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cobrança delles, o devem haver dos carregadores junto 
com os seus fretes. 

§ 30 
Tudo o que pertencer e dever pagar-se do novo 

imposto se hade cobrar executivamente para a Fa-
zenda Real, que fica sendo, para o que as justiças 
lhe darão toda a ajuda e favor que for precizo para 
a boa arrecadação delle, e para que este em todo o 
tempo se cumpra e guarde como nelle se contem, e 
para que em tempo algum não possão allegar igno-
rância, e venlia a noticia de todos, será este publi-
cado nos lugares públicos desta Yilla, e fixado no 
lugar costumado, sendo primeiro registrado para que 
não se dezencaminhe em tempo algum. Dado e pas-
sado em esta Yilla e Praça de Santos sob nossos 
signaes somente aos vinte e sete dias do mez de 
Abril de mil setecentos cincoenta e nove annos, e 
eu Jacinto Tavares Amado escrivão da Camara o so-
bscrevy.—Francisco (Jacta ao eh' At atenda Lobo — Ma-
noel Jorge—Carlos Ferreira Gomes — João Correa de 
Oliveira Domingos Ribeiro.— E não se continha mais 
em as ditas Cartas, e Edital, que aqui bem e fiel-
mente a fiz extrahir dos mesmos livros aos quaes me 
reporto, e vay sem couza que faça duvida, (pie de-
pois de ler conferi, e passei a prezente por mandado 
do Doutor Juiz de fora Prezidente da Camara José 
Gomes Pinto de Moraes, mais Officiaes delia nesta 
Villa e Praça de Santos aos nove dias do mez de 
Fevereiro de mil setecentos sessenta e seis annos, e 
eu Salvador Pereira de Jesus escrivão da Camara que 
confery, subscrevy, e aSigney. — Salvador Pereira de 
Jesus. 

IST. O 
I l l . m o e Ex™ Sr.:—Remetemos a V. Ex. a as duas 

certidões pedidas tanto a da Carta de S. Mag.e que 
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Deos G. c sobre as e.rpensis da Camara, como a de 
que nunca a esta Villa chegou ordem alguma para 
novos impostos, pelo que nos constasse, nem a nossos 
predecessores. todas as mais providencias de V. E." 
se fica dando execução na forma possivel, com a bre-
vidade que se pode. 

A Pessoa de V. Ex." G.° Deos m.s an.8 Parnagua 
em Camara de 2 de Mayo de 1767. De V. E. a fieis 
súbditos — Manoel Domingues dos Santos — João 
Correa de Ajfanseca —João Vieyra Colaço Fonseca -
Francisco Pires Antunes — Agostinho Machado Lima. 
Relação do dinheiro (pie se acha recolhido ao cofre 

pertencente ao novo imposto dos dés annos, segundo 
melhor se mostra das cargas que se achão formadas 
desse tempo ao Almoxarife da Fazenda Real Andre 
Aires da Silva e por elle aSignados no L.° da 
sua receyta desde fls. 2 atefls. (14 na forma seguinte: 

A tis. 2 . . 2 417$620 
A tis 14 . . . 2 032$369 
A fls. 28 21 .211$964 
A fis. 2<S 1.022671 
A fls. 29 57$840 
A fls. 36 200$000 
A fls. 39 . . . ' . . . 223$760 
A fls. 42 265$300 
A fls. 42 50$300 
A fls. 44 73$600 
A fls. 45 145$100 
A fls. 49 69$320 
A fls. 52 208$870 
A fls. 61 16$160 
A lis. 64 43$070 

Somma . . . 29.637$S44 
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Neste lugar ia h u m a cert idão passada por An ton i o Bernard ino de 

Sena escrivão de A lmoxar i f ado e Contos em 14 de Março de 1768 

porque constava ser certa esta conta ac ima , e constar do L.° 1.° da 

receyta do A lmoxar i f e actual And r é Alves da Silva. 

UNI". 3 
Hell ardo (le todo o (Unheiro que se acha recolhido ao co-

fre pertencente os novo imposto DEPOIS DOS DÊS 
ax vos segundo melhor se mostra das cargas que se 
a chão formadas ao Almoxarife da Fazenda Jlcai 
Andre Alzda Silva, e por elle aSignadas no L.° 
de sua receyta desde f!s. SI até fls.fi!) na forma 
seguinte: 

A tis, 31 
A fis. 33 
A Us. 40 
A Hs. 42 
A tis. 42 
A ris. 46 
A tis. 46 
A ris. 62 
A ris. 63 
A Jls. 64 
A ris. 65 
A ris. 66 
A ris. 66 
V ris. 69 

61$475 
80$230 
71$040 

481$480 
69$740 
25$600 

386$920 
594$240 

30$730 
96$580 
28$300 
17$200 
35$840 

9$200 
Somma 1:988$575 

Neste lugar levou ou t ra cert idão como a antecedente, em que se 

verá ser verdadeira est c on t a . 
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