do açude denolUi nado
Peru, para a povoação de ltaplssmna .

Idem idem a mandar construir uma ponte sobre o rio Capi
beri be que ligue o povoado da Torre á estrada da ponte
de 'cMa, não devendo exceder est I despeza a 20:000 000.

Idem idem a mandar contractal:' a canalisação de agua
potavel dos lagares denominados Olho d'Agua para a
cidade de Pau d'Alho, despendendo-se até 6:000$; pn.ra
o Rio Formoso até 3:000$, e bem como do riacho Cigano
para a viIIa de Buique, despendendo-se até 15:000 ,GOO.

Creação de cadeiras de la,iim e francez nas cidades de
Goyanna e Nazareth, tendo cada uma o re~pectivo

professor 1:200$ de vencimentos. ' ' .
Autorisação ao presidente a melhorar a aposentadoria de

José Pedro da Silva como aposentado do lagar de in-
pector do Thesouro Provincial .

Idem idem idem a aposentadoria do tenente cio corpo de
policia Cados José de Siqueira " .

Creação do Instituto Vaccinico ' ..
Autorisação ao presidente a constrnir uma bomba na

estrada de Serinhaem no lagar denominado Alagadiço
de Pindoba entre o engenho Pindobinhn. e o povoado
Vermelho, despendendo-se até a quantia de 6:090$000.

Idem idem idem uma ponte sobre pilares na cidade da Es
cada, no rio Ipojuca, despendendo-si até a quantia de
15:000$; outra de madeira sobre o rio Una, em Pal
mares, no lagar denominado Porto da Jangada, des
pendendo-se até a quantia de 20:000$; outra sobre o
rio Ipojuca, no engenho Freixeiras, na Escada, despen
dendo-se até a quantia de 20 :000$; e mai outra sobre o

, rio Una entre os engenhos Camarim e Volta ' .
Elevação de eutrancia de diversas cadeiras de instrucção

i primaria .
I Autorisação á presidencia a aposentar com todos 03 ven·

cimentos o engenheiro da rep.lrtição das obras publlc.ls,
Felix Ramos Lieuthier, bem assim a Maximiano Hen
rique da Silva S. Thiago e Antonio ds Barros l"alcão,
n,pontador da mesma repartição, com os vencimentos'
proporcionaes ao tempo de serviço ' ' .

Idem idem a contnactar a iilluminação publica da cidade
I da Victoria.............................. . .
f Idem idem idem das cidades de Pau d'Alho, Nazareth,

Bom Jardim, Cabo, Pesqueira, Bezerros e Bonito .... '.
( Creação de uma, companhia de bombeiros para o serviço de

extincção de incendios, na cidade do Recife, despenden
do-:;e para 3,comyra do material a quantia de 25:000.000.

Augmento de vencimentos dos guardas da illuminação
publica desta cidade o •••••••••• ,

; Creação do lagar de prep radar da cadeira de sciellcias
naturaes do Gymnasio Provincial com vencimentos de
1:200$000 .

Autorisação á presidencia a mandar proceder á desob
strucção do rio Una, despendendo-se até a qua;n.tia
de 10:000$000 : .

Concessão da subvenção aunual de 200$ aQ academico José
Nunes Vianna durante tres anuos para continuar seus
estudos .........................•.............. ' .
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Creação de uma cadeira de francez na Escola Normal. .
Idem idem de latim e francez na cidade de Pesqueira,

com o ordenado de 1:600$000 .
Idem idem idem em Afogados com o ordenado de 1:600$000.
Construcção de uma estrada de rodagem, partindo da

estação de Ribeirão da via-ferrea, seguindo pelo en
genho Ilha de Flores, engenho Barro de Jangada, em
demanda da Serra do Macaco ou do Araticum, até
entroncar na estrada que de Palmares segue para
Bonito, despendendo-se até a quantia de 30:000$000.

Augmento de vencimentos dos guardas, escrivão e aju-
dante do administrador da Casa de Detenção .

Restabelecimento da escola pratica de mathematicas .
Autorisação ao presidente a contractar a illuminação

de ltambê pelo systeIDa gaz globo .
Canalisação d'agua potaveI para a cidade da Victoria,

concedendo para esta despeza a quantia de 50:000$000.
Autorisação á presidencia para mandar construir uma

ponte de madeira sobre o rio Ipújucl\, em Serinhaem,
podendo despender até a quantia de 10: 000$ ; outra sobre
o rio Ser' O'y em Nossa Senhora do O' de Goyanna,
despendenã'o-se igual quantia; outra sobre o rio Ipojuca
em Gravam, despendendo-se até 30:000$; outra sobre o
rio Capiberibe nas immecliações do engenho Tiuma;
outra sobre o rio Tabatinga na estrada que vai do
Cabo a Nossa Senhora do O' de lpojuca, despen
dendo-se até a quantia de 1:000$ ; outra, finalmente,
sobre o riacho que atravessa a villa de Gamelleira,
podendo-se despender tambem até I: 000$000 .

Melhora de aposelltadoria de Pedro Paulo dos Santo .
Autorisação a presidencia a elevar o numero de lampeões

da illuminnção de Goyanna ..
Augmento de vencimentos aos empregados do Thesouro

Provincial .
Idem idem do admini tra.dor do theatro Santa Isabel .
Conce são da gratificação extraordinariaa Joaquim Manoel

de Oliveira e Silva, professor publico de Tegipió, por
distincçãc no ensino por mais de 15 annos .

Augmento de vencimentos ao barbeiro da Cnsa de De-
tenção ... " '" ." . " ...........•................... "

Idem do~ empre&,ados na bibliot~l~ca ' ' , .
Idem de praça~ ao Corpo de PoLICIa...............•......
Idem de vencimentos do l° e ZO cirurgião do Corpo de

Policia .... " .................•......................
Construcção de uma estrada de rodagem que com

munique a cidade da Escada com a da Victoria, despen
dendo-se até a quantia de 50:000$000 ................•.

Creação de novas C<'1.deiras de instrucção primarin em di~
versas localidades , ............•.............

Autorisll o ingresso de diversos menores no Gymnasio
Provincial como pensionistas da provincia ' .

Creação de novas C<1.deiras de instrucção primaria .
Idem de uma cadeit'a de latim e francez em ~. Hento

com vencimentos de 1:600$000 .
Melhora de .i ubqação do. pro.t~ss~r de instrucção primaria,

Manoel Joaqlllm XaVIer Ribeiro .................•....
Augmento de 600 ao amanuense da Secretaria do The-

souro Provincial ....•.................................
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Ct'eação ele mai ' um 100'ar de olicitador da Fazenda Pro-

Ivincilll ... " ... , .... ,.,." ........... , .. , ... , ..... , .. 1884 - 1885 1810 39
Empedramento do tt'ec110 da estrada de rodagem en.tt'e a I

estação da via fenea á cidade de Nazaretb, destman- I,
do- e 10:000$ para esta despeza ..... , ... , ........... , li> .. 1813 I I

Indemnização da quantia de 2:500 a Francisco Tavares
da Silva Cavalcanti, como arremat:lnte da obras da
cadeia de Itambé ....... , ............................. » .,. 1814 1

Construcção de uma estrada de roda~em que, partindo da
viUa de Barreiros e passando pe o valle Cará-Assú,
entronque com :lo que vem de Agua Preta para Ja-
cuipe, con truindo- e um,t ponte sobre o rio Jacuipe, des-

1816 le2pendendo-se com estas obras até a qnan tia de 30:000 000. » »
Idem de um ramal de e trada de rodagem de Agua

Preta á estação rIa via-ferrea do Recife a S. Fran-
ci co, na cidade de Palmare.', despendendo-se a quantia

1817 le2de 6:000.. 000 ...... , .. , ...... , . , .. , ....... " .......... .,. »
Idem de uma estrada de :'odageIll que, partindo de Tilll-

baúba, termine em Macapi, na freguezia de S. Vicente,
1818 Uuicopassando por Pindoba ... ' , ........ , ......... , '.' . , .... .. ..

Idem idem idem do Cabo a Serinhaem e outL'a e trada
que, partindo da estação de Ipojuca, vá até a vilJa. do
mesmo nome, despendendo - se até a qmtlltia de
20: 000' 000 ...... , , .................................. » " 1819 le2

Conclusão da estrada de rodagem de Palmares a Bonito,
1820 1de pendendo-se até a ~uantia de 30:000 000, ........ » »

Construcç'ão de uma ostra a de rodagem entre a cidade
ele Nazareth e a povoação de Vicencia, da mesma 00-

1821marca, despendendo-se até a quantia de 10: 000 000... » » 1
Ielem idem que vá de Agua Preta termin ar no povoado

Frio, do termo de Agua Preta, despendenclo-se a.té
1822a quantia de 10: 000 000 ....... , ...... , ............. » " 1

lderr, idem que, partindo da cidade de Goyanna, vá ter-
minar na povoação de Nossa Senhora do O', ·com um
ramal para Alagôa Secca, começando de Jangadeira,
deiJpendendo-se n.té a quantia de 10:000 000 .......... , » li> 1823 1 e3

Creação de uma cadeira de instrucção primaria. para os
meninos cégos, percebendo o resp~ctivo profeiJsor, em-
quanto não tiver de 12 alumnos para cima, sómente o
ordenado que se dá aos rofessores contractados, pas-
sando a ter vencimentos e professor de l- entt'ancia

1826logo que a fl'equencia de alumnos attillgir a. este numero. » » le5
Concessão de uma subvenção de 9:000." por kilometl'o das

estradas de ferro que, partindo uma de P,Llmares, ter-
mine na margem esquerda do rio Jacuipe e outra na
villa do Bonito, sendo o pagamento de sa subvenção em
apolices de juros de 5 % ••• ' ••••• , ••• ' •• , • " •••••••• 1885 - 1886 1853 1 e 2

P<tra fundação e exploração ele quatro engenho centraes
de capa.cidad'3 para. s:1í'rejar cada um dous a tl'inta
milhões de kilogrammas de canna, ou oito com capa-
ci~ad.e p~ra safl~e.iar cada um doze milhões e quinhentos
mil a qUlllze mllhões de kilogramma de canna, con-
correndo a provincia. com 200:000 no primeit'o caso,
com 100:000' no segundo, em apoUces de 7 % para cada
um desses engenhos ....................... , ... , " ... ,. » » 1860 16 1

Constl'ucção de uma ponte sobre o rio Pirapama em
terras ~o engenho S. Manoel ou no local que rôr mais
convemente, despendendo-'e até a quantlade 10:000;;,000. » » » 22
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~ATUREZA DA DESPEZA

Construcção de um açude no povoado de S. João dos Pombos
na Victoria, despendendo-se até a quantia de 2:000 -'000.

Compra do predio de José de Vasconcello', afim de
alli funccionar a Escola Normal, despendendo- e até a
quantia de 50:000' inclusive a despeza de mudança....

Subvenção de 10:000 a actriz Ismenia dos Santos para
encorporar uma companhia dramatica que dê e pe-
ctaculos no theatro de Santa Isabel. .

Garantia de juros de 6 % para fundação de uma fa
brica central que se propoem e. tabelecer no mu
nicipio de Serinhaem os agricultores Manoel Peres
Campello JacolDe da Gama e o() coronel Francisco Ma-
noel de Souza Oliveira e outros ,

Augmento de 800' relativos aos vencimentos do professor
addido do Gymnasio Provincial.., , .

Idem de 240.' relativo á gratifica.ção de merito do pro-
fessor da aula primaria do Gymnasio Pro"incial. .

Concessão da gratificação de merito na importancia de

~~~\a~~ ..~~~:~~s.o~'~.. ~~.b.l~~~ , ?~l~~i.d.~ ..~~~I~l~l.o.n.~..~~
Restabelecimento de duas cadeiras de instrucç[o primaria.

EXERClClOS

1885 - 1886

» »

» »

» »

» »

» »
» »

1860

»

»

»

»
»

LEGISLAÇÃO

24

27

28

47

48

49
51

Terceira secção da Contadoria do Tlle-ouro Provincial de Pernambuco, 19 de Fevereira de 18 7.
- O chefe, Bei'imrclo Gai'neiro Monteiro da SUva Santos,





INFOR~1ACÁ() N. 8
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AMAZONAS

Provincia do \.mazonas.- I" s&.:ção.- Palacio da Pl'esidencia, 1 de Junho de 1887.

74:9388;840

55:600.,.000
51: 100 000
4:500.000

Illm. e ExU1. Sr.- Sómente agora foi-me permittido dar cumpr;mento ao que V. Ex. e
dignou determinar em aviso circular de 6 ele Novembro do anno pas;:;ado,

Fóm confiado esse trabalho pelo meLl antece;:; 01' o Exm. Sr. Dr. Chaves, ao Thesouro Provin
cial, que a 28 de M\lio pt'oximo findo forneceu o:, necessarios dados para poder responder a V. Ex.

Antes de dar a V. Ex. as informações exigidas, peço venia da demora, h:wida, apezar da boa
vontade que nutro sempre de sel'vir eom presteza ao Mini,terio a que 'i. Ex. preside com tanto
tino e sabedoria, e bem assim das lacuna, que, por ventura, encontre nas referida.s informações.

1.0 No exercicio de 1876-1877, segundo o systeml. de c otabilidade adoptado na escripturação
da fazenda desta provincia, a receita arrecadada foi de 897:232S007, a despeza paga de 897:232 007
e o deficit de 130:538,840.

2.° A divida da provincia, ne"sa. época, era de 130:538 40, assim discriminada:
Di viela p:tssi'la fi !lctuante .

li' » fundada ao juro ele 10 % ao a:Jno .
» )) »»»» 8°ioaoanno .

130:538$840

A fundada provinha da emi,;sã.o ele apolices ela. divida provincial, autorisaL1a pela lei n. 349 de
24 de '1aio de 1876.

Além de'st existia ainda a de 43:230 75n, proveniente de sttldo de exercicios anteriores, o que
elevam todo o debi to da provincia a 173: 769"'596.

3. ° Os impostos creado pela assemblé:t pl'ovincial no periodo de 1 de Janeiro de 1878, exer
cicio de 1878-1879, até 31 de Dezembro Ele 1885, exercicio de 1885-18 5, que ainda figuram no
orçamento vigente, e o seu producto annual con,tam do quadro demonstrativo sob n. 2.

Devo, porém, prevenir a V. Ex. que o Tllesouro Provincial, para responder ao 3° item da
circular de V. Ex., fez figur,u' no quadro n. 2 nã.o todos o, impostos, isto .3, o chamados do inte
rior e os de e:cport:tç5.o, cre'1.tlos pela assembléa, dueante aquelle tempo, mas sómente os do iute
rior, que de novo for,lm creados, pretextando já o Itaveremsido os outr03 anterkrmente ao period
por V. Ex:. determinado.

Em todo c \.,0, par,], satnr semellull te falta, si falh hou vee, m:lis adiante darei o total da arre
cadação feita no referido periudo, por onde V. Ex. podera a.juizar eom clareza. do verdadeiro movi
mento financeiro da provincia.

4.° As nova despezas autorisadas import:1ram em 2.895:538$964 e a sua importancia annuaI,
verba por verba., con ta do quadro incluso sob ll. 3.

5.° A receita e a. despeza, seguudo a. lei n. 742 de 11 de Maio deste anno, promulgada para o
corrente exercicio, furam orçatla., a primeira em 1.939:0 0'000 e a. segunll1, eal 1.778:947 023,
resultando para o Jim do exercicio corrente o saldo presumivel de 160:132,977.

Este saldo, porém, !lIa se realizará, attendendo--j3 q~le n \ referida lei, além de outros,
acha-se nesta provincia el11 andamento o serviço de ca,nalimç5.o de agua potavel, obra. jmpol'tan
tissima e euja despeza é figurada por um .

Além disto a provincia ve- e ainda onera'la com uma divida fiuctuante de 438:716.~856, seguuclo
os Llocumentos exi ·tente3 no thesouro provincial, sem faltar da de 118:000 proveniente do empres-
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tLmo feito á provincia pelo caixa do Monte-pio elos Empregados Provinciae" e i\Iuoicipaes, em vir
tude de autorisação contida nos arts. 4° e 5° da disp03içães geraes da lei n. 697 de 13 de Junho de
1885, vencendo ojuro annual de 6 %. A divida total, poi::;, que pe 'a sobre o corrente exercicio
eleva-se a 556 :716 '856.

As providencia tomada no sentido de equilibrar a receita com a de peza provincial têm
sido nullas, porque empre ele3cuL'oU a As embléa Provincial, na elecretaçã.o d lS despezas, de cin
gir-se ás mais impre::;cindiveis e inadiavei~. E' o que tive em vista des le que assumi a red~as da
administração desta provincia e o que procuro camprir á risca no uso das autori~acões que me são
concedidas.

Para amortizar a Llivida da provincia, lembrou o meu antecessor, no seu relatorio, a emissão de
apolices, pela qual eLt tambem opinei, ou pOL' um emprestimo interno ou externo com o fim de
salvar os creditos da provincia, altamente compromettielos.

A Assembléa Provincial acaba de autori5::tr-me a tomar por emprestimo das camaras muni
cipaes, ao juro de 6 % ao ::tnno, a quantia que para isso fór indispensavel.

E' esta uma medida econúmica par.l a provincia, e muito preferivel a emissão de apolices, por
que esta só seria a pra7.0 fixo e o empre timo as camaras ira sendo amortisado it. medida que a
provincia fór di pondo de meios para is o, cessando desde logo os respectivos juro .

Pos o garantir a V. Ex. que terei todo o e crupulo na execução desta autorisação, e toda a
vígil ancia de que são capazes a minba actividade e os meus desejos de debellar o deficit da província
e collocar esta no e tado financeiro de que é credora por sua riqueza natural.

Devo ainda scientificar a V. Ex. que no periodo decorl'ido de Janeil'o de 1878, exercicio de
1878-1879, a 31 de Dezembro de 1885, exercicio de 1885-1886, arrecadou a promcia 11.117:953 063,
como V. Ex. se dignara ver do quadro tambemjunto sob n. 4.

Em cumprimento ao que V. Ex. determinou no final da circular d, que responelo, a assembléa
desta provincia promulgou e eu sanccionei, as leis de 11 e 26 ele Maio deste almo, a primeira
marcando o dia 5 ele Setembro de cada anno para terem logar as essões orelinarias ela mesma
assemb1éa, e a segllOda equiparando a lei orçamentaria da provincia a geral elo Imperio, nos
termos do art. 28 ela lei n. 3313 de 16 de Outubro do anno pas ado.

São estas, EXll1. SI'., as informações com que julgo satisfazer ao exigido por V. Ex., a quem
Deus guarde.

Illm. e EXUl. Sr. conselheiro senador Barão de Cotegipe, presidante do Conselho de Ministros.
- O presiden te, Conrado Jacob ele Niemeyer.

N. 1. - Demonstração da receita e despeza do thesouro pro
vincial do Amazonas. Exercicio de 1876-1877

DI VIDA PASSIVA

ARRY.CADADA PAGA DBFICfT

RECEITA DESPEZA
FLUCTUANTE FUNDADA

897 :232;$067 897: 232$UU7 74:938,5840 556600 i30:538,;840

3- Secção da Contadoria do Thosouro Prorincial do Amazouas, 4 do )Iaio do i887.- O Chefe, José JO/ll[uilll Pinto do
França.



N. 2. - Quadro demonstrativo dos impostos creados pela Ass.embléa Provincial do Amazonas,
nos exercicios abaixo declarados, que ainda figuram nas leis dos orçamentos, com declaração
de seu producto por exercícios, até 31 de Dezembro de 18815, do exercicio de 18815-1886

EXERC[CIOS

NATUREZA DOS IMPOSTOS ·1 ;;; Ig ~ ?'l 01 ~ ~ ~ ~ ~ I I OBSERVAÇÕES
CREADOS ;-< (1j (/J [/J ~ [/J f/I (J) (/J -;; .;

~ ~ (/J w ~ ?'l ?'l M c ~
M n M M n I I '\= ..~ ~ ~ ~ ~ ~ f m ~ ~
l:- l:- l1J l1J rtJ (/J <lI (J) o
(J) (/J (JJ 00 l1J f/I rJJ (JJ-<
?'l ?'l M ?'l M ~ ?'l M

Lei Supra. Nad.\ se arrecadou. Passou
a 501' eslo imposlo do 2580JO, pela
Loi n. 69i do ia do J uubo do 1885.

Idom, idom, idom.

Idom, iuom, idem.

Loi n. 651 de ii dc Jnnho de i8Sr..
Nada 50 arreca([on.

Idem. Nada 50 arrocadou.

Iuom.

Loi cilada.
Idom. Nada so al'rocadon.
Idem,
Idom.
IlIem. Na'la se arrecadoo.
Idom.

Lei Supra. A Lei n. 697 do 13 de Junbo
de iSS5 aHe,'o u a 40fiooO.

Lei II. 697 do i3 do Junho do i8SS.
Idom, idolO, iuem.
Loi citada. Nada so arrecadou.

IJ

n

IJ

308JooI Lei supm.

8

i80iOOO
iOOSOno

:9

3203000

B

iJ

IJ

i603000

i80,sono
iOOlíOOJ

IJ

540~0001'3:3001J0001 Lei n. 582 do 2i do Maio do iR82.
Este imposto passoo a SOl' de 20fiooO,
pela Loi o. 69i do i3 do Joobo do
iSSS.

li
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IJ
IJ
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i605000

~
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1$

IJ
,S
8

- - ~-. l:G55,30ool (.:605,~000

30,,000
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li

IJ

8

~

II

54JiSOOO I 1: 380$000I 840,w00{J

Jl
/I
/I

IJ

IJ

,~

8

IJ

fi

IJ

ii

I)

Il
,7
~

,)

IJ

,)

9

8

8
li
.7

IJ

IJ

8

8

lí

i

201'000

80noOO

60,)000

30$J00

6015000
iOOgOOO
205000

iOOlJooO

3003000 IJ 8 iJ I 8 .7 ~ " lJ

iOOB~OO 8 fi 8 /j {J ti ,9 IJ

25·9000 .7 lJ 8 B IJ B B i25líOOO 12:iSOOO
iO~OOO 8 li 8 J{ B li 5 Il ,~
iOhOOO ,S IJ ,7 8 iJ ,~ IJ 3208000 320/lO00l.:;8000 ,I li {1. 8 B IJ Il IJ lJ
2;;91100 fJ .9 3 .~ ,9 oS IJ 8
20;$000 ,9 fi IJ IJ li IJ iJ 208000 20,7000

:105000 8 .) IJ iJ IJ iJ 8 i~01l000 :1005000

308000 " IJ ,) 8 IJ lí fi ., fi

50,)000 IJ IJ IJ 8 li li 8 IJ Idom, illem, idom.

iO,7000 li IJ I! II 8 " IJ 8 {J Idom, idem, idem.
300000 IJ 8 (j (j IJ ,) /) 8 ,3 Idem, idolO, idom.

iO,~OOO iJ Il 13 8 B II IJ iOO~OOO ioo,lOOO Lei supra.
258000 IJ II li li IJ n IJ 19 8 Idem. Nada so arrecado 'I.

iO$OOO fi II IJ lJ lJ ~ lí iOô<lOOI lOnODO Lei supl'a.

IJ Jj Il .7 540nOOO i: !.1~Q~~~I i;uvv/íWU

Imposto sobro loja commercial qoo
lambem vonder obras do folha, cal.
çauo e roupa feiLa no esLrangei 1'0 .•

Idom sob,'o ostrada de soringal no rio
Javary O zonas da. f"outeiras dos
rios Madeil'a, Ncgl'o e Branco .•...•

Idem SOUre .curruagem, oxcopto de uso
p.artic~la,· e da ~anta Casa lIe Miso.
l'lCordw .

IJem sobro loja commorcial ou parti.
cular quo tivor mercadorias a titulo
do deposito, mosmo fóra dos po.
voallo ..

[dem sobro lojas lIo forragens di.
VOI'sas .

Iolom sohro lancha.reuocauol ..
Idem, idom pal'a rocroios .
Idom sobre casa commo,'cial ou parti.

cular quo vonuor bilbotos do loleria
que não soja da provincia .

Idom por possoa que "onuor bilhetos
nus mosmas ciJ'culDsLancias .

Idom por casa do commissõos, consi.
gnnção ou a\'iamenlo~ ..

Idem sobro omcilla do pholograpbia,.
Idem sobro bailes publicos, cada um ..
Idom sobro ca~a do armador .
Idom 80hro livral.ia , ..
Idem sobro consultorio mOdico .
Idem sobro ospoctaculo 0111 circulo de

cavallinhos, cada um ..
Idem SObl'O cosmo rama ou polyorama

com onlrada paga d ..

Idom sobro cocholras doutro da cio
dado ..

Idom, idem, idom [Óra UO porimetro da
cid ado ..

Idem, idem estallcia de madeira •.. , .•
Idom sobro espectaculo publico, em

thoatro, cada um ..
Tdem so11re serraria de madeira .
Idom sobro tOl'l'ação do cafó o refi-

nação do assucal· ..

Idom sou 1'0 barracas ou casas quo
venderem fazondas, seecos ou mo.
lbados, por grosso 00 a I'etalho, que
tiverom moreadodas a titulo lIe de.
posito no rio Javary o zonas das
fronloiras dos rios Madoira, Nogro
o Bmoco .

Terceira Socçilo da Con,"~doria do Thosouro Provincial do Amazonas, I, do Maio do::l887.- O Chofe, José JOttqllilll Pinto {te F1'allça.



N. 3.- Quadro das novas' despezas autorizadas pela assembléa provincial do Amazonas durante
os exercicios de 1878-1879 a 188~-1886

EXERCICroS
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OBSERVAÇÕES

5:239:9531 Lei supra.

35:6140181, Lei n. 629 de 18 de Junho de 1883

2:000~000ILoi supra.

<1.6:000$000 Lei n. 634 de 2 do Maio de iSS·i.

7:030,~)00 .Lei n. 6',2 do 30 de Maio de 1884.
23:g.19.~551 Lei n. 643 de 3 de Jnoho de ISS".
5'0000000 Lei n. 651 de ii de Junho de

{SS4.

9:2-128725 Loi n. {,30 de 21 do Maio do i879.
99:6288620 Loi n. 442 de 28 do Maio do i879.

50:2008000 Lei n. 442 de 28 de Maio de i879.

4:92i.)900 Loi n. 1,48 de 6 de Fev. de <l.SSO.
4i:969J099 Lei n. 449 de 6 do Fev. do <1.880.

<1.:99664981 Lei supra.

5:239.)953' Lei supra.

3L:273,,982 Loi supra.
45:1578954 Loi supra.

9:000IJOOO Lei supra.

3: 42185141 Lei n. 554 do i5 de Junho de
iSSL

4.2:167$2251 Loi n. 396 de 26 de Out. de <1.878.

3:0oo(J0001 Lei supra.

i78:9J081941Lci n. 620 de:l4 do Junho de ISS3.

9:81fi$8581LOi sup"".

78:0748350 Loi supra.

26:000,70001 Lei supra.

5:0468753\ Loi n. 554 de i5 de Junho de
188L

i5: i30,~67 Lei n. 554 do i5 de J rrnho de
i88!.

1:78886001 Loi supra.

243:8766i27 Lei sup,·a.

iO:ooo(JoooILei Supra.

8:000$OlIOILei supra.

<I.:690;15i81 Lei n. 6i7 do -12 de Junho de <1.883.

5:000fiOool Lei n. 651 de ii de Junho de
<l.SS-l.

8:5HIJ969/Lei n. 408 do 7 do Abril de 1879.
5:3668i93 Lei n. 410 de 7 de Abril de 1879.

202:4868296 Lei n. 4U de 7 do Abril de i879.

~0:703/JH71Lei n. 582 de 27 de Maio de <1.882.

4: i25J7000 Acto do governo da provincia do
i3 de Oulubro lie <l.SS3.

3:600/j000 Acte do governo de i6 de Fo·
vereil'o de 1884.

3:813(J549 Aclo do governo da provincia de
!O de Março de 1884.

5:0ooóDOOILoi snpra.

97689911 Lei sopra.

2: {681J262 Aclo do governo da proyincia de
{, de Maio de 188L

57:2038761 Lei n. 514 de 4 de Maio de <1.881.

ii ",758000 Lei n. 520 de 13 de Maio de ISS1.
8:2Gi1J2691Lei n. 529 de 20 de Maio de {881.
2:00C8000 Loi n. 530 do 23 do Maio de {88L

i04: 8908599 Lei n. 546 de i'> de J unho de
<l.88L

6:000~0001 Lei supra.

3:718B0041Acto do governo dn proyineia de
9 de Fev. de i880.

i8:5i8B354 Lei n. 456 ele 19 de Abril de ISSO.

23:oo0/J000 Lei n. 475 de 21 de Maio de -ISSO.
i2:773il0i2 Loi n. 475 de 2L de Maio de 1880.

<1.65:0388720 Lei n. 494 de 23 de Oul. de iSSO.
27/,,8',88629 Loi n. 504 do <1.3 do Nov. de <1.880.

3 :0928i96 Aclo do ~ove('no da provincia de
26 do Fev. de :1881.

8G:7008000 Lei n. 5to de 25 de Abril do <1.881.

59:40015000 Lei n. 5i2 de 30 de Abril do <l.88L

86:66~8783 Loi supra.
22: 495IJOOO Loi supra.

2:000,SOQO Loí supra.

i7:5058000 Loi supra.

530,5000 Loi supra.

2:5508000 Lei supra.

1.4:2U$250 Lei supra.

6:000bOOO Loi supra.
8:7i517631 Loi supra.

22:2fi68854 Lei supra.

132:50i1J000 Lei supra.

51 :4.i2~981 Loi II. 582 do 27 de Maio do {882.

369:986,5396 Lei o. 615 de H do Junho de 1893.
42:673~304 Loi u. 6i6 de H de Junho de i883.
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i5:2296864

(J

59:5588389

23:SS08000

9;9008000

8

8
2:399;7997

2: HO$309

3:66i 8440

iO:0003000

9308000

2:400nOOO

IJ

{J

~

8

<1.:6208048

4658432

5:0008000

5748308

35:820lJoOO

9:9008000

2: i68,1460

~
37:9ii(J316

(J

8

i
,7

8838656

i: 399D992
33 :628.}620

8
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li

8:00017000
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6:488$706

550$000

7:3963774

48: t98lJ142
:il:50783H
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IJ
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IJ
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8
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IJ
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8

lJ
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21: 550,l900

8

B
2:5508000

8

50:793~665

IJ
35:614lJl84

8
7:030#000

20:3981J741
5:0003000

8
84:734B993

5:0008000 Lei supra.

600~0 Lei supra.

3:599/i995 Acto do governo de ii de Julbo
de <1.884.

5:4928i60 Acto do goveroo da provincia de
27 de Março de i885.
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Com o calçamente das prinoipaes ruas da
capilal. .

Cem o ni velamenlo de ruas não transi
laveis por carro de conducção ...•..•..

Com a construcção de uma ponlo de ma
deira e pegões de madeira na rua da
Gloria .

Oom o oomeço das obras do um passoio
publico na praça Tonreiro ·Aranha.....

Com a cooslrucção de duas escad as de al
vonuia de pe,lra no caes da Boa-Visla
oa praça da Imperalriz ..

Com a consll'Ucção das obras do Lyceu
Provincial ..

Com o desvio do leilo do igarapa do aterro
no Irocho correspondenle á ponte dos
Remedios ..

Calçamento e nivelamenlo lia praça lia
ImlloraLdz e mais ruas e praças na
capilal .. , _ .

Para acquisição de uma casa de escola e
reparliçõos proyinciaos na cidade de
ParinLius, ~ .•............

Para aberlura do um campo e ,Ieslaca
monlo do mosmo na Villa de Moura •...

Para exploração de rios .
Pru.lação do um inlernalo de moninas

nesla capila\. .
Auxi Iio ao fuude de emancipação de es-

el'avos .
Para acquisição de um campo nas pro-

-ximidudos da capital. ' ' .. ,
Obras do canalisaçãu de agua potavel á

oapilal. _ ..
Abaslecimenlo de carnes verdes .
Conslrucção de um mooumenlo comme·

moralivo da lei quo elovou a comarca
do AlI,} Amazouas á calhegoria de P"O-
vincia , _ ..

Para a conslrucção do duas rampas no
cáes dos BarÁs o conlinuação do alerro
do mesmo em freole ao morcado de ferro
e para começo das obras de nm cãos e
respoclivo alerro em frenLe á praça
Tenreiro Aranba alé unir a rampa da
l'~peralriz .

Para a cbnslrucção de uma escalia no
cães da Bóa-Visla em frenle a rua José
Clarind.o .

Para levanlamenlo da planta o nivela-
menlo goraI da capilal. ..

Desapropdação por nlilidaúe provincial.
Com a acqui'ição de dous alIares de mar·

more para a igreja de S. Sebaslião..•.•
Para pagam enIo dos livros fornecidos á

Inslrucção Pu.bJica por D. Anlonio de
Macedo CosIa _ .

EmpI'eslimo pOr 5 annos COm os juros da
lei a José Carneiro dos Santos, ]Jara o
fim de molhorar seu estabelecimento
IYlJogl·aphico ..

Idem nas mesmas condi~ões a Francisco
Rodrigu es do Souza Flores, para o fim
úe de onvolver a lavoura nas len'as
que possuo na colonia Ma'·ac~jú•.•.....

Auxilio ao DI'. Frederico José do Sanla
Anna Nery, pam a pnblicação de ar.
tigos de propaganda oa Europa em
favor da ifllmi~p'nção para o Amazonas.

Com a aCCjuisiçi'in ou consLrlJcção do
casas para escolas nas villas de Ooary,
Cudajás, o ouLras localiliades ... '" •..

Para obras nova' ou augmonlo do eJifieio
em que funcciona o Insliluto Amazo-
nense ,Ie Educanlios A.·tifi"os .

Idem idem do bospital de caridade ...•..
AuJCilio ã conslrucção do cemileJ'Ío da Bar.

reiriuha 0. 0 ..

Iliem ás obras novas do oovo cemiterio da
Sanla Casa do MiseJ'Ícordia de Maoáos.

Começo da construcção de uma penilon-
ciaria nesla capittl ..

Pal'a a compra do p"oprio nacional exis
Lenlo om 'ferró, pora sorvir do oadê:. ...

Auxilio 1\ pu blicação de um alOlanack
hisLorico. e'laLisL'co, adminislralivo a
me"canlil do Amazonas _.

Idem a Genlil Rodri~uos de Souza, paro a
pub'ic"ção da compilação das lois da
proviucia .

Indemnisação que for devida a João Se
baslião li .• SiLva Lisboa, pela desapI'o
pl'iação do lerreno á praça Vinle 0110
de SOlombl'O, ondo se eslá conslruindo o
Lyceu P'·ovincia!. "

Pam a consll'ucção do uma oscada no
c:i.os da Bóa-Vista, em frenLe a rua
José Clarlnrlo _ ..

Conslrl1cção (lU l\CqUiS1Ção Llc um odificio
para o musou boLanico .

Aposonladoria do socl'olario do Ihesouro

Kí;I~~~~i.~I:...F:·~.n.c.i~~~...~~~~~~~~.•. ~~

Exploração do uma eslrada e abertura de
picada no !'io Branco...•..............

Apesenladoria do nmcial-maior da soore-
laria da as>ombLéa .leão Aolonio Pará.

Censlrucçãe do lima igroja 001 ParillLios..
Idem em ~lanacapllrÚ .
Idem do lIlIl lhoalro do alveoaria ...•..•.

Idem do lima casa para a guarda do tbo-
SOOI'O .

Subronção â companhia do Manáos, para
navegação dos rio,) Acro o Javary ..•...

lliem á compaubia que direclamenle fizel'
a oavegação enlre Manáos e New- Yo,·k.

AposenLadoria da profossora de S. Vi
cenle D. Triphonia Joaquioa de Oli-
veira Carvalhe , ..

Idem do direclor geral tia instrucção pu
blica Ago'Linbo Rodrigues de Souza ...

Aposeuladoria do l c oscriplurario do Ibe
souro provinoial J osá Anacleto Zuany..

Subvenção o Julio Cesar Hibeiro de Souza,
para auxilio dus despezas 0001 a expe
rioncia ,Iefiniliva do seu systoma do
na vegação acrea '. " ' ..

Au\ilio á omigração ouropáa para esla
pro\'irll·ia ' .

Creação do um asylo orpbanologico .....•
Compra J'e um carro funebre ...•.........

Compra de 200 oxemplares da obra inli-
lulada Pays du AmaZOlt/lS, publicada
polo Dr. Snnt'Anoa Nery, ..

Para os feslejos do dia 5 de Se lembro
nosla capilal, promovidos pela socie-
dalle <1." de Jaoeiro .

Para uma exposição de produclos natu-
raos e induslriaes .

Aposouladoria do capitão reformado do
oorpo policial, João ManoQI Dias..•..•.

Idem do insllector do Ihosouro provincial
JoaCluim José Paes da Silva Sarmento.

Sl1hvenção ao lycêo de arles o omcios-
24 do Maio .

Aposenladoria do eonlallor do Ihesouro
prol'lncial Luiz Auselmo Baplista ....•.

Aposenladoria do conl~dor do Ihosouro

t~~:i.~ci.~~.~~.g.e.n.i.~.:~.i~.e:~~..~~~~~.~~
Gralificação aos lomadoros '0 revisores

das conlas dos responsa veis da fazonda
provincial. .

Muralha sobre o igarapá do alerro .
ConLraclo da illuminação da capital a

gaz-globo ....................•.•.•...•
Aposenladoria do amanuonse da secrela

ria da assembléa p"ovincial Raym'undo
B. da Costa .

Auxilio ás obras de S. Sebaslião .
Concerlo (la igroj'l quo sorve do malriz na

froguezla dos Romodios ..........•.•...
Conslrucção do uma rampa 000 ViUa

Bel/a da Tmperalriz ..
Estrada da Labroa no rio Purús .
Aposeulalioria do professo.' de primoiras

lellras de Terrá, Bornardo Joaquim Ba-
talha .

Conslrucção do duas ponles sobre os
igarapés de Manáos e BiLlencourl. .••

Edificação lie uma igroja para mal";z na
Labrea .

Idem lio uma rampa 000 Ilacoaliara ...•..
Conslrucção de um mercado de forro ....
Idem da5 ponles da alfandega e Remeliios.
Aposonlacloria do iO escriplu"ario do

Iho,ouro Felisnlino Rodl'igues Coimbra.

; õecção da conladoria do Ihesouro provincial do Amazonas, 23 de Maio de 1887.- O chofo, Josó Joaqu'11l Pi'1I/0 de FranJ'll



N. 4.-Quadro demonstrativo dos impostos arrecadados pela provincia do Amazonas durante
os exercicios abaixo declarados

EXERCICIOS

,
TlTULO DOS IMPOSTOS

aJ o ~ ~ M ~ ~ CD
~i." (J) rJJ (J) (JJ (J) (J) (1)
t'lI I I I I J I

(J) aJ o I 01 M ~ ~ ;>
~

i." i." fi) (1) fi) r1l (J) (JJ o
(1) (JJ (1) (1) (J) (1) (JJ (1) 8
~ ~ ~ ,....

~ ~ ~ ...

Exportação •...• , ...... , .. o ........................ , ... 559 :90S6190 765: 53~1)221 740:2621)3101 963: 4256879 U79:86l,~681 i, 728: 079,)801, L091:125~350 L 492:062:$61 /, 8. 'H6: 260,~056

Interior ............................ 0 .................. 70:087H387 75:000,~OOO 00:399623U 63: 989,)023 1,9: 577,)224 OI :983/)'196 58: 9106509 59:9478444 502:894,)073

Extraordinaria ........................................ 37: 290,$972 175: 2966078 4.4: 4836425 1,1 :7S2H8GI 353:49i,)582 730: 034;$955 399 :478,$i53 237: 688,,/09:; 2.U19'516,)12'

Renda com applicação espocial. ..... " o .............. Il Il Il i) Il 23:6606046 8: 364,)743 47:2586021 79: 282fl810

667: 280,)555 L015: 830/)299 851 :i44,)966 L059:107,f766 I. .582:930.~487 2.546:758,7:)01 L557 :87S,)8i5 i,836:9568i741 iI .·117 :953,~003

Terceira Secção de Contabilidade do 'I'h,'soul'O Provincial do Amazonas, 28 de Maio de 1.887.- O Chefe, José Joaqllilll Pinto c/e Frallfa.
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Cearã
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CEARA

Provincia do Cea.ra.-3a secção.- N. 1397.- Palacio da Presidencia em 20 de Abril de 1887.

Illm. e EXITl. Sr.- Em cumprimento da ordem de V. Ex., transmittida em aviso circular de 6 de
Novembro ultimo, tenho a honra de enviar por cópia a V. Ex. o officio que me dirigiu o inspector
do Thesouro Provincial acompanhado dos esclarecimentos exigidos no referido avi o.

Aos embaraços originados do defeituo i imo systema de escripturação adoptado naquella re
partição, que procuro corrigir, foi devida a demora que houve na remessa que ora faço.

Com o fim de completar, quanto me seja po sive1, os mencionados esclarecimentos, devo accre-
centar algumas considerações, que não me parecem ue mai , em assumpto como o de que se trata.

DesoFganisadas as finanças da provincia pelos etreitos da ultima secca, e não sendo pos ivel re
constituil-as no.> an.nos subsequentes por causa da exiguidade das rendas, con equencia da irregula
ridade das estações e grande diminuição de braços que haviam enúgrado, tornou-se imprescindivel
recorrer ao credito, para que não paralysassem serviços indispensaveis.

D'ahi o augmento progres ivo da divida.
Esta situação difficil e angustio"a ameaçava perpetuar-se, obrigando o Thesouro a viver do

mais precario de todos os expedientes, qual o de ir emittin.P.o novas apolices para pagamento da
divida fluctuante inclusive a amortização e juros da divida fundada. Os possuidores de apolices pro
vinciaes, em desespero de causa, chegaram a offerecel-as com abatimento de 30 e 40 % sem en
contrarem compradores.

A divida activa, de cerca de 800:000$000, quasi toda de origem contemporanea da secca ou ante
rior, era já incobravel em sua maior parte, na época a que me refiro, e por isso e pela difficuldade
de sua liquidação no Thesouro, era impossiTel haurir nella quaesquer recurso.> que viessem auxiliar
a deficiencia das rendas ordinarias.

Alguns de meus antecessores empenharam grandes e louvaveis esforços, no sentido de me
lhorarem ú estado financeiro e levantarem o credito abalado da provincia ; mas, subsistindo ainda, si
bem que já attenuadas, as causas do mal, o resultado foi o que deveria ser, pouco efficaz ou quasi
nullo.

No ultimo anno, porém, sendo mais regulares as estações e em consequencia menos escassos os
productos das duas principaes industrias - lavoura e criação, accrescendo ter sido a provincia
dotada com uma lei orçamentaria melhor inspirada, tornou-se po sivel imprimir nova marcha
nas operações elo Thesouro.

Ao assumir a admiuistração em 21 de Setembro ultimo, foi meu primeiro cuidado desembaraçar
aquella repartição da divida f1uctuante, que ainda restava e que montava nessa época em cerca
de 86:000$000 .

Procurando cingir-me ao programma do governo imperial e imitando os esforços de alguns
dos meus antecessores, tenho diligenciado quanto possivel fazer economias, sem desorganisação dos
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serviços occurrentes, mas evítando quaesquer augmentos de despeza embora autorisado:; em lei,
tudo com o fim de remir o The"ouro dos encargos mais oneroso:;. ('

E' assim que, em 3 de Janeiro ultimo, quasi extincta a divida fluctuante, mandei resgatar apolices
da antiga emi~são, na importancia de 54:002000, dos juros de 8 e 6% ; em 21 de Fevereiro, mande i
igualmente resgatar as apolice:; de 6 % da nova emissão, na importancía de 60:000$000, e finalmente
em 4 do corrente mez, mandei resgatar mediante sorteio a quantia de 42:400$000, das apolices da.
ultima emissão, a juros de 6 %,

Terminada a operação deste ultimo resgate, ficará toda a divida da provincia reduzida a 150:000$000
e o Thesouro habilitado com recurso:; suillcientes para ir occorrendo ás despezas ordinarias,
como veriíiquei pelo balanço a que se procedeu em minha presença, nos cofres daque.lla repartição,
em 15 do corrente mez, em cuja data existia o saldo em dinheiro da quantia de 167:000$000.

Releva accrescentar que si, como parece, a colheita de algodão e café fór abundante, e
a As emblé~ Provincial, illuminada pela penosa lição do passado, não decretar despezas extraordi
narias, poder-se-ha proseguir no resgate de apolices, até que, em tempo breve, esteja de todo ex
tincta a divida fundada.

Pela lei provincial n. 247 de 10 de Novembro de 1842, foi decretado que o anno financeiro nesta
províncicL coincida com o anno civil, estando esta medida, em execução desde 1843.

E' o que me cumpre informar a V. Ex. a quem Deus guarde.- Illm. e Exm. Sr. Conselheiro
BflJrão de Cotegipe, Presidente do Conselho de Min~stros. - O Presidente, Eneas de Araujo Torreão.

Thesouro Provincial do aeará em 19 de Abril de 1887.- N. 179.- mm. e Ex:m. Sr.- Em satis
fação ao que me foi ordenado por V. Ex. em officio de 25 de Novembro do anno proximo findo,
ten ho a honra de passar ás mãos de V. Ex. os quadros demonstrativos do esta,ao financeiro e
ec~nom~co da província nos exercicios de 1876 - 1877 até o de 1886 - 1887, de accórdo com o
aVIs?-Clrcular do Exrn. Sr. Presiden~e do Conselho de Ministros de 6 do mez citado. A impor
tanCla do trabalho, e mais que tudo a difficuldade de apanhar os dados certos, motiyou a demora de
sua remessa.! que, não obstante a diligencia e boa vontade, só a""ora pôde ter logar. Para mai~ faci1
comprehensao dos quadros junto', passo Cl fazer algumas consi8erações de accórdo com os quesitos
da mesma cll'cular. A receita desta provincia em 1877 foi de 1.148:978'496, inclusive l' saldo
de 247:497$025 do exercício anterior, e a despeza de 830:313$432, passando para o anno de
1878 ~ ~alao de 318:66fi$064, ambos convenientemente demonstrados no ver:;o do quadro n. 1.
Sua d1":lda fundada, como do qU'ulro n. 2, em, nessa época, da quantia de 120:000$000, rest(1 do
emprestLmo contrabido com o Banco do Brazil em 19 de Fevereiro de 1874, a juros de 8 °fo,
e a fluctuan.te, como do quadro n. 3, montava á somma de 107:888 258. O quadro n. 4 de
monstra os Impostos creados p~la. Assembléa _Provin~ia,J ~os exercicios de 1818 -- ~886, o producto
annual dos mesmos e a data da leI da sua crea.çao e extmcçao. O mesmo quadro alUda demonstra.
al:' despezas decretadas e rea.lizadas nos alludidos exercícios com declaração das alterações, que
so:ffreram, O quadro n. 5 contém discriminad'1mente a receita orçada e a despeza decretalb
para.I,886, demonstrando o saldo presumivel de 3:737$347. A divida fundada no fim do ultimo
exe\clclo na lmportancia de 289:590'000 está representada no referido quadro n. 2, com explicação
dos Juros e especi,~s das apoUce.;; nelle contidas, e a tluctu.Lnte, na importancia de 19:048$000 constante
de documentos Ja processados, esta contemplada no indicado quadro n. 3, conforme as rubricas
de de~pezas a 9.ue ella se refere. Para conseguir o equilibrio das finanças da provincia, foi ne
cessarlC1 redu~Ir o mai po sive1 as suas despezas, sUllprimindo mesmo aqnellas que, por sna
natureza,' podiam ser adiada, - pa.ra épocas mais favoraveis. A rigorosa economia e o augmento
progressIvo da~ suas rendas, devido ao melhoramento da provincia., têm concorrido poderosamente
para o e~tado .hsongeiro de suas finanças, e éjusto esperar que em breve seja sú1vido completamente
seu debito, SI fór observada a pratica alLoptada. Convem notar que, no corrente exercicio, resga
taram-se todas as apolices da antiga emis ão no valor de 37:676$891, e as da nova missão
mandou-se resgatar 102:400 000, ficando actualmente a divida funda.da da província reduzida a
150:000$000 .. Diii:ne-se V. Ex. de desculpar qualquer erro ou falta, que encontrar neste trabalho,
attendendo a difficuldada com que tive de lutar .

. Deus Guarde a V. Ex.- tllm. e Exm. Sr. Dr. Ené1s de Araujo Torreão, muito digno Pre
SIdente da Provincia.- O ins'pector, Francisco Corde-iro da Rocha Campeno.



N. 1.- Quadro da receita e despeza pl'ovincial do Ceará do
exercicio de 1877'

RE ,EITA

Ordinaria ....•...............
Extraordinaria .
Especial, , .

Depositos ,.,.
Auxilio do governo geraL., .•

Operações de credito .

Saldo do exercicio de 1876.. , ..

ORÇADA

870:000$000

ARRECADADA

798:861$467
5:596$012
6:387$692

810:845 171
1:006$280

35:061$777

54:568$243

901: 481. 471
247:497 '025

1.148:978$496

MAIOR
RECEITA

0.0 •••••••••••

MEN0R
RECEITA

58:028$549

DESPEZA

FIXADA PAGA MAIOR. MENOR
DESPEZA DESPEZA

Representação provinciaL, ... 36:950$000 33:987 228 ••••• 0.0 •• 0.0. 2:969 2
Secretaria do governo .. ,., ,., . 42:400$000 37: 192$971 ••• 0.0 ••••• 0 • 0 5:207 029
Instrucçã.o publica........... , 202:846 666 184:446 732 o ••••••••••• • • 18:399 934
Bibliotheca e archivo publico .. 2:580 000 734. 645 ••• 0.0 •••••••• 1:845 354
Museu provincial. , ..... , .... , 660 000 22~954 .............. 439 046
Culto publico. '" ............. 23:400 .000 8:82 234 .............. 14:576$766
Thesouraria provincial. ..... , . 97:493 333 99:59 '861 2:099$528
Pe soaI inactivo ...... , ....... 38:124 42 37:21 I. 328 •••••••••• 0. 0 • 912~14
Força policiaL ............... 164: 584, 300 154:000$600 ..•.... 0.0.·· • 10:583 00
Illuminação publica........... 50:000 000 53:476' 77 3:476$877
Presos e ca;lêas .. , ............ 62:420,.000 79:401~55 16:981$4;:;5
Obras publicas. , . " .......... 45:800, 000 14:898 818 •••••••••• o-o 30:901 '182
~bvenções ........... , ....... 16:000$000 3:500 000 •••••••••••• o. 12:500 000
Divid:l. provincial. ............ 34:200$000 99: 128~083 64:928$083
Diveraas despezas eventuaes... 10:300$000 12:687 186 2:387$186

819:302$973 89:873, 129 98:328$697

Depo'itos .................... •• 0 ••••••••••• 661 ~072

De3pezas realizadas mas não es-
cripturadas em exercicio3 an-
teriores ......... " ...... " . 0.0 ••••••••• _. 848$692

Operações de credito .......... ••••• 0.0 •••••• 9:500 695

830:313 432
Saldo que passa para 1878..... ••• o. o •••••••• 318:665$064

1.148:978$496

2a Secção do Thesouro Provincial do Ceará, 11 de Abril de 18 ·1. - O chefe, RaymUfldo Torcapio
Ferreira.
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Demonstração do saldo do exe"cicio de 1876, que passou para o de 1877

Em dinheiro na caixa geral. .
Idem na de depo itos .
Importancias que ficaram em poder das collectorias para oeconer ás despezas do

exercicio de 1877 .
Dita em poder da Tbesouraria de Fazenda ..
Dita idem na provincial de Alagõas " " , .
Piauby .
Rio Grande .
Dita eUl poder de diversos empregados : .
Na estrada de ferro de Baturité " .
Diversos exactores .

Demonstração elo saldo do exe)'cicio de 1877 que passou para o de 1878

Dinbeiro na caixa geral .........................•............................
Idem na caixa especial. .
Importancias que ficaraUl nas collectorias para occorrer às despezas do exercicio

de 1878 ..........................•............•..........................
Dita na Tbesouraria. de Fazenda ............................................•.
Tbesouro Provincial de Alagõas................•..............................
Piauby .
Rio Grande...............................................................•..
Dita em poder de empregados '" " .,
Dita por que é responsavel a estrada de ferro de Baturité, por quem pagou a

provincia COUlO fiadora , ' .....•....
Dita em poder de tbesoureiros e exactores proveniente de alcances '

26:581 311
120$000

7:3f)1 924
579"" 33
53$300

9$945
24 600

162..,000
77:000. 000

135:614$412

247:497$025

14:892$802
4:307$892

41:688037
1:468$775

53:l:300
9 945

24$600
162$000

118:346 451
137:7lJ 262
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N. 2. - Quadro delD.onstrativo da divida :f"undada~da provincia
do Ceará, nas épocas abaixo lD.encionadae~ COlD. declaração da
l:)rocedencia da lD.eSlD.a

DATA
o ;:;e::
p o

PROCEDENCIA
..., Zo <A E-<

<: P::

~
Mez Anno o:-: p..

<:
~E-<

31 Dezembro .• 1877 Resto do emprestimo contrahido com o Banco
do Brazil em 19 de Fevereiro de 1874....... 8 % 120:000$000

Q) C'Õ
'O 'O o <""cn

0Q)
H ÕQ)Q) :>

~~ t!).S2 .~ Z
,o ..... o <:"",o o "O E-<

.~ P- .... p- P::
1:1«1 oC'Õ d o
«1 :.< p..
::::l d C'Õ

~o i.> E-<

31 » 1886 Resto de apolices emittidas em
annos anteriores ........... 238 100$000 6 % 16:460 000

31 " " Idem idem ................... 955 100000 8 % 20:730$000
31 " " Apolices emittidas no corrente
31 " anno ....................... 392 500~000 6 % 196:000 000
31 » l> Idem idem ................... 282 200 000 6 % 56:400'000

--
1.867 289:590$000

4" SecÇ<'i.o do Thesouro Provincial do Ceará, 14 de Abril de 1887. - O chefe, Theophilo
Rufino Be;erra de lI1ene:;es FilltO.

N. 3.- Quadro da divida fluct.uant.e da provincia~ represent.ada
pelos t.itulos abaixo~ con.:f"orlD.e os doculD.ent.os exist.ent.es nest.a
repart.ição~nos annos lD.encionados

1886

4:294$350
361$080
682$220

121$490
145$321

1877

4:236$769
2:650$000

18 164
8:46096
2:77& 92

12:909$521
31: 100$000

1:901$410
38:825$500

418$470

16:812$000
7:466$147

15$480
1:345$632
4: 198$692

107:888$258 35:860$882

Instrucção publica " .
Culto publico ......................•..... " .
Tbesouro provincial .
Secção de arrecadação .
Pessoal inactivo.. . .
ForÇ<'\. policial .
Presos e cadeias...... . .
Illuminação publica '" " " .
Subvenções .
Obras JJublicas ...........•.........................................
Amortização de apoUces da antiga emissão vencida e não paga em

1881 a 1884 .
Juros de a{lOlices " .
Despezas diversas e eventuaes.....................................•
Passagens............•............................................
Exercicios findos .

2" Secção do Tbesouro Provincial do Ceará, 18 de Abril de 1887.- O 20 escripturario. Jo,yo
Pordeus da Cesta Lima.





:N. 4.- Quadro delD.onstrativo dos novos ilD.postos creados e despezas decretadas pela Assenl.bléa
Provincial nos exercicios de 18?'8 a 1886

RECEITA

NATUREZA DOS IMPOSTOS EXERCIClO

DE

i878

EUROIC,O

DE

i879

EXEROICIO

DE

i880

EXERCICtO

DE

i881

EXERCICIO

DE

1882

EXERCIcm

DE

1883

EURClCIO

DE

1884

EXERClcro

DE

i 885

HXERcrcro

DE

188;

OBSERVAÇÕES

1608000 " .

ImposL do 2)'; sobro casas OIU que
so rondorem fogos arLificiaos •.....

Idom de 2J,~ sohro alvogados, ongo·
nhoiros o modic03 · ..

............ . ............ Croado 'polo § 90 do arL. 20 da loi
n. il69 do ii do Se:om hro de
i877.

Nad., prodllzi u om 1878 o de 1879
em dianto foi contomplado nos
orçamontos sob o LiLulo do in·
dusLrias o profi'lõoS, e por isso
não prido ser discriminado O COII'

Lemplado nosLe quadro.

Idom polo § 12 ,lo arL. 20 ria lei
n. 1769 id m. 'os exorcicios de
1879 em dianLe foi arrec \dado do·
balxo do tiLulo do indusLrias e
profi"ões, idem, idom.

Ido~l do l.O.~ solll'a barcaça, pJr cada
Y! 19?m quo fizer 1'''1'.1 fóra da 1'1'0'
'"Inclu o •••••••••••• 0 •••••

6108000 . . . .., ... Idom pelo § 19 idem, i lem.
Não foi reprodllzido n03 oxercicios

do 1879 em dianLo.

Idem do i % sobro conLraclo do pe·
nboras, hyp thocas, locação, aforit·
menLo ou itrrondamonLo .

3:326n
4f4

Idom polo § 24 idom, idem. Não foimail incfui,lo nos orçamonLos de
18igem dianLo.

Idom d 9 o 3 % sobr morcadorias,
fazendas o gonores lião comprobon·didoJ om onLroJ paragraphos....... %:9998086 69:6478314 iH:226,5297 76:0748065 .

Idom palo § 31 do arL. ia <la lei
n. i816 do 23 do Janoiro do 18i9.
Excluido dos orçamenLos do 1883
om dianto.

Ido:n pess~al. " .
1:3908494 .

Idem polo § 16 do arL. 29 d~ lei
n. 1961 de i4 de SoLombro de
1 &I, o snpprimido polo arL. i9 da
lei n. 2033 de 18 do Dezembro do
i882.

Idom de iOa róis 1101' c1da moLro
de Lorreno por ondo passa a iIlu·
minação public.!. · . ............ . 8788150 1:2408860 . . [dom pelo § 90 do art. 20 da loi

n. 2033 (10 i8 de Dezembro de
1882, não foi rOjJrodu7.1do nos ar·
çamenLos do 1885 om dianLo.

IJom do 5 % sobro os I'onci·
menLos do omprogados acLiros o
inacLiI'os . ............................................................. 10:2908040 8:5408000 6:i748000 6:0008000 [dom P"\o § 13 da lei n· 203~ de i8

rio lJezombro do i 2. Roduzido a
3 % Jlolo § !O do arL ia da lei
11. 2083 do 2 do Sotombro de
i884.

lUem de i li sobro canJa cirel ou
commorcial do I'alor excodento a
5~n.sOJn · .. · .

1:4008000 i:740~000 Idom II lo § ii do arL. Lo da loi
n. 2083 do 2 de SeLombro de
i8 4.

................ ~ .. o·.·· · · o · ·. .. .

............ .

Idem do i % sobro monLe partil'ol
exccJonLo a 1:0J:>8 nos inl'onLa·
rios , .

Uom do 51) s~bro eada regisLro alu·
gado aos consumidor03 pela • Coara
Gaz Company .

Idom do 2,3 por cada regisLro do marca
do gados · .. ·•

Idom do 10 % sobre p:emio do loLe-
rias da piOvincia, não infel'joro3 a
1:0001)000 ..

. .

............ . . .

i:6oonOoo

2: 23il)250

3;0008000 Idem pelo § !2 idom, idem.

2:17M500 Idom polo n. 28 do § i3 do arL ia
da loi n. 20 3 do 2 de Sotembro
de 1 1-

45:282ã000 Idom pola loi n. 2110 do 5 do Do·
zom bro tio i885.

56:2003000 Idom pela loi n. 2U L do 12 de
Dozembro do i885, § 23 do
arL i.o

Coará

4:0961)H4 95:9~98086 69:64783i4 iH:226,$297 77 :4648556 H:i688790 9:7808860 H: 4053250, H4:3958500



DESPEZA

NATUREZA DAS DESPEZAS &XenCICIO

DE

i878

EXERClCIO

DE

1.879

EXEneleIO

DE

i880

EnnelCto

DE

i88i

UEnelCtO

DE

i882

EXEneICtO

DE

i883

EXEnCtelO

DE

ib84

EXERCteIO

DE

i885

EXERelelO

DE

i886

OBSERVAÇÕES

Juros do apolicos •.................. i:i07S00Ó 3: 06i8532 5:271680j 4:800r~00 7:6078288 i:600nOOO i:3526807 ~HOOB0711

VoncimeMo do dous gual'das vigias
da socção do arrecadação .......... ............ i: 68O,so00 i: 680BOOO i:680S000 i:680S000 . ............ 3:360BQOO 3 :3608000

~
i

AugrnenLo do voncimonLl a dous p1'll- i.\icanLos do Thosooro .•............. ............ 8008000 8oo!l000 .. .......... ............ ............ 4008000 4008000

. .

............ .

............ i8:5638322 30:0008000 23:5738850 5:0008000 .

3008003 Idom polo § i o, art. 28 da lei
n. 2J6' do 1.5 do Dezombro do
i883.

1:0008000 Idom pelo § 2°, arLo 5° da lei
u. 21H do 1.2 do Dozombro do
i885.

3:3608000 Idom polo art. 25 da loi n. i 86 de
26 tio Janeiro de 1870. SlIpprimido
pela lei n. 2 33 do i do Doz mbl'o
do 1882. RosL lbolocido pelo art. 80
(La loi n. 11066 do L5 do Oozo,lIbro
tio 1.883. o inst"lIcções da prosi.
doncia do ~7 do Dezombl'O do
me IllO aono.

6008000 fdom pelos arts. 32 o 33 da lei
n. 2 33 do i8 do Outubro de
i882.

i7:5678807 CI'oado p lo § 48 do arL. io da lei
n. i760 do H do Sotembro do
i871.

400$000 Idem polo § 22 do art. 20 da lei
n. 188611026 do Jaoeiro do 1879.
Rodu zido pela loi n. 1.914 do ii
do SoLembro do i88J o rostabole
ciuo polo art. 28 da ,lo n. 2366 do
i5 do Oozombro de 1883, quaoto a
um dos log),res.

2: 0008000 Idem pelo § 50 do al·L. 1.8 da lei
n. t876 do H do Novombro tio
i879. SupPI'im'do polo I·ogula.
mento approl"ado pell loi n. 948
do 26 do Agosto do 1881 o rosLao
('[Ldo pelo art. 46 da loi o. 20 3 do
2 de Sotembro do i 84.

23:956,pOO Idom pelo § 36 do llI'L. i O da loi
n. f032 do i5 do Outubro do
1.880.

• ........ '" Idom polo § 38 do arL. 2" da lei
n. i876 do ii do Novombro do
i879.

• Idom pelo § 80 do arL. 1.8 da loi
n. 1876 do H lLo Novombro do
i 70 O do i88" om diunto não foi
subvoncionatla p'la provincia.

i2:3208000 Idom pela loi n. i91l1 do ii do So
Lombl'O do 1 8~.

• Itlom pio § 00 do arL. i6 dI loi
n. i032de i5 do OULubro do 18 O.
suporimido pelo art. 70 da 10i
D. :206i de 7 tio Dezombro do i 83.

2:4003000 Idom polo § 30 do arL. i9 da lei
n. t06L do l.4 do Sotombro do
i881.

............ Idom pelo art. 24 i(lom, idom. EsLO
logar ainda não foi proencludo.

. Idem, idom, idom.

• Idom, idom, idem. O resto da impor.
Lancia gastl COm n consLrucção do
ollificio corrou pela vorba goral
Obr,\s publicas.

3008000

2:4008000

2:0008000

6008000

i2:3208000

23:4078002

6003000

3003000

3:4l.6B666 Idom polo § i2, art i7 da loi
n. 2066 Uo 15 do Dozombro do
i883.

2:4008000

6008000

2:4008000

i2:320nOOO i2:3208000

i:2oo8000 .

2:400BOOO

i:0358848 .

i8:2608308 .

12:3208000

i: 5008000

1.:9008000 ..

33: 5028538 34: H58000 28: 3008992 24: i658079

i2:3200oo0

i: 5008000

810~000 ..

1.:9008000

33 :i94~000

•••• ••••••• 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

............ .

............ .

............ .

........................

............ .

....................................

I

I

.

............ .

........................................................................

........................

............, .

Augmento dos vencimentos do escrivão
do caixa Odo pOI·t iro ca,·tol·ado do
TboJoul'o Provincial .

Refol'IU3 do ThoJooro Provincial. •...

UIO lDedico p31'a o COrpo do policia ...

Colonia orphaoologica .......•.......

C3ptora do criminosos .•.••..... " ...

Escola Normal, um profosJor tio 1D0-
Lbotlologia o potlagogia .

Um kuarda do doposito do matodas
InUammavois ..

Um 10pl' do guada vigia na Colle
clona do Camocllu...... .. .......

Ac,!ulsição do um quadro I'elll·oson.
Laudo O acLo da IIbortação da ca.
pital .

Um archlvisLa d3 Secrotaria do Go.
vorno .

Acq uisição de matCl'ial do onsioo para
a Escol, NOl'lllal " _'.

Construcção de um edificio para a Es.
col~ Normal. .

Augmonto do voncimonto do ann.
nuonso uo Tbosoul'o Provincial .•.••

Goarda civica .

i:l.078000 5: 5418532 62:24982i7 85: 7028538 i02: 4028204 51 :420,~002 48: 3i585102 47: i878170 63: 9348507

Terceira. Secção do Thesouro Provincial do Ceara, 19 de Abril de 1887.- O escrlptul'l1rio, Fl"ancisco Jose Teixeira POl"to.
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N. ~. -Quadro de:rn.onstrativo da receita orçada e da despeza
decretada para o exercicio de 1886 e do saldo que se pre
su:rn.e resultar

RECEITA

Renda ordinaria

§§

1 Generos exportados•..........................•............
2 Ditos importados , .
3 Decima sobre predios urbanos ..
4 Imposto de 1$ por metro de terreno não edificado nas ruas

e tc'avessa que tiverem empedramento completo até ao ponto
em que deve começar a'C<'tlçada ou passeio ua capitaL

5 Dito de 500 réis por dito de frentes não reve ticlas, na
capital, na fórma acima especificada..' .

6 Dito de 3, sobre rez abatida para o consumo publico .
7 Dito de 1 % sobre compra e venda ou acto equivalente sobre

bens de raiz e no exces~o de valor :las permuta
8 Taxa de heranças e legados e 5 % addicionaes , .
9 Dizimo de gados grossos .

10 Dito de míunças .

g P~~os~~ a:sc;~/o' sob;~ .~~ .~~~~~~~t~~' .ci.~~' ~~p~~g~ri~s .p~~~
vinciaes, activos e inactivos, inclusive o sub idio dos
membros da Assembléi1 Provincial, exceptuando- e os dos
officiaes e praças de policia, sargento e guardas civicos ..

13 Dito de 10$000 sobre cada caus<'t civel ou commercial de 500
aI: 000" e o duplo na de valo!' excedente à importancia
acima mencionada, pagos antes de subirem os auto á
conclusão do juiz para a sentença definitiva .

14 Di~o de 1. 0/ 0 sobre monte partivel excedente a 1:000 nos
lnventarlOs ....................................•.........

15 Dito sobre industria e profissão .
16 Emolumentos .
17 Rendas dos proprios provinciaes...•........................
18 Divida activa, .

Renda extraorclinaria

19 Indemnizações ........................•.. " " .
20 Alc,,'1.nce de the~oureiro e collectores .
21 Juros de ] % ao mez sobre o mesmo alcances , ..
22 Premio ~le I 0/" das letr s não paga, no vencimento .
23 Commissão ele 10 0/" sobre premias de loteria da provincia

não inferiore" a. 1:000 000 .
24 Multas por infracção de leis, regulamentos e contractos .. "
25 Venda do generos e propl'ios pl'OVillciaes..........•.........
26 Receita eventuaL , .
27 8e110 das patentes da guarda nacional .
28 Auxilio do Estado .

200 000 000
181 000 '000
62 000$000

3:000$000

1:500 000
105:000$000

15:000 000
20:000 000
68:000,000
64:000'000
16:000 '000

6:000 000

2:000 000

3:000 000
66:000000
44:000 000

1:200 000
22:000 000

1:000,000
5:000 000

200 000
100 000

43:000·000
6:000 000
1:000$000

. 1:000 000
6:500, 000

35:000 000

879:700$000

98:800$000

978: 500$000
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DESPEZA

Representação provi1tcial

I Subsidio aos membros da Assembléa ProvinciaL .
2 Ajuda de custo aos mesmos · · .

Secretaria da Assemblea Provincial

3 Vencimentos dos empregados .
4 Expediente, moveis, etc ............•........................
5 Apanhamento tachygraphico dos debates da assombléa.....
6 Publicação dos mesmos, impressão de projectos e pareceres.
7 Impressão e brochura dos annaes..•.......................

Sec1'etaria do Governo

19:840$000
6:572$000

7:0t'6$000
800 000

3:500 000
3:500$000
1:500$000

26:412$000

16:366$000

8 Vencimento dos empregados .
9 Expediente, moveis, etc .................................•..

10· Impressão de relatorios e appens03 '.' .
11 Publicação dos actos do governo , .

Instrucção publica

12 Vencimentos dos empregados .
13 Expediente, moveis, etc............•..•....................
14 Vencimento dos lentes do Lyceu .
15 Dito dos profes ores de lati:n .
16 Dito dos da Escola Normal ..
17 Dito dos das escolas primarias .
18 Aluguel de casas para a aulas de latim e primarias .
19 Utensílios e agua para as mesmas .
20 Expediente e moveis para a Escola NormaL .

Culto publico

28:400 000
3:400$000
1:500$000
1:500$000 . 34:800$000

6:860 000
1:100000

12:600$000
4:800$000
9:000,000
7:000000

15:000 000
4:500.000
1:180 000 172:040$000

21 Congrua dos coadjuctores ; .
22 Guizn.mento.ás matrizes..........................•..........

Thesfll,tro Provincial

23 Vencimento dos empregados .
24 Expediente, moveis, etc , ' .' , .

Secçáo de arrecadação

25 Vencimento dos empre&,ados e diaria da cap:tíazia .
26 Porcentagem ao cobraaor , .
27 Expediente, moveis, etc '" " ."

CoUectoria!

28 Porcentagem dos coUectores, escrivães, agentes e guardas
vigias da agencia de officinas ......•......................

29 Gratificação aos guardas-vigias das coUectorias .
30 Livros e talões ........................•...................

3:600$000
7:200$000

42:500 000
5:000$000

19:887$500
2:000 000
2:132$500

66:000$000
3:600$000
1:500$000

10:800$000

47:500 000

24:020$000

71: 100$000
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Pessoal inactivo

65:847$087

20: 160iOOO
65:848 000
12:000$000

500. 000
1:000$000

100$000

500$000
3:000$000

1:750$000

2:200 000
300 000
100 000

2:400$000
20:500 000
2: 100$000 132:458$000

5:020..000
450~000

41 :800 000
300 000

1:900 000 49:470$000-

76:200 000
60U 000 7&:800$000

10:000$000
3:000$000

1:800$000 14:800$000

3:600$000
500 000

17:000 000 21: 100$000

159:500$000
32:000 000 191 :500$000

S-ubvenç-ôe!t

54 A' Santa Casa de Misericordia .
55 Ao collegio das educandas ......•..........•.•.•......••...
56 A's casas de caridade do interior; sendo 500$ para a do Crato,

300 para uma de Milagres, uma de Sant'Anna e Barbalha,
200$ para cada uma de Sobral e Missão Velha .-----

Obras Fublicas

57 Vencimento do eng-enheiro e conductor .........•.•.....•••
58 Expediente e ajuda de custo , .
59 Con trncção e reparos de obras publicas provinciaes.•....•...•-----

Divida provincial

60 Pagamento a credores de exercicios findos•.........•...•.
61 Jnros de emprestimos••..•.•.••.. " . _ , .•.... " .

31 Ordenado aos aposentados; jubilados e reformados ••...•.••..........•...•

Força policial

32 Vencimento dos officiaes .
33 Dito das praç'ls de preto .
:34 FJ rdamento para as mesmas .
35 Gr,Ltificflção de commando de destacamento .
36 Ajud'l. de custo .
:37 Livros para e cripturação do corpo, utensilios para os quarteis

e corpos de guarda " " : .
38 Concerto e armamento, correame, equipamento, instrumentos

de musica e co.npra. dest.es......•........................
39 Transporte de praças.......•..•.........•....••••.........

. 40 Aluguel de casas para quarteis de destacamento e da guarda
civica ....•...........•................•.................

41 Agua para os quarteis do corpo e da guarda civica, luz para
os mesmos e para os do interior e corpo de guarda .

42 CUl'atiyo de praças no interior.........•..................
43 Enterramento das mesmas.•...........•....••.•...........
44 SaIria aos intendentes da guarda civica•.........•........
45 Vencimento dos sargentos e dos guardas...........•.•....
46 Fardamento para os mesmos........•..•......•............-----

Cadêa publica

47 Vencimento dos empregados .
48 Expediente, utensílios, etc ..
49 Vestuario, sustento e dieta para os presos pobres......•...
50 Transporte de presos na provincia ...•...............•.....
51 Aluguel de casas para cadêa. no interior .

-----
llluminação publica

E,2 Custeio da illumina~o publica .
53 Gratificacã9 ao fiscal da mesma•....•.......•....•.... " .. ,.

Saldo presumivel ..•.•.•...•.•••.•..•.••..••.....•.•......•......•

Des-pezas cliversas

62 Cnstas de execuções da fazenda provincial....•••.••.•.•.•••.
63 Salvas no dia tLa abertura da Assembléa ProvinciaL ....•.....
54 Restituiçii.o de impostos de exercicios anteriores .•.... " • " ., .•
65 Eventuae". . . .. •.......•..••..•......••....••••.• , .••....•

2:200$000
48 900

15:500 000
2:000$000

19:748$900
3:737$347

Qll,l rta Secção do Thesouro Provincial do Ceará,
Theophilo Rufino Be4et"ra de Mene:res FilJw.

978: 500$000
19 de Abril de 1887. - O che-fe-"
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PARANÁ

Provinciado P,u'tulá.-Palacio da Presidencia.-l a Secção, em 31 de Março de 1887

IlIm. e Exm. Sr. - Dando cumprimento ao que por V. Ex. me foi recommenelado em aviso
il'cular de 6 de To,embro do anno findo, tenho ii. honra ele passar às l1Ião de \'. Ex. as

inclusas tabollas e exposiçiIo ácerca. do estado financeiro desta provincia, confeccionadas pelo The
Bouro Provincial.

Para. completar as informações prestadlt,' por e-'sa repartição, peço permi:;são a V. Ex. para
juntar um exemplar imprd so da ligeira expo,'ição dos negocios da provincia, apresentada por mim

á sua Assembléa Legi.;lativa em 17 ele Fevereiro ultimo, tratando principalmente da situaçã.o
financial da me.>ma província,

Cumpre-me, finalmente, ,'cientificar a V. E:c que, em virtude da lei n. 693 de 15 de Novembro
de 1882, o anno financeiro nesta provincia coincide com o anno civil desde 1883.

Deu' guarde a V. EX.-lIlm. e Ex:m. Sr. Con, alheiro Barão de Cotegipe, Presidente do Conselho
de ]\[illi5tros.- Joaquim de Almeida FaJ'ia Sobl'in/lO.

EXI'O,'lÇÃO DO lX':PEGTOlt DO TRE"OURO I'HOYIXCIAL no l'ARo\XA, COXCERXEXTE AOS 'l'R.\Il.\IJHO A
Q I-: '1': REFERE A cmcur,AR DO EXM. ':R. BAnXO DE 'OTEGIPE, I'RE:;IDEXTI;; DO COX':ELlIO DE
~lIXIS1'ROS, F. TlE,'PACII DE S. EX. o ,'n.. DR. I'RESIDl-lXTI, DA I'hOVIXCI.\

Illm. e ExlU. Sr.-Afim de dar inteiro cumprimento ao despaclJO de V. Ex., da.tado de 17 de
Novembro do a.nno jJl'oximo p.1s,'·\do, incumbi o conbdor deste Thesouro, m:ljor Joaqllim \.ntonio
Gonçalve3 de Menel.es, de ol'ganit.ar o tralJalhos a. que se referem os qnesitos da. circublr do
EXI11. Presidente do Conselho de Ministro;, ele (] daquelle 111el., a qual tenho a honra. de devolver a
V. Ex.

Em 31 de Dezembro ultimo jà o referido contador ha.,ü1 realizado a. maior parte daquelles
tr[\b[\.11105, porém como a prosecução elestes coincidisse com os qne por forç), do regulamento ele 27
de Março de 18 5 foram po.'teriormente executado pelo Thesouro e remettidos (\, v. I;:x. p~ra

erem pr' sente.' ii. Asse111hléa Legisla.tiva Pl'oYiucial, cuja. a.bertura teve logar em 17 ele Fevereiro
proximo pas fLdo, essa ponelerosa circumstancia motivou aguardar sua. conc1L1 ão pari. depois
organizar, como ol'ganizou, os demai,' tra.balhos.

1\[e parec ndo, portanto, justificada. a. elelonga m. promptificação e remessa. elos mesmos,
começarei iuform<tl1do a. V. Ex. que, antes d,L promulgaçã,o da lei n. 693 de 15 ele Novembro ele
18 2, eram os exercicios consielera.dos taes de lo de Julho ele CachL anno:;l, 30 de .Junho do suhse-
quente. .

Essa lei, que alterou, portanto, o regimen financeiro, estabeleceu o exercicio desde J.a.nelr?
a 31 de Dezembro e a de n. 714 de 4 de Del.embro de 1882 mandou accommotlar o er'vlço ao
ystema eh. de 11. 693 citac!,. e proceder á liquidaç;.1.o final elo indic~lelo exercicio com a opeJ'(\çõe

do lo seme tre.
Pl'oseguindo, tI'a tarei de caela um dos quesitos que constituem o objecto da men ·ionadn. circula.r.
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PRI1IIEIRO Q E ITO

RRCEITA F. DESPBZA DO EXERCICIO DE 1876-1877

R~ceita

A PI'OPl'i<t ri}\, provincia, Gom origem no impostos decretados pela lei D. 466 de 17 ue Abril
Je 1876, fôl·'I, no exercicio indic[l,[10 e segllndo o annexo sob 11. I, ele , 408:586 434
Addicionan lo-se <I e::;,.;~\' irnportancj[\, a. do s[\,ldó transportado do exercicio anterior, ele 25:739"259

elevou- 'e pila, como se vê do annexo sob n. 1, a .. , , . ' , .. , . ' , . 434: 325.'693

Accee.;cen tarla a [':.'e total a importancia que proveiu ele operaçãe' de creeli to,
como sejam:

Emis5ão de 7 I apolices do valor cad,. uma de 500$000,. o.,. o •• ,...... 35:000.'000
Emprestimo cOlltrahido com diversos capitalistas , ,....... 13:000.000
Emissão de titnlo por anticipação de receita elo exercicio........... 151: 341$584
Supprimento recebido' do exercicio de 1877-1878 de................ 50:452$324

que repre el1tam a omma de , o ••••• , •• , • , ••• , •••• o ••• ' • , • 249; 793$908
-----

concluir- ·e-á. que a receita por sua totaliJade attingiu a ... '.' .. o ••• o • , .' ••• o • • • 684: 119$601

Despe::;a'

A peculiar no mencionado exercício foi, conforme o anne;c;:o sob n. 2, de .. ~ .... o... 493:387$014

AddicioDalldo-se a essa somma a que proveiu de :

Supprirnentos rei to. ao exercicio de 1875 - 1876, de..............•....... , .... o.... 165:994$261

reconhec l'-se-a que a elespeza fóea por seu total representada na importancia de ....

Demonsteado como licou ter sido a receita peculiar ou propria do exercicio de que
no o occu pamo;; ell1 importancia de o •••• o ••• o •••••• o o ••• o ••••••••••••• o

e a despez[\, de caracter iclen tico de................ . .... o •• o ••••••••• ' • o ••• o •••

ê certo que houve IlLU excesso desta sobre aquella e constituiu um deficit de o

accrescentando-;; aind[\, [\, essa importancia a que.ficou por pagar elo exercicio, de .

elevou-s, portanto, o deficit ao o '" ..•..... o.. o o • o ••••• o oo ••• ooo

SEGUNDO QUESITO

OlVIDA. PAS IVA. NO EXERCIClO DE 1876-1877

659:381$275

434:325$693
493:387$014
------

59:061$321
15:471~882

74:533$203

Em 30 de Junho de 1877 (exercicio de 1876-1877, essa divida era, segundo o annexo
sob n. 3, ue. o o. 0'0 •••• o" o..... o... o.. o' oo... o. o' o... oo' oo o................ 595:478$533

A saber:

Fw'ldada

Emapolice: do Banco do Brazil, aojuro de 8 % •••••••• o o' 0._ .• oo....
Em allolices proviuciaes ao juro de 6 % ••• ,. " • " o' o • oo •••• oo o' o'.

Flucttlarlte

Em titulo emittitlo: pelo Thesouro, ao juro de 6 %, o' o. o' . oo o... , . o
Em letras aceita,' pelo Tbesouro em virtude de empre timos. o...•.

211 :743$010
35:000$000 246:743$010

294:235 ~23

54:500 000 348:735$523
------ -----_.

595: 478$533,
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:rERCEIRO QUESITO

NOVOS DIPO. TOS CREADOil'

o annexo .'ob n. 4 demonstra quaes os impostos creados no periodo que decorl"ude I lle Jan&il'O
ele 1878 a 31 de Dezembro de 1885, representados no orçamento relativo ao a.1ll10 fina,nceiro .le 1886.

QUARTO Q~ESlTO

OVAS DESPEZAS AUTORlZADA9

O annexo sob n. 5 demon tra especiticadamente as novas despezas autorizad;]' no cit<do periodo
e que figura.m no orçamento da1uelle me '010 anno.

Q INTO Q ESlTO

ESTADO ACTUAL D.\ PROYl:'lCIA

Em virtude do acto do antece:;sor de V. Ex., de 18 de Dezembro de 1885, rcg'cll-se o l'xcrcicio de
l>3'lG pela lei n. 776 de 4 de Outubro de 1884, qu orçou a receita. e fixou a (1 .'LJ z l p:u'a o anno
tlnanceit'o de 1885, res1.rill"'indo- e essa me ma lei a. computar elll masS:t a re eita pela. totaii
dade n.baixo demonstrada; deixando, portanto, de dotar com suas importancia cad:t IIln do im
p·):;tos decretado .

annexo sob n. 6 demonstra que a receita orcada pelo Thesouro fôm de ....•....

e a orç ela pela mencionada lei de , .

O annexo sob n. 7 demonstra que a de peza fÓl'U. fixada em importancia igual :.i. d,L
receitu. orç~d1l. pela lei n. 776 citada de , '" .

707: '51'620

827:840'000

,27: 40 000

Do resumo infra s conhece 11. totu.lidalle do ,u'r3c:td,tdo e de [endido com escl'iptélração nelite
T1te :ouro até 31 de Dezemhro proximo findo; porquanto, devenelo a liquidação do exer icio de 1 86
real izal'- e no fim elo l'esJ)ectivo semestre addicional que termin~ p.m 30 de Junho (to corl'rn te anno,
é ne.::isa occasião quo se podera conhecer ao cel'lo a totalirlade de todas as operações.

RESU~10

Receitn.

.ti. :11'1'ecadnda. no mencionado periodo C.1n tou :

Orclinnria.

Do' §'i\ lo a 28................................................................... 42\):7+1$518

8x tm.orl1illill'ia

00$ ~~ :lI, 33 e 3-1.................................... . .
Donativos á lo trucçií.o publica. .

314:979.425
1460-14 JI5:P- 4.69

Rcr;l(Ia. nã. classitlc:u1a , ·.··.

Movin}ento ele fundos

l:l: 486. 2

aldo .do C,1.ixa de depo'ito d xerCICIO de l' 5 .. , · · ..
Lelem do de mae u. do mC!l:no exercicio ,.. . .

:iI :5()4~148

36:255$909 Iii:. 20:'057
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Opcraçoes de credito

Elni 5.0 de bilhetes , , .
Suppl'imento da caixa de depositos do exercicio de 1886 .

40:027$000
127:009:;;05:3 167: 036,"0:-3

Tota I da, recpi ta" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993: 212~979
Exclua-se do total da receita o que não é renda propria. do exercicio e sim resul tado

ele operi1çõe~ de credito na importancia, acima demonstrada de............... 167:036"053

Ficaram, pOl'la,nto, as renda,s commum. e extl'a,ordinal'ia reduzidas n , . 826: 176c:926

Despeza

A e~cl'i ptura,da no mesmo perhldo foi:

Commmi2

Do'§§l o aI4 .
11luminnç5.0 publica , , ., .. ' ...•.........................
Impo~to predial entregue as camaras · ..

Supprimentos

Ao exercicio de 1885 ....•................ , .
Da, caixa ele depositos , .

Extl"C(O;'rlilia;'ia

Movimento de fundos

Saldo da caixa, de depositos que passa para 1887 .
Idem da <l<'lL\':a, de moeda que pa 'sa para o semestre addicional .

674:740~030

10:981.' 75
146"656

65:5978611
182:076.-30

22:667$543
37:002'728

685:868$561

247:074$147

50:ô70.'27l

Total da despeza .. , , :........................... 993:212::;979

Compa.rada a despez..'1o commum, de ' .
com a r ceit(\, ordinaria, de , , , .

6 5:868 '561
429:7445l8

reconhecer-se-à que aquella, foi, uperior <~ esta em ·.... 255: 124.:043

Compare-se ainda mais a importancia da de peza, proveniente de :

Supprimento, de , .
e movimento de fundos de , , , , ..

247:674"1·17
59 :ô70,:27l

que sommam , ' . . . . 307; 344 '418
com a importanci(\, da recei ta extraorLlinaria, de................................. 396: 439 408

reconhecer-se-à que aquella foi maior que esta, em ' .

Deduza- e a dift.·el'ença menor da maior e ficarà esta reduzida a · .

Fina,lmcnte, compare-se a despeza. por seu total de. '., .
com as receita' ordinariae extraorc1inarias de ............•.......................

39:G87 090

167:036 053

903:212$979
826: 176$926

oncluiremos que aquella é superior a esta, con tituindo o deficit re 'ultante de opera-
çõe de credito de............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167: 036$053

Leve-se em linha de conta a importancia das despezas que, no corl'eute seme.;tl'e addicioll~l
temos u. pa.g·ar do mencionado exercicio com renda do actual, poderemos Cu,IClllar qne aCluelle cleficit
se elevara a mais c.o triplo da. ci.fra indicada.
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o annexo n. 8 mostm, ser 11 actua.I divida passiva, isto é, a.té 31 de Dezembro, a seo-uinte:

Ftllldacla

Ao Ba.nco do Bra,dl, apolices mediante ú juro de 8 °10, c:tpital. ,
Idem idem idem idem idem.. . .

Fltlctttantc

Idem titulos emiWtlos pelo Thesouro ao juro de 6 %, capita.l. .....

Total. ...................•.....................

537: 200:'000
237:500 000

774:700$000

86: 796 '·-oa

861: 496$509

Eis aqui minha. exposiçã.o; ella. é succinta, porque a. aC'mhada esphera de meus conhecimentos
nã.o proporciona. recursos Cl'.lm os quaes possn. corresponder á. expectativa de V. Ex.

Mui natul'i11 é, portauto, o receio de ex pender consirterações ácerc3. do actual estado financeiro
da provincia..

Ao preclaro va,rão, a fluem, "m boa hora, foram confiados os destinos desta proYincia, que o
considera um do.; seus mais dilectos filhos. cabe a honrosa tarefa de, no relatorio que acompanhar
esta exposição e os aunexos citados, elucidar, com a. proficiencia e tino e.:;cla.recido que lhe são
peculiares, assumpto de tão alta transcendencia.

Ao terminar, peço permissão para, rogar a V. Ex. que se digne de recommendar ao salJio e
patriotico Go\'erno de Sua, :\lagestade o Imperador o nome do distincto, intelligeote e inca.osavel
contador deste Thesouro, mnjor Joaquim Antonio Gonçalve de Menezes que, sem embargo da
obrigações inhel'ente' ao seu cargo, levou a e11eito, fóm das horas do expediente, a. org-unização
do trabalhos que sullmetto a illustrada e criterio:t apreciaçii.o de V. Ex., a quem tenho a. honra.
de reiterar os protestos de minha perfeita e:.tima. e elevada co;:,sideração.

Deus Guarde a V. Ex.- Thesouro Provincial do Paraua, 22 ele Março de 1887.-Illm. e Exm.
Sr. Dr. Joaquim ele Almeida Faria Sobrinho, muito digno presidente desta provincia.- O in
spector, l1Ianoet S. Cal'llei,·o.
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434 :325 '693\

300:955'370 I

408: 586. 4341
25:739'259

TOTAL

]85,~000

553 000
1:421:;;000
] :580.'000

16:812. '000

21 :000.'000
7:000 000
20:000~JOO

17:000'000

OI'Çld.1

80:227S630
16:360'000
30:594,000
6:653 '000
1:000",000

10:000 000
223, '000

2:340~000

3:000."000
1:000 000
4: 272. '000

175 '000
74: 1498000
27:000.000

537 '000
6:000,'000

435.000
150:000 '000

1:484 000
2:240,000
1:500.000
2:914.000
23:973~000

511:076630

531 :627: ti03

II
1-----------

Ii

i
Arrecadada

I'
74: 14') '635 I

15 :255 ,000 I
25:018 '000
5: 193,'190 I

653 340
6:343. 85

33 III
~:010. 000

600000
5:600 000
4:030 658

91$798
57:504. 600
21 :403.000 I

994827
320 703

1:34' 266
103:457~343

1:240,600
172.~000

796 '497
1:772, 160

22:767. 800 I
15:592.552 I
3:561~6071'

1] :957,.801

15:000$000

DENO~IINAÇÃO DOS UIPOSTOS

Ordinaria

Extl'aorc!inaria

Saldo tmnsportado tIo exercicio de 1875-1876 .

Juros de letras vencida , .
Bon do evento " , ' .
Eventuaes .
InclenlllizaçOes e reposiçõ s , , ' .
Dep03ito' ele divel'SlS origens .

Dizimo .
Imposto sobre CJsas que vendem liquido' espirituosos .
Imposto sobl'e gado par.• cou uma .
Impu to sobre tl'.lIlSfel'encia de dominio <le escravos•.... ,
Novos e velhos direitos .
Tax~s de heranças e lega<lo' ··
Impo to obre casas de leilãe e moda" ··
]mpo to sobre casas que vendem paIvara e armas de fogo
lmpo to 'obre entl'.\da de escravos na, pl'ovincia ........•.
Impo.'ito obre sabida de escravos da provincia .
Emolumentos das repal'tiçães pl'ovinciaes .
Premio" de deposito' de di versas origens .
Imposto sobre animaes , , ....•...........
Imposto sobl'e gado exportado .
.Multas diversas ···············
Cobrança da di vida acti va .
Impo to obre arrematações judiciarias .
Taxa das bnrl'eiras · · .. · .. ·
Imposto obre invernadas .
Impo to ~obre navegação interna...•...................
Imposto de 2 % s'Jbre o valor das demandas .
Imposto sobre passagens ele pontes .
Impo to sobre escravos não sujei loS á taxa geral .. ' .. ' ..
Il11po to addicional sobre montes-partiveis das heranças e
. obre lega<los .
]mpo.to olJre campos aproprhdos á cl'iaçü,o .
Imposto da decima ueballa .
Auxil.i~ dos cofres gerae para as de pezas com a força

poliCIal. '., , ' . '" .

1.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6. 0

7.°
8.°
9.°

10.
]1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
]8.
19.
20.
21.
2')
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
::lO.
31.
32.

_._-

Conta.doria do Thesoul'o Provincial (lo P:Lrilnà, 31 de D~zel11beo de ]886. - O onLtdor,
Joaqtlim .Alltonio Gonçal1Jes de Menezes.

N. 1. _ Quaclro de.ll1onstrativo das 'Verbas da, receita orçacla
p.~la lei n. 466 de I?' '~c Abril de 187'6, e do quantu.Il1 cada
UDUl. produziu no exercicio de 187'6~187'7'
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N. 2. - Quadro delllonstratívo das verbas da despeza fL~ada
pela lei n. 466 <ie 17' de A.bril de 1876 e das hnportallcías
pagas no exercício de 187'6 - 1877.

§§ DE~ION TRAÇÃ0 nAS VERBAS

Da fixada I Da pa""a

Commllm

14 :938~129

14:652$129
62:735 952

]01 :519;.634
2: 11ô5R8
2: 651,,'663

13:636156
72:945 '090

104 :878 is98
12:000,000
9:537'980
4:600S000
9;000$000

545$000
2:000 000

S
9:347$045
8:415$851
4:198$476

43:6~7$863

$

493:387$014

20:260 000
15: 670:'000
59:851 000

100: 180 000
5:650·'000
4: 160 000

14:581 768
120:000 000
104:862~60
12:000'000
10 :OOO,~OOO
4:600;'000
9:000 000
6:000.~000

4:000 000
I: 000 000

20:000$000
3:000 ~OO

16:81 '000

$002

531 :627$630Total .. , ....•.. '" ' .. ,

1.0 Assembléa ProvinciaL " .' '. , , .
2.° Secl'etaria do governo , , .. , ' .. , .. , , , .
3.° Aclministração e fisc.1liimção das rendas ................•.
4.° Instrucção publica, .. , ' , .. , , , .
5.° Culto publico, ' . , " , ........•.•..
G.° Pass:J.dores , .....•...... ' , .
7.° Jubilados e aposentados ,.
8.° Obras publicas , , , , .
9.° Forç3. publica .. , ., .. , , . ' ' , , .

10. Auxilio ao cOl1lmercio.,., _"
11. Sustento e vestuario a presos pobres '" .. , .
12. Auxilio ii. instrucção publica ' '" , ' .
13. Typog-raybia '" ,' '" , •... ,
14. AuxilIO a colonização, , ..•... , .
15. Auxilio á' casas de caridade , ' .
16. Auxilio as obras pias , .
17. lllumi.IJação publica , , .
18. Eventuaes .
19. Restituições de depositas, .
20. Diversas , .

Engano de somma 11a respectiva lei. .•... , .
1-----

Contadoria do Tl1esouro Provinoial do Paraná" 31 de Dezembro de 1886.- O contador, Joaquim
Antonio Gonçalves ele Mene:es.
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N. 3. - Quadro deIllonstrativo d~ divida passiva até 30 de
Junho de IS?"7' , terIllO do exercicio de IS7'6 - IS?"?'

DlVIDA mI 30 DE JUNHO DE 1877

Total

II------;-------;--------;-------ITOTAI, GERA.I,

lJ'tcndada 1 'l'otal I Flttctuallte I

ORIGK\I nA DIVJDA

211:743"010 ..

35:000$000 246:743:010

246:743 'aIO

294:235'-23

54:500 '000

..........................

348:735$523

348:735:523 595:478:-33

Do emprestimo contea
hido com o Banco do
Brazil ao juro de 8 "/0
conforme c/c fechada
em 30 de Junho de
1877.

De 70 apoUces provin
ci'les do valol' nominal
de 500 cada uma,
emittidas ao jnro de
6 % para com sua im
pOltancia. se aUeneler
ao pao'amento ue des
pezas autorizadas.

De titulos emittidos
1101' a.nticipação de re
ceita, não resga.ta,elos
em devido tempo por
falta de numerario.

DJ letras aceitas pelo
Thesouro em virtude
de empre timos con
trallidos com varios
capitalistas sob a
clausula de reforma
e pagamento de juro
ele 6 0/0,

Contadoria do Thesouro Provincial elo Pa.raná, 31 ue Dezembro de 1886. - O contador,
Joaquim Antonio GOrlçal'Ves de lúene:;es ..



'ti
!;.,
'"".,..

N. 4.- Quadro de:m.onstra·tivo dos itnpostos creados pela Asse:m.bléa Legislativa Provincial no
periodo decorrido de 1. de .:Taneiro de IS17S a 31 de DezelUbro de 1SSõ~ que figura:m. no Qr..
çaJnento do l.SS6~ COln decJaração de sua i:m.portaucia alluual .

EXERCICIOS

-

JULHO A JUNHO JANEIR.O A DEZEMBRO

TITULOS DOS IMPOSTOS LEGISLAÇÃO TOTAL OBSERVAÇÕES

., O> o - C\l
1- 00 00 00
00 00 00 00 cYl """ le:>- - - - 00 00 00

I I I I
00 '" o - 00 (J;J 00
t-- 1- 00 00 - - -
00 00 ~ ~- -

Imposto de trflnsi to pela. es-
Arts. 2°, § 13, e 40 § lotl'ada de ferro, ...........

da lei n. 769 de I de
Dezembro de 1883 ... ..... . • t •••• ..... . ..... . ...... ........ . . ........ . I·.·.· .. Sem execução até hoje por

se negai' a companhia. a
entra.r em accôrdo com o
Governo para se e1:l'ectU l.r
a cobrança, não obstante
a modificação feita na

Agua.rdlilnte importada .... '" Idem ................. 4:757$032 1:911$866 6:668r98
respectiva tabella.

..... . .... .. ...... ..... . . 0_.· .
Assucar refinado importado Idem ................. ..... . ..... . ...... 189$785 . •••••• o' 189 785 Nada. produziu em 1885.
Fogos a.rtificiaes importados lelenl ........ , .... ' ... ..... . • •• 0 •• 38$104 12$640 58 744
Dez por ceuto sobre o valor

Art. 2°, § 28 ela lei n. 776ele cada lombilho ..........
de 4 ele Outubro de
1884................ ..... . o ••••• o ••••• ..... . ...... ......... 7$000 7$000

I
--------

4:984$921 1:931$506 6:916$427

Contadoria do Thesouro Provin~ial do Parana, 31 ele Dezembro de 1886.- O contador, Joaquim Antonio Gonçalves de Menezes.

tO





~. 5. _ Quadro demonstrativo das novas despezas creadas no periodo d-ecorrido de 1 de Janeiro de '1878 a 31 de Dezembro de 1885
e que figuram no orçamento do anno financeiro de 1886

=

EXERClClOS

TITULOS DA DESPEZA LEGlSLAÇÃO JULHO A JUNHO JANEIRO .... DEZE:lrORO
TOTAl, OBSERVAÇÕES

1878-1879 1879--1880 1880--1881 1881--1882 1883 1384 18 5

Assembltia Provincial

Subsidio e ajuda de custo a dous d@putados .. Lei n. 663 de 30 de Março de 1881, art. l°.................•...........•..

Secretaria da mesma

Vencimentos a um director 'O Lei n. 776 de 4de Outubro de 1884 o.,

Idem a um amanuense Lei n. 769 de 1 de Dezembro de 1883 .
ldenl a um continuo '" Idem - ...•.....•........•.............
lr1em a um correio ·········· Idem · .. ·.·············· •.....
Publicação do trabalbos da Assemb1éa ' .. Lei n. 776 de 4 de Outubro de 1884 .

1:500000 1:500$000 1:500$000

...........

600$000
360 000
300 000

1:500$000

200$000

600$000
360$000
300 000

1:500$000

6:000.000 por e ter elevado a 22 o numero de 20 de~ II
- putados.

200"000 Por se ter elevadc a 1:200 os vencimento~ I
de 1:000$000.

1:200. '000 Por se ter crendo este 10gar.
720. 000 Idem.
600$ 00 Idem.

1:500$000 Por se ter creado esta rubrica de despeza.

Secretaria do Governo

........ , '" .

...........................................

.......... " ' .

................................. ' .

400.000
45U.~OOO Por terem os an tigos om ines. ido elevado' iL

categoria de los e s~ lhes nug-mentado os
vencimento de J :350: a 1:500' 00.

222:'000 ]rlpll1 idem idem amanuallse" á d 20 l om-
, lles e aU!!'Dlentado a cada um 74 1100

:1.nnuae·.. ~ I
1O()~X).) Ideill :e eI va.clo a 900.~ O' vencimento Je

1-:(10. '000. I
I

400.$000 por e teL' elevado n. 2:000.;; os vencimentos
de 1:600$000.

1 :600. 000 por se ter angmen tado mais este empregado.
1:000:'000 Idem.

800. '000 por e ter elevado a cada um mai 400 os
vencimentos ue 800 000.

400. '000 por se ~er elevado a cada um mais 200' os
venclluentos de 700 000.

50. '000 por se ter elevado a 650$ os vencimentos ue
600 OOQ.

10:)$000

222."000

200. alio
450. 000

400$000

1:600.'000
1:000 000

800$000

400 000

50$000

200.'000

.................................. , ,.

...........................................

................................ 'O •••• o o ••••••

• o •••••••• 000 'O o- o·, o' ••••••••

••••••• o' .. o.' •••••• 'O •• o 0 o o •••

........... ' , .

Tres 2'" ditos idem Idem " Iuem •··· .. ····· .. ····

Um porteiro , ldem ··.·.·················

Cuefe dilo 1a secção servind.o de omcial maior.. Art. 4°, a. 4, uas dispo 'iç'oÕes transitarias ua
lei n. 776 de 4 de Outubro de 1884 e regula-
men to de 20 ue Dezembro do mesmo anno ..

Tres los otliciaes da 1°,2° e 3" secções Idem ·····················

ThIWJU1'O l"'ovincial

UlT'. procurador fiscaL ·.···. Lei n. 776 de 4 de Outubro de 1884 .

Um l0 e criptur..IT·io , ' .. " .. , ldem ··.·· .
Um 20 dito .. ' ' ldenl .
Dou amanuen e lelem ·· .. ··.············

Dous I raticantes " Idem ·····.··················

Um continuo ...............•............... Idem .

Arrecadaçcr;o das rel~das

A um lente vi talicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L i u. 779 de 1 de Dezembro de 1883. . . . . .. . .
Ao que reger uma cadeira , " Lei n. 776 de 4 de Outubro de 1884. Regula-

mento do 16 de Juneiro do me mo anno .

.' , .

o vencimen tos

os vencimento

e ta verba. elevada de 600 a

POl' ter-se elevado a 4 o numero de 3 lentes.

Por terem sido re tauradas a Escola ormal e
1n tituto Paranaen e, que motivou o au
gmento de diversa cadeu'as.

200$000 Por se ter elevado a mais 100 os vencimento
de 800.000.

500.000 creada para 1885.
1:60 .000 Tem quatro quotas além do. vencimentos.
1:600.'000 ldem.
5:760. COO
1:600. 1100 Idem.
1:400. 000 Idem.
1:200'000

100 000

500. 000
400s000
400.000

1:440... 000
400::;000
350 000
300 000

600. '000

200:'000

i :200;;00lJ

1:800. '000
2:000'000

1:800 000

5:000.000601}$000

100$000

400 '000
~OO 000

1:440 000
400 000
350.'000
300 000

1:800 000

...........

........ .. '

" .

.......................

.................. ' '"

. .
400. 000
400.000

1:440.000
400 000
350. 000
300$000

........ "

....................

.. ....~.-'<o·'-'·-1··,.,·........,·......

...................

...................

...................

...................

...................

...................

... '" ' .

Ao que reger dua Idem ~dem · .. ····
Ao que reger tre Idem Idem .

Secunda?'ia

Ao porteiro ou bede1 , Idem .. - , .

Com a acquisição de livros e mobilia Lei n. 769 de 1 de Dezembl'o de 1883 e
n. 776 citado .

AdministrJdor da agencia ele S. José do .
Chri tianismo " LeI n. 769 de 1 de Dezembro de 1883 .

AO'ente da do Porto da Cniilo , Lei n. 776 ele 4 de Outubro de 18~4 .
lo"couferente da Collectol'Í<t de Paranagllll Regulamento de 3 de Novemrbo de 1881 .
20 dito idem " Idem · ···.·········
Dous guarda idem · .. ····.·· Idem ··.··········
l0 conferente daCollectoriilo de .\ntonina ldem ·.·· .. ·· .. ····
20 di to idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ldcm · .. ··.·······

m guarda idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ldem ·.·.·······

lnstrucçiio publi ca

Ao secretario · " Lei n. 776 de 4 de Ol.tubro de 1884, § 7° .

Ao amanuense · .. ········· ldelTI ...................................•.

Primaria

A tres professores de 3° ~ntraucia, seis lIe 2°, .. ~
dou de l0 e uma [Jl'omlscua · LeiS ns. 502, 506, 009,512 e 514, de 10 e 19 .

de Maio, 9 e 1. de Junho de 187 6: 180.000 12:360 000 12:300.000
Aluguel de casas paraasduef rida entraocia SeS'undo atabella 402 01}0 804,000 804 000
A um profes 01' de 20. e a.o de uma promi cua Lei u .524 e 529,de 11 e 21 u Julho de 1879 624 300 1:40 .000
Aluguel de casa. " Conforme a tabella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 000 313 '000
A um professor de 2°, ete de 1a e tres pro-

miscuas ................................• Leis ns. 567 de 31 de Março, 577, 579, 5 O e
531 de tl de Abril, 596, 597 e 598 de 16 do
dito mez e toda elo anno de 1880.......... 4:000000

Alugueis de caS'1. papaa uareferida entrancia. Segundo a tabella , , 102$000
A um professor de 3°, 11m de 2°, dous de ia

e duas promiscuas ' .. , " , Leis us. 639, 654 e 659 de 22, 29 e 30 de
Março, e 667 ue 4 de Abril, todas do anno
de 1881 · .. ··················· .

AIugueis de casas p:1.ra a-dare feriei a entrancia eguudo a tabella.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
A um profes ar da communa allemã Lei J). 696 de 18 de ovembro de 1882 e art.3°

da. de n. 776 de 4 de Outubro de 1 4 .
A dous professore de 30., sete de 1" e ao de .

uma promiscua. . Lóis n '.732, 744, 745,746,747, 749, 758 e 766
de 19 e 3l de Outubro, 7,8 e 30 de ovem-
bro de l883 , ...........................•...

Alugueis de casas para as da referida entranci' Conforme a tabe11a : .
A um professor de 3", seis de 1° e tres pro-

011 cuas Leis n .775, 778, 782 e 795 de 4,9 e 13 de
. Outubro de 1884 · .. · ..

AlugueIs de casa para ~s da referid~entrancill Segundo a tabella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .:....... . .
A professores de cadeiras subvencIOnadas ... Leis ns. 709 de 1 de Dezembro de 1883 e 776

de 4 de Outubro de 188~ .... , .........................................•

12:360~OOC

804. 000
1:40C.'000

36$000

8:000~OOO
204 000

1:90~000
139 000

146 662

...........

. .

•••• o ••••••

12:360. 000
04. 000

1:400.000
36$000

8:000'000
204 '000

3:800$000
264$000

1:200. 000

12: 3605000
80~. 000

1:400~000
36000

8:000$000
204:'000

3:800. 000
264$000

1:200 WOO

8:000$000
84$000

...........

...........

9:860$000

80: 340. '000 Rest:mradas uma
5:226.'000
7: M4::~{)O Cl'eacla .

10 $000

8:000.000 36:000.':;0r:J0 Idem.
204,'000 ÇJ18.:0 O

3:800:000 13:300.000 ld m.
264;000 924~ 00

1:2",0.:'000 3 :746$662

8:000:!;000 16:0 0.'0 O
84$000 25~ O O

7:200. 000 7:200~OOO

324 '000 324 00

4:140$000 14:000$000

e creadas outras.
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EXERCICIOS

TnU~oS DA DESPEZA LEGISLAÇÃO
JULHO A JUNHO JANEl,IRO A DEZEMBRO TOTAL OBSERVAÇÕES

Aposentadorias

1878-1879 1879--1880 1880--1881 1881--1882

1:333' 33 1:333$333 1:333:333 8:399"998 Annualmente 1:333 '3il3, a contar da data do
titulo. .

700$OúO 700$000 700, '000 4:108\$602 ldam 700 , idem.
800 '000 800 000 800 ,000 3: 160~004 Idem 800 " idem •
304$53R 648r99 648 699 1:601:$936 rdem 648$699, idem.
289$956 668 :'120 668 120 1:626$1~6 Idem 668 "120, idem.

. ...... .... 829 360 1:066 666 1:896:?026 ldem 1:066 '666, idem .
o" '" . . " " ......... 479 '888 479$888 Idem 600 , idem.
. ....•. o.·· ...... '" , . 671 '080 671 "080 Idem 1:953 :;54, idem.
• ••••• 01 •• • ..... - ... , . 437$512 437$512 Idem 1:193$240, idem.
.. , .. , ..... . .......... 399$815 399." 15 Idem 1:383 998, idem.
.. I··· ..... . .... ...... 263 'G34 263 '634 Idem 912: 562, idem.

I
Um tenente-coronel <10 corpo policial. . " ... Acto de 26 de Março de 1879 e lei que a con-

cedeu, . , . , , , . r , r r, , t , t , , , r , •••••••••••••

m porteiro do Thesouro ...•......... , " Dito de 15 de Fevereiro idem idem......•..
Uma profe sara , Dito de 19 de Janeiro de 1882 idem .

m p!'oCessor Dito de 23 de .lunba de 1883 idem .
fi alto Dito de 2] de Julho idem idem .

Um lo e criptumrio do Thesouro " Di lo de 2I de Março de 1884 idem .
Um profe 01' Dilo de 12 úe Março de 1885 idem .
Um con lador " '. . . . . . . . . . . •. Dito de 20 de Agosto idem iliem .
Um collector ' .. ' Dito idem idem , .
fi dito Dito idem idem .

Um escrivão do Collecloria , Dilo idem idem ' .. , .

400$000 1:333 '333 1: 333 333

608'602 700$000
....... '" -.
" '" .

•• 0 ••••••••••• o' ••••

....... ,- .

1:333$333

700:('00
760 000

....... ....

1883 1884 1885

2assculores

300 '000 300 '000 300 000

400"'000
.. 100. 000

·100,~OOO
400 :000
300"000

Ao do Registro do Rio Te""ro Leis n 603 do 16 de Abril de 1880 e 776 de
4 úe Outubro do 1884 , .

Ao da bal a do As'ung-uy de Cima Lei n. 714 de 4 de Dezembro de 1882, § 10 .
Idem da do p rto d~ Anna Chaves Lei n. 776 de 4 de Outubro de 1884, § 40 ,

tabella A , .
Idem d, do rio Jaguaricatú Idem id m " ..
lcl m cllt do rio dn. illa do Tihagy Idem idem .
ld m da do rio da 1 ibeira. ' ld m idem " .
Ao da canôa do PiI s do Barbo as ldem itl m ..

" .••• '" .'0 ". "" 200 000 200 000 200 000 400 000 1:200:;;000 Por se ter, em 1880, elevado a mais 200 03
:renciment?s deste e se augmentado igual
Importancm para 1885, com obrigação de
ter um ajudante mantido á sua custa.

900, '000 Pd]O estabelecimento de'ta balsa.

400~000 ldem.
100s000 Pelo augmento de veneimentos 1:.0 passador.
400:0;;0 O Pelo estabelecimento desta balsa.
400,~000 Idem. .
300:'000 I elo estabelecimento de3ta c3,n6a.

FOl'ça publica

A um alCere. do corpo policial. Plano de 1 deOulubro de 1884 e lei respectiva .
A qu tl'O c,~bos do esquadm, do me ma corpo. Idem idem ' .
A 29 soldados lo mesmo corpo Idem idem .......................•....... ' .

..... . · ."......
'" .

. ' .... · .,.

1 099;:;092 I 099, '992 Por e ter el vado a 3 o numero de 2 alferes.
1 5 4, '000 1 584s 00 Idem a 12 o de • cabos.

10 440.)000 10 44ü,"OOO Idem <t 125 o de 96 soldados.

lmmigraçao

om o erviço desta " L i D. 776 de 4 de Oulubro de 1884 . . . .......... 10:000,"000 10:000:'000 Applicada á compra de terra:, para nucleo
e auxilio aos immigro.ntes.

AuxiNos

Ao 110 pital de caridade da capital , Lei n. 672 de 10 d Abt'il de 1881. .. ......
• I ••

3:000"000 3:000:'000 300:'000 300.'000 12:000, '000 Por se ter el vado amai 3:000' o auxilio ele
i"ual somma.

Subvenções

I' A' empreza de diligoncias eDtre a capital,
Lapa e Cu tro , Lei D . 558 de 11 de l'v~arço de 1880 e 776 de

4de Outubro de 1884 o re pectivos contraetos .
Idem idem entre Iorrete e Antonil1a.. " '" Contracto de 12 de Março de 1885 .. ' .. , , .

Obl'as publicas

....... , ..

......
'" .

7:780 '000 7:780~000 7:780$000 7:780 000 7: 780;"000 38: 900S000
2: 100. '000 2: 100,'0 O

I Pessoal lIa directoria , " '" .. Lei n. 776 de 4 de Outubro de 1884 e regula-
meDto ele 2 de Janeit'o ele 1885... " ......

Estradas, p011te. açudes, etc.

..... .... " .'. " ... , • ••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 •• 0 ••••••••••• 4: 200$000 4: 200s000 P r e ter elevado a 2 o numero de ajudantes;
a,ug'IUento de vencimentos a e te , cl'eação
dos logat'e' de amanuense e porteiro; au
gmento de cxp diente.

97:814:'772372:314.''706 E' sabido que esta província p03'ue innume
1'0. vias de communicaçito e qual deltas a
mais importante, resentiudo- e de outras
e de varios melhorJmentos que o bem pu
blico exicre; porém, sendo certo que a lei
orçamentarias Dão podem dotar todos es e
, erviços de sommas equivalentes as re pe
cti vas despezas, se limitam, por i o, a
eonsi~'nar as importancia que os recursos
permltlem.

Da.l1i a neces iclade absoluta de e attender
não sõ á prosecução do serviços não terl111
n' do , para não sacrifical-os ao abandoDo,
como tambem a outros não cogitad sem
lei, de natureza impreVi, ta e inacliavei"
para execução los quaes é preciso tocar a
méta do acritlcio.

Tantos são e te ultimos, cuja execução varia
já. por u'. cl~s.e, .ia por seu valor e 10gar
que, a cliscrlmmal-os cada um de per si,
con tituiria uma demoD tração fastidiosa;
por isso me limitei a apresentar as de 
peza annuae', autorizadas dentro do pe
riodo a que se reCere e te quadro; cum
prindo notar que no exercicio de 1884 o
serviço executados excederam da verba
votada 31:435 156, sendo raro o anDO no
qual não se recorra ao pedido de credito'
sllpplementares ou e2..'traordina.ríoS para se
attender a semelhantes despezas.

38: 175:948 60: 894.,.442 77: 614 77'2 97: 814,,:772.. , '., ....

I Conser.ação, con tru~io, r con trucç:ã~o~ej----------------------~~---------+--------~--------+-------~--------~-------~1----------1--------

\

reparos em estl':1das, ponte e muitos ou-
tros serviÇO , ., Lei ns. 521 d 30 de Junho de 1879,que man-

dou vigorar o orç m nto do exercicio an
terio' 603 d 16 ue Abril de 1880; 672 de 10
de Abril de 18 1; 721 de 23 de Julho de
1883; 760 de 1 de Dezembro do mesmo anno
e 776 de 4 de Outubro de 1884 em vigor para
o x rcicio de 1 6............•..................

Somma total. , 6:93~$.JIJt}11°;:i4 235(13:81 281 104:440
4
441125:180$599168:690'044222:059$511 709:992$111

Contadoria do Thesouro Provincial do Paraná., 31 de Dezembro de 1886-- O contador, Joaqt'im. Antonio Gonçalves de M,ene~es.
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N. 6.- Quadro delD.onstrativo dos ill'l.postos decretados pela lei
n. 17'17'6 de 4 de Outubro de 1884, afilD. de reg'3r o anno finan
ceiro de 188õ, elD. vi,g;or para o de 1886, seg'undo o Acto da
Presidencia de 18 de DezeJUbro de 188õ; a cada UlD. de cujos
ilD.poS tos não tendo a ret"erida lei dotado das necessarias ilD.
portancias, restringiu-se não obstante o orçaUl.ento orga
nizado pelo Thesouro a cOUl.putal-os l:>ela totalidade de
8.217':840$000.

ORÇADOS

1.0
2. 0

3. 0

4. 0

5. 0

6. 0

7.°
8.°
9. 0

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

NATUREZA DOS IMPOSTOS

Dizimo .
Imposto sobre liquidoH espirituosos , , .
Idem sobre gado ue consumo .
Idem obre tr"nsferench d~ escravos .

ovos e velhos direitos•..................................
Taxa de hera,nças e legados .
Imposto sobre leilões e modas .
Idem obre polvora e armas de fogo .
Idem sobre entrada de escraV0S ' ..
Emolumentos .
Premias de depositas .
Imposto addicional ao geral de industrias e profissões .
Idem sobre arrematações judiciarias .
Idem sobre animaes ' , '" , .
Idem sobre gaelo vaccum exportado .
Idem sobre montes-partiveis de heranças e legados .
Idem sobre escravos não sujeitos a taxa geral. , ,
l\1ult'ls diversls .
Taxa das barreiras .
Cobrança da divida activi1 .
Selia de patentes da G. N .
Imposto obre generos importados para, con uma .
Idem obre pa :1gem de pontes .
Idem sobre transito de pa ageiros e mercldorias pela Es-

trada de Ferro .
Idem sobre aguardente .importada .. , " , ..
Idem obre fogos de artificIO .
Idem. obre assucar refinado importado .
Idem 10 % sobre o valor de cada lombilho importado .
Juros de letras vencida .
Ben do evento.... . .
Receita evenhl.a.l .
Inrlemni. aÇÕes e repa iÇÕes .
Auxilio dos cofres gerae plra as despezas com a força po-

licial .............................................•......
Deposito de di,'ersas origen .

cou APPLlCAÇÃO ESPECIAL

pelo
Thesouro

110:473...000
30:300.000
26:200 000
6:000. 000
4: 15 000
7:056,000

200 000
2:700 000

5:600 000
167 000

40:000"000
900 000

37:624 000
13:815 000
9:55':> 000

19:000 000
622 000

200:000 000
10:000 000
4:520'000

115:000 000
5:000 000

7 O000
192$000

14:500000
II :507 000

pela
Lei n. 776

$
:;;

35. Impo to 1redial. ......................................•...
36. Idem súbre demanda ' ' ' .

1-----1-----11
Total. " , .

Contadoria do Thesouro Provincial do Parana, 31 ele Dezembro de 1886.- O contador, Joaquim.
Antonio Gonçalves de jl{ene;es.
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N. "".-Quadro deD1onstrativo das verbas da despeza fixada pela
lei n. 776 de..:1: de Outubro de 1884 que reg-eu o anno finan
ceiro ele 188õ e eD1 vigor no de 1886~ seg'undo o acto da pre
sidencia de 18 de DezeD1bro de 188õ

~
N
1=1
p..
cn
1=1
A TITULO DE DESPEZA

~
lffS

1.0 Assembléa provincial e secretaria respectiva , " .....•..
2.° ISecretaria do governo .
3.° Administração e a,rrecadação das rendas .
4.° Culto publico .
5.° Força publica........•....................................................
6.° Preso~ pobre" .............................................•..............
7.° Instrucção publica....•....................................................
8.° Obras publicas '" ' .
9.° Passadore de balsas e canôas , •......•......... , ' .. , .
10 I Auxi~ios e_, 'ubvençãe " .
11 I mrnlg'raçao .. ' , , , .
12 R~s~ituiçõe~ .
13 DLvIda pasSIva , " ................•.. ' .
14 Jubilados e a,poseJltados , .
15 Exercicios findos .
16 Eyentllae::i .

21 :2401)000
15: 528,~000
71 :784 "666

3:530 '000
71 :541. '200
9:700~ 000

134: 320. '000
230:300 000

4:500 '000
30:780. 000
10:000 000
30:000,'000

159:840<1:000
22:699, 476
4:431. 047
7:645 '611

Total , 827: 40.. 000

Contadoria, do Thcsouro Provincial do Paraná, 31 de Dezembro de 1886.- O contador,
Joaqtlim .lntonio Gonçalves de Menezes.



Dl VlDA EM 31 DE DEZEMBRO DE 1886
ORIGE:\I DA DIVIDA

TOTAL GERALTOTALFLUCTUANTETOTALFUNDADA
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N. S.-Quadro delnonstrativo da divida passiva e= 31 de
Dezelnbro de 1SS6

86: 796$509 86: 796$509 ....•......... De titulas de emissões
1------1------ anteriores a 1885 re

formados no l° se
mestre de 1886; dos
emittidos por anti
cipação de receita
para occorrer não só
aos pagamentos de
erviços executados na

e tl'ada de Guarapua
va como aG de Yen
cimentos a empreo'a
do publicas e à força I
policial. ,

774 :700 "000

537: 200$000 ......•..... •............. Do e m p r e s t i m o de
632:000 000 contrabido
com o Banco do Bra
zi.l a 28 de Setembro
de 1882 ao juro de
6 %,

A amortização de 5 %

tem sido realizada no
fim do 1° semestre de
cada anDO financeiro
e os juro pagos no
1° e 2° semestres.

237:500~000 774:700000 IDo emprestimo de
250:000 000 cODtrallido
com o me moBanco em
20 de .Iarço de 1885.

A amortização de 5 %

e o pagamento dos
jUl'OS na razão de 8%
têm se atrectuado do
mesmo modo que os
do empre timo acima
demon trado.

ontu.doria do The OUt'O Proviu ial do Paraná, 20 ,Je :\[al'ço de J8 7.- O contador, Joaq/li';l
.l/ltonio Gonçalves ele Jlene;e.





INFORMAÇAo N. ~~

Sergipe





SERGIPE

N. 5.-Palacio do Governo de Sergipe.- 1& secção.- Aracaju em 28 de Março de 1881.
Illm. e Exm. Sr.- Dando cu~primento ao que por V. Ex. me foi recommendado em aviso

de 6 de Novembro do anno proximo findo, tenho a honra, de passar ás mãos de V'
o

Ex. o
incluso quadro confeccionado pelo Thesouro Provincial, do qual se evidencia a receita e despeza
desta provincia nos exercicios de 1876-18n a 1885-1886, respondidos todos 05 quesitos con
stantes do mesmo aviso.

Com relação ao exercicio actual de 1886-1887, devo declarar que a resolução n. 1317 de 26
de Abril de 1886 orçou a receita em 800:000$000 e fixou a despeza em 673:964,\-123, figurando um
saldo de 126:035$071.

Este saldo certamente não se verificará e ha de notar-se no encerramento do exerC1ClO não
pequeno deficit, por quanto no primeiro semestre a receita propriamente dita foi de 122:697 126,
ao passo que a despeza attingiu à quantia de 263:075$0:3'6.

Para este estado ba c0ncorrido poderJsamente não só a depreciação do principal producto
de exportação - o assucar -, como ainda os deficits que hão passldo de um para outros
exercicios.

A' vista da deficiencia de recursos para fazer face aos grandes compromissos que pe
savam sobre o Tbesouro, resolvi mandar emittir 20,0:000$000 em apolices provinciaes ao juro de
'i % para cobrir o emprestimo de igual quantia autorizado pelo corpo legislativo, operação que
foi realizada com grandes vantagens para a provincia, por isso que si em vez della fosse contra
hido o emprestimo com estabelecimentos bancarios, só poderia sei-o de maneira muito onero a,
já porque o juro annual a pagar seria de 9 alO 0/0' já porque as amorti ações não poderiam
ser satisfeitas nas condições que me foram exigidas.

A emis ão de que trato destinou-se ao pagamento de divida de exercicios findos e venci
mentos atrazados do funccionalismo publico.

A divida tIa provincia liquidada até 31 de Outubro do anno findo importava em 689:916 295
a que se deve additar a quantia de 200: 000$000 emi são das apolices acima citada, para cujo r~
sgate, entretanto, não ha prazo fixo.

Por tudo isto vê-se que não é prospero o estado financeiro da provincia.
O actual exercicio encerrar-se-ha com um deficit superior a 200:000 000 segundo o calculos

feitos pelo Thesouro.
E muito mais de~animi1.dora seria a situação financeira si não fosse a rigorosa economia no

dispendio dos dinheiros publico, que hei observado e feito observar, durante o periodo de minha
administração, convencido, como estou, de que a crise que atravessa esta provincia tem sua prin
cipal origem não só no desequilibrio orçamentario, mas tambem no dispendio exngerado dos
dinheiros publicos sem vantagens co-relatas.

Não sendo pos~ivel augmentar a receita com a creação de novos impostos, e pouco mais po
dendo produzir o allgmento de imposições sobre as materias já tributada, deve-se, sem desor
ganisação do serviço, fixar a despeza de accórdo com a receita que fór exactamente calculada"
dei:xando-~e espaço a um saldo previdente para fazer face á diminuição da arrecadação.
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E' a idEia que pretendo suggerir ao corpo legislativo em sua proxima reunião.
O anno financeiro nesta provincia tem seguido o systema até aqui adoptado pelo Thesouro

Nacional; mas, de accôrdo com a recommendação de V. Ex., vou propor á Assembléa Provincial
a adopção da medida prescripta no art. 28 da lei n. 3313 de 16 de Outubro de 1886, em virtude
da qual o anno financeiro deverá coincidir com o anno civil.

Reitero a V. Ex. os meus protestos de respeito, alta estima e distincta consideração.

Deus guarde a V. Ex. -lllm. e Exm. Sr. conselheiro Barão de Cotegipe, Presidente do
Conselho de Ministros.- O presidente, Manoel de Amujo GÓes.

Quadros de receita e despeza da provincia de Sergipe, organi
sados de accôrdo COID. a ordeID. do governo n. 691 de ~O de
NoveID.bro de 1886.

Ecr;ercicio de 1876 - 1877

Receita ................................•............................•.....
Despeza.•..............................•...........................•.....

Deficit • ...... : ... ' .•.••..•...••................•....••..•

Divida fundada:

Caixa Economica .
Instituto Agricola , , .....•.....•..................•.........
Banco do Brazil ...........................••.......••....................
Apolices provinciaes , . '" " ,

554:547$446
609:969$945

55:422$499

200: 000 000 8 Ufa
20: 000 000 6"/0

160 :000 000 4"/0
200 :000$000 8 0/0

580:000 000
Divida fiuctuante .. , . '" o •••••••• ' • •••• ••••••••••••••••••••••• •• 65:448 57

645:448$557

Contadoria do Thesouro Provincial de Sergipe, 23 de Fevereiro de 1887. - O contador, Tel'enno
àe Sampaio.

Exercicio de 1886 - 1887

Receita orçada............•... ' " ' . ' ..•.................•............
Despeza fixada , ...............• " .

Saldo do orçamento .•............•••..............................•....•.

Deficit provavel. ...••..........•.........................

Divida fundada:

Ao Banco Commercial. .
Ao Instituto Agricola , '" " .......•.........' ' .
Apolices provinciaes ...•..........•.... " ........................•........•
Idem ..........................•.......•........•.....................•..

Divida t!uctuante .•........•..........................•...................

800:000$000
673:964$923

126:035$077

80:000$000

468: OOOiOOO
20:000 000
44:000 000

200:000000

732:000$000
115:000 000

847:000$000

6 %

6 %

6 %

7 %
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QUADRO M. RECEITA DOS IMPOSTOS CREADOS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1081 DE 11 DE
MAIO DE 1877

EX(Jl'cicio de 1877-1878

Receita.

Producto de passagens da Pedra Branca (não produziu receita alguma) .....•...•...
10$000 sobre barril de mel exportado ...............•..........................
2~000 sobre fabrica de sabão .
50 000 sobre casa. que vender sa,bão importado .
50 000 reis sobre pé de coqueiro , , . " ....•................... " .

$
120$000
400000
900 000

2:690 000

4: 110$000

Q ADRO D.>\.S )lOVAS DE5PEZ.\.S .>\.UTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVIXCIAL N. 1081 DE li DE
hIAIO DE 1877

Exel'cicio de 1877-1878

Despeza

Impressão de annaes da Assemblea : '., .
Corpo docente da Escola Normal. I .

Aulas nocturnas .
Secretario da Escola Normal " .
Al?guel de ~asas p8.!a aulas da capital. .
Gmsamento as lnatnzes ..............•...•............. " , .' , .
Capellan!a. ~e S. Paul~ : .
Subvençao a navegaçao directa para a Córte. '" , , .' .......•..
Subvenção a estudante ..................•.....................•.................

1:000$000
3:500$000

800000
500$000

1:720$000
2:560$000

800$000
8:000$000

480 000

19:360$000

QUADRO DA RECEITA DO IMPO TOS CREADO PELA RESOLUÇÃ.O N. 1081 Di!: 11 DE :lIA.ro DE 1877

Exercício de 1878-1879

Receita

Producto de passagens dn. Pedra, Branca .lOi sobre barJ;il de mel exportado .
200$ sobre fabrica de sabao " ............•................•.
50$ sobre casa que vender sabão importado ................................•.....
50 réis sobre pé de coqueiro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

478 281

6m
OOO

400-000
100 000

2:25 . 50

3:293$131
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QUADRO DAS NOVAS DESPEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVINOIAL N. 1081 DE 11 DE MAIO
DE 1877

EflJercicio de 1878-1879

Despeza

Impressão de annaes da Assembléa.......•.................•...•.................
Corpo docente da Escola NormaL ..........................•..................
Aulas nocturnas ..................•.............•.....•.........••.•............
Secretario da Escola Normal .....................................•........•.....•
Aluguel de casas para as aulas da capital ' .. " .•. " ...............•...• " ..
Guisamento ás matrizes , ..................•...•......... , .
CapelIania de S. Paulo ......................................••..•...•...........
Subvenção á navegação directa para a Côrte , .
Dita a um estudante .•.......•......................•..••.•........•.............

1:000 000
3:500 000

800 000
500 000

1:720 000
2:560 000

800 000
8:000 000

48 000

19:360$000

QUADRO DA REC.EITA DOS urpOSTOS CREADOS PELA. RESOLUÇÃO N. 1127 DE 12 DJl MAIO DE 1879.

Exercicio de 1879-1880

Receita

I, 8 elO % sobre vencimentos dos empregados .
5mposto de desembarql1e...........•.•.....•.........................•....•.....
la % sobre diarias de deputados........•.........•....••......•................
Imposto sobre fabrica de sabão•..........................................•.••..•
Dito sobre sabão importado ............•• .......................................
2 % sobre emprezas subvencionadas (não produziu receita alguma )•............••
Imposto sobre diplomas de deputados .

13:76!2865:29 158
85 00
200 000
250 000

1:000 000

81:357$186

QUADRO DAS NOVAS DESPEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1127 DE 12 DE MAIO DE 1879

Exercido de 1879 - 1880

Despeza

lmpressão do'l annaes da Âssembléa . 1:000$000
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QUADRO DA REOEITA DOS IMPOSTOS CREADOS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1165 DE 5 DE MAIO DE 1880

Exercicio de 1880 - 1881

Receita

1 % addiciona1 sobre assucar exportado " ..•......•.........•.........
Imposto sobre vencimentos dos empregados .
Dito de desembarque .
10 % sobre subsidio de deputados. " " .•............•................. ' " .
Imposto sobre fabrica de sabão .......•.........••....•..........................
Dito sobre sabão importado " ., '" '" .................•• " •..••...
50 réis por 15 kilos de sabão importado '" " ......•.
100$ sobre drogarias , , '" .
Imposto sobre aguardente importada , , ' .' .
100$ sobre matadouros ........••.............•.. ' ...........••••................
1$ por 15 kilo de assucar importado .

75:319$777
15:029$551
87: 133$460
1:087!200

400 000
100000
920$950
500$000
220$W2
100$000
23$823

180:835$043

QUADRO DAS NOVA DESPEZAS AUTORIZADAS PELA. RESOLUÇÃO PROVINClAL N. 1165 DE 5 DE MAIO DE 1880

Exercicio de 1880-1881

Despeza

Aluguel de casas para as aulas da capitaL .
Guisamento ás matrizes .........• , ..•.•....•......••••••...•..•.....•.••.•.....•
Compra de ornamentos para a matriz da capital. ..
Subvenção a estudantes .•.•....•....•.......•.......•........•.•••.••..•.•••....

1:400$000
1:780$000

400$000
850$000

4:430$000

QUADRO DA RECEITA DOS IMPOSTOS CREADOS PELA. RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1204 DE 13DE MAIO DE 1881

Exercicio de 1881-1882

Receita

1 % addiciona1 sobre assucar exportado .. , .......•.......... " '" , .
Imposto de dese~b!1I'que......•...•. ' " ..........•.....•••..............
lO % sobre subsldio de deputados '" , .
50$ por diploma.........•.. " " .•.••... ' .
Imposto sobre sabão importado ........•....•.•..•.......•...•.••.•..•..•••.• "~
Dito sobre 15 kilos de sabão importado ..
Dito sobre fabricas de sabão .....•..•........ ' ...•...........•..•.............••..•
50$ sobre drogarias ........• '" •••.••.•.•....•.•....•....•...........•..•...••...
Dito sobre pipa de aguardente importada , ..
Dito sobre matadouros e mercados ........••.••••.•...•.•.••.......•.......•.... '
Dito sobre assucar importado •.•.......•.••.•...•...•••......•.••.••..•...•..•...

78:995$196
129: 101$668

2:473$500
1:150$000

125$000
81

m
479

40 000
150000
2 704
100$000
21$264

213:559$811
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QUADRO DAS NOVAS DESPEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROViNCIAL N. 1204 DE 13 DE MAIO DE 1881

Exercicio ele 1.881. - 1.882

Despeza

Guisamento as nlatrizes "" " .
Capellanias de São Paulo e Samba ' " ' .
Subvenção a estudantes ..........•..........................•..................

2:480$000
1:200$000
1:300$000
4:980:"000

QUADRO DA RECEITA DOS IMPOSTOS CREADOS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL • 1254 DE 11 DE MAIO DE 1882

Exercicio ele 1.882-1.883

Receita

1 % addicional sobre assucar exportado .
Imposto sobre desembarque .•.... , ." ...............•........... " '" .
10 % sol)re subsidio de deputados ' , '" ,. '" ' .
Imposto sobre casas que vendem sabão importado ...•............................
Imposto sobre 15 kilos de sa.bão impoI'tado " .
Dito sobre fabricas de sabão ......•.............................................
Dito sobre drogarias................... . ..................................•....
Dito sobre pipas de aguardente importada '" ' .
Dito sobre casas que vendem cartas de jogar .
500 réis por matricula de animal cavallar e muar. (Deixou de ser cobrado, por não

ter sido promulgado o regulamento.) ..
Imposto sobre passagens nos vaJlores de companhia subvencionada .

49 41714267 100 182
2 77g 00

125 000
280$750
400$000
350$000
199 752
75 000

$
185$000

120:913$026

QUADRO DAS NOVAS DESPEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVI TCIAL N. 1254 DE 11 DE ~IAIO DE 1882

Exel'cicio de 1.882 - 1883

Despeza

Alugueis de casas para as aulas da provincia " .
Guisamento as matrizes .....................•..................................
Capellanias de S. Paulo e Samba.......•........................................
Capellão da Casa de Detenção•............ " ' . '.' .' , " " ..
Subvenção ao Seminario da Bahia......•......... ' " , .
Idem a estudante,; '" , .
Gratificação ao org"anista , , .

10:880$000
2:480$000
1:200~000

600~000
1:000:li000
1:740000

200.. 000
18: 100 '000
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QUADRO DA RECEITA DOS IlIIPO. TOS CREADO PELA RESOLUÇÃO PROVL,..CIAL N. 1282 DE 10 DE
SETEMBRO DE 1883

Exe"cicio de 1883- 1884

Receita

10 % sobre subsidio de deputados ' , ...................•......•........ ,
50$ sobre diplomas..... ' ...•............... , .....................•. , ...•........
Imposto sobre casas que vendem cartas de jog-ar .
Imposto sobre passagens nos vapores de companhia subvenclona{ia......•..........•.
Imposto sobre drogarias · .
Dito sobre matadouros '" , , .. ' . " ..•..
Dito sobre salinas .
Dito sobre matricula de animaes. (Deixou de ser cobrado, por não ter sido promulgado

o reg-ulamento.) .. ' ..•....... " .......•............................ , '

2:091$000
1:050$000

75$000
47$500

300$000
300$000
720$000

$
4:583$500

QUADRO DAS NOVAS DESPEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1282 DE 10 DE SETE~IBRO

DE 1883.

Exercicio de 1883 - 1884.

Despeza

Aluguel de casas para as aulas da provincia.•.... " '" .
Despeza com exames de prepll.ratorios .......•................., .
Gui 'amento ás matrizes .•........................................................
Despeza com 3 capellães. , .............................•.........................
Armamento e equipamento de praças " , .. ' ,
Subvenção ao Seminario da Bahia .......•.............................•..........
Idem a uma professora do Monte Pio dos Artistas ...•..............•.•.....•......
Subvenção a estudantes................•..................• " , , .
Ao organista. da capital .........................................•..•....... '" ..

9:81;00
1:500000
2:480 00
1:800$000
4:785$500
1:000 000

400 000
2:080,000

200 000
24:057$500

ADRO DA RECEITA DOS IlIIPOSTOS CREADOS PELA. RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1295 DE 29 DE ABRIL DE 1884

Exe1'cicio de 1884 - 1885

Receita

33 % sobre subsidios de deputados .
Imposto sobre casas. que vendem cartas de jogar....................•.........•
Imposto sobre drogal'las ' ' , " '" , . " " .
Dito sobre matadouros .........................••..... , .
Dito sobre salinas " " ' ..••...........
2 % sobre vencimentos dos empregados publicos provinciaes .
Imposto sobre casas exportadoras ·.·.·
Dito sobre casas de fundição .....................................•.............
Dito sobre casas que vendem bilhetes de loteria .. , ,.
Imposto sobre esc~avos recolhidos às cadeias da província ' , ,
Impo~to~obre medicos, engenheiros, adyogados e tabelliães .............•.....•. ···
Inscrlpçao para exames de preparatorlOs .......................•.....•.•.... ····
1$ por escravo existente na provincia ....................•.....................•

5:806$350
80$000

500$000
200$000
605$000

5:335$892
8:200$000

52010002g0000
740 000
468 000

2:934 000
18:226 000
43:815$242
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QUADRO DAS NOVAS DESPEZAS AYTORTZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1295 DE 29 DE ABRIL DE 1884

Exercicio de 1.884 - 1885

Despeza

Aluguel de casas para as aulas da provincia .
Capellania de S. Paulo " . '" , .
Subvenção ao Seminario da Bahia .
Com a emancipação de escravos, metade da receita a.rrecadada , .

9:029$445
600$000

1:000$000
9: II 3$000

19:742.$445

QUADRO DA RECEITA DOS IMPOSTOS CREADOS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1295 DE 29 DE ABRIL DE 18 4

Ea;e1'cicio de 1.885 - 1.886

Receita

33 % sobre subsidio de deputados : .
lmpos to sobre casas .que vendem cartas de Jogar .
Imposto sobre drogarias " .
Dito sobre matadouros .
Dito sobre salinas ' ................................•............... ' .
2 % sobre vericimentos dos empregados publicos provinciaes .
Imposto sobre casas exportadoras , ............•.................•.... , .
Dito sobre casas de fundição ..........•..........................................
Dito sobre casas que vendem bilhete~ de loterias. (Não produziu receita alguma.)..
Imposto sobre escravos recolhidos ás cadeias da provincia , .
Imposto sobre medicas, engenheiros, advogados, tabelJiães, etc .
Imposto sobre inscripção para exam6 de preparatorios ....................•........
1$ por escravo residente na província ' ..•.....

148$500
25$000

250 000
300 000
548 000

4:98/\ 354
6:900000

460$000
$

495 000
420 000

3:254 000
16:251.000
34:037$854

QUADRO DAS NOVASDESPEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVINCrAL N. 1295 DE 29 DE ABRIL DE 1884

Exe1'cicio de 1.885 - 1.886

Despeza

Aluguel de casas para as aulas primarias .
Subvenção ao capellão de S. Paulo ..
Idem ao Seminario da Bahia , .
Com a emancipação de escravos da província .

8:051.~256

600$000
1:000 000
8: 125$000

17:776$256



SERGIPE

N. 5.-Palacio do Governo de 8ergipe.- lasecção.- Aracajti em 28 de Março de 1887.
111m. e Exm. 81'.- Dando cu~primenlo ao que por V. Ex. me foi recommendado em aviso

de 6 de Novembro do anno proximo findo, tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. o
incluso quadro confeccionado pelo Thesouro Provincial, do qual se evidencia a receita e despeza
desta província nos exercicios de 1876-1877 a 1885-1886, respondidos todos o~ quesitos con
stantes do mesmo aviso.

Com relação ao exercicio actual de 1886-1887, devo declarar que a resolução n. 1317 de 26
de Abril de 1886 orçou a receita em 800:000$000 e fixou a de~peza em 673:964$Y23, figurando um
saldo de 126:035$077.

Este saldo certamente não se verificara e ha de notar-se no encerramento do exerClCIO não
pequeno deficit, por quanto no primeiro semestre a receita propriamente dita foi de 122:697$126,
ao passo que a despeza attingiu a quantia de 263:075$036.

Para este estado ba concorrido poderJsamente não só a depreciação do principal producto
de exportação - o assucar -, como ainda os deficits que hão passado de um para outros
exercicios.

A' vista da deficiencia de recursos para fazer face aos grandes compromissos que pe
savam sobre o Thesouro, resolvi mandar emittir 200:000$000 em apolices provínciaes ao juro de
i % para cobrir o emprestimo de igual quantia autorizado pelo corpo legislativo, operação que
foi realizada com grandes vantagens para a provincia, por isso que si em vez deUa fosse contra
hido o emprestimo com estabelecimentos bancarias, só poderia sei-o de maneira muito onerosa,
já porque o juro annual a pagar seria de 9 alO %, já porque as amortisações não poderiam
ser satis feitas nas condições que me foram exigidas.

A emis ão de que trato destinou-se ao pagamento de divida de exercicios findos e venci
mentos atrazados do funccionalismo publico.

A divida da provincia liquidada até 31 de Outubro do anno findo importava em 689:916$295,
a que se deve additar a quantia de 200:000$000 emi são da apolices acima citadas, para cujo rtr
sgate, entretanto, não ha prazo fixo.

Por tudo i to vê-se que não é prospero o estado financeiro daprovincia.
O actual exercicio encerrar-se-ha com um deficit superior a 200: 000$000 segundo os calculas

feitos pelo Thesouro.
E muito mais de!>animadora seria a situação financeira si não fosse a rigorosa economia' no

dispendio dos dinheiros publicas, que hei ob ervado e feito observar, Jurante o periodo de minha
administração, convencido, como estou, de que a crise que atravessa esta provincia tem sua prin
cipal ol'igem não só no desequilíbrio orçamentaria, mas tambem no dispendio exagerado do"
dinheiros publicas sem vantagens co-relatas.

Não sendo pos~ive1 augmentar a receita com a creação de novos impostos, e pouco mais po
dendo produzjr o augmento de imposições obre as materias jà tributadas, deve-se, sem desor
ganisação do serviço, fixar a despeza de accôrdo com a receita que fôr exactamente calculada,
deixando-Ee espaço a um saldo previdente para fazer face a diminuição da arrecadação.
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E' a idéa que pretendo suggerir ao corpo legislativo em sua proxima reunião.
Oanno financeiro nesta provincia tem seguido o systema até aqui adoptado pelo Thesouro

Nacional; mas, de accôrdo com a recommendação de V. Ex., vou propor á Assembléa Provincial
a adopção da medidn. prescripta no art. 28 da lei n. 3313 de 16 de Outubl'O de 1886, em virtude
da qual o anuo financeiro deverá coincidir com o anno civil.

Reitero a V. Ex. os meus protestos de respeito, alta estimn. e distincta consideração.

Deus guarde a V. Ex. -lllm. e Ex:m. Sr. conselheiro Barão de Cotegipe, Presidente do
Conselho de Ministros.- Opresidente, Manoel de A"4ujo Gdes.

Quadros de receita e despeza da provincia de Sergipe, organi
sados de accÔrdo co:rn a orde:rn do governo n. 691 de 20 de
Nove:rnbro de 1886.

Ewercicio de 1876 -1877

Receita. , '....•..........................•.......
Despeza .•..............................•.•........•......................

Deficit• .......... , .•.••..•.•.•• '" ..•.............•. , •.•.

Divida fundada:

Caixa Economica .
Instituto Agricola ..........................•......•............••.........
Banco do Brazil ...•.......................••......... , ...............•.•.
Apolices provinciaes .................•.......................... " .

'Divida f!uctuante. '" .•...............•...... , ......•.....................

Exercicio de 1886 -1887

554: 547$446
609:969$945

55:422$499

200: 0001000
20:000 000

160:000 000
200:000 000

580:000$000
65:448$557

645:448$557

8 %

6 %

4 %

8 %

Receita orçada , .. , ....•...•..........••......... ' .......•............
Despeza fixada. '" ' , ' .

s..'\ldo do orçamento ..............•.......................................

Deficit provavel ....••...•......•.........................

Divida fundada:

Ao Banco Commercial .................................•...................
Ao Instituto Agricola..... , .................•..................•..........
ApoUces provinciaes ...•............... " .
Idem , •........•..........•..•..•. , .

Divida fluctuante ..........•..........................••............ , .•.•.

800:000$000
673:964$923

126:035$077

80:000 000

468: 0001000 6 %

20 :000 000 6"10
44:000,.000 6 %

200: 000$000 7 0/o

732:000$000
115:000$000

847:000$000

Contadoria do Thesouro Provincial de Sergipe, 23 de Fevereiro de 1887. - O contador, Terel1no
de Sampaio.
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QUADRO DA RECEITA DOS HfPOSTOS CREADOS PELA. RESOLUÇÃO PROVINOIAL N. 1081 DE 11 DE
MAIO DE 1877

Exel'cicio de 1877-1878

Receita

Pl'oducto de passagens da Pedra Branca (não produziu receita alguma) .....•...•...
10$000 sobre barril de mel exportado.......•...... , •.. " ' .. ' '"

200 000 sobre fabrica de sabão , , , .
50 000 sobre casa que vender s!tbão importado , ......•.... , , .. , .
50 000 réis sobre pé de coqueiro..........................•...... , ............•..

$
120$000
4001000
900 000

2:690.000

4: 110$000

QUADRO DAS NOVAS DE, PEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVC<CLAL N. 1081 DE 11 DE
MAlO DE 1877

Exel'cicio de 1877-1878

Despeza

Impressão de annaes da Assemb1éa ' " ' .
Corpo docente da Escola 'orma1 ..........•...................•......•........•..
Aulas nocturnas..................•............................... , , , . ' .
Secretario da Escola Normal '" , .
Aluguel de casas para aulas da capital .................•......•.................
Guisamento as matrizes , .•......... , , ., , .' "
Capellania de S. Paulo , , , .
Subvenção á navegação directa para a córte. '" , .. ' ...•............ ' .
Subvenção a estudante. " , ..•....... ' .............•............. ' .

1:000$000
3:500$000

800$000
500$000

1:72~ooO
2:56 000

800 000
8:000$000

480 000

19:360$000

QUADRO DA REOEITA DO:> IllPO TO CREADO PELA. RESOLUÇÃO ~. 10 1 Da: 11 DE :li.UO DE 1877

Exercicio de 1878-1879

Receita

Producto de passagens da Pedl'l\ Branca , , .
10$ sobre barril de mel exportado ......•..............•.......................

2oo$; sobre fabrica de sabão , . " ' ..................•.
50$ sobre casa que vender sabão importado , · ...•.....
50 réis sobre pé ele coqueiro , ' .

478$281
60~000

400~000

2:~~g~
3:293.. 131
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QUADRO DAS NOVAS DESPEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1081 DE II DE MAIO
DE 1877

ErtJercicio de 1878-1879

Despeza

Impressão de annaes da Assembléa.......•................•........ " .
Corpo docente da Escola NormaL ...................................•.........
Aulas nocturnas " .. , .................•.......•.....•.••.•............
Secreta.rio da Escola Normal. .
Aluguel de casas pM'a as aulas da capital .............•......................•....
Guisamento ás matrizes " " ..........• '" .
CapelIania de S. Paulo ...................•...........•......•...•...•...........
Subvenção á navegação directa para a Côrte .
Dita a um estudante .•.......•......................•..............•.............

1:0001000
3:500 000

800 000
500$000

1:720$000
2:560$000

800$000
8:000$000

480$000

19:360$000

QUADRO DA RECEITA DOS nIPOSTOS CREADOS PELA RESOLUÇÃO N. 1127 DE 12 DIl MAIO DR 1879.

Exercicio de 1879-1880

Receita

I, 8 elO % sobre vencimentos dos empregados .
Smposto de desembarque........•....•....................................•.....
lO % sobre çliarias de deplitados : .........••.....•......•........•..•....
Imposto sobre fabrica de sabão•.......•...•.. , ...•.......................•.••..•
Dito sobre sabão importado ............•• .......................................
2 % sobre emMezas subvencionadas (não produziu receita alguma) ..............•
Imposto sobre 'plomas de deputadOs .

~~~~~I~~85 00
200 000
250 000

1:000 000

81 :357$186

QUADRO DAS NOVAS DESPEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1127 DE 12 DE MAIO DE 1879

Exercicio de 1879 - 1880

Despeza

Impressão do'! annaes da Assenlbléa ..•..•.••.•.••..•••..••.•••••••...•••.•••••.• 1:000$000
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QUADRO DA. RECEITA DOS IMPOSTOS CREAIJOS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1165 DE 5 DE MAIO DE 1880

Exercicio de 1880 - 1881

Receita

1 % addicional sobre assucar exportado .
Imposto sobre vencimentos dos empregados .
Dito de desembarque .
10 % sobre subsidio de deputados " '" , " ., .
Imposto sobre fabrica de sabão .......•.........•.....•..........................
Dito sobre sabão importado " ' '" ...•..•.......
50 réis por 15 k110s de sabão importado .
100$ sobre drogarias , .
Imposto sobre aguardente importada o ••••••••••••• '" •••••• , ••••••••••••••••••

100$ sobre matadouros ........•... " .. , " .' " , "
1$ por 15 k110s de assucar impork1.do .

75:319$777
15:029$551
fr7 :133$460
1:087$200

400fOOO
100 000
920.950
500$000
220 282
100$000
23$823

180:835$043

QUADRO DAS NOVA DESPEZAS AUTORIZADAS PELA. RESOLUçlo PROVINCiAL N. 1165 DE 5 DE MAIO DE 1880

Exercicio de 1880-1881

Despeza

Aluguel de casas para as aula~ da capital .......................•....•....•...••..
Guisamento ás matrizes , ..................•...........................
Compra de ornamentos para a matriz da capital. .
Subvenção a estudantes .

1:400$000
1:780$000

400$000
850$000

4:430$000

QUADRO DA RECEITA DOS IMPOSTOS CREADOS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1204 DE 13 DE MAIO DE 1881

Exercicio de 1881-1882

Receita

1 % addicional sobre assucar exportado .. , " , '" ..
Imposto de deseO?b~rque ...•......• '" .........................•.•..............
10 % sobre subSidio de deputados '" '" , .
50$ por diploma .. '" , ................................•......•........
Imposto sobre sabão importado ........•....•................•..........•......
Dito sobre 15 kilos de saôão importado ...............•.......•.....•...........
Dito sobre fabricas de sabão ........•........ ' .•.............•................•....
50$ sobre drogarias .............••....•......•......•................•...........
Dito sobre pipa de aguardente importada ..
Dito sobre matadouros e mercados.........•.•..........•..........•.............
Dito sobre assucar importado .

78:995~196
129: 101 668

2:47 -00
I: 150$000

125$0008i479
400 000
150 000
2 04
100$000
21$264

213:559$811
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QUADRO DAS NOVAS DESPEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROV1NCIAL N. 1204 DE 13 DE MA.lO DE 1881

Exercicio de 1881 - 1882

Despeza

Guisamento ás nu\'tl'izes., , , , . , , " •.. '" . ' " ' , ..
Capellanias de São Paulo e Samba , .•........... , , .. , , .
Subvenção a estudantes ..... ,., ..•..........................•....... , , .

2:480$000
1:200$000
1:300$000
4:980$000

QUADRO DA RECEITA DOS IMPOSTOS CREADOS PELA. RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. ] 254 DE 11 DE MAIO DE 1882

Exercicio de 1882-1883

Receita

] % addicional sobre aSSUC!lr exportado , , , .
Imposto sobre desembarque, •..........•............•.......... , , .•...... , .
10 % sobre subsidio de deputados , , ..
Imposto sobre casas que vendem sabão importado ...•. ' .•..... , , , .
Imposto SObN 15 kilos de sa.bão importado ...................•........ ' " , .
Dito sobre fabricas de sabão ......•.............. ' ' ..•. " .. '" '" ..
Dito sobre drogarias , .............•....
Dito sobre pipas deaguardeute importada '" , ' ., .
Dito sobre casas que vendem cartas de jogar , .
500 réis por matricula de animal cavallar e muar. (Deixou de ser cobrado, por n[o

ter sido promulgado o regulamento,) , "., .
Imposto sobre passa,gens nos vapores de companhia subvencionada , " ., . " ., , ..

49 417~42
67 100'182
2 779 ~OO

125 000
280$750
400 000
350 000
199$752
75 000

$
185$000

120:913$026

QUADRO DAS NOVAS DESPEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVI 'ClAL N. 1254 DE 11 DE MAIO DE 188'>

Eo;e}'cicio de 1882 - 1883

Despeza

Alugueis de casas para as aulas da provincia......•........ , , .. ' . "
Guisamento às matrizes .....................•........•............•............
Capellanias de S. Paulo e Samba.......•..............•....... , , .
eapellão da Casa de Detenção '" '., . '.' ., .. , .. , " .
Subvenção ao . erninario da Bahia ' .
Idem a estudante~ '" , , , ., .
Gratificação ao organista .. " " ..

10:880$000
2:480$000
1:200,000

600$000
1:000$000
1:740 000

200$000
18: 100 ,000
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QUADRO DA RECEITA DOS I1úPOSTOS CREADOS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1282 DE 10 DE
SETEMBRO DE 1883

Exe-l'cicio de 1883 - 1884

Receita

10 % sobre subsidio de deputados ......................•..... , .. " " ,
50$ sobre diplomas•.... ' ...•.... ' , .............•.. " " .
Imposto sobre casas que vendem cartas de jo~ar .
Imposto sobre passagens nos vapores de companhia subvencionada .
Imposto sobre drogarias · .
Dito sobre matadouros ..•... , , , .' .
Dito sobre salinas.. " , " ................•... ' .
Dito sobre matricula de animaes. (Deixou de ser cobrado, por não ter sido promulgado

o re~ulamento.) .....•................•............................•.........

2:0g1$000
1:050$000

75$000
47$500

3001
000

300 000
720 000

$
4:583$500

Q ADRO DA NOVAS DESPEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N.1282 DE 10 DE SETEr,IBRO
DE 1883.

Exel'cicio de 1.883 - 1.884

Despeza

Aluguel de casas para as aulas da provincia.•..................................
Despeza com exames de prep8.ratorios .......•...................................
Guisamento ás lnatrizes ...........................•..............................
Despeza com 3 capellães ...............................•.........................
Armamento e equipamento de praças. _ , , '" ......•........ ' ., .
Subvenção ao Serninario da Bahia .......•........................................
Idem a uma professora do Monte Pio dos Artistas..................•..............
Subvenção a estudantes .........•......•..................•.•.. , " .
Ao organista, da capital ....................................•....••.•....... '" ..

9:812$000
1:500$000
2:480$000
1:800$000
4:785$500
1:000$000

400$000
2:080$000

200 000
24:057$500

QUADRO DA RECEITA DOS IMPOSTOS CREADOS PEL,~ RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1295 DE 29 DE ABRIL DE 1884

Exet'cicio de 1884 - 1.885

Receita

33 010 sobre subsidios de deputados .
Imposto sobre casas que vendem cartas de jogar .•... _ .
Imposto sobre drogarias ' .....•..•... '. " , " , ..
Dito sobre matadouros .................•........•....................•..........
Dito sobre salinas , , ' ' .
2 % sobre vencimentos dos empregados publicos provinciaes " .' " .
Imposto sobre casas exportadoras ..•...................................... · ·
Dito sobre casas de fundição .....................................•.......... ·.·
Dito sobre casas que vendem bilhetes de loteria , , .
Imposto sobre esc~avos recolhidos as cadeias da provincia ' .
Imposto sobre medicos, engenheiros, advogados e tabelliães ' ............•... '
Inscripção para exames áe preparatorios ·.····
1$ por escravo existente na provincia ....................•.... " ., .. , .......•..•

5:806$350
80$000

500
1°00200 000

605-000
5:335$892
8:200$000

520,000zgO 000
740 000
468 000

2:934 000
18:226 000
43:815$242
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QUA"oRO DAS NOVAS DESPEZÁS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1295 DE 29 DE ABRIL DE 1884

Exe~'cicio de 1884 - 1885

Despeza

AI ugueI de casas para as aulas da provincia : .
Capellania de S. Paulo .
Subvenção ao Seminario da Bahia......................................•.........
Com a emancipação de escravos, metade da receita arrecadada , .

9:029$445
600$000

1:000$000
9: 113$000

19:742,$445

QUADRO DA RECEITA DO IMPOSTOS CREADOS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1295 DE 29 DE ABRIL DE ]884

Exercicio de 1885 - 1886

Receita

33 % sobre subsidio de deputados ....................................•...........
Imposto sobre casas .que vendem cartas de jogar .
Imposto sobre drogarias , ' .
Dito sobre matadouros .. '" ' ' , ....•............. , " .
Dito sobre salina.s ' , ' ' ., .
2 % sobro vencimentos dos empregados publicas provinciaes .
Imposto sobre casas exportadoras ...•..... " , .
Dito sobre casas de fundição .
Dito sobre casas que vendem bilhetes de loterias. (Não produziu receita alguma.) ..
Imposto sobre escravos recolhidos as cadeias da provincia , .
Imposto sobre medicas, engenheiros, advogados, tabelliães, etc , .
Imposto sobre inscripção para exame de preparatorios " , ......•........
1$ por escravo residente na província.......................................•.....

148$500
25 000

2501000300 000
548 000

4:98n.354
6:900 000

460$000

495 000
420 OflO

3:254 000
16:25]$000
34:037$854

QUADRO DAS NOVAS DE PEZAS AUTORIZADAS PELA RESOLUÇÃO PROVINCIAL N. 1295 DE 29 DF. ABRIL DR ]884

Exenicio de 1885 - 1886

Despeza

Alugue] de casas para as aulas primarias ............................•...........
Subvenção ao capellão de S. Pilulo ..
Idem ao Semiuario da Bahia ' " , .
Com a. emancipação de escravos da provincia · .

8:051. 256
600'000

] :000$000
8: 125$000

17:776 256
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A.

ALAGOAS

Provincil das Alagóas.- Palacio do Governo em Maceió.- la. Secção.- 21 de Dezembro
de 1886.

111m. e Exm. Sr.- Tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. o omcio e quadros
inclusos obre o estado economico de til. provincia, desde o exercicio de 1876-1877 até 1886-1887,
organisados egundo os itens de ns. I a 5, constantes do Avi o "de 6 de ovembro proximo
findo, trabalhos este apre entado pela commissão por mim nomeada, e de que trata o meu
omeio de 30 daquelle mez,

Por esta occa ião, apraz-me declarar a V. Ex. que a aUudida commissão correspondeu
de um moelo digno de louvor á confiança desta pre::ielencia, desempenhando-se com todo zelo,
actividade e promptidão da incumbencia que lhe commetti.

Deus Guarde a V. Ex. - Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Barão de Cotegipe, Presidente do
Conselho de Mini tros.- O Presidente, Jose Moreira Al'lles da Silua.

Maeeió, 13 de Dezembro de I886 .

IUm. e Exm. Sr. - Nomeados por acto de V. Ex., de 22 do pas ado, para em commis
são, mediante dados officiaes, informarmos sobre o estado economico da provincia, desde o exer
cicio de 1876-1877 até 188 -1887, tendo em vista os pontos contidos nos itens de ns. I a 5, a
que allude o omcio de V. Ex., daquella data, a Ü<'l.da um de nós dir igido, vamos dar conta da
honrosa. incumbencia que nos foi confiada.

Quizeramo ter antes satisfeito este dever; ma, importante e de assumpto a-saz serio,
como é o trabalho de que fomos incumbiclos e agora nos clesencarregamos, não foram bas
tantes noSSOS esforços para nos desempenharmos mais cedo.

a expo ição do que colhêmo com relação á exigencias do illustrado Governo Imperial,
ecundadas por V. Ex., seguiremos a ordem numerica dos alludido itel1, para caminharmos

consoantes com o pensamento de quem a dictou.

1.° A receita da provincia foi no exercicio de 1876-1877 .
A despez'l. n me mo periodo de .. ".....................•............

O snlelo de .•.....................................•.................

726:912$980
725: 361$451

1:551$529
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2. 0 A divida nessa époc,l, em de 456:797 '363.

A saber:

Por divida ao Banco do Brazil o ••• o •• o •••••••••• o ••••••••••••••

Por emi silo de apolices provinciaes '. O" ' o .

Por compromissos contrahidos com os emprezarios do calçamento da
capital '. o ••••••••••••••• o ••••••••••••••• o 0 •••••••••• 0 •••

A diversos .. o ••••••••• o ••••••••• o. o ••••••••••••••••••• o' •••••••••••

206:687 800
199 :995$500

32:279SS79
17:834$184

456: 797:1'363

As dividas fundadas unicas eram as do B.1IlCO do Bril.zil e a ele apoUcas; áquelle pagava
a. provincia a taxa de 8 % ao anno, e esta.5 a de 6 %. As demais niLo venciam taxa. alguma.

3. o O quadro que acompanha annexo, sob a leUro A, demonstra por sua natureza quaes
O' impostos creados desde o 10 de Janeiro de 1878 a 30 de Junho de 1885, que ainda figuram
nos orçamentos, o producto annual ele cada um, e a lei, por seus artigo:> e pa.ragraphos, que
os determinou.

4. 0 O de lettl'a B mostra, verba por verba, quaes as despezas novas antorisadas durante
o periodo acima, a importancia annual de cada uma., e a. lei que as autorisou, por sens para
graphos e artig03.

5. o A receita do corrente ex~rcicio està orçada am. o •••••••••••••••••

A despeza em o •••••• o ••••••• o ••••••••••••••••• 0 •••••••••••

Saldo o ••••••••

A provincia deve :

Ao Conde Pereira Marinho, por emprestimo ..... o ••••••••••••••••••••

Ao Monte-pio dos Empregados Provinciaes, por emprestimo .. o ••••• o ••

Por emissão de apolices provinciaes .
A diversos ' '.' .. , ' ' .. ' .. " .. " .. ' .

60:000$000
124:400 000
128:200$00ú

9:086$958

741 :82~-760
725:693$248

16: 130 '512

321 :686~58

São fund,tdas as tres prlmeir.lS p.1rcella:> : c~:n a taxa de 8 % a do Contle Marinho, e ele
G% as duas outras.

A ultima é fluctuante e sem juros ..
Si o saldo rJsultante da receita e despeza orçadas é de 16: 130:j>5l2, o que se pre3ume com

bons tundamentos é que no fim do exercicio será eUe maior, respeitadas taes quaes as verbas
de despeza.

E seja-nos licito dizer que o calculamos nunca inferior a 60: OOO~, orçados como se acham,
pelo menor, alguns paragraphos de receita, que tendem a augmentar no anno economíco de que
nos oecupamos.

Taes são, por exemplo, os d:1 receita. tio algod<1o e assuca.r, principles nas rendas da pro
vinc'ia, cujos direitos são hoje cobrados por taxas fixas como meio de evitar o abuso de adian
tar-se ou demorar-se o despacllo destes, conforme o preço da pauta muitas vezes adrede pre
parado para este fim, com prejuizos quasi sempre do agricultor e inevitavelmente da fa.zenda
provincial.

Para o saldo procedente da. comparação das dua. cifras ol'ça.menhrii1s, receib e de-peza,
teve o Corpo Legislativo nec ssitlade.de alterar par,'\, 3 %, de 2 % que era, o imposto de taxa.
llroporcional de todos os volume que trJ.usitarem pelos portos da pr vincia, e de consignar
para. obras publicas 8:000.$, quando sen)elhante despen n03 exerllicios anteriore , excepção do
ultimo, attingiu sempre mu.is do triplo em reparos, concertos cm um[\, ou outra obra. in 'igni
ficante e de reclamo urgente.
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Fóram est~s as providencias que, sabemos, se tomaram para o equilibrio da receita e despeza.
Si o imposto de mais de I °/0 creado sobre os volumes que transitarem por esta Pro

vincia póde continuar a figurar nos orçamentos futuro '. 'com a verba de 8:000 para obras
publicas não deverá succeder o mesmo, attenta a urgencia de melboramentos materiaes de que
instanteinente precisa a PI'ovincia para o 'engrandecimento de suas rendas, como facturas d'e
estradas e pontes. reparos das que se acham em mau estado, desobstrucção de rios nave-
gaveis, etc. etc. ~

Recursos bastantes de tiquezl1 tem a Provincil1 em si; fl1ltam-Ihe, porém, os meios para.
desenvolvei-a, e estes estão ao alcance de V, Ex. e do nobre Governo Imperial.

As rendas publicas j:rovinciaes, si não têm retrogradado, como que estacionam, e dahi
o mal-estar da Provincia, porque estas precisam de progredir para satisfação das necessidades
publicas que, de dia a dia, vão crescendo.

Damos assim por ultimados nossos trabalhos e asseguramos a V.' Ex. que não nos fa1tou
a melhor vontade para corresponder ás vistas do Governo Gera.l e á espectativa de V. Ex.,
a quem Deus Guarde.

Illm. e Exm. Sr. Dr. José Moreira Alves da Silva, Muito Digno. Presidente da Pro
vincil1.- Filigonio Avelino Jucundiano ele Ar'aujo.- Ilclefonso de Paula l!fesquita Cel'queira.-·
Ji?-'ancisco ele Albuquerque Hollanda Cavalc~nti.
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Quadeo dos impostos creados pela assembléa l)l'ovincial das Alagôas no periodo decorrido do 1.0 de Janeiro de 1.878 a 31 de dezembro de 1885 que ainda' figueam nos orcamentos,
com declaracão de seu producto annual até o exercicio de 1885-86

Pro dneto annnal dE cada nm dos impostos crEadosNaturEza llos .imp~stos cl'cados no DEl'iodo [lECOrl'illo QnaES os unE figuram
&rdEJm~~~a~~~z~~~ ~~~@~ I-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1877-78 1878-79 1879-80 1880-81 1881-82 1882- 83 1883-84 1884-85 1885-86 TOTAL

. ObSErvaçõES

,~ 12:5838414 l4:628,~6J8 2l:H68558 22:3568152 15:757l/279

8 91:619/lO44 96:3338356 H3:24i8564 HO:9638H2 78:0038212

Imposto de desembarque sobre todas as mel'cadorias procedentes J
dos portos de outras provincias, descal'l'ogadas nos tIesta, para
consumo, cobl'ado nii razão de 2 % sobre as imporlancias das
rospectil'as factnras, e impollo do 6 % sobro os diroitos o atIdi·
deoaos pagos nas alfantIegas para as morcedorias que ontrarom Figura ainda nos orçamontos.
de pel·tos ostrangeil'os, oxcoptuados o xarque ou carne SOGca,
bacalbão o farinha do trigo, quo pagarão na razão de motado,
isentas as qoo pagarem outros diroitos estabolecidos por loi .....•

Idem de 4 róis por litro do vinagro e ~O réis por litro do !
tlooobra, Iicoros O outras bobidas ontradas no proTincia......... Idem .

• Idom do 9 % sobro Q valor do rendimonto de torronos aforados I
ou arrondados dontro dos limites dos cidades, villas o povoaçõos. Idom ..

Idem tio 50 réis sobro cada tonolada do r,avios mercantos l
cslrangeil'os o ~acio~ao~ quo aportarom na provinda para carrogar Idem .
ou descaro&ar, InclUindo os barcaças ..

Idom do 256000 róis sobro advogados o do l6S000 róis sobre I .
solicitadores : Idom ~,'

Idem.do 2038000 sobre escriptorios do oompanbias iodostriaol e
de navegação a vapor o sobro em prazas do trilhos orbanos lIdem ..

Idom do i :5005000 réis sobre casas propriamento exporladoras I
na capital e de 2003000 nos demais lagares da provincia , \Idem ..

Idom lle 2: OOO,~OOO sobre trapichel alfandegados Idom .

Idem de 25 % sobro o valor locatil'o dos trapiches não alfan·
degados ostabolecidos na p,·ovinoia : lIdam .

df~:l~rtaes2J!~~L:~sb~r~~r:~i~~~1.0.S. ~.~ ~~.s.a.s. ~:r~.~~~~~~~.~ .~i.I~'~.I~~ IIdem .

Idem de 508900.sobro casaS do rofinação do aSSocar na caprlal li lIdam ..
30,5000 nas roais cIdades.... . . . \ .

Idem de 33&000 sobro hOlois, casas do posto o hospedarias na )
capll~1 o 200000 oa.,s cidades do Pilar, Peoodo o Alagóas, o lO8ooU lIdem ..
nas vil las o povoaçoos J

Idom do, 30.jOOO sobro p,;rlarias oa capital, 208J03 no Penado e !Idom .
Pilar o lO,)OOO nos mais looaros .

Imposto do nm rea~ s?bro litro de sal oXpOslo li vonda pOl'a lIdam .
consomo da prol·,IlCla \

Id~~Ofi~~ã~~~~~. ~~~~~.. ~.~~j.c.~~.~.•~~~~~~.e.i~~~..~~~..~~~~':~~•. : Ildom .

Idom de i % sobro lransmissão de propriedades ruraes Idom ..

Idem do fO % sobro a importancia da tm'nsforencia de previlogi03, IIu
o 4000000 soure rooOl'açõos do prazos de conlractos............ • om .

Uom de ~ % sobre legados e doaçõos causa 1lI01'/is a herdoiros lIdem .
DocessaflOS '"

Idem de 2,1000 sobre cada inscripção 'para examo de proparatorios. Idem ..

fi

8

n

IJ

IJ

/l

8

IJ

j,73:183~92 j,35:924n856

fi ,~ l32$231 206,)804 8 6088740 m8302 3J2$170

IJ fi ,~ {J 6:790$470 8:880,~200 8:8888968 5:9208384

IJ IJ li ,7 30i80oo 2528500 j,50BOOO 135IJOOO .

~ 8 .8 li IJ l:300HOOO l:40080oo l:50080JO

r~ 8 IJ li IJ 3:000,so00 5:201·Stoo 2:5005000

6 I' 8 8 8 li 5:492~500 1,;967.$500

IJ fi fi lJ 8 l:2H6250 IJ iJ

8 8 IJ lJ
"

90nCOO lO~8000 80~OOO

I~ Is 8
" "

3008000 225BOOO lOO$lJO

" I' iJ 8 8 45BOO~ j,5"OOO 30~00

, 8 lJ 8 I' 703800) 475,1225 28~nsOOI.

I~ I~ Ií IJ IJ l:669IJ66i i: 6188604 i: 58888j,3

IJ IJ 8 fi I~ HOIJOOO 8 2109000

IJ IJ IJ IJ
"

5:04411550 3:807,18l6 2:9930484

8 li IJ 8 8 302,$500 IJ 2958000

lJ II 8 8 8 IJ 2008000 lJ

" 8 8 8 lJ i: i83n;ín 606,~20 12: 176H752

/J li 8 8 IJ IJ l:05<!8DOO l:070.5000

C1'oado pelo art. 2l da 10i n. 785 de 6 de Junho de j,878, foi
revogado pelo art. :lo da lei o. 897 dO:l4 de Abril de i8113.

Polo § tiS do art. 18 da lei o. 935 do lG do Julho do i884 foi
restabelocido osto Imposlo sob a denominaçãO do taxa sobro

799:269/J036 volumes; o pelo arL. 2l da loi 0.965 do 2i de Jolho do 1885,
passou a ser impostl! proporcional do 2 % sobro fazendas do
qoalquor qualidado, de l6, 8 o 6% Sobro fUnJo c do i % sobre
ll'eDeros de producção e manufactura da provincia.

Pela loi do orçamento do oxorcicio de j,8S6 -87, OID "i~or con·
tinoa a mosma contriuuição com peqoonas altorações.

\

croado polo § 56 do art. 19 da lei D. 785 de 6 do Jnnho do l8i8.
Deixa do figorar ospecialmenle. DOs oxorcicios do j,883-84
até j,885-86 por 50 achar ooglobado no de Laxa sobre volnmos

86:742ffilU ( q~o os rosQoctivos orçamolltos abrangem om um sÓ paragrapbo
O do ~O rél3 sobre bebidas espiriluo>as tambom não fi~ura por
lar passado a portencer à recoila municipal como do § 67 arL.l9
da lei n. %5, de 24 de Julho do j,885.

1

croado polo ~ 56 do art. l7 da lei n. 855 de 19 do Jnnho de l880,
7 2'~' foi, polo § ii do arl. J8 da loi n. 935 do 16 do Julbo de l884,

I: 2 ~o~7 allerado para l ~o sobro contractos do arrendamonto e lO %
sobro os de aforamento.

30:4809022 Croado pelo §57 arl. l7 da loi n. 8J6 do:!7 do Jolho de lQ82.

~
FOi croado palo § 59 art. 17 da loi D. 896 do 7 do Julbo do l88~;

l :l44N5UO a loi, porém, D. 979 do 22 do Jonho do l8 6, § 22 do art. 19
sojoiton dvogadol o solicitadores ao imposto de ~O,'JOO.

/'.900'000 ICreadoPoloarl. 2° §.j!o da rosoloção n. 897 do l4 do Abril
l.o f) de j,883.

~
Estabelecido pelo art. 20 § 40 da resolução o. 897 do l4 de

1O:704,7iOO A bril do 1883 foi alLerado para 2:0006000 pelo arl. 18 § 36 da
lei n. 935 de l6 do Jolho de i884.

I
E<le imposto, qoe, pala rosolução n. 897 de l4 do Abril do 18R3,

era dd 2:000,,000 sobro cada trapiche, pela lei do orç'amento
m:46U8JOO de i884·~5 § 35 art. l8, passou li sor cobrado na razão do 20 %

sobre o valor locativo qoo seniu do baso li collocta da decima
urbana.

l.91l':250 lcroado pelo art. 2° § 30 (ultima parte) da resolução n. 897 do l4
•• t> do Abnl do l883.

970""0' !Estabelecido pelo art. 2" § 6° da resoloção n. 897 do l4 de
o "u v I Abril do l883.

fi95'000 lcroado pelo arl. 2° § 9° da resoloção n. 897 de 14 do Abril
o # do J883. .

)

CrOadO polo art. 2° ~ lO da lei' n. 897 de H de Abril do l883,
90"'00 foi altorado para io~OOO sobre os demais hoteí3 ou hospedarias

tJV fÓ"a ela capital ( § 31 art. j9 da loi n.979 do 22 do Juoho
de l888). -

)

CreadO pelo § 50 do art. i7 da loi n. 933 de 14 do Julho de
/, 0"-9" l883 (TabolIa C). Pelo § 26.10 art. 19 da lei n. 979 do 22

[l: 16 jí'.' do Julho de 18 6, foi modificado, oobrando-so nas cidados
20~003 e 5,so00 em outr05 10gOl~s.

4:877""78 \CreadO pelo § 16 do art. 29 da rosolução n. 8~7 do 14 do Abril
lfU do j,883.

350flOUO ICr~d7sC36.lo § 20 art. 2' da resolução n. 897 do 14 do Auril

1
t:reado pelo art. 2° § 24 da lei n. 897 do i4 do A.Lril de 1883 na

U:84SgBiíO razão do 2 'lo. e modificado para l % pelo art. 18, § 9° da lei
D. 935 do l6 do Julho do j,884.

5978500 Creado pelo art. n, § l4 da loi n. 933 do l4 do Julho de i~83.

~
ESlO imposto, como do §59 do 3rt. iS da 101 n. 93õ de 16 de JuJbo

do l884, allorou o de iOO.\:OOO obro prorogaçõcs do prazos de
2008000 coolraclos do omprezas e o de j, 'Yo sobr'e a imporlancia dos

, oontractos, quando lransferidos ou prorogados, creado pelo
• § 58 do art. i7 da lei n. 1155 do 19 do J~nho de 1880.

J3:9671l49 Creado pejo art. l7, § 90 da loi n. 933 do 14 de Julho do l883.

9'j,2POOO IEslaholooido pelo § 60 do arl. 18 da lei n. 936 de l6 do Julho
~. f) do i884.

8
----1----/·----1----/----.:-

l04:2028458 UO: 9018964 134: 7908353 l33: 5268068 lOO: 8571~961 24: 730,)978 202:8948027 l70: 0768459 982: 3408368

Mar.eió, l3 de Dezomhro de l886.- Filigonio Avelino Jucullelialle ele Á.l'aujo.- I1elefollso ele Paula Mesquita Oerqueira.-Frallcisco de Albuquerque Hol/anda Oava/calltL

Alagôas -i
o
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Quadro das despezas autorisadas pela assembléa provincial das Alagôas no periodo decorrido do 1° de Janeiro de 1878 a 31 de Dezembro de 1885 e de Janeiro a Junho de 1886,
. classificadas pelas verbas respectivas

ExercÍcÍos
Verbas dos orçamentos Observações

1878-79 I 187~-80 I 1880-81 I1881-82 I 1882-8 I 1883-84 I 1884-85 I 1885-86 I
TOTAL

Subvooção á compauhia do paquotos osll·angoil"Os •••. : .............................................. H: 583fl33i 2:i:ooOIl000 25:000~00 25:0008000 25:00011000 25: 0008000 25:0008000 25:00011000 i89:583fl33i Anlorisada polo § iO 01'1. i2 da loi o. 785 do 6 do Junho do i878.

Cobrador amigavol da divida activa da proviocia ................................................... 2378957 i03,~533 3i-í$J29 2908272 . iD3,1i55 4358900 i:4HIJ080 i :0531J976 3:9538402 ldom palo 01'1. 25 da loi supra.

Subvooção á omproza de navegação do Rio S. Francisco .............................................. S 2:500110;)0 6:00U8oo0 6:0008000 6:0008000 6:00011000 6:0008000 6:oo01JOO0 38:5008000 Idom palo art. 45 da loi supra.

Subyooção ao Instilulo Coro marcial Ponodonso....................................................... . r1 .8 8 8 i:800,1000 i :8oo1JOO0 ;; II 3:600JQOO Idom palo 01'1. 6°, § 7° da loi o. 896 do 7 do Julho do i882..
Subvooção ao Asyln ILe Nossa Soo hora do 130m Gonsolho, no Babadouro ............................. '" 8 li ,1 8 II 3:0008000 3:0008000 3:5001JOOO 9:5008000 Idem polo § 3°, arL. iO da loi o. 933 do i4 do Julho do i883.

Examos do preparalorios ............................................................................ /I Il B IJ 8 8 i :9018030 2:0390040 3:9901JOW Idom palo § 90 do 01'\. 50 da lei o. 935 do i6 do Julho de 1884.

Su bvonção ao Lycou do Arlos o omeios ........................................... '" '" ............ ,7 IJ fi 8 iJ 8 4:000,1030 3:0008000 7:0005000 Idem polo § 1.0 do arL. 50 da loi supra.

Subvooção no Collegio Dioco,"oo do alio da ... , ................................ , .................... 8 8 IJ II 8 i :75J8000 1.:7508000 i:7500900 5:2508000 Idom pala lei n. 913 de 25 de Juoho do 1883.

Subvooção" Ilosalvo A]oIaodrioo do Caldas Riboiro para oslndar Dollas MIas ........................ 8 ,1 8 8 8 8 O i:2003000 i::!OO3000 Idom pela lei o. 938 do i9 do Julho de i884, duranto lros 00005.
-

H:82L8288 27 :6038533 3i :3148529 31:2908272 3t:903D155 37: 9851J900 43:0658080 43:5n80J6 262:57GB7i3

Maceid, 13 do Dezombro dij 1880.- jo'ilioollio Avelino JllCIIIlCliallo de Araujo.- Ildrfol/so de Pallla .lJesqllila Cerqlleira.- Frallrisco de Albllquerqllc Uot/allda Cavalcallli,

Alagóas - 2
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-MARANHAÜ

Provincia do 11aranJlão.- Palacio da Presidencia.- la Secção.- N. 5.-Em 9 de Janeiro de 1887.

Illm. e Exm. Sr. - Em resposta ao aviso-circular de . Ex. de 6 de No,embro ultimo, tenho
a honra de passar as mãos de V. Ex., na cópia junta, o officio. que me dirigiu o in pector do
thesouro publico provincial, repartição a qual recommendei que me fornecesse os esclarecimentos
precisos para cumprir as ordens de V. Ex.

A's informações mini tradas por essa repartição devo acrescentar algumas ponderações.
A divida fluctuante da provincia tinha attingido a tal algarismo que, não obstante ter sido

parte della consolidada por 'emissão ue apolice' pela lei de )2 de Abril ele 1885 na importancia
de 162:400 000, foi a pre3idencia ainda forçada a usar ela autorisação concedida pela lei de 12
de Junho de 1886 e a emittir 234:000 '000 em apolice de 5 %,

Apezar de tudo, a divida f1uctuante ainda hoje se augmenta pela deficiencia da renda.
Instavam os credores por seu pagamento, e serviços havia ameaçados de paralysar, como

a illuminação publica, a cuja companhia devia-se mais de um anuo de con umo.
Para tirar a provincia de ta penosa situação, não tiveram o meu antecessor e a assembléa

provincial outro expediente sinão recorrer ao emprestimo, o mais triste meio de pagar dividas, é
certo, mas unico que se lhe apresentava no desesperado estado financeiro em que tinham recebido
aprovincia. Foi, pJi:;, autol'isada a emissão de apolices de 200.000 a juro ele 5 % e a divida.
consoliclada, que era de cerca de 800: 000 000, passou a ser de 1.023: 300 000.

Receberam os credores e3S:\S apolices ao par, embora a cotação dellas fosse na occa ião de
175 000. Entre a maior demora no embolso ou realizar este com o abatimento de 12 1~ %, não he
itararn os credore da provincia, tal é o estado financeiro desta.

E o peior é que não vejo como tiraI-a des e estado prec<'l.rio.
Tenho lançado mão de todos os meios economico, em prejuizo do erviço, que -e me têm apre

sentado. Não tenho usado de varias autorisaçõe de despezas concedidas pela as ernbléa provincial,
não tenho preenchido logares em repartições provinciaes, cujas vagas podem conservar-se abertas
não tenbo concedido uma só licenç<'l. com ordenado inteiro a qualquer empregado pago pelo
the ouro provincial. Ma e tas e outras medidas pouco produzirãC', e a receita continuará, a ser
inferior à despeza. E si c ta é difficil er mai reduzida, poi é a l1l'gentemente precisa para
manter o erviç'o, aquella tende a diminuir pela baixa constante que têm tido 03 dous generos
ele exportaç'ão da provincia, o as uear e o algodão, e pela climinuição da producção desses gane
ros, re ultado infallivel da ua inferior cotação nos mercados con umidores.

Entretanto, não desanimarei, e apresentarei á as embl&'L provincial, em ua proxíma rennião,
aIgumas medidas tendentes n. ~11elborar o estado financeiro da provincia.
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A esse corpo legislatiYo farei entir, comu recommenda V. Ex., a C'ollveniencia de fazer coincidil'
o anuo financeiro com o civil, de accórdo com o que dispõe, pn,ra contabilidado rln, ftlzenda, "'era I,
o o.rt. 28 da lei n. 3313 de 16 de Outubro do anno proximo passado.

Deus Guarde a \ . Ex:.-I11m. e Exm. Sr. Conselheiro Barão d Coteo'ipe, Pl'esidente do
Con elho de Minjstros. - Jo li Bento ele Arat\jo.

N. 10 .- Provincia do Ma,ranhão. Tbe"ouro Publico Proyincial em lü de Janeiro de 1887.

lllm. e EXUl. Sr.- Cumprindo o que me determinou V. Ex. por oficio de 19 de Noyombl'O ultimo,
tenho a honra de passar ás mã.os de V. Ex. os e clarecimentos exigidos polo EXIll. Sr. Conselheiro
Presidente do Conselho de Mini tI'O , em omcio dirigido o. V. Ex. tambem, em O de Novembro;
podendo affiançar a V. Ex. que o tr:Lbalho foi foito com o maior cuidado reclamado pela impor
tancja do as lUTIpto.

Poço a V. Ex. desculpa da demora, devida a tor e ta in pectoria de e peral' pelo encenamento
do exercicio de 1885-1886, que ó te,e logar em 31 ele Dezembro findo.

Deu Guarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. Dr. José Bento de Araujo, Muito Diu'no Pre id nte
da Provillcia.- O Inspector, Antonio Emiliano ele Almeidct Braga.

Exercicio ele .876-.8')'')'

Receita arrecadada .
Despeza elfectuada ··.···

Salelo em poder elos co11ectores recolhido posteriormente .

DlVIDA I'LUCTUA TE

l'io exercicio de 1876-1877 era de " .

DIYIDA FUXD.\D.\

Era no exercicio de 1876-1877 de .

773: 167MO:
767:768$543

5:398 802

52:435'033

7 0:900:"000
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Sendo:

2.526 a-polices de 7 % •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.826 » »6 % ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o ex-presitlente desta °l1rovincia" Dr. Francisco M. Correia de Sã e Benevides,
por ofIicio de 11 de Junho de 1877, sob n. 168, conver~eu a apolices de 7 0/o a juros
de 6 %, ficando todas de um só typo.

Por otIicio do ex-presiden te desta provincia, Dr. Luiz de Oliveira Lins de
\'usconcellos, le 8 de Maio ele 1880, foi amortizada a somma de " .

Ficando esta divida reduzida a .
Por oficios do Governo de 26 de ::\1aio de 1885 e -26 de Julho de 1886 e em

virtude das lei' ns. 1349 de 12 de Abril do dito anno de 1885 e 1393 de 12 de
Jlwho de 1886, emittiram-se em apolices a somma de '" '" .

para pagamento da divida f1uctuante liquidatla n03 exercicios de 1883-1884,
1884-1885 e 1885-1886, ficando a divida fundada ck'1. provincia elevada presente-
mente a o' o o .

Exel'cicio de 1886·1.887

A receita. orço da pela lei n. 1393 de 12 de Junho de 1886 para o exercicio
de 1886-18 7 é de .

A ele peza de o .

Deficit presumivel. ' o .

DIVlD.\ F NDADA ATE 31 DE DEzmIBRo DE 1886

Apolices ajuros de 6 % •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

» )t» 5 % ••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••• ' •••• '" .'

Divida f111ctuunte consta,nte de documentos e pagam nto por folha .

-!52:800"'000
334: 1000000

786:900:000

159:500 000

ô27:400 000

396 :400:'000

1.023:800'000

715 :906:'099
767: 142$892

51 :?36 793

467: 500 -'000
556:300 000

1.023:800 000

N. B.- Kesta importancia, e·tão íncluido pagamento que correm pela collectoria e mesas
,lo rencIa , dos quue alguns devem e tal' pago, porém que o Thesouro ainda não teve conhe
cimento por fulta dos documentos.

Nos tres ultimo exercido, a pro,idencia tomada para equilibrio dR receita com a despeza
1rovincial foi a emissão de apolice-, e trazendo o orçamento vigente um deficit presumivel de
51 :236$793, é de esperar que e e cle(icit se eleve a maior quantia, attendendo-se ao decres-
imento da lavoura da província e aos preços baixos pelo quaes são vendidos os o-eneros,

como o as ucar bruto que tem reo-ulado no maximo 5 réi J)or kilogrammu, e aind1. maí o
atte~de~do-se ii. uppres ão do auxilio de 29:500 000 para as espezas com a força publica da
provIll La.

Tbesouro Publico Pl'o'o'incial do Maranhão, 4 de Janeiro de 1 7.- O In~pector, Antonio
]i;. de Almeida Braga.





ijappa dos impostos orçados pela Assembléa Provincial, no periodo decorrido de 1 de
Janeiro de 1878 a 31 de Dezembro de 188~ que ainda figuram nos orçamentos
e seu produclo annual

EXERCICIOS

VERBAS DE RECEITA

t:257~i80

r'
8

6S:0658U:I
54:532828i
8:595,?854

i 48: 2843335
25: 1796444

2:5.88000

57 :1388984

6:7078390
iU:5948!l24
i5: 8'100:;38
61:0638023
8:4238308

i88U6
5:7798162
2:t33,s426

14080JO

3218i30
396'250

6:4948760

i:60L 56
3 :134~215

6:2558572

! :9040397

:1885· 6

~
$

45:2218892
46: 6248163
29:499,;996

10: 267rÍ551

8

i4:245H527

35: 63.,)258

S
20,1000

i :40l.50211
5:3288956

4: 6498144

3:i69$98J

i :2258i80

70:5248~99

28: 513,$386
6:4}58H I

:137 :9798 14
25:22i8430

3: 003il140

56:9858548

7:1608971
8:6918125

20:0798977
33: 813,~777
6:2'.58196

47,,000
3:7568216
5:2898622

2J3J42J

8665000
68760

10:0655480

~
,~

34:2798165
42: 588631
29: 499,)996

8:0318425

8
12:9868938

61: 303847;;
36:55836 1
6:i21187oo

1.78:882322)
!7:'[53J512

2:039$50J

55: 6')20948

6:2768393
16: 336,~758
23:6198498
32:5373645
5:6~On417

39,S240
7: 41089li
3:2328755

3148618

,[808000
i63J930
59JSS14

6H$000

:1853·84 :1984· 5

4:2633660

450,,000 (c) 4i: 5858737

4258°00

258)0)

i6:39"25000

40;)00)

{J

1:30J.B636
5:00J{J93S

5: 14}{J672

3:6066295

~
39: ~49.)99~
46:827$134
29: 499/l995

!:500/j000

8
{6:46~.1J2

5638069

2908 DO

i9,lJOOO

3:5008300

19:5328218

ií0800a
50500U

7508000

4:0L7&>00

6758000

i508JOJ

ii
1: 2258.Hil
2: 677119J4

6:1068988

1:660653 \

9i395

46:R'.7;~99
50:0228J66
29:50030JO

28; 470832{

i:366$2H

22:633. 13
1755835

i :3608000

2208000

i:5008000

:19: 193.)000

iOOJOOJ

5080JO

4: 220li00n

675,'000

i:340J DO

200;000

1:2008~OJ

i8~800J

37,~50)

523,\OJO

3:2488850

975,1000

:100900) r~

5~8)00 21.;~ JOO

i:529g372 l.:445,)670,
3:0L08Sís (a) 8:4038334

4:058J4 2 5: 5589'.6iI
2:8076100 4:096 fJ26:;[

21,'300 3)$50;)
66409 188643

131:9991"53> 40:587~076
1.9:558.92J 47:412,;521
30;0)0.000 . 29:50080JO/

21:246 67 íH:i97~000

8:977n073 (b) (J I
9: 060,1539 i :50'&>65

26,.$801 878521

llJO,"OO

3I988JO

1:20)8°00

H::l261700

!D0,10DO

878500

756000

206JOO

:I:06i 76
5:M9$902

5:6838077

2:223';166

iOSSOO
88074 1

1.008000
38: i2),;9021
53:991'11:10
30:0U08OJO

3:6301°00

60 ;~OOO

iO: 3386607

8:872,203
329:103

i:040BO O

6308000

"-:200,,000

i2:821,7276

,
r

240800)

225)000

6L:4R9j536
32: 749 331
7:070 626

88:80S.$077
28:579828:1

96981.35

47 :i90/957

2:7J"il:J20
52:32185 9
23:3816"50
77 :7218125
7:4 5$993

i85 "'17
i6:069,~0

2: 9468717

7288222

7771J736
8i89;;9
188i20

li
9: 06 6481

6.8li8133
3j1·8264

308')00

1:6678081
5:747,)131

7:2769622

2:5598636

78500
13~732

/)
21:276)754
48:191. .78
30:UOJiJUOO

1:970,)090I
750.$0 O

7206000

474;)000

i: 000,))00

i2: 080,)900

(6966)00

75J8000

615)000

66180 :0

37580JO

.08000

401~000

1:05189~:;

1,,"-"98"88

57: 9,4/S75',
28:0908767
3:23i 8601

8q:i3i83JO
28:62186)3

8518iDO

48: 9U0653

2:264,800
47: 53
i8: 61
59: 9
1,,5748121.

318876
ii :3338652
iJ:i82$602

576,1'.83

1:3)5 076
98340

r'

:1S7?,·?,,s :1 7 .79

i:972550D

8:180$202

i: 5228383

i8~0º0
3,~33\
/)

21:4718966
'.5: 5748272
30:0 J,~UJO

8
tO: 1.401688

7:72i/j114
4::,7fJ6H

l.O: 1.55il700

:1'3?'9'90,1 :1830.8:1 :189:1.8.21,:1 9.2·83

II==========I=="'=:'=1====1=== ===/'===

60:91'3,~) 62:539~ 53 64:74688281 64:972,1720
33::122ff373/ 29:2,Oli729 31:951~92i1 4!:9,7B595
4:328$467 4:835~\67 5:100D6li 6:,[96$.l22

'[2,:670';722 Ul4;667ns01 ,[96: 9668795! 18,[:630 942
28: 62;;,$670; 20: 942;1lí2 24: 70J.iHOI ,[7; 199 00

09';500 "-:U0,7965 1:0698500 1:613,$500

47:4LU,)190/ 48:905,56~3 51;6618696: 50:1555776

3:2H831O 4:762,)363 1.:i86,566S 5:'[Io~I~8J';m550
56:088, 3)1 37:867.;73J 24:981,;L93' '[9:5j
25:7058"38

1

25:838,;741 !6:D56SS73 i8;54 4
61:l.74';611 36:745,~151 33:77787011 46:55, I
7:659';307 9:0708124 6:5218J33 6:4.918486

105M81 ti8945 325279 lJ
i~:523S3501 iO;9101Z12 9: 480õ851/ 6:59IB84~
7:632 30 i:700,SaI5 1.:327,S363, U898612

3425926 575"00 i80~000, 3948840

53 852)/ 534~JOO i :8758)40, 3058i83
3018279 331 23 208936 i46S2~º
5~9õ013. i:989.733 184';000

1

2UQJ26

612,)QOJ 62Wdl 8268 00 378SOO0

Opci,ua urbana ...•. , , ,., .•.....•...
Docimn do horanças o logad03 ..
omcios o omprogos , .. , , .
Exp0l'l.ação do algodão, assuca,' o lodos os mais

\

genoros do producção da pr·oviucia ... " ..•...
faxa sobl'o cada couro do boi exporlado ....••.
Taxa sobro cada avorbação '1uo so fizor do os·
criplura do lransmi são do boos do raiz .....

lua sobro gado vaccull1 abaLi lo para coosumo
ocarno socca , ..

idem idom do gado suino abatido para consumo
o oaroo salgada" .

lIaia SiZl do o cra vos .
IlIa sobro consumo do bobidas espirituosas .
Cobraoça da dirida acliva .
Inros do 6 % sobro a divida activa ..
IUlos do 9 % pol~ mól'3 das onll'3das das rondas
nrrooadadas polos colloClol·Os ......•..••.....

IIe.sliluiçoos o roposiçõos, , .
Ucanco dos oxacloro; da fazonda ......•..•..•.
inllas 1101' lnfracçõos de lois, rogulal\1onlos e
conlraelns , .

'Isndas oxlraol'llinarías, uons gl'aluilos o pro·
, pri~s proviociaos .
lendllaoolo do ol'cnlo .
aendas não classificadas .
IlIa sobro lo nolada de ai varongas o candas

fi Iborlas, bolos ou sal'oiro o lancha, omprogados
no Irarogo do parlo '
sm por cada tilulo quo 80 oxpodir, polo lho
louro provincial, para o corllmorCJ/l do joias,
no inlorior da proviucia ..

iJlm por cada escl·.wo omprog Ido uo lrafogo do
porto e malriculado para sorviço marilimo .•.

[iposlo sobre sabão quo nnlra,· para a capÍlal
rindo de inlorior da provincia ........•....•.

Ilem sebro fumo do p"oducç'10 d~ pr·orincia .•..
Um obro lransCaroncias do acçõos do ballcos

U:~ns~g~~":~bso':ido .oi,' ';":id~ir;; q'u'o' ~~t;ã; 'p,;,:ã
H"pilal, "indo do interior da proviocia .....
~m sobre roodimoaLos du bons do raiz por.
Ilnceolos ás corporaçõos do mão morla .

tndns da casa dos oducaodo;, rlificos .
~10 sobro o valOI' do ompr'ozas ll'3osforídas.
der·as talad sobro CerollO l .•.•. o •••••••••••••

"li addicionaos sobro difTo,'onlCs illlposiçõus.
!l1 idio .10 govorno ~or," par,1 a rorça publica.
tlOlumonlos pl'o"onlolllos dos sellos da; pa·
~nLes da guarda nacional, al'l'OC ,dados pol"
Ulandoga ' " .•.. '" .

:~"lilO sobro assur.o,· brulo ou purgado quo
Inlml po"a o conSUlllO " .

[lolomonLos da sool'ularia do govorno, do lho·
\ InOlO provincial o ti.! inslrucção publica ...•.
"~ 'Iões ocasas do loilõos .

/11 sobro c.ld" laboloiro ou qualquor oako
~pOSilo om quo oxpolllt"m á von,la, polas
mil, razondas ou objoclOs propl'Íos do lejas
~ armarillhos ..
I~ sebro cad a al'mazom om quo so vondol'
Irlbas.lijolos o m!is produclo; c ralnico< .....

1_ sob,'o casas do mOII"s. h 'loi., c"sas tio
11,111, bolequius ou cafó;, faltr',oa ,lo pilaI'
Urol, tia licor, dopoiÍlo do lJull'ora. gazo·
~Iro, armulloros, [ulIllçõos, 3.1'JIl3zcm do
q,O ilo de algod.\o o carvão do pod,'a, 11'3'
)lbo3. nogocicllllo \'OlaIlLI~ ......•............
;,. '01'1'0 cas '. IIU VJndo 101'0/ dJ b/lllotos do
terins do oulra:; provinciaL ...........•....

111101' catla nogllci nlo O;lllboloCIIIII na t:a·
Ilal l partl ,'endor Joias, obras do nlll'O, pl':lLa
'qllalquor uall'o mol Li, cum podras PI'OClOsaS
.lld,"s ..
~~nhrc ta\'DI'nas. armo illhos, lojas ou ar
tlzsns rio f"zoa,ll O ror'l'agorn, o;cl'lplOI'/o do
II'nrolisÕOS.. .. .. .. .. .. .. . .. . .. ... ..... . ...
','01"0 casas qllu v udol'olO obl' IS rio

1111,10, :;nptl1oiro, rnarCOllal'I:l, foitas em
t cSlrt\nglliro ........•.•.•.....•... o •••••

sohro c,doll'a ou Co,·uo do c.rI, olaria o
..1l1U ..
'''"1''0 oslabolocirnoulo o CUSa,; baocal'Ías do
{lIro ..

Observações

("b)) NMlo oxarcicio, o.to illlpo.l roi lançado sob,'o as casas quo vondossem assucar o fumo.
( IlIcluido no pal'ugl"lphn acima.
re) l.i:blas JJnpo,los, nos oxol'clcios dO:l8 1,·i88:í O1885·i886, Coram classificados sob a donomiaação do industl'ia o profissão •

.I



~Iappa das clespezas autorisadas, no período decorrido de )1 de Janeiro de '1878 a
Dezembro de 1188~, sua importancia annua], verba por verba

31 de

EXERCICIOS

VERBAS DE DESPEZA I
rJJ Cl o 1"l "1 M 11 li) fl)

i.'o i.'o 00 [fj fi) fi) rJ.l (/) (/),
riJ Õl o .

"1 M ~ 16i.'o 1"l
i.'o t- 1'0 (/) (/) fi) rJJ 00 00
i1J 00 (li (J; 00 fl1 (JI 00 (/)

l'l I"'l ... 1"l 1"l 1"l 1"l 1"l l'l

Repro!entação provincial ................................................... '" 25:6888100 25: 833,7000 2;j :833~OJO 25: ~33,~00C 2": 326820J 25:676,~200 35: 33;;,~000 35:H5,~000 32:iOI,~000

Secrotaria do governo ......................................................... 1.1:1.598000 40:9298000 1,0:9298000 1.0: 9298000 41: 1528800 11 ::;51 ,~200 39: 193';600 40: 1933600 1.0: i938600

Fiscalisação o a"recadação das rondas ......................................... 6;;: 835,rí42 68:827,~JOO 68:827860l 68: 827,$600 75 :6238000 81 :on,.~ooo 87 :890,\000 SS: 736:~000 S":736~000

Instrncção publica ............................................................ 1l.5:530~100 Ul:896RiOO iil:896Rl00 HJ :8968100 UO:7ItS$000 126:738)000 1.45: 510;$000 i53: 8946000 O;;: 677 ,7000
I

DilTorontes subsidios .......................................................... H4:1.318000 i25: 086$)00 12;;:0868100 1.25:0868000 50: 779,~OOO 53 :26It,~OOO 5'116618000 75:188.>000 75:1.088000
'J

Culto publico ............................................................... " :900,1000 O:tOOBOOO 6: 1008900 6:100BOOO 1.:700';000 :i:6;;OnOJO 5:700,1000 5:700,70JO 5 :70D,~000 I
So1ude o cal'idado publica .................................................... 12:7508000 1.2: 7iO,~000 1.2: 750,$000 1.2: 750,~000 :l2:7;;OYOJO 12:7503900 :1'2: 750,}OOO 1.2:7;;0,)000 12:7503000

Administração da justiça ..................................................... 29:9608000 26: 580,7000 26: :;80,7000 26: 580nOOO 27: 180,~000 30: :l80.?OOO 38:1.80,;000 38 :180,7000 38: 480,SOOO

Catochoso o civilisação dos índios ............................................. 1.:91t080oo 1.: 325,SOOO :1:325,7000 :I: 325,SOOO 500,'lOO 530BOOO ,S ,~ ,7

Aposontados, jubilados o reformados .......................................... 31:2838988 31: 309,;001 31:309J300 31:3098000 32:259,~988 32: 236/)983 31:91.4,~181. 39:i90,)152 36:0506298

l10rça o sogurança publica .................................................... :120: OOO/POO iDO: 000$000 1.00: 0008000 iDO: OOO,~OOO ,144: 520,)000 1.59:210fl980 170 :i87,~"80 1.70: 1.878180 1.71;:1878480

lIluminação publica .......................................................... ',8: 967nOOO 51 :333,Sil60 51:3335360 til:3331136O 52:6606000 61 :1.305000 66: 456,S~00 54:9038000 53: 803,)002

Divida publica fundada ....................................................... 1.7:2BSOOO 1.7:214,'000 1t7:214,~OOO 47: 214S0JO 40:1, 218000 36: 983,1000 36: 933 ,~OOO 36:9333000 46: 933,7000

Obras publicas ............................................................... 87:814nOOO 23:6368650 28:63611650 28:6366650 32: 990,W,·7 59: /,078801 2: 1.45,~000 23: 070,~00O 3:570,,000

Dospozas ovontuaos ...•.... , ..••.•.• , •... , ..•....••.•••..••...•.. , '" .•. , •...• 3:51ih999 3:000,;00J 3:0008000 3:OOoROOO 3:000,~UOJ 2:0008000 2:000,)000 3:000,,000 3:000,;000

Com o pagamonto de dividas liquidadas ...................................... 5 U :7021)290 ii: 702,;290 11 :702S~90 38:0898165 3:293,;126 f.Il::I;;I,W·O 5:5804586 5:257,7060

Observações

Não tondo sido pl'omulgadas lois (lo or~nmontos para os olel'oicios do 1.879-1.880 e 1.8~0-:l881. vigorou n'o~soR cxoreicios a do n. ii89 do orçamento pa,." o oxoroicio do ,IR78-1.879.





INFORMACÁO N. 44

~arab.yba





PARAHYBA

Pl'ovincia da Parahyba.-ia secção. -N. 1. - Palacio do Governo em 14 de Março de 1887.

Illm.e Exm. Sr.- Tenho a honra de passar as mãos de V. Ex., em satisfação da exigencia

contida em aviso de 6 de Novembro ultimo, os inclusos quadros da receita e despeza desta provincia,

no exercicio de 1887, bem como a sua divida passiva no fim do dito exercicio, dos impostos creados

no periodo decorrido do lo de Janeiro de 1878 a 31 de Dezembro de 1885 que ainda figuram

no orçamento de 1886 e o seu producto annua1, das despezas autorizadas de Janeiro de 1878 a

Dezembro de 1885 e do estado financeiro desta mesma provincia.

Deus guarde a V. Ex. - mm. e Exm. Sr. conselheiro Barão de Cotegipe, Presidente do.
Conselho de Ministros. - Gexniniano B"azil de Oliveira GÓes.

N. 1. Receita e despeza da provincia da Parahyba do exercicio
de 18"'7, e bexn assilD a sua divida passiva no fixn do xnesJD.O
exercicio

RECEITA E DESPE7.A

A receita do exercicio de 1877 elevou-se a .... '" ........
e a despeza a ............•....................•....

o defici t de ..•......•....................••......•..•
foi occorrido com o saldo de ..

recebido do exercicio de 1876, resultando a di:fferença
que passou para o exercicio de 1878, de ..

387: 597$824
390:605$212

3:007$388
33:667$644

30:660$256



-2-

DIVIDA P ASSTVA

A divi.da provin0ial no fim do exercicio de 1877 eleva-se a o' o ." •••• 737:233$065

Sendo:

Divida liquidada. anterior a 1845 o o .

Emprestimo contrahido com o Banco do Brazil:

2:437$752

Principal o ••••••• o •••••••••••• o •••• o •• 200: 000$000
Juros de 8 % ••••••••••••• o" o •••••••••• • ••••• 0 ••••• 0. 64:000 '000

------------ 264:000$000

Emissão de apolices o 186: 150$000
Juros das mesmas de 9 % ao anno .. o ••••••••• o ••• o.. 74:866$000

------------ 261:016$000

Letira sacada em favor de Fr:mcisco Soares da Silva Retumba, para
indemnisação dos prejuisos soffridos na reconstrucção da ponte sobre
o rio Sanhauá na capital.. o..................................... 7:500$000

Divida de vencimentos de empregades publicos liquidada até Dezembro
de 1877. o ••• " O;" o • o o •••••••• o o '" •• o •••••••••••••• o ••••••• o .' 202: 279 313

737:23::1$065

Contadoria da Thesouraria Provincial, 14 de Fevereiro de 1887.-0 contador Francisco Olavo
de Medei?·os.



N. 2. - Impostos provinciaes da Parahyba do Norte, creados no periodo decorrido de 10 de Janeiro de 1878 a 31
que ainda figuram no orçamento de 1886, e o seu producto annual

de Dezembro de 18S~)

PRODUCTO AN1'nJAL DOS EXERCICIOS DE

IMPOSTOS DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE N. 805 DE
§§ 13 DE OUTUBRO DE 1885, ART. 17

1878 1879 1880 188\ 1882 1883 1884 1885

--
Exportação

4 1/2 % do nlg-odão em pluma, e 2 200 pOl' cnda. sacca, sahida pela:> barreiras
dos mnnicipios mais proximos a capital, a con1;.;'1.r de Campin'l Gra,udp, Arlb, Ar,~-
runa, Bananeiras e Alagóa Nova, inclu ivc, e 1$500 sobre c leia saccL que sahlr 28:249$963 45:096~8- 66:423$651 78:313$248 120 :199. '698 112:728;:.192 93:339'27 80 054'722
dos municipio mais distantes ..... " ........ , ................... , ...... ' .' ....

2 41/2 % do as ucal' e 500 reis sol ro cada sacco que salJir pelas barreiras........ ·.· 22:895 '970 29:664$984 62:540$195 98:724. ô39 69:343$796 103:313$156 47:685 360 32:952$453

3 7aO réis por cada COUI'O ecc ou '\Igado ahido da provioci L, 30 rei. por cada
meio de oh e 3:" por cada c nto de COUL'O miudo ............................. I3 :69" $07i 7: 506. 84I 5:299$863 3:403.'667 4:280 41 I 5:925. 381 8:380 237 8:379 421

4 lO % sobre tOL'OS e achas de lenlu de mangLlC e outl'as madeiras oxportadas ........ 636$068 349;'350 501$100 303 '750 501$050 311$875 344.;193 174$530

5 5 % do' demai genaros de pl'oducção d,\ provinc!" e 1$ por cada sacco ou volume
que sahiL' polas barreiras, excepto farioha, r:lpllduru, miluo, feijão, arroz, cafe e

1:697$832 3:403$667 4:280$41 I 2:815$596 5:278$597 I
fructas, bem como os productos de faLricas ma.ouf,lctureiras, que nada pagar<lo... I :962,~686 4:522$182 5:295$327

401 "000 5:559'000 39:509$599 70:033$475 84:503$000 103:826$000 57:397$980 33:915$232

18:752:'900 35:701"988 15:735$060 31 :418$]]0 ]7'858$695 9:422$260 37: 265.'000 38 :413$000 I
I

5:143$887 3:000$000 15:824$900 22:716$635 42:417$000 24:679 000 61 :606$000 43:82 $000

I
••••••••• 0° ". o' ••• o ••••• o •••• o' ·............... ........... , .... • ••••• O" o ••• • •• 2:017$000 I: 141 '000 450$000

1: 175 '000 3:361"050 7:730$900 1:740'-'000 2:752$60O ................ 7:824$000 5: 166$000 I

" •••• 0. 0 •••• " •
742,$500 700,'000 994$000 1:572$960 112$000

I

............... . ., o......•. o··.

• . • • • . . . . • • • • . •. •.•••.••..•••.•• o.· •.••.••.••..•

Imposto sobre o gado

6 Dizimo do gado vaccum, cavallar e muar, cobrado de conformidade com a lei n. 742
e o rc pectivo regulamento, sendo, porém, 500 réis por cabeça de vaccum, 1$ de
cavallar e 2$ de muar · , .

7 3" por cada roz morta para consumo publico, sa.lvo 'i fól' morto em ou!.m pro-
vincia. e "endidl\ ne ta, que pagara no lagar exposta ü. venda .

8 2$ por cada cabeça. de gado vaccum, cavallur e muar sahido da, provincia, quer
seja de sua prodncçüo ou nelJa refeito, ou que somente por ella tran 'ito com
destino a. outras, exceptuad,.s as cl'ias ainda. nüo apartadas .

9 1$ por cada C,l beç" de gu.do vaccum, ca.vallar ou muar de outl'as provincias nesta
refeiLa, não cnrlo o donos fazendeiro oa mesma, pagos Da occflsião du. solta
nos muoicipio respectivos ··································

lO 3$ por cada animal yaccum, cavallar ou muar de serviço de engenhos de outras
pl'ovincias que nesta se retizerem " , .' ' .

11 3:' por cada cabeça, de gado "accum, cavallar e mUJr (de solta) em terra; destinadas
a agricultura, para. o fim de se refazerem, ..•...... , , .' . , , , .

T,'ansmissão de prop"iedade

12 Meia siza dos escraVO., cobrada na r.lzão de 20$ sobre os que tiverem 25 annos de
idade e d'abi para meno.; : 15$ sobre os que excederem a esta. irlacle, até 45 annos;
e 10$ sobro 03 demais. Da ditreronça do valor do permutados cobrar-se-hão 4 %

e quando e tratar dn, vencia de partes tle e cravos, se cobrará o imposto no valor
das parte "eDdida W:216 156

13 Taxa de heranças e legar os cobrada segundo o § 40 do art. 17 dt)' lei 11. 5n de
12 de outubro de 1!:l74, exceptuando-se unicamente os hel'r!eil'o necessario,..... II: 18e$874

14 2 % do "alor tios CaD Lr'actos dtl comprt\ e venda, permuta, afor:lmonto, alTendamento
e hypotheca dos immoveis, p<~gos pelo comprador ou vendedor', na occa ião de
lavl'ar- e a cscriptura. e dentro do pl'a.7.0 de 30 dias, si por escript l particular', sob
pena de multa do triplo do "alol' do impo,to ···.·.··················· .

9:: 53$878

6:5515;768

7: 859$g42 5:172.)2 O 4:690$154

2:661$381 .•..............................

1:738$000

4:234$-!OG

..... .

762$500

27: 152$626

3:659$160

345$600 I
7:880'346 ,

I

3:410$112

Direitos e prestaçües

5:844$217 I

I
50$000

23?$697

288$516
1

360$000 I
I

27:49 5451 \
990 000 '

2: 590$478 I
1:38 $525
1:397 726

243, 000 i
323. '0721'
712,$618

6:203$960 I

44:249"999

1:746,,000 I

175$000

6: 76.'-00

180$61>0
363 325
825$024

366$753
1:233,000

24:9gg,~7

5:068$450

2:056$309 1:772,'925 4:466$540 4:515 056 4:420:687 9:946$36

................ .. .... .......... 40'000 80$000 40.'000 145 000

94~000 93$000 80 000 70-'000 30$000 128. 20

492,016 3'70$215 45$000 80:'000 70$00 ô41~3-!3

265;"000 Z75$OOO 190$IXJ0 110$000 195$000

L:647~' 31 10:056$155 19:847$543 :..7:277 736
786~000 5 O 000 595 000 2.'3,,' - 00
894;"275 46')'985 912. 703 784: 191

1:525$447 60i, '657 544 702 779 2;8
583637 47~124 50- '390 274, 475

9:"000 16~ 400 62 '500 79:'400
(41)$306 2a5$985 1:1 '351 4:7 $153

............... , 925. 162 931.;-66 .............
385$102 136$144 367 850 ..............

-................. ·.................. · ................ ........... ..... .............
................. ·................ ....... .... ..... 10:788$520 13:5 0$000

15 t.<;molumentos d.,s rep:lrtiçõos provinciaes, que serão cobrado de conformidade com a
tabella. que lJaixoll conr o regulamento n. 29 de 6 de Fevereiro dt! 1884 .

16 20$ obre cada licença p:\l'a abrir casa de co mor·;tma ou olltro divcrtimento lucra-
tivo na capital, Arêa, l\Iam,lDgllape e lO' nos demais 10;;a1' s · ·.······

17 10' paI' l1ançu.l,rovÍ-oria e 1/2 % das úefinitiva.'" , , .
18 5 "/0 do leilõe não jU'Jiciae·. , " ' " .
19 10$ sobre cada licença a inúi riduo não t'clT'mado e nito pl'o,i~ioDUdo qu l'equel'el' em

juizo on ~.ss; til' em nurlienei:L nos logal'es onde houver advoO'udos, e 5 anue não
houv r, ,endo este imposto pogo pOl' cada cau a, não sendo propl'iu, e 15' obre
solici tacluT' ...•.................••.. ' ..•..•....•••.......•...•......•.•....•..

20 I: 000' P r cad~\ conces ·rw de }lr'i vi logio e 2: 000$ por Cilda trallsfol'encia. deste,
excepto os que tiycrem por ohjccto descobel'ta e invenções...............•....

21 cobrança. da divida adi va , .. , , .
22 5 sobre cada nla.tl'Ícuht do' cn:'inos da Es'ola Normal. ·.·······
23 20 % dos emprogos vitalicios e 10 % do' n5.o vitalicios , ······
24 lndemnizaçãe.> ···.······································•············
25 M~l1a" 1:01' i.l1frflcç? s do leis e " guiamentos , ' , , " .
26 cu,tas da Fazend.\. , ·············,···· , .
27 premio das letras e da móra dos coLlectores (2 %) • •••••••••••••••••••••••• ' •• , •••
28 Alcul1ce do' lllesoureiros e rccebedores '" ' " , ....•.... " ' ..
29 Depositas ·.···.·································· .. ··················
30 Auxilio do cofre gl'1'al a forca policial. ' ' ., .
31 SeJlo e emolumcntos dn,s patentes d:\ .e-uurda nacional na conformidade da lei geral

n. 2395 de lO de Setembro de 1870 ··.················
32 2$ sobre caúa certificado de exame de pl'eparalorios, sendo 1$ para a provincia e

1$ para o secretario da Delegacia Especial de Instrucção Primaria. e Secundaria
da Côrte nesta provincia.•...................••.......•.... '" ..•............

Industrias e profissões

33 40 % sobre o valor locativo de qualquer estabelecimento commercial na capital,
inclusive armazens de deposito de generos, madeiras e taboado, 30 % em Ma-
manguape e 20 % nos demais lagares....... 4:737$000

34 12 % sobre o valor locativo de casa de o1flcina de marcineiro, selleiro, alfaiate, t:l-
Doeiro, funileiro, sapateiro, ourives, relojoeiro e chapeleiro '" ., '" .•......•...•.•.

35 50$ sobre cada escriptorio commercial, inclusive as agencias de vapores e emprezas
de estradas de ferro .......•.........................•...................... , .•.••.•......••.

36 10$ sobre cada loja de barbeiro na capital e 6$ nas demais cidades, villas e povoações
do interior · .. ·····.·•······················•·············· ..•••.••..•..•.•

37 20 % sobre o valor locativo de cada. officina de cobre .. , ...•.........•...•.•..... , ..•.•.•......•...
38 50$ Eobre cada refioação de assuC<'1.r e fabrica de sabão : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20$000
39 50$ sobre cada (abrica de charutos ou cigarros na capital, 30$ em Mamanguape e

lO. nos demais lagares, exceptuadas aquellas em que trabalhar um só operario,
que pagarão 5,$000... . . . . . . . .. . . . • . . . . . .. • .. • • • • . • . .. • . . .. .. • • • . . . . . .. . . . . .. • 120$000

5:014$400 5:875$580 6:092$760 3:859$552 9:8ô2$900 9:568$782 14: 157$i81

................ ·............... ................ ................ 100$000 160$800 348$720

................ ·............... ................ .' .............. 200$000 200$000 200$000

................ ....... ...... .... ......... ....... ................ 15$000 21rOO 26 000

100,000 125.000 125$000 76$500 8°fOOO 45 600 26$400

40$000 20$000 170$000 100$000 100 '000 50000 200$000

30$000 20$000 ................ ................ 200$000 120$000 230$000



365$000

100$000

25$000

1:812$850

J :503$200

1885

836$000

715$000

350~000
120. 000
50 000

2208000
, 30$000

2:255$000

3:966$000

160$000 I
I

350$000

150$000

325$000

195$000

60$000

3:691~300 I
J7: 535,"454
1:585, '000

lJ:628$567

23:404'881

75. '000

400:'000

75$000

330$000

140$000

2: 100:'000

4:583~160

1:050$000

4:010."820
9:_5 ...;Ç)24
1:803$000

2:065$000 1:608"000
50. '000 50$000

400.'000 500$000

2:090."000 2: 820,'000 I
495,;-00 337$500 i

'"
~OO$OOO 1:025$600

2: 100$000 3:400$000 I

1884

461:290$321

4

80$000

75$000

115$000

200$000

:300,,000

50,"000

~:527.:·000

1:3 6.S·tOO

2:000~'000

1:850$000

4:906.'-"000
9:935, '179
2:795$000

205$000 430$000

400"000 500$000

220.~000 330,000
90. '000 120s000
00,"000 O000
40. '000 170, '000
15$000 15$000

1:730$000 1:710$000

3:925$000 3:030,'000

60$000 60."000

55$000 125$000

10$000 ................

10:397$000

1883

495:247$566

40"000

25$000

03$420

25.$000

450,:'000

3U·L'ii000

175:'000

100$000

800$000

3:2J7S-S00
6::n5.·00:1
2:6T$000

1:798$000

10 000

1882

425: 882$4JO

••••••••••••••••• o' o' 0.0 •• o., .'

" .

54$000

75$000

650$000

175$000 , .

lOO$OOO 200$000

360,"000 260$000

115$000 95, '000
IIO~OOO 80, '000

20.'liOOO .
20$000 ..
20$000 .

J:340$000 771$800

1:280$000

1:900::;000

2: tJl 8$000

8:~8~~280

8:509.'200
3:350$000

1881

392:276$232

PRODUCTO ANNUAL DOS EXERCICIOS DE

25$000 ,.

20$000

60$000 ..

2.'30$000

450:'000

125$000

700 000

142$000 ..

2:380$000

6:388$000
8:083,;759

1:070$000

33:874$952 .

1880

308:184$212

o' ••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••• o ••• o ••• o" •••••••••••• o

•• 000 ••• o o. "0 o ••••• 0 o o o ••• o o •••

50$000 .

30$000

J25$000

450"000

180,'000

550, 000
50.)000

830$000

287$000

6:669:;;600
8:6:"2$907

2:0J5$000

1879

237:975$609

50$000

180$000

125$000

200'000

10$000 10$000

125$000 , ..

700$000

J :705$000

10$000

1878

162:395$329

-------1------- -------I·-------I-------I-------I'-----~1-------
451 :084$5251

;

IMPOSTOS DA LEI DO ORQAMENTO VIGE~TE N. 805 DE
13 DE OUTUBRO DE 1885, ART. 17

Impostos divel'sos

20~ obre ead,t ll1:lcl1ina n. ,"arOI' empregada. em qualquer ramo de industria ............•.....••...... " .
80.';; sobro cad,L pharnl:l/,ül, iJotic~ ou at'ma7.em de dl'ogas na e LjJital, 40." nas outras

cidada e 20.$ na vilhlS e lJovoaçõe, inclu ive as casas de commercio em que se
venderem dl'ogas , , 230$000 230$000 360$000

20$ hro c' da IJ 1'no de pão 0\1 bolacha na capital e Mama.nguap e 10$ nas demais
cidades, vil1as e povoaçü , do interior........................................ 190 '000 175$000 105$000

30:' 'obro cada forno de cal ,..... 60 '000 100$000 120$000
20. sohr cada. fOI'II) de tijolo ou ta!lla na c,],pital e 6$~uos demai$ lagares., , , , .
20.:' obre cad,], carroç:l (le aluguel. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 100$000 60$000 30$000
15$ sohro cada vehicnlo de ljuat1'O roúas o 10,~ sando de duas , .
20$ sobre cada cas], do di ti Ilação, sondo alambiquc de ferro ou cobre, e 10$ sendo de

llarro .........................................•. , , . . . . 730:1;000
15.' sobro cad:], engcnho ou engenhoca de fabrico de assucar Otl rapaduras, não mo- q

vida a. Vil por, delltl'O do perimetro de 22 10glln.S da capital, e 10$ sobre os que
cxced rom 11 essa (li taneia ......................•......................... , ..

20:' soure cndtt eo heim que receber cavallo de trato nll c.tpital, Mamangua.pe,
AI'ên, Mlllungü, PilaI' e lndependencia, o 5$ nos demais log-al'cs , .

12JO,' so1JI'C cada CllS:1 de mel' .tdo de dominio PiH'ticular, onde as houver da municipa-
lidade, 50.~ ando nua as houver e 25$ nils villns e povoações .

lOS poread.], saveil'o ou escaleI' empregado; no serviço do tl'<)'Dsporte de passageiros
o 20.S s nelo alnlrengns .. , , ' " , , .. ', , , , , .

50$ souro eada casn. de jogo de um só bilhar ou bagateUa, e 20$ mais por bilhar
ou bagatelht que accrescel', na capital e Mnrnanguape, e 25$ nas demai cidades,
villas o povoações , '" .

200$ i:iObl'C cada .::t.. a. que receber lJilhetes de loterias de outras provincia para
vender ou dii:itribuil' ncsta o 25$ sobre cada individuo que os vender ou distri-
huil' pelas ruas , , , , " ..

:30$ sobl'e c.ld:], loj,], d jO:llhoiro que expuzcr â. venda. obras de ouro e prata de
]Jl'ocetlcncia. estl'angeil'a...........................•..... , .

300$ 'ol)I'e cada. ínui vicruo qu ,ender em taboleLas ou Caixas obras estrangeiras de
OUI'O ou pr~ta, o que não tenha 1qja aberta p la. qual pague o imposto, provn.ndo
. cr o IIl'oLJI'1O dono , , , . , , ' , .. ,."... ....•........... . ,.,...... . ,.: '. . .

20$ soul'e cad,], botol e 10$ 0bre caSa. de pusto ll:t capital, e metade nos demais
Ioga os , ...............•.............. , .. , .. , , , '" .

25$ 50lJl' cilda. illdi vidl10 qne vender obl'uS de cobl'e, ferro ou folhiL de Flandres
pells rua, e.tl'adn" e feil':lR ,., .

120$ pOt' ead,], casa qu vender poll'ora, l)(lrnlho de jogar nn. capit:lJ, 10$ na outras
cirhlrle: e 5$ nos demai:; lagares. oll'rel':1 a multa de 200$ o que vender taes
g'C'nol'os occulta,mente para s subtra.hil' ,lO pagam nto , , " .

100$ por cada pc '_0,]' que ender fazolllbs em taJoleta ou caL,as pelas rua da
c"l,ital; 25$ nils outrns cidades e 10.~ nilS vill;:s o po\-onções, inclusive os que
valldorem nas feiras, salvo os negoeiantes ostabolecidos qlL pagarem impo to do
yalOI' !ocilliv do seu estn.lJelacimento, imposto que dever;], ser sati feito antes de
ex I'ccr a indu Irin, sob ran'L de nppl'ehen~iio na. onformiclade dos regulamentos
tiscnes 11S. 18 a i-J de 28 (e Junho de 1875 e 12 do J,lneil'o tlo 1881. .

50.. :'>Ob1'0 cnS:l;; I nde se vendel'l3l1l arma' ]11'01 ibirlns , .
30~ :,oll1'e õll'll1lZelll de dcpo.•ito de ilssucar e aJgodüo Otl outl'O qU111quer genero de

i!('n'l1 vl1lol', na capitlll e :\Iamllnguapc, com excepção das pequenns Càsas ..... , ..
10$ soiJl'e machin'l de dcscaroçar algodão 1lI0\'Ícla por unimaes e 6$ sendo movida. a.

IJra<;o .
:·lO.~ oiJl'O e:LniJolccimento em que S(1 nndel' kerozeno pOI' atn.C<.'ldo, na. capital e

l\la Illanguapo e 5$ nos tiemais Iogt.l.I'es ...............................•....... '. . ..•...... ,..... . .
20 :;; "olJ1' e. laiJ lecimento commel'cia l 0111 rtlle so yem!Cl'ell1 g neros de outras pro

villl'Ía similt.wes ao que nesta se fn.bl'ic:1m, salvos o illimenticios e as pequenas
c,1sas do intel'ior quo vendcl'em a retalho, mais 2$ sobl'e milheiro de rotulos de
c;i"al'l'os vindo de ontra pl'ovincia , , .•................. , , , .,., .

100," oiJl'e cadn, prancha pal'a <;;11'g,], o de'c Irga dos navios nos pOI'Lo" do vasadouro e
pOli L desta ci"n.de, p:1go; poloe; raspe tivos pl'nprietario.3 , , , .

Peclngio elas ponLos do Sanhilui, GI':l.I1l:l.me, )\[a.raú e Batalha. .. , , .
D im" ti s ]JI' dias II l'b,l no,;, salvo' o" clcshabitado:s ,................... 8:437$079
15$ paI' clldt], via,g- m de hiale pam ror;], ela. província 10$ pela, de bal'caÇ<'l. .
400 róis por ton In.dll. de todo' os navios mercante. e emb~~rcações de coberta enxuta

estl'nng il'os ou nacionn. qu cal'l'ogarcm no, partos dest,t capital, pagos por
carl,], I'i,],"'em e 11:1 o~c,lsião dtt sahida, o metade da t~xa para os vapores estran-
g-ou' .. " , , .....................................•.... , ...•.

500$ "obro cad,], gl'n[10 de cirl';lnos, senelh respons,1veis os chefes pelo pagamento,
Pll."'O' tant, s veze quanlos forem o" municipos que percorrerem '" .

1$ soJJl'(~ cada cas,], nu. cidades da provincia, com excepção da capit:ll, que pagará, â
1TInni ipalidade, o 500 reis por cada um), nas villas e povoações, sendo pago este
illlLJo to pelo morauor , , , ......•.............•........ , ..

5$ 011'0 ada. cal'gn. de aguardente de outras pl'ovincias que nesta se vender ou
tl'an ite, " , •........... " ,.. 216$000

3$ P r costal de carga de fazenda , miudezns, dl'ogas e fel'l'a,gens lOm de tino aos
Dlunicipio ele S, João, Solodade e Borbul'ema, e todos os outros que ficam mais
pr ximo da capit'll, 2$ por COo tal dos mesmos generos com destino aos outros
municipios do sertão d,], provincia. e 1$ por cada costal, sendo a carga de m01h dos
e g neros de e ti "a, ... , ...........•........................................ '. , ...•...........

74 3 % ·obre o preço da ['lcturas de' mercadol'ia transpol'tadas de outras provincias
p r mar par:1 o portos de ta " , . • . . . . . . . . . . . .. • •..............

75 5 % do voncimentos dos empl'eg-anos provinciaes, comprebendidos os aposentados,
juuilaelo ,re'{; I'mados, os membl'o da Assemblóa Promeia,l e os empregado" que

ào lago por pOI'C ntn,g n eem geral todos aquelles que perceberem vencimentos
p lo TIL Olll' Pl'ovin ial, com excepção da' praças do corpo de policia .

76 10 % .tddicionae' sobre o impo tos arrecadados em virtude desta lei, salva a
deduc~ão do paragrapho anterior .•... ' .•....... , , , . , , , .

.
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L
Contadoria do Thesouro Provincin.l da Parabyba, 21 de Dezembro· ue 1886.- O contador, Francisco aZavo de Medeiros.



N. 3.-Despezas provinciaes da Parahyba do Norte autorizadas de Janeiro de 1878 a Dezembro de 188B

EXERClCIOS DE

OBJECTO DA DESPRZA

1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885

Com a Assembléa Provincial

1:000000

35:793. -93
14:000. 000

200 000
600 000

1:200~000

77:450.000
00. 000

500 '000
650s000
250 000
40 000
200...000

2:200000
12:300 000

I :30000él
R: 200:000
8:475 000

375. '000
2:000.000
2:000. 000

6:500,,000
J7:850s000
3:600. '000

500. 000
1:800.000

600 '000
80:950 000
9:630 '000
2:77 000
2:00 000

600.000
1:/50000

11 :350.000
850 000

2:520 000
1:680.000

450000

If-·~_~O. ooo:~ooo

1:000$000

32:735 158
8:856 000

20 :000

4:700.':;000
14:300. '000
1:200 000

900 000

II: 350. 000
850. '000

2:520.000
1:680 000

450 000

18:300 000
2:20 '000
3:275. '000

374:000
2:000 000
2:000.000

0'0 •••••••••••••

1:000$000

30:000 000
8:850 000

150$000

4:700$000
12: 163 000

58:000'000
6:000. 00
1:10000
1:600 000

1:200"000

108: 000.'000
1:500.000

900,000
600.000
300.,000
360:-000
200 000

0"000

1:000$000

1:200 000

27:918 000
9:788$000

150.000

1:500~000 ..

3:400 '000
13 :500.000

1:200 000

1:000$000

27:918$000
9:788,000

150 '000

3:400 '000
13:500 000

1:000$000

1:200 000

3:400.000
13:500 000

1:000$000

1:200$000

2:980000
13:920 000

1:200$000

1:000$000

5:420 000
14:080 '000

18:300$000 18:300 '000 18:300 000 18:300$000 18:300$000
2:200 '000 2:200 000 2:200 000 2:200$000 2:200. 000
4:3'i5$000 3:075 000 3:075 000 3:075 'OOu 3:075. 000

300"000 300 000 300 000 350. 000 35. 000
............... . 3:000 000 ................ 3:000 000 3:000 000

400$000 400 000 600 000 800. 000 800 000

16:850'000 10:2.'10 '000 11 :050 000 11 :050."000 11 :050$000 10:500. 000
1:000. '0')0 1:000 000 1:000 000 1:000 000 1:000.000 500 000
2:400. 000 2:400 000 2:40~000 2:000 000 2:000.:000 2:000 000
1:200. 000 1:200 000 1:80000 1:000$000 1:000$000 2:000 '000

• •••••••••••••••••••••• o' ," ••••• " •••••••••••••••••• o •••••••••••••••••• o.' ••••••••••••• 0 ••••••••

• ••••••••••••••••• o ••• o ••••• o ••••• o, •• ,0 •••• _. o- • o' 0'0 o, to ••••••• 0 •••• 0 ••••••••• "0 o •••••••••••• 0.00'° ••••••••••

· i ~ 50ôiôoo i ;5ÔO$OOÕ i ;5ôoiãoõ ::::::::::::::::

· ' " . .

· 64 ~ 683 .333 57 ~ 783$333 60;283 ~ 333 6Ô;283."'333 60 ~ 283$333
7: 790 000 7: 530$000 5: 980 000 5: 980 '000 5: 980$000

· i ~ 500 "000 ..•.... i ;560 :·606 .•..... i ;50Ô$OÔO .•.•... i ;5ão :oão i ;5Ôó$OÔÔ

2:200.000 2:200 000 2:200$000 2:200:000 2:200"000 2:200 000 2:200$000
6:000 000 12:300$000 12:300 000 12:300$000 12:300$000 10:000$000 12:300.000

32:864$000 40:880$000 40:800 000 40:800$000 40:800 "000 30:000S000 35:000 000
600"000 600. 000 600 000 600$000 600. 000 600. 000 600 000

2:915. 000 2:915 '000 2:915. 000 2:915 000 2:915 000 2:500$000 2:50 000
I:ROO$OOO 1:800 000 1:800 000 1:800$000 1:800, 000 2:500. 000 2:5~000

500$000 500 000 500 000 500:e>00 500$000 500. '000 500 000
500 000 500$000 500$000 500$000 500 '000 500~000 500.:000

24:500 '000 24:500 000 23: 100-000 26:600. 000 25:310 000
11 :914'400 .. , ............. .... ......... .. - ll: 914 000 12:,90.000

aO' ••••••• o, '.'" ............... . .............. . , 6:000. 000 7:260:';000
3:000:000 2:200.000 2:200. 000 2:200. 000 I :500S000

. '2.'2 :200$000 lã :-40 '0 O 1 . '; ()()

990 000

86:509 '600 50:308 '-00 61 :320 000 59:18 -00 59: 1 :'-00
1:800.'000 1:300 000 1:350 000 800 000 80.000
1:000. '000 1:500 000 800 000 600 000 600..,;000
4:000.,000 2:000 000 1:500 000 1:000 000 I:OOOsOOO

500$000 500 000 250$000 250. 000 250 '000
•••• o ••••••• 0.0 • •• 0 ••••••••••••• 24 000 360 000 360..·;000

240$000 240$000 240 000 240 000 240.~000

30:949 '614 26:315~800 25:415$000
9: 788$000 9: 788 000 9: 788$000

150$000 150$000 150$000
•••••• •••• • '0. oe ••••••••••••• 0'0 ••••••••••••••••• 0,0 0'0 •• 0 ••• 0° ••••••••••••••••••••• "0 •••••••••

144$000 144$000 144$000 144$000 144$000

Com os presos e cadêas

Com a Sec?'etaria do Governo

Vencimentos dos empregados da s cretarla " , " .
Impressões e encadernações................................. . .
Publicação do expediente ' ,. '" .. , " " .
Expediente e moveis da ecretaria .
Idem da sala das ordens, guarda de palacio e gabinete da presidencia , .

Com a instrucção Publica

Directoria , .
Escola Normal (Lyceu Parah}'bano) " .
Aulas de latim avulsrl. ,inclusive o ensino da lingua franceza•...................•......
Substituição do director e lentes da E coli.'\, Normal .
Gratificação dos professores que leccionam as normalistas ' .•.... " , , ..
Idem ao professor e professora da. aula annexa á Escola Normal. . '" ' .
Aula de g!'imeiras lettra para ambos os sexos .
Aluguel e casa para aula ...................•............... " " , .
AguaI limpeza e asseio das aulas " "
Expeoiente da Escola Normal e utensilios das e colas ...•. '" ' .
Idem dos exames geraes de prepar,üorio .........................................•.....
Com a educação de cinco alumnos pobres no Seminario de Olinda .

Com o Culto Publico

Gui-amento e fabrica á matrizes .
Congrua aos coadjutores " .. , .. " , .

Alimento dos pre 00 indigentes .
Ve t1.!ario aos me mos .
Yencllneuto dos empregados da enfermaria e medicamentos '" '" ..
Luz e reparos de prisõe .
Aluguel de ca a p'lra as mesmas ...........................................•.........
Expediente e utensilios .

SulJsidlo aos deputados '..
Ajuda de custo aos mesmo ......................................................•....
Vencimentos aos empregados da secretaria , , , , '
Expedien te e movei ...........................................................•......
Tacliygrapho , , .
Publicação dos trabalhos .................................................•...........

Com a Administração da Fa;enda

Tbesouro Provincial .............................................................•...
Consulado Provincial ' '" ' ....•.......
.Mes:1- ~e rend:1S de MamaO~Ul.p3 .
Juizo o Feitos da. Fazen a. '" , .
Est;u;õe;:; fiscaes e coUec O'j •. • ." .. ~ ..
Extinctos .

Com a força provincial

Venci men tos dos officiaea e praças de pret .
Armamento .
Equipamento '" " ." .
Quarteis .
Ajuda de custo dos offici.tes que de tacarem .
Gratificação ao meslre e contra-mestre da mu ic .
Expediente do corpo "
Pagamento ao aca~~mico de medicina .Atronso Lopes Macha30 pelo curativo que fez a um

soldado de poltCla g"avemente ferido na vIlIa de S. Joao .

Com a sa'tlde publica

Vencimentos do cirurgião-moI' da província..... , ... ' .........•........ , ........•...... '

Com aposentados e pensionistas

Vencimentos de aposentados , .. ' .. ' _.........•...... " " ., .
Subvenção á Santa Casa de Misericordia '" '" , , ., . '" ,
Idem ao convento de Santo Antonio .
Idem á casa de caridade de Cabaceiras. '" , , .
Thereza Maria de Jesus ...........•..................................................

Com o Cemiterio Publico

Vencimentos do administrador ...................................•...................•



EXERCIClOS DE

OBJECTO DA DESPZA

Com obras publicas

1878 i879 1880 1881 1882 1883 1884 1885

o •••••• o ••••• 0,0

• o •••• 0.0 •••••••

", .

Conservação e reparos de obras publicas.... o o" o. o' o ••••••• o o ••••• o. o •••••••• o o....... 3:000$000 3:000$000 3:000$000
Com as obras da matriz da capital. .. o o' ., o o o' o' • o o •••• o" •••••• o .' •• • 6:000$000 o o o ••••••••• o •••••••• o •••••••

Oom as obras da matriz de Piancó o •••••••• o •••••• o • o ••••• o •• o ••••••• o •••••••• o ••• o'. • •• •••••••••••••••• o" o o • o o o • o •• o • o

COIU as obras da matriz de Cabaceiras o • " •••• o •••••• o ••••• o " o • o •• o • o o •• o ••••••• o •••••••• o ••••• o •••••••• o •••• o •

Com as obras da matriz de Serra da Raiz o ••••••••••••••• , .' o ••••••••• o •• , ••• ' • o ., •• o o ••••••••••• o •••••••••••• o • o ••

Com as obras da matriz da cidade de -t\.rêa '" o •••• o" o ••••••• o •• o o, •• o' o •• o, •••• o o ••• o • " •••••••• o • o. o o • o o "

Com as obras da matriz da villa de Misericordia o • o • " ••••••• ' • o' ••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o • o o o

Com as obras da factura. de uma cadêa da cidade de Bananeiras. o " ••••••••••••••••• o, ., ••••••• o' •••• " ••••••••••••••••

Com a continuação das obras da cadêa de Cabaceiras o .

Com os concert03 do açude publico da villa d'Alagõa do Monteiro ...•....•..... o •••• o • •• •• o • o ••• o •• o • o •• • o ••••••••••• o ••

Com os reparos da capella-mór da matriz de S o Júão do Cariry o o .. o o .

Com a coberta e mais reparos da capella de S, Sebastião de Timbaúba .. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• o ••••••••

Com as obras da igreja de Santo Antonio do Mulungú. o ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Com a estrada de Alagõa Grande e Alagõa Nova o" •• o ••••• , •••••••••• o •••••••••••••••••• o •• o o •••••

Com a estrada da Serra do Borburema, da Fazenda Fundamento a Santa Luzia o" " ••• " ••••• o •••••• o ., ••••••

Com uma cadêa navilla do Cuité.................................•..............•.......... o •••••••••••••• o ••••••••••

Com a desobstrucção do rio Mamanguape e canalisação do rio Camaratuba " . •......... o ••••

Vencimentos do conductor de 2a classe da extincta repartição de obras publicas.. .. 1:200$000
Para a continuação de um travessão que separa as terras de agricultura das de criação

do municipio de Cuité , o ••••• o •••••••••••••••••••••••••• " '" • • •• •••••••••••••••• • ••••• o •••••••••

Para o serviço da igreja matriz da villa de S. João do Rio do Peixe · ........•........... o ••••• o' ••••••••••••••• o

Com os reparos do matriz da villa do Brejo do Cruz o o • • • • .. .. .. .. .. • • o............... o .

Com 6uent'Uaes

4:000"000 4:000'000

o······· .

•••• o ••• o •• o ••••

•• ••• o ••• o ••••••

5:000..000
12:000$000

o •••• o, •••••••••

1:000$000

12:000 '000
12:000 000

" •••••••••• o •••

1:000$000
1:000$000

., •••••••••••• o •

1:000~000
1:000 '000
4:000 000

1:000 '000
1:000 000

12:000'000
12:000.000
2:000 f OOO

500, '000
1:000'000
1:000,'000
1:000 '000
6:000.000
1:000 000

500'000
1:000'000
1:000 000
1:000 '000
1:000"000
1:000 '000
4:000000
2:500 '000

Despezas imprevistas. o • o •• o ••• o o • o ••••••••• o ••••••• o ••••• o • o o •• o o • o •••• o • o ••••• o ••• o • 1:500$000 2:000$000 2:000$000 2:000$000 2:000$000 2:000$000 2:000$000 2:000$000

Com a navegação a vapor

Subvenção acompanhia de vapores transatlanticos o •• : •••••••••••••••

Com a divida passiva

........................................ o ••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• 24:000$000 24:000 '000 24:000.000

Com os jmos da divida do Banco elo Brazil e capital o •••••••••••••••••••

Com os das apolices emittidas em virtude de contractos e reg. n. 13 idem .. o ••••••••••••

Com o pagamento de dividas de exercicios findos o o ..

Com o resgate de conhecimentos da divida de vencimentos de empregados .

Depositas

40 :000$000 .... o .. • .. .. .. .. 294: 000$000 30 :000..000 3: 000$000
16: 000$000 .. ' o •••• o • • • • • • • 295: 412.'1;250 .. ' o ••••••••••• , ••••••••••••••••

••••••~~~~~~~~~~ •• 0 ••••~~~~~~~~ •••••• ~:~~~:~~~ ~g~ggglggg 3g~ggg~ggg

35:000' 000 28:280~000

16:785 000 16:753000
10:000.000 10:000'000
30:000 000 ..

28:280~000

16:753~000

10:000$000
1O:000:ji000

Restituições o ••• o •• o o •••••••• o •• o • o ••••• o ••• o ••••• o ••••

Pal'a o monumento do general Osorio

3:000$000 3:000$000 3:000$000 3:000$000 3:000$000 3:000 000 2:000:000 1:000$000

Credito consi gnado o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••••••••••••••• • ••••••••• o • o • •• • •••• o •••••••••• 1:000$000 1:000$000

509:962$947 338:579$633 931$170$208 468:491 833 388:991$833 534:957$000 637:68 658 575:636$593

Contadoria do Thesouro Provincial da Parahyba, 10 de Fevereiro de 1887.-0 contador, Francisco Ouwo ele Medeil·os.
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N. 4.-Estado financeiro da Provincia

A receita do exercicio de 1886 foi orçada em ..
e a despeza fixada em .

notando-se o s:11do de .

A receita, porém, arrecadada e conhecida no Thesouro até Fevereiro findo, addi-
cional ao exercicio que corresponde ao anno civil, ja elevou-se a .• '" . " .

e a despeza paga no mesmo tempo a ..•....•..•..........•..............•....

existindo o saldo de , .. , " .•..•... , .......•...

A sua divida l1té 31 de Dezembro sobe a ' '

Provindo de:

Divida de serviços prestad03 e consignados em diversas verbas orçamentarias,
inclusive 18: 034$880 da subvençã0 votada para a Santa Casa de Misericordia....

Emprestimo contrahido com o Banco do Brazil, conforme a novação do contracto.
Emissão de apolices ; ' '" " '" ,
Juros das mesmas ' '" .. , " " '" .
Lettra em favor de Francisco Soares da Silva Retumba, por indemnização de

prejuizos soifridos na reconshucção da ponte sobre o rio Sanhaua ....•.. '" ....
Divida de vencimentos de empregados provinciaes devidos até Dezembro de 1878,

consolidaàa em virtude do regulamento n. 21 de 29 de Abril de 1879 .

Total. .

553: 45 I$7g9
491 :046$799

52:405 000

513:457$454
463:857$747

49:599$707

925:358$418

21 :988233
300:000'000
186: 150000
197:450 755

7:500$000

122:269$430

925:358$418

Contadoria do Thesouro Provincial da Pttrahyba, 10 de Março de 1887.-0 contador, Francísco
Ola1Jo de Medeiros.



INFORMACAo N. ~5
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E]spiri"to San."to



" . "



360:356$657
339:511$422

ESPIRITO SANTO

Província do E pirito Santo.- Plllacio do Govel'llo.- la Sec\'.ão, 10 de Fevereiro de 1887.

111m. e Exm. Sr. - Cumprindo o que me foi ordenado em Avi. o de 6 de Novembro do
anno proximo findo, tenho a honra de passar as mãos de V. Ex., não só o quadTo demon
strativo da receita e despeza desta Provincia nos exercicios de 1878 - 1886, como tambem
os demai, a que se refere o citado Aviso, os quaes foram organizados p910 Thesouro Pro
vincial, e remettidos com officio de hoje sob n. 32.

Deus Guarde a V. Ex.- 111m. e Exm. Sr. Conselheiro Senador Barão de Cotegipe, Presidente
Conse1110 de Ministros. - Arltollio Joaquim Rodrigues.

E pirito Santo, 10 de Fevereiro de 1887.

lllm. o EXD1. Sr. - Em cumprimento ao que me foi determinado por y. Ex. em officio
de 24 de Novembro do anno findo, sob n. 486, tenho a honra de passar as mãos de V. Ex.,
não só o quadro demon trativo da receita e despeza desta Província, como tambem os demais,
a que se refere o Aviso do EXIl1. Sr. Presidente do Conselho del\1inistros, datado de 6 do

itado mez.

Respondendo ao lO item :

No exercício ue 1876-1 77; receita .
De"peza...........•. " .....•....... ' .. " ..•.. ' ' .

. aldo . 20:845$235

Ao 20 item: Ne 53, época a diviua da província er.1. de 47:000"000

.A saber:

A Francisco Pinto de Oliveira :

Uma letraajuros de 6% ao anno ,.......................................... 17:000,,000
Empre 'timo contrahido por emis,ão de apolices provinciae' a juros de 8 % para

edificaçãQ da Praça do Mercado nesta c..'tpital 30:000;"000

47:0000 O
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Pela demonstração acima vê-se que a divida f1uctuante era de 17:000 000 a jlu'osde 6 % e
a fundada de 30:000 000 ajuros de 8 % ao anno.

Aos 30 e 40 itens, fica respondido com os quadros annexos sob ns. 1 e 2.
Ao 50 : A receita do corrente exercicio esta orçado. em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 439: 147"'00Ü'

Ea despeza em ....•.........•........•.....•................................. '. 431: 150.:500

Sendo o saldo presumivel de. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7: 996 . 00

Presentemente a Provincia deve:
Emprestimo contrabido por emissão de apoUces provinciaes a juros de 7 % ao anno. .. 282:800 '000

Para a amortização da divida fundada de 282: 800 000, acima demon trada, a lei provincial
n. 38 de 24 de Maio de 1882 manda que sejam applicados os saldos dos exercicios anteriores;
porém devo declarar que ainda não se fez nem uma amortização; sendo os respectivos juros
pagos nas épocas competentes.

Julgo assim ter satisfeito o que por V. Ex. me foi determinado; esperando ser relevado
de qualquer omissão que porventura se note no presente trabalbo.

Deus Guarde a Y. Ex.- Illm. e EXll1. Sr. Desembargador Antonio Joaquim Rodrigues,
Muito Digno Presidente desta Provincia.- OInspector, T01'quatO Caetano Simões.



QUADRON.1

Impostos crcaclos pela Assembléa Legislativa Provincial do E~pirito-Santo, de Janeiro de 1878 a 31 de Dezembro
de seu producto até ao exercicio de 1885-1886

de 1885. e que ainda figuram nos ort;amentos com declaração

NATUREZA DOS IMPOSTOS

PRODUOTO ANNUAL DOS IMPOSTOS OREADOS

l.877-í878 í878-l.879 l.879-l.880 l.880-l.88í l.88l.-í882 l.882-l.883 l.883-l.884 í884-l.8 5 1.885.í886

TOTAL OBSERVA.ÇÕES

Idem de 2 % sobro beranças nocessarias Idem idem .

3~40 ..

3:2918981. .

8:8395873 Idem pelo § 20 art. 2' da Lei n. 4 de 12 de Novem.
• bro de 1.8i9, o revogado pelo art. 50 da Lei acima

cilada.

53:01.68297 Idom pelo § 30 art. 20 da Loi n. 4 de i2 de !"ovembro
do 1.879, e revogado pelo arL. 60 da LeI n. 29 de
21 de Maio de 1.881.

2058000 Idem pelo § 40 da Lei n.29 de 21 de Maio de i88t.
12:9688931. Idem pelo § 5° art. 20 da Lei n. 4 do 1.2 de Novem·

bro do I. 79, e rovogado pelo art. 50 da Lei n. 29
de 2i de Maio de 1.88i.

22:3~~8i81. Idem pelo art. 30 da Lei n. 4. de 1.2 de Novembro
do 1.879, e revogado polo art. 5e da Lei acima
citada.

8556000 Idem pelo § i8 da Lei n. 29 do 21 do Maio do i881..

4:672Sl57 Idem pelos arls. 20 e 30 da Lei n. 4 de 1.2 de No
vombro de i879 e revogado pelo art. 5' da Lei
n. 29 do 21 de Maio de I.88L

442. SOO Creado pelo § 23 da Loi n. 30 de 26 de Dozombro
de i 7 .

7!08OQO Idem pelo § '24 idem idem.
3208000 Idem po)o ~ 25 idem idem.

7308000 Idem paio § 34 idom idem.

2:i51.5400 Idem pelo § 3; idem idem. O § 34 da Loi n. 23
de l.3 de Maio de 1880 addicionou mais dez mil
réis sobro profissão de soliciladores o pI·ecura.
dores dOI caluas, e pelo § 48 da Loi n. 3'; do 22
de Maio do lSSO foi ainJa addicionado mais cinco
mil réis por licença para roquorer em juizo.

i3,f.l"0 Idom polo § 36 da Lei n. 30 de 26 de Dezembre
do i878. Esle imposlo não foi consignado nos orça
mentos de 1.881.-t882a i885-iSS6.

2181.25 Idom pelo § 37 da Lei n. 30 do 26 de Dezembro
de 1.878. Tambem não foi consignado nos orça·
mentos ;I cima moncionados .

................ Idom pelo § 53 da Lei n. l.2 de 9 de Maio de 1.879.

8:l.51.1l75.\. Idem pela Lei n. 1.5 de 29 de Novombro do 1.874,
restabelocido pelo § 59 da Lei n. 28 de 9 do Maio
de 1.879, e rel'ogado pelo art. H das Disposições
pormanentes da Lei n. 35 de 23 de Maio de 1.882.

2:1.925000 Idem polo § 2i da Loi n. 23 de i3 de Maio de ISSO.
Não foi consignado no orçamento de 1881-i882.

250000

i058000

87.5500

iOOSOOO
2OHOOO

200000

55i84oo

4.: I.4lBOOO Idem pelo § 52 da Lei n. 29 de U de Maio de i88.i.
O § 26 da Lei n. 36 do 22 de Maio do i8 2 redUZIU
eslo imposlo a cinco mil réis. A Lei n. 23 de ii
do Maio de '18 3 não consignou este imposto, que
foi nOl'amente creado pela Lei n: 77 de i6 d~
Maio de t884 no seu § 709 e eliminado pela LeI
n. 8 do 24 de Dezembro de i8!!5 •

................ Idem polo § 3i da Lei n. 29 de 21 de Maio do i88L
Não se p6de discriminar o rendimenlo, por ter
sido cobrado onglobadamonte com o imp~slo ~a
taxa de heranças e legados, como se eVIdenCia
dos respectivos balanços.

709,,191 Restabelecido 1'0\0 art.80 das Disposições geraes
da Lei n. 29 ,le 'H de Maio do i88!. e revogado
pelo art. \~ das Disposiçõo. permanonles da Lei
n. 36 do 22 de Maio de i88\!.

709.5000

75S)()()

i80BOOO
506000

40JOOQ

525SlQO

308000 ..

758000

i20hooo
708000

408000

450,)000

55,)'000

808100
858000

50aooO

79~5000 .

270SOOO 2408000

5000000 5908000 455,)000 4778000

800030

3300000

................................................................

50aOoo
1.56000

709,719i :!:; ..

i008000

85/lOOO

1.60,)'000

1.008000

~:640$lOO

--

SO,)OOO

508000
308000

i70nOoo .

1.00/lOOO

80/llOO

2:0528934 2:5498480

6:9178152 .

i7 :35811705 .. .

38:9998922

508000

20/l000
308000

2008000

708000

H/l725

i:9i581.2i

~:985H476

3:549/l3~0

1.:3808i76

1.4:0168375

68400

SO;oOO

204000
205000

1.50,)'000

60nooo

Idem de 2 % sobre as beranças o legados dos her-
doiras nccessarios '" Idem idem.•.................... ................

Idom do I. % mais, sobre todos os gonoros de
oXIlortação, inclusive madoira Não continúa .

Imposto .do vinto e cinco mil réis por Cabrica de ..
ceneJa Conhnua .

Idem rle vinte mil réis por fabrica de tijolos Idem .•.••.•.••.
Idem de :Ie. mil réi, sobre fabrica de cigarros Idem .•.•.••....
Idem de cem mil réis por pessoa que negociar côm

animaes mnares, cavallares, ou pessoa que faça
disso prefissão : Idem ..

Idem du doz mil ré is sobro escflptortO de advo-
gado e consulto rio medico Idem .

Idem de i % sobre gOnOTOS exporl'"lo, II-a Bana
de S. Matbeus ·· · Idem idem .

Idom ~o .dez mil réis por casa que vender fogos ..
artlficlaos Continua .

Idem de vinle mil réis por pipa de cacbaça não
fabricada na provincia e quo nella entrar para o
consumo Não continúa .

Idem de trinta mil réis sobre casa em que so
vendor drogas, havendo pharmacia Continúa .

Idom do 80 réis por litro de aguardonto não fabri·
cada na prol'incia, e que nella entrar pal'a con·
sumo o •••••••••••••••••••••••••••••• •• , Continua o •••• 00

Idem de 5 % sobre cerveja nacional não fabricada
na pr~vincia,quese expuzer li. venda em casas de _ ..
negocIo , •.......... , , , .' .. Nao conlmua ••••....•.•••.•...•

Idem de 5 % sobre tijolos não fabricados na pre-
vincia Idem idem ..

Idem de 2 % sobro doposilos ContÍnúa ..
Idem de i % sobre generos oxporlados na Cidade

de S. Mathous Não continúa .

Idem de 2 % sobre o vo.ncimon.to a~nual ~os e!"-
progad.os publico~ :,chvos e Inactlves, Inclnslve _ ..
os omClaos do poltcla Nuo contlDua .

Idem ~e ~em mil réis 1'01' escravo matriculado .•
mannh81ro '" ContlDua ..

Idem de 2 % sobre a venda de escral'os Não conlinúa ..

Imposto do dous mil réis sobre folha corrida Continúa , .
Idem do I. % sobre fianças qu o prostarem os agonles

fiscaes o escril'ães ou quae~quor pessoas p~ra

garanlia da arrecadação dos Imposlos e execuçoes .
de contratos · •.• ·· .. ··• ·•······ .. · Idem .

.. . o.................. . . 3:3578640 '" ..

3:8458>00 4:6378500

935&075 A Lei n. 8 do 24 de Dezembro do 1.885 em seu § 65
olevou a 2 % o imposto sobre fianças des agonto~
fiscaes escrivães, elc., creado pelo § 47 da LeI
n. 36 de 22 de Maio de 1882.

8:2838677 Idem pelo § 43 da Lei n. 36 de 22 de ~aio de i882.
Foi reduzIdo a lf % polo §.\.O da LeI n. 23 de H
de Maio de i8Sa e eliminado pela Lei n. 8 de 24.
de Dezembro de 1.885.

486000 Creado pelo § H da Lei n. 36 de 29 de Maio de i882.

H:0628000 Creado polo § 1.9 da Lei n. 36 de 22 de Maio de i882.
A Lei orçamentaria do exordeio de 1.884-1.885 no
seu .i 53 ele 'ou este imposto a dez mil réis •

............ .... Idem polo § 70 da Lei n. 36 de ~ do Maio do 1.882.
Não foi consignado nas Leis orçamentarias dos
exorcicios de 1.883-i884 a 1.885·i886.

iOSOOO

6538859

l.SSQOO

216$205

4:i468930

81J500

3:7508000

779/JI07

i:8298500

. .

Idem de cinco mil róis sobre casa quo vendor fumo
e sous preparados Continúa ..

Idem de cem réis por hacha de lenha Não continúa ..
'-./

Idem de I. % sobro escripturas pu blica,J ou parti·
culares, bYPolbecas, penhor, locaçao, arrenJa-
mento, aforamonto, compra.o "onda eqaaesquer •
conlralos, rectificaçõos ou dIstrato .•••.••••.. · .• Continua •..•.•.

................................................. ................ ...................................... ................... ..................

Idem de cinco mil réis por fabrica ou olUcina que .
não tiver imposlo especial. Idem Idem ..

Idem sobre metro de frente de te~renos não .edi
ficados dentro ,lo perimetro das Cidades e I'llIas,
sendo duzenlos réis na capital, cincoenla réis nas
outras cidades e I'into réis nas Tillas ..

Idom de cem réis por caixa de duas latas de ke-
rozeoe quo ontrar para o consumo Não continúa ..

Idem de doz mil réis por matricula do estudanto do
Atbeneu Idem .

Creado pelo § 45 da Lei n. 36 de 22 de Maio do 1.88~
c roduzido a cineoenla mil réis pelo § 42 da LOI
n. 23 de l.l de Maio de 1.883. Não .foi consignado
nas Leis do orçamento dos oxerClC10S do i883-i88~
e lSS.\.·1885.

612psOO Idem pelo § 50 da Lei n. 36 de 22 do M:l;io de 1.882;
eliminado na Loi n. 23 de ii de MaIO de 1883 ;
reslabelecldo pelo §87 da L.ei n. 77 do.i6 de Maio
de i 4 e não consignado alOda na LeI orçamen
taria do elor.ciJ;io de 1.885-i886.

i:H5,)'OOO Idem pelo § 49 da Lei n. 36 de 22 do Maio de ill82.

2:63i/l200 Idem pelo §51 da Lei n, 36 de 22 de Maio de 1889.

40t'l00 RestabelecidO pelo § 52 da Lei n. 36 do.!!2 de Maio
de i882. Não (ai consignado Das LoIS do orça·
mento dos oxercicios do J884.-i885 O {885-{886.

5758600 Croado polo § 5~ da Lei n. 35 do 22 de Maio .de
i882. ão foi con ijlnado nas Leis orçamentarIas
de i88~-i885 e 1.88~-i886.

i :8988093 Idem pelo § 55 da Lei n. 36 de 22 de Maio do 1.882.

i:765~4oo Idem pelo § 56 da Lei n. 36 de 22 de Maio de i882.
Não foi consignado na Lei de orçamonto do exer
cicio de 1.885·1.886.

298,'969 Idem polo § 57 da Lei acima citada.

28ODOOO Idem pelo § ~ da Lei acima citada.

................ Idem polo § 59 da Lei acima cilada. Esle imposlo
não foi consignado na Lei n. 8 de 24 de Dezembro
do ill85.

2:463';300 Id?~.pelo § 35 da Lei n. 23 de ti de Maio de

51.58000

7328500

530,)'000

. .512b500

490õOOO

l.Hn292 i2lHOO8

7HSQOO ..

i088569

i30óOOU

i: 353$300

2553000 ..

790HOOO

i508000

5800000

i:325S8i5

7808000

••• •••• •••• • •••• t. o.' .

360~000

3208600

6188700

4OHOOO

339.m8

m8~

. .

................................

................ .

................................

................ .

Idem .

Idem .

Idem do vinle mil réis sobro procuração por ~nstru.
mento publico ou partlcular e substabolecl.!!'eulo
desta para a vonda de escravos em quo uao. so
mencione o nome do comprador, rocahindo o Im-
posto em cada um e~cra:v.o : ..

Idem de cincoonla mIl roIS sobre cada ledlVIdno
que se ompregar em Lirar m.adeira do loi _nas
maUas da prol'incia para negocIO de oxporla9ao •.

Idem de duzenlos mil réis sobre nellocianles amo
bulantes que nog~ciarem por moi.o de amostras de
tecidos, roupas fellas e outros obJeclos Idom .

Idem de dez mil réis sobre porla aberta. para n.e·
gociar em qualquer genoro de c~Jturaou Indust!la,
dentro ou fóra das cidades, 'nl1as o povoaçoos, _ "
que não eslil'erem especialmonte taxados Nao continua .

Idtm de vinte mil réis sobre casa que vendor ba-
ralhos do cartas de jogar Idom idem•••.••

Idem de 5 % sobre a trnsforoncia ou cessão de
privilegio, contralo ou ompreza subvencionada .
pelos cofres ~rovinciaesn Idom Idem ..

Idom de dez nlll réis sobre lancha que se empregar
na jlesca Idem idem '"

Idem de cem mil réis sobre escriptorios do agoncias
ou commissões Continúa .



QUADRO N. 2
Dcspcza autorizadas pela As cmbléa Legislativa Provincial do Espirito-Santo no periodo de 1878 a 31 de Dezembro de 1 6

VER.BA DOS OR.ÇAl't:lENTOS

EXEROIOIOS

í 77-í 7~ 187 -íS79 í 79·18 o 18 O-L8.l 1 1-1 2 1 2·1 83 1883-1 4 1884-18 5 1 85-1 86

TOTAL OBSERVAçÕES

Gratificação ao oncaJ'rogado da capolla nacionaL •.. Não continÚa ... 200,500~ 200,)00) .. 400}jOoo Autorizado polo § :;0 Tit. H da Lei n. 30 do ~6 de
Oozolllbro do 1878. Não foi consignado nas Lois
Orçamontarias dos oxorcicios do ISSO-1 I a
I 6·1 7.

A' omproza do na"ogação ontro os portos da Europa
O dosta CapitaL Jdom idom , ' .

i2:oo0SOOO Creada polo § 20 Til. H da Loi n. 31 do 26 de
Dozombro do I 7R, o eliminado pola Lei n. 23 do
H do Maio do 18SJ.

500~OOO Crcado polo § ~ Til. 20 da Loi n. 23 do 13 do Mai~
do 18"0, Ooliminado (lola Loi n. 29 do 21 de Maio
do I 1.

6008000 Creado pelo § 2" Til. 5° da Loi n. 23 do 13 do
Mala de iSSO.

................ Croado pojo § lO Tit. 9° da Loi o. 23 de 13 do ~Iaio
de i • o oliminado ]leia Loi n. 36 do 2~ do Maio
do I 2.

13:1000000 Cl'oado palo Til. 5" da Loi n. 36 do 22 do Maio do
18 2. A Loi n. 23 do 11 do Maio do 18S3 diminui.
a vorha do acquisição de livros na importancia
do 1:;;00$000. ii. Loi Orçamentaria do 20 do Do·
zembro do 18 6 roduzio a i:700~.

5008000 Creado pelo § 80 Tit. 12 da Loi n. 23 de 13 do Maio
do I ,O, o oIiJJlina~o pola Lei n. 2) do 2l de Maio
de J [.

2:3OOliooO Creado polo § 2° Tit. iO da Lei 11.3611022 do ~!~l~
, do i •. ALoi o. 23 do H do Maio do~<ll>o>

reduzia os;a verba a 5008. o a de u. 77 do J6 do
~iaio de I ~ a 4oo.50JO.

18:0oo}jOOO Croado 1'010 §3° Til. 12 da Loi n. 36 de 22 do Maio
do i 2, o oliminado pola Loi n. 8 do 24 do
Dozombro do 1885.

26:000SOO0 Croado polo ~ 40 Tit. 12 da Loi n. 77 d" 16 de Maio
do I 4, o· oliminado pola Loi n. 8 de 21 do
Dozombro do 1885.

2:90080002:9003000

6:0006000 .

26: OOO5OOJ .

5~O}jOOO

6:000,jOOO

I:OOO}jOOO

200fiOOO ..

6:oo0b'OOO

2:4008000 ..

200$000

900,jOOO

2:400$000

2ooQOOO

5001~000 .

900tlOJO

5OOfiOOJ ..

2:40JBOO)2:40 /i Oíl

Subvonção aos vapores da Companhia Espirita
Santo <\: Campos por tocaram no I)Orto do Gua·
rapar)'............... Uom idom .

Ajuda do custo ao lospoctor das Obras Publicas Continúa .

Bibliothoea Publica Continúa .

Um guarda da Praça do ~Iorcado .•.....•.......•.. Não coulinúa ..•

Dotação á Fabrica da Capital. com indomnisação do
direitos do sepultura Idom idem .

Um amanuonso pal'a a ropartição do Obras Pu·
blicas [dom idem .

Gratificação a um chofo do socção da Socrotaria do
I>OVOI'UO por sOl'viços I"'ostados antoriormonto (dom idom ..

.. . .. .. .. .. .. .. . i: 9OOfiOOO i :900.)000

12:000}jOno ..

Para pagamonto do juros o amortização do 001'
prostimo contrahido Qola G.lmara Municipal do
Cachoeiro do Itapomonm Continúa .

Contrato do oxportação o importação dirocta Não conlinúa .•.

Para a publicação do Almanak nos annos do
1884·1885 Continúa ..

rtlumiuação da villa do llapomorim Idom .

1:600$000 800,5000

5005000

3:soasooo Croado polo § 5° Tit. 12 da Lei n. 77 do i6 do :daio
do I 8"-

................ Croado 010 ~ 40 Tit. 13 da Lei 0.23 de 11 do Maio
do t 3, efiminado pola Loi n. 77 do 16 do Do
zembro do IS84.

2:4008000 Croado 1'010 § 5' Tlt. 13 da Lei n. 7i do 16 do Maio
do I 81. .A. Loi Orçameutaria do 20 do Dozombro
de I 6, roduzio essa rorba a 5OOB~00.

500ilOOO Croado polo § :10 Tit. 70 da Lo: n. 8 do 24 do Do
zembro do i 5.

2 :600}jO:JO 2:600,5000 4:5001iOoa

I
3:;;005000 fI,: OOO}jOOJ 21:4000000 38:800$000 6:500,,000 80: iOO,)OOO

Thosouro Proviucial do Elpil'ito·Santo om 9 do Fovoroiro do 18g7.- O I" oscripturario, AlIJuslo Nunes da Si/voira.
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RIO GRANDE DO NORTE

Palacio da Presidencia do Rio Grande do Norte.- 2a Secção.- 2 de Marco de 1887.

Illm. e Esm. Sr.- Em cumprimento do que por V. Ex. foi ordenado em Aviso-circular de 6 de
Novembro do anno proximo passado, tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. o iuc1uso officio e
quadros demonstrativos que o acompanham, contendo as respostas dadas aos diíferentes quesitos da
mesma Circular, pelo inspector do Thesouro Provincial, 11 quem incumbi da organisação desse
trabalho.

Deus Guarde a V. Ex. - Il1m. e Exm. Sr. Conselheiro Barão de Cotegipe, Presidente do
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias Estrangeiros.- O,Presidente,
Antonio Francisco PlJreira de Cat'valho.

Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte.- N. 245.- 25 de Fevereiro ele 1887,

lllm. e Exm. Sr.- Em cumprimento do que me foi por V. Ex. recommendado em officio de 20

de Novembro do anno ultimamente findo, sob n. 10, pttSso ás mãos de V. Ex. os inclusos quadros
demonstrativos do estado economico da provincia, de de o exercicio de 1876-1877 até o de 1886-1887,
de accôrdo com os quesitos de ns. 1 a 5, da. Circular do Exm. Sr. Presidente do Conselho de Minis
tros, de (} do referido mez.

A importancia de te trabalho, que V, Ex. ha de reconhecer, motivou a demora de sua
remessa, que só agora pMe ter lagar, não obstante os esforços empregados no intuito de adiantar o
mais cedo passivei a sua confecção.

Para melhor comprehensão dos mencionados quadros, passo a fazer a V. Ex. uma succinta
exposição dos dados por elles fornecidos, seguindo a ordem estabelecida na mesma Circular, afim de
poder V.-Ex. informar com segurança sobre o estado financeiro desta provincia.

1.0 - A receita da provincia foi no exercicio de 1876-1877........ 439:946$693
A despeza do mesmo periodo.................................... 332:583$467

Saldo ................•.............•.••..•••.........•..•....•. 107:363 126
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Este saldo, conforme se vê do quadro A, coustava sómente de letras a favor da fazenda e de
dinheiros em mão de responsaveis, a saber:

Em letra .............................•.................•......
Em mão de responsaveis ' '" . '" ......•.. "

2.0 _ A divida passiva da provincia nessa época era a seguinte:
Ao Bance do Brazil, por dous emprestimos contrahidos um em 28 de

Dezembro de 1871 e outro em 27 de Dezembro de 1873 ... ,"':'
Por emissão de apolices provinciaes, autorísada pela lei provincial

n. 720 dc 5 de Setembro de 1874 ..
De exercicios findos .. , .

89:072$689
18:290$537

126:344$723

27:200$000
33:890$935

187:435$658

110:389$000
128:590 ' 00

Sómente as duas primeiras venciam o juro annual de 8 %.

3. 0 - O quadro, sob a letra C, demonstra claramente quaes os impostos creados desde o
exercicio de 1877-1878 até o de 1886-1887 e que ainda figuram nos orçamentos, e bem assim
aqueUas contribuições, cujas ti:u:as têm sido successivttmente augmentadas, dando-se para aquelles
o producto annual de cada um e para esta.s a importancia relativa ao excesso das taxas primitivas,
mencionando-se igualmente todas as leis que os têm determinado com os competente" artigos
e paragraphos.

Por este quadro vê-se que os novos impostos creados e mantidos nos ultimos nove exercicios
produziram um augmento de receita na importancia de 847:441$964.

Mas para o exercicio de 1886-1887 apenas orçaram-se suas rendas em 110:389$000.
4.° - O quadro D mostra discriminn.damente quaes foram as novas despezas antorisadas no

mencionado periodo, acompanhando a cada uma das respectivas verbas uma tabella minuciosa e
explicativa das lei' com seus artigos e paragraphos, que os autori aram e bem assim os actos da
Pr~sidenciada provincia.

Vê-se que o augmento dessas novas despezas elevou-se nos referidos nove exercicios á somma
de 724:229 '346.

E que o orçado com as mesmas despeza para o exercicio de 1886-1887 foi 182:5rO 800.
Comparando-se o que produziu o augmento da receita com o augmento da de peza, nos nove

ultimos exercicios, verifica-se um saldo de 123:212$618.
O mesmo não acontecerá no correute exercicio de 1886-1887, pois que, orçando- e para a receita

destes impostl-S a somma
de .
e para as despezas novas a de .

resulta um deficit parcial de " , .

5.° - A receita do corrente exercício está orçada em ...........•...
A despeza em ...............................................•..

Deficit total .

72:201$800

391 :081 000
492:408 '151

101 :327 '151

como demonstrei no relatorio apresentado a essa Presidencia em 2 de Março uo passado.
Para contrabalançar este deficit, o corpo legislativo da provincia, no orçamento do corrente

exercicio de 1886-1887, restaurou os dizimos de miunças e lavouras; elevou a 5 % a taxa de
2% sobre o valor locativo das casas em que existirem quaesquer estabelecimentos commerciaes e a
3% o de 2 % sobre o producto de leilçes; estendeu a todas as mercadorias e quaesquer objectos
importados a taxa. de 3 % de expediente, porque d'antes eram exceptuados desta contribuição
o assucar, o algodão, machinismos e pertences para engenhos de fabricar assucar, e as machinas de
descaroçar algodão; sujeitou ao imposto de 5 °10 de exportação todas as mercadorias sahidas pelos
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30: 141$833

180:7õ9 52

28:000 000
2: 141 833

portos' da provincia, qualquer que fosse a sua procedencia. e passou para 100 reis o litro de
aguardente importada, que dantes pagava a taxa de 25 % sobre o seu valor.

Foram estas as medidas tomadas para conseguir-se o equilibrio dos dous termos do orçamento,
ficando, além disso, a administração autorizada pelo art. 11 da lei provincial n. 985 ~le 17 de Junho
do anno pa sado a emittir apoUces provinciaes, como adiantamento de receita, até ao valor de
300:000$ ao jl'ro de 8 % ao anno.

Esta medida, porém, ainda não foi posta em execução, porque, apezar das difficuldades
economicas com que se vai lutando, não chegou a occaSião suprema de lançar-se mão de mais um
emprestimo para. sobrecarregar a provincir., onerando-a no presente e compromettendo-a no
futuro.

A divida passiva da provincia. actualmente é a seguinte:
Ao Banco do Brazil, pelos emprestimo~ acima men-

cionados .... '" .' '" ...•....•...............
De apolices provinciaes. nos termos da lei n. 720 ja

citada .
De juros das mesmas , ...•......

De exercicios findos . 13:566 595

224:468$280

As duas primeiras, como já declarei, vencem o juro annual de 8 %.

Julgo ter assim satisfeito as ordens de V. Ex., que se dignará de relevar as faltas e lacunas
que houver de encontrar neste imp rfeito trabalho, cumprindo-me, ao conclui l-o , louvar o zelo e
dedicação dE> 20 escri1Jturario Joaquim da Fonseca Barbosa Tinoco, a quem encarreguei de confec
donar os mappas e tabellas a que acima me referi.

Deus guarde a V. Ex. -lllm. e Exm. Sr. Dr. Antouio Francisco Pereira de Carvalho, mui
digno Presidente desta Provincia. - O inspector, Joaquim Guilherm~ de Souza Caldas.
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Quadro demonstrativo da Receita e Despeza etrectuadas no Exerc1cio de 1876 -1877

•

• ~ I

IMPORTANCIAS <<l < IMPORTANCIAS <~Çl ~rJl

TITULOS ~E RECEITA 0< c.':lo RUBRICAS DE DESPEZA 0<
E-< o <tIl E-<c.':lrJlló:.l ~p...

. rJl<
r.il '" • r.ilp,.

PAROIAL TOTAL ~õ:j < PARCIAL TOTAL ~o... < •
Ordinaria: •

• 1.0 Assemblé:.t Provincial. ...... '" .... , ....... 7:822$000 ............

~r
Direitos de exportação ..................•.............. 109: 151$956 ............ 2.° Secretaria. da Asse01bléa .. '" ............. " 6:382$140
Impostos'sobre g·enerosimportados................... , .. 24: 116$451 ........... . 3.° Secretaria da Presidencia.................. 15:619t134 ............ 602 MO
Idem lançados....•.................................... 5:083r59 ............ 3:340$130 4.° Força Policial. .... , ....................... 38: 191,029
Idem arrematados ..................................... 102:476.699 ............ 5.° Caridado Publica .......................... 26:481$975 ............ 500 000
Outros diJIerentes impostos............................. 32:739~738 ............ 6.° Instrucção Publica .. , .......... , .... ' ..... ' 74:6531211 ............ 17:063.586

273:568i003 80$793 7.° Cuito Publico ............ " ................ 1:243652 ............ 2:669 00.0
Divida activa........•............ , .' .....•.... o ••••••• ........... . 3:366 793 •

7.° Administração e arrecadação de rendas: •
Extraordinaria. : . Thosouraria ProvinciaL, .... " ...... ' . " .. 18:043$469

Renda dos bens do evento •. ·........... " ............... 510$220 ••••••• o •••• Mesas, Agencias e Collectorias.............. '18:452ieoo'
Receita eve»tual .........................-....... - ..... 39$OJO ............ 9.° Juizo dos Feitos .............. ' ............. 1:58(' 197
ReposiçõeS' e restituições ..................... o •••• ' •••• 56~450 ..•......... 10° Aposen tados e Reformados ..,.... '............ 25:274Fti5 • •••••• 00.· • 4: 097l349

605$670 11° Subvenções... , .... '.' ..... ' ................ 1251000 o ••••••••••• 2:000 000
Renda com applicação especial: • 12" Rio Salgado ............................... 595. 160

13° Obras Publicas........... , ..... o ••••••••••• 183$745
Impostos geraes com applica,ção â força policial e hospital 1

de caridade......................................... 1:838$470 ............ 14° Divida Provincial:
Impostos sobre os engenhos de fabricar assucar do Cearit-

mirim com appUcação á canaUsaçiio do rio deste nome. 680$000 00· •• ••• •••• 290$000 Juros de apoUces ........... '.' ............. 1:000~000
Auxilio do Estac o á força policial ....................... 25:000$000 ............ Exercicios findos ....•...................... 39:570.430

27: 5108$470 Eventuaes .....................•.......... 1:987$913
Emissão de apolicesa juros de 8 %, conforme a lei n. 720 Reposições e restituições ................... 40$100 .

de 5 de Setembro de 1874 .. ' ...... , ..... , .......... , ............ 27:200$000 277:246~520
Depositas.............................................. ........... . 2:005$878 Extraordinaria ........... : " ....... ' ... '" . ••• oe ••••••• 42; 3~

Operações de credito :
. Depositos . " ....••.. " ....... ' .. , .....•... ............ 2:005$878

Operações de credito:
Supprimento feito pelo eiercicio de 1877-1878............. 18: 164r07 .. ···1····· .
Idem pelo caixa, depositas de 1876 - 1877 .. '..... '" ...... 100 000 ............ Su~primento feito ao exercicio de 1875-1-876 .. . 51 :288$670
Idem pelo do exercicio de 1877-1878...........•.....•.. 2:000.000 •••••• o ••••• ln emnização ao caixa de depositas do exer-

20:264$607 cicio de 1877-1878 ....................... 2:000$000
Saldo do exercicio de 1875-1876: ... 53:288$670

Saldo que passa para. o exercicio de 1877-78: .
Em dinheiro .................. ~ .................... , .. r77 . ..........
Letras a favor da Fazenda ........... o' •••••••••• '" ••• 67:358 078 o··.······· . Letras no favor da Fazenda ................. 86: 449t806
Letras recolhidas por caução............................ 2:622; 883 ............. Letras recolhidas por caução .•........ o • , •• 2:622. &'83
Em poder de diversos; respons:.weis e exactores da Fazenda 15:4::l6$234 Em poder de responsaveis e exactores da

107:363$22685:417$272 Fa7.enda ...............................• 18: 290$5:n

439:946$693 3:710$923 439:946$693 28:552$935

Contadoria do Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte, 31 de Dezembro de 1856.- O escripturario, Joaq-uim da Fonseca Bm'boza Tinoco.





QUADRO DEMONSTRATIVO DA DIVIDA PASSIVA DA PROVI CIA CONHECIDA ATE' 31 DE
DEZEMBRO DE 1877

de 1871, ajuros de 8 % :

60:000$000

Emprestimo contrahido com o mesmo Banco em 27 de Dezembro de 1873 :
PrincipaL , "."" .. , " ". . .. . . . 48:000$000
Juros de 8 % vencidos e capitalisados de Janeiro de 1876 a Dezem-

brp de I8n . .....•..... , .... , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7: 680$000
Juros de 8 % vencidos sobre os juros capitalisados de Julho de 1876

a Dezembro de 1877.......................................... 473$210

Emprestimo contrahido com o Banco do Brazil em 28 de Dezembro
Principal., ,. "" , , ,., ...•........ , ....•
Juros de 8 0(0 vencidos e capitalisados de Janeiro de 1876 a Dezem-

bro de 18n , , ..•.. ,.", ....•.... "., .. , ..•.
Juros de 8 % vencidos sobre os juros capitalisados de Julho de 1876

a Dezembro de 18n•.. ...... , , , ..........•. , .

Apolices omittidas a juros de 8 % ao anno, no exercicio de 1876 -1877.
. Exercicios findos :

. Resto que ficou a paga.r do exercicio de 1876-1877 ". , .
,lClem, idem de outros exercicios .

9:600$000

591$513

28: 552$\}35
Q:338$000

70:191$513

56: 133$210

126:344$723
27:20G 000

33:890$935

187:435$658

Contadoria. do Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte, 22 de Fevereiro de 1887. - O con-'
tador, Gene;io Xaviel' Perei,'a de Brito.

. .
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Quadro dBmonstrativo dos novos impostos creados e arrecadados nos exercícios decorridos de 1877 -1878 a 1886 -1887

Lei de orçBllleuto n. 985 de 17 de Arrooaaada nos u1titnos nove exerololosJunho de 1A86. - ----_._----------_...._----
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~ ~

50 Taxa de ~8 por cada rez abaLida nos
diversos municipios da pro"incia I
para consumo publico (A) ......•.. 5: t80/iOUO .......... ............ ............ .......... .......... ............ ~:U15S000 1,,2 '8)003 0:2308000 i7::l83:0QO Cobrava 25 anLes de 188:J-1884. A Lei n. 880,

Impeslo de 3 % de oxpediente sol'ro o
§ i3, elo vou a La,a de 2;1 a 3JOOO.

70
valor das mercadorias importanas.
por mar ou por Lerra, qualquor que

97 :47n8265 75:805,~~7 77:2088466 62:48~547 6O:H4,jll;3 6;;6,200;1703 Creado pela Lei n. 773, § 48, supprimido pelaseja o seu desLino (B) ............. 77: 327,)000 90: 620,'657 Oi:OíO,'3» .......... 91:5!Oj70'
Lei n 8i5 do ii de Março .le {883, o "03La-

80 Idem do dlJ rs. lOI' li Lro' do aguar-
belecido pelo § 26 do art. 2" da Loi n. O~~.

denLe imporLa a, livro dos 3 %
6038960 i:4078l50 i8:67~,%50 305·i;;00 A Laxa de 20 %. no.§ 37 da Loi n. 773, foi(A) ............................... ~80.~OO .......... :lI 577;1600 993,)300 .......... 563J590 ~',,~I;;,184a

elevada a 2'; % pela Loi n. 877. O~ 35 da
Lei n. ~53 creon o imposlo do 00 rs.
sobl'o Lodos as bebidas imporladas e foi
rovogada pala Lei n. 8i5. O arL. 50 da
Lei u. 922 re'Labe'oceu o anLigo imposto
com a Laxa do 25 %, alterada pala Loi
11. 985.

9· Idem de 2.1 sobro milheit'o do charu-
tos imp·o,·tados. e 18 paI' milheit·o
do cigarros nas masmas condiçõos,

2,825.~OOO 3: 22\,r.20 2: 425S646 3:828,,050 0: 479,)226 Creatl o pelo ~ 5i .10 Loi n. 853, rel'f1~adofican o isenLo dos 3 %..... " ...... .......... ...... ..... .... , ....... .......... .......... ··0.······
r.cla Lei n. 875 o resLabelecido polo § 57 da

ai n. U2~. >\ Laxo dos charuLos ora de 5tJ
• 1'01' milheiro alli 1885-i885•

Uo RegisLro de ferros o signaes ......•. ioo,}OOO .......... ............ (e) (C) (C) ~3QOOO 5: 306,~000 84,~000 50}50J
"""'T'~d' "", ,,', ,. d. Lo • ',",2io ImposLo de 5 % sobre o Talai' loca·

Uvo lias casas em quo exisLom qnaes-
!jUOI' ostabelecimenLos commeroioes,
c:;eriptol'ios, ascn(~jas, olc., nas cio

378;}OOO 45082~O ZOW'SO 510$680dades e villas da ~laoahiba...•.•.. .......... G88IJ:'60

1

· ........... .......... .......... 108587102 2:M.8,$2R2/creado c.D1l1 a Lnxa de iO % ;Jelo § 56 da Le!
n. 8:17; revogado laciLamente pola Lei

• n. 8~0 e resLabelecido pelo § 2"2 da Lei
n.· 853 C·)Ul a Laxa de 2 0/0, elevada a 5 %
pela Loi II. 985.
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220 [mposto do 3 % sobro o producto dos
l:}ilõ03 ... ......••...•............. 1.85;)000, , I I , . 1.2",)302 2468194, .. 1.57,151,3 527,)930 A taxa no § 40 da lei n. 773 om de 2 %, o

roi olevada a 3 % pela Lei n. 985. Supprl
mido pola Lei n. 829, roi rostabolocido pola
de n. 853.

250 lmposto do 1.00.1 sobro a vonda do
bilhotos do lotarias do outras pro-
,·ineia.s ' . 50,1000, '" .. , I , , , , ••••• '" •• , . 50,$000, ........ " 50$000 A taxa deste imposto no § 23 da Lei II. 773

ora do 501J. Foi rOI'ogado pela Lei n. 829
o rostabelocido pola do n. 853, § 1.7, com a
taxa do 100,'000.

260 Imposto do 5005 por cada consignação
do navios oncalhados nas barras,
costas e baixios da província . .. · ....• · ... I·····t···· Creado pela Loi n. 985 .

280 Imposto do 208 sobro contractos rIo
bous do rair. ~o I.:~OO,~ a 5:000,7.
50,) do 5:000:7 a 1.0:0008 o mais I. %
sobro o quo excodor dalli para cima. 9753000 4:085/J12:11 :I:331/iS03 600$378 807§400 7:0~1'$792 Creado palo § 23 da Loi n. 853 com a taxa

de I. ~f % so111'0 os cuntractos otá iO:OOO/J,
:I % atá ItO:UUON. o 2008 dahi para cima, a
qual roi a/lorada poJa 4ei n. 985.

290 Imposto do 2'iN sobro agontes, procu
radores. ou propostos ~o compa-
nbia de seguros .. 50~OJO, . I.00BQOU 50,$000 5u,,000 2OOBQOOICroado polo § 51 da Lei n. 889 com a laxa de

50/1, quo roi redur.ida a 25B pela Loi u. 985.

300 Imposto de 40J rs. por cada tonolada
do navio ou vapor do longo curso,
carrogada ou rlescarrogada nos 1'01'
tos da provincia, atá 200 tMeladas.
o tOO rs. por cada uma que 0ICO-
der (A) .. 4: 8S2"OJO , .. 2:3ã2WOO 2: 160flOOOl 2:3"4:10001 !:8GOHOOO ü:956HOJOI G:074;POOI 4:2568500 4: 375/J000 29: 378!íOOO A taxa deste imposlo, ostabelocida DO ~ :t-2

da Lei n. 7n. em do 308. Foi olevada a
50,7 pelo § 3:1 da Loi I:. 817 o altorada 1'010
§ 32 ~a Loi II. 853 para O que á actual
mento.



..

Esto imposto esteve eng10bado ao do para·
gmpllo anterior aló l,88t-l88~. Sua taxa
uo ~ 32 da Lei n. 7n era de 30fj sobro bar
caças grandos o hiates, lO,1 sobre barcaças
pe'!.uenas e 5fj sobre canóas, e foi altorada
no ~ 33 da Lei u. 853 para o quo hoje 50
cobra. Dou-se toda sua receita nos exer·
cicios de l,~8~'''883 a l885-i886.

l,258000IJá existia nos orçamentos anteriores, re
unido em um paragrapho e eom umasó taxa
ao imposte sobro bilhares. Foi desenglo
bado pelo § 48 da Lei li. 853 com taxa (litre
rento.

3iiiJ800fCreado pelo § 59 da Lei n. 817 com a taxa de
filJ, que foi alterada pela Lei n .985. .

7:547';600

5;1000

5,j000

3:207,1600

36&800

;7lJ500

UOiJl0085JOOO

578500 I 358000
•

82500001 UOOJOOO! 2:U5EOOO

4~EOOO!U800035500045;000

• ••••• , ••••• I' ••••••••••• I •••••••••• I •••••••• "25$lOO

506000

t:44715000, , ,.1 I· , , ..

Imposto do 503 sobl'o barcaças gran
des ou hiates de um a dous mastros,
l,5B sobre lanchas, cutera, e barca
ça~ pequenas, sobre canóa;, esca
leres e outras quesquM pe~nenas

ombarcações quo fizerem o sorviço
.dentro ou fóra da barra (A) .• _.•.•

Imposto de l,o" sobre oscra vos reco
lhidos ás qadeias da província, á
req!,isípão de seus senhores ou de·
pOsltarlOs, .

330 Ilmposto de l.Ofj por cada noite de ~s
pectaculos em theatros. e 58 s. o
espectacuJo ou divertimen to Cór
particular (D) , .

320

3l,o

tO

ª~'. IImposto sobre industrias o profissõoes;

············,·· ..•. ·· .. 1· ···.·1·· .. · .

" o ••••••••• I •• , o •••••• I • " • o ••••••• I ••• , •••••••• I ••••••••••

•••••••••• 1 •••••••••• 1 ••••••••••••

A lei n. 829 dispoz no art. l,2 quo 05 emolu·
mentos cobrauos nas ropartiçõos produ·
ciaes se convortessem dosdo logo em ronda
da provincia.

C,'eado pelo § t8 da Lei n. 922. Nada rendou
uos oxercicio. de l,884-1885 e l,885-l,886.

H:9785000ICreado pelo § 53 da Lei n. 889, com a epigra·
phe: • 18 por cada certidão de exame do
preparatorlOs. prestado por estudante do
Athenon 011 de ouLro curso publico ou par
Licula" da proviueia, e 6,1 sobre os que ex
tndarem fóra (la provineia. e altorado
pela Lei u. 985. .

4:i: 943i!t80

............ ,Croado pala Lei n. 985.

............ ,Croado pala Loi n. 985.

5: 3728000

8:5808080

•

l: 482JO)0 I 5: l,246000

6: 555S600 I ii: 688J700 lU: 635,~5oo

•

3: tI7b'700 f 5: 21.9$400 I 3: l728500l,:9'.38700

•

8:6358000

4:oo0fjOOO

Imposto do 51! sobro registro do ro tu
los e logondas de marcas do Cabri
cas do cigarros e charutos, ostabo-
lecldas na provincia .

Iml)Osto do 501! sobre cada um cigar
reiro ou charuteiro de provincia
estranha qna vior exercor sua pro
fissão nas falnieas dosta I,,·ovincia.

Emolumontos das repartições pro-
vinclaos .

Imposto de 2lJ por cabeça do gado
de provincia estranha, solto em
pastaKem desta, salvo si o dono da
solta fór propriotario onde a fizer ..

Imposto de 206 por cada inscripção
de oxames de preparatorios, que
tiverem de ser prestados no Atbe
neu, por estudantes do outras pro
vincias, pago no acto da inscri·
pçiio ..

360

330

370

340

350
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o bservacões

3i.18000, , , , '"

2JI~ sohro qualíJl1ol' indivLluo qll o rôr
hab.litado:'L praticagom das barras
ou costas da pl·ovillcia ..

III 1258 sobro advogados, modico" onge
nheiro, do qualíJuor catei:0";a, e
iOI, sobro tabolliães .

2:;OjOQO ...........

VDJjOOO 72J)000

2528500

280800u G5~000

2;21'5:0ICroado polo § 19 do art. 2° da Lei o. 922.

1:67i1,$000ICI'oado polo § 55 tia Loi n. 8:;3 sob,'o os es
criptorios do advogados, solicitadores,
medicas e labelliãos, com taxa igual pam
todos.

IV 300,' s'lbro joalhoiros quo masclltoa
I'om na 'provincia, oxcopLo os quo
moral'em na mosma com o01cina uo
ou"; 1'0', íJuo pagarão ia 115 (A) .••••• 100,~00, . 600,~000 r.50.1000 1:050"oOOIJ:'L exiôtia nos orçamonlos anterioros. A Loi

n. 817 não O moncionou. A do n. 8:19 1'0,
slabeloceu-o com a taxa de 50g. olovada a
500'; 11010 Lol II. 8:;3, O I'odoz.do pola do
n. 085.

VII 14015 sobro as padarias es~\bolocidas,
nlU cidados o villa do ~lacllhiha.

~)8 nas outras v.lIas o 6,' nas Voo
vnaçõo, (A) .

IX 150B sobro \'on 'Ia do po II'ol'a '001 gI'OSSO,
2;$ 001 I'otalho nas cidades o villa
de Macahiba o iD8 nos domais la-
gares (A) ..

X 1308 sobro caioi"as no municipio da
capital, o iDH lias demai; Jogaro. (A)

521/;,)0), .

50.18003, .

.10.>000, .

375500rJ

1G58000

30,5000

::l36,jOnO l 20·lmOO

140JQOO I. i70f~000

508900 I 40,')0')

16.18000

135,lOOO

30~OOO

i.3~/lOOO

63080:>0

5:;"JOO

520,,000

6708000

55hooO

505.'lJ'JO

5188000

6,n.>OJO

45~ÕOJO

3325000

5,'iOOO

2:98QOO.JIJá oxislia anteriormente. Sna taxa no § 21
tia Lei n. 773 era do 20,1, 158 o 5,'. Foi ai:
tOI'ada polas Lois quo so soguil'am.

2:7608JOOlJá existia antos do 1877 - 1878. Era do 128
a taxa muxima sobro vonda do polvora c
chumbo, votada 00 ~ 33 da Loi n. 773, a
llual foi olovada a 208 polo § 34 da Loi
n.8i7, a 408 polo § 36 da Loi n. 8;3 o a
50~ pola do o. 985. .

325800011(}3 ora a taxa ostabolocida no § 36 da L~i
n. 773, .Iterada para 20,' Ilelas Lois poste
rioros.



............

'.

.
XI 40/1 sobro machioas do descaroçar al-

godão, movidas a vapor, 201 sobro
as mpvidas por_ aninHas e tO polas
movida, a braço (A) ............... ,UJ08000 .......... t35jOOO ............. .......... .......... l: ~455000 i:7-l!L:5000 1:6555000 76~nl02 5:520,5102 C"oado polQ ~ 55 da Loi n. 817 com a taxa

do i5,). A Loi n. 829 não o mencionou. A
do n. 853 olovou a taxa a 2J8, o a do

XII 50$ sobro bilharo, o outros jogOj por-
n. 985 a 408000.

mittidos por lei (A) ..... .......... 50~00U .......... ............ ............ . ......... .......... 50,jooO 50BOOfl 02$500 25/J000 18715500 Já oxi,tia auteriormonte com 11 I.axa do 25,7,

XIII tO/J sobl'O curros o carroças Oll1p"o-
quo foi olovada a 5U/J pola Lei n. 853.

gados 001 transporto, exeupto o, das
:,758000fabricas ru ruos......... , ..... " ... .......... 39UlQOJ 3800000 70,5000 60,7000 440/J000 3408000 4308000 . ........... 2:UO~000 Croado pelo § 5L da Loi u. 8H do 7 do Do-

ZOlU bro do 18i7.
XV 50,' souro hoteis na capital o 25.; uos

domais logaros .................... 5OSOOJ .......... ............ ............ .......... .......... 45,1000 50,)000 50~OU 'lOlJOOO 195,)00U Croad~ palo § 51 da Loi n. 853.
XVIl 208 sobre casus quo vondoroll1 fogos

artificiaos na ca~ital, Macahiba,
Macau e Mossoró, o 10$ nos domai.
logaros ........................... 30,;'lO0 .......... ............ ............ .......... . ......... 30,;000 40.,000 30bOJO 20,;000 120aooO Croado pelo § 56 da Loi n. 853 COIl1 a laxa do

iOR 05.7, quo roi olovada a 208 o 10,7 pelo

XIX iOn sobro casas que venderom uara·
§ 48 da Loi n. 889.

lhos......... '" .................. 2;)U,)0;)1) .......... ............ ............ .......... .......... ............ 1.90,1°00 205/J00U i04,7Uoo 790,,')00 Croado poLo § 49 da Loi n. 889 com a taxa do
208, mouHicada p~"a !.O/$ polo § 53 da Loi
n.922.

XX 5,' sobro solicitado,'os (E) ....•...... ............ .......... ............ ............ .......... .......... ............ .......... .......... ............ ............ Croado polo § 55 da Loi n. 853 .
XXI 258 sobro ongonhos de fabricar a,.u-

cal' (F) ........................... ............ 4: 6~5~OilO ............ 0:330,'000 ............ {Q: 955,'000 O § 54 do art. 2° da Loi n. 8i7 tornou eslo

XXII !.OI' sobro oslaloiros do calarato .....
imposlo ronda p"opda da 11I'0vincia.

............ ............ ............ ............ ... ....... . ........... ....... .... Croado pela Loi n. 911, § 6i.
480 Imposto do 5S sobro cada OSCra vo

oxislonto na IlrO\'ineia, afim do SOl'
applicado á libortação dos mosmos. ............ ............ ............ .......... ............ ............ .. .... • .... ·1 Croado pelo § 55 da Loi n. 889, para SOl' ap-

plicauo :í Iibor~1ção dos oscra\'oo, como a
laxo do ln, olovada a 5S pola Loi n. 985.

----
HO:3898Uoo 9U:6JO/$667 HO:267.f.!U> t04 :590;pó5 84: 490ff.lJ7 84:16~8H6 H3: 036,'360 31:2'.38307 95: 872,j607 i33:i37S321 847 :4H.)ll0'

NOTAS.- (A) Os impostos notados com u lotra - 11 - já oxisliam na, loil do orç"monto anlo,'iol'os ao oxorcicio do t877-i878, com taxas, Iloróm~ infol'Íoros ás qllO hojo so cobram. Foz-so monçãQ da ,ua recoita om catta
oxorcicio, corrospondonle ao augmenlo da laxa. (B) O imposto do 3 % do tJxpoJiollto, croado 1)010 § 48 d.' Loi do orçamento (pal'U 1877 - 1878) n. 773, de 9 do Dnzomb,'o tio i870, foi cob"ado, do,do aquoUa dala, conformo
a disposi!(ão do mosmo paragrapho. A Loi n. 875 do i7 do .\'!arço ,lo tK83, tondo,o supprimido, augmonlou os diroilos do oxport"ção com 2 % mais o CI'OOU n imposto sob,'o os 03tauelor.imonlos commorCI"O~, par.. fazol' faco
á diminUIção causada á rocoita da provinci". O angmento dos ~ % sobro a oxportação produziu corca do H:I.l5,j no oxol'cicio do 1882 - i883 O 52:1968256 no do 1883 - 18~L O imposlo souro ostabolecimontos comlUoreiaos
produzin 4:1938750 no oxo"cici,) do i8·2· 1883 o 0:88g8577 no de 18;3 - 188'•. Elles foram suppl'Ímid03, com O rostabolocimonto dos 3 % 110 eXJlodionto, no oxorcicio du 1884 - i8;5. (C) A disposição do a,·t. 60 da Loi n. 82),
mandando ou obdgandn os fazendoiros a ,'ogistral' nas ostações do arrocndação P"ovillciaos o. furros o marcas com quo assignalam sous pdoj, só stJ comoçou a oxocuta,' d" oxol'cicio ds 1882· i883 om dianlo. (D) O
imposlo nolado com a loIra - D- nada rondou nos oxo,'cieio, om quo fignrou onslobaJQ cm um só pal'agrapho com o imposto s'lb,'o u,lharos. (I~) Eslo imposto ostovo onglobado, om nm paragrapho só, ~om o imposlo
sobre oscriplorios nos o.\ol·cicios de t882 - -1883 a '18~5 - i88ti. Sua taxa no ~ 55 d'l Loi n. 853 ora de 25$, rouuzida para 58 1)010 § 55 da Loi n. 880, o altoraua para !'o.l \)010 § 56 da Loi II. 922. (L?) O imposto sobro
ongonhos do fabricar assucar, ató o oxorcicio do 1877· 1878, 01'11 lançadu sob,'o o. quo oxistissem no lormo do Coarú-mirim com applícaçiio ii canalisação do rio daquollo nomo. Passo II a so,' renda propria da provincia
no oxorcicio do 1878 - i879 com :- taxa maxima UO 51fl. Soppl'Ímido pola LJi II. 82', foi r03tabelociuo polo § 39 ua Loi n. li53 com a taxa IlIaxima rio 30i!. Suppl'Ímido ainda pola Lei II. 889, foi rostabolocido pola Loi
n. 889. (G) Não so monciollou a ronda do imposlo s9bro OSOI'UVOS, por SOl' ella do,tinada oxclusivamonto Ú libortação UOS mosmos. Elia olovou-so a 3:3i9840~ om 1883 - 18S4, a 2:27Ifi88~ om 183\ - 1885 o a 1:tl79~'S00
om 1885 - 01.886, ou 0:0701,\08/. nos tros ultimas oxo,·cicios. •

Não SO orçoll ronda alguma pal'U os imposlo. cl'Oados pola Loi II. 985, ha faltll do baso para isto. As impo,'~~ucias o"ÇUlias 110 l1rosonto qlladr'o pa"a o exorcicio do i880 - 01.887 não cstiio UO accordo com as quo
so doram 110 orçamol,lo confoccionado Oln !3 do ]OVOI'OIr'ú do lR8ti, o ap"o;ontado á As.omblóa Pl'Ovincial, vislo COl1l0 naquollo lompo os la "opal'lição lião pouia conhocor da ,'oooil:- do oxo"cicio do lRS5 -11l80, o por consegllinlo,
tirar o tormo módio da ronda dos Iros·oxorcicio. do 01.883 - i88'l a J885 - 188.;' Nos impostos qllo SO coul'am 1)01' moio do collocta considorou como ronda lia oxorcicio o "OS to quo ficou ]lar anocadar. A ronda do ullimo
.xercicio não oslá do todo complola, por não so tor incluido algllmas impo"tancia. a""ocauadns no somoslro allJicional (não conhecidas aillua) o o quo ficon por arrocatlar .

• Contadol'Ía do Thosouro Provincial do lHo Grando dJ Norte, 31 tio nozomlJl'o do if186.- O 20 oscriplurario, Joaq'lilll da Fonseca Barboza Tinoco.
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Quadro demonstrativo das novas despezas decretadas e realizadas nos exercicios decorridos de 18'7'7-18'78 a 1885-1886

. ~ \LEI DE OR.ÇAMENTO N. 985 DE 17 DE . DESPENDIDO NOS NOVE ULTIMOS EXERCICIOSrLl ~ JUNHO DE 1886<l p..
,..J <l,..J p::
~

P=l t!:l
<l<: I'::iE-< ORÇADO PARA<l RUBRICAS DE DESPEZA 1877-1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 i881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885 1885-1886 Totalp.. 1886-1887 •-- - -==

1 1.° Assembléa. Provi nciaI. .... 12:02'000 ......... . ......... .......... • o •••••••• ......... . 2:280~00 3:000~000 5:819$500 17:354$000 28:453$500
11 2. 0 Secretaria da. Assombléa.. 1: 150. '000 ......... . 338$500 . ........ . .......... 140$000 448~00 50 000 269$000 713~000 1:959$000

UI 3. 0 Secretaria du. Pl'esitlencia. 5:801$000 3:760$000 2:340$000 1:486$500 984.$500 2:070$000 5:671 '500 7:335$000 6:790~000 7:047.'l~00 37:561$000
IV 4. 0 FOI'ça Publica ............ 16:Q26~000 672-;;000 9:932~200 10: R05$000 10:6838500 11:592$000 11:217$000 12: 177$000 12:963 000 11 :291$000 91:332.$500
V 5. 0 Segurança Publica........ 250, '000 ......... . 491$000 1:060$000 . 339$000 81$000 .......... 47$000 3.03$500 ~03~00 '1

00
VI 6. 0 Caridade Publica ......... 10:740.'li000 8:734$000 18:275$000 21:Q51~500 17: 972lOOO 11 :200$000 9:485$500 7:836$500 9:240$500 7: 116 000 110: 9l~'000

V1T 7. 0 1nstrurção Publica", ...... 40:684~000 .......... 1:982$000 3: 195$080 2:787'000 2: 199$500 10:388$000 20:329$000 36:826~00 42.792$000 120:4<;)9900
VIIl 8. 0 Cu Ito Publico............. 683 '000 ......... . •••••••• 0 • ......... . . ......... ......... . . ......... 608$000 623 625 6831°00 1:91 '000

IX 9. 0 Thesouro Provincia.l. ..... 4:731$666 ......... . o ••••••••• .......... .......... .......... ......... . 3:261$500 3:259$500 4:530 166 11 :051' 166
X 100 Estações do Arrecadação:

50:103$260(A) Mesas de Rendas.... 18'llf ......... . .......... ' 220~615 296$880 1:546$260 8:3381345 7:929$665 12:790$935 18:982$560
(E) Collectorias ........ 14:784'000 ......... . .......... 5:516$984 6:951$277 939$555 16: 174,43'1 16:532$875 15:078~99l 19:632$887 80:827$003

XI llo Obras Public'ts........... 25:600.000 ......... . .......... ..... , .... .......... . ........ 15 :57/1500 }3: 144$500 13:523 500 3:247iOOO 45:48~00
XII 120 III uminação Publica...... 4:800, '000 ......... . .......... o ••••••••• .......... . ......... 6:043$438 3:419$032 3:498$500 4:620000 17:58970

, XIIl 130 Divida Provincial. .. ' .....
83:043$738XIV 140 Aposentados o Reformados. 21'304$134 580$106 4:279,$060 4:916$942 6:200$307 7:523$331 7:560$325 13:276$688 16:046$7-58 22:660$221

XV 150 Exercicios Findos.........
XVI 160 Subvenções...............

XVll 170 Juizo dos Foi tos.......... 300$000 ......... . .......... 100$000 100iOOO 100$000 . .........
00 ••• ••••• • o.· .• ····· . .......... . 300~000

XVIII 190 Eventun.es............. '.' . 'O' ••••••••• • 858$000 858$000 858$COO 490$000 550tOOO • o ••••• 0_' 2:040$260 1:493$640 3: 630!801 10:778rOl
XIX 200 Extraordiuarin. .. , ......... 5:000$000 ......... . ......... . 5: 138$873 2:652$718 1:310160 1:8'34$030 2:050$000 •••••••• tI., • • 16:813 602 29:797 '383

182:590$800 14:604$106 38:565$560
1

54:947$414 48:857$18239:251$806 95:G15$572 113:037$520 138:533$449 181:416$737 724:229$346
I

Para. a. confocção do pl'esente qnadro tomaram-se por base as despezas decretn.das e realizadas no exerClClO de 1886 - 1887, não só a respeito das novas
despezas creadas, como tambem elo augmenLo do outras já existeutes. As talJellas a.nnoxas mostra.m especialmente quaes são ossas despezas e a. lei ou acto que as
creOll.

Contadoria. elo Thesouro Provincial elo R.io Grande elo Norte, lO ue Fevereiro do 1887. - O 20 escripturario, Joaq~lim da Fonseca Barboza Tinoco.
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TADELLA I

.. ASSEMBLÉA PROVINCIAL

DESPENDIDO

DISCRIMINAÇÁO
ORCÂDO.
PARA

1866-1867
~882-1883 1883-1884 1884-1885 1885-1886 TOTAL

,

Diarias a deputados nas
~rorogacõesde 10 a 24

e Abril de 1883 e de 20
de Março a 3 de Abril •
de 1885................ ............ 2:280$000 '" ..... , ... 2:160$000 0.0 ••• t •• 0'0 4:440$000

Diarias de 12$ a deputa-
dos na sessão extraor-
dinaria de 15 de Março
a 24 de Abril de 1886... 0'0 ••••••••• ........ .... .......... .. •••• , ••••• to 10:332$000 10: 332-$000

Augmentos de diarias a
deputados, elevadas de
8$ a 12$ ~la lei n. 931

5:456$000 5:456~000de 21 de arço de 1884. 5:456$000 .... . ' ...... 0'0 ....... o" o, •••• 0.0:. ,.

Idem de ajuda de custo
aos mesmos, elevada de
1$ a 2$ de isla e vol ta,
em virtude da Lei n.931,
citada ................. 1:566$000 o •• , •••••••• '.0.0 o •••••• 0.0 ••••••••• 1:566$000 1:566$000

Tachyrapho, publicação
dos ebates e decoração
da sala da assembléa... 5:000 000 ..... ....... 3:000$000 3:659$500 • • 0,0 •••••••• 6:659$500

.
12:022$000 2:280$000 3:000$000 5:819$500 17:354$000 28:453$500

Contadoria do Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte, 10 de Fevereiro de 1887.- O 2° escripturario, .
Joaquim da Fonseoa. Barbosa Tinoco. e

•
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TADELLA n

SECRETARIA DA ASSEMBLÉA

DESPENDIDO

DISCRIMINAÇÃO
ORÇADO

PARA
1886-1887

1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884·1885 1885-1886 1878-1879 TOTAL

Augmento de venci- .
mentos concedido
rela Lei n. 985 de 17 .

e Junho de.1886 :
OfI'Lcial-maior,de 1:100$

a 1:600$000, •'.•...•.. 500$000
Dous officiaes, de 2: 000$

a 2!400$000......... 400$000
Official archivista de

900$ a 1:000$000.•... 100$000 .
Vencimentos do por- •teiro,elevados de 750$

a 800$ Jeela Lei n .853
e a 00$ pela de

150$000 48$000 50$000 50$000 50$000 1985000n. 985, ..•.• , ....... .. ........ .. ...............
Impressão de cópias.. , .. .. ... .. .. .. .. .. ......... 200$000 ................. ......... 100$000 . ........ 300$000
Expediente......... , .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ................ 128$000 .. .. .. .. .... .. .... 42$500 ......... ......... 170$500
Collaboraderes••. , •... ......... 140$000 72$500 .. ............... 176S5OQ 563$000 338$500 1:290$500

I
1:150$000 140$000 448$500 50$000 2.69$000 713$000 338$500 1:959$000

Para o calculo do augmento de despeza com impressão de cópias e expediente, tomou-se por base o
de pendido em 1876-1877. Incluiu-se toda a despeza efl'ectuada com collaboradores, por não seI.' ella auto-
rizada nas leis de orçamento. ,

Contadoria do Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte, 10 de .Fevereiro de 1887.- O 20 escl.'ipt~

l.'ario, Joaquim da Fonseoa Batrbosa Tinooo.
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'" TABELLA III

SECRETARfA DA PRESIDENCIA

ORÇADO DESPENDIDO .
DlSCRIMINAÇÃO PARA

1886-1887 1877-1878 1818-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 18~4-1885 1885-1886 Total.
Vencimentos do secretario.... , " 600rOO 450$000 450$000 .......... ......... . ......... . 61$500 600~000 600$000 51~500 2:674~000
Ielem do omcial maior ......... " 400 000 o ••• ••••• •

......... . .......... o ••••••••• . ......... ••••••• 0.0 400, 000 400$000 400 000 1:200$000
Idem dos chefes desecção (3 a 300$) 900,000 o •••••• •• • ......... . .......... ........ .. o ••••••••• 893$000 900~000 900$000 900 000 3:593$000
Idem dos los oillciaes (3 a 250$) .. 75~000 ......... . ......... . .......... o ••••••••• . ......... 539$000 717 OQO 6311000 624$500 2:511~500
Itlem dos 2°8 ofTiciaes (3 a 164$) .• '49 000 .......... ......... . •• 0·0 •••••• ......... . . ......... 2725;000 200$500 346 000 408$000 1:226~00
Idem do nrchivista ............ '. 1:250$t)00 ......... . o ••••••••• .......... 504$500 801$000 1:078$000 1:249$000 1:250~000 1:247$000 6:219, 00
Idem elo porteiro ....... '" ....... 250~000 ......... . .......... ' ••• 0 •••• •• 47$500 50$000 233$000 248$000 250,000 250$000 1:078~00
Idem do continuo ... , ........ ' .. 264. '000 o ••••• • ••• ......... . .......... o ••• •• •••• 59$500 260$000 264$000 264iOOO 264tOOO 1:111'00
Idem do correio............... " 425$000 424$000 445$500 146$500 54$000 ..300$000 368$000 . 375$000 375 '000 375 '000 2:863$000
Gratificação a um servente (não

incluido em orçamento) ....... 120$000 . , ;(Ú~~(i6
.......... 120$000 12iliOOO 120$000 120~00O I: 120$000 120$000 -120t,000 840$000

Idem a co llaboradores ........... o ••••••••• 1: 514$500 ~32J.000 213.'000 69~00 679,000 1:572$000 1:310$000 I :8~9$000 7: 180~00
Expediente ..................... .......... . 2:243$500 .•. 0._ •••• 768000 45$500 00 '000 ......... . . ......... •••• o ••••• 117$000 4:805 900
Impressão de re1atorios ........ " .......... . ......... . ......... . 220$000 .......... 520 000 370~000 .......... : .. 350$ooÓ .......... 1: 110$000
1derri de leis.................... 350$000 .. , ....... ......... .. o •• •••••• • o ••••••••• . ......... 798 000 . .......... . ......... 1: 148$000

.
5:801$000 3:760$000 2:410$000 1:486$000 984$500 2:070$000 5:671$500 7:335$500 6:796$000 7:047$000 37:561$000

o pessoal da. Se'cretaria compunha-se até 1877 de - um Eecretario com 550$ ele g-ratificação annual, um omcin,l .maior, com 1:600$, dous chefes de
secção com I :300$ cada um, off:icinl archivista (l :300$), dous escripturnrios, 1:000$ catla um, dous amanuenses, 900$ cada 11111, elous praticantes, (700$ cada um ),
lJol'teiro (750$) e continuo (600$). O regulamento de 21 de JaJjei~o de 1878, expetlido conforme a lei n 903 de 14 de Novembro cio 1877, creou o lagar de
correio com 500$. annuaes. Pelo regulamento de 17 de Outubro ele 1880, o pessoal da Secretaria ficou assim composto: secretario (500$), tres chefes de secção
(I ::100$ cada um), tres omciaes ( 1:000$ Cc'lda um), tres praticantes (700$), al'chivista (900$), porteiro continuo (700$) J3 cCl'reio (300$), supprilllindo o lagar da
omcial maior, C']ue foi restahelecido em 1883, cooforme a lei u. 853. O vencimento cio pessoal foi augmentnelo COIII 25' /0 pelo § l° elo art. 8° ela lei n. 815
de Julllo e Acto tIa Presiurmcia de 1 do.Ag-osto do 18E'2. A grntificação ele secretario foi ainria elevada ele 625$ a l:liO$ J)ela lei n. 922 de 15 de Março de
1884. O vencimen to elo archivista foi elevado de 1:125$ a I :250$ pela lei n. 889 c(e 27 de Março ele 1883 e os de correio e 375$ a 425$ pela lei n. 985 de 17
de Junho de 1886. O regulamento de 23 de Setembro ele 1886 elevou os vencLmentos dos 208 officiaes ( praticantes) ele 8ô4$ a 1:000$000.

A despeza com os collaboradores ( não incluida em or'çamento) ('ai eITectuada de ordem da Presidencia e de conformidude com a lei 11. 992. Para
o calculo do augmento ele despeza com o expediente, impres~ão de re1atorios e leis provinciaes tomo~-se por base a despeza do exercicio de 1876-1877.

Contadoria do Thesouro Provincial do Rio Grande de Norte, lO de Fevereilfo de 1887.- O 2° secretario, Joaquim da Fonseca Bm"bosa Tinoco.
•
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TABELLAIV

FORÇA PUBLICA

. . .
DESPENDIDO

DISCRIMINAÇÃO
ORÇADO PARA

1886-1887

1877-1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885 1885-1886 TOTAL

•

Vencimento a um tenente .. 1:200$000

l!iem a dous alferes ........ 2: 160$000 ......... . .......... ........ -. . .......... ......... . 280$000 1:080$000 1:080$000 1:080$000 3:520$000

Idem a30 praças, inclusive o •• .
fardamento ... " .. , ...... 11: 124$000 672$000 9:795$000 10: 121$000 9:987$500. 10:638$000 9:519$080 8:802$000 9:340$000 8:618$000 77:492$500

•Aluguel de casas paraquarteis 500$000 .......... 81$000 203$000 454$000 582$000 764$000 1: 130$000 1:357$500 936$000 5:507$500.
llluminação a quarteis .. " .. 1:019$000 .......... 56$000 481$000 242$000 372$000 565$000 991$000 818$000 536$OgO 4:061$000

Expediente e eventuaes ..... 623$000 .......... ......... . ••• o' ••••• ......... . ......... . 89$000 174$000 367$500 121$000 751$500

16:626$000 672$000 9:932$000 10:805$000 10:.683$500 11:592$000 II :217$000 ,12: 177$000 12:963$000 11 :291$000 91:332$500

•

A lei n. 849, <le 13 de Julho de 1883, creou mais um 10gar de alferes. A lei n. 983, de 16 de Junho de 1886, creou mais um 10gar de tenente e outro·
de alferes. No computo da despem efl'ectuada com vencimentos e fardamento a Vraç.'l.S de pret, aluguel de casas para quarteis e luz a estes, tomou por base
a do exercício de 1876-1877, A despeza com expediente e eventuaes foi creada l?e10 § 40 do art. lo da lei n. 853 de 15 de Julho de 1882.

Da demonstração seguinte póde-se apreciar as alterações havidas no Corpo de PolIcia nestes onze ultimos exercicios.
Contadoria do Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte, 10 ele Fevereiro de 1887.-0 20 eScl'ipturario, Joaquim ela Fonseca Barbosa Tinoco.
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'DEl\IONSTRAÇÃO DA FORÇA POLICIAL DA P.ROVINCIA DO RIO GRANDE DO NORTE FIXADA PARA OS EX,ERCICIOS DE 1876-1877 A 1885-1886

•

.....
-.:l •• GRADUAÇÕES .

.
EXERClClOS LEGISLAÇÃO c .. : c .....

'* l':
'" H.,

I~.
.,

'"
.,

~ -:. c <::l ~.. '*
., l:' !:i .~ "l:'l -.;.
~ ~

f-<.

~
.,

<::l l-. C l: O
I::: '" '" :-.. "'" f-<.,

'" 8:1 .~ <:3 c 8. N ~ "" t/;)

-- -- -- -- -- -- -- -- --.
1876-1877........ ,'........ Lei n. 737 de 19 de Agosto de 1875, ................... 1 1 2 I 2 1 7 98 2 115.
1877-1878 ................. Lei n. 772 de 6 de Deze!p.bro de 1876..........'...... : .. . 1 I 2 I 2 I 8 ·98 2 116

187.-1879 ................. Lei 11: 802 ele 14 de Novembro de 1877 ............. '... I I 2 I 2 I 8 82 2 100, . .

1879-1"880.. ................ A mesma............................................. I I 2 I 2 I 8 82 2 100

1880-1881. ................ A lnesma ................................•.............. ' 1 I 2 ' 1 2 1 8 82 2 100

1881-1882•... :.........•... A mesma........................................... '.' I I 2 I .2 I 8 82 2 100

1882-1883................ : . Lei 11. 849 de 13 de Julbo de 1882 .................... 1 2 4 3 3 3 9 132 ;3 16.0.
1883-1884... ' .... ' ........ Lei n. 877 de 17 de MarQO de 1883 .. : .................. I 1 5 1 3 I 10 96 2 120. .
1884-1885................. A meSl!Ja .. ' .... , ..... , .................•............. 1 1 5 I . 3 1 10 96 2 120

1885-1886 ................. .A mesma e n. 965 de 24 de Abril de 18tl6 ......... " .. , 1 1 5 1 3' I • 10 100 '4 126
• '-

1886-1887................. Lei II. 983 de 16 de Junho ele 1886..................... 1 2 6 3 3 3 . 6 123 3 150

-
_ . Em virtude, dn- djsposiç~o d? art. 60 dn- lei n. 772, existem quatro u.1(e1'es nu. compn-n,hin- ele policin-, desdc . o eX~l~cicio de 1876-1877. A lei n:.. 84~

nao ~Ol execut~da, na parte relativa a cl'en-ção de UIl1n- secção de companhia. A de n. 877 fOI logo executada no exerclc~o de 1882-1883,. com 1'eln-ç'ao a
~re;Lçaodez mais um ttlferes. O veucil'nento elos officiues e llr:.tl}ltS 'ele policia, embora tenhttlU soITL'ido algumas n.lterações, ll<W foram, cO;11tudo, ttL1g111entl1dos
nestes 10 ultimos exercicjos. . . . •

ontaelo1'ia elo TheSOllL'O Provincial élo Rio Grande do Norte 10 ele Feverojro de 1887.-02° 'esel'iptuL'ario, Joaquim da Fonseca Bcwbosa 'Finoco.. , ,
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TABELLA V

SEGUR~NÇA • PUlil~lCA

-.
. DESPENDIDO ..

. ORCADO PARA
DJSCRIMINAÇÁO

.
1886-1887 .

.
fi>. 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1883-1884 1884-1885 1885-1886 Total

•. . .
Aluguel de casas para prisões pqblicas

l
............ 284$000 73$000 • • I ••••••••• o •••••• 00 ••• 130$000 • 130$000 664$000

Illurninação a prisões e guardas re- 200$000
491$000 776$000· 1:960$000266$000 81$000 47$000 173$500 173$500

spectivas...•...; ............•...
-

. 200$000 491$000 1:060$000 339$000 81$000 47$000 303$500 303$500 2:624$000

Serviu de base para a confecção da presente tabella a despeza realizada no exercicio de 1876 - 1877. Deu-se para o exerCIClO de 1885 - 1886 o
augmento de despeza verificado no exercício. de 1884-1885, visto não estarem liquidadas as contas de diversas Collectorias, por onde se ell'ectuaram
t~es despezas. .•

'Jontadoria do The~ouro Provincil1.1 do Rio prande do Norte" lO ele Fevereiro de 1886, - O escriptura.rio, Joaquim da Fonseca Barbosa Tinoco.
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TABELLAVI

CARIDADE PUBLICA

-

. . DESPENDIDO •
• CACULADO . •

DISCRThUNAÇÃO PARA •
. 1886-1887

1878-187911819-1880
.. 18.77-1878 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885 1885-1886 Total,

. . .
Gratificação ao n.dministrador do l1ospi- •tal, elevaua de 1: OOO$. aI: 400$ pela .

lei n. 853 ............. : ........... . 400$000 ......... . ......... . . o.·· .. · .. ........ : . .......... 372$000 ~OO$O.O~ 376$000 400$000 1:548$000
Idem do medico idem, de 600$ a 800$

idem .........................•..... 200$000 ......... . .......... ......... . . ......... o •••••• t •• 192$!)00 200$000 200$000 147$000 739$500
Ordenado do l° amanuense idem, de

.
400$ a 600$ pelo § 6°, art. l° dn, lei

200$000 200$qOO 2~$000 . 1'92$000 , 198$000 200$000 1:390$000n. 829 (1879) .. ' ..................... 200$000
o •• •••••• •

.......... 200:SGOO
Idem do 2° idem, creado peln, lei D. 853. 600$000 .......... . ......... .1-' ......... ~' .. '.'.' . .......... 52i1$000 600$00) 600$000 600$000 2:329$000
Gratificação ao pessoal interino interno~ .- . . .

elevadn, de 1:244$ a 2:484$ em 1878. 1:240$000 73$000 1:280$500 I: 198$000 1:271$000 1:208$000 I: 271$000 1: 182$000 1:002$000 1:4~0$000 . 9:975$500
Diotas e vestuario aos doentes misem-

veis, ·inclusive diversas despezas in-
3:819$000 35:a59i500. ternas do hospital. .................. 4:800$000 280$000 13: 189$000 8:906$Oot 1:949$000 252.$000 1:640$000 • 728$500 5:036$000

Remedios aos doentp-s.... " ..... " ..... 800$000 93$000 3:012$000 8:80'1$000 4:443$000 687$000 842$000 971$000 957$000 400$000 20:206$000
Melhoramentos do' eelificio ............. o·· .. ··.· . ......... . •• to.· •••• .. , ....... ......... . 2: I46$5oD .......... ......... . .......... .......... 2: 146$500
Din,rias a presos de justiça.•........ ,. 2:500$000 8:288$000 793$500 2:516$500 9:509$000 6:706$500 4:442$000 3:562$000 871$500 ., \ ....... 36:720$000.

10:740$000 8:73'1$000 18:275$000 21 :651$000 17; 372.$000 11:200$000 ~:488$500 7:836$500 9:240$500 7: 116$000 101 :914$0~0'

•
Calculou-se o augmento de despez'1s a realizar-se no exercicio ele 1886-1887, apezar de não terem sido incluidas nn, lei de orçamepto - vigente, visto

como não se installou até ao pl'eSentê ~t Sa.nta Cn,sa de Misaricordia,continuando-se a ma.ntel' o H03pital de 'Caridaelli, cujlts despezas já se acham a.ntorizaelas
por lei posterior n,o orçmnento. Computou-se o n,ugmento de despeza com o pessoal i)1terllo, dietn,s; remeclios, vestlln,rios e 'asseio dos doentes e diarias a presos
ae ,justiça, tomn,ndo-se por bn,se a despeza de 1876-1877. O pessoal interno do h03pital compõe-se: de um enCermeit'o (420~),' um n,judante t::l12$), uma enfermeil'a.
(360$), uma ajudante (240$), umn, cozinheirtl. (240$), uma n,judante (240$) e tres serventes (672$). ". .

Contadorin, do Thesouro Provincial elo Rio Gmnde do' Norte, 10 de Fevereiro de 1887.-0 escriptul'ario, Joaquim da Fonseca' Ba'rbosa Tit'loco .
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TABELLA VII

l\:l
o INSTRUCÇÃO PUBLICA·"

•

DISORI~IINAQÃO

d
~/.>o
dOO
l=ltfll
~>;4

.'d r6
~oo
O'OO
~,-(

O

DESPENDIDA

· 1878~i879 I 1879-{880 I 1.8aO-i88i I i881-1882 I 1882-1883 I i883-i88ft I i884-i885 I i885-i886 TOTAL

3858000 I 4008003
f •••••••••••

....i92;500 '1' ...2036000.

Venr-imantos do Direclor elevados da ~:OOO,~ n 2:~OV8 pelo § 70 da Lai n. 853 (L882) ..•.•.•••.
Idem !lo Secrelario, idem de i:2J08 a 1:3808 e' a i:0008 palll' Lois ns. 922 a 985 ..•........
Idam da Porleiro, idem da 000,5 n 800B pelo ~ jo da Lei 11.922 da i5 da ~Iarço da i884 .
Idam do continuo, idom de 400/1 a 6oo~ a a 7508 palas Leis ns. 8,,3 o 98;; .
Lonla da hisloria do Athauou, creado pala Loi n. 910 da i2 da MarçQ da 1881•.•......•.......
Idam do lIl"ithmatica o algahra, idem ide"' .
Idam de latim o f,..ncoz do Caará·mirim, idam pala Lai n. 949 du 3l de Março da 188~ .
Idem idam idam de ~103sor6, idam pala Lai n. 933 da i6 da Abril da 1885 ..
Subvonção ao ::iaminario da Olinda, cooce~da pala Lai D. 889 da 27 da Março de 1883 .

~0)8000

400~000
200.~000
350.>000

i: 5006000
I: 500800')
i :20U,sooo
i:\lO '8000
i: 7508000

• ·'1/'······...........
............. .. i; 750SÓõO'

39.48°00
i81~SOOO
20081\00
2008000

i :3488000
i:36180oo

2508000
i5l1Boo:>

L: 750t5000

219,j000
1800nOO
19/,,)000
200JOOO

i: 494000
{:491 000
i: {7t,1010

7483500
i: 750,)000

i: 39SQOOO
3608000
3945000
7928500

~:842hOOO
2:8528000
i:4210000

8988500
5:~508000

~\..u1as· ,PriD1arias de 3 a ert'tre1noia

2918000 I 291,)úOO I 29i,SlOO

·... 3i6,;50Ó '\' ., .iÚÔ850Ü '1' ... 3i6S5~Ó'

·,.. t.2~;8oo ., ....ÔÚ,;50Ó '1' ...92 ifl:jóo .

2:9438000
2:1338000
3: 48,,1500 ".

2:657~OOO
2:0318000
2:9988000

3:736"000
3: 0ll5B500

1:14115000

2:H8/1000
0:6!t~8000

55(iJ500

2: 32880:>0

1':i02~500
i: {02,,5oo

3538500
2:585,$000

10868000
.3: 532,5000

i: 670/1500

9688000
96811030
9688000

96S,soOO
968aJOO
9085000

968/1000
90S9000

9688000

96Q,IOOO
9218üoo
536,j5UO

2918000

~I.lOOO
29 18000
29 18000
523500

2JOhOOO
9318000

400,j1)00

968/1000
9688000
9688000 I.

908'>000
9685000
968;000

9ü8,)000
968§000

038000

9688010
92lB500

2915000

2915000
1l0i§000

028500
3·16B500
!!3'>,s50.l
0313500

341,~500

i82,)00J'
921,,500

291BOOO

291.~000
20i6000

998,500~ .
in7~OOO
968/1000

0',88)110
101WOJ
968,5000

968~000
640~000

............
316,%00
5i8500

80;;,5500

300,1000

291,,000

9$000

....583S500'
738000

'" ··9t.8ÕÕÕ·
8328000
509~500

2098:500
280,9'500

.... iJiJiJn5ÓÕ'

............
5708000

2968500

2ryI ,lOOO

............
3lõjfiOJ

............
288,jOOO

18~n500

....92i~5ÕÓ '1' ...6938ÓÓÓ'

728100728000

0988000
9.r8,~001
9988000

908,$000
908,S000
9988000

0988000
9988000

998,1030

9~8,~000
9500000
950,5000

30~8JOO

303,1°0)
iilJU,~IJOO

"fJO~ooú

.... 30Ôr~OÕO
91i0,~000

500,1000

ia cadaira da saxo faminino (la capilal, Lei n. 882: , .
50 dila idem idam, craada pala Lai n. 920 da l.4 da Março de i884 .
2a dila idam da cidade da S. José, idam pala Lai n. 843 da 23 da Junbo de i882 .
2a dita do saxo mas~ulino da cidade do Pl'incipa, idam pela Lai n. 8\3 ( passou da ln a 3n

anlranoia pala Lei n. ).. - ..
2.. dila do sa.<o faminino do 1~l'incipa, idam pola Lei n. 882 da 5 da Abril da 1883 .
2" dita idam da villa da Macahib", i,lom palll Lai n. 882 ..
20 dila ida'lJ da cidada do Coarámirim, idem pala Lai n. 8\3 (passau da 20 a 30 ant,'aneia

pela Lei n. 852) : ..
2a dila da da Macau, idam pala Lai n. 843 passou (ra la a 30 autrancia pala Lai n .
20 dita do saxo masculino ria da Canguarat.ama, idam pala Lai 11. 935( passou da 2a a 30 ent,·an.

cia palas Lois ns. 855 a) .
2a lilr. idam da tia Macau, idam pala Lai n. 882 (supprimida pela Lai n. 889 a rastabelacidn pala

Lai n. 912 ) ..
Adjuuto da iacadaira da capitil, ieram por aclo ria Pl'asidallcia am .Ianai,·o de 18i9 ..
Idom da aula IIOclul'IIa da capi tal, idam pala Lai n. 878 da i7 de Març.) da 1883 .. : .
ia. cadeiras da cidade do Macau, alavadas da:ia :t 3' ontrancia pala Lai n. 81" da 14 '!la Novam-

bl'o da i871 • : .
ia. ditas do ambos os saxo. ria cidada da Jardim, olavadas da 20 a 3. alllrancia pala Lai n. 853

da i5 da Julho do i882 : , o, ..
ia. dilas idem da cidada .10 Ca:Lr(unil'im, idam idam .
ia. dilas Idom de Can~uaratamn, iJamrla2'a 3a pola Lai n. 9:i5 da iG rio Abril da 1885 o Lai n.
Gratificação a profassol'es qua 00llllm2:; anll03 da serviço (Lai n. "ii rla2 da Abril da (800).
Dila da i008 aOS que cOllLam ~O anilas da SJl"vigo ( Loi II. 52~ da 28 da Abril da {802 J .
Alugual da caSa para a' aulas du sexo faminino da carilal (Acto do Prasidanto do i881 ) .
Gaz a cinco aulas nocturnas, co"fo"ma actas da I rasidaneia aLai n. 853 da i5 tia Julho

de i882 , .

A,u'ta.s pril.narias de 2 a entranoia

Cadolra do saxa famin.ino do ~anla II.iL~ (Leis o•. 81.3 a 852 lo, .
Dita do saxo ma.enlino da 'anla Ilila, alavarla ria ia 020 anlrancia pala Lai n. 802 ·
Di La do. sexo famin; no d:t vi lia do San t'Anna do Mallos, idom Idom 1)01 aLai n. 804 de ii. da

Novambro da i877 : ..

oadeiras de a";bOs os ~oxos elevadas do 1" a 2 a entran.oia
pela Lei n. '872 do 15 do Julho do 1882

8488000
2000000

2008000 19~~000·1 194~000 I 194fiOOO I i9480DO:

1.03,'000
1928500

i948000

822,,500
-1945000

i948000

8228500
1948000

194$000

822,1500
i94.100U

i94,)000

2:8708500
774,j500

i :55~BOOO

Villa 4000000
1,0000011
400,,000
400,$000
4008000

........ r...

3848000
~8~8000

3R"SOOO
38'•.)000
38~60JO

3888000
3888000
388.~000
388B000
388~OJO

3888000
388naOO
3888UOO
38~5000
388$000

388~000
388 000
388 000
388,)000
388BOOO

{ 5488000
1 5!t8,lonO
i 5488000.
i 5'.8'1000
i 5488000

\:



. DISORIM:INAÇÃO

d
k/.'o
dOO
AOO
dr-l
'd'
d(O
(j(JJ

k~
O·

DESPENDIDA

-----,--~ .
i878-i879 I i879-18'1O I iSSO-i881 I i881-188~ I i88~-J~93 I i8S3-ISS> I iSS'-1885 Ili885-iSSG TOTAL

'.005000 ~ .••..•.....• , ..•. " .•..• '1' .......... '1' .......... '1 38',SOOO I 38S~000 I 38S.~'100 I . 388$000 I i 5188000
~OJ~OOO .: ......................... : .................... 38',BOOO ~8H8000 388NO 10 3HMOOO i 5488000

;'Jg~~~~. :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::.:::::::::::: 384~U)) 3SS8JOO 3888000 388 000 i 518~OOO
384BOOJ 388,1000 38980JO .388BOOO i 5485000

•

. I . I I I
51,,)000 628,1500 I 6828590

:::::::::::r:::·:::::::r::::::·::::::·:··:::::::::::::::::::::::::::::::: i23,l000 'G2885OO 75t8500
....................................................................... 548000 628~500 082,~500... , ............................................ \ .. ; ................... i36850D G28, ~OO 765'7000

........... ............ ............ ............ ............ ............ i :200~000 i:200nOOO 2:4008000

.. ' ........ ............ ............ .: .......... ............ ............ 468:iOO i50flOOO i 96b500

............ ............ ............ ............ .....-....... ........... ........... 245'000 2158000

758,7500 LI,OOSOOO 685,SooO ............ ............ ............ ............ i •••••• • ••• • 2'81,38500
............ ............ i37BliUO ............ ............ ............ ............. ............. i37,s5OU
............ ............ i G9n500 .............................................' ... ............ iGU8500

G4{fiOOO ............ ............ ............ ............ 245,,000 G28l500 628B50J
64SilJOO ............ ............ ............ ............ 68,POO 6288500 G2.B$500
G'.'88100 ............ ............ ............ ............ ............ 5GO,,500 6288500
G',8BOOO ............ ............ ............ ............ .... .i;iJ,5óü i . 1338500 6288100
6',8BOoo ........ ,... ............ ............ ............ G28,7500 628,~500

G48"OOO ............ ............ ............ ............ 228500 62885JO G288500
G48,)000 ............ ............ ............ ............ ............ .............. 5948000

2:i3P,:J500
i: 954,)000
i:8i78500
i .39uBiJOO
Ú44)500
i: 9J8,)000
i :2225500

i:333B~00
7-l08000

i :365,lUOO
75G/iOOO

i :329,,000
i:3G5jOOO

i62 000
1:320' 000
i:H4,%OU
i:i518000

i:~57,)000

i:i47,%00
i:2788500
i:095n500
i:120S000

6288500
6288500
6288500
G28B"IIO
02&>500
G~85500
6288500..
G288500

.... 628,~5iJiJ'

028s500
G28,S5UO
628B500

. i62BOOU
6280510
6288500
G28,l500

6288500
628B' O
62~B500
524,)500
G~8B500

G28'7500
028,)500
6288500
1278:;00
6 J8,SjOO
628,~500

.... i;28,~5,iü'

48~OUO
522,1500

6288jOO
519S000
623,,5"0
57i8jOO
1,9ig50J

•

2,1,1500

76,,500
81,,5UO

108,)000

.. .. ·úsôóó·
103:500~............
G38000

••• •• • •••••• 1 •••• • •• • ••••.
::::::::::-::·I~::::::::::

..........1. I.··.··:· .. ·.·

........ ..•..

.
6\88000 .... : .......

....G~âjóoó' ;:::::::::::
G\88000 ..
G"8,~"00 ..
GI,88000 ..
61,83000 .. , ..
6'.88000 .
G488000 .
648,jOOO ,
G18bOOO
648,?000J ..G',S,IOJO ., .
048$000 .
G4~8000 .
0\88010 ..

Macoió..•....•..................... , , " , , , '" .
Piall (slll'l'rimida pola Loi II. 935) ..

~r~~l~~;:~.~.~:,~~,:~~::,~:'~'.'.::::..>:::.:.::.:.:.: :': ::::: :::.:::: ~ ::::::::::::: ::::::::':::: ::::
Sanlo AnloTlio do Maêahiba , , .. , , .
S. Sobasli 10 , .....•. , : ...................•..•....•.... " : .. , , .

~1~'~1~;~~' rio';o's·: : : ..,· : .. ''':. : : : ~'.' ~:::: '. ::::
Rosario , .
Jal'diul. , ~.....•.••..............••......•..... o •••••••••••••••• o ••••••• ~••••••

S. Fornando , : .
S. Bonlo , , .
Coi tozoi ras ......••.•. , , .....•..•..•........ ",...•............ , ......••..

~fc\~ri~i.n~~.o::::..:.::::..::.~ : :: :, : ..,'''''.'.:::::::'. :.: :'.: ~:::: :: ::::::

.
Mixlas ....

Oadeiras cread:"s pOlU Lei n. 93::1 de 2.1 do ::'Harço de .18SlS

Mas~ulino. ZlImb)' , .. , :, ~......... (jl,8ROOO
Fominino. E.lrcmoz , , , ,........................... GI8S000

. ~~\~}~~~ã~~ :I;;.i,;~i·;::.::·:·:·:·.:.:.:.:.:.::.:.::':'.::'.:.::.::':.::':'::':'::::':::: ~:.::::::::::::::::::::: ~!i~g~
Subvonção a lr~g moç~ ... ppbros p:"'a OSludal; om q"~lquol: acadomia do Imporia, concodida pola .

LOI n. 9__ do 1~ do ~lalço do ISS, (GOO'7 a cada um) ..
Conlinuo elo Alhonou, croado 11010 Hegulamonlo do i3 do Maio do i885 o~upprimido po~ acla

Biblio~fuc~,'~~, q~~~,br?d~~~.~~~~:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::: ::.:::::::::::: I::::: :::::::
AdjunLo do fmncoz do Albenou, creadn por aclo da Prosidoncía (I, Loi II. ~35 do 7 doFovo-

roito do 1879 1 ..
LonLo sllusliluto da ia s~c~ão, cl'oado polo regulamoll:o do 4880 ~.
0110 dito da 2n socçao, Idom , : ..

Masculino.

Viii a

d.o ~~f1~li~'~r(~(~:1ij~:~·:·~:::::.:·:':·:::::::':·:·:·:~ ::·:·:·<.:·:'.:·:·:·:·:·:·.:·ii:·:·i~·:< ::~::~; ~; ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~~: ~ ~ :'; ~: ~
Aulas priJuarlas de 1 a entrancia ; -cadeiras de povoa.~ões

creadas pe.la Lei n. 843 de 23 ele. Junho de 1832. .
Masculino. Poriquilo •.. , , , '" ..

Jardim : '

Feminino. J~,:f:~:~~~~:~::::::::::::':':::.:.:.:.: ,:.::.:::.:.:.:.:::::::':::::::':::~::::::::::::::::::::::
Cadeira do soxo romi11ino do Loiz Gomes. creada pela Loi n. H82 de fi do Abril do 1883 , ..
Idem do mosmo SOXQ da povoação do Areia Branca, ido!n pola Loi o. 843 ..

0a:de,iras cl'eadas pela Lei n. 920 de 14 de !lJ.;,al'ÇO dc_1834

Fomillino.,.

40: G84/~000 i: 9H2fjOOO I 3: i95s000 I 2: 787,,000 2: 199J50q, I iO: 388,)000 I 20: 329$000 I 36: 8~G8530 'I 42: 792,)000 Ii2!r:499g000

Doi.ou-so do mo.nçionar n1 prosonlo jaboHa a. ~ospeza eLTeclllada com" divorsas cadoiras roslauradas. a partir do i879, por figurarom alias 110 balanço do ·187G - 1877. Na i!!,possibilidad~ do vorificar-so ospociOcadal1len~o
a dospoza do ...da o.orclclO com a Inslrucçao pnmana, pur so dar lodos os annos um g..arrdo numorO dll' romoçõos o pagar-50, ás vozes por nma só cadoll'a o ao mosmn loml)~, "oncllnoolo a maIO do um profossor, {o~-so monçao·
ela dospoza docrolada (m~nos 3 %) para as cadoiros novamonto eroadas ou elovadas a onlrancia suporiortlcpois do vorificada a posso do profostol'. As aulas l>rirnal'ia~ oslão divididas om -l", 2n o 3" onLrancla, dospon.
dondo-so GIBa cam as prllnoiras, 848,~ com as sogundas O 9q8B com as lorcoil'as. Cnl1l a inslrucção publidn ela Provincia dospondoram-so : i87G-187i, 97:5398763; iHi7 -i878, 85:220,)ll40; i878- i879, 73:549838G, i879-t880,
8~:?19ff.W,; 4SSU-i881.. ~2:2IGMIl; t881'-1982, 840<421,;617 ;IS82-.i883, 95:iOG,5635; i883-i884, 107:58884'1; i881,-iSS5, U~:7t,GBH7, 'o i835 -i88G, i28:052,j427 (ou mais), olevando-so a somma dospondida nos doz
ulllmos axorCIClOS II 96G:UO,Fll..- Contadol'ia, tO do Fo'yorclro do i887.- O 20 oscripLurario, Joaquim da FO/lseca Barbosa TilJo~o ... '
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TABELLA VIII

CULTO PUBLICO

,

DESPENDIDO

DISCRIMINAÇÃO ORÇADA PARA .
. 1886-1887 1883.A.1884 1884-1885 1885-1886 TOTAL.

Guizamento e fabrica das cida-
des, elevadas pelo art. 9° da
lei n. 889 de Março de 1883:

Cap~tal, de 68$ a 120$000..... 52$000 5~000 52rOO 5

a

OOO 156$000
S. José, de 56$ a 120fOOO. _.. . 64iOOO q4 000 64 000 64.000 19~000
Imperatriz, de 56$ a 20$000. '. 64 000 64 000 64 000 64 000 19000
Mossoró, de 56$ a 120$000." . 64$000 ar 64$000 .100 j'rOO
AsslÍ, de 56$ a '120$000... ' .. , , 64$000 6 000 641000 64 000 19 000
Macau, de 45$ a 120$000 .... , . 75$000 75 000 75 000 75 000 225 000
Principe, de 45$ a 120$000,.,. 75$000 75000 75$00$ . 75000 225 ,000
Jardim, de 45$ a 120$000..... 75$000 75 000 75$000 75000 225$000
Ceará-mirim, de 45~ a 120$000 75$000 75$000 75$000 75$000 225$000
Canguaretama, (ci ade em 16 •

de Abril de 1885), de 45$ a
. . •

12O$OOü., ....... '.. , .. , .. ,. 75$000 ,.'.' ...... . 15$625 75$000 90$625

683$000 608$000 623$625 683$000 1:914$625

A despeza que hoje se effectua com o Culto Publico, apezar dos augmentos acima especi
ficados, é menor do que a dos exercicios anteriores a 1877-1878, pelo facto de se acharem vagas
muitas coadjuctoriasde differentes freguezias da provincia. . .

Contadoria do Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte, 10 de Fevereiro de 1887. - O
2° escnpturario, Joaqllim da Fonseca llarliosa Tinoco.
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TABELLAIX

THESOURO PROVINCIAL

. DESPENDIDO
...

DISORIMINAÇÃO
ORÇADO PARA

\886-]887 1883-1884 1884-1885 1885-1886 TOTAL

.Vencimentos dos empreg1ldos,
augmentados pelo § 9° do
art. lo da lei n. 88\) de 27
de Março de 1883 :

Inspector (2:000f a 2:400~00) 1001000 1001000 100$000 100~000 300$000
Contador (I :600 a 2:000:ti000) 400 000 400000 400$000 400.000 1:200$000
Procurador fiscal (1 :400$ a

288$0001:50J$000).......... ' ..... 1001000 . 100~000 881000 100$000
Thesoureiro (I :600$ a 1:700$) ]00000 100 000 100000 100$000 • 300$000
Dous los escripturarios (2:000$

• 757$000a 2:760$000).............. 760$000 756$500 760$000 2:273$500
Quatro 2°8 ditos (3: 600$ a

937$000 1:117$000 2:667$0004:800$000) ............... 1:200$000 . 613$000
Dous praticantes (l :400$ a

I :680$000) ............... 280~000 2751000 242$000 231$500 748~00
Porteiro (900$ ai: 000$000) .. 100000 100 000 lOOlOOO 100$000 300 000
Continuo (700$ a 840$000) ... 140$000 !35$500 140,,000 138$000 413 00
Vencimentos do Correio, crea- .

do pelo regulamento de 14
1:075$500de Janeiro de 1878 ........ 425$000 .357$500 358$000 360$000

Gratificação da 3' parte mais .
dos vencimentos a empre- o

âados que contam 25 annos .
e serviço (lei n. 471 de 2 .de Abril de 1860): .

Contador ................... 6661666 ............ 283$000 666$666 942~66
1° escripturario ......... " .. 460000 ............ 75$500 460$000 535 00

4:731l666 3:261$500 3:259$500 4:530$166 11:051$166
o

Além dos angmentos de despezas especificadas na presente tabella, no exercicio de 1886-1887
se effectuarão mais os se~uintes: 1:250$ a. um archivista, 1:200$ a mai~ um 2° escripturario e 425$

• a mais um correio, lagares creados pelo regulamento de 1886, expedido em 10 de Setembro de
conformidade com ô§ 2° do art. 8° da lei D. 985 de 17 de Junho do mesmo anlio. A despeza
com o correio effectuada nos exercicios anteriores a i883-1884 foi inferior a que antes de 1878 se
effectuava com serventes. Não sé fez menção da ditrerença para mã.is· na. despeza com expediente
e C<111aborarlores, comparada com a do exercicio de 1876-1877, não sÓ por ser um augmento pouço
notavel como porque não se o pôde considerar como despez..'t Dovamente decretada.

Contadoria do Thesouro Provi~cial do Rio Grande do Norte, 10 de Fevereiro de 1887.- O 2°
escripturario, Joaquim da Fonseca Ba,-bosa Ti1'loco•
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TABELLA X
ESTAÇÕES DE ARRECADAÇÃO

(A) Mesas de Rendas

DESPENDIDO

DISCRIIIITNAÇÃO

Mesa de Rendas de lYIOSSOl-Ó

Porcentagem .,:o'to administrador, eSCl'ivão e dous guardas, deeluzida da
arrecadaçao elo lmposto sobre gados. , , , , , .. , . , , , , , .

Idem aos mesmos, idem do imposto de 3 % de expediente "."."
Idem sobre o excesso da base (ou lotação) elevada de 30:000$a40:000$OOO.
Idem sobre a arrecadação da taxa da carne., .. ,.", """.,.,.
Idem a mais um guarda creado em 1882.",."., .. ,., .. "., , .. " ..
Idem a mais um dito creaelo em 1883.", ,., ,', .
Idem n mais um dilo creado em 1886.",.", .•. ,., .. " .. ,., .. ,., .
Gratificação a um patrão e dous l'emeiros do escaler" ... " .. , .. , , .,

~lesa de Rendas de Alaoau

Porcentagem ao administrador, escrivão e dous O"uardas deduzida a
taxa sohl'e a carne ",.,., , .. "., ~ ', .

Idem aos mesmos, ~dem da ?rrecadação dos 3 % d~ expedienie."".,
Idem aos mesmos, ldem do Imposto sobre gados" .. , .. , .. ,., .. ",., ..
Idem sobre.o excesso da base elevada de 30:000$ a 40:0003000"" .. ".,.
Idem a maIs um guat'da creado em 1881. .. "."." , ,.",., ..
Idem a mais um dito creado em 1883 ..
Idem a mais um dito creado em 1886", ,.,." , ,",.,.,
Gratificação a um patrão e dOlls remeiros do escaler" "., .. " .
Idem a um vigia estacionado no porto de Guamaré,., , .. , ..... ".

J1lesa de RendCls de Cl.lmguClretam.a

Porcentagem ao admini~trador, escrivão e dou$ guardas, deduzida a
arrecadação do imposto sobre gados." .. ,., .. ", .. ""., .. , .. ,.".,

Idem aos mesmos, idem de 3 % de expediente.,."" " .. ",.,." ..
Idem aos mesmos, idem da taxa dllr carne."". " , .. , , ... ,. , ..
Idem a mais um gual'da creado em 1882"" ..... " "", , .. " .. ,.,.

ORÇADO
PARA

1886--1887 1879--1880 1880--1881 1881--1882 1882--1883 1883--1884 1884--1885 1885--1886 1886--1887

200$000 29$840 97$680 .......... 251$890 221'010 198 450 189 tOo 993$970
2:900lSQOO .......... .......... .......... 1:633$190 . ......... 2:184,'255 3:722$335 7:53~780

1:650 000 .......... .......... .......... . ......... 1:387$500 1:500 000 1:556 250 4:4-13 750
.......... .......... .......... .......... .......... 227$430 .......... 418:'050 645$480
1:200$000 .......... .......... .......... 1:247$090 1:052$800 1:056.720 1:432t900 4:789~1O

1:200~000 .......... .......... . ......... 325 400 263$200 1:056.720 1:4325900 3:088$220
1:200,'000 .......... .......... .......... . ......... .......... .......... 537$340 537$340
1:140 000 .......... .......... 1:031$980 1:140$000 1: 140;S000 '1:140$000 1:140~000 5:591:;;980
9:490$000 29$840 97$680 1:031$980 4:607$570 4:297$940 7:136$145 10: 428SS75 27:630$030

.......... .......... .......... .......... . ......... 107 160 .......... 435 020 54.25480
1:642 000 .......... .......... .......... 1:487$580 . ......... 1:381,445 1:823 235 4:692$,260

1155000 66"335 76$080 84$170 113$385 126.'095 110'905 110$000 686:'970
1:650~000 .......... ......... . .......... .......... 1:38r500 1:421$060 1:470$660 4:2793,220
1:050'000 .......... .......... 428$110 1:241 095 1:139'990 i:0·U$545 1:038:'590 4:889$330
1:050 000 .......... .......... .......... 256$635 285'000 1:041$545 1:038~90 2:621.'770
1:050~000 .......... .......... .......... ..... ..... . ......... . ......... 634 690 634$690

888$000 .......... .......... .......... .......... .......... . ......... 527$460 527 460
360,SOOO .......... .......... .......... '" ...... ..... .... .......... 243.$000 243$000

7:805$000 66$335 76$080 512$820 3:098$695 3:046S045 4:996$500 7:321$245 19:117$180

130S000 124$440 123 120 .......... H7$360 127~0 130~60 130$000 812$920
4503000 .......... .......... .......... 300 570 . ......... 305$070 6025180 1:207SS20

" '240$066
.......... .......... .......... ." i5.iSt56 84$720 . ......... 25.2$260 336;'980
.......... .......... .......... 373$520 222$660 248$000 998$330

820$000 124$440 123$120 .......... 632lSQ80 585~O 658$290 1:232.$H0 3:356$050
18~115$000 220$615 296$880 1:546$260 8:338$345 7:929$665 12:790~935 18:982~60 50:103$260

O regulamento de 30 de Dezembro de 1876, expedido para a cobrança dos direitos de 3 % de expediente, mandava abonar 10 %, sobre a mesma aos empregados das
mesas de rendas, O § 10 do art, 40 da lei n. 853, de 15 de Jlllho de 18 2, mandou deduzit, o producto dos me~mo direitos, para os ditos empregados, porcentagem igual á que
percebem pela ar,'ecadação dos outros impostos, isto é, tO 0/. ao administrador, 8 % ao escrivão e 3 % a cada gllarda,

O dizimo sobre a pl'oducção dos gados era cobrado por meio de arremaiação. A lei n, 829 de 7 de Fevereiro de 1879, mudando-o para imposto lançado, mandou que
elle fosse cobrado por meio de collecta, disp sição que foi confirmada pela lei n. 853. Do seu producio abonam-se 24, 27, 30 e 33 % ás tres mesas de rendas.

A taxa sobre a carne, que é cobrada por meio de arrematação, nos exercicios de 1883-1884 e 1885-1886, foi cobrada administrativamente deduzindo-se do seu
producto a porcentagem de 27, 30 e 33 % para as ditas esiaçÕes. A base paril. a p .rc"pção da porc nta~ m integral sobre a renda das mesas era de 30:000$, conforme a disposição
dos aris. 40e 50 da lei TI. 747 de 3'1 de Ag-osto de 1875. Foi elevada a 40:000~ pelo art. 12 da lei n. 1189 de 27 de Março de 1883.

Não mencionou-se a despeza eifectuada com os conferentes de Mossoró e Macau, creados pelo art. 12 da lei n. 922 de 15 de Março de 1884, por serem elles pagos com a
porceniagem ques abale na do respectivo p ssoal. Os tres lo"ares (mais) de guardas de Mossoró foram creados por acto do presidente, em 182, pelo art, 13da lei n, 889 e actos
da p,'esidencia de 21 de Novembl'o de 1835 e 17 de Fevereiro de 1886, Os tl'es OUtl'OS guardas de Macall foram creados por acto do presidente em 1881, pelo art. 13 da lei citada
e acto do pt'esidente de 2'1 de Novembro ele 1835. O patrão e l'emeiros de Mossor6 fOl'am creados em 1881, por acto da presidencia, tendo o primeiro 420$ e cada um dos remeiros
360 annuaes. O patrão e remeiros de 1acau foram creados em 1885, tambem por acto da presidencia, iendo o primeiro 360:' e os dons ultimas 300$ annuaes (cada um). Em
Macau, porém, j{\ existiam dOllS remeiros, com os quaes se despendiam annualmente 72$ antel'iormente a 1878. O lagar de vigia de Macau foi creado em 1885, por acto do
presidente, com a gratificação de 300~ annuaes,

Deixa-se de incluir na verba - Estações de Arrecadação - a despeza de com missão etrectuada em 1878 e 1882 a 1885 com empregados desta repariição que fOI'am
encarregados da fiscalização e arrecadação de diversos impostos por não se conSIderaI', nem como aUg'mento de despeza, nem como novos encargos decretados,

Contadoria do Thesoul'o PI'ovillcial do Rio Grande do Norte, 10 de Fevereiro de 1787,- 020 escripturario, JOCl7upn da Fonseoa Barbosa Tinooo.
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TADELLA. X

ESTAÇÕES DE ARRECADAÇÃO

(D) Collebtorias

DE8PENDIDO'
DISCRIMINAÇÃO ORÇADO PARA

1886-1887.
1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883"-1884 1884-1885 1885-1886' TOTAL

•
porcentagem de 15 % sobre a arrecadação dos 3%

de expediente, e de 25 P/o deduzida do imposto S'obI"e
gados e da taxa da caI"ne, abonadas ás Collectorias : . , . .de: •

S. José de Mipibú ........................ , ............ 250$000 708$324 '7m12&............ 256$250 440$000 249$750 518$250 2:901$699

~~:1~:'~·:.·::.:CT./ H/H:.·.·:
620$000 438$750 336 250 ....................... 909$750 1:061$250 714$500 1:647;5250 5:107$750500$000 623~442 656$514 407$320 523$576 751~250 573$801 1:277$042 4:813$04550$000 18 125 24$125 ............ 3\1$500 65 750 144$000 83$250 374$75025$000 ............ ............ ............

.... '2Õ4foó2
............ ............ 30$000 30$000100$000 164$588 174$295 12,2$728 25ro5O 8~70 140$618 . 922$151Goyanninhas ........................................ 594$000 272$375 420$500 ............ 888 000 537 000 710 75 986$250 3:814$600Nova Cruz .........•••••...••.•••...•......•••...•... 54'7$000 87$305 179$587 28$858 967$748 614$950 595$204 668$100 3: 141~752Santa lUta da CachoeiI"a ...•......................... . 1:258$000 ............ ... "41Õ$625 ............ 1:303~25 1:170$000 1:322$000 1:399$750 5:195~675Sa~ta Anna de Mattos ........•.•••..••....•...•.•..... 9-l2$OOO 625$625

.. · ..25~5Ô . 993 75 1:020$750 915$950 948$750 4:915$575Angicos ............................................... 1:038'$000 ............ 36~750 1:0'12$750 1:157$250 1:03~50 973$085 4:797$335Assú........................ : ......................... 502$000 212.$750 24 250 7416 65102 683~50Q 432 000 737$565 ·2:967$583
r~Od~~~.o:""""""",,::,,:.', .....: ..: ..... : ':.:::::::::::::::: ::

721$000 194$750 322$375 ............ 84 50 744'750 713-$000 732$500 3:555~125617$000 242$125 373$000 ............ 544 54 624~00 585~48 820$500 3:190~27Caraubas .••.•.••..........•...•..••••.•...•..•..••.. 623$000 ..... 219$775 ... "302$500
....... -... . 622$250 678. 00 616-00 721~50 2:639$000~e:ra.Negra .............•..•...••...•....•.•...••... 685-$000 1$350 757$094 770$500 646$250 666 500 3:363~969

i~~~~~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.::: ':':". :.:.:.:.::.:':'::':::':::':': ':'::':': 1:460$000 516$710 794$928 28$Q26 1:734$950 1:749f50 i:38~800 1:638$125 7: 849,$8891:285$000 312$110 382$996 18$675 1:187$831 1:263 500 1:28 . 698 1:499$176 5:955$9861 :412,$000 380$625 471$107 ............ 1:217$250 1:364~00 1:l!46~000 1:496$150 6:373$632ImpeI"atriz...•.••••..•.••••..•.•....• ' ....•. ; .• , •...•. . 854$000 197$125 305$125 ............ 745$000 877 50 880;;.750 1:105~00 4:HO~750POI"to Al~gre ••.••.••.......•..••••......•.....•...•.. . 45$000
... "205$300 •..• ·.2S0S50Õ ............. ............ '33f50 . ........... 50 40 84..5390Páo dos Ferros ..•.•.......•.••..•.•••..••.•...••.•.. 573,$000

~ ........... 650$337 848 325 . 556$075 817$236 3:357$773S. Miguel. ........................................... 13$000 ............ ............ ............ ............. 50$000 13$750 .89$500 153$250POI"centagem de 15 °/0 ao Collector da Capital encar-
refado da arre~adação da taxa da carne e imposto

- 70$000 97$180 1"64$625 74$332 115$140 172$120 585$400 1:208$797
so re a producçao do gado.•.•••.. " •• " ••..•••.•• '. ............

H:784$OOO 5:516$984 6:951$277 939$555 16:174$434 16:532$875 15:078$991 19:632$887 80:827$003
II

Pela aI"recadação do imposto de 3 % do expediente .sobre mercadoI"ias importadas abonava-se s6mente 10 °{o de porcentagem ã. estação a\"recadadora. A lei ll.: 82~, n? §. 90 do
aI"t. 1°, mandou abonar 25 O{ ° aos collectores e seus escrivães sobre a dita arrecadacão. O dizimo sobre a producção do gado eI"a cobndo por meio de arremataçao. ~ le1, c~tada,
reduzindo-o, no art. 5°, o imposto lançado, mandou arrecadaI-o administrativamente, deduzindo-se do seu produclo a commissão de 25% para os collectores e seus ~sc~vaes_ A.
taxa sobre cada ....e·l abatida para o consumo 'Pub\\co é cobrada 'P0\" m.eio de al'l.'ematação. Nos exercicios de 1883-1884 -e 1885-1886, porém, foi ella anecadada pelas diversas esta
ções de arrecadação, deduzindo-se do seu producto a commissão de 25 0(0'

Não estão ainda liquidadas todas as contas das col1ectorlas da prôvlOcia, relativas ao exeI"c~cio de 1885-1886. Onde, pois, não se p6de precisaI" a despeza do dito exercicio,faz-se menção da de 1884-1885.

Pelos apanhamentos que se têm em mão, podia-se especificaI" na presente tabella a despeza de exacçiio eifectllada com a arrecadação dos tI"es impostos menciO'::,ados. Isto,
porém, demandaria muito trabalho, para que falta tem'po. '.

Contadoria do '1'hesoul'0 PI"ovincial do Rio Grande do Norte, 10 de FevereiI"o-de 1887.- O 20 escriptuI"ario, JOQquim da FonsecQ Barboso, Tinoco •
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TABELLA XI

OBRAS PUBLICAS

. :QBSPENDIDO. . ORCADOPARA ... DISCRIMINAÇÃO
,. . 1886-1887

1882-1883 1883-1884 1884-188é 1885-1886 TOTAL.
I .'. #

"1 :600$000 1:600$000 6:018$500Engenheiro ou encarregado das obras publicas da província ... , ............ , 1:924$500 894$000 1:600$000

Asseio e reparos de proprios pro yinciaes e de edificios publicas, construcção

de açudes, pontes, calçadas e igrejas, deilobstrucção e canalisação de rios. 24:000$000 13:650$000 12:250$500 11:923$5001 1:647$000 39:471$000.
•

25:600$000 15:574$500 13:14:1$500 13:523$500 3:247$000 45:489$500

Deu-se, como despezas novamente decretacL'tS o excesso sobre 5:180$, distribuidos para - Obras Publicas - no exercicio de 1878-1879 pela lei n. 817
de 1877, verificado nos quatro ultimas exercicios. O logar de engenheiro das obras provinciaes foi supprimido no exercicio de 1876-1877, e restabelecido no de
1882-1883 pela lei n. 853. A despeza com-Obras Publicas-, ·nos onze ultimas exercicios, foi a seguinte:.

1875-1876 1876-1877 1877--1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885 1885-1886 TeTAL

- . .

22:645$183 183$745 2:450$510 2:311$999 1:653$000 5:903$968 3:285$422 21:574$528 19:144$390 19:523$414 92:47$256 107: 929$415.

A despeza dos quatro uitimos exercicios e.leyar-se-ia a muito maior algarismo, si nella fossem incluidas diversas importancias ll.di::mtadas a commissões
en ca,rregadas de obras J)ublicas, cujas contas ainda não foram apresentadas nesta reparticão.·

Contadoria dO'ThesoUl'o Provincial do Rio Grande do Norte, 10 de Fevereiro de 1887.-'0 20 escriptu~rio. Joo,quim da Fonseca 'B,a?'bosa Tirloco.
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TABELLA XII

1LLUMINAÇÃO PUBLICA

..
DESPENDIDO

DISCRIMINA O

ORÇADO
PARA 1882-1883 1883-1884 1884-1885 1885-1886 TOTAL

1886-1887
•

I Compra de 100 postes, lam-
peões e combustores, paga

4:000$000por "Obras Publicas" .. ' .. , . •• '0' ••••• 0040 •••••• 0· ••• 0 ••••• . ......... 4:000$000
Ditrerenças do preço dos mes-
mos paga por " Exercicio fin- .

do ~ conforme a lei n. 922 de ., ...... ,. 1:283$888 • ••• o ••••• ..... ..... ••••• o •••• 1:283$888
1884 ......................

Custeio da illuminaçãe.. , paga 4:800$000 759$550 3:419$032 3:498$500 4:620$000 12:297$082
a de 82-83 por «Eventua.es ".

\
4:800$000 6:043$438 3:419$032 3:498$500 4:620$000 17:580$970

A despeza com a. illuminação da capital foi creada por acto da presidencia em 1882 (1) e appro-'
vada pela lei n. 810 de 12 de Março de 1883, mandando que elIa corr63se no exercicio de 1882-1883
pela verba «Eventuaes •. .

Em 28 de Julho de 1883 contractou-se o seu custeio com Henrique JQ?é de Castro Barroca p'or
3l600$000.

• Em 23 de Março de 1885 coâtractou-se com Manoel Joaquim de Le..yola Barata por 4:800$000
annuaes.

Contadoria do Thesouro l?rovincial do Rio Grande do Norte, 10 de Fevereiro de 1887.-02° 00-.

eretario, Joaquim da FOflSeca Barbosa Tinoco.

(1) Portaria n. 128 de 9 de Outubro.
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TABELLA XIII

• DIVIDA PROVINCIAL

Não se fez menção do quadro demonstrativo a que se refere a presente tabella das importancias
despendidas com a amortisação e juros dos emprestimos contrahidos em 1871 e 1873 com o Banco do
Brazil nem da que se despendeu com o resgate e juros de apolices provinciaes, por terem sido estas
despezas decretadas anteriormente ao exercicio de 1877-1878.

Emittiram·se 42:200$ de apolices a juros dé 8 %, conforme a lei n. 720 de 5 de Setembro de 1874
e art. 8° da lei n. 817, sendo 27:200$ em 1876-1877 e 15:000$ em 1877-1878.

Com ellas tem-se despendido:
A••

EXERCICIOS Juros Resgat.e TOTAL

1876-1877 ..................................... "00[00 .............. 1:000$sgg
1877-1878 ...........•..•.........•............ 3:588 000 200$000 3:788$ 00'
1878-1879 ." .........•....• .................. 3:29 000 • •••• ,. o" •••• 3:296$000
1879-1880 ................................. o' o' 3: 136;'000 600$000

"
73100

1880-1881 •.............................•..... o 3:336 000 • 0° ••••••••••• 3:336 000
1881-1882 ..... , ...........•..•.••.... '" ....... 3:288$000 ""00["0 4:288 0(10
1882-1883 ... '" .......•......••..,0 ••••••••••••• 3:1711225 2:700 000 5:871 25
1883-1884 .................. , ................... 2:804 151 .6:000 000 8:804$151
1884-1885 .........•....................•...•... 2:500 00 300 000 2;800~00
1885-1886 .•....•........ '" ' ..•.•.•.. " ........ 2:247$246 3;400 000 5.647 . 46

. •.
28:366$622 14:200$000 ' 42: 566$622

Contadoria do Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte, 10 de Fevereiro de 1887.- O escri-
pturario, Joaquim da Fonseca Barbosa TirlOco. •
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TABELLA XIII

NI
00

• DiVIDA PROVINCIAL

BHPRESTU:fO AOS BA.lfCOS DO BRAZIL

,.

i

Em 28 de Dezembro de 1871 contrahiu-se com o' Báneo do Brazil um emprestimo de 100:000$000, e em 27 de Dezembro de 1873 um outro de 60:000$000,
todos a juros de 8. o;. ao anno capitalisaveis semestramente. Com etles têm-se despendido 146:455$425 até Dezellfbro de 1886, con(orme a seguinte demonstração .

.
I.

DATA DA. REMESSA lo EM.PRESTIMO 20 EMPRESTIMO .
EXERCIClOS TOTAL.. Dia Mez Anno Amortisação Juros Amortisação Juros

• .
1871-1872................•. 4 Junho ......•................ 1872 •••• 0° •••••••• 4:0001000 •••••••• 00. 00 • •••• 0 •••• " 00' 4:000$000
1872-1873 .................. 7 Dezembro .................... 1872 10.: 000$000 4:·000 000 ............ " 00° ............ 14:000;$000
1872-1873•................. 4 Junho .......•....•.......... 1873 .0 ••••••••••• 0 3:600~O()O 00" ••••••• '" o ••• , ••••••••• 3:600$000
1873-1874... : .............. 12 Dezembro ........•........... 1873 10:000$000 3~600 '000 o ••••••••••• 0. o' •••••••.•••• 13:600:S000
1873-1874......... ' . " .•... 13 Maio ........................ 1874 .............. 3:200iOOO • ••• 0" ••• 0 0 ••• 2:400$000 5:600$000
1874-1875.................. 25 Novembro..................... 1874 10:000$000 3:200 '000 6:000$000 2:400$000 21:600$000
1874-1875................... 5 Maio ........................ 1875 •••••••• o. o ••• 2:800$000 ..... '" ...... . 2: 160$000 4: 960;Z000
1875-1876.................. I Dezembro.................... 1875 10 ;'OOOfOOO 2:800$000 6:000~000 2: 160$000 20: 960S000
1882-1883....... \' ..... ' ... 29 Julho ............. " " .•..... 1882 10:000 000 4:800iOOO . 6:000 000 3:840$000 24:640$000
1883-1884.....•............ 31 Janeiro ....•.••....... ' ...... 1884 10:000$000 5:000~000 6:000$000 4:000$000 25:000$000
1886-1887.................. 7 Dezembro .....•.........•. ,. 1886 '" ............ 4:658$850 ........ , ..... 3:836$575 8:495$425

• .
60.: 000$000 41 :658$450 24:000$000 20:796$575 146:455$425

.

Em vista da conta corrente flrmaqa por aquelle estabelecimento em 8 de Janeiro do corrente anno, deve-se ainda, proveniente dos ditos emprestimos
a quantia de 180:759$852.' . • •.

Contadoria do Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte, 10 de Fevereiro de 1887.- O escripturario, Joaqtlim ela Fonseoa Barbosa Tinoco.
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TABELLA XIV

APOSENTADOS E REFORMADOS

DESPENDIDO

TOTAL

EMPREGOS NOMES ACTO E DATA DA APOSENTACÃO LEGISLAÇÃO RESPECTIVA
ORÇADQ

PARA
1886-1887

1877-1878 1878-1879 1879-1880 !880-1881 1881-1882 1882-1883 18 3-1881
I

1884-1885 1885-1886

=='==1:==11
Portoiro da Socretaria da Assembléa. NallOloão Espiri(lião Pedrosa do Góes TiL. do 22 do Agosto de 18 5· Lois ns. '.71,725 o 829 .

Chefo de Secção Josó Antonio de Souza Caldas :Filho (3) Tit. de 5 de Sotembro de 1878 .
Omcial....... Joaquilll Dalllacol1o de Albuquerqno............. TiL. de 21 de AgosLo do 18M5 .

g

~~......,'"F->
"'o.. ""~

Chofo do Secção .
Olllcial·maior ..
Porteiro .
Chefe de Secção .
Olllcial. .

Joaquim Lourival de Mello AçueoM ..
Francisco Gomes da Rocha Fagunues ..........•
Josô Joaquim Pemira do La'l."o .
Manoel PereIra tle Azevedo () ..
João Valfrido uo Mollo Açucooa (2) ..

Tit. de 21 de Janoiro de 1878 .
TiL. do !O de fevereiro tio 187~ .
triLo do igual llala .
Tit. do 1 do Dezembro de 188J.......•..
TiL. do 25 de "hril do 1881 ...... : .......

Lois I1S. '.71 e 725 .
Lois ns. 47-1. 725 o 82~ .
Luis I1S. 471 e 7~5 ..
Lpis citadas.· .
Leis cito e u.930 (Ie 21 de ~1arço

de 1884 .
Lois ns. '.71 e 725 ..
Leis ns. 471,725 e 829 .

5368350

1: 300,)000
1:4668000

467,~000

5808106 1:3001°°0 1:3OO@00
571 502 1:460~~00
181. 071 467,)000

..SSOMS2' .,.898~07 .

1:3001000
1:"06.000

467 000
543,1260

1:3008000
1:4668000

467$000
9138896

1: 300,100a
1: 466S000

4678000
9138390

1:3003000
1:466!J000

4678000
9138390

2298165

1:300,)000
!:46680oo

407,,9lI0
9J3il890

1:2598000

471$282 4718282

1:300,1000 !O.980,'106
1: 466,)000 W:833S502

46731100 3:450/l071
8228997 5: 021.8833

1: 152.)772 2 :631.8937
.. ... .'.... 9698659

8748404 8748404

..

o 1
..
.. oJ •

.. Thosourotro .
g ~ ConLinuo .
~ E io escripLurario ..•....•....

'"cF-

João Ferreira Nobre Junior ..
JOlio CarloJ Lins llezorra .
An tonio Minorvino de Mau ra Soaros ...•......•.

Tit.. ue 27 do Maio do 1880 Leis cito e do n. 830 de 1879.... 958,)000
Tit. do li do SoLellluro do 1883 Lois ns. 471, H5 0829......... 788/1666
TiL. de 21 do Agost.o do 1885 Leis ciL1das.................... 1:160,'120

9588000 958.$000 9585000
635831.'2

958,)000
7888666

9588000 4: 88.~,'rI09
788,'666 2:21. 644
901b064 901 064

1: Q.17,)042

1:0133/185
1.3~800

1:0898600

8698603
6698483 I
79334621
771.~555
649 00
344 108

2588300

1:395fa72
1:258 6

520 360

1:0486386

194$758

2338331

3:0008000
2008734

2:295""97
3:8\08048

5:9378470

2588300

779~576
461 3 8
23 333

5006000

1948758

9508000

9258000
4388800

1:0898600

...2iGt'ÓÔÓ
256 000
256 030
216<1100
1948391

2:6668666 7:7778776

3288333 9373714
950,)ODO 2:7358014

500,)000

...~~~~~
7978955

336~lb6
4618388
2388333

5005000

2:666$666

3'28,)333
9508000

978042

.. '2i6MiQO'
2561000
256 000
216 000
1498394

5008000

... 2968480'
5008000

7978955

2:4448444

281,)048
8355074

2808130
3368HO
.38691.

488386

300$100 .
'u~.483 216,'000
25, 000 2568000

3, 55 ~56dJOO
1 00 216bOOO

500SOOO 500,1000

...~~~~....~~~~{
797~95ã 7978955

3218000

500f>OOO

.. '29i;~480'

500~000

7978955

2368903

5008000

.. '~g~~~~'
797,1955

2338331

..2oo,riái'
296~~80
500,)000

797h955

. '2208437'
3408(}I;8

35iJ785

....... : ..

95OSOO0

2j6~00256 uO
256 OOU
216 000
1943714

32-18000

818~65
46i 388
238 33

5008000

7978955

500$000

...296;iào'
50JSOOO

Leis o rog. ci Lados.. .. .. • .. .. . .. 9258000
Lois o reg. citadus.............. 508J520
Leis. rogo citados 1:2668666

Lois ns. 471 O 725, O r~g. d. 1868.
Lois citadas .
Lois ciLadas•..•.••.••........•.
Lois ciLadas .
Teis ti tadas .
.e18 citadas .

Lois ciL. o rogo milito do 1885
(25 do Agosto) .

Lois ciL. 2 n. 938 do 2-1 do Março
do 1880 - .

Lei; II. 471 e 7:15 .
Lois citadas .
Leis ciL. o U. 896 do 20 do 1'e·

roreiro do 1884 ..

Leis ns. 471 e 725, e reg. de 1885.

Lois cito o rog. do 13 do iIIaio
do 18 5, ciL. ..

Lois e rogo cit. e loi. n. 936 de
21 do Março do 188a .

[,ois ns. 471 o 125 ..

Lois ci tadas .
I.eis ciLadas ..
Loi, ciLadas ,
Leis citadas .
Loi, ciL. o n. M34 de 7 de fero.

reiro do 1819 .

Port.. do 30 do Junho e !lrOI'. do 22 do
lulhndo! 5: ..

Porto do 19 de Maio e lirov. do 6 do
AgOM de 1885 ..

PorL. de 19 do Maio o prov. do 6 do
Ag03tO d. 1885 .

PorL. de 21 de Maio o prov. d.20 do
Ag03to de 18 5 - .

Prov. do 21. do Agoslo do 1.885 .
Prol'. do 21 do Agosto do 1885 ..

Pro". de 7 do Outubro do 1880 ..
Pro". do 26 uo Maio do 1883 ..
Prov. de igu&1 data ..
Provo do 20 do Junho de 18 3 ..
iraI'. de 28 (lo JUl1lll1 do 1 83 ..
Prol'. do 23 do Setembro do 18ll4 .
Prov. de 14 de SeLembro de 18 5•••.•...

Pro\'o de 23 do Fereroiro do ,l878 ..•...•.
Por t. de 13 do AgosLo de 1878. TiL. do

n de Abril do 18tiL ..
TiL. do 3 do Outubro de 187~ ..
Ti L. do igual data ' .
Prov. UO 21 tle OULubro 001818 .
Pro\'. do ii ue Marçu do 1879 .

PorL. do 13 de A"03to o prol'. do 3 de
OULubro de 1883. ..

Prov. de 31 do Julbo de 1883 ..
Prov. do 23 de OuLubro uo 1883 o ap03t.

de:l9 de Julho de 1885 ..

João Elisio Elllorenciano ,.

João Damacono do Albnquorquo ....•..•.......•.
Francisco Lus tosa Cabral. ..

Patlre Francisco de Panla Soares da Camam (5) •.
Antonio Climaco H. Machauo ..•................
Manoel Florontino T. lia A. ..varro ..
José Iguacio Pinto : ..

José Podro Ferroira de Moura (1) ..•. , .•.•.•...
Pedro Josô Baptista .
Sebastião Mathias Gomes .
José Joaquim de Andrade .
Luiz Martins Praça .
Manool E'orreira Placido ..
Francisco de Paula ilarros .

Profossor de 3a di t.a ...•.•.•

Le~Lr~c~~. p~~~~~~.o.z.. ~.~~~: Aloixo Barbosa. da Fonsoca Tinoeo Provo de 30 do Julho do 1883 Lois ns. 471 e 725, e reg. do
187~,art. 131 .. - 2:6668668

Leis ns. 471 o 725.. •.. .. .. .. . .. 3288333
Luis cit.. e art. H Ua do n. 889.. 950S00J

Profossor de 3" ontrancia... D. Maria Manoela de Castro .

ProCessar (lo 3& dita........ Rapbael Archanjo da Fonseca (6) ..

ProCessara uo 3& diLa....... D. Carolinn. Marcoliua da Fonsoca .

ProCossora do 2a dit.a D. Joaquina Facelli Villa .

ProCossor de 3a dita........ Manoel Ono[ro Pinheiro , ..
Idelll idom................. Joaquimlldolonso Emorenciano .

Idom do 2a dita............ Aderaldo José de Moura Prol'. de 21 do SoLom~ro f13 1833 ..
ProCessara de 2a dita D. }'Ioroneia Maria de Jesus , .. Prol'. do 25 do Jit~il / ~8~""" ..
ldom de 3" dita D. Ignacia Joaquina do Sacramento ParI. do 16 do la e .

Socrotario ..
Aman uonso da Secrota ri .
Professor do 2a eaLrancia .
ldom idullI ..

(dom idom .
Idom idom .

I Profossor do la entrancia , Joaqllim Xavior da Cunha (4) ..•...••.....•....
DiLo do 2a uiLa Fl'allcisco Manool do, Salllos .

1

Sol lado .
[dem ..
20 sargOJILo •.............•.
20 dit.o .
.soldado .
Cabo .
Soldado ..

"'..,
"O
o::;....
o
"

,
o..

•
5808lO6 4:2798060 4:91.68912 6:2008307 7:5238331. 7 :560 3~5 13'2168688 16:0168758 22:66032"21 8~:Q.13B738

(1.) O chefe de secção Manoel Pereira de Azevedo falleceu em 26 de Maio de 1886 ; (2) '0 officio.l João Walfrido a 2 de Junho de 1883; (3) O chefe de secção José Anlonio Filho, em Agosto de 1879 ; (4) O professor Joaquim Xa.vier da Cunha no anno
de 1.870; (5) o secretario padre Soares, em Janeiro de 1 79; (6) o pl'ofessor Raphae1 A. da Fonseca, em 30 de OUlnbro de 1 5; (7) o soldado José Pedro em 1·1 de Junho de i8 3. ,

Contadoria do 'fhesotll'o Provincial do Rio Grande do Norte, 10 de Fe,'ereiro de 1887.-0 escript.urario, Joaquim da. Fonseca Earbosa Tinoco.
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TABELLA xv

EXERClClOS .FINDOS

AS novas despezas decretadas de Janeiro de 1878 para cá, que foram pagas pela verba - Exer
cicios findos -, vão mencionadas nas verbas e exercicios a que pertenciam no tempo em que foram
eífec tuadas.

Contadoria do Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte1,0 de Fevereu'o de 1887.- O escri
pturarío, Joaquim da Fonseca Barbosa Tinoco.

TABELLA XVI

: SUBVENÇÕES

Sob esta rubrica, não se deu, COJIlO despeza novamente decretada, a importancia de 25:750$,
votada pela lei de orçamento de 1886-1887, no § 16 do art. l0:

1.0 Porque a subvenc~ de 3:000$ á Companhia Pernambucana de navegação costeira e a
de 15:000$ a uma companhia ingleza de nAvegação a vapor, não serão despendidas no corrente
exercicio, visto como não se fez, até ao presente, contracto ali"um a respeito;

2.° A de 6:000$ á Santa Casa de M:isericordia (') não se túrnará e:ffectiva, porquarlto esse
estabelecimento não foi ainda instalIado, continuando-se a manter o Hospital de Caridade men

'cionado na tabelIa VI;
3.° A de 1:750$ ao Seminario de Olinda foi incluida na tabelIa VII.
Contadoria do Thesouro Provincial do Rio Grande d~ orte, IOde Fevereiro de 1887. - O escri

pturario, Joaquim da Fonseca Barbosa 1:inoco.

TABELLA XVII

•
JUIZO DOS FEITOS DA FAZENDA PROVI ClAL

ORÇADO DESPENDIDO
DISCRIMINAÇÃ<> PARA

1886-1887
1879-1880 1880-1881 1881-1882 TOTAL

Dous escrivães dos·feitos ........ 300 000 100$000 100$000 100$000 300$000

Anteriormente ao exercício de 1877-1878, paga-se a gratificação de 300$ a' um escrivão dos
feitQs. A Lei de orçamento n. 817, para 1878-1879, supprimiu esta gratificação, que foi resta
belecida e elevada a 400$ pela Lei de orçamento n. 829 para 1879-1880. Foi elIa ainda supprimida
pela Lei n. 853 e restabelecida na razão de. 300$ pela Lei de orçamento n. 889, para 1883-1884'
A Lei de orçamento n. 985, para 1886-1887, creou mais um 10gar de escrivão com 300$ annuaes.

Contadoria do Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte, 10 de" Fevereiro de 1887.- O 2"
"6scripturario, Joaquim da Fonseca Barbosa Tinoco.

('f) Creada pela Lei n. 957 de ~4 de Abril de 1886.
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TABELLA XVIII

EVENTUAES '.

DESPENDIDO

DISCRIMINAÇÃO

1.877-78 1878·79 1879-80 !880-81 188!-82. 1.883-84 1884-85 • !8~5-86 TOTAl.

......... 147~600 635SG4U 49G~80 1:279$920

.... !:03',,)66!l" !:034~660

..............................................·.. ·..·.. 1·· ....·....
858$OD{J 858,'000 858~ -4908OOD 5508000 2:040$260 I. :493/l64Ó

I. .

!:0408000

!:097$92! i:097P21
3:630$801 W:778$701

858.$000. 2:036820J 6: 325S2QO858,mO

550BOOO4908000

858DQOO 858,$000 858BOOO .. ..... " •.•.•...•

Passagen pagas li
Companbia Pernam-
bucana .

Gratificaçãn aos em·
progados da SecI·eta.
ria do Govorno, abo
nada do ordem da
prosidoncia p'OI' ox
r.üsso do trabalho ..

Passagen pagas :i.
Companhia da ferro
,.ia do atai a lova
Cruz .

PIlrcentagorn ao secre'
tario da delegacia

• ospocial de exames
do proparatol'los ....

Gratificação.a quatro
collaboradores do
'J'besonro Prol·iocia!.

11======1==

Atá o exerClClO de 1.876-!877, pagava-se á Companhia Pernambucana de navegação costeira a vapor uma subvenção

de 2:0008. po exorcicio do !8i7-18'8 em diante haTendo se reti,'ailo a sub.onção, tove-so do pagar :i. mesJIJoa as passagons
dadas em moti.o de sorviço publico por conta da provincia. Calculou-se como despeza novamente decretada, o oxcosso
d'espendido annualmente sebre a i,~pertancia <Ia subrenção que dantes se abonava, carculo exacto quanto às som mas das

despezas re lizadas, mas não quanto à classificação do exercicios, visto terem sido os paga~entbs e!fectuados por. Ex
ercicios > o sarem os balanços fieanceiros pouco êxplici~os a oste respeito. A' companhia da ferro-via de Natal a NOI'a Cruz
pagou-se, no oxercicio de!8 4-!885, por-Exercicios fiudos-a de !:U3\j6,60 de passagens dadas nos trens da mesma,

o deve-se ainda uma grande somma.relativa a annos anteriores. •
A presidoncia da provincia, por desp leho do 2~ de Dezembro de !884, mandou abonar ao secretario da delegaoia

ospeci:rl de exames de preparatorios a porcentagelll de {2 % sobre o imposto de certificados.dos ditos exames; e em portaria

de 30 de Setembro de !~, mandou admittir quatro collaboradores no The.ouro com a gratificação de 40S000 mensaes

c:ada um.
Contadoria' 30 Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte, lo de Fevereiro de !887.-<1 escriptnrario, Jooquim da

FOOSBca Barbosa Titloco.
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TABELLA XIX'

EXTRAORDIN!\.RIA

onçJ.Do DRSPBNDIDO

• DTSCRI!d(NAÇÃO PARi ao
1886-1887 1879-80 1880 -81 l~i-82 • i882-83 i883-84 1885-86 TOTJ.L •

= .
Dospozas conformo a .lei n. 508 de 19 de

Março de 1862•.•... 5:0008000
Abate do 6 a 7U O/O

C ncedida "",,S dovo-
doros da fazonda
provincial sobre o •produeto sarro-
Inntar.õos d dizimo .
do AilO Sortão, con-
formo os arts. i3 e
t4 da loi n. 829 do 7
de • Fevereiro do
i879............... , ......... 5: 136B873 2: 652J718 . ......... ............ ............ . ........... 7:7898591

Abal~ de 80 % eon ..
codido aos mOsmos
conf"rmo os artigos
da loi cilada o arli~o

da lei n. H5:1 de i5
do Julho do i883.... ......... .......... .......... 1:3103160 1:8345030 ............ ............ 3:14~nI90

Abono f 'ito aO eollo-
clor da villa do
Acary, conrormo a
loi n. 90~ do 12 de •
Março de 188~ .. ~ ... ......... .......... .......... .......... . ........... . 2:050'BOCO ............ 2:U508000

Pordão das dlvJdas
conlrabidas com., a
fJzonoa provincial
anteriormonte ao
aviso de 1877, Con-
r"mo'a lei n. 5~ o
16 do Abril de91885. .......... ........... . ......... . ......... ............ ............ i6:8138602 i6:813B602

• 5:0008900 5: i3õn873 2:652J7i8 'i:3tOn160 i:83~ao30 2:050.)000 i6:813$602 29:7976383

Alóm das importancias acima, poderoso-ia incluir na prosento tabolla a do dizimo do' minnças do sote freguozias
quo, 0f virtudo do art. 16 da lei n. 829 citada, passou a portencer ás rospoctivas camaras, e o de ma' tros fregnozias
que, conformo o art, iO da loi o. 853, passaram tambem a perteneor ás camaras municip~es. •

Contadoria do Tbosouro Provincial do Rio Graode do Nort., to de "Fevereiro de iSSi.- O escriptnrario, Joaquim
da FOllseca BarboS4 Tinoco.
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Orçalllento d eceita da pr~vincia'do ~io Grande do Norte
para o exercicio de 1SSe - 1SS?'

ORÇADA.

ARRECADAD~ EM

1882-1883 1883-1884 1884-1885

LEGISLAÇÃO

DENOMINAÇÃO
. DA
RECEITA

C\l
e-I
O>
.....
Çil
H
<
A
rm

~I=========I=========I=====I~·====I=====I====='II
ORDINARIA

479$000

367$000 •
•

912$000

159 000

378$000
185'000

. ,

3:493 000

457 500

215.403

159$552

1:631$032

2:843$056

•

,55$253

114 000

522 '242

303'080 437320
246 194 .

4:741· 45

.

••

582242

867$300

395 080
124 '202

830425

2:893$015

91:516859 61:633000 60:728'100 71:393000

33

2 Ditos de 6 % sobre cou
ros salgados e madei-

. ras de mWircenarias e
coostrucçll:b ' Lei o. 922 de 15 de

Março de 1884 .
3 Imposto de 5 % sobre •

rapaduras " Lei n. 28 de 5 de No-
vembro de 1863 e 922
'de 15 de Março de
1884 .

1 Direitos de 5"/0 sobre
os geoer09 de pro-
ducção da provincia. Lei o. 28 de 5 de No

vembl'O de 1863 ê 922
de 15 de Março de
1884 , .. .. 159: 8ÔO . 63 182: 681:794 108: 648$934 150: 379$006

4 Dito sobre valor loca
tivo dás casas em que
tiverem quaesquer es
tabelecimentos com
merciaes em grosso ou
~ retalho, escripto-
rios etc ' Lei o. 853 de 15 de Ju-

lho de 1882 e 922 de
15 de Março de 1884..

5 Dito sobre leilões. . . . .. Idem idem idem .
6 Dito sobre o preço de

transferencia de em-
prezas e conti'actos .. Idem idem idem .

7 Juros I'obre a retenção
dos dinheiros publicas. Lei n. 429 de 13 de Se

tembro de' 1859" 853
de 15 de Julho de 1882
e 922 de 15 ele Março
de 1884 ;

8 Imposto sobre a produc
.ção do gado vaccum,
cavallar, muar e ju-
mdntos BulIa de 4 ç1e Janeiro

de .1551, 'lei n. 82 de
5 de Novembro de
1836, 853 de 15 de Ju
lho cle '1882 e 922 de
15 de Março de 1884.

9 Direitos novos e velhos. AIvarà ele 11 de Abri I
de· 1661, tabellas de
23 e 26 de Janeiro de
1832, leis ns. 28 de
5 de Novembro de
1836, 429 de 13 de
Dezembro de 1858 e
922 de 15 de Março
de 1884 .
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DENOMINAÇÃO
DA

RECEITA

ARRECADAD EM

1882-1883 1883-1884 1884-1885
ORÇADA

1:927 965 3:540'673 3:408 '482 2:959$000

17$206 44 !'300 3$000 21$000

o.'

102$000

1:841$000
I

84$000"

102$500

1:132$700 4:527$000

9:28 000 7:645 000

7:004 109 6:866 000

5:396 '00043 '000

245$300 232$000 268 000 248$000

839 474. 871 739 1:415$646 1:042$000

9:579$332 11:65~'500 12;714$000 11:317$000

L8 Imposto sobre g'ados de
yrovincia estranha
soltos em pastagem .
desta, etc Lei n. 922 de 15 de

Março de 1884.
19 Dito sobre praticos de o .

barras e co tas Idem ldeD11dem oo.
20 Dito sobre consignação

de navios perdidos ... Idem idem idem.
2i Re~istro de ferros !l

signaes , Lei n. 892 de 7 de Feve-
reiro de 1879, regu
lamento de 19 de Uu
tubro de 1882 e lei
n. 922 de 15 de ~I:lrço

de 1 4 ..

16 Decima de heranças, le- •
gados e doações .... o Alvarà de 7 de Junho

de 1809, lei n. 28 de
5 de No,embro de
1 8 3l3, r;egulamento
n. 11 de 7 de Março
de 1862 e lei n. 922
de 15 de Março de
1884 .

17 Custa arrecadadas pelo
Juizo dos Feitos... " Lei n. 658 de 2 de Ju

nho de 1873 e 922 de
15 de Março de I 84.

10 Dei1ima urbana Alvara de 27 ele Junho
de 180 , lei n. 12 de
9 de Março ele 1835,
reg-ulameoto n. 15 de
6 de Ago to de 1862
e lei ti. 922 de 15 de
!lIarçodeI84.... : .. 6:410$110 7:183$545

LI Dizimo de miunças. , .. : Decreto ele 26 de Abril
de 189 1, leis ns, 82 de

o 5 de Novembro de
1836 e 922 de 15 de
Março de I 84 ...... 11:301'000 ·1:147,'800

L2 Di"in'o de pe.>cado ..... Lei no de 11 de Feve-
oreiro de 1835 e 922 de

15 de Março.ele 1884. 8:789 000 4:857$000

13 Taxa sobre a carne .... Alvara de 3 ele Junho
de 1809, lei nS.2 de 4
Outubro de 1836 e 922
de 15 deMarço de 1884
e regulamento n. 10
de 30 de Abl'ilde 1862.

14 Renda dos pl'oprios pro-
vinciaeso' , Lei n. 262 de 5 de Abril

de 1852 e 922 de 15
de Março de 1884....

15 Multas por infracção do
regulamento... , ..... Lei n. 429 de 13 de Se

tembro de I 58 e 922
de 15 de Março de
1884 .. o "

•



•
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2:358$000690,;3781:331. 93-1:085."121

,
ARRECADADA EM

.__ ..._._---_.._----_........._-
ORCADA

1882-1883 1883-1884 1884-1885

- .
2:05:..950 2:4- 176 3:548"904 2:723 000

LEGISLAÇÃO

Lei n. 17 de 7 de Novom
bro de 1838 e 922 de
15 de Março ele 1884.

DENOMINAÇÃO
DA

RECEITA

23 Imposto sobre contrac
tos de compr•. e venda
de bens de. raiz .... " Lei n. 853 de 15 de Ju

lho de 1882 e 9220 de
15 de Março de 1884.

.....
~ .

I~
rf/J

I=~I========-I========I:====I====I====I====II

22 Divida activa. "

62:482§47 60: 144$163 61 :313$000
•

275$000 ..... o •••• o J50$000 212$000

25 Dito sobre compromissos
de irmandades reli-
giosas ' Lei n. 17 de 7 de };o-

vembro do 1838, 105
de 8 de Novembro de
1843 e 922 de 15 de
Mar1;o de 1884 .

27 Dito sobre boticas Idem idem idem .

28 Dito sobre deposito de
carvão de pedra..... Lei n. 853 de 15 de Ju

lho de 1882 e 922' de
15 de Março de 1884.

24 Di to sobre prorogação
de contractos..... '" Lei n. 507 de 7 de Ju

nho de 1851 e 922 de
15 de Março de 1884.

26 Dito de 3 ",', 1e expe
diente sobre 0 valor
das mercadoria ue
qualquer procedencia
de fóra da provincia. Lei n. 922 de 15 de

Março de 1884.. , ....

50$000

5Q$Oi.>O

436$000

953;"000

(3{}$0

120$000

50$000 .

50$000 .

750$000

840~000

50"000

5008000

32 Dito s bre joalh8iros
que mascatearem na .

• provincia Lei n. 590 de 23 ete De-
zembro de 1865 e 922
de 15 de Março de
1884 o •••••

29 Dito sub titutivo da
meia siza de escravos. Alvará. de 30 de Junho

de 1809, lei li. 28 de
5 de Novembro de
1836, 652 de 14 de
Dezembro de 1871, re
g-ulamento n. 7.de 5
de Março de 1862, 922
de 15 de Março de
1884 .

I
31 Dito sobre venda de

bilhete de 10terins de ,
outras província ... o Lei n. -3 de 15 de Ju

lho d 1882, 922 de 15
• de Março de 1884 , .

30 Dito sobre procuração
p:tra venda de escra-
vos " o ••• ' Lei n. 709 de 3 de No-

vembro de 1874 e 922
de 15 de Março de
1884 .
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DENOMINAÇÃO
DA

RECEITA
LEGISLAÇÃO

•

ARRECADADA EM

ORQADA

2--1883 1883--1884 1884--1885

38 Dito sobre navios Ide
longo curso..... " . " Lei n, 224 de 6 de Julho

de 1850 e 922 de 15
de Março de 1884.... ·9: 529$800

.43 Dito sobre bilhar e
outros jogos Lei n. 658 de 28 de Ju-.·

nho de 1873 e 922 de .
15 de Março de 1884, .

44 Dito sobre typographias Lei n. 853 de 15 de Julho
de 1882 e 922 de 15 de
Março de 1884....... 50 '000

3 Dito sobre mascates de
qualquer especie na
capital e seus subur-
bios ".' Lei n. 853 de 15 ele

Julho de 1882 e 922
de 15 de Março de
1884 , .

34 Dito sobre os que mas
,catearem com fazen
das, quinquilharias,
miudezas nos muni· .
cipios f6ra da capital. Le ,658 de 28 de Ju-

nho de 1873 e 922
de 15 de Março ele
1884 .

35 Dito sobre alambiques .. Lei n. 853 de 15 de Jl.1
Iho ele 1882 e 922 ele
15 ele Março ele 1884.

36 Dito sobre padarias.... Lei n. 617 de 23 de De
zembro de I 65 e 922
de 15 de Março de
1884 ' .

37 Dito sobre casas com
merciaes que vendem
drogas , ., Lei n. 853 de 15 de

Junho de 1850 'e 922
• de 15 de Março de

1884 .

39 Dito sobre hiates e bar-
caças, etc , Lei n. 352 de 26 de Se-

tembro de 1856 e 922
de 15 ele Março de
1884 , .

40 Dito sobre vendade pol-
vara....•......... " Lei n. 635 de 9 de De

zembro de 1870 e 922
de 15 de Março de
1884 " .. , .. '

. 41 Dito sobre caieiras...... Idem idem idem .... , ..
42 Dito sobre machinas de

descaroçar algodão... Lei n. 853 de 15 de Jullio
de 1882 e 922 de 15 de
Março de 1884 .... : ..

45 Dito sobre escravos re-
colhidos acad' ..... Lei n. 817 de 7 de De·
• • zembro de 1877 e 922

de 15 de Março de
1834 , .

46 Dito sobre carros e car-
r?ças ' Idem idem içlem.,. , > ••

120 000

760 000

1:330 000

615$000

68$000

745$000

846 000
95 000

1:050 000

•
85$000

360 000

300$000 450 000 290 bOO

865 000 682$500 769$000

620000 1:482$500 1:1~4$000

740$000 790 ÓOO' .715 000

178$000 151$000 1~2$000

9:719$720 6:807 200 8:685 000

1:375 -000 2:060 00 1:390 000

863 '000 730 000 813 000
60 000 30.. 000 63$000

1:441 000 1:430$000 1:307$000

100$000 75$000 87~000

50$000 50$000 50$000

•
110 340 36$800 '77 000

340$000 280$000 327$000

•
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26$000

218000185$000

.' ~O$ÓOO30$000

470 000•

30$000

, .A.RRECADADA EM.
ORÇADA

1882-1883 1883-1884 1884-1885, .
..

115$000 70 000 55 000 80 000

360$000 320$000 410 000 360 000
2-5$000 50 000 50 000 42 000. .

2:9 ' 000 3:642$000 2:981 680 3:203 000

,

80 000 60 000 30$000 56$000

LEGISLAÇÃO
DE OMINAÇÃO

DA
RECEiTA

C\l
CQ
O>

f;l
..:lo

;g
rJ'/l

rJ'/J =========1o=========J,====1

51 Dito sobre olarias Lei n. 635 de 9 de De-
zembro de 1870 e 922
ele 15 de Março ele
1884.•..............

53 Dito sobre casas que
venelem bâralhos ...'. Lei n. 889 de 27 de

Março ele 1833 e 922
de 15 de Março d'e
1884 .

47 Dito sobre licenças para
theatros, circos, etc .. Lei n. 658 de 28 de Ju

nho de 1873 e 922 de
15 de Março de 1884.

48 Dito sobre Cllrraes de
apanhar peixe Lei n. 853 de 15 de Julho

de 1882 e 922 de 15 de
. Março de 1884 .

49 Dito 'Sobre hoteis Idem idem idem .
50 Dito s bre casas que

.venelem beuidas espi-
rituosas ' .. Lei n. 28 de 5 de No-

vembro de 1836 e 922
de 15 de Março de
1884 .

52 Dito sobre casas que
vendem fogos arti-

ta ficiaes : .. Lei n. 8~ de 15 de
r-. Julho 1882 e 922

de 15 de Março de
1884 .

3:303 0005:124$0001:482$000

.
100 000 50000 75$000

!
395 000 130$000 283$000

,,
-" ......... 2:426$646 2:426$000

325$000

58 Dito sobre exames de
preparatorios Lei n. 889 de 27 de

Março de 1883 e 922
de 15 de Março de
1884.........•..•...

57 Dito sobre charutos, ci
garl'os e fumo impor-
tados Lei n. 922 de 15 de

. 'Março de 1884·...... . .........•

541rt1o obre cigarros..... Idem idem idem.
55 Dito sobre agentes de

companhias de segu-
ros de qualquer es- ,
pecie ' " Idem idem idem: .

56 Dito s':>bre escriptorias, Lei n. 853 de, 15 de
Julho de 1882 e 922 de
15 de Março de 1884.

2:271 '884 .2:530$000

59 D~to obre provisões de
advogados, solicita-
dores, etc Idem idem idem " , , .

60 Dito sobre escravos Idem idem e regula~

mento de 30 de Junho
de 1883 .

61 Dito sobre estaleiros de
calafate... " .... , .. " Lei n. 922 de l5 de

. - Março de 1884.
62 Oito sobre aguardente

importada Idem idem idem , ..

2:787$400

75$000

1:977~0

75$000

um 000
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DENOMINAÇÃO
DA

RECEITA
LEGISLAÇÃO

ARRECADADA EM

1882-1883 1883-1884 1884-1885

ORÇADt\.

63 Emolumentos das re-
partiçõe provinciaes. Lei n, 82Q de 7 de Fe

yereiro de 1879 e 922
• de 15 ele Março de 1884 6: 555 600 5: 688$700 II :635$500 7: 960$000

EXTRAORDINARIA

537$000

413~OOO
371$oot"

I: 157$000

4: 108$000

9:672$000

428 '964

i :092 130

1:025 960

. .

'480

91 '708 ..

132$500
577$071 .

719$737

1:3

5:677$OQO 13:667$5~9

,

463 '123

16$~22
165$31l1ll1

1:075$410

24:499 92 24:499$992 24:499'992 24:500$000

64 Rendimento dos bens do
evento .... , ...•... " Lei geral de 6 de e

tembro de 1850, lei
provincial n. 262 de
5 de Abril de 1852,
regu1:lmento n. 9 de.
10 de Março de 1862 e
lei n. 922 de 15 de
Março de 1884, .

71 Auxilio as obras publi
cas provinciaes.•.... Lei n. 889 de 27 de

Março de 1883 e 922
de lpdeMarçode 1884

1'------:-----1----

373:gglS2821355:635$34213~:547'244411:629$000

65 Venda de generos, uten
. is e proprios pro-
vinciaes Lei' n. 580 de 30 de Se-

tembro de 1864 e 922
de 15de Março de 1884 8: 126$000

66 Receita eventual. ... " Lei n. 28 de 5 de No-
vembro de 1836 e 922
de 15deMarçode 1884.

67 Rep03ição e restitlfição. Idem idem idem .. ' '"

RE"nA UE APPLlCAÇÃO
ESPECIAL.

68 Se1l0 e emolumentos
das patentes de of-

o ficiaes da guarda na-
cional , Lei geral n. 239:=? do lo

de Setembro de 1873
e provincial n. 747
de 31 de Agosto de
1875 e 922 de 15 de
Março de 1884 ..

69 Imposto sobre equipa
ge'ns e casco de em-
barcações Lei geraln. 2348 de 25

de Agosto ae 1873 e
provincial n. 747 de
31 de Agosto de 1875
e 922 de 15 de Março
de 1884 :

70 Auxilio ::i. farga policial. Lei geral n. 2640 de 22
de Setembro de 1875
e provincial n. 817 de
7 de Dezembro de 1877
e 922 de 15 de .Março
de 1884 .

Contadoria do Thesouro Provincial elo Rio Gmncle do Norte, 23 ele Fevereiro de 1886.-0 contador,
Genesio Xallie?" Perei?-a de Brito. •



•
OrçaD1ento da despeza provincial do Rio

o exercício de 1886-1
de do Norte~ pará

Assembléa Provincial . o ••• " ••••••••••• , ••••••••••••••.•.. ' o .•••••• o ••••••••• '" • 22: 104$000
Secretaria da Assembléa , .. , . o , •• _•••• o • o•• , •••.•.••• , .' • • • • 6: 560. '000
Dita.da Presidencia 0 ••• ' •••• ,', ••• o ••••••••••••••• , •••• 0 ••••••••••••••••••• , ••• '22:541 '000
Força Policial .. : , , , o •••••••••. o • o • • • • • • • • • • • • • • •• 53: 1:127
Segurança Publica " .. ,. o, ••••• , •• " •. , •••••••• , 0 ••• '. o •••• ' o.... • • •• 2:500'

•Caridade Publica ' '., o •••••••••••• ,. " •••• '" •••••••••••••• ' ••• , •• ,.... ••••• 31 :556 710
Instrucção Publica : '152:956$000 ,
Culto Publico o o.............. 10:335"000
Thesour'o Provincial o •••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• o •• , • • • • • •• 20: 840 000
Mesa de H.endas e Collectorias , : " ' " 50:450000
Obras Publicas., , .. : , o ••••••• '. '" 31 :600 000
l11uminaçfw Publica o •••••• o •••••••••• _ 0 ••••••••••••• , ••'..................... 4:800$000
Passagem do R.io Salgado : •. , o o o.............. 600 '000
Divida Provincial o,. o ••• " •••••'0 .. ' •...............•.......•. ;. '" ,. 30: 164$302
Aposentados e reformados .. I L...................... 43:37~'139

Exercicios findos•.................... , , , " .. ' " 5:000 -000
Juizo dos Feitos , ' , , .. o" _ ••• " •• '.' ••••••• :. o ••• • 600 ,000
Réposições e restituições,' , , .. , . o ••••••••••• o ••• , •••••••• ,'. • • • 50 000
Even tuaes , " . , ..................................•......... , . . 3: 000 '000

492.:40 151

Contadoria do Thesouro Provincial do Rio Grande do Norte, 17 de Fevereiro de 1887. - O cou
tador, Gel1esio Xavier Pereira de Brito.

TABELLA N. 1

Assemblea Provincial

Dnlalho da dospoza

Diarias a 22 deputados•............... , o •• ' •••••••

Ajuda de custo aos mesmos ' o •• • •••••• : ••• " •••• ,. " ••• ' ••••••••••••••

Tachygrapho e publicação dos debates ' .•................ o •••••••••••••••••••• , ••

'l'ABELLA N.2

Secreta/'ia aa Assemblea

Olficial-maior, ordenado.. , . , '.' .. '.' , " .
-Gratificação ' ~.: 0 •••••• ,

Dous officiaes, ordenado : , , .
-Gratilicação , , .....•...... , '..
Escripturario archivista, ordenado ' , ~ ,. _ , ..
-Gratificação _ , , .
Porteiro, ordenado " , .' '.' , " .
-Gratificação '" • "

'34

Impnrl.aneias

16:104 '000
3:000"000
3:000 '000



-2-

Dous continuos, ordenado .•............................•..•.......................
-Gratificação : ...•.............................................
Impressão de cópias para disc ão.........................•.............. ' .
Expediente '" . .., .. '. '" , " '" ' , .
Agna e asseio ...........................•........................................
Illuminação nos dias de fest[t nacional. : ." ' .. ' ' , .

TABELLA N. 3

Secl'etaria da Presiclencia

Secretario, gratificação .
Oflicial-maier, ordenado.. . . . . . '.' .
-Gratificação .......................................................•............
Tres ch~fes de secção, ordenado ' : , ' '.' " .
-Gratificação , : : .
Tres ofliciaes, ordenado .......•................................................ " .•
-Gratificação '. . . . . . . . .. . •........................•...............•........
Tres amanuenses, ordenado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . _. 4 •••

-Gratifi,cação : : ........•..............
Oflicial archivista, ordenado .........•.... : : '•.
-Gi'atific!lç'ão .. " . . . . . . . . . . .. . .
Porteiro, orclena~o .
-Gratificnção : ' ........•................
Continuo, ordenado " ~ : '" " ' " •....
-Gratincação. " '" .........•.. ~ ' ............................•........... : ..
Correio,' ordenado.. : " '.' ...•................... , .
-(Jlratificação : .
Expediente.•..............................•...•...................................
Agua e asseio ' " '.' " ..
Impre são do relatorio da presidencia : .
Idem dos actos legislativos " , ' " ".
Publicação dos actos administrativos ' ' .

TABELLA N. 4

Força policial

'Capitão, soldo. .. . ' .
-Grati ficação ... " ..........................•.. '................................•• '.

•Tenente, soluo ......................................................•..............
-Gratificaçã0 , , : : .
Cinco'alferes, soldo ~ .
-Gratificação , ............•...........................................•
10 sargento, soldo. : :, " ....•..........•... , .
-Gratificação ..............•.........•.•..........................................
Tres 2°6 argentús, soldo .
-Gratificação : , .. : , .,
Forriel, soldo , .•.. " ' .
-Gratificação ' ' '" ." '" " .
Dez cabos, soldo t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

•

1: 150. '000
1:000 000

400. 000
3:840.000
·96.000

3:000S000
750 000

2:073 600
518$400

1:000 000
250 000
800.000
200. 000
691 200
172 00
300.000
75 000

1:680"000
80 000

600 000
600 000

1:800$000

1:200 000
600 '000
800 000
400 000

3:600.000
1:800-000

288 000
144 000
768 000
384'000
240 000
'120 '000

2: 184$000
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-Gratificação '.' , ." ; ' .' .
Dous cornetas, soldo .
-Gratificação .
Noventa e seis soldad03, ·oldo .
-Gratificação , ............•......................
-Fl1rdamento '.' ....................................•...
Ajuda de custo a omciaes em diligencia ..
IUuminação a quarteis , .. : ~ .
Aluguel <ie casa para os mesmos , '" , " .
Remedia ás praça , .
Dietas :is mesmas " , .
Expediente e eventultes " , .

TABELLA K. 5

Segtwal1ça publica

Aluguel de CltSlt para prisões , .
Illumina.Ç<'i.o as me 'ma' e guardas respectivos ..

TABELLA N. ti

CÀl'idade publica

Admini trador, gra.tificação.........................................•..............
l'lIedico '" ......•.................... ' .
Dou amanuen e , ordenado , , , ' " ........•.....•......

Cu teia, sendo :
Enl' rnleiro, gratificação , ' ' ' ' ' .
Ajudante, idem , .
Enfermeiro, idem , , .
Aj udall te, idenl " .
Cozinheiro, idem, .
Ajudante, idem ......•................................ ' , .
Tl'e servente, idem..•........................................... , .............•.
Di ta , layagem de roupa e enterramento de cadaveres .. " .. , '" .. " ' .. ,
Remedias · .
Diaria a pre os pobres ..........•.................................................

TABELLA -.7

lnstl'ucçao publica

Director, ordenado , .
-Gratificação•............................................ , .

ecretario, ordenado : ..............................................•..........
-Gratificação , .....•............... " , .
Amanuen e, ordenado ' ., '" " ' ..
-Gratificação , .
Padeiro, ordenado , ...........•...................................
-Gratificação , ........................•............
Continuo, ordenado........•............. " , " ......•.........
-Gratificação , ...................•...... " " " .•.... '" . " .

35

1:176 000
436- 00
235$200

20:736 000
10:368$000
4: \{7$100

500$000
1.300$000
1:500. '000

250. '000
250~;OOO

500$000

820.000
1:680$000

1:400$000
ÓO 000

1:200 000

420'-000
312$000
360 000
240 000
240 000
240 000
672$000

6:627$6 O
3:640 790

15:394$240
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Expediente ' ., " . " ' '" .•............ "
Agua e a 'seio " ......•......... ' .' .. , ., .. ' .

Atheneu:
Lente de lJortuguez e rltetorica, ordenado " ' .
-Gratificação ..................••...........•.......•............................
Dito de latim, ordenado ....•.............................. " .. '.' ' , .
-Gratificação .
Adjunto de latim, O'ratificfl.ção .
Lente de geographia, ordenado .........•............ : ............•................
-Gratificação ........•........•.............•........................•..........•
Dito de historia, oruenado ,
-Gratifica,çáo ...•.................'................•............ " .
Dito de geometria, ordenado .......................................•..............
-Gratificação .
Dito de arithmetica e .algebra, ordenado ' .
-Gratificação...............•..............................•...•.................
Dito de philosophia, ordenado .. , .' .' ' " ' ' .
-Gratificação .....................................•..............................
Dito dE: inglez, ordenado •......... , .
-Gratificação ' .
Dito de francez, ordenado .
-Gratificação .

Aulas avulsas :
Lente de latim e francez de S. Jose, ordenado .............•...................
-Gratificação...........................................................•........
Dito de dito de Principe, ordenado .
-Gratificação...... '.' .....................•...........................•...........
Dito de dito do Ce~tri1-mirim, ordenado ' ..
-Gratificação '................•....................................
Dito de dito de Mos-oró, ordenado...............•..................................
-Gratificação........•...........................................................
Dito de dito do As ·ú, ordenado....................................... . .
-Grat~ficação "...........................•...........

Aulas primarias:
3a entrancia :

Quatro professores da capital, dous de S. José, dous do Principe, dous de l\'Iacau, dous
de Mossoró, dous do ASSÚ, dous da Imperatriz, dous de Canguaretama, um de
J\'Iacahyba, um do Cearâ-mirim, um do Jardim e dous adjuntos á cadeira da
capital a 600.~ de ordenado, 350,. de gratifica.ção e 48$ de agua e asseio, ordenado.

-Gratificação .
-Agua .
Aulas nocturnas, aluguel de casas .
-Luz......•.....................•...............................................
Cinco professoras da capital, duas de Macahyba, duas de S. José, duas do Ceará-mirim,

duas de Macau, duas do Principe. uma (Le Canguaretama, uma de :;\[ossoró, uma
do Assú, uma do Jardim e uma da Imperatriz, a 600$ de ordenado, 350$ de gra.tifi
cação e 48$ de agua e asseio, ordenado..................................... .

-Gratifiçação .
-Agua e asseio ...........................................•......................
-Gratificação especial ...............................................•...........
Aluguel de c~,as ...........•.......•............... , ..... , .. : ...........•........

400::;000

120:'POO

1:200~000

300.'000
I :200,'000

300:'000

800:'000
1:200~000

300$000

1:200~'OOO

300 'OUO
1:200$000

300, '000

I :200,000

300.'-000

1~200:000

30o.~000

I :200.:'000
300$000

1:200$000
300:'000

960,:000
240:'000

960.;000

240$000
960 000
240. 000

960:'000

240:'000
800. '000

200:'000

13: ROO.:·OOO
8:050$000
1:008:'000

1:560$000
6<10..000

12: OOO.~OOO
7:000s000

960,'000

100.:'000
2:760$000
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2a entrancia :
Pro~ ssores e professoras de Papary, Arez, Goianinha, Nova ~ruz, Santa, Cruz, Touros,

Angicos, Sant'Anna de Mattos, Triumpho, Caraubas, Apody, Porto Alegre, Pão
dos Ferros, S. Miguel, Serra Negra, Acary, e um profes 01' avulso, a 500$ de
ordenado, 300,' de gratificação e 48,' de agu3. e asseio, ordenado. o •••••••••••• o ••

-Gratificação o • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • •••••••••••••••••• ,

-,\gua e a eio•............ , , o •••••••••••••••••••••••••••••••• o

-Aluguel de casas.................................•.............. o ., .' •••• " •• o' •

la entrancia:
Professore' de . Gonçalo, utinga, Extremoz, Ponta Negra, Pirangi. Muriú, E pirito

Santo, ViUa Flor, Vera Cruz, Santo Antonio, Tibau, Capella, Taipti, Campo de
Sant'Anna, Periquito, Guamaré, Areia Branca, S. João do Principe, C~'rae,;

• Novo', Flores do Acary, Rosario, Luiz Gomes" Parelhas, Jardim de Piranlla.',
:.\Iaracajau, Bregilll1o, Jardim de Angicos, S. Raphael, S" Fernando, Santo Antonio
de Macabyba, Maceió, Bomfim, S. Sebastião, Barriguda, Patu, S. Miguel do Jucu
rutt'l, TalJatinga, Caissara de Touro.', 1jpaúema, Sacramento, Zumbi e Panellas, e
profes oras de S. Gonçalo, Utinga, Extremoz, Ponta Negra, Espirita Santo, Vera
Cruz, Capella, &wriguda, Maceió, Areia Branca, Rosario, Santo Antonio, Taipti,
Currae ovos, S. Fernando, Luiz Gomes, Jardim de Angico, . JoiLo do Principe,
a 400,' de ordenado, 200$ de graWicação e 48$ de agua e asseio, ordenado ;

-Gratillcação o o ••••••••••••••••••• o ••••••• o • o ••••••••••••••••••••••••

-Agua e a. seio .. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aluguel de casas......•..•..... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••

Aulas mixta :
Profe ores de . Bento, Cortezeiras, Poço Limpo e Victoria a 400" de ordenado, 200"

tle grati1lcação e 48$ de agua e asseio, ordenado ; .
-Gratificação o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A"'ua e a' eio o, ••• o •••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aluguel de caSal .........•............... o ••••••••• o •••••••• o •• o ••••••••••• o ••••••

Ellucação de cinco moços pobres filho da provincia no Seminario Ue Olinda.•.. , ...
Idem idem idem que se dedicam ao estudo superiores em qualquer academia do Imperio.

TABELLA N. 8

Culto publico'

Guizamento e fabrica a matrizes .. o' '" '" •••••••• o' •••••••••••• , ••••••••••

Congrua aos coadjutore o ••••••••••• , •

TA"B.t:LLA N. 9

Thesou)'o Provincial

ln pe tor, ordenado. o ••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• o ••••••

-Gratificação ......................•... o •••••••••••••••••••• o •••••••••••• o •••••••

Contador, ordenado o ••••••••••• o ••••••••••••• ; ••••••• o •••••• o ••••••• o •••••

- .ratificação " ............•.. ' , ' .
Procurador fi sc..'tI , ordenado .....•.......................... o ••••••••••••••••••••••

-Gratificação o o ••••••••••••••• o ••••• o' •••••••••••••••••••••••••• o. o •••••• o

The nurei,ro, ordenado o " .' •• , ••••••• ' , ••• '" ••• ' • o ••••• , •• o •••• o, ••••••••

-Gratificação o • o • '" .

-Qu brados....•... o •••••••• '" ••••• o •••••• o •••••••••••••• o ••••••••••••••••••• ' .'

-.

24:000 '000
12:000. '000
2:880,~000

3:600:'000

1:600"000
8005000
192$000
240 000

1:750$000
1: 00,000

1:935 000
8:400 000

2:000$000
500$000'

1:600$000
400,,000

1:200 '000

300$000
1:200 000

300 000
2 000

•
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Dous 1°9 escripturarios, ordenado .. oo.... o.. o..•. ooooo" .. oo' ..• o•o.•. , •••..•....•...
-Gratificação o o o..• " o•...• oo. o.. o••...•... o o•...•.•...••...•.
Quatro 2°9 di to , ordenado .•.... o. ooo o..• ooo.•.... o•.•. oo' o. o..•. o•..... o•
-Gratificação o.....•....... o.' .. o.• o.. o oo o o.•..•... , .. o.....••.
Dous praticantes, ar lenado ... o•.•..••..........••..... oo.• o•••.. o• o. o••..........
-Gratificação .•...•..•. o" .. o' . o o o. o.... o.. o... oo... , ...•• o" .. oo, .• ' . o
Porteiro, ordenado. oo ' o.. o' o•. " o o..•.......•••. o.. o o' o. o' o..
-GratLticação. o o.. o. o o.•...... o. o.. o•. o.•.....• o...•........ o. o
ContinuJ, ordenado o o. o...........•.• o..........•.•. o o•• o. o...•..
-Gratificação. o. oo. o o o. o.•. o.....•...•••....•. o o•.•.•..••.....••••
Correio, gl'atificJ.çâo. o.. oo. o. ooo o..•...••.•• o.. oo•.••.• o...•..•..•.••. o.•.... o
Expediente. o.•• .• ...•...• o•..•.••... o....•. o ,: ••.•..•..•• , •.. oo...••....
Agua e asseio oo.....•.. o.•.• o.. , o o.. o." . o.........•....••••• ' .. , ..••.

TABELLA N. 10

Me a,de Rerulas e Collectorias

Porcentagens.•.... o.....••.... o , .•.• o...•.. oo...•.•..•. o....•...•..... o .
Aluguel de casas para mesas ele rendas e embarcações para vi itas fisca,e:; .... , •..... o

TABELLA • 11

Obl'as Publicas

Com obras publicas pl'OVillClaeso o•...• o o...•. o. o. o......•.. ' .
Encarregado das mesmas obras. oo. '" o.•.....••..• o...••..• '" ...•.•.• , .•.. " .. ' •.

, TABELLA. No 12

llZ1~minação publica

2:208$000
552$000

3: 40'000
960 000

1.344.:000
336. 000
SOO 00
200$000
672.000
16 '000
360. '000

1: 620"000
SO$OOi

50: 000:'000
450."00

30:000 000
1:600 000

Cu teia da illuminação oo o..•..• o.•.... o............................ 4: 00'000

TABELLA N. 13

Passagem do rio Scilgado

Administrador, gratificação.•.• ,. o., •• ' o...• o.• ,. oo••.•.. : o....•••.••••.•.. o'•......

TAIlELLA N. 14

Divida provincial

Amortisação e juros do Banco elo Brazil. o. oo. o....•... o....• oo•........•...•••.. o•.
Juros e resgate de apolice ..•... ' o., •. " ... o.... :. o. ooo' " .• '" .....•••. '" o' " .•. ,

T.ABELLA. N. 15

Aposentados e refol'mados

Secretaria da Assemb1éa:
Officia1 maior Antonio Benevides S. de Mello, ol'uenado •.. o" o...•...••...•.••..•..
Dito Manoel Onofre de Andrade, idem.•.•.. oo•...•...••.. o...•..• o, ..•..••.........
Porteiro Napoleão E. P. de Góes, idem.........•••.......•.•.••.•...•••••..•...•.•.•

600.:'000

24: 163. '302
6:000$000

626 877
88 000
536$350
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ecretaria da Presidencia:
Official maior .Manoel Joaquim Pereira do Lago, idem , "
Dito Francisco Gomes da Rocha F<tgundes, idem .
Cllefe de secção Franci 'co Othilio A. da Silva, idem , ..•....•... , ..•.•.......• , .,
Dito Joaquim Lourival de M. Açucena, idem , .. · , .
Dito Manoel Pereira de Azevedo, idem. , ........•. , , , .
Omcia I João Walfrido de M. Açucena, idem." .
Dito Joaquim Damaceno de Albuquerque, idem '.•.. , .•.•..... " .
Porteiro José Joaquim Pereira do Lago, idem ...................................•....

Tbesouro Provincial:
ln pector Antonio Pinheiro da Camara, idem , .
Enéas Leocracio ue M. ouza, idem.............•............ , ..•.......... ,' ...•

-Thesoureiro João Ferreira Nobre, idem............................•..... ' .
Dito João Ferreira Nobre Junior, idem " '" '" , ...•. : ..
Dito Vicente Ferreira Alvares, idem , ...•.... ,., , ......•.........•••......
ClleCe de secção José Gomes Ferreira, idem " , " .. , , .. ' .. , ,. ," .
Dito José Pedro de Carvalho, idem, " , .. ' ,.
lo escripturario José do Rego Bezerra, idem..............................•......
Dito Antonio ~1'1inervino de M. Soare, idem ' '"
Continuo João Cados Lins Bezerra, idem............•.............. , .

ln trucção Publica:
Amanuense Antonio O. Rodrigues de Macedo, idem __ . , •....... '
Bedel José Francisco de Albuquerque, idem .
Bibliothecario Manoel Ferreira N. Junior, idem ' ' ' .
Lente de porluguez Aleixo B. da F. Tinoco, idem , .
Dito de latim de S. José, José Ribeiro Dantas, idelU , , , " ...• , , '.
Professores de primeira lettras:
José Gothardo Emílio, idem , .
João Damaceno de Albuquerque, idem .
José Alves da ilva, idem ' , '" '" ".
Aderaldo Jo é de :l\1oura, idem , .•.........•...•.............•......
Manoel Maria d'Apresentação idem , , , .
José Alexandre Freire de Carvalho, idem " ' ....•......... " .' .......• "
Primo Feliciano 1\1. idem....•................••.......•... '" ........•.....•.. '" .
Vicente Ferreira Coelho, idem '.' ..................•..
Tri tão Alves G. C valcanti , ........•....
l\Ianoel Bàsílio Pereil'a, idem..................................•............... : .
Joaquim Manoel Carneiro C. Beltrão, idem ~ ..
Manoel Laurentino Freire de A. idem · .
Jo é 19nacio Pinto, idem .........•..................................... , .
Fl'anci co Manoel dos antos, idem .
Franci co Lu tosa Cabral, idem ,. " .
João EH 'io Emerencio, idem .......................•.. , ..•......... , .
1\1anoel Onofr6 Pinheiro, idem.. , ........•..... , " " ......• , .. ' , .
Joaqtum Ildefonso Emereucio, idem , •.... , , ........•... ,

. ProCessoras :
D. Balbina F. Esbella de Almeida, idem.........•.......... , .
D, Isabel Fl'.\ncisca de Quintal Barros, idem : .
D. Florinda JO:lquina Uvares, idem , ......•.....
D. lunocencia Joaquina M. Açucena, idem..................•... , .........••.•......
D. :'IIaria 'Manoela de Ca tro, idem.... , .........•.......... , ..•..............•.

1:í76$666
l:2M 666
1:293$446

958.000
1: 128 400
1:000 000

944 955
659$333

1: 160 120
7 .' 66

296 "480
436. '700
740:740

2:666 666
459"459

950 '000
950 000
234$650
461 88
4178333
225:'111
350'000
263 911
289$050
600 000
500'000
500 000
797: 955
500"000

1 :465
950 000
50 $520

1:266.666

500'000
427$287
138 000
146 018
328$333
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D. Igllacia Joaquina do Sacramento, idem , •.... , ................•
D. Cal'olínll. .Marcolina, idem , , , , ..
D, Anna Rosa Emitia, idem , , , , .
D. Joaquina Facelli Villa, idelu , , , .
D. Florencia Maria de Jesus, idem , ................•.•.....................

Corpo de policia :
Tenente José Antonio de Souza Caldas, .'oldo" " , ...•....•...... " "
Sargento José Joaquim de Andrade, idem ..
Dito Seba tiáo Mathias Guimarãe. idem.......•........... , .
CalJo Manoel Fel'reira Placido, idem .
Soldado Franci co de Paula Barros, idem " ,. '" '" '" .•.
Dito Joaquim 'Gome' de Faria, idem , .
Dito Firmiano Gomes Martin, idem........•....................................
Dito Pedro José Bapti ta, idem ' , .' , ..........•..... " .
Dito Luiz l\Ia.rtins Praça" idem...........•........ · , ....•..

• TAHELLA. N. 16

500$000
444 133
600;í;000
925 000
938$33:1

721$260
256'000
256'000
194"714
324$000
255$500
109:'500
216$000
2168000

Exercicios lIndos .. , ...•.........•...•.......•.......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5: 000$000

T.\lJE.LLA '. 17

Jui::o elo Feito.~

Escrivão, gratificação .... , ..... , .......•............ : .......•.............. '..•....
Ao' empregados, porcen tagem , ............•...................

800...·000
300$000

• TABELLA N. I

Reposição e restituição....•.........•. , .. ,. ...•..........................•....•....

TABELLA 1\. 19

500~000

Eventuaes., .......................•...•....... '" ...••...................... '" .. 3:000 '000

402:408 '151

QUADRO DE~roNSTRATl\'O DA DlVlDA PAS'lVA ACTUAL DA PR.OYlNCIA DO RIO GRANDE DO ~ORTE

lmportancia da divida contrahida com o Banco do Brazil. . '.' ....•..................
Idem de apolices da divida publica provincial .........•............................
Idem dejuros das mesmas, proveniente de annos anteriore· ,., " ,
Idem idem do exercicio ele 1885 - 1 86 ..

Idem de exe!'c:cios findo, a saber:
Vencimentos ao funccionalismo ...•..... , , : ..
Material. .. " .' , ' " , " : ., ., , , .

I 0:759$ 52
28:000,000
1:98 33

152$000

6:286$595
7:280 000

224:46 $280

Contadoria do Tlte ·ouro. Provincial elo Rio Grande do Norte, 22 de Fevereiro de 1887.
O contador, Genesio XlZvie)' Perei1'a de B1'ito.



INFORl\li\ÇÃO N. ~7

Sa:J:1'ta Ca1;harina .





SANTA CATHARINA

Provincia de Santa Catharina.- Palacio da Presidencia.- 2a Secção, 14 de Fevereiro de 1887.

Illm. e Exm. Sr.- Passando as mãos de V. Ex. cópia do officio que em 12 do corrente mez
dirigiu José Ramos da Silva Junior, Inspector da Thesouraria de Fazenda, bem como os trabalhos
por eUe organizados em virtude do Aviso Circular de V. Ex., de 6 de Novembro do anno proximo
passado, e a qu~ denominou « Estudos sobre a Provincia de Santa Catharina~,tenho a honra de li:oli
citar a attenção de V.. Ex. para o empenho e dedicação manife tados pelo mesmo cidadão em tal
serviço.

Deus Guarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Barão de Cotegipe, Presidente do Con
selho de Ministros e Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros. - Franci co José
da Rocha.

Cidade do Desterro, 12 de Fevereiro de 1887.

IUm. eExm. Sr.-Desempenhando-me dahonrosa incumbenciaque V. Ex. se dignou com
metter-me em seu officio de 26 de Novembro do anno proximo pass:tdo, apresentando a V. Ex. os
inclusos -«( Estudos sobre a Provincia de Santa Cath:1l'ina »-, feitos em virtude de ordem do Exm.
Sr. Presidente do Conselho de Ministros, Barão de Co~egipe, devo dizer a V. Ex. que póde confiar
inteiramente nelles, por haverem sido feitos com o maior escrupulo e baseado todos em dados offi
ciaes que recolhi no Thesouro Provincial.- Não os pude apresentar a mais tempo, como desejava,
porque, como V. Ex. sa,be, só em fins de Janeiro podia aqueUa Repartição saber ao certo a receita e
despeza da Provincia, relativas ao semestre findo em 31 de Dezembro, e eu devia apresentar a Y. Ex.
trabalho que comprehendesse o exercicio em andamento, para que fosse o mais completo possivel.

Deus Guarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. Dr. Fmncisco José da Rocha, Digno Presidente
da Provincia.- José Ramos da Silva Juniot·.- Conforme.- O Secretario, Joaquim Francisco de
Barros Barreto.

Provincia de Sa,nta Catha,rina.- Palacio da Pre3idencia.- 2a Secção, 14 de Fevereiro de 1887.

lllm. Sr.- De posse do omcio de V. S., datado de 12 do corrente, bem como dos -it Estudos
sobre a Provincia de Santa Catharina "-, organizados por V. S. em virtude de ordem do Ex:m.
Sr. Presidente do Conselho de Ministros, Barão de Cotegipe, cumpro o grato dever de louvaI-o pela
perfeição desse trabalho e pelo importante concurso pre tado á Provincia.

Deus Guarde a V. S.-Francisco Jose da Rocha.- Sr. José Ramos da Silva Junior.- Confor
me. - O Secretario, Joaqt'irn Francisco de Barros Ba1·reto.

,,
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Administração do EA"'ln. Sr. Dr. Francisco José da Rocha

I

Quaes foram a receita e a despeza desta Provincia e seu saldo ou deficit no exercicio de 1876-·
1877 ou no fim do anno civil de 1877, conforme fôr o systema da contabilidade da Fazenda
Provincial.

II

Qual era a sua divida nessa época, discriminada a fundada da fluctuante, si a houver de ambas
as especies, e as taxas dos juros a que estava sujeita.

I1I

Quaes os impostos creados pela Assembléa Provincial no periodo decorrido do 10 de Janeiro
de 1878 a 31 de Dezembro de 1885, que ainda figuram nos orçamentos, e o seu producto annuaI.

IV

Quaes as novas despezas autorizadas no mesmo periodo, e sua imporbncia annual, verba por verba

v

Qual o estado actual da Provincia, com relação a cada um dos itens precedentes, isto é :- qual
a sua receita e a sua despeza orçadas, o deficit ou saldo presumível no exercicio de 1886-1887 ou no
fim do corrente anno civil, e a importancia da sua divida fundada e fluctuante, bem assim quaes a
providencias tomadas e o resultado que das mesmas se espera para o equilibrio da receita com a
despeza provincial.

,.
r



N. 1. - Quadro uemonstrativo da receita e despcza da província de Santa Catl1al'ílla no exercicio de 1876-1877

RECEITA I DESPEZA

onç40A AnnBOAOAOA
MAIOR

RaCBITA.
MBNOR

I1KCEITA
pon ABnBCAOAn

PIIAOA PAGA
MAIOR

OBSPBZA
IIBNon

DESPEZA
RaSTOS A PAOAR

~Exportafão. H6:445S128 H5:083/J0}7
Ordioaria/Não lanfada 9i:5l88584 85:~53B355

Lançada... . 44: 8~9';UOO 1.5: i3.J8337

Extraordinaria. .•.. " 8 868670

262: 79287111 245: 0628409

,~ ii :36'808i
8 6:i658229

3108337 lJ

865670 I~
----

3978007 i7: 5278310

~

2:086~94~
lJ

2:086,~J48

Ordinarin .
Pntrimonie de imperial

hospicio de caridade
da c•• pit:lI ..

Restituições ..

304: i72lJ2091 279: 762,59011 i9:586lJ83i143 :9969i39

2:74'185601 3:59286661 115i81061 ,~
~ 8888079 8811fl67\1 8

----
306:9i3;~769 29.:21,/'8246 2i:3261J6i6 43:996U139

3:i72S83i

5:547.~862

lJ
8: 720!J693

Ronda com applicação
ospeeial. "

Do .Iiversas taxas ..
Auxilio. prestado pelo

governo geral nos os
tudos da ostrada de
rodagem de S. Josó
a La~es .

Dito dito á força po-
licial. ..

9:i97835i

8
t:7368671.

273: 726lJ737

i9:5628363IiO:36580i21 ,~

20 :0008000 120 :0008000 I lJ
t5:04/J88SU i3:3088216 II

300:2698652144:070112251 i7: 5278310

,~

lJ

II

2:086ffJ48

w

[

Receita arrdcadada .
Movimento de fuodes o .

Recoita propriamente pl·eTincial. .
Deficit. .

1--

300:2618652
(j3:56i8j~1l

55:): 83ifl200

245:5758n9
37: 3598993

282: 935~732

Despoza paga " .
Movimento de fundes o ····0··.· · 1 _

Despoza propriameote prOViOCial.l Pa~a ..~"."""""''''''o.
POI pa.al ..

284: 2448246
69:5868954

35~:8HlJ2JO

279: 762,l90i
3:i72J83l

282: 9358732

Observação

A quantia do 2:741~560 que figurl cómn delpeza fixada na vorba-Patrimonio do imporhl beapital de caridado-Ioi deduzida lIe tricnnio auterier, cujalllódia rupl'osuula.
Cidado do Desterro, i2 de FeToreiro do i887.-José Ramo3 da Silva Jltniol'.
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N. i A. - Quadro desenvolvido da receita da provincia de Santa Catharina,
no ex't3rcicio de 1876 -1877

RECEITA

ongADA À nI\Ec.\OAOA
MAIOR

nDcBITA
MENOR

n ReBITA
POli

ARRECADAR

RENDA POR EXPORTAÇÃO

6.° Imposto do oxportação para dontro do Imperio ..•.
7.0 DHo de 5 % para porLos estrangeiros ••..•..•..••.

U2:995,~223

i3:4498905
iOi: 35'<lI333
13: 72887i4

(I
278880)

H:6\0B890
8

IJ
8

H5:083Jj047 2788809 H:6f>08890 8

RENDA NÃO LANÇADA

/J

2:955n~63

81.2~383
8

3:81.7{1876

3:63M668

800ioDO

1.:959ioi4
559.~693

84,,5UO
2508272

~
,~

lJ

iJ
14.:8748869

ijOOO

575976

~
,9
IJ

7831J716
13S/i331•

1.35S9 7
7{j040

2LBOOO

8:7U9,1MO

i:2478299

fi
5;975,1805

I~
34:18483

i:926H~73

2: 94ih232
17:913iJ831.

866iJI.30
9:6078410

20:8258280

23:2188000
1.:001,5000

Jj
248'i2i

4.:0608474
77H370
593500

4708JH
8861J596
390'0 O

i35,~87
78040

21.6000

85: 353,1355

679{J'l74.

5:8968695
H:938~026

1:678~51.3
9:265,1927

2~:643lJI56

26: 853,1668
i:00080110

SOO.\OOO
i9081~"

6:01984R8
1: 33481163
W~OO
72181.1\3
i02~80

25i5666

~
fi

LO Cobrança da divida acLiva .
2.° Taxa do iO % de beraoças e logados fi parentes cal-

laleraes .
3.° Dito do 20 % a estr·anbos ..
5.° Contribuição pela pralicagem do barras o rios .•.•
iO. Impesto de 1.05000 por vonda de o'cravos .
H. Dito do 2008000 s?bro escravos. e .1.508000 sobl'o es-

cravas quo sablrem da provlncla .
1.2. Dito de i8003 sobre animal quo sabir da pr'ovincia

ou doscer para o litoral. ..
i3. Passagem lIa Estreito .
i4. Imp"sto de pedagio da ponlo do Biguassú .....•••
15. DilO sobro loilõos extra-judiciaos .
i6. EmolumouLos das ropartiçõos proviociaes.....•..•..
17. Novos e velbos diroitos do ompr'ogos provinciaos .
i . Alllguel rlos aposontos do bospital das Caldas .
20. Multas diversas .
22. Restituições o dons gratuitos .
23. Taxa das matriculas nas aulas do Athenou .
2~. Impos\o de 2 % sobro o valor das causas civeis e

cOlumol'ciaos ~ ..•. ~'.".' •. " o o •• o.

25. Impo,to sobro as vigas ..
26. Dito de 300 róis sobre animaos cal'gueiros que coudu-

zam generos para a proVlncm .
�----..::~·I--...::.....--I--....::....-I-----I-----

RENDAS LANÇADAS

2:0868948209h663

I~
5201l0oo

52U5OO0

27 :70453~7
t7:435,$OOJ

45:4398337

27:91 48000
16:915,10 10

44: 829,SOOO

4.0 Imposto de 6 % sobre prodios ..
9.° Dito de patonto por venda do bebidas •..•.••••...

1---::....-1·----1

EXTRAORDlNARIA

Importancia de livros e talões fornocidos . {I 868670 868670 8

86,~670 IJ

ESPECIAL

IJ

IJ
IJ
fi

i

8
IJ

1.2~66
{I

~
t2ll266

26:737868853 :2808603

20:0008000

7:5095903

9435i98
fi

1.:2608195
663,,982

1.3:308-$206

43: 685;~~84

20: OOO,~OOO

7:5098903

9: t408528
i",~4.00

2:233b550
663 982

1.5:01.'.,~880

5~:6071l243

fi
IJ

8:1.978330
26~666

9735~\55

/I
1.:736fi674

tO: 934$l25

Auxilio prestado pelo Govorno Geral aos estudos tochnícos
da estrada de rodagem ontre S. José e Lagos ........

Imposto ad<1iciollal de 3 % sobre o qllalllulI~ de cada con
tl'ibuição, oxcupto podagio o multas ..........•...•••..

Contribuição de 0,6 do I'eal POI' kilogramma do generos
oxportados para patl'imonio das casas de caridado •...

Importancra do mei~ siza do escravos POI' troca .......
Imposto do iOO réis POI' duzia de madoira exportada pelo

llajaby ..
Dito dito polo Tijucas ..
Auxilio prestado pelo Governo IGoral á força policial

\--..::....-·1--...::.....--1----1----1

Observação

O orçamento .da rocoita é o calculado pela 'fhesouraria Provincial para o oxorcício, visto não ter a Lei n. 81.8 do
do Maio de iRi6 precisado o valor das diversas verbas dulla.

Cidade do Desterro, em 1.2 do Fevereiro do i887.- José Ramos lia Sil'va Jtlll'iol·.
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N. 1 B.-Quadro desenvolvido da despeza provincial de Santa Catharina, no
exercicio de 1876-1877

DESPEZA

ORDINARIA

LO Representação Provincial. .
2.° Secretaria do Govorno ..
3.° Thesouraria Provincial. .".0 Consuladn e Mesa de Rendas .
5.° Cullo Publico .
6.0 Instrucção Publica .
7.° Defesa e Segnrança Publica ..
8.° Auxilio á Navegação .
9.0 Soccorro. Puhlicos .

tO. Obras Publicas ..
H,' Despezas de Exacção .
i2. I1luminação Publica ..
i3. Divida Passiva .
iI,. Despezas Di\"orsas .

FIXADA

i9:i508000
17:2753'.01
i8:026ffil60
i2:2~88H8

i: 4008000
77:'!i7861"
58'5905000
9:9328100

H:OOUSOOO
33:9083000
24:227$417

R: 500 "000
6:62 '5i02
3:025B864

304: 172';209

PAGA
II"ENoa

DB3P.t:Z.i.
RE3TOS

A PAGAR

Restitui ções .
Entregue ao Imperial Hospital de Caridade para seu

patrimenio .
1----1·----1----1----1·----11

304 :i72tf.!U9

Observações

A despeza fixada é a que consta da Lei n. 818 de i de Maio de i876. Esta mesma lei não fixou o quantum a despeuder·se
com o patrimonio dos bospitaes

Cidade do Desterro, om i2 de Fe\"creil'o de i887.- Jesé Ramos da Silva Junior.
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N. 1 D. - Quadro demonstrativo elas estacõee. por onde se arrecadaram as
rendas provinciaes de SanLa Catbarina, no exercicio de 1876-1877

ESTAQÕES

Thosouraria provincial. .
Consulado provinciaL .

l
da Laguna .

Mosas de rondas do llajahy .. : .
do S. FrancIsco _ ..
do S. Sobastião .

Cidado do Dostorro, om .~ do FOToroiro do 1.8 7.-Jos~ Ramos da Silva JUllior .

VALORES

37:2338368
S :537fi940

51:5338124
33:61s~n4

22' 553.~778
10:260';776

4:t468376
798j250
762'200

8:363B~S8
1.4:563,5910
H:86;iJ597
1.5:349.<;546

6828365

300:2698652

. 2. -Quadro da divida passiva da provincia de anta Catharina, no exercício
de 1876 -1877

ESPECIES DA DIVIDA IMPORTANCIA

Floatuanto .
Fundada oro apotiaos \ 7 %

prosar~lfa~. ~~~~~~ .~.a.~i~..~.~i~.: ~ ..

DiVIDA FLUCTCTANTE

31.:567,\72:1
67:1.008000 98:667872:1

4!l~400

98:71.681.22

Era assim:

~~~ufi~~1dá~:::::::::::::::::::::::::::::::::::. ::::.~'.:.::::::::::::::::::::::::::::
3:89488'J3

Z7 :672Bl!29 3. :567~72J!

Observação

O desenvolvimento da diTida lIuctuanlo Teja.so DO quadro n. :i A e o da fundada no do n. ~ O.
Cidado do Dosterro, em 1.2 do FOTOreiro do 1.887.-Jos~ Ramos da Silva JUTlior.
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N. 2 A. - Quadro demonstrativo da divida passiva da provincia de Santa Catha
rina, liquidada, por liquidár e prescripta, até o exercício de 1876 -1877

rn SOMMA.
"'"o

~ CORRESPONDENTE E-<

"""" A CADA CLASSE POR ;a-< NA'lUREZA DA DIVIDA lEXERCICIOS LIQUIDADA
~ LIQUIDAR t.J
c!l rn
-< r"l
c:l:: c:l::
-< """" PARCIAL TOTAL

3 Thesouraria Provincial. •.••. '" o' o o o o i870-i87l. 242iJ490 2428490 2428490 11
"" Mesa de Rendas Provinciaes ..• o" o o o o IM70-18/i 25l!273 258273 25,}273

~ i5 Culto Publico......... o' ....... o" o .. i~70-i87l. 25~000 11 255000· . . ........................ i876-i877 375,$OOJ 4008000 li 3758000---
6 Instrueção Publica .. o ............. o' o 1869-1.870 19[;91.3 iJ lJ 8 ~· · · ................... 1.870-i87! 3n~084 IJ 11 8· · · ................... ·1.871.-IR72 79 691 li IJ

~ ,~· · · ................... i874-1875 1.: i26B16! lJ
i :53M;~955· · · ................... i816-1.877 690B83! 2:2298786 6908831. 488400

7 Defesa e Segurança Pu blica .. " o o o o o 1.873-1.874 258100
i32f200

IJ IJ 8· . · . .......... 1.876-i877 1.07,,000 258200 l.O18000 IJ
9 Seeeorres Publieos...... o •••••••••••• 1.871-iR72 698560 IJ lJ IJ IJ· · · .................. 1875-·1876 I. :500Bo 10 iJ 8 IJ IJ· · · .................. i876-i877 2:000$000 3:5698560 i: 569,)560 2:000;1000 IJ

lO Obras Publicas ...................... 1.871.-1.872 -- 2.1Oºº 8 2~JOO 11 IJ· . . ...................... i876-i8i7 24:49911998 2~:5018998 l!4: 499iJ998 8

ii Despezas de Exaeção................. 1870-IR71 i20,1'000 íJ IJ IJ IJ
• · . ................. i81~1813 1.668000 2868000 286HOOO IJ li---

i4 Despezas di versas...... , ........ o .... I.R58-1859 1.6~B165

1.8n~1,i5 11 IJ IJ· · · ................... 1869-1810 i6,~250 18084i5 IJ I~---
3i:567H722 3i :5616722 3:894,'893 27: 612,,s29 483400

Cidade do Desterro, em i2 de Fevereiro de i887.- José Ramos da Silva Jlmior.

N. 2 B. - Quadro demonstrativo das apolices emittidas em virtude das Leis
Provinciaes ns. 673,685 e743 de Maio de 1872 e1874 e das que foram resga
tada na fórma dos arts. 22 e 23 do respectivo regulamento e ordem do Exm.
Sr. Presidente da Provincia, em officio de 23 de Maio de 1874 sob n. 156, até o
exercicio de 1876 -1877

VALORES DAS APOLICES

ÉPOCA DAS EMISSÕES TOTAL

De 1.008000 De 200,)000 De400S000

Emittidas no anno finaneeiro e exercicio de i871 -1812. 64: 30~B'\()0 32:300~000 ~'4oo5000 29: 600,)00(
Idem . . » . i8ill - i8730 5:300.1'010 3:30081)(}() 2:0005000 8
Idem . . . » 1.814 - i875. 1O:IJU08000 '.00';000 fi 9:600,)00)

----- ---- ----- ----
79:6008000 36:0001000 4:400/;000 39:200.,0)(

Foram res~atada:l em virtude da Ordem da Presidencia supra-
meneio nada no exercicin de i873-1814.............. o ..... 1.2:500HOOO 8:5nOSOOO 8005000 3:200BOO

---- ----
-a6:""OOO';OOO67:1.00';000 27:50011000 3:6008000

Está inelu,,:-. nos 67:iOOROOO, em que monta a divida consolidada rundada, a quantia de i2:400,$000 enLregue ans
Hespitaea de Cari de da Previncia, eomo parle do patrimonie dos mesmos hospitaes.

Cidade do De1terro, em i2 do Fovereire de i881.- .José Ramos da Silva Junior.

r



Dezembroele

•

de Janeiro de '1878 a 3,1
seus respectivos productos

•

provinciaes creados pela Assemhléa Legislativa de Santa Catbarina desde 1
de 188ã, que ainda figuram no orçamemto com

dos impostosN. R-Quadro

•
PRODUCTO NOS EXERCICIOS •

LEIS DE CREAÇÃO ESPECIE DO IMPOSTO PRODUCTO
TllTAL

MÉDIA
ANNUAL OBSERVAÇÕES

i 80-188í 1. 1.-18.2 1882·1 3 1 3.í 4 i 4.1885

• TADBLLA •• •
• § 10 N. I. cnsa do grosso trato de ia ordem. 2:0005'~9

N. 2 ». » D Jl 2" » • et:S008 ~O
N. 3 . . · · ·3n · 1.:000$000,
N. " > . · · · lo" > 700ntN. 5 . > · > ·5a- · 4008 O
N. 6 > > • • ·6a · 250/íOOO

•

'N. lO20 de i2 de ~faio do i883 ' Imposto do um mil réis (18000) por arroba do berTa
mallo om bruto, quo so oxportar da proTincia ..

Pola loi n. !O12 de 1.2 do Junho de i883 foi reduzido a 2008 no
municipio da capit.~1 o a i518 nos demais.

Bojo, em VIrtude da loi n. U2J de 20 doSetombro de i886, é cobrado
de conrormidado COIll a seguinta tabella :

Com taboluiro ou caixa carregada por torcei 1'0 S08'lOO
Idom idem polo proprio ,......... iS,)OOO
Com animal carguoiro....................... 68000
Idom carro ou carroça....................... !OJ800J

i50§OOO Fei creada na razão de iOOJ sobre os agontes do companhias, qne
conlratam a risco de vida ou para formação de cap i lao•.

A Loi II. 1088 do 8 do Abril d. i88't. eievon-o a 200.sooo.
Presentomenle villora esta laxa com o seguinte accre-cimo. posto pela

Loi n. U29 de 19 do Setombro de i8 5 - o do lOO.jOOO sobre os
daqnollas que contratam a risco marilimo ou torreslro.

A Loi n. 1060 do 24 de Março do i88<l lançou 2 % sobro a berva
mallo boneficiada que Cosso tambem oxporl da d.1 provincia.

Proseutemollle ossas duas taxas ostão rODOIdas às de oxportação.
Loi n, i129 do 19 d Selombro de iS 6, art. lo § 4.°

Elovado a 2008000 poia Lei n. 108 do 8 do Abril do L 8'" art. 10§2°,
ainda hojo vigora, como so vé da Loi n. H~9 de i9 do So
(ombro de i8 6, arl. ie § 7_°

i:498H740 Não foi moncionado na lei n. lO',~ do i2 de Junho i8 3, soodo rosta
holecido nas de n. 1083 de 7 010 8 do 8 do Abril do i884 pela
fórma seguinte:

408000 sobro cada cargueiro, quo condnzisso fazondas, fel'l'agon,
drogas, armarinho o molhados da proviucia do Rio Grando d~
Sul para osta, exceplo o sal. No ClisO de a conducção se" foila 0111
carretas, pagar-se-bia 408000 de cada i(lO kilogrammas de
mercadorias.

Prosontomonte vigora por osto modo estabolecido na loi n. 1I29 do
20 do Sotembro do 1886, arl. i O§ i5:

Imposto do i2"OOO sobl'O cargueiros o 608000 sobre carrolas, que
conduzi'om mercadorias do manufactura estrangeira, vindas do
Sul. oxcepto o sal.

3:749.so00 E tava falondo parto da reuda da Camara ~Iunicipal de S. Josó
quando a loi u. 9U do 23 do Fo.oreiro do 1 810 passou para a
recoita da proTincia, destinado o seu proJucto á con ervação e
reparos do matadouro.

Pola loi n. iOH de 12 do Junhe do i 83, art. iO § 28, foi incorpo
rado á roco.L.~ goraI da provincia, estondondo-o a de n. i088 de
8 do Abril do t 4 a lodas as rezos abalidas na proviucia.

2:965.5000

i:513S582 Pela Lei n. 1.053 do 17 ,1 Março do I S4 foram aquellas taxas appli
eadas à braça qUOdroda.. em ,"ez do melro qlladrado.

Boje, no regimen da Lei n. H29 do 19 do etelObro do I 6, vigoram
as de O,!iUi e I),U)5 sobre o melro quadl·ado. Arl. i O § 12. .

Esta lei foi ro\·oguda. menos o ~ L3 a 1.7, prla do o. iOSI ~e de
A bril ,lo 1 1, que cI'o ln o imposto de ~ 010 sobro lodo' os genoros
de comlUerCIO illtroduzidos por cabo'agem uo consumo da I ovincia
o de 1 % sobro o que o forem por outra qualquor ria; elCO tuoo-so
a roupa fcita, qne devia pagar iU ~., c o sabão 20 rtiis 01' kilo
gramma, monos o oleinJ, sUJeilo a 2 %'

A seu turno foi rev'g,da esta lili polo alto L5 da do n. H29 e L9 de
Setembro da 18 6, oIplicanllo o art. 24 da mOEma loi que t 'mpo to
de i %, de quo trat, o ~rl. i O daqnella outra, de n. ~7, não
comprohendia as morcadorias quo, depois do importad k";" boa
veStem si,lo elporlad:u para róra da provincia.
O quo rogula hoje, uo rogimon da Lei n. U29 de i9 de ot IObro do

anoo p~ssado Ó o soguinlo:
ImlJOslo de circui ção lOercantil, cooformo a seguinlo

6:3048762

4;9 1~H1

1.7: i9~D4!0 Poio art. 50 da Loi n. IOS8 de 8 de Abril do 18 4 foram excoptuados
os oscravos maioros do 50 annos, sorl'Índo do prova de idade a
declaraçãO na matricula.

300,)000

4:981BIH

H:8258000

7: 4938iOO

i8:745S00J

3l:3843b~0

12:609b535

'JO,jOOO

i: 800;$000

2:2808000

7:244J356

" :9818LU

i4:4838820

iOO~OOO

8248800

3:52~~000

3:8348000

i: 4868409

5:3648969

i9:901800u

. .

I: 890n800

3:250800J

3:99~9000

i: 7505000

1:3403400

4:0178000

................ .

................................

4:500~OOO

I: 157870iJ

1:4478000

80.1000

40/SOCO

lo lt5000
608000.

60800~

50~0~

215000
GUbO())

40/lO00

5OO~OJO

200bOoo

80,soOO

Imposto sobre o commorcio e outras ela.ses, a
saber: ..

Lo Sobre casas importadoras do grosso
tral, (Ia ordem) .

2.0 Sobro di~~s dilas po,' atacado (2n
ordom) , .

3.0 Sobro armarinhos que importam
directamonte " ..

10.0 'obro dilo. que não importam di-
rccLaluunlo ...............•...••...

5.° obre C.lsa' do fazenda .
G.O Sobre dilas do [ rragen', drogas on

l'lh:\l"IIJ:\cias .•..•.••• 0 ••••• 0 ••••••••

7.0 Sobro a"mazons do Iiquidos ou co-
1l103Li \" .i:J ..••.• '" " ..•••.••••••.•••

8.0 ohI'O caias de commi3são ..
9.0 Sobre casa; que venderem mobilias

ou roupa reita fóra da Ilrovincia ...•
1.0. Sobre h'jas de calçado fabl'ieado

fóra da provincia., .
H. Sobre armazons do cal'l1o secca ou

farinha de trigo .
i2. Sob,'o casas quo veoderem fumo Il

,ous proparados .

Impollo de 3 % sobre todo o indiTiduo, quo 'porceba
pelos cofros publicos provinciaos vonclmontos,
gralificações ou porcentagens e do lO % sobro o
subsidio dos membros da assemblóa proTinrial,
olé me Ihorarem as finanças da provincia , .

Emolumonlos sobre tilnlos do torra poosados Ilela
secrolaria do governo, sondo na rozã do 0,00',
do roal sobro cada metro quadrallo das com
pradas ao Estado o U,02 sobre as legitimadas .....

Lei n. 907 de 8 de .Abril de i 80, arL. i U § i2 e
art. tO § 2e Imlle3lo de 500,~000 sobro mascales de fazondas o

objeclos do armarinho .

N. 9J7 de 8 de Abril de i880, arL. i O § 22 .•..•.•. Il11poslo do 60JOOO sobre cargooiros quo conduzirem
das provinr.ias viz;nhas para esta fazendas, ou
quaesquor OUl,·OS artigos do cOl11lOorcio •...... ,.

Santa Ca tbarina 2

Me,ma loi art. i O§ 30 o art. 4L ..

Mosma lei art. i O§29 o art. H .

N 9Jl do 23 do Fevoreiro do i881, arL.!" •..•.•• - fmposto d. iBOOO do cada roz abalida no matadouro.

N. iO',2 do i2 de Junho do i883 , art. iO § 26 o art.H Imposto do um conto do róis (1:0005000) sobro os
cravos que ontrarom na provincia para negocio •..

N. 1042 do t2 do Juoho do i883, art. 10§ 27 earL,4:l. Imposto do al7000 annuaos [sobro escravos não su
jeitos á taxa geral, sendo tO % para o fuodo do
omancipação. " , .



PRODUCTO NOS EXERCICIOS
LEIS DE CREAÇÃO • ESPECIE DO IMPOSTO PRODUCTO

TOTAL
MÉDIA

ANNUAL OBSERVAÇÕES

18 0-1881 18S1-188~ 188~-18S3 1 83-1 84 i 4-18S5

lõ08000
100,sLOO
7"8000
li 8000
60='000
403000

80;\000

4050:>0

35;\00:>
N. O

N. 8

§ 2. ° Para baso do lançamento o cobrança destos impostos, calcular·
stl·h'l como ca'ia de gros:JO lralO:

N. i. Ou la ol'dom. aquolJas qno pagarem diroitos do consnmo
na Alflllde;:a, iJlclusivo os addicionJes, de trozen(os cootos
(300:000,íflOO) para cima;
N. 2 do 2a ordem idom idem 2 :>:OOO,~JO a 300:00J,'JO,10
N. 3 ,~a, > > iUO.OO.'"O a 2JO:000e50JO
N. I, ,4a, , , 50:000,$00:> a iOO:OO ),SO):>
N. 5 , 5' > > , 20:0000000 a 50:00 ,50,)0
N.6 ,6a. , , 5:0003000 a 20:000.00

§ 3.° As casas quo não chegam a. pagar 5:()00,)00').p~r anno Eo dl
I'ciLoS de conlillmo n:\ Alfaudoga, InclUSIVO O!J addlclonao3, na,) SilO
considerou." do gros o tl'ato; pagarão poróm o duplo da taxa d"
cas. du sna categoria, salvo si pagal'om munos i:OOO$OOO do
uiroitos .10 conSUlllo o addicionaes por aono.

§ 4.° 'j o ncgocialllo não concordar com a class~ficação de Bua casa,
apro.ontar:l cortillã da Alfandoga, o esta sOI'\'ll'á de baso para sua
classificação.

§ 5 ° Sobro casas rio fazendas o outros artigos.
N. i Casas do ia ordem por atacauo ..
N.2 b II IJ , l) .li o a "arejo .
N.:l • • b .. • 'O só a '":l.I'cjo ..
N. 4. du ferragons ..
N. ri • IJ armarinho, maltas o fantasias ...••••

6 II • plJarmacia " '" ..•.. , .
N. 7 • • arma7.em do 30CCOS o molhados, por

"Iac'ldo, ta ordem .
• armazem do atacado o a farojo 2'

ol'(lom .
• arma7.om do .tacado o a farojo, 3a

ordolU .

1~. Sobre agonci s Llo companbias.... 30aOOO
i4. obro o. riplorios do advogados.

cl1;:cnlJcÍl'o', medicas, l10nli las o os·
cri,·ãos. excopto 03 do p.IZ o do. sub-
dolog.dos................. 208000

15. Sohre cmharcaçõos quo nogociarem
em fazenJas o oulros al·tigos........ 24BOoo

16. tiubrJ ,Ioposilos du m,ltoriaos de
constrncção para nOl'ocio ....... ... i58000

17. obl'o doposito do carvão do podra
ou koros no........................ 30,iOOO

Não so cnnsi.lol·am cas's importadoras as do varojo,
ainda quo impOI·tom Llirectamonto alguns arligos
do sou 1l0g0CI0.

Nus cidades do fóra da carilalsorão 03tOS impostns
cobra los com o abatimonto da torça parte, o nos
dell,ai, logaro. com o da motado.

As pequona casa- do negocio, cujo snrtimonto soja
feIto na proviocia, não sãn sujoitas a o.las impo
siçõos.

As diversas taxas desLo arUgo não sCl'ão accumuladas
sobro a mesma casa, pagando .ómonto aquolla
quo r.ol'l'ospoudor ao souoro do uegocio mais 010'
vado '1ue tiver.

Della; uão so doduzil'á porconlagem para os 01-
actor.Js. .

Esl03 illlpO'los só tO"ão vigor até quo o governo
geral faça clTactna!' em favor dr. pl'ovincia a con·
cessão do imposto do indnstrias e profissÕó. ou
ouL!'as oquiralontes (al'ls. 2', (20).

................ ····t··········· , .

Lei n. li'!. ~. do i2 do Jllnho do 18 3, arl. io § 34 _ . ..
o ar\. l. Imposto do 2 % sobro as arremataçoos Judlclaes ..

Roduzido a 1006000 pola Lei do or.çamonto ,'igonte•

õ:35687ü3
i7:1178950

§ 6. 0 N. 1- Para as casas qllo vondorom roarno socca Llo sua impor•
tação, além da laxa o sua c.togoroa, mnu lO 8DlJO. '"lN. 2 C1SiI:i quo ,ondcrem carne secca comp ada na provlnc:a J Sl
(ór osto o sou principal ramO do nogocio, Llo la ordom, 505000. de
2" ordom 30.000. do 3" oraom, i5BOO .

§ 7.u A peqll nas casas, denominadas tavernas ou ven~as q_uo são
considoradas do 4a ordom, so~undo o roclbo do conltnuaçao pago
na Camara ~Iuoicipal, nos dous aonos anlorioros a esta loi, oão
ficam sujoitas ás impoSlçõos deslo artigo o seus paragraphos.

§ 8.0 Casas di"orsas, a saber:
N. i Casa que vonLlo mobilia, ou roupa feita......... 40S000
N. 2, do calçad, ou do cllapéos..... .•. . . 40'000
N. 3. quo vondor fomo o seus preparados. .. 50~JOO

N. 4. • • carne sccca ou farinha do tri80,
por atacado................ lO160.10

N. 5 Agencia do compras........................... 40S00J
N. 6 Doposito Llo matoriaos para construcção......... i5.jOOO
N. 7 Dopos'l do CM"ão du potlra.................... 50;000

N. 8. Orll0 lançadas com o mosmo imposLo t"das as possoas quo
receberem gunoros para voodor, ombora não lenham casa ou
oscriptorlo aborlo.

S 9. ° Da cobrança dostes imposLos as ropartiçõos arrecadadoras só
rccoborão a porcunLngom do:'J % pola encç';:o, sondo 3''0 para o
adminigtrnd r 011 eollocLoT 02% a03 o3crivãos.

Art. 18. Imposto do i;i.'OOO sobro escl'Íptorios da advogacia, da
companhia', do IlJoLlieos, cartodos do escrivães, excepto os do paz
a subdelogaci"s do policia.

Arl. iO. aS cidado. Llo lóm da capital serão est03 impostos
cnbrados com ahotilllonto do uma torça parte, nas "illas com o
de molndo, nos demaiS logares com o do duas torças parlo ;
oxcolJlo as C.lsal do grosso trato classificadas nn,ta t.,bulla,
qno sorão sujoitas ás mosmas talOS dns da capital, COUl o
abati monto do 3 %'

§ LO I~stos impostos Berão cobrados om duas prostações somostrno.
§ 2. 0 Ficam romido das muHas am quo incol reram lodos aquelles

quo se acll.lm om atrazo com a fazonda pro"incial, om virtudo
da Loi u. 10,7 de 8 ti Abril do I 84. um" voz 9uo no prazo de
60 dias tenhaUl rolizado o pagamento dn mesma dIVida.

§ 3. ° Todas ns p03ioas njultai ao impusto do § 19 Llo arl. {O,
pagalão mais IU081UO do milHa, i forom oncontradas ~ tratar
do no~ocios d. casas '1"0 roplo,ontam, 'om torem pago o ImposLo,
e :,08000 aquoll•. que com ulla fizorom (Iuahlnor traosacção som
quo lhes mostrom, por maio do lalão rospcclilo, tor pago o
imposLo <.Iovido. _ _

Arl. ~O. A. diversa laxas da tabolla coustant do arl. i7 nao sorao
accumuladas sohro a mesma casa, pagando sómento aquelJa qua
correspondor ao ~olloro de n"gocio mai, olovado quo tivor,
excepto a casa quo lIogociar 01 om caruu secea, do importação
propria. as 'Iunos sorão taxadas conforme as dhposiçõas do § 6'
do n, t. i7 dos ~ lIlosma labolla.

Vão separados os producln; do' dOlls impostos, sondo os da lill~a
suporiur os do commol'cio o os da ;ofarior os do consumo, bOJO
extincto.

1190ó4i~ A Loi n. i do 8 <.lo Abril do t" ~ estandeu o mesmO imposto
:\5 adjlldicaçõos em gorai (ar\. iI' §.17), rounin~?·o ~o .do 5 %
sobro o valor dos loilõos oxtra'Judlclaes, quo Ja oXlst.a. Por
O.to motivo os rondimontos do I 84-18 5 pOI' dianle confundom·so.

IJ

tO:7i~iJ527

ii: ii76050

i:16i8'J! I

I.,

674JjM7
i7:i1709jO

6i9j07i

lO: 039<5280

. I
.. '" •• 1 J ..• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0·0. 0'0 J-

.................................................. .

Dito do iOr\OOO por procuração para vonda de os-
era vos...........•...•... " ...•.... o ••••••••••••

Dito do 400,~000 sobro agont03 Llo casas commerciaes
do fóra Lla provincia, quo oxpuzorom ou olToro·
oorem gonoros cm casas parl,icular03, Llo nogo
cio ou hotois, a titulo do amostras ou para
agonci ai' froguozia ' .

,

\

..
•

Lei n. iO do 8 do Abril do iS8~, art. iO § 26 ..
•

Mosma lei art. ~ § 28 ..

Cidado do Destorro, 0'1l i2lio FOTeroiro do i887. -José R~mosda Silva Ju,nior •
•

•



"

1.:i25BOOO
680,)000

5:6040JOO
B

6:i98S~31

H:536~600
5:9008469

782.5879
31: 75:{8506
i:1l30~370

W8000
li

63:5218255

2S:953~803

36:5673452

27:8l7i!1 J7
S:455iJ992

26: 96"!5803
7:7731J700

40: 769,)020
21:205.>000
i5:0U,s6n
3: 572B7i7
3:36iB79S

iJ

(') Comprehoodo o producto do imposlo sobro o consumo ora oxlinclo na imporlancia do 3l:1.29g230.
I') Idom o imposto ~o 5 % sobro loilõos oXlra-judiciaos.' ,
Cldado do Dosterro, om 12 de Foverolro do i887.-José Ramo. da Silva J.míor.

Resumo do quadro n. 3 \. por semestres

Imposlo sobro ma calos .
Dilo sobro cargueiros, conduzindo morcadorias ::::::::::::::::::::::::::::::::::.'.'::::::
Ditn dn iSODO dn cada roz abatida.......................... .
D!to sobro os agontes do companhias do soguro :.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dilo sobro a horva-malto oxpo,t1da .
DIto sobro oscrayos Imporlados .
Dito sob,·o ditos nrro sujoitos á laxa geral " :.::::::::::.'::::::::::::::: ..
Dilo do 3 % sobr~ "oocimonlos .
Emolumonlos sobro tílulos. do lorras ::::::::::::::::::::::::::::::::::
Inyposto sobro o commorclO o onlrns classos (I) ..
Dito sobro arromataçõos judiciaoo (.) :
g!lO do iOSOOO por procoraçrro pUl'a ,:onda ti" oscravos : .

ItO sobro agonlos do casas commorclaos .

&' grt~.e.s.t~~.::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'::::::::.': :. ::: :: :: ::::: :::: ::: :

Cidado do Deslerro, 010 12 de Feyoroiro do UI 7.-José Ramos da Silva JUlIio,·.

I
CODsnnlO.~ •••••.••. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••• o •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••

Elporlaçrro , ..

i1~~1n:~~:!~t~~.~.~~:::·:::':':':':':':':':':':':':':':': :':':':':': :'::.': '::.: :'::':: :.'::':':':':::':':':::::::::::':::::::::: :::::::::: I

b~l~o~~ob;~b~:n°i~ó:~~o~.o..g.a.~~ .. ::::.,:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::.':::::::::.. .::::::::: I
Emolumontos .
Imposto sobro arromataçõos judiciaos .
Dito ~obro procuração para ,"onda do QSCraTQs ..

RecapitulaçãO do valor dos impostos creado pela Assembléa Legi lativa
Provincial de Santa Catharina, desde 1 de Janeiro de 1878 a 31 de De
zembro de 1. 5, por titulos geraes

-11--

N 3 A. _. Rendimento dos mesmos impostos retro, no exercicio de 1885 -1886
"

A Assemblén Legislativa. Provincial de Santa Catharina não se reuniu no- annos de 1878-1879'
pelo que a, Lei orçament:wüt n. 839 de 3 de Maio de 1877, que devia vigorar no exercicio
ae 1877-1878, regeu tambem os subsequentes de 1878-1879 e 1879-1880. Assim ne tes dois exer
cicios não houve despeza nova autorisada por lei, repre entando as quantias que fio'uram na,
columna sob o titulo - EffectU<J!1a - o excesso do que se gastou sobre l' vota; ~ naqueUa lei
n. 839. b

Igualmente as quantias mencionad!ls na columna da despeza autorisada nE significam a
totalidade do consignado em lei, ma o excesso da despeza autorisada nessas '-erbas, quando
comparadas com a,s identicas do orçamento anterior.

A mesma Assemb1éa não e reuniu ainda em 1885, regendo-se por isto o exer ~10

de I 85~1886 pelit lei n. 1088 de 8 de Abril de 1884, votada, para 1884-18,5.
Finalmente o exercicio de 1882-1883 regeu-se pela Le1 n. 936 de 9 de )ril de 1881,

para o de 1881-1882, por não ter obtido sancção a lei votada. , I !
Estas explicações julguei-as necessarias ii. exact::t comprehensão do QU,acU]: que se segue:

SauLa L:aLhlrina 3
, .



N. 4.

-J 12

Quadro das dAspezas novas
pela Assembléa Provincial

LEIS DA AUTORISACÃO

autorisadas no periodo
de Santa Catharina, com

OBJECTO DA DESPEZA

)

I~.cfesa e sogurança publica .
Creditos supplementaros abertos pela Presidoncia da Provincia I':'.o~cor!os Ilublicos .

Ex.lcçao .
Despezas dil·er'as .

~
Secretaria do Govemo da Provincia .
Thosouraria do Fazonda .
Defosa e sogurança publica ..

Idem idem................ Soccorros publico8 ..
Obras publicas ..
Exacção '" .
De pezas diversas ..

N. 857 do 30 do Janoiro, 863 do i4 do Fevoroiro e 888 de 24 do Março
do 1880 Reprosentação Provincial ..

I
Socretaria do Govorno da Provincia ........•...•...
Thosouraria do Fazenda .

C· d'l • I t b t" I P . I . d p. . . Instrucção Publica ..
le 1 o, supp emell aros a er o, po a re~l( onclO a (OVII1Cla....... ~ofosa o segurança publica ..

Soccorros publlcos ..
Exacção ..

Id'd "7 d 30 d J . d 1880 I JIIumiuação publica .
em I om e n. ~ o o auelro o Molhoramonto da viação .

Mosma Lei. : COl1grua ao coadjuctor do viga rio da Capital. .

Credito extraordinario concedido pela Prosidencia om 17 do Julho de i879
e Lei n. 857 de 30 do Jauoiro do i880 Acquisição de predios para a Assembléa o Thesouro

N. 859 do 4 do Fovoroil'o o 887 do 2i do Março do i880 Croação do oscolas .
N. 873 de i do Março de i880 Transporte do immigrantos .
N. 876 de 5 do Março do 1880 Animação á cnltura do cafoeiro .
N. 889 de 23 de Março do 1880 ISubvenção ao onsino particular ..
N. 892 do 29 d o Março de i880 Molhoramonto da viação (até) ..
N. 896 do 31 do M~rço 'I. i880 ; ,. Demarcação do patrimonio provinclal. ..

N. 907 do ~ de Abril do i880 ' ~ocrotaria da Assombléa : .. : .
Mesma Lo'" Socrotarla do Govorno da Prol·lnela .
Mesma Lei Tbosouro Provincial. .

~H~~ t~!::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: ::.:::: ::::::::::::::::: ?1~~Eirt~:bA~~t:~~~~·.··.:.··:·.··:·.:.::·.··.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::
Mesma Lei Divida Passiva .
N. 9H de 23 de Fevereire de 1881. Matadeuro ..
N. 916 de i5 de Marçe de 188!. ••. '" Melhoramonto da "iação ..

N. 929 de 2 de Abril de i88C Croação dJ escolas (tres) .

N. 936 de 9 de AÇil de 188!. '" ..

Socretaria da Assembléa ..
Socretaria do Govorno da Proviooia ..
Tl1osouro Provincial. .
Instrucção Publica ..
Dofesa e segurança publica .
Pessoal inactivo ..
Obras publicas .
Exacção .
Despezas diversas ..
Melhoramento da fiscalisação .•..•.•...•..•........
Gratificação a professores .

N. 962 de 9 de D zombro de 1882 Melhoramento da viação (até) " .
N. 967 do 9 de .~/embro de 1882 Dite do Matadouro .

l tRoprosentação Provincial. ..
. Secretaria do Govorno da Provincia .

Credltos supplolI autares abertos pela Pr03idencia da Provincia....... Defosa e segurança publica .
Exacção .
Despozas diversas .

,..
".,
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Dezembro de 1885,
despendeu

decorrido de iOde Janeiro de 1878 a 31 de
especialisacão do que effectivamente se

DESPEZA

OBSERVAÇÕES

AUTOI\ISAOA EFPECTUAD.l

1.: 160,,155 ~

'1~:Z:61~~~ (Regimen da Lei n. 839 tle 3 de ~faio de i877. Mais do quo Ó Tolado.

2:3198733 )

lJ
g
lJ
01
ii
8

1.:8498'>59 ~
8998536
59811336

5:25fiJl368 ~[dOm idel11.
47: 1828969
22: 7608510
2: 5758677

9:700~000

lJ
ii
8
II

~

25:000~00
3008000

7: 9898678

60;,,8-36
578882',
8288{06 Idem idem.

6: 52'>iJ107
5:3668570

>li :126,1426

2708932
3:679j)239 Aclo da Prositlencia do 27 de Dezembro de 1879.

iS QOOO Pela vorba - Culto Publiro.

ii

B:8648Q00
I :.5oo,jOOO

/j
1.:0008000

300: 0008000
5:000·jOOO

3~:524b9J9

t :260,SQ75 Pela vorba -lnslrucção Publica.
i: 140,lOOO

II Premio de !:OOOO ao possuidor de 1000 planlas.
8 Collegio 001 -Nova Trenlo.
iJ iPor ompreslimo quo não 'o elfocluou.
ii

i...
o
00
00....

6: 7808010
40411686

4:65511 08
i7:300iJOOO
9:52'1.l4 o
I: 7008000
2:!ROlll74

600.000
1.5:0 O8OJO

2: 380$ooJ

5:9168977
956.~556

1: 524!)!13 1
7:3145643

~
8 b'28J;i800 Pela verba- Ohras Pu "cas.
o, Por empreslimo que não se eITecluou.

1-13,:332 Pola verba - Inslrucção Publica.

74 '8100
ü10,- 00
20:1 000

2:80~oif.00
i2:o"n,jO Jn
I,: 871,iOOO
9:597~160

8
301i00~

.)03o~OOO

360;1000

il9."992
1:455:1~29

828,,246
7: 656,,5'15
6:8648023 Crodilo' supplemenlaros alJcrto. pola Pre.idenda.
3:984.'1976

IJ
16:981,)773 .\iais do que o volado.
'I: W5,f.55

II
IJ

L 000 :oJQ.-OOO
i :5008'00

8
,~

iJ
,~

"

8 Por empreslimo não úlfoclnado.
·1 :I,76j260 Pela Terba - Obl'as Pnblicas.

9:9658600 ~
6108362

2:3:128822 Regimen da Lei UI 936 do 9 do Abril do 1881.
23 :6-17,\-105
i:{3437~~ Mais do quo o volado.

\...

~
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"

LEIS DA AUTORISAÇÃO OBJECTO DA DESPEZA

Croditos supplomontaros e Lei n" 1042 , ..

N. 979 do 6 do Abril do i883 Molboramento da ,·iação .

N. 986dol.ldoAbrild01883 Idem idom ..
N. 989 do H do Abril o 997 de i7 de Abril do 1883 Aposontadoria de emprogados .
N. 9~5 do 17 do Abril do 1883 Croa~ão do e colas (duas) .
N. 1003 de 19 do Abril de i8 3 Molhuramenlo dn viação .

N. 1005 de i9 de Abril de 1883 Idem idem .
N. t015 do 9 de Maio do i 83 Creação do ompregos ..
N. t022 de 16 do Maio do 1883 Molhoramenlo da viaçlio .

Socl'elal'Ía da AssombI6a : ..
Dib do Govorno da Pro,·incia .
Thesouraria Provincial o Eslações do Arrocadação ..
Mesas do Ronda .
Instrucção Publica .
Bibliolbecas ..
Dofosa o sogurança publica .
S~c~orros p~lblicos .
DIVIda passiva .
Dospozas dh'orsas .

N. tO~3 do 21 do Feveroiro de 1881 .
N. 1054 do 17 do Março, t055 do mosmo mez o dia. 1857 de 22 do mosmO

mez, i064 ainda d029 do mosmomoz, tudo do 1884 .
N. 1056 do 2i do Março do 188' .
N. i063 de 28 do Março de 188·\ .
N. 1080 de 5 de Abril do 1884 .
N. tO i do 6 do Abril de 1884 .
N. 1081 do 7 do Abril do 1880 '" '"

Augmonto de vencimontos a emprogados ....•..•..•

Molhoramonto da yiação .
DiITusão do ensino secundario .
Molhommonlo da viação .
Coovor~ão das prisõos om ponitonciarias ..
lIlelhoramonto da "iação o repal'o das igrejas ...•...
Molhoramontos municipaos e outros ..

Idem idom ..

Secretaria do Govorno da Provincia , .•...••••.
Tbos~uro Provincial. ..

l Instrucção Publica .
Bibliothocas .
Dofesa e sogurallça publica .

Loi n. 1083 do 8 de Abril do 188~ e croditos supplomentares............ Classos inacliyas .
Soccorros publicos ..
Exacção .
Juros do apolicos .
Dospozas di vOI·sas " .
Obras publicas ..

Secrotaria do Governo da Proyincia .
I Thesou 1'0 Provi ncial. " ..

Instrucção Publica .
BiblioLhecas ..
Dofesa o sogurança publica .
Soccorros publicos .
Exaeção .
Juros do apolicas ..
De3pozas d"orsa~ ..
Obras publicas .

,

J

b

r (

(
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fB DESPEZA ~

G
ti OBSERVAÇÕESa:;
~

v.:
~ AUTOnlSAOA EPPECTU;\DA

.
6:000,)OOj 8 Por empreslirno que não se e[ectuou, despendendo a Presidoncia com parte

I dos melhoramentos decretados 2:399,~5~9 pola yerba - Obras Publicas.
5005000 8
!)04846~ 4048461 Pola vorba - Pessoal Inacli vo.

i:4l0BOOO 128866~ Pela verba - Instrucção Publica.
63:80),5000 .~ Por omproslimo que não se elToctuou, despendendo a l'residencia com

parto dos melhoramentos decretados 50Jil peJa vorba - Obras Pnblicas.
25J:000B!J00 R Idem idem despendendo·se 2: 4!O,)O75 , idem.... i:4(108ooD I :333,~~2 Pela verba- Thesouro Provincial.00

~ 34: 9298755 8 Por emprestimo quo não 50 o[ectnou.

'"00 8 51.8669 \!Mai3 do quo o volado.~

i :744~470
3:6978069
3:1.30~62

fi 7:l31. 't6 Idom idem.
H:5208000 14:203,'1643 Rogimen da Lei n. 1.042 de 12 de Janeiro de i8 3.R 468300

6 1.0:.\.278825 ~Mais do que o votado.
8 i :265fiOoo

ia :063,fl03
4:65 ~123:820,)000

i80~000 16~121

68:5OO8Doo fj Por em\lrostimos quo não 50 efTeetuaram.
9:oo0mO 8

20:000 )00 3:26411000 Pola verba - Obras Publicas.
6:0008000

5JOfOOO5:0008000 Idom idem.

'" 9: 600,500) 8
~ 8iOdOoo 2:666,)030
~ Mais do que o Totado.00 9:550~(0)

7:98J8t43
~ 3:8885890

4:9i9~500 W8000 Idem idem.
10: 921.,~309

9:300~000
2i583i7 Idem idem.

8
5:0005000 2:2588250

782jooO t:35O,7388
B 7:8268363 Idem idom.

43:740$390 IJ

4058000 7818609

co~1 .\.;775~0
2:i8 8296 Idem idem .

8
00_ {} tO~88 Idem idem.00 ~... '" 2:459f50 3:4.\.8,~48); 5
000 4:650 000 tJ
oo~ 2:5008000

i: 1.64j941,"'0:::. 391.8OOQ
Idem idem.IJ t:0328351

21:8708148 {}

,,
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Recapitulacão das despezas novas autol'isadas eeffectuadas no período decor
rido de 1° de Janeiro de f878 a 31 de Dezembro de 1885, pelos diversos
ramos do serviço publico, com eliminação das duplicatas.

DESPEZAS

RAMOS DO SERVIÇO PUBLICO

Representação Provincial. ...•••.•.••.....•....••..•..•.•...........•...•••.••.
Secretaria úa Assembléa•...•....••.•...•...•....•.•••...••.....•..•...•... , .
Secretaria do Governo da PrOTincia .
Tbesouro ProTincial.. ..
Instrucção Publica .
Bibliothecas .
~efesa ~ segnrança pnblica .
Lilasses lIlactlvas '" ' .
Soccorros Publir.os .
TIIuminação Publica , ..
Exacção , .
Divida Pas,ira _ ..

gg~~zpsu~\~:~~a~::::'. '. ::::::::::::'. '.:'. ::::'. '. :::::::'. '. ::'. :.:::'. ::::::: :::: ::::
Culto Publico ..
Melhol'amento da viação .

CiJado do De.lerro, em 12 de FeTereiro do 18 7.-José &."s da Silva JIlIIíor.

ÁUTORJS.lDJ..

9:7005000
7:5208000
2:2:l9n6B6
~: i 0,,278

!í~:689SOOO

:m~gl~~
i:700 000
7:500.000

i6: 4~6 '.77
26:4~Of 00
77:327 98

300,,000
L 788 :7l!9,)755

~,058: i80§808

EPI1BCTUADj,

4.7:9553278
6:108~668

i3 :6218450
i7: i35,,638
26:83í~29

678188
42:2n~625
4:61)48757

!!2: 22382i5
270$932

iü4:3548167
2:5lS,sU2

56:318,7H4
58: 470 '15~9

i59,QOOO
i2:692~63

N. 4 A.- Quadro da receita o despeza comparadas, da provincia de anta
Catharina, desde o exercicio de 1877-1878 até o de 1885-1886 (1° SOllle tre)
com especificação do deficit ou saldo pertencente a cada um.

EXERCICIOS RECEITA DESPEZA DEfiCIT SALDO

i877-·i878....... ................... 354: 4548365 291: 3208615 1$ 63: 133.~750

i878-1879........................... 31.7:02983'7 375: 545Sá09 28:51631.52 iJ
1.879-1.880 .. ........................ 305: 836,~16 330: 224,~143 2~:38i,'327 iJ
1880-I.88L .......................... 277:771.8087 30~:385892~ 26: 614.'387 :,
1.88I-ill8"'2. ......................... 259:8838"8 305:495&59'. 45:612$476 8
1.882-i883........................... 305: 1.898"92 3i6: 8918271 f1:iOl8779 íJ

i883-1.884........................... 314:9098425 336: 6598657 21: 750~232 8

1.88~i885 ........................ , •. 3H:622S{47 340: 493851.5 .~ i :l.2SJ632

1.885-1.886 (la SlllllesLre) .............. 176: 69i$205 i58:729&678 .7 li :961sm

Cidade úo Desterrõ, om i2 do Fevereiro de 1.887.- José Ramos da Silva Juntor.

r



N. 5.- Quadro demonstrativo da receita e despeza da provincia de Santa Cathal'ina, no exercicio ele 1885-1886

RECEITA DESPEZA

ORÇADA MAIOR MBNon POR
PL'{ADA PAGA

MAIOR MENOR RESTOSARRECADADA
RECE.ITA n8CIUTA ARRECADAR DBSPBZA DESPBZA A PAGAR.

rxportação............ i3T :0008000 179:70:;8208 42:7058208
13:870~770 8 • OrdiRaria ..... · ................... 399: 54i,)OOO 360: l4t<B447 {J 39:3961%33 t,47~10

., Consumo .............. 45:0008000 3i :i29~2~0 ,~ 32:ig6840:J ICom npplicação os;Jecial ....•...... i6:010,)2oo 2:8048392 li 13:205,$808 i9:589 571
OrdlOaua....... Não lançada 00 ....... ' • H7:0598COO 78:9398222 8 38: Ll98778 10:4638901 -

Lançada .. 00 .......... 86:41J08000 63:6228729 8 ~2: 777027i 29:4378052 415:5518203 362: 948,$8:19 li 52:6028361 20:0368571

Extraordinaria ..................... 00' i6:082bOOO 60:0768300 43:9948300 8 72:097~3J401: 54i8OQ0 1,13 :1.728689 86:6998508 74:76768i9
Dospeza paga..... , ... 00 ......... 00 ............ 362:94~839 {)

Ronda com applicação ospocial do di· Movimonto do fundos ... , ...................... 94:,[54 01O IJ
vorsas taxas ......................... ,[4:0108200 22: 3938963 8: 383,~7(j3 8 IJ 457: 1028855 n J

H5 :5518200 1.35: 8668652 95:083027t 74:767,$819 72:097,g358

Dospoza propriamento 111'0 vi ncia'll~~~ap;g;~:: ::: :: :::: ::: : :::
360:,[41,8,.47

Rocoita arrecadada .•••... 00 ............................................ 435:866~52
447 flOoo

Movimonto do fundos ...... " .... '" ................ 00 " ................ 21:236 .03

457 :1025855

J .J J Recoita propriamonto provincial. ............. 00 ....................... 4l3: 4728689 Saldo ............. 00 ................. 00 ........ 52: 88!B1!42

4!3:1.720689 419:1.728689

Cidado do Desterro em!2 de Foveroiro do !887.- José Ramos da Silva Junior.

.....
~
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N. 5 A.- Quadeo de envolvidCl .d~ receita provincial de Santa Catharina, no
excrClClO de 1885-1886

<: -< -< c
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~ ~..., <: '" '"<.> c..> '"o:: t.l '" '" -<o o:: '" o

o:: :;; z c

'" o
<: ,.

'" ..
RENDA POR EXPOHTAÇXO

4. o Imposto para dentro do Imporia...•....•..•...•••.. HO:0005000 i55: 248,~212 45:24~i212 li ,~
5.0 Dito para fóra ...................................... 17:000S000 i8:258,~565 i:258 565 l~ 8

24. Dito sobro a herva-matto .......................... I.O:OOOBOOO 6:i98$431 {j 3:80lffií69 ,~

137:0JO$OOO 179: 705,~208 46:506;)777 3:8018569 8

CONSUMO

25. Das taxas do 2 o i %............................... 45:0JO,)000 3i: 129,s230 8 13:870$770 32: i965105

RENDA NÃO LANÇADA

Lo Cobrança (la divida activa....................... · •• i6:172BOOO 7 :696.~645 [$ 8:~75 355 8
2.0 Taxa do horanças o logados........................ i3:874BOO 8:3678473

"
5:506,527 ti

7.0 Dita do 40,)OOJ por ,'onda do escravos .............. 5:5375000 2: 720,s0l10
Z

2:8178000 f~
8. 0 Imposto sohro os eSCravos quo sabirem da provincia 2:0ooS 00 150'000 i :850BOO~ ,)
9.0 Dito sohro mascates ................................ 4:00 sOOO i: 1255000

66JOOO

2:8;5/iOOO !J
iD. Dito sobro negociantos do escravos................. iJ li ~ ,~

H. Dito sobro animaos quo sahirem da proviDc;a ...... 2't:00:lôOOO i9: Ins400 4:826,~600 9:9268800
i2. Passagem do Estreito .............................. 1: 6358000 2:300,~00U lJ B
!3. Emolumentos uas repartições provinciaos ......... 8:5458000 i 9 . 9 • 53i 3: 7378531.

" i14. Novos e velhos direitos ............................ 2:2)0~000 j'j29rs90 lJ !:070SHO
i5. Imposto sobro o valor das domandas ..•...•..•... _. i:473 000 552 24 lJ 920,,176
i6. Dilo sobro cargueiros .............................. 2:000,5000 6 OBQOJ

~
i: 320S00D iJ

ii. Dito sobro loilões· o arromataçõos judiciaes ......... 3:000BDOO 1.: 930S3í0 i: 069,5630
~18. Augmonto do 50\10 das patontes da Guarda Nocional 2:000,}OOO 418flOOO

"
i :5525000

19. Taxa sobro os agontos do companhias .......•..••.. 200jOOO 8
~

20 nOOO B
20. Dita sobro oscravos impol·tados .....................

iO:OOO~OOO
li ,~ [j

21. Emolumentos sobro os ti tulos do torras ............. 7825879 8 9:2I7pI21 8
22. Imposto sobro o gauo abatido ...................... 8:0008000 5:60\8000 " 2:396,\000 iJ
23. Dito sobro .oncimontos ............................. 8:573,5000 5:900$169 B 2:672,~531.

~26. Dilo sobro procuraçõos para a vonda de oscravos •.• lJ iOSOOO oI0·jOOO
2:00J~00028. Dito sobro agentes do casas commorcioes .••..••.... 2:000,~00 ,~ B ,~

29. Multas divorsas ..................................... 9003000 6:45"8765 5:5548765 ,~ ,~
30. Ronda do thealro Santa lsabol .................... 9508000 i :007,SO[1() 57~OO ,q ,~

Imposto sobro o commarcia ....................... ,1 62/''t~276 624,'2;6 B 5378101

Hí:0598JOO 78:9393222 1.O:6\8$5a 48:763$150 010:463"901
RENDAS LA ÇA.D.~S

3. 0 Imposto sohre prodios urbanos ..................... 38:000~OOO 2 :999,,913
~

9:000,~087 20:20!.,~~74

6.° Dito do palonte por vonda de bebidas ............. 28:~00, 000 23:086821.6 5: 3138784 980,1000
27. Taxa de oscravos .................................. 20:000B900 H:536,~600 fi 1>:463,7400 :252,\77~

EXTRAORDI;{AlUA.
86:4008000 63: 622,li29 ,1 22: í77,~27! 29:4378052

31. Auxilio uo Govorno Ger.\1 á Força Policial. ........ 016:0008000 U:500S000 IJ 1:500S00J j32. Bons do avento ...................•..............•.
8~~000 B B 5

33. Indemuização, restituição .......................... ,~900 lJ 81BIOJ fi
34. Promios do assignatura~ ....................•......

~ - .. -~ O
8

"
,~

Rondimento das lolerias .......................... 4a:a70 40 45:5758400 Il B

RENDA COM A.PPLICA.ÇÃO ESPECIAL
t6:032SOOO 60: 07611100 45: 5751ftOO 1:531"1.00 B

3" Conlribnição para patrimonio dos h03pilaos .....••• 9:000,,000 18:3Hh933 9: 321B933 ,~ iJo.
36. Idom idem para o da Lagnna...................... 3:090BO O 3: 139,5235 1.698233 lJ

~37. Imposto uo meia siza por trnca do oscral'os ......... 698200 B B 60,j2J0
38. Dito de iOO réis por duzia de madeira exportada do

Tijucas .......................................... I. :9500000 9028795" II i:O~7,)203 lJ
i4: OIO,,200 22:3938063 9:4918168 i:!07,1\05 72:097,'338

415 :5510200 435: 866,)652 H2:~mQ817 91 :907,;365 72:097~358

Cidlde do Destorro, em 012 do Fovoreiro uo i887.- José Ramos áa Silva JWlior.

r
r

r
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N. 5 B.- Quadro desenvolvido ela despeza prq,vinciat de Santa Catlfariua, no
exercicio de 1885-1886

FIXADA PAGA MAIOR
DESPEZA

MENOR
DESPEZA

RESTOS
A _PAGAR

ORDINARIA

LO Assembléa Provincial. ................... H:OOOfOO I; 8 ii :OOJ.}O,)O fj
2.° SecreLaria da mosma ..................... 5:920 ) O 5:2271;064 lJ 692~936

"3.° ])iLa do Govorno ......................... i6:036,)000 17: 722. 626 i: 6866626

6:9261179

,~
I,. o Thesouro p,·ovincial. •.......•......•....• 117 :799~0 O 34: 35,~858 7:036,i8:;8 /;
5.° InsLrucção IJublica ....................... ia6: 1,50$000 99:52:18821 {$ 4478000
6.° DiblioLbocas .............................. i: 320JjOOO i:31,8B388 28,)388 I; IJ
7.° DeCoza o segurança publica .............. 56:3608000 65: 1218242 8:7618242 ,) IJ
8.° Classos inacLivas......................... 22:5078540 22:24iS721

~
265j819 IJ

9.° Soccorros publicas....................... 22:800110~0 ii"9088644 7:8918356 ,~
iO. IlIuminação publica...................... 7:000,)000 6:999,996 ,'j f500i IJ
H. Despezas do o<acção ... , ................. 30:000BOOO 26:094n900 IJ 3:90;;BI00 Ií
1.2. .luros do apolicos ........................ 7:54"8000 8: 75t,:$44 \ i: 2IOB'044 iJ IJ
13. Exorcicios findo ......................... 9: 6;9,)0)0 i3: 8',4,. 30 4: lB;;j830 ,5

;~i4. Despezas diversas ........................ 2:775~20 1.0: 02õOiO 8:0268190 li
'16. Obras pu blicas........................... 72:369,)6"0 32: :121,5743 IJ 40:2t,5iJ 97 {j

Thoalro de SanLa Isabol. ................. {j 5958160 59;;8160 !J ,)

399: 541.5000 360: 1440447 3i:530p38 70: 927h29i 447BJOO

i5. Com applicação especial. ................ 1.6:0iO . 00 2:8048392 8 1.3:20;;: 08 iJ

415:551,,203 362: 948,r,839 31 :53J,}738 84:133~9 4\ir~OOO

Cidade do DesLerro, em 12 do FeTeroiro do i88i.-José Ramos da Silva JIlIIior.

San La CaLbarin", I,



· 5 C.-Nomenclatura dos imposto' provinciae de Santa Catharina, no
exercício ue 1 85 - 1886, segululo a lei n. 108 de 8 de Abril de 1884 (*) que
apre entam divergencias, quando compal;ados com os ele 1876 -1877

'"..,...
"o
o
;::
:<
o

"

6,0
8,0

1.0
ii

1.3

1.4
lü

!.7
1.8
:19

20
21
22
23

24
25

26
27
28

30

L1POSTOS

Imposto do patento pal'3 venda de bobidas, comprehondondo as Casas por atacado, fabricas do cOl'voja, vinhos ou lico"es,
Dito de !DOSOOO sobl'e OSCI':II'OS o 50$OJO obro escra"as quo sahirem da provincia,
DIto sob,'., negociantos de escl'avos.
Dito de 1.9200 sobro animal UO qual'lue,' eSIJecie quo sahir da pro"incia, de !.S~OJ sobro os quo doscorom do cima da

sorra o do 2,s000 sobro cabeça de gado, quo sabi!' para o Sul.
Emolumontos das ropal'tiçõos provinciaos, IncLusive I. % sob,'o o valor dos conLratos colebrados nas ropalLiçõos pro

vinciaos ou municlpaos,
Novos o v~,lhos uiroiLos, sondo na ra7.ão do !.O % sobro os nomoados 025 % sobro os aposontados.
Dito d., "OSOOO sobro cargueiros on carrotas, aLá cada 100 kilogrlllll1ll3s do carga, quo cOIllLulam uas provincias vizinhas

para osta falolldas, fen'agom. aI'lllarinho, drogas o molhados para nogocio, oxcopto o sal.
Dito do 5 % sobre 10ilOos oxtl'a-judiciaos o 2 % sob,'o as arromatações o adjüdicaçõe' em gorai.
Augmonlo (Lo 4') % do sello das pateutos da Guarua NaCIonal.
Taxa do 200líOoo annuaes sobro os agentos do companhias que contratam a risco do vida ou pal'a formação do

ca pitao ,
Imposto do 2:000,jOO) sobro escravos quo forom importados para negocio,
EmoLumontos sobro litulos do torras passados poLa ocrotaria do Governo, conformo a lei rospoctiu.
Imposto do 1.8100 sobro cllda rol. abatiua para conSUIllO om toda a pro,incia.
Idem do 3 ~o sobre todo o inllividuo que porcoba polos cofros p"o'inciaos vencimoc.los e gratificaçõos ou. p~rcontagons,

oxcopto as praças de prol ue policia e do LO 'o obro o subsidio dos membro da As,omblóa Pro"locJaI.
(mpo to do 1$000 sobro arroba do horva-matLa exportada em bl'tlto 02% sobre a beuofieiada.
lJito do 2 % sobro todos os generos do commorcio introduziuoJ por cabQtagem no consumQ da provineia o de t % sobre

os quo o forom por outra qualquer via, e outras.
Dilo do 1.0$000 por pl'ocuração para a ,eoda no escravos,
Dito de 38010 sobro escra "OS não ujeitos á taxa gorai,
Dito de 400$000 sobre agentos do casas commorciaQs do fóra da proriocia, quo expolcrem ou ofi'orecerem gonoros om

casas particularos, do negocios 011 hoteis, a titulo ue amostras ou para ageociar freguolia,
Rondimeolo do lbeatro do Santa Isabel.

(') A Assomblóa não so reuniu em 1.885.

Cidade do Destorro, em 1.2 do Fevoroiro do 1.887.- Jos; Ramos da Silva JII11iol',
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N. ~ D.- Quadro demonstrativo das estações por onde se arrecadaram
as rendas de Santa, Catharina, no exercicio de 1885-1886

ESTAÇÕES

Thosouro provincial '" .

~
da Laguna .

Mosas do Rondas do Itai~hy .. : .
do S. FrancIsco .
do . SobasLião .

rlo Joinvillo .
do Lago .
da Coloni.. Militar do SanLa Thorcza .
do Lagoadinho (auLigo Passa Dous) , , .•..
do S. J08Ó ..

CollecLorias ....•...•..• ~~ JI~~~~~~·".'.'.·.·.'.'.·.·.'.·.':.':".'::::::::: ::::::::: :::::::: :::::::::::: ::::::
do ParaLy .

~~ ~ib~~~~~I.'.'.'.'.'.'.'...'.'.'.'.'...'.'.'.'.':.'.'.'.'.'.'.'.:::::::: ::::::::::::::::::::: :::
do Cannayioiras .................................•...... o" ., •••••••••• O" •

do CorililJanos .

Cidado do DosLorro, om i2 do FOTcroiro do i88i.- José Ramo! da Silva JUllior.

VALORES

23i:01352f1'·

3 :668,$185
Gi: I 989 2
2 :8i3,j520
H: "7gJ37

W:5775578
8: \8\,~06
8:039;\443
7:808,430
7:H5B362
5: 1328921
3:421.227
2:2521)265
2:430 ;;13
i:0895009

84254 6
7378594

435 :866;5652

N. ~ E.- Quadro da divida pas iva da provincia de Santa Catharina,
no exercicio de 18 5-1 6

ESPECIE DE DIVIDA

FlucLuaIlLo .
Fuudada om apolicos .

DInDA FLUCTUANTE

E' anim:

IMPORTANCIAS

2:05i;\992
i32: 0000000

!34 :051$992

Liquidada o inscripLa · .. ··.... i:60!.~992
'Por liquidar · ....•.. 1 44_7,_lOO_0'1

Observação

o dosonl'olvlll1onLo da divida fiucLuanLo, voja-so o quadro n. 5 F o o da fundada no de n. 5 G.

Cidade do DosLorro, om i2 do Foveroiro do iS 7.- José Ramos da Silva JUllior.

2'0515992
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N. 5 F.- Quadro demonstrativo da divida passiva da provincia de ~anta

Catharina, liquidada c por liquidar, até o exercicio de 1885-1886

rn o:o < ."
~ SOMMA CORRESPONDENTE Sp.. Q
< A CADA CLAS E < p
o: NATUREZA DA DIVIDA EXERCICIOS Q Cl
t!l 5 ~<o: Cl

< :3 o:
p.. PARCIAL TOTAL o

p..

LO Reprosentação provincial. • i883-i8S4.. , ....••.. H55200 H5~20J U5$200 B

5. o InsLl'Ucção publica ....•.• 1i8 3·i884........... 878498
534~498 87~1'98 lJ

i 85-i886 ........... 447$lOO 147$000

9.0 Soccorros publicos....... 1 1883-1884.. ......... 600,5000
690Z000

Ií
1881·i885........... 90~OOO 690,$00) /I

i6 Obras publicas............ i883-i881 ........... .7!28294 7!2S294 7i25294 í$

02:051,~92 2:0511$992 i;604,~992 /,47/íOOO

Cidade do Deslerro, em i2 de Fevereiro de i887.- José Ramos da Sil~a Jllllior.

,
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N. 5 G. - Quadro das apolices que constituem a divida passiva fundada na
provincia de Santa Catharina, comprehendeíldo o movimento havido desde o
exercicio de 1877 -1878 até o de 1885 -1886.

APOLICES

ÉPOCAS DAS EMISS(JES DE iOOSOuO DE 230$JOO DE 4:10$000 DE 5005000

TOTAL

Taxai Taxai Taxai TaxaiValoros Valoros Valoros Valores

Ate o exercício <lo i8i6·1877 ora ........ 6i:iOOSOOO 7 % 27:5 OfiOOO 7 % 3:GOO~000 7 % 3G: 000$000

Ç8iO-1880 8:~00jOOO ..... .......... . .... .......... 7 % 8: 400,'000
1880-i8S1 31:5008000 ..... .......... ..... .......... ..... . ......... 6% 3-1:500$000

EmitLidas DO •anDo . :l88l-18~2 5:"00,~OOO ..... .......... ..... . ......... 6 % ii:500B~00

o oxorcicio do
fioaocOlro iR82-1883 6:200$000 6 % 200$000 {2; i,óô,;jôô ..... .......... G % 6:000,)000

(1883.1 81, ~4: I,OOBOOO G % 3:000·010 6 % 6 % 20:00JBOOO
!:6lJO$OO)

..... ..........
1884·!885 t.:600,9000 7 % ..... .......... ó % 3:000ijOOO
i 84--1885 200$001 6 % 200.000

---
t67: OOOSOOO 32:5006000 iG:OOO$OOO 44:400$000 75 :000,s00j)

.Foram resgatadas cm virtude do ol'dom
da Presidoocía :

No oxercicio do l8i8·l8iO ................ 35:000$000 7 % 22:3008000 7 % i:200QUOO 7 % 12:~00BOOO

i32:000~.000 iO:200$000 14:800EOOO 32:0008000 75:0008000

RÉSU~IO

rn
PARCIAL POR TAXASl"1

00a:-
f><(3

VALOR DE CADA mIA TOTAL::E.,.
:::><
2:

6% 7 %f><
A

6
g~ t~g~8°8:::::::::::: ::: .:: ::: :::: ::: :: ::: ::::::'. ::::: ::: :::: : ... "i4óô,~üô 6:8008 00 6:800,)000

31, ..... 2;i.ÓÔSÓiJô 3:4008000
i2 Do 2)03000 .................................................... .... i.2; i,ôô,o/.ióó 2:40 ~OOO
62 Do 2008000..................................................... ....32;ÓÓÕ$ÓÓÕ

l2:400 000
80 Do 400,sOOO ............. , ....................................... ..";5:ôôjSOõÍJ 32:000.$000
15~ Du 50080JO..................................................... .............. 75:000$000

----
40G 00:800~000 4i:200EOoo 1.32: 000$000

Cidado do Destorro, em l2 d o Fovoroi 1'0 do 1887.- José Ramos da Silva Jll1Iior.
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N. 5 H.- Quadro
1886-1887,

da receita
comparada

provavel de anta Catharina, no exerclClO ue
Cíom a orçada para o me. mo exerClCIO

VERBAS

o o<>,

20nsOO

8

2:700,7000

4:4348500

40U8UOO

763~000

4:483,50,)0

2: 784BOn

2:801h099

B
5:61683[1<

1:44n,720J

~26800U

13: 677,~732.

4:04·6ff,l51

()

8

490S000

1:2568502

16:1,98.395
,j

400;$OOJ

800,$000

6:229nU6

~:509,$990

2:8588469

225,IJ 00

5: 23DtlJon

7 :202,) 53

900n·17a

.1:610JooO

~5:876898í
!l:202,~~57

22:794&,200

25:2278865

24:1,103159

10:000,,000

320,$000

400$000

200S000

199,~500

2:6151J000

2:400,~UUO

1,508000

6:0U08oo0

5:326$000

7:000,,000

3:W.,5558

1:6738330

45: OOOIJOOO iiO:9G28828

12:009,jOJO

20: 000 .~OOO
3: 000;$000

15:00 /iOOO

4:6748000

2008000

4:8023853

450;~579

3:H48558

8368665

258500

2:6158000

6:6218400

1:2'.08000

l.O:794,j200

65: 962,j828

18 :410,';',59

1.5:876B981
5:252,~357

10: 227.IJ365

i: 69jJ967

2:4008000

IJ

9: 986S900

3:7018678

3:500S000

7 :2/.4,~000

2:200,~000

1:6658000

5: 4561100U

22:8l5!jOOO

14:4838000

18:0598000

19:378, J89
1.3: 983671

121:6108560

28 :1.5781,10

Cob"ança da divida acli,·a .
Taxa do hO"ancas o lo~ados ......•...
Imposto do 6 ~o sobro o aluguel dos

prodios u"bal'os o al'l'ondamonlo on
afo"amoolo do lOI'l·onos ..

Dilo do oxpo"lação pa"a parlas do 1m
perio, inclusivo a hel'va ma.Lto. SClldlJ
2 % ob,·o a bonoficiada o 1$ po,' 15
kil05 da om bJ'lllo ..

Dito d diLa para portos ostl'angeiroJ,
itlCITI idlHn .........• 0'0 ••••••••• 'o'

Dito do paloute por venda de bobidas
cspil'iLuosas, inclusi lO aS fabrica;; do
cO"voja e ca 'as do atac:ulo ....•......

Dilo do 40,~ pai' venda nu doação ilk
solutWll dJ oscravos o 2:000:) sobro os
impo, lados para nog~cio .

Dilo do 1:0UV,) sobro animal vaccuJU,
c3\'311al', muar c suino J expOL'Lados
para fóra da provincia, ou quo da
sorra dosco rom para o Illloral, pa"a
nogoci1) 0.0 •••••• • •••••••••

Dilo sob,·o mas"alos, sondo com :abo
lei 1'1,) ou caixa. cal'I'ogall:J por lOI'coiro,
50.~: com laboloiro ou caixa a lim
colló, carrogado pelos proprios, 15,1;
com animal CUl'gUCil'O, 60,1~ o com
ca 1'1'0 ou cal'l'oça 100,~ 00 .

Ditu do ~ % sobre o ol'(lonado, gl·a·
Lificaç:;o ou porcontagom do todo o
individuo quo oxercor omproqo pu
blico provincial o 10 % soure o
subsidio dos deputado., oxcoplo as
pl'aças ue prol do .corpo policial. ...

Passagem do Estrolto oolro a torra
firmo o a ilha .

Em"lumontos das ropaltiçõos provin
ciaos o municipaos, inclusÍ\'o 40 %
sobre o valo,' do sollo pago á fazo nda
gorai, sobro as patoutes dos omciaos
da guarda nacional o 0,001 do roal
POI' molro quadra,lo do lOI'ra3 com
prada- ao Eslado, 0,000 sob,'o as logi
limada', o iO~ por procuração pIIl'a
a von da tle oscravos. .. . . .• . ..

No,'os o volhos dli'oilos de empregos
(lI'o\'incíaos c lnuni ipao5 ..... _....

Imposlo do 5 % sobl'o o valor dos
loilões o"lra-jndlciaes, 2 % sobro O
valor das dt'mandas, arromataçõos
judiciaes O adjudicaçõos cm geral o
1% subl'c o valai' dos contratos feitos
nas 1'..'IHU'Liç,ôcs provinciaos .....•.•..

Dito do 125 sobro cargneiros e 608 sobre
carrotas, quo conduzirem mercadorias
de manufacLul'a usLr'augcll'8, vindas
do sul, cxceto O sal .

Dito do iS sobro cada roz abatida para
consumo publico ..

Dilo do 38 ~ohre oscravos não sujoilos
á laxa gorai, oxcopto os maIOres do
50 annos, sondo 10 % para o fundo
do cmancipação ..

Dilo uo 200~ sobre os agontos uo com·
panhias quo conlratarom a "isco do
vida, ou para formação do capitaos e
iD08 para os quo contratarom a ri3co
mariLimo ou tcl'I'csLI'o •..... . _0 •••••••

Dito tio iDO,) sobro agentos ou caixoiros
do casas commerciaos do fóra da PI'O
vincia, quo oxpuzorom ou arrerocerem
genoros á venua om logares pu blicos
ou casas particulaJ'es, do negocio ou
holeis, com amostl'as ou som ellas,
ou para agonciar f,·eguozia ....•.....

/.0

"0a

90

80

·15

12

60

·16

17

19

H

14

18

13

,...

n r
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VERBAS

o o

""
oz

õ
z

"'"

20
21
22

Mullas dirorsas ..
Rondimonto do tboalro S~nla I.abol. ..
Imposlo do circnlação morcaJlLlI om

gro.<so ou a "arejo o sobro di rorso,
ramUs uo negocio ou industria, con·
C,1r1l10 a labolla anlloxa, arls. 17 a 20
dosla LOJ, (Vid. Quadro o, 30bs.) 35: 000,)000

.l.:741~563

626,sOJU

10:6778148 23:003,>030 IJ

i 5005000
fi

7:0005°00

61 :135$00:; 32:971$239 6:6 3"/3" 39:65\~97!'

23 Auxilio dos coCro. gOl'aos o product"
tios sol los das paionlo, da I: lar la na-
cional para a C'Hça policial" "

~1 Bons do 01'01lto , .. ,.,', , .
25 IndomniZ:lções, 1'0.litui,ões a dOlls gra-

tullos , " , .. ,
26 Pro'lIi"s do assil:nados , .. ,., .
27 llulloficio das loloria· .

Renda COtn. apPlicação
especial

29

30

31

32

16:00,)0'0
fi

I.3j.~~1

~j:UOO~OOO

3:018'>962

l3aS66

16:788:5590

3:151,5239
fi

~
29:820$000

!O: 402 j559

1:590S213

$

4798050

12:976"944

6:683];38
S

7 :5978441

1:409$7 7

,;

3008084

94 Bl(lO

1O:255fi4H

9:83:'$9/7
íJ

B
5

29: 2 \,)U31

i8:000S000

3:000SOoo

fi

1:4275150

8

i: 427fi150

6::H 8294

6:iG5/J023
fi

1355005
B

{j:! 0.500)

21: 180.'018

18$962

158566

42~OOO I.' I

431:9 95000 2i :65159i5 -!55:381H~23 374:03;!,j'.38 25.:4388186 83:39/'5748

CiJado do Dostorro, 12 de Fo,orc.iro do 1887 .-José Ramos da Silva JUllior

••

o

Cl

• (l
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N. 5 I.- Quadro da .despeza )l'ova, 01 ela pl'ovincia ele Santa CR,thar~n~, no
exercicio de 1886 -1887, comparada com a fixada para o me mo exerClClO

'"
o ~~

o o ~ ~o <o
", ..

Zo ..
~E

c:
ii: c:_ .. ..03 e; c.,

<o .. '" '"~ VERDAS "'03 < .. .... "'- '" '".."<:=1 ":a >", ..,c: c C

'" Q'"
....

~: > ., c: c:
~ o<lo'l ~rn

~~
c c.., X to: .. o ~gl :;; I ~;;: .....

'"'" " '" :a '"
i O Representação prerinciul. .............. U:060g000 '10:1I6,~800 iO:1i6B80a 20:2338600 9: i73~6001 761f31.22' Secretaria ua Assembléa, .......•..•... 6:0208000 3:255 :65A 3 :OOOBOOO 0:2"5,i658
3° Secretaria do Governo .................. i8: 86"8003 9.05711054 9:657605'. iO'3il'BlO8 450,\108

85i;k354° 'l'hesou 1'0 Prol'incial. ......... " '" ..... 35: OoJOllUOO i7 :O~ 765 iP.:OO°tiOOO 35:0;; f65 {j
50 a 7° ln,t"ucção pnbllca ..................... i09: 635S0Ua 1.5: i29~986 63:905,5014 in9:u35 100 ii ii

8" Dibliotheca ............................ i 3UOJOOO 05'" 11,0 6\5' 6U i:3UOSUOO ,1 li
90 Defeza e segurança puhlica ..• , •....•... 61: 196~OOO 30,21:;, 92 30:9,08108 01: i9OiOOO ,1 ,1

iO Cla;ses inactivas .............. , .... .. 23:377 i:>1 {O:368,50 6 11 :631S991 22: 000,500v ,1 1: 377.~191
11 Ulensil,e3, luze e oltLl'as de3pezas com

as cadeias .... , ...................... i :0108000 3m6â~ 622\380 L 0008000 ,~ ,1
12 [Iluminação luhlica...... , ........ , .... 7:nOUBO O 3: 499399 3::;0 ',10U2 7:001l8 UO /$ /l
i3 De3pu7.as de exacçãu .. , ................ 30: OO')80JO i3: H2i:i2;j~ Jl: 4-72S7', 6 2;;:000· OOJ ,1 5:000,)000
ii< .Inl'os ue apolices....................... 8:632~UOO 3:7078000 5:01,7,)14'> 8:7543'01\ 1228\4t,. "15 Pagamenlo ua divida liquiuada c iu-

SCripL.1 e de exercicio; liudos ......... iO:(JOOBJaO 383:)332 9:616$668 10:0008000 .1 8
i6 Pagamento da di vida ao hospilal do ILa-

jall) •............. " ................. 6:010;)ryOO 6:UOO,\100 6:0008000 i2: 000,5000 O:OOJflO O
"i7 Auxilio aos h03piLaes da provincia ..... U:OOOllOOO i: 2503'JUO 9:75011 100 U:OJO,~OOO ,1 ii

i8 DC.:ipczas divo,':Hl.S ...................... !il:65'~000 5:/0025916 7 :2'.7,1184 i2:650JlJOO {j 8
i9 Obras llublicJs......................... 01 :5551 'J2;; 8:8:;;;8694- 52: 700~~31 61 :;;5;;892;; {J li
2) Pagamonto da divida aos hospiLaos da

22:i8;;379Jprovlllcra ..... ....................... i6:788tS58i 1;;:798~38; 37 :984jI8~ 21: 195,560J fj

/,.31 :989,SOJO 192:2\5)91'0 269: 6918770 461:937:568'. 36: 8HJ7521 i :993S068

Cidado do DasLon'o, em 12 de I:'e,oreil'o do 18R7.- José Rilllos da Silva Jllllio,· .

. 5 J.- Quadro da receita e despeza pIovaveis comparadas da provincia de
Santa Catharina, no exercicio de 1886 -1887, com declucção do respectivo
deficit

Despeza ..

ReceiLa ..

Deficit .

CiJade d~ D03terro, em 12 de Fovereiro de iS87.-Jose Ramos da Silva J.mior.

,S

3H:032;j43

87 :gn5r12~6

461 :937$684

11

461:93756 \

Comparadas a receita e despeza propriamdnLo provinciaes do exercicio de I885-1886 apresontou esLo o saldo do 52:8 iS1JH,
saldo quo,o elo"aria a 72:917,1813 >.e a comparação Livo so abrangido a receita e uespoza com applieação especial, a primeira na
impOl·tancia do 22:393';963 e a segunda na do 2:804,1392 (Quadl'o n. 5),

E' de vel', porém, que Laes rosullados ol'igillavam-se do causas meramamenle transilorias, tae quaes: o imprevisto augmento
d s diroitos de exportação. sommalldo 1.2:705,r-108 (Quadro n, 5) e o rondimenlo das loteria, na importaocia d" 45:5753"00, devido
unica e exclllsivamentJ á ini~iativa e euergia .10 actual Administrador da provincia (Quadro n. 5 A).

Nos demais Litulos goraes da receita o-dinaria a diminuição ostenLava-se de mouo ,\ exigir na confecção uo futuro orçamento
a mai r prudoncia e cautela: em vez disLo, a Assembléa orçou a receiLa para i8S6-1887 em 4:H:98960DO, fixando a despeza em
igual quantia.

A oxportação, pOI'ém, de,elldo apresl'uLar sensi,el dimilluição, om eonsequencia, além de ouLras causas, da incommunicabi
lidade conl os porLos uo Rio do Pra La; Odocroscimento conlilluando a dar-so na maior part~ das vorba" a inscro"el"so sob os
ontl'os titulos geraes da renda 01 dinaria ; o imposto lle \I % sobre o cOllsumo tenuo sido subsLituido polo de circulação mercanlil,
de rendimento modioere; o contraLo da. 10telÍas achando-so em via de rescisão; o Goveroo Geral tendo r~du2iuo o auxilio quo
prestara á fórça Policial, tudo isto considerado levará o orçamenlo a apresentar no fim do exorcicio corrente O deficit
uO 87:9U53240; U si é cerLo quo elle será supprido em parto pelo saldo do exercicio antorior, muita prudeocia e li no são comtudo
necessal'IOS, de par com grande somma de esforços, para sua completa reducç,'o.

Ao estudar-so a siLuação financoira da provincia, nma cansa so encolllra cemo delerminanto desso desel[uilibrio ospantoso,
dosse salto enorme do um saldo do setonta e pOIlCOS contos n'um exel'cicio para o deficit mon;truoso de oitonLa e Lanlo; no
snbsequenLe,é a vacillação é a inuocisão do Podor LogislaLivo provin ial na escolha da maleria lribuLavol, acoiLanuo hojo Oquo
repudiou hontom, para Lornar amanhã ao regimon da ,espera: o " historia dos ultimos Lempo>.

Por isso hom serfiço prestaria a Assembléa Geral ás condições economieas o financeiras das provincias si, de uma vez, lhes
traças;e as raias delltro da; qnaes lhe3 ó licito moverem-se em assumllLo de impostos

Pelo que diz "espeito a providencias cm ordem a remediar o grande desarranjo quo Q orçamento acLual creou, tudo vai
dependor da prudencia o tino ,lo aclual Administador; o a S. Ex. tanto do,e jli. osLa provincia por sua adminisLração correcta,
que não é licito duvida,' do que, findo o exoJ'Cicio, aq cifras da receita o despeza corr'am parelhas, conLando·se, bom enLondido,
com a arplicação do saldo quo deixou o oxercicio passado.

Cidado do De3Lerro, em !2 de Fevoreiro do 18B7,- Jose Ramos da Silva JUllior.
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PIAUHY

N. 3. - 1& secção. - Pa1acio do Governo da Provincia do Piauhy. - Therezina, 5 de Fe
vereiro de 1887.

Illm. e Exm. Sr. - Satisfazendo o que me foi determinado por V. Ex. em aviso de
6 de Novembro do anno proximo findo, tenho a honra de transmittir a V. Ex. os tres quadros
juntos, organisados na secretaria desta Presidencia, sendo um do e tado financeiro da provincia
nos periodos de 1876 - 1877 a 1886 - 1887, outro do" impostos creados pela Assembléa Provincial,
a contar de 1878 a 1885, e outro das novas despezas autorisadas por aquella Assembléa nos annos
de 1878 a 1885.

Logo que esta se reuna, não pouparei esforços para que se estabeleça nesta provincia
disposição igual á da lei n. 3313 de 16 de Outubro ultimo, que, votando a receita geral do
Imperio, determinou no art. 28 que nas futuras propo tas o anno financeiro coincidirá com
o anuo civil, afim de regularisar-se o systema tributaria, conforme recommenda V. Ex. no
final do dito aviso.

Deus Guarde a V. Ex. - Illm. e EXIIl. Sr. Conselheiro Barão de Cotegipe, Presidente do
Conselho de Ministros. - AJ1/onio Jansen de MatIas Pe1·eira.



-2-

Quadro dos imDostos Drorinciaes creado~ de 1878 a 1885, COlll declaração do que Droduziram em cada
Ulll dos annos financeiros cOlllDrehendidos neste Derio[lo

.. '" ~" "o""' O"" o
,,00 ,,00 a:""-00 -00 _00

..:l"' ... ~ .... "00
NUlIBRO B DATA DU " , ~ ... -<HIPOSTOS z .. ~< ""'RBSOLUÇÕBS :<~...I ....

~i
z"" .Z o
~oo ;;:c;; E-<"00

o'" o'" 0 00
z z z ......
z z z.. .. ..

Rosolução n. 1036 do 27 do
Maio do i882.

Elovação a lBUO) do imposlo do ~UU rs. '
sobro caueça do gado vaccum, cavaI
lar o muar oxcorlado da p,·ol'incia•.

Imposlo de tUBU O sobre fianças cri mi-
nao:). o.' " ••••••••••••••••••••••••••

Iúom do 23000 nas cidados. o iIJOOO nas
villas,sobro amei nas de forreiro, sapa
teiro, marcenoiro, earapinaJ OUriVBd,
alfaiale, lanooi,'o o qualquor oulro
ollicio mocanico ou induslrial. ......

Idem do 2UBOJO sohro escriplorios com-
mcrciacs, armazous do dopositas, com...
missões o cousignaçõos ..

Idom do I:OOOBUOO sobre qualquor os- ~
cravo imporlado no~la provincia,oxco· Rosolução u. i075 de
pluando~so os h~Vldos por h~ra.nça O Julho do i883
os que Vlorom resIdIr na proVlncla om .
companbia do sous sonhoroi .•. , _..•.

30: 8991J000 H:OOinOOO H:683,~JO 53:6731~00

9OIJOOO 1708000 120,5000 380iJOoo

260IJ270 237ffJ60 157IJ420 655,giOO

262,,000 2008000 2208000 682SOOO

............ ............ 1:506,%00 i: 5068500

............ ............ 1828820 182~820............ ............ 9,5000 96000

............ ............ 4.4,)60J 1,4-D600

............ ............ ~36880~ 2368803

............ ............ 408000 40,5000

Idom do ij500 sobro cada caboça do gado
vaccum o cavallar oxporlado para
paiz ostrangoiro , .

Idom do iSOOO sobre cada 60 kilogram
mas do carne socca oxporlada para
qualQuor parlo ..

Idom do iSO'lO sobre cada cevado, idom.
Idom do ~OJ rs. souro cada caboça do

gado lanigoro ou caprino, idem ......
Idom do iOO ,·s. sobro cada quarla do

50 lilros dolarinha, arroz, milho o
foijão, idom .

Ili,em de 21BOOO annnaos, por fabrica on
oslabelecimonlo do saboaria ou sorra·
ria om qualquer ponlo da provincia ..

Idom do iOSOOO om cada municipio, aos
rolratistas quo nello usarem do sua
arte .

Idom do iO,liloo sobro cada barcada do
sal até iOJ alquoiros e d'ahi para cima
20:~00 sobre cada barcada .

Elevação a 258000 do imp(,sto sobro boti
cas ou casas do vonda do drogas COm-
pelenlemonlo aulorisadas .

Resolução n. H04 do i7 de
Julho de.l884.

\ ,,, .........

8tO,5000

1958000

8iOóQOO

i95iJOOO

Imposto do capitação Resolução n. U08 do 17 do
Julho do 1881" . ........................

31:5U827U H:698D360
8:0848160 8:084,1160

23: 2803302 66:4088982

Secrolaria do Goromo da Provincia do Piauhy, 5 do Fevereiro do 1887.-0 seerotario interino, João AllqwtO Ros••
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Quadro dBlllonsh'ativo do Bstallo financBir'o da DroVincia do Piauhy

1876 - 1877 1886 - 1887

DIVIDA

°é
<>

:g;;.~
...:l
...:

.~c
~

E-<

<> <>
-=>

:.~ ;; E-;

«., "~
"

<> ""ê '- r;:;
~t:.

~~

""'";:3

""
:::> M

~<::>
~<::> cc

"" ~<::> !;i<::> M
:> -<'

'" Q ".
~ '" <::>

lN

.... ""
~

,,.,
fi,

"" "" '"'" '"<::> <::>

~ Q
~l

""

." -.:
...J '- N o
-.: '- '" lO
f-o "" o.. ...J

~
<:> (/J -(

"" '" (/J

o::: Q

o
A
...J
...:
(/J

DIVIDA

Observações

A loi financoira votada ultimamento para o exercicio do 1886 - i887, fiulldn a importancia distribnida a cada verba do
dospoza não calculou a importancia da rocoita, limitando-so a tinclarar o. di,·usos ramos do que clla so compõe. polo qoe não
ofToroco base corta para so amrmar, 50 no rororido oxercicio bavorá saldo ou defici!; entretanto e presomivel a oxistencia de um
de(u:i! talvez snporlor a 8f1:UOJ,~OOO.

As unicas providencias tomadas pola Assemclea Provincial, em soa nltima rounião, :i vista do relato rio do S. EL, para
equilibrar a recoita r.om a dospoza, ,·e.umom-.e na docretação da lei que lornou obrigatorio o pagamonto do imposto de
expnrtação do gado no munic,!)io (l'ondo olle sahir o oa olo""ção dos direitos sobro vencimentos dos empregados provinciaes
activos e inactivos e na extincção de adiantamentos tie custas ae escrivão do feitos pelas execuções fiscaes o no cárte que fez.
em cerca de ~O:OOO3000 das despezas da provincia: o que ainda não e snfficiente para equilibrar a receita com a tiospeza.

Socretaria do Governo da proviocia do Pi::nby, 5 do Fo,'&roiro do i887.- O Secrotario ioterino, João Augusto Rosa.
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Quadro demonstrativo das novas [lespezas antorisadas pelo Gorpo Ie[íslativo no período
de .1878 -1885

NATUREZA DAS DESPEZAS

Secretaria do Governo ' ........•..•..•...•.......••....•.•..........•.....................•....

Inslrucção publica .

Aposentadorias e jubillções .

IlIuminação publica .

Obras publicas : .

Indemnisação e reposição .

El'eulUaes , ' ..

IMPORTANCIAS
DESPENDIDAS

5OO8tloo

13:8905000

i3: 2!.8853~

6:000,,000

54:730,)000

92 ,5998

i:OOO,IOOO

90:297,9532

Secretaria do Governo da Prol'incia do Piauh)', ;; de Fevereiro de 18 7 - O Secretario interino, João Augusto Rosa.
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GOYAZ

Província de GOYl1Z.- Palacio do Governo, 17 de Fevereiro de 1887.- 2" Seeção.- N. 8.

TUm. e Exm. Sr. - Tenho a honra de ennar a V. Ex. o otT:icio junto, em original, do inspector
<la, Thesouraria Provincial, pre"tando as informações exigidas no Aviso de V. Ex., de 6 de Novembro
do anno passado, sobre o estado finl1nceiro desta provincia.

Deus Guarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Barão de Cotegipe, Presidente do Con
selho de Ministros e Miuistro e Secretl1rio de Estado dos Negocios Estrangeiros.- Ltliz; Sil'IJerio

Alves C1'uz.

Thesouraria de Fazenda da Provincia de Goyaz, em 15 de Fevereiro de 1887.- N. 121.

I1lm. e ExlU. Sr.-Cumprindo a determinação dessa presidencia, feita em otficio n. 2de 19
do mez proximo p:tssado, tenho l1 honra de passar ás mã03 de V. Ex. o incluso otficio da
2" secção desta repartição, prestando informações sobre o estado financeiro da provincia, conf0rme
foi exigido pelo Presidente do Conselho de l\finístros, no aviso que junto devolvo, datado de 6 de
Novembro ultimo.

Deus Guarde a V. Ex.- lllm. e Exm. Sr. Dr. Luiz Silverio Alves Cruz, muito digno Presidente
desta provincia.- O Inspector, José GonzClga Socrates de Sd.

Illm. Sr. Inspector. - Em virtude do despacho de V. S., constante do otficio da Exma. Presi
dencia da provincia" n. 2, de 19 de Janeil'o deste anno, acompanhado do aviso, em original do
Presidente do Conselho de Ministr03, datado de 6 de Novembro ultimo, tenho a honra de precisa
mente informar a V. S. obre o conteúdo no mesmo aviso, fazendo-o da maneira seguinte:

1.0

A receita desta provinci:t, no exerclClO de 1876-1877, foi de 213:441$140 e a despeza de
188:172:059. resultando o saldo de 25:269$081.

2.°

Ne S:1 época, a divida provincial fiuctuante, ul1ica então existente. era de 81 :54 $236, a Sc1,ber:
50: 642 740 de emprestimos, a jlU'OS da lei, cOl1trahidos com divers03, e 30 :905$496 de vencimento
de empregados publicos e outras despezas.

•

o
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3.0

DoS impostos creados pela Assemblé Provincial, nos exeecici03 de 1877-1878 a 1885-1886,
figuram ainda no orçamento vigente os seguintes:

10$ sobre fabrica de telhas, tijolos e caieira.;
8" obre cortume;
2 0/" sobre transmissão de immoveis e I % sobre a estinnção dos permutados;
2:000$ sobre negociante~ de eS(lraV03, que se empregam na compra e venda do.:; mesmos;
500 . sobre averbaçã:> dos escravos importados para a provincia.;
20. sobre averbação dos escravos comI rehendidos nos §§ lo e 20 do art. 30 da resolução n. 637

de 1 úe Dezembro de 1881 ;
50 réis por 15 kilogrammas de genaros pes:ldo' nas balanças do mercado d:l capital, exclusiye

os que estão sujeitos a pr.gamento de direitos no mesmo;
500 reis po:' 15 kilos d~ crystal exportado;
20$ obre as patentes dos olficiaes da guarda nacional.
O producto destes impostos, no exercicio de 1885-1886, foi de 5:087,'053.

4.°

A despeza nova, uuica autorisada no sobredito periodo de 1877-1878 a 1885-IFl80, é a da verba
-llluminação publica-, despendendo-se com o respectivo serviço nesta capital, durante o allUO
p:lssado, a quantia de 4:018$308.

5.0

A provincia actualmente não tem encar~o por divida fundada ou t1uctuante, bem como a ;'ua
l'eceita, no exercicio corrente, está orçada em 240:267 673 e em 240: 030~ 153 a despezu, pre ll

mindo-~e um saldo de 237:520$000 no fim do mesmo exercicio.
Ao en vez, porém, deste saldo, penso que apparecerá, com probabilidade, um grande cleficit, e o

estado financeiro provincial, em breve será embaraçoso, attendendo-se não sô á cessação, desde
Novembro ultimo, do poder030 auxilio com que, ha anno~, concorria, o Estado para a fOl'ça policial,
como ao pouco rendimento que acaba de produ6ir a export-lção de gaelo, a fonte mui.. abundante de
receita da provincia.

Finalmente, quanto â. ultima parte do respactivo aviso, já a Assembléa Provincial, no urt. 11 da..
Disposições Geraes d:1 lei fi. 794 de I de Dezembro do anno proximo preterito, pre creveu para que o
L nno financeiro, a começar de Janeiro de 1888, coincida com o anno civil.

2a Secção da The3õur;1ri.. de Fi16enda Provincial de Goyaz, 14 de Fevereil'o de 1887. - ~o

impedimenta elo chefe, o l° escrlptUl',.rio, Cassiam du Neves Baptista.
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MATTü GROSSO

Pal3cio da. Presidencil1 tia. Provincia de Matta Gros o. - N. G. -I" secç;io. - Cuyl1bá, 5 ele
Março ele 1887.

lllm. e Exm. 1'.- Em cumprimento cll1 ordem de V. Ex. exarada em aviso de ~ do No
vemLro do anno proximo passado, em ql'e V. Ex. formull1 diversos quesitos sobre as condições
economica "desta, provincia, incumbindo a e ta presidencia de enc[\,rregar a pes oa d confiança. a
organisação de qu;\.dro d'JmOD'tr ttivos do eu est uIo ilnanceiro, bem como e prest r todos os
esclarecimentos que pos:;am intere sal' a. es a que t..'io, nomeei e encarreguei dessa tarefa os
Srs. c3pitão Antonio Augusto Ramiro de Carvalho, tenente-coronel João eh Souza I eves
Manoel J osciuszko Pereira da Silva e JO"é Estevão Corrêa, o primeiro ex-inspector da Thesou
raria ele F,lzend,l Geral, o segundo actual inspector da Thesouraria Provincial, e os dous ultis
mos, inspector e contador da TheLolll'aria Geral.

Do resultado dessa commis ão que foi de empenhada. com uma solicitude, zelo e intelligen
cia que não posso deixnr de recommendar a V. Ex., apre"entaram-me o~ referidos cidadãos a
expo ição que tenho a. 1I0nra de remetter a\'o Ex., junta a este, a qual encerra tanto quanto
possivel as infol'mações nece 'arias para a confecção do importantis imo trabnlho que V. Ex:.
tem em vista.

Permitta-me, porem, V. Ex. accre centar ao' esclarecimento contidos na referida exposição
algumas con iderações que me parecem interessar muito de perto qualquer tentativa de me
lhoramento das condições economicas desta provincia.

V. Ex. verificará, pela, leitura do trabalho da commissão por mim nomeada, que as
finanças provinciae, embora não tenham complicaç.'io de natureza alguma, se acham tod:lvia
em c011lliçõcs muito precarias pela deficiencia. llJa.nife ta da receita p:rra attender aos misteres
UOl'mae e l\O . el'viço de ua divida fundadn. na importnncia de 230:50()$, incluido o valor das
apolicps ullimamenle emittiuas para a con oliuação dl1 divida flnctuante, oda proveniente dos
deficits orçamentario ucce si 'os, que promettem conti.nuar indefinidam.mte agO'ravando cada
vez mni a situação.

Não me pare e p05'iivel melhora.r e 'te esta,clo de cousas por meio de operaçãe" financeira,
endo ql!e a.. unica de que e porleria colher alO'um resultado, eria a conver"ào do juros do em

prestimo de 171:500." efl'ectuado nos termos da. lei provinci31 de fi de ovembro de 1880
Mas V. Ex. comprehende que a diITerença, ele 2 %, maximo que se poderia cou eguir sobre
a.qu~lla somma, representa uma quantia in ignificlnte que de fórma alguml1 infiull'ia. na. solução
do problema.

O que é certo, porém, é que a provincia., augmenta ~e cada dia a U'lS n cessidades
tOl'Ounuo indispen a,'eis nOTa de pezas, que a SUl1 receita acha-se e tacionaria. nesue muito
por faltfl. absoluta de impulso, e que de a de harmonia tIe movimento 110 elementos econo
mico não póele deixar de re u1tar de equilibrio cada vez mais ac uado.

Diflntc de uma. situação economi~a que se e define SImplesmente por uma divida de
230: 000'7' uma reroita. de 200:000·' e uma despeza. impl'e cindivel de ~OO:OOO$, evidentemente
não Ó po si,el mudor a phaEe da.:. cou~as por meio de operações financeira

A execução ele melhoramentos materiae. que agitem a fonte- de ri uezo. e allO'mentem a
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receita provincial li, em meu conceitJ, o unico meio de salvar a provincia da bancarota que a
ameaça. E posso garantir a V. Ex. que a solução deste problema, que não é !los mais difficeis,
admira c sorprehende a quem e. tuda de perto o negocio' desta provincin, já pela evidencia com
que se apresenta ao espirito, já proporcionando a observação do inacreditavel phenomeno d
possuirmos nella um thesouro inesgotayel que, em logar de lucros, nos trnz prejuizo' e sacrificios.

Para V. Ex. fazer uma idéa do estado de atrazo, da falta de recursos c da '1usencia de quaes
quer meios impul ores e auxiliares do desenyolvimento e proo-resso ne'ta provincia, é bastante
ficar informado de que a verba destinada no orçamento vigeute para obr:1s publicas é de 10:00$,
a qual dilflC)ilmente se póde applicar de modo util e proveito o, porque aqui não lia reparti~ão d
obras publicas e o engenheiro da provincia muitas vezes, para examinar um:1 obra e orçai-a,
faz com a viagem despeza sup rior ao ,alor da propria obra, tudo isso por f,dta ab oiuta de meio
face i de transporte, por falta de recursos para manter-se um pessoal de flngenheiros con
,enientemente distribuido no territorio provincial, e finalmente p hs enormes distancias que é

preciso vencer a cavallo ou em canoas, conforme a zona de que se trate.
Não ha n1. provincia uma só estl'ada no ca '0 de pl'e,·tar-se convenientement e aos interessse~

do commercill e da lavoura.; não ha um1. só linha tel3g1'nphicl que permitta exercer- 'e com
presteza e elflcacia a acção da admini tl'ação olllle ella se torna nece saria; nnalmen te ncnhum
m io pratico h:1 realizado de explorar-"e e export'1r-'e com vantagem os productos da provincia.

Accre cente- e a tu lo i.s o o isolamentu em que vive principalmente a zona do nOl'te da pro
vincia, a falta absoluta de todas as commodidades e de todo confort da vid', a difIlculdade e
demora das communicações, o que tudo explica a impo sibilidade, póde-se dizer, de aUrahir e con
servar aqui braços e intelligencias que conCOl'l'nm para o deseU\'olvimento e pl'osporid~de do.'
diversos ramos de actividade, e ter-se-ba a cau a da lastimavel pobreza dos cofre. da pr vineia,
,liás tão rica quanto a que mais o seja no Imperio.

De tudo isso se infere que a provincia, de um lado, não orrerece a sua população os meio.
de applicar proveitosamente o seu trabalho; de outro lado, não está. em condições de attl'ahir
para si pessoal estranho, donde result~m a apathia c a inacção em que vi,e.

E', pois, indispensavel tratar- e de uma e outra cousa.
No intuito de apressar o estabelecimento de communicações rapidas e amiudadas da capital

com o Rio de JaLeiro e outros mercados importantes pelo interior do Imperio, o que evidente
mente está, preparado pela ultima concessão dp governo relativamente á navegação do Arag-uaya,
pela construcç.:'i.o da via-ferrea destinada a vencer as cachoeiras do Tocantins,e pelo rapido pro
longamento da e trada de ferro Mogyana, re~olvi, por acto de I do corrente, mandar estuuar
explorar o rio das Morte. e communicação terrestre desse rio com esta ciclade.

Acredito flue essas communicações não só darão á capital da provinci um grande incremento
pelo contacto prompto e immediato com a capital do Imperio, como tambem fa.cilitará a exploração
das riquezas de uma zona hoje abandonada, não obstante <'\, sua. enorme riqueza, que V, Ex. ava
liará, informado de que na freg'uezia d'. Chapada, situada alli e que clist L 10 legua.' de Cl1yabá,
a.lém de gozar-se de um clima que não tem superior em parte alguma do mundo, ncontl'a-se
va tissima extensão de terreno pla.no e proprio para todas as culturas européas e nacion'\e , inclu
sive o café, cuja producção é ahi muitis imo superior à do oéste da proYincia de S. Puulo, poi
e~tou informado de que os caJezaes naquella freo-uezia produzem em média 300 arroba.. por
mil pés.

P0r esse lado é, pois, evidente a nece 'sidnde das vias de communicação a que acima me
referi, como meio seguro de engrandecimento e de prosperiúade.

"ma outra parte de riqueza da provincia que lhe póde proporcionar enorme augmento de
receita é sem duvida alguma a que lhe o.trerecem os seus hervaes da fron teira paraguaya, que,
não obstante as difficuldade::; com que luctam os exploradores, não obstante o numero in ignificante
destes, pois poucos e animam a enfrentar com os embaraço' dessa, empreza, não obstante,
finalmente, a imperfeição e as innumeras clifficuldades com que se tem feito ahi a arrecadação
do. direitos de exportação, são as contribuições provenientes dessa industria a' que representam <1

verln mais avultada. da receita provincial.

•
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E', pois, evidell te, a. necessidade de [dar impulso e de facilitar a exploração dos l1eevaes
<3m maior escala.

Sobee e te nssumpto dieijo nesta data a S. Ex. o Sr. Ministro da Agricultuea um omcio em
'[ue, prestando infoemaÇÕes sobl'e o que relativamente aos sel'ingaes do Amambahy a S. EX".
communica a legação imperial em As.,umpção, opino pelo estabelecimento da navegação do .Apa e
do Estrella, ,eb construcção de umá estrada a partie do seno Iargarida. destinada a vencer
as cachoeiras do mesmo Apa" e finalmente pela creação de uma repaetição fiscal na. foz des:e rio'
ponto f]u me parece o mais apropriado para a sah.ida de torlos o productos da riquissima
zona que se estende desde a margem do Paraguny até ao sertão do AmamiJahy.

Dentee as innumel'a, necessidades da provinci1t destacarei essas como as mnis importn.ntes
e que reclamam mais urgentemente providellc'as, o, re:umindo, direi que a construcção d:'.
estrarla do rio das :Mortes pela freg'uezifL ela. Chapada, a linha mixta de cOID01unicnção par~ o
.-\.mambahy pelo Apa, e o estabelecimento de U111[\ repartição fiscal na foz desse rio, são' medida'
de que sem duvida, alguma resultaria imm diatamente um augmento consider:1Vel da receita
provinchl.

Por outro lado a pl'oviucia precisa melhorar as condições da 'ua apitai cujo estado de
.ttl'azo é a causa da repugnancib. que em todos se nota de demorar-se neIla por muito tempo. Isso
prejudica a auministração da justiça pela ausencia continua dos magi::;trados, pela impo sibiliLlade
de encontrn.r-se um homem formado que queim acceitar na provincia uma promotoria, e mesmo
o cargo ue juiz muni~ipal; prejudica a instrucção publica, porque não é pos ivel se obter
pessoal habilitado rar.L esse seniço; prejndica, emfim, todo. os ramos elo. el'viço publico pOI'
iclentica,s razões.

Finalmente, não me é possivel deixar de assignalar a indeclinavel necessidade da. construcção
tia rede telegraphica da provincia, obra essa que, si não é destinaua a augmen tal' a receita,
V. Ex. sa.be quanto contribue para a eillcacia da a tividade e esforços do administrador.

Pora a execução desses melhoramentos, é necessario etrectuar uespezns cuja importancia
não po '0 avaliar de modo egul'o, ma: que cal Li.lO aproximadamente em 2.000:000~·OOO.

1\1a , a provin ia não dispõe dessa quantia,nem de credito para levf\.ntal-a por emprestimo.
Si, porém, o Govel'llo Imperial quizer auxiliai-a ne,se empenho, aliás indispenS'l.vel para a

,ma prosperidade, que por todos os titulos eleve interessar ao Estado, sobretudo quando é certo
(lue tal auxilio reduziria consideravelmente em um futuro proximo o dispendio com que ella
figura no ol'çamento geral, a o.cquisição dos recur;;o~ pecuniarios preci '0, não otrerecerá (lilficuldade
aI g'uma, e os melhoramentos acima indicado' serão dentro em pouco uma rea.lidade.

Es::;e auxilio podera consistir no alvitre que a V. Ex. for suggerido pela ua reconhecida
iUu, tração e inexceelivel capacidade em a sumptos elesta natureza, e si V. Ex. me permitte
tomar a liberdade de indicar um, lembrarei o de facilitar o levantamento elo emprestimo de
que a provincia carece pal'a executar eEoses mellLOrament03, garantindo com o rendimanto da
Alfandega de Corumbá, a efl'ecti';'idacle dos compromissos que tiverem de ser contrabido .

E' certo que essa gartlntla se tornara efi'ectiva emquanto e 'ses melhoramentos não procluzÍl'em
os sens atreitos, mas certamente estes não e farão esperar por muito tempo, e na peior hypotllese,
i to é, no caso da g'arantia integral, não excederá esta a quantia de 160:000~' annuae-.

,:.lém disso tenho fundadas razões par', acredita.~ -ue ó o ele en volYimento da explora\{ão
(,O' 1l,'l'Vn.cs da frouteiea paraguaya e do Alllilmb:lh-- I, r:lecerá à proíincin. os recur:os nece'sal'i 3

llcl ' hzer fa e ao serviço da ua novn. liiviJa,
Eis, Ex:m. Sr" o qur: me parece ser o unico ~'ecUl'SO para concertar as finanças de'ta

provincia, al1g'mentando a sua receitc\ pa.ra equilibrar o eu orçamento e collocando-a em
condição de realizar outro. melhoramento" e de 'attel1ller o. outros reclamo., da civili,ação e
do progres;o.

Procurando corresponder do melhor modo à confiança com que V, Ex. me llourou enviando-me
para este po to como seu delegado, tenho procurado estudar escrupulosamente as nece idade.
da provincia e reflectir sobre as providencias e medidas que m:tis Ul'genten~ente convém llôr em
pratica para promover o seu engrandecimento.

o.

o
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Cumpro agora o dever de levar ao conhecimento de V. Ex. o que me parece mais urgente,
aproveitando a opportullidade que me ol1'erece o desempenho da taref,L que V. Ex. incumbiu-me
pelo avi o a que tenho a honr,L de responder.

Deus guarde a V. EX.-lllm. e Exm. Sr. Conselheiro Barão de Cotegipe, Pl'esidente do
Conselho de Ministros. -o presidente Alvaro Rodot,alho Marcondes dos Reis.

Cuyabà, 22 de Fev.ereiro de 1887.
lllm. e Exm. Sr.- omeados por V. Ex. em 20 de Dez6mbro ultimo para em commi ão

darmos cumprimento ao que de V. Ex. foi exigido por S. Ex. o Sr. Presidente do Conselho de
mini tros no aviso circular do 6 de Novembro antecedente, vimos hoje dar conh a V. Ex. do
modo por que no' houvemos no dessmpenho eht incumbencia, que no foi commettida, a qual
illiciamos e conciuimos, procurando responder, ponto por ponto, aos diver o que itos formu:ados
no soiJrerlito aviso.

Exige o Governo Imp'eri~1 em primeiro log-ar um. demon tr;lção da receita e de peza
desta pl'ovinci:t e seu saldo ou deficit no exercicio de 1876-1877 ou no tim do anno civil de 1877,
confol'me o sy,tema de contabilidade da Fazenda Provincial.

Não nos foi passiveI attender completamente ne ta parte aos intuitos do governo j pnrquflnto,
o anno financeiro provincial, que até fim de Junho de 1877 se regulava pelo anno civil, pa sou
desde Julho por diante e em virtude do di po to na leis provinciaes n. I de lo de Junho e n. II
de 3 de Julllo de 1876, a reger- e pelo mesmo sr tema de exercicio adoptado na legi 11Ição geral
para a gestão das finanças do E tado; systema e te que vrevaleceu até que de de o pl'Íncipio do
anno de 1882 e por força da expedição d,. lei n. 571 de 3 de ovembro de 1880, roi de novo
submettido o exercicio provincbl ao antigo reg'imen, soh o qua,1 perm,Lnece ainrla hoje. Daqui,
resultou para a cornmissão a necessidade de incluir no quadro que otrerece junto sob n. I a
receita e despeza da provincia, não precisamente no termo do quesito pr'opo to por avi o de 6
de Novembro, mas do modo por que e vé e consta do me mo 'lUlldl'O, cuja média otrerece o
seguinte re ultado: receita no exercicio de 1877, inelu ive o saldo de 6:925. 79 recel,ido do
exercicio f1ntel'iol', 131:801,,/,97; de peza no me mo periodo, 172:536 296; deficit liquido do saldo
de 651 804, que passou para o exercicio do 1878-1879, 40:082, 95.

Não havia nessa época divida fundada provincial, e a f1uctuante que então exislia e consta
do quadro jnnto sob n. 2, importava, termo médio, na quantia de 16:67(,,262, proveniente de dividas
de vencimento e outras procedencias não pltgU em ex rcicio' alltel'iores.

Do quadro anuexo com o n .3,vém- e o impo to., creado pela a semiJléa pl'ovincial no periodo
decorrido de 1 ele Janeiro de 1 78 até 31 de Dezembro de 1885 e o 'eu producto Mnua!.

De 'es impo tos, a maior p Irte figura ainrla hoje no ol'çamento provinciae, e O" poucos
supprimirlo Cnn tam de notas lançada na columna inscripta ob o titulo - Legi 'Iação - do
relimdo quadro.

As nOV'IS despezas autorizada' pela assembléa provincÍ'l1 no l11e mo periodo de 1 de Janeiro
de 1878 até 31 de Dezembeo de 1885 e sua imp l'tancin, annua!, verba por verba, con tam do
quadro appunso sob n. 4 naelevaela cifra de 71:741 '307.

Pelo que re peita ao e tudo actual da provinci,t com relação a cada um dos itens 1recedcntes,
quer diz r, emquanto a sua receita e clespez orça.das,o deficit ou saldo pr'sumi,el, no fim do
anno rle 1886,e a importancia de sua divida fundada e f1uctuante, bem como em referencia ás
providenci<l. tomadas e o resultndo que das me mas se e pera para o equilíiJrio da receita com
a dospeza provincial, a commi ão cumpre o dever de informar a V. Ex. :

lo, que a receita provincial vura o anno de 1886 foi ol'çada conforme a lei n. 686 de
24 de Dezemhro de 1885, na quantia ele 301 :651 '156, e a de peza, no mesmo periodo, fixada
em uma somma igual;

2°, que sua divida fundada é 'e 171 :500 , proveniente de emprestimo contr, hido a juros ele 8 %

ao anno no termos da lei n. 548 rle 6 de Novembro de 1880 para alHstecimento de ag-uiL potavel a
esta capitnl,e a fluctuante, até 31 de D zembro ultimo, ilDJlortava na omma de 59:360$450.

AqueUa receita, porém, de 301 :651 156, para nós não p.xprime, como d veea, a realidade
aproximada dos recur o da proviocht no indicalo exe!'cic'o: em primeiro log Ir, porque 11 lla
acha-'e incluso o supprimento de 42: 000' annuaes que os cofres gerae faziam ao provínciae
a titulo de auxilio ii. força policial da provincia, auxilio e te que aca.ba de ser supprimido no
orçamento geral do Imperio pa!'a o actual exercicio de 1886 - 1887; e, em segunrlo logar,
porque, si S9 tomar, como cumpre,a média da receita arrecad'ld,. nos tl'es exel'cicio' anterioro ,
de 1883, 1884 e 1885, p.tra por elIa. o1'ç'\,r-se areceita provavel do exerC'ici de 1886, vé-se
que e ta não excedera de 171:602$010 em todo o e,"ercicio, e que acldiciontndo-lhe a c[uantia
de 35:625' jã. 1'eceuida pela The ouraria Provincial até fim de Outubro ultimo como aux-ilio á
força policial, elevar- e-ha a receita apena, a 207:227'010. Compar.ldo este ultimo "lg-'Irismo com
o da cle p za fixada, deixa a ver um deficit pre umivel de 94:424 146, que sul;ira a,inda à
somma de 153:784'596 de;:.de que se leve em linha de conta a divida fluctuante reconhecida
até 31 de Dezembro ultimo, no v,tlor de 59:360 450.

Para consolidação desta divida fluctuante, a lei provincial n. 711 de 11 de Setembro do
anno passado, auto1'isou a emjssão de apolices provinciaes do valor de 500$ cada UlUa e juros
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de 5 % ao anuo; S3.ldando assim, ainda que de um modo puramente ficticio, e realmente gravoso
par;), ::IS finanças da provincia, a receita e despeza provinciaes até ao fim do referido
exercicio de 1885.

No empenho de conseguir-se nm melhor resultado emquanto ao equilibrio do orçamento
de 18R6, cujo deficit provavel não sprá menor de: 94:424. 146 como acima ficou dito, bem como para
amorti ação e resO'ate da divida con30lidada, no valor de 230:500.. , no mesmo e nos vinrlolll'os
exercicios, a commissão, ante a per6p ctiva dos pe adas e vexi1torios impostos lançados soLJre a
população da provincia, conforme se vê dos qu,ldl'os ns. I e 3, e ainda mai em presença das
nece idades sempl'e cre centes de serviço provincia.l a exigil' de dia para dia novo e porventul'a
mais penosos s:.terifici06 da parte dos contribuintes e isto na falta ab301uta de outra Ibnte;:; de
receita de onde promanem os recursos com que se possa attender áquellls neces idade~, aliás
justas em sua maior parte, pen °a que não havera meio pos ivel de equilibrar-se 03 orç Lmentos
provinciaes de Matte Gros o desde que os supremos poderes do lmperio não aC\.Idam em seu soccorro
com algum auxilio tendente a lilJertal-a do embaI'açoso e atllictivo e tado em que de pre ente
se e torce, porém de'.Jalde, para satisfazer aos seus mais impel'io:>os e inadiaveis compI'omisso
da occasião.

E' este o parecer que a commissão externa com franqueza a V. Ex. e que de"eja sinceramente
ter a fortuna de ver em lJreve tempo detimentido, pela logica dos f;tetos, em contrario.

Deus guarde a V. Ex. -lllm. e Exm. Sr. Dr. Alvaro Rodovalho Marcondes do Reis,
Dignissimo Presidente da Provincia.- Os membros da commis;ão, Antonio rlugusto Ramiro de
Carvalho. - João ele 'ou;;a Neves. - Manoel Kos'JiuSJko Pereira da Silva. - José Estevão COlTéa.

N. 1.-Quadro delD.onstrativo da receita e despeza da provincia
de Mat.to Grosso, no 1° sexnestre do anno de 187'7' e 110 exercicio
de 1877-1878

RECEITA
lo EME'TRE EXERCLCIO

O"dinm'ia DO DE
Ai'<NO DE 1877 1877-1878

TOTAL

J.o Decimas pred iaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.° Meia :iza·d escravos .
3.° Dita addicional .
4.° Emolumento .
5.° Taxa de hel'anç;ls e legado .
6. ° 1mpo to sobre o g rio de consumo .
7.° Ditll sobJ'e o gado exportado .
8.° Dizimo cios genero de lavoura .
9.° Impo to de 5 % 0:'1'0 o matte fabricado na provincia

10. Dito de 25 % sobre aguardente .
II. Dilo de :~6. sobre as casas que vendem aguardente .
12. Dito de 25 sobre oLaria , .
13. Dito sobre rc cs ele arra t'lr .
14. Di to de 30 addicionaes .
15. Dito de 25 % sobI'e lotações dos officios de ju tiça ..
16. Dito sobre forn 's de queimar cal. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . $
17. Direi~os. de exportação sobre genero de producção da

provlncla .
18. Pa~sagem de rios .
19. ColJrança do. divida. activa , .
20. Imposto sobre o animaes muares introduzidos na província

E xtrao rdinaria

10:638. 088
828 '')50

J5:' 61 52
J: 122 500

21. Aluguel dos compartimentos do edificio do mercado ...
22. lnd"mnizaçõt:s ..............................•.........
23. Juros de capit, e provinciae ...................•......
24. Receita evell tual .

Renda com applicação especial

594 000

,
645 506

25. Producto da loteria provincial. .
26. Supprimento do' cofre gerae .

,
20:00Q 000 40;000~000 60;00Q'OOO

75:063~7) 172: 95, 50 247:959~ 84
Saldo 11:4\)3' I;> 3,286 lJ:497 165

86:557~·455 172:89 794 259:456 249

•
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DESPEZA

1ú .' 8~IES'J'ln:

DO
A:vKO DE I 77

l.° Representação provincia,] , , , , ..
2.° Secretaria da Pre idencia , , , .. , , ' .. , , .. , . ,
3.° Arrecadação e fiscalisação elas renelru'. , , .
4.° Instrucção Publica, ' .. , . , .. , , , , , ' ..
5.° Culto Publico " ,', "., ".,.,., .
6.° Aposentados " , ' ,., .. ,.
7.° Força policial. . , , ' , , ' , , . , . , , .
8.° Instituto Vaccinico , , ' , , .. ' .
9.° 8upprimento á Santa Casa de Mi ericordiá, , .. , .

10. Obras Publicas , , ,., , .
11. Diversas despeza" " , , ,.," 2:0'7'-53
12. Catechese , ,.,', , , ,' S

BXERClCIO
DE

1877-1.7H

I: 176, '600
17:07-1~612

35: 171:937
3'1: 199,.;·193

4:046S605
6:054S515

60:624. '227
I :OOOSOOO

S
2: 108, ":'4.
':GG8~933

2: 124. '10

TOTAL

7:487 '100
25:496, '<)63
51 :327%75
48:909~89""

6:227~533

8:642.088
93 :523. '953
2:200~000

86:5548169 172:250~;",7(j 258:804,"445
Saldo........................................ 3~2 6 648~518 651$804

86:557.'455 172: 98:0;794 259:45G~249

N. 2.-Quadro delD.on,-·tratiYo da <.livida !>us, iya e 1iuctuante <la
provincia de Matto Grosso, no 1° selD.estre do anuo de 18?'7a.té
ao :tiUI. do exercicio de 18'/''/'-187'8

R BRlC \.8 DO OR~' \.MENTO
l° .'lnm 'TR8 EXERCICLO

DO DR
.\:\'::\'O DE 1 77 1877-1 i

TOTAL

Representação provincial .
Instrucção Publica. , . " ' , , ' , ' , , , .
Culto Publico ,", , .
Aposentatlos, , .. ,.,." , ..• " .
Instituto Vaccinico , , , , , . , .
Obras Publicas , " , ' , ' . , , . , .
Diver. a, despezas e eventuae.' , . , .. , , , .

1:513:'223
233. '333

$
2:400 '000
4:710 963
-1 :879: '\59

-1: 9-13. '400
2: 105,' 00
I :075S555
978~422

1:40 SOOO
$

77-1. '540

4: ()43. '4lJU
3:619,'023
1:30 ,888

078'422
3: 00,'000
4:71O.,'U63
5:653. 'ú99

..

..

13 :736:'678 II :277. '717 25: O14. '395



-7-

N.3.-Quadro deD1onstrativo dos iD1postos creados pela AsseD1bléa Provincial de lU:atto
Grosso, no periodo decorrido de 1. de Janeiro de 1.87'8 a 31. de DezeD1bro de 1.885".
que ainda figuraD1 nos orçaD1entos e o seu producto annual

EXERCICIOS

DENOMlJ.'<AÇÃO DOS IMPOSTOS LEGISLAÇÃO TOTAL

1880-1881 1882 1883 1884 1885

Ordi'1laria

.......... .. . .

320 OOQ

60 000

12$000

4'436150

8:846$425

33:700$000

4:436150

1:290'625

5:3000003:500$000

2:337 ~50

4:900 '000

1:695,250

1:600$000

1:451$125

320$000 ..

60$000 .

12$000 ..

2:071$875

18:400$000

Dito de 2, '500 de cll.dét animal muar
introdllzido na proviocia ' Art. 4° da lei n. 537 de

4 de Dezemb1'o de
1879 .

Dito ele \00$ de cada patente de
official da guarda nacional no
~ea~o pelo presidente dct pro-
VlnCla. Idem .

Dito de 20.' sobre padarias e açou-
gues ' Creado pela lei n. 569

de 30 de Novembro
de 1880 .

Dito de 60 para poder tirar e-
molas ..............•......... Idem .

Dito de 12 sobre cada escravo
gan hado1' ...................•. Idem .

DIto de 2$ sobre o gado bovino a
exportar , " .. Elevado a 4$ pelo art.

5° da lei u. 537 de
1879 e reduzido a 2$
pelo art. 1° da de
n. 587 de 5 de Se
tembro df\ 1881 .....

Dito de 5 % sobre a ipecacuanha. Elevado a 15 % pelo
art. 5° da lei n. 537
de 1879 e reduzido a
10 % pelo § 3° do
art. I" da lei n. 660
de 31 de Dezembro
de 1883 .

Imposto de 200$ sobre cada vapor
e de 50 a 100." conforme a
lotação, sobre cada embarcação
de qualquer natureza, que se
empregarem em transporte de
generos Art. 4° da lei n. 537

de 4 de Dezembro de
1879 .

1:061$680 1:562 042 1:682$086 .•..........

842$020 ..

1:941$440 331$400 ..

30 '000 .

Dito de 400 1'éis por kilogramma
de guaraná importado Creado pelo art. 1° da

lei 11. 587 de 5 de
Setembro de 1881 e
upprimido pelo art.

3° da lei n. 627 de 28
de Junho de 1883...

Dito ele 500 réis por kilogramma
de fumo importado Idem .

Dito de 400 réis por meio de sola
importado ' Idem ..

Dito de 100réis por kilogramma
de doce ·importado Idem ..

Dito de 10 % sobre o café moido
ou em grão importado Idem .

Dito de 10 % sobre toucinho ou
banha importada Idem , .

Dito de 10 °10 sobre o assucar bruto
ou refinado importado , Idem .

1: \00$000

1:040 000

2:215648

272$500

16$000

1:140$400 .

115$000 .

2$400 ..

4:456$048

1:427$500

18 400

30 000

4:305 08

8 9020

2:272$840

e
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EXERCICIOS

DENOMINAÇÃ.O DOS IMPOST03 LBGISLAÇÁO

1880-1881 1882 1883 1884 1885
TOTAL

11==========1-=======1-==-

75$000

70$000

95$536

120$000

270$000

514$000

515$000

620$000

3:662$345

32~000

17:973$805

80$000

115$000

100$000

148$000

4:953$368

1:121$569

75$000

30$000

100$000

1:706$091

84$000 ...............•........

100$000

834$685

100$000

20$OGO 54$000

3:311$089 3:522$513

90$000 ..

430$000

200$000

150$000

20$000

3:636$392

51$303 10$260 60$000 66$250 283$349

............ ........... . 643$765 161$750 805$515

............ ........... . 180$000 120$000 300$000

Dito da 10 sobre carroça de con-
ducção Art. lo da lei n. 587 de

i881 ' . '" '
Dito de 1/2"10 sobre o valor dos

moveis vendidos em leilão ..... Idem. Elevado a 2 %

pelo art. lo da lei
n. 627 de 28 de Ju
nho de 1883:.; .....

Dito de 5 % sobre o valor das
fianças criminaes... " '" .. , .. , Art. lo da lei n. 627 de

1883......................•....
Dito de 5 por matricula de alumuo

no lyc o........ . . . . . . .. . Idem................. . .
Dito de 5 010 sabre os venciment03

dos empregados provinciae•.... lelem. H,eduzido a 3 %

pelo § 57 do art. lo
da lei n . 660 de
1884 .

Dito de 10$ sobre vaccas e novi-
lhas , §§ 20 , 40 ,50 , 60 , 80, 90,

29, 39 e 40 do art. lo
e art. 6° da lei n. 660
de 31 de Dezembro
ele 1884.

11nl'" alie 2 "/0 por comprn. ou
venda de embarcações. '" .. ' .. ' Art. lo da lei n. 587 de 5

de Setembro de 1881. O 000
Dito de 2 "lo sobre tran mi ão de

immoveis Ielem................. 2:550$443
Dito de 9"10 so 'e o valor do ar

rendamento &:lnual dos predios
urbanos nas localidades onde não
forem sujeitos ao imposto da
decima prediaL Idem.

Dito de 10 0/n sobre o valor do
arrendamento annual de ter-
renos de lavoura ou criolção ... ' Idem.

Dito (1) sobre os ferros de marcar
gado rdem .•......................•....

Dito de lOOor por casa que vender
joias de brilhante, ouro, prata
ou meÍ<'tes e pedras que e lhes
a semelhem , .. , ~ Idem. Reduzido a 5q$

pelo § 28 do art. lo
aa lei n. 660 de 31 de
Dezembro de 1884 ...

Dito de 25 por casa <ie bilhar e
outros jogos licitas Art. lo da lei n. 587 de

1881. Elevado a 30$
pelo § 22 do art. lo
da de n. 660 de 1884

Dito de 10 % sobre carne secca ou
de salmoura................•.. Idem.

Dito de 10 0/o sobre despojos de
gado abatido na provincia ou de
quae quer animaes Ielem.

Dito de 10 % sobre crina ou ca
bello, ga,'ras de couro, graxa ou
sebo em rama Id"lm.

Dito de 5 % sobre assucar e
aguardente " .. " .. , Idem.

Dito de 4 % 50bre os generos na
cionaes produzidos nesta ou em
outra ?rovinc J, que se desti
narem a mercado estrangeiro .. Idem.
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EXEROlCIOS

TOTAL

Imposto de 100' sobre cadavez que
for lançada rede de arrastar, no
periodo de Outubro a Mnrço .... Idem.

Dito, de 50' por embarcação que
se empregar no transporte de
pas ageiros e bagagem Idem.

Producto da venda de leis, regu
lamentos e outros quaesquer ef-
feito da provincia Idem.

lmpo to de 5 % subre os rendi
mentos dos bens de corporação
de mão morta " ' §§ 41, 42, 43, 44, 45,

47, 48, 49 e 50 do
art. 1° e art. 6° da
lei n. 660 de 31 de
Dezembro de 1884..

1880 - 1881 1882 1883 1884 1885

Dito de 30. sobre cada armazem
ou casa que vender cal, telhas,
tijolos e mais productos cera-
micos '. Idem .

Dito de 200$ sobre 'carta de privi
lf.:gio provincial até 20 annos e
mai 10$ por anno que exce-
der Idem.

Dito de 50 sobre masclLtes ' Idem .
Dito de I % sobre as fiança pro-

vinciaes .. . Idem " .
Dito de 30 sobre casa que fabri-

carem fogo de artitlcio Idem.
Dito de 30$ sobre escriptorios com

merciae , de agencias de -vapo-
res ou de commis ões. . . . . . . . .. Idem..........•......

Dito de 100$ sobre provi ão de
advogado e 30 sobre a de soli-
citador " .. Idem.

Dito de 100$ sobre ca: a ou indi
viduo que vender bilbetes de
loteria de outras provincias do
Imperio e no dobro da loterias
e trangeiras ' Idem.

Dito de 200' obre os joalheiros
ambulantes § 51 do art. l° da di~~

lei. Reduzido a IOq",
pelo § 41 do art. l°
da de n. 686 de 24
de Dezembro de 1885

Dito de 50$ sobre pessoas que
·negociarem em animaes muar e
cavallar §§ 52, 53, 54. 55, 56,

58, 59, 60, 61 e 62
do art. l° e 6° da lei
n. 660 de 31 de De
zembro de 1884 ....

Dito de 20$ sobre cada casa em que
se vender O'uaraná Idem .

Dito sobre mascates que venderem
o mesmo g·enero Idem.

Dito de 30$ sobre casas que ven
derem couro, sola ou vaqueta
que não forem producção da pro-
vincia Idem.

Dito de 10$ sobre fabrica ou offl
cina que não tiver imposto espe-
cial 0 ••••••• Idem o •••••• o ••••

· ' ~ .

·........... . .
•••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •••• o •••••••••

· . . . ... .. . .. o........... . .

•••••••••••••••• o •••••••• o ••••••••••

••••••••• o •• •• "" •• o ••••••• o o •••• o o ••

• " " • " " • " " •• , ••••••••• """ •• -" • " " ••• " •• • •••••••• o ••

120 000

800$000

220$000

90$000

550 000

620$000

450$000

120$000

600.000

220 000

90$000

550 000

620$000

450$000
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EXERCICIOS

DENOMIN ãÇÃO DOS llfPOSTOS LEGISLAÇÃO

1880 - 1881 1882 1883 1884 1885
TOTAL

Imposto de 5 Ofo sobre transferencia
ouces ão de privilegio, contracto
ou empreza provincial. " Idem.

Dito de lO sobre officina de sel
leiro, bahuleiro e outros arte-
facto semelhantes ' Idem.

Dito de 25 sobre estabelecimento
photographico, elIectivo ou tem-
1)orario ' Idem................. ......•..... ....•....... ......•...•. . .

Dito de 20' sobre casa que fabri-
carem s'lbão ou vellas......... Idem................. .......•.... ..........•. .•.......... . .

Dito de lO sobre casa ou indivi
duo que se empregue em ferrar
animal Idem .............•.. ..•.. . •..........

Dito de 5 Ofo sobre taboldos, pran
chõe , páos curvos para con
strucção naval, ou outras quaes-
quer madeiras §§ 60 e lO do art. lo

da lei n. 686 de
24 de Dezembro de
1885 .

Dito ele I, sobre ca.ela rez que for
morta na xarqueada .. " Idem.

Dito de 10 por casa ou loja ele
ourives , §§ 26, 39, 40, 41, 43,

53, 54, 59, 60, 61,
62, 63, 64 e 66 do
art. lo ela lei n. 686
de 24 de Dezembro
de 1885 ..

25$000

40$000

10$000

25$000

40$000

10$000

Dito de 10' sobre negocios am
bulante d fazendas, guaraná e
miudezas " . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem.

Dito ele 300 sobre joalheiros am
bulantes para negociarem em
todos os municipios da pro-
vincia ' Idem.

Dito de la sobre loja ou casa em
que se vender cartas de jogar.
calçado para homem e roupa
feita no estraDgeiro Idem .

Dito de 10' sobre casa de cabel
leireiro e 5. sobre os individuos
que nis o se empregarem Idem.

Dito de 100 sobre as licenças
concedidas pelo governo pro
viucial p' ra fabricação de maUe Idem.

Dito de 10 obre ca a ou indi-
viduo que se empregar em de-
corar igrejas ou casas parti
culares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. Idem.

Dito de 5' s01)re loja ou casa
que vender fumo e seus prepa-
rados " Idem.

Dito de 50 sobre hoteiB, casa
de pa to e padarIas " Art. Ioda lei n. 686

de 24 de Dezembro
de 1885 ..

Dito de lO. sobre casa que vender
cerveja....................•. " Idem.

220$000 .................••................. 100$000 320$000

-----~-_\\~\,---~---------~---~---------.;--.._~---~--
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EXERCICIOS

DENOMINAÇÃO DOS IMPOSTOS LEGISLAÇÃO

1880 - 1881 1882 1883 1884 1885
TOTAL

lmp03to de 10$ sobre consultorio
medico, gabinete dentario, escri
ptorio de advogado, solicitado-
res e engenheiros Ide-n.

Dito de 10$ nor estabelecimento,
fabriCl~ ou off1cina que não tiver
imposto e pecin,l. Idem.

Dito de 2$ sobre c:J.sa que vender
licores e outras bebidas espiri
tuosas-fermentadas e doces ..... Idem.

Renda com applicaçcio especial

Dito addicional de 5 ·/0 sobre o
valor locativo dos predios desta
clpital Art. 40 da lei n. 548 de

6 de Novembro de
1880 .

Producto elas pennas d·agua .... " § 36 do art. Ioda lei
n. 627 de 28 de Ju-
nho de 1883 .

Pedagio da ponte do Coxipó ... ". § 11 do art. lo da lei
. n. 660 ele 31 de De-

zembro de 1884 .
Imposto de 500 réis sobre cada

couro e de 200 réis sobre cada
15 kilogrammas ~e poaia que
fOl'em exportados de S. Luiz de
Caceres " § 76 do art. ludo. lei

n. 686 de 24 de De
zembl'o de 1885 .....

5:883$520 5:284$400

683$500

4:6::l7$200

1:765$225

5:750$800

9:880$020

21 :555$920

12:328 745

30:059$994 li:939$9~0 19:963$070 18:611$344 36:348$532 122:922$870



Quadro delll.onstrativo das novas d spezas 'autorizadas pela
Asselll.bléa LegislativaProvincialde Matto Grosso,no periodo
decorrido de 1 de Janeiro delS7'S a 31 de Dezelllbro de ISS;::S
e sua illl.portancia annual - verba por verba

NATUREZA lU IJESPEZ,\

TlTULO l

Repl'esentaç/io Provincial

Augmento L10 ordenado ao om
eial m'tiol' da. Secretaria da
Assemblca .

Creação do 100"ar de archi Yi ta
da. me ma. Secl'etaria .

TITULO Il

Empl'estimo P1'ovincial

Juro d 8 °10 sobre o ca.pital de
172:000' contrahido para o
abastecimento d'aO"u3. <L esta
cidad , .

TlTULO 111

Secl'etal'ia do Govemo

LEG[SLAÇ~O

Lei n. 593 db 23 de Maio
ele 1883, art. 3° .

Dita lei, art. lo .

Lei 11. 548 de ô de Novem-
bro ele 1880 .

DlPORTAi\CIA ANNUA DAS
DE, PEZ.~S

200, '000

ôOO~OO
800..;000

13:7ôO.000

Com o auO"mento de -pessoal,
a sa.ber :

Gratificação ao ecretario .... Art. 13 ela lei n. 5ô9 de
1 'SO ............•.... , I :liOO~OOO

1 arcltivista .
2 amanuen e. a .
2 pl'atic:mte a .

TI'l'ULO IY

Theso~!l'a1'ia Pro incial

AuO"mento de vencimentos,
a saber:

Ao in pector dn Thesouraria .
Ao tbesoureiro .
A 2 los escripturllrios a , ..
A 22°8 ditos ..
Crenção do lagar de porteiro elo

mercado do lo di tricto .

.... · .. · .. 11900 000 Lei 11. 551 de 9 de No-
600 000 vembro de I 80 ........

.......... 1
200 000 Lei 11. 569 de 3 de No-
200 000 vembro de 1880 .

.. ....... '1 Lei 11. 594 de 21 Maio de
de 1883 .

-

1:200:000
1:800,'000
1:200.-;000

5:200 000

Ô008000
600 000
400$000
400'000

360 000
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NATUREZA. DA. DESPEZA LEGISLAÇÃO
lMPORTANClA ANNUA DAS

DESPEZAS

Augmento ele 7 % na commis-
ão elo empreO'aelos da Col

lectoria do lo ai tricto de ta
capital, do 5"10 na dos ria
Coilectoria do 20 di tricto e
3 % na ele Oorumbá (termo
m,'dio dos exercicios de 1882,
1883 e 1884) .

Escri vão privativo do juizo cios
teitos .........•............

Porteiro dos auditorios .

2 Officiaes de justiça a 150$000.

Leis ns. 569 de 30 de No
vembro de 1880, art. 12,
e 587 de 5 do Setembr'o
de 1881, art. 14.

.......... Lei n. 562 de 27 de No-
vembro de lR80 .

.......... Lei n. 646 de 14 de No-
vembro ele 1884 .

. . . . . . .. .. Lei n. 656 de 31 ele De-
zembro de lil84 .

5:001. 490

500 '000

240,'000

300,000
------ 8:401. 490

TITULO V

Instrucção Publica

Augmento de vencimentos aos
4 prflfessores da escola nor- I
ma I que passaram para o
LY'~eu Ouibano e mais a crea-
ção de 3 cadeira no mesmo
Lyceu , .. , " Regulamento de 4 de

larço de 1880, appro
vado pela lei n. 540 de
23 de Outuuro do mes-
mo anno.............. 6:400 '000

I Na freguezia ele Santa Rita ele
Nioac Lei n. 612 de 7 ue Junho

de 1883,. ,..

I
I :400~000

I
OOSOOO

SOO. 000

I
2:400,'000

I
600 000 I

2:400:000

3: 160 '000

Lei n. 655 de 31 de De-
zeuluro de 1884 .

Lei n. 585 de 5 ele Setem-
bro ele 1881. .

Dita lei. , .

1

Lei n. 604 de 30 ele Maio
de 1883,. .. ,. ·

Leis n . 620 de 23 de Ju
nho de 1883 e 659 de 31
de Dezemuro de 1884 ...

a villa do Diamantino Lei n. 632 de 31 de De-
zembro de 1884 .

No 20 elb.tl'Ícto ele ta ca pital,
na villa de Miranda e na do
Livramento .

Na ciclade de Pocone, no Oapão
elo Piqu:y e no Ooxipó (3 ca-
t"ieira ) .

Na villa ele Sant'Annn. elo Para-
nahyba ..

Aug-mel1to de vencimentos ao
dil'ector geral e do ama-

nueo~e da. . Instrucção Publi
CH e mai" a creação elo 10
g'ares de secretario e conti
nuo ela mesma repartição ...

Oaeleiras de instrucção pri-
maria creadas nas seO'Ulntes
10Mliclade :
Na povoação do Laelario, di -

tricto ele Corurnbá .

•



- 15-

NATUREZA DA DESPEZA LEGlSLAÇ-
IMPORTANCIA ANNUA DAS

DESPEZAS

1:800$003

1:000 000

. , Lei D. 065 de 22 de Se-
tembro de 1885 .

Na povoação do Campo Grande,
em Miranda, cAldêa», fre
guezia das Brotas e no lagar
denominado " Figueira» do
municipio do Rosario .

Na ciuade de S. Luiz de Ca-
ceres " . . . . . . . . . . . . . .. Lei n. 680 de IOde De-

zembro de 1885..... ".
----- 20; 760$000

TITULO IX

Aposentados

Com as aposentadorias concedi
das e mais o melhoramento
da do porteü'o da Thesou-
raria Provincial . Lei D. 535 de 3 de De

zembro de 1879 e di
versas leis de orçamen
to, entre as quaos as de
ns.518 de 4 de Julho
de 1877 e 713 tle Setem-
bro de 1886 . ..... . 10:559$817

TITULO X

Pensionistas da Pl'o'l)incia

Auxilio a 4 filhos da provincia
para frequentwem os cursos
superiores do lmperio . Lei n. 541 de 25 de Ou-

tubro de 1880 art. l° .. 1;200~OO

TITULO Xl

Força Policial

Gratificação ao capitão com·
mandante da companhia de
policia...•.........•...... , Lei n. 647 de 14 de Ou-

tubro de 1884 . • ••••••• o' o' 360$000

TITULO XII

Machina Hydraulica

Dita com material e combus_
tivel. '" ' .•• " .....................•.............

Despeza com o pessoal.. . .......... Diversas leis de orçamen
to, entre as quaes a de
n. 686 de 24 de Dezem-
bro de 1885 ; . 3:700 000

7:000 000 10:700$00
------

71 :741$307

•
•
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ERRATA

1'"3S inf'ormações vindas das Provinclas :

Informação n. 1 (Rio de Janeiro). - 1a pagina, 7" linha, lêa-se: A.ntonio da Ro~ha Fernandes Leão.
No verso da 5a pagina, quadro n. 3, observações: na 9a linha, em vez da direitos de porcentagem,

lêa-se: direitos de portagem.

Informação n. 2 (8. Paulo).-1a pagina, 9" linha: em vez de 2.053:000'001, lêa-se: 2.005:300~0:J1.

Pagí na 9, (juad1'0 n. 1, deficit de 1885-86 : em vez de 261: i87~538, lêa-se: 261: 187S521.

Informação n. 3 (Pará).-1" pagina, 13a linha; em vez de Janeiro a Junho, lêa-se: Janeiro a Dezembro.
3 a linha, em vez de 333 :256.~226, lêa-se: 333: 256~205.

Informaçã~ n. G (Rio Grande do nl). - Quadro n. 1: attanda-se na leitura a que os algarismos da
Receita deste quadro estão t~dos collocados acima dos §§ a que pertencem.

Informação n. 8 (.\.mazonas).- Quadro n. 1, Divida passiva fundada: em vez de 55· 00, lêa-se:' 55:60 000.

Informação n. 10 (Paraná).-4" pagina, 32" linha: em vez de 903:21.2S979, lêa-se: 993:2L2$979.

Informação n. 11 (Sergip )._3" pagina, 9a linha: em vez de 50~000, lêa-se: 50 ré is sobre pé de coqueiro.

Informação n. 17 (Santa Catharina).-Quacll·o n. 1, Receita. - A somma ela receita arrecaelac.la com o Movi
mento ele fundos é 353:831.200, e não 553:831-'200.

Informação n. 19 (Goyaz).-2a pagina,22" linha, em vez de 237:5.20$000, lêa-se: 237$520.
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