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Importão os 5:273$220 rs. da despeza 
ascima reduzido a outavas a rezão 
de 1,500 rs. cada outava tres mil 
quinhentas e quinze, e meia . . 3,515 e'/28.as 

Que juntas as mil e quatro centas, e se-
tenta e cinco, q' se despendeu de 
Camapoam athe e^tas Minas . . 1,475—8.as 

Importão as duas adições quatro mil novecentas 
e noventa e outavas, e meia de ouro, q' tudo importa 
a despeza da d.a Viagem do povoado athe estas Mi-
nas, como consta das adições declaradas nesta Conta 
q' vay por my assignada. Villa Real do S.r Bom 
Jesus do Cuyabá 24 de Março de 1728,—Rodrigo Ce-
zar de Menezes. 

Reg.o da ordem d'sg manilonao P r o v a d a f a z . a r e a l f l e s t a s l i n a s f f o b r e 
a avaliação dos o f f > desta Vil la novos "direitos, e tersa p í , 
5' se manda cobrar dos"providos. 

Por quanto S. Mag.e q' I).s g.de foi servido 
mandar-me por carta de vinte e hum de Mayo de 
1722, fizece avaliação do rendimento dos officios 
da Capp.nia de S. Paulo, e ser necessário q' dos des-
tas Minas se faça a mesma avaliação, e por ter 
passado mais de hum ano da sua criação e ter to-
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mado todas as informações q' forão necessarias das 
pessoas de milhor inteligência, e sãa consciência, 
atendendo a boa arrecadação da faz.a real, e tam-
bém aos servintuarios dos d.os off.08 tis a prezente 
avaliação q' vay por my assinada, e pello Ouv.or 

g.al pella ordenação Diogo de Lara de Moraes (1), 
em virtude da qual ordeno ao Capp.m Mor Fernando 
Dias Falcão Prov.0r da faz.a real destas Minas a 
mande registar nos Livros da fazenda real, p.a a 
todo o tempo constar o q' cada hum dos providos 
deve pagar, e em virtude delia cobrará o q' deverem 
as pessoas providas em off.08 de justiça, ou fazenda, 
fazendo-lhe a conta do dia em q' cada hum entrou 
a servir até q' acabou advertindo q' ha de cobrar 
os novos direitos a rezâo de dés por cento por ano, 
e sendo o tempo de seis mezes, ha de ser a me-
tade, e a tersa p.te só ha de ser dos offieios q' ex-
ceder a sua Lotação de duz.tos mil rs. e o ouro q' 
se for cobrando se liirá entregando ao Thezor.0 da 
faz.a real, fazendo-se-lhe Carga pello Escrivão do seu 
Cargo, p.a a todo o tempo constar do seu recebi-
mento. E esta ordem se registará na Secretaria 
deste Governo, e fazenda real. Villa Real do Bom 
Jesus 9 de Abril de 1728.-— 

Rubrica do Gen.:i] 

(M Ouvidor pela Ordenarão era o supplente legal do Ouvi-
dor Geral da Comarca. O Ouvidor Geral era Antonio Alves La-
nhas Peixoto, e Diogo de Lara de Moraes era o seu supplente 
pela lei, 

(N. da II.) 
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