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LEI N. 197
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguinte lei :
Artigo Un:ico--: Fica -O Prefeito autorisado a conceder
is-enção de impos os municipaes, por 3 annos, a Empresa
(Rapido Paranaense l de Alfredo de Araujo e Silva que só

poderá cobrar os preços da tabella que apresentou e foi
approvada ; revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, 5 de Abril de 1907.
Lulz Antonz"o Xavz"er,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeltura em 5 de Abril de
1907.- Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 198
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguinte lei :

Art. 1." A Rua Botiatuvinha passa a se denominar,
desa data em diante,-Rua Augusto StelIfeld,-em home
nagem ao extincto cidadão desse nome, que prestou a esta
Cidade o concurso da sua intelligente operosidade.
- "- -.Art. 2.-1\ Rua que parte do Largo Dr. Faria, deixando

a direiiãã Igreja de S. Francisco, passa a ter a denominação
de -Rua KeIlers - em honra aos dois notaveis engenheiros
desse nome, aos quaes muito deve o conhecimento geogra
phico do Paraná, ficando o Prefeito autorisado a abrir os
creditos necessarios para acquisição de placas, etc.

Art. 3. Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytib', 5de Abril de 1907.
Luz"a Antonz"o Xavz"er,
Prefeito.

,

,

-4Publicada na Secretaria da Prefeitura em 5 de Abril de
1907.-ClarJ Cordeiro, Secretario.
LEI N. 199

A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguinte lei :'

Art. uni co. Ficam exclUidas do S 19 letra T da actuaI
tabella de impostos as taxas referentes aos ns. 1, 2, 3 e 4 e
do S 1.. letra A os ns. 17 e 18, passando estes a constituir
renda para o Deposito de Inflammaveis, e o Prefeito auto
risado a entrar em accordo com os concessionarios do Mer

cado etc. sobre o quàntU11Z a deduzir-se
refere a clausula 12.a em

da quota a que se

vista:da- 19.".do_respectivo con

tracto, e revogadas as dispós(çóes em contrario.

Prefeitura do l'vIuníCipio de Curytiba, 16 de Abril de 1907.
Luiz Antonio Xavier,
Prefeito.

PubliGada na Secretaria da Prefeitura,
de 1907.-Claro Cordeiro, Secretario.

em

16 de Abril

LEI N. 200
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguInte lei:
Art. Unico -Fica revogado o art 9.° ela lei n. 196 de
16 de Novembro de 1906 e diposições em contrario,

Prefeitura do Municipio de Curytiba, 22 de Abril de 1907.
Luiz Antonio Xavier,
Prefeito.

Publicada na Secfetaria da Prefeitura, em 22 de Abril
de 1907.-Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 201
A Camara Municipal de Curytiba

decretou

e eu sanc

ciono a seguinte lei :

Art. 1." Fica o Prefeito autorisado a mandar proceder
amigavelmente a cobrança da divida activa proveniente dos
Impostos de "Commercio e Ofticinas, do quadro urbano e
rocio, «Predial e Foros,), com abatimento de trinta por cento
(30 %) dentro do praso de sessenta dias.

I:.

l.

G .....!

-5s U nico. Os devedores que deixarem de satisfazer seus
debitos, nesse praso, ficarão sujeitos á cobrança executiva
do capital e multa.

Art 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, 22 de Abril
1907.
Luiz Antonio Xavier,

de

Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 22
de 1907. -- Claro Cordeiro, Secretario.

de

Abril

LEI N. 202

A C-ª-mara MuniCipal de Curytiba decretou e eu sanc
ciono a seguinte lei:
Art. 1.' Fica o Prefeito autorisado a rever todos os
contractos mantidos com o Governo Municipal, no sentid6
de melhor determinar as obrigações reciprocas por elles
contrahidas e de as escoimar das duvidas e confusão exis
tentes.

Art. 2. No caso de opposição por parte dos contrac
tantes, a prefeitura usará dos meios legaes que lhe dão di
reito a proceder de modo a rescindir aquelles contractos
que não tenham tido inteira execução em todos os seus
termos.

Art. 3.° Revúgam-se as disposições em contrario.
Prefeitura do Município de Curytiba, 22 de Abril -de
1907.
Lui,; Antonio Xavier,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 22 de Abril
de 1907.-C/aro Cordeiro, Secretano.
LEI N.203

A Camara Municipal de

Curytiba decretou e eu sanc

ciono a seguinte lei;
Art. 1. tl Fica o Prefeito autorisado a indicar aos con
tractantes da construcção dos novos Mercados os lugares
onde os julgar precis)s, podendo para isso proceder a des
apropriações, caso os logares escolhidos estejam no dominio
particular.

S Unic0' O

praso para a construcção dos novos mer-

-j

6
cados a que se refe're a letra E da clausula 1. a do contracto
lavrado em 2::> de Janeiro de HOó, deverá ser contado da
data em que fôr indicado pela prefeitura o respectivo local,
de accordo com a clausula 3.3 do mesmo contracto.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, 22 de Abril de
1\)07.

Luiz A1ztonio Xavier,
Prefeito.

Pnblicada na Secretaria da Prefeitura em 22 de Abril de
19 7. - Claro Cordeiro, Secretario.

-LE I .1l!., 204

..---

A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1.° Os requerimentos solicitando da Camara Mu.
nicipal quaesquer concessões pagarão desta data em diante,
além do sello a que estiverem sujeitos, mais vinte mil réis

(20$000) de emolumentos.

Art. 2.' Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura do Município

de Curytiba, 22

de Abril

de

1907.

Luiz Antonio Xavier,
Prefeito.

j'ublicada na Secretaria da Prefeitura em 22 de
de 1907.-Claro Cordeiro, Secretario.

Abril

LEI N. 205

A Cama/a Municipal de Curytiba decretou

e

eu sanc

ciono a seguinte lei :

Art. In Fica o Prefeito autorisado a rever todas as cartas
de data e f"ro do Quadro Urbano e Rocio de Curytiba, fa
zendo a precisa rectificação nos termos respectivos.
Art 2.° Esse serviço ficará a cargo da Secyão Technica
Municipal, augmentada, si fôr preciso, de mais um serven
tuario technico, até terminação desse

Art. 3. o A Prefeitura abrirá

os

trabalho.

precisos creditas para

execução. desde já, desta lei.

Art. 4 o Revogam.se as disposições em contrario.

Ih



:t

M

j

Prefeitura do Municipio

de Curytiba, 29 de Abril de

107.

Luiz Antonio Xavier,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura em 29
de 1907.-.Claro Cordeiro, Secretario

de

Abril

LEI N. 206
A Camara Municipal de Curytiba decretou e

eu sanc

ciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica concedido por tres anno's, a Florido Cor
deiro, iSEllloS municipaes para a exploraão de

umsystema de annunci0S1Thr- 'Ill'io ..çLe .quadros e postes
moveis, caixas para projecções

luminosas,. segundo

moderno uso nas grandes cidades

.

O mais

 Unico A installação e o plano a que obedecerem
annuncios, terão ftp'provação da Prefeitura
Art. 2.'

taes

Hevogam-se--8.s-disposições em contrario

Prefeitura do Municipio de

Curytiba, 29

de

Abril

de

1907 -

f uiz A ntonio Xavier,
Prefeito.

T'ublicada na Secretaria da
refeitura, em 29
de 1907.-Claro Cordeiro, Secretario.

de Abril

LEL-N••207

---'

A Camará 'Municipal de Curytiba decretou

e eu sane

ciono a seguinte lei :

a o effeito da aposentadoria do empregado

municipal Domulgos Ferreira da Costa, lhe será contado o

tempo que servio no"'Blltalhão Patriotico 23 de Novembro,
de l' de Setembro de 18 3 a 31 de Maio de 1894
Art. 2' Revogam-se as Jisposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, . 9 de Abril de
1907.

Luiz Antonio Xa7Jier,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura. em
de 19Q7.-('laro ('ordeiro, SecretariQ

 9 de Abril

-8LEI N. 208

A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sanccio
no a seguinte lei:

Art. Unicp Fica o Prefeito autorisado a fazer a trans
ferencia, isento de imposto municipal á Irmandade de N S
da Luz, de um terreno que a mesma adquiri0 como legado

feito por D Maria do Céo Taborda Munhoz, sito"a Rua Ma
rechal Floriano Peixoto, revogadas as disposições

em con

trario.

Prefeitura do Municipio de Curytiba, 29 de Abril de I 07
Lu£z A lZtOl1£O Xavz'er,
Prefeito.


...

-

----::-::c-""-

_

Publicada naa Prefeitura, em 29 Abril de
1907. '- Claro Cor-dez"ro, Secretario.
LEI N. 209
-,

A Camara Municipal. de Curytiba c1ecretou e eu sanccio-

no a seguinte lei:

'

Art. Unico. Fica o Prefeito autorisado a-adc{uirir-d João

Pereira de Lima, si convier aos interesses municipaes, O" ter
reno de propriedade do mesmo, situado na ( Campina do
Ribeiro - e revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, 29 de Abril de
1907.
Luiz A l1tOl1£O Xavier,

. 

Prefeito.

Publicada na Secretaria da ''i:eteitura.em .29 de Abril de

1907. - Clar(l ('ordúro - Secretario.

LEI N. 110

A Camara Municipal de Curyrlba decretou e eu sanc
cior:o a seguinte lei:
Art. Unico. E' o Prefeito autorisado a contractar

com

T'edro Falce o serviço funerario, por ci nco annos, e de accôr

do com a legislação em vigor, ficando o concessionario, alem
das exigencias

mantidas nos contractos actuaes para o mes

mo fim do seu, obrigado ao inteiro comprimento. na parte
que lhe for affecta, do disposto no contracto de arrendmen
to 40 cemiterio, e revoadas as disposições em cOl1trrto.

,

,

-9Prefeitura do municipio de Curytiba, 29 de Abril de 1907
LI,iz Antollio Xa1lier.

Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 29 de Abril
de 1907 - Claro Cordeiro, Secretario
LEI N

211

A Camara Munici P[l\ de Curyti ba decretou e eu sanccio
no a seguinte lei:

Art 1
Fica o Prefeito autorisado a adquirir uma linha
portatil de Decauvilles.

 unico. Essê> despeza correrá por conta da v.erba (,Obras
Publicas em geral".
Art. 2 • Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, 29 de Abril de
1907.
Luiz A 1lto1lio Xavier,
Prefeito.

Publicada na Secret .ria da Prefeitura em 29 de A bril de

1907.- Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N.-'212
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art. 1.0 Ficam equiparados aos do Archivista, os venci.
men os do Encarregado da organisação e publicação do Bo
letim do Archivo Municipal de Curytiba
Art. 2 o Ficam a cargo do Encarregado do Boletim os

documentos do archivo anteriores a 1853, data

da creação

da Provincia.
Art 3.' A Prefeitura abrirá os precisos creditos para o
pagamento, desde já, desse funccionario
Art .J..o Revogam-se as disposições em contrario.

1907

Prefeitura do Municipio de

Curytiba, 29 de

Abril

de

Luiz A lltOllio Xavier,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura em 29 de Abril de

1907 - Claro Cordeiro, Secretario.

I

..J

10 LEI N. 213
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. Unico.

geral"

fica o

Por conta da verba
Obras Publicas em
Prefeito autorisndo a abonar, desde já, uma

gratificaçao annual de trezentos e sessenta mil réis (360$000)
ao Professor da Escola Nocturna Municipal
disposições em contrario
.

e revogadas as

Prefeitura do Municipio de Curytiba 29 de Abril de 1 !:l07
Luiz A ntonio Xavier,
Prefeito.

Publicada na Secretari.U" da Prefeitura, em 29 de Abril
de 1907 .. -Claro Cordúro, Secretario
LEI N. 214

A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte leI :
Art. U nico Fica isenta de impostos municipaes, por
quatro annos, a fabrica de fitas de seda que, nesta capital,
fôr fundada por Gustavo Venske & C. , e revogadas as dis
posições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, 29 de Abril de
1907.
Luiz Antonio Xavier,

Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura em 2g de
de 1907,- ('Iara Cordeiro, Secretario

Abril

LEI N. 215

A Camara Municipal de
ciono a seguinte lei:

Curytiba decretou e eu sanc

Art. 1.0 A Prefeitura fará, desde a data desta lei, correr
o meio fio nas ruas niveladas, irradiando o serviço da' raça
Tiradentes e continuando ininterrompidamente até que em
toda a zona do Quadro Urbano seja completado esse melho
ramento.

Art. 2." Um mez apóz o estabelecimento do meio fio
em suas propriedades, os proprietarios deverão ter concluido
as suas calçadas de accordo com a lei n. 166 DE 25 DE J A
NEIRO DE 1906.

(

-11-

 Unico

Findo o prazo deste

artigo, os proprietarios

remissos a esta lei e a DE N 8 DE 29 I E MAIIÇO DE 1901.
ficam sujeitos ao imposto annual de fJ$OOO por metro corrente,
Art 3.0 Revogam-se as disposições em contrario.

Prefeitura do Municipio de

1uü7.

Curytiba, 17 de Julho de
Luiz A IlfOllio Xaritr,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura em 17 de Julho de
19 7. - Claro Cordeiro, Secretario.
LRI N. 16

A Camani Municipal de Curytiba deCl'etoue eu sanc
ciono a segui nte lei:

Art. 1 o Fica concedido ti Santiago M. CoBe, dentro
do prazo que resta á concessão que já explora, o direito
de podei: transformar o s stema de tracção actualmente se

guido pela (;.P!'tpa1táiq..._ p:1'1'o_ arri! C'uryt.fbr -elec
trica, c bemilll, ampliada a zona da primitiva concessão
para todo o territorio Municipal.

Art 2.0 E' condicção essencial para -os effeitos desta
concessão o estabelecimento da primeira linha suburbana

. dei1..tt:9 do prazo imprnrogavel de tres e meio (3 J /2) annos,
contados da data da assignatura do contracto

Art. 3 o No

contracto

a

lavrnr

C0m

a

Prefeitura se

estabelecerão as condiçõs de ordem e garantias publicas em

uzo em serviços de tal natureza e adaptaveis ás exigencias
do municipio.
Art 4." Nas condições do artigo anterior, constarão as
que se relacionarem com o augmento progressivo das linhas,
de modo a se peder servir, por esse meio de locomoção e
no menor prazo possivel, todas as zonas da população adja
centes á capital

Art. 50 A Prefeitura, de accordo cúm o contractante,
reverá o contracto primitivo, no sent'do de dar unidade ás
suas clausulas, coordenando-as com as que se seguirem da
presente concessão, para, dest'arte, se unificarem os direitos
de ambas as partes decorrentes das duas concessões.
Art. 6.° As tabellas dos preços das passagens e das
cargas, deverão ser organizadas de accordo com a Prefeitura
e serão revistas de cinco em cinco annos.

j--td

I

-12 Art. 7.° Rev0gam-se as disposições em contrario.

Prefeitura do Municipio de Curytiba, 20 de Julho de
1907.
Luiz Antonio Xavier,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura. em 20 de Julho
de 1907.-Claro Cordeiro, Secretano.
LEI N. :217
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sanccio
no a seguinte lei;

Art. 1.0 Fica concedida a Hauer Junior & Comp., ac
tuaes prop.rietarios da Empreza de Electricidade, proroga9ão
por trinta annos do prazo do seu contracto para o forneci
mento de illuminaço publica e particular á esta Cidade.
Art. 2.° Os concessionarios ficam obrigados ao abati.
mento de vinte cin o por cento sobre os preços actuaes da
-iUu-mi'l'laçêio pu.b1iGã,;eg'pá.l:ticular nas seguintes cndições :
a) \ogo-qneenTre em execução a clàusull!J3-:zlo art. 3.° da
lei estadoal n. 730 de 6 de Abri do corrente anno, redu

zirão mais ,"cin.cor" -cento sobre os

forma

que o abatimento de que

trata

preços actuaes, de

a mesma lei,

fique

elevado a vinte cinco por cento dos mesmos preçoê..
b) quando não tenha execução a
clausula a q-ue se
refere a

lettra antecedente,

o

abatimento

total

de vinte e

cinco por cento será feito dentro do prazo que fôr estipu
lado no contracto a lavrar.
c) por conta do abatimento a que se referem as lettras

anteriores, ficam os concessarios obrigados a abater, desde
já, dez por cento dos preços actuaes da illuminação publica
e particular, devendo o contracto ser revisto de cinco em
cinco annos, de accordo com os concessionarios para o
effeito de establecer clausulas que forem julgadas mais con
venientes aos interesses da população e da municipalidade.
Art. 3 o Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, 23 de Julho de

1907.
Luiz A ntoltio Xav£er,
Prefeito.
Publicada na Secretaria da Prefeitura
,

.

de 1907.-Claro Cordeiro, Secretario.

em 23 de Julho

- 13LEI N.218

A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sanc
ciono a seguinte lei :
Art. 1. o Fica o Prefeito autorisado a servir-se das apo
lices excedentes da emissão autorisada pela lei n. 58 de 21
de Outubro de 1901, para consolidar a divida fluctuante
municipal verificada até Junho do corrente anno.
Art. 2.
Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytib', 25 de Julho de 1907.
Luiz Antonio Xavier,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 25 de Julho
de 1907.- Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 218A
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu promul
go a lei seguinte;

Art. 1.0 Fica a Prefeitura autorisada a chamar concur
rentes para o serviço de Iimpesa Publica por meio de vassou
ras automaticas e irrigadores.

Art'. 2.° O serviço de varredura das ruas e praças, da
data desta lei em diante, S0 será feito á noite e depois das
11 horas.
.
Art. 3 o Fica creado o seguinte imposto, denominado
,de limpesa publica

e de accordo com a tabella abaixo:

l'or mez-Casas particulares, l$OOO-Quarteis, 5$000
-Estrebarias, 2$OOO-Hoteis, 3$ 00- Casas de negocios,
1$500 - Rep8rtiçõs publicas, 3$0.)11
Mercados, 5$000-
Fabricas, 2$000-Officinas, 1$500-Açougues, l$OOO-Engenhos, 1 CS500- Clubs e Theatros, 1$500.
.
S U nico. Ficam isentos desse imposto os hospitaes, c;:s
colas e pessoas reconhecidamente pobres.
Art. 4." Revogam-se as disposições em contrario.

Secretaria da Camara, em 26 de Junho de 1907.
Edgard Stellleld,
Presidente da Camara.

Publicada na Secretaria da Camara, em Curytiba aos 26
de Junho de 1907.

O Director Secretariu,
A rthur Martins LojJes.

-14 Pu blique-se

Gabinete da Prefeitura de 29 Junho de 1907
Luiz Antonio Xavier,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura. em
d 1907. - Claro C07deiro, Secretario

29 de Junho

LEI N.219
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sanG
cio no a seguinte lei:
Art. 1.0 E' o Prefeito autorisado a dispensar o Ministe
rio da Guerra do pagamento do imposto de transferencia a
que éstá sujeito por ter adquirido de I raxedes Gooçalves
Pereira um terno pa.-e_dificação de um Hospital Militar.

AJ:L :2Flcaiguarmente o Prefeito autorisado a mar.dar

prolongar até o

novo

Hospital

Militar a

Avenida Vicente
' ....

Machado.

Art
Avenida

3." As despezas a fazer-se com o prolongamentu da
Vicente

Machado

correrão

por conta

da verba

,Obras Publicas.

Art. 4.' Revogam-se as disposições em contrario
Prefeitura do Municipio de Curytiba, 10 de Outubro
de 1907.
Luiz A ntonio Xa'vier,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da
refeitura, em 10 de
bro de 1907.- Olaro Oordeiro, Secretario.

Ou.tu

LEI N. 220
A Camara Municipal de Curytiba
ciono a seguinte lei
Art. Unico. A
cinco annos,

decretou

e eu sanc

:

Narciso Macaggi

são

concedidos, por

as mesmas regalias de que gosam as emprezas

funerarias estabelecidas nesta capital, e

revogadas as dis

posições em contrario.

Prefeitura do Municipio de Curytiba, 15 de Outubro de
de 1907.
Luiz Antonio Xavier,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 15 de Outu
de 1 U07 .-Claro Cordeiro, Secretario .
. .

•

.....-

-----...-------------"1}}, 1
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LEI N. 221
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art.

I

I. ° Sempre que se fizer o calçamento ou aformo

seamento de uma rua ou praça, os proprietarios de terrenos

I

não edificados ficam obrigados a cercaI-os de muro de

I.

metros de altura ou gradil metalico. ou ainda

I,

3

por u ma fa

chada de edificio, todos previamente approvados pela Sec
ção Technica da Prefeitura.
Art. 2.° Para isso fica consignado o praso de 60 dias
contados da data da intimação
 Unico. Findo o praso estipulado por este artigo. o
proprietario que não satisfizer as obrigações determinadas
pelo art 1.°, pagará mensalmente dez mil réis (10$000) pOí
metro corrente dos terrenos que possuir, além do imposto
a quejá estiver ujejto pela lei n. 215 de 17 de Julho de
1907.

Art. 3' Revogam-se as Jisposições em contrario.

Prefeitura do

de 1907.

Municipio de Curytiba, 31 de Outubro
Luiz Antonio Xavz'er,

Prefeito.

Pu blicada na Secretaria da T'refeitura. em 31 de Outu
bro de 1907.-Claro Cordeiro, Secretario.
LEr N.

222

A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguinte lei..;.-_

Art. 1 "Ao

Cidadao Alfredo Romario

Martins

seu

actual Presidente, a Camara Municipal delega a incumben
cia de promover os meios de ser eregido nesta Capital um
monumento que perpetue a acção historica dos patriarchas
da autonomia polilica paranaense.

Art. 2" Revogam-se as disposições em contrario

Prefeitura do Municipio de Curytiba, 8 de Janeiro de 1908.
Lut'z Ant01Zt'o Xav£er,
Prefeito.

..

Publicada na Secretaria da PrefeItura em 8 de Janeiro
de 1908.- C/aro Cordeiro, Secreta!io,

-16
LEI N. 23
Orça a Receita e fixa a Despeza da Municipali
dade de Curytiba para o exercicio de 1908.
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu
sancciono a lei seguinte:
A 1'1. 19 O Prefeito fará arrecadar no anno finan

ceim de 1908, na fórma dos regulamentos e leis exis
tentes e que forem expedidos, pelas verbas da receita
ordinal'Ía e extraordinaria e de accordo com a tabella
que acompanha o presente orçamento, a quantia de
261:559$903.
CAPITULO I
RÊCEITA

ORDINARIA

s S

1 Imposto do commercio e officinas,
do quadro urbano
.

2 Imposto do commercio e officinas do
roci o . . .. . .
. ..
..
.
3 Renda do Matadouro
.
4 Renda do Mercado etc
..
5 Renda do Cemiterio
.
6 Aferição de pesos e medidas
.
7 Fól'OS de terrenos do quadro urbano
8 Fóros de terrenos do rocio
.
9 Transferencia de terrenos
.
10 Imposto sobre terrenos não edificados e muros
.
11 Imposto sobre calçamento
..
12 Matricula e marcação de vehiculos
13 Emolulllento
.

14
15
16
17
18
19

Imposto sobre bebidas
.
Cobrança da divida activa
,.,
Matricula de cocheiros
..
Matricula dp. cães
'
..
Imposto sobre frentes não revestidas
Addicional de 5 % sobre os impostos dos S 19,29,49,99 e 14
.
A transportar

L__--=----

..

80:079$983
10:405$000
26:389$920
24:000$000
1:900$000
6:503$166

6:077$635

8:;)35$863

7:877$231

3:374$687
25:000$000 "
14:440$000
5:462$951

2:850$000

30:000$000
$

500$000
10$000
5:380$106

2-58:586542

19 -

ArL 99 Os empregados municipaes serão os cons
tantes da presente lei.
Art. lO'! Fica o Presidente da Camara autorisado
a l'eorganisar os serviços das repartições da mesma,
pela maneira que achar conveniente.
Art. 119 Fica o Prefeito au torisado a organisar
um serviço de soccorros contra incendios, podendo
para isso abrir os creditos precisos e adquirir o mate
rial importado pelo extincto «Corpo de Bombeiros Vo
luntarios,) e hoje de

propriedade do cidadão Manoel
de Miranda Rosa.
Art. 129 Fica o Prefeito autorisado :
a) a rever o pnJcesso pelo qual foram aposentados
os funccionarios constantes da tabella n. 6 ;
b) a empregar no pagamento de juros e amortisa
ção da divida municipal consolidada o saldo das di
versas rubricas do orçamento.
c) a rever todos os tontractos existentes com a
Municipalidade, rescindindo aquelles que não tenham
sido observados em todas as suas clausulas pelos
con traetan teso
ArL 13<.' Conlinuam em vigor no regimen da
presente lei todos os artigos dos orçamentos anterio
res não revogados por leis especiaes.

ArL 14° Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, 9 de Janeiro

de lQOS.

O Prefeito,

Luiz Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura em 9 de
Janeiro de 1905.-0laro Cordeiro, Secret.ario.
---

TABELLA N. 1
CAMARA MUNICIPAL
Pessoal

..

Direetor-Secretario.....
Escripturario

3:600$000
2:700$000

A transportar

6:300$000

I..

- 20-

Transporte
Archivista

Encarregado do Boletim..
.Continuo.

6:300$000
2:700$000
2:700$000
1:200$000

1:l:900$000

TABELLA N. 2
Material

Expediente, papel, pennas
etc

.

Servente a 90$ mensaes ..

800$(100

1:080$000

1:M80$000

-------

14:780$000
TABELLA N. 3
PREFEITURA

Subsidio ao Prefeito ........

10:000$000

TABELLA N. 4
Pessoal
Secretaria :
Secretario..........

3:600$000
Pagadoria

ThesoUl'eiro

3:600$000

Escrivão contador.
Escripturario.
.
Aferidor
.. ..
Lançador e cobrador.......

3:000$000
2:520$000
1:800$000
2:400$000

16:920$000

Secção Teclmica

Engenheiro
Auxiliar..
Escripturario..
Alrnoxarife.......

5:000$000
3:300$000
1:800$000
1:200$000

11:300$000

lIygiene
Medico
A tran sportar

.
.

3:600$000
41:820$000

A4

-

21-

Transporte.........

41:820$000

Fiscalisaçiio
2 fiscaes para as F e 2

circumscripção.
montados a
1:500$000.........
6 guardas a pé a 1:300$
1 fiscal para o Matadouro
2 guardas

e Bondes..........

4:800$000
3:000$000
7:800$000

2:400$000

18:000$000

Portart'a

Porteiro

.

1:500$000

Jardim Botanico

Cnsteio

.

Inspecção dos Jardins

Inspeetor

.

1:800$000
1:200$000

Cemiterio

Admin istrador

..

1:900$000

Instrucção Publica
I

I



Professor

.

1:460$000

TABELLA N. 5

67:680$000

Expediente etc.

Pa pel, pen nas e tin ta
Impressão de livros

Publicação de actas, actos,
etc. . ...... ...

Aluguel de casa

3:000$000

".

3:f300$UOO

".

600$000

Expediente da secção te-

chnica

1 :200$000
1:200$000

A transportar ...

9:600$000
77:280$000

- 22Transporte........

77:280$000

TABELLA N. 6
Aposentados

Zepherino José do Rosario

--Contador Thesoureiro

4:200$000

Bernardino de Freitas Saldanha- Archivista......
Hermogenes Góes Rebello

3:360$000

-Direetor-Secretario ...

2:400$000

Lourenço Justiniano Bap-

tista Ferreira - Fiseul...
Pedro José

1:692$300

Maria Bianco,

Ajudante de Engenheiro...
Sabino Tavares Nascimen-

to-Guarda.

859$960

720$000

13:232$260

TABELLA N. 7
Remoção do li:co e lúnpeza da cidade
A despender-se com esta

verba..........

14:400$000

TABELLA N. 8
Empreza
A despender-se com
verba

Sanitaria

esta
.

16:800$000

TABELLA N. 9

Juros e Apotices
A despender-se
verba

com

esta
.

45:563$000

TABELLA N. 10
Eventuaes
A

despender-se com esta
verba

L------"-_

..

2:000$000

A transportar ....

169:275$260

- 23

Transporte........

169:275$260

TABELLA N. 11
Obras
A despender-se com

verba

Pttblicas

esta

77:504$643

TABELLA N. 12

Restituição de depositas
A despender-se com esta

verba

$

TABELLA N. 13

Exercicios findos
A

despender-se

verba..........

com esta

•

$
246:779$903

Total Rs

261:fí59$903

Tabella de Impostos para 1908
QUALIDADE DO IMPOSTO
 19-A

1 Agencia de loterias do Estado-licença
Imposto annual.............................
2 Agente de bilhetes de loterias de fóra
do Estado, imposto annual.................

200$000

qualquer especie, imposto annnal .....

250$000

geiros, imposto annual..
o
o......
-t 5 Agente de casas commerciaes do paiz ou
do estrangeiro que offerecer mercadorias por amostras, estabelecido em casas
particulares ou com escriptorio, licença
Imposto annual
.

500$000

'* 3 Agente de companhias de seguros de
t- 4 Agente de bancos nacionaes e extrau-

150$000
100$000

200$000
200$000

-24-

6 Alinhamento e nivelamento para cons
trucção de casas, gradis, muros, etc., cada
10U palmos ou fracção. ".
.
.

10$000

7 Alfaia taria,. com venda de fazendas, de
F classe, licença
.

120$000

.

150$000
100$000
100$1100
SO$UOO
SO$Ooo

de 1:)..
.

60$000
50$000

Imposto annua!..

..

8 Idem, idem de 2 c1aSise, licença

..

Imposto annual

..

9 Idem, idem de 3 classe, licença

.

Imposto annuü.l..

10 Icem, sem venda
classe, licença
Imposto annual

de

fazendas,

40$000
25$000

11 Idem, idem de 2\\ classe, licença
..
Imposto annual
.
12 Aranha de 4 rodas, independente de
rn a t ri c ui a ..

.

Dita de 2 rodas idem

15$()00
10$000

..

..

13 Açougue de carne verde, de 1 classe,

,-

.
.

100$000
10U$UOO

14 Idem, idem de 2\\ classe, licenç.a
Imposto ann uaI.
15 Idem, idem (fóra do rocio), licença

.
.
.

S(\$OOO

Imposto annua1..
16 Amolador com rebolo, licença
Imposto nnnual.

.
.
.

licença
Imposto annua1..

SO$OOO

17 Aguardente que entrar no município,
por pipa

.

18 Alcool nacional, idem por pipa
19 Aduelas, por tonelada

.

2U Alho, por kilo
21 Areia por metro, m3

.
.
.
.

22 Aves,

.

uma

23 Automoveis, imposto annua!..
24 Al1daimes, licença
25

»

metro 2

.
..
.

40$UOO
40$000
30$000
25$000

5$000
5$Otl()

1$000
$010
$200

$050
20$000
5$000
$200

1 Bancas no mercado, para a venda' de
frudas, hortaliças etc. etc., aluguel
mensal por metrô corrente

.

:2 Botequim junto aos circos ou a outros
estabelecimentos de divertimentos publicas, por mez, adiantadamente
..
3 Botequim, casa de pasto ou restaurant
de P classe-licença
.
Imposto annua1..
.
4 Idem, idem de j classe-licença
.
Imposto annual..
.
5 Idem, idem de 3:). classe-licença
..
Impost.o ann uaI..
,.
. ..
..
6 Idem, idem de.4 classe-licença
..
Imposto annua1..
..

7 Banco ou casa bancaria, imposto annual

.

8 Baile a fantasia, não sendo gratuito, licença para os 3 dias
.
9 Baile publico, não sendo gratuito, cada
nn1

..

10 Barbeiro com perfumaria e miudesas,
licença
'" '"
.
Imposto annual.
.
11 Idem, serI: perfumaria, de 1.a classe, licença

Imposto annual
. 2 Idem, idem de 2.a classe, licença
Imposto annual

13 Idem, idem de i classe, licença

..

17 Batatas, por cargueiro

50$000
150$000
150$000
150$000
100$000
90$000
80$000
50$000
50$000
400$000

80$000
50$000
100$000
100$000

.

81)$000

..
..
..

SO$OOO
50$000
50$000

..

Imposto annual..
.
14 Bilhar, licença
..
Imposto annuf\l por cada um
.
15 Brigas de gallo, fóra do renhideiro,
lieença por dia
..

16 Banha por kilo

3$000

..

.

3{',$000

30$000
100$000
8U$OOO
10$UOO

$010
$300

-26.-

18 Brinquedos é papes, loja de, licença
Imposto annual

.

.

.

19 Banha, refinação ou fabrica de, licença
Imposto annual

'"

.

20 Bilhetes de loteria, vendedores por conta ou não das agencia£, annualmente ...

21
22
23
24
25

Balança decimal para engenho, aferição
Idem de balcão, aferição
..
Idem de pharmacia, aferição
.
Byeicletas, imposto annua1..
..
»
a vapor, imposto annual
.

S

100$000
100$000
100$000
100$OUO

50$000
10$000
5$000
10$000

5$000
8$000

39-C

1 Cas de p.ensão que forneça comida para fora, lIcença
Imposto annual

.

.

100$000
80$000

2 Casa em que se vendam fazendas, ob
jectos de armarinho, chapéos, calçados,
ferragens, seccos e molhados e outros
semelhantes, juntos ou separadamente:
de 1, 2 e 3 classe, licença
.
Imposto anulial de 1 classe
.
»
»» 2 classe..
. ..

»
»
» 3a classe
3 Dita, dito, dito de 4 classe, licença
Imposto annual
"

..
..
..
..

200$000
800$000
500$000
300$000
1.50$000
200$000
100$000
120$000
80$000
80$000

.

400$000
200$000
150$000

4 Dila, dito, dito de 5l;l classe, licença
Imposto annual
.
5 DIta, dito, dito de 6 classe licença
.
Imposto annual
.
6 Casa de descontos e penhores, imposto
annual. .
..
.

1> 7 Casa de commissões, licença

Imposto annual
.
8 Dita cujo ramo de negocio consista em
joias, pedras preciosas, obras de ouro e
prata e relogios, licença
.
Imposto annual qe P classe
.

200$000
300$000

1::r

- 27Imposto annual de 2 classe

.

9 Idem com salão para bailes, que tenha
jogo de bolas embora pertença á sociedade ou club, imposto annua1..
.
10 Idem de banho, lkença
Imposto annual

.
.

11 Companhia Drama/ica ou Lyrica ou de
concertos publicos, licença
Cada espectaculo
.

..
.

12 Dita equestre, gymnastica e toureadores, licença .. ., ..

. . .. . . ..

Cada espectaculo.

........

.

(

.

.

200$000

50$00.0
50$000
50$000
50$000
30$000
100$000
30$000

13 Dita de outra qualquer especie não es
pecificada, para espeetaculos publicos,
licença
Cada especlaculo

'"

"

.
..

100$000
30$000

14 Circos, coretos etc., aluguel da praça
para as suas edificações, por metro quadrado...

.

..

15 Carvão, carro 4 rodas
.
Carvão, carro 2 rodas
.
16 Cascas para cortume : (:::'1'1'0 de 4 rodas
Idem, tonelada
..

17 Casa especial de fruetas, licença

.

Imposto annual

18 Confeitaria de 1'!- classe, licença
Imposto annua1.
IH Dita de 2'.\ classe, licença
Imposto annual.
'"

O Dita de 3'.\ classe, licença

.

..
..
..
.

..

Impostoannual
..
21 Confeitaria sem venda de liquidas espirituosos, licença
.
Imposto annual
.
22 Colchoaria, licença
..
Imposto annual.
..

23 Cortume de P classe, licença
Imposto annua1.
24 Dito de 2a classe, licença

.
: ..
..

$300
1$000
$600
$600
1$000
20$000
20$000
200$000
500$000
150$000

300$000
100$000
200$000

100$000
50$000
50$000
30$000
200$000
200$000
150$000
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Imposto annual

,

.

25 Cortume de 3 classe, licença

.

Imposto annual.

.

26 Caldeireiro, licença
..
Imposto allLlUal
.
..
,;-27 Corrector, imposto annual..
.
28 Corridas de cavallos fóra do Prado,
licença

29 Carro ou

.

carroca para conducção

carga, cada roda anDualmente

de

5$000

.

20$000
5$000

sageiros, cada roda annualmente

31 Dito particular, cada roda annualmente
32 Carrinho proprio para conducção de le
objectos, cada roda an.

33 Carro, carreta ou

maes á trato, annualmente

.

venda moveis novos

o u velhos, tapeçarias, etc., licença
Imposto annual

'"
.

86 Couro bruto que entrar no municipio,
po r kilo

..

.

37 Café, producção do Estado, que entrar
no municipio pelo interior, por kilo .....

38 Cou 1'0 preparado ou curtido, por kilo ..
39 Cen teie, por cargueiro ... '"
40 Club que tiver bilhar ou botequim, impo"to annual..

41 Calçamento em ruas de

..

2$000
50$000
150$000
200$000

$010
$010
$020
$300
100$000

15 metros de

largura, de parede a parede, por metro
corrente, imposto annual..
.
Nas ruas cuja lar,qura exceder de 15 me

tros o imposto annual será de 2$000 pur
metro corrente.

Picam isentos do imposto acima, por 15

annos, os proprietarios que contribuirem,

l

. 2$000

carretão, cada roda

ann ualn1ente "
'"
'"
34 Cocheira. ou estrebaria que receba ani-

 35 Casa em que se

50$000

..

30 Carro de aluguel para passeio ou pas-

nha e outros
nualmente

150$000
100$000
100$000
100$000
100$000
200$000

1$500

A'? I

-
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com a importancia da mão de obra para
o calçamento da frente de suas propriedades

,. ,'0 '" •••• , •••••••••

42 Crina entrada de outros municipios,
por kilo
.
43 Carros de praça ou particulares, matricula annual
.
44 Ditos de quatro rodas para conducção,
na cidade, matricula annual..
.

45 Ditos de duas rodas, para conducção
na cidade, matricula annual..
.
46 Carroças ou carrinhos. que vêm a cida
de com prod!lctos da lavoura ou industria, matricula annual..
.
4.7 Cães açaimados, matricula annual.. ..
48 Carpinteiro, officina de, licença
..
hnposto annual.
,
.
49 Carne de poro, entrada no município,
por kilo
.
50 Chapéos de sól ou de cabeça, officina
de concertar, licença
.

Imposto ann:.1al

.

51 Cerveja entrada de outro municipio,
po r d u zia
..
52 Calçado, vendedor ambulante, imposto
a n n u aI
. .. . . . .
..
.
53 Cal m.3
..
54 Cebolla, kilo
.
55 Cera, por kilo
.
56 Carrinhos de conducção de pão, cada
roda
.
57 Matricula
,
.
58 Cocheiros, matricula
.
59 Casa de negocio, em geral onde se
venderem drogas e preparados medicinaes, licença
.
Imposto ann'ual
.

60 Cooperativa (organisadores de), imposto annual
.
'.

$050
10$000
10$000
5$000

3$000
5$000
50$000
30$000

$010
50$000
50$000
$250
30$000
$300
$010
$010
3$000
3$000
20$000

150$000
150$000

50$000

--

1 Deposito de forragem, licença
.
Imposto annual
'"
2 Dito de xarque, licença
'"
Imposto annual
..
3 Dito ou casa para a venda de lenha ou
combustíveis, licença
.
Imposto annual
.
4 Dito de fainha de trigo, centeio, milho
ou farello, produetos do municipio, li-

6 Dito de cal, dentro

.

50$000
60$00(1

.
do municipio, im-

posto annual

.

7 Drogaria, licença
Imposto :Jnllual
S Dentista, licença

'"

Imposto annual

..

50$000
60$000

50$000

.

150$000
100$000

.

150$000
150$000

Imposto annual
.
9 Deposito de farinha de trigo importada,
de P classe, licença
.
Imposto annual
'" .. 0 .

10 Idem, idem de 2'!- classe, licença

50$000
30$000

.
.

cença

Impost.o annual..
5 Dito de madeira, licença
Imposto annual

60$000
60$000
100$000
SO$OOO

.
..

 1 Escrito1'Ío de comp.ania, empreza industrIalou mercantIl, lIcença

.

Imposto annual

.

200$000
200000
1UO$000
100$000

200$.000 +
100$000

2 Dito de engenheiro, agrimensor, advo
gapo, solictador, tabellião, escrivão, in

clusive o de casament.o e ecclesiastico,
lTIedicos, guarda livros, licença
.
Imposto annual

.

3 Empresas ou comp::ll1hias industriaes
que funccionarem na capital e que es-

SO$OOO,;,

SO$OOO

C;j
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tiverem sujeitas ás disposições de leis
ou contractos pagarão 2 % sobre o ca
pital.
4 Empreiteiro de obras, imposto annual
5 Engenho de soque, de pt classe, licença
Imposto annual.
6 Dito, dito de 2a classe, licença
Imposto annual..
7 Dito, dito de 3a classe, licença
Imposto annual.
8 Dito de serrar, licença
Imposto annual..

.

.
.

..
.
.
.

9 Dito, dito á vapor, licença

..

Imposto annual

.

10 Emolumentos sobre transferencias de
terrenos do quadro urbano e rocio, e
sobre averbações para legalisar titulas
das partes por carta ou fracção
.
11 Idem pela confecção de plantas, pela
secçãú technica, além do respectivo sello, por cada lote....
.. . .. .
.
.
12 Idem sobre contractos lavrados com a
Camara, meio por cento ( ! % ) independente: do respectivo sello
..
1:3 Idem por qualquer licença concedida
pela Camara ou pela Prefeitura ........
14 Idem de verificação de terrenos, do 1'0
cio qu quadro urbano, até duas cartas,
por carta ou fracção......... ..
.
15 Idem, idem de duas cartas para cima,
por carla ou fracção ...... " .... ; .........
16 Idem de vistorias feitas pelo engenhei
ro e pessoal da fiscalisação, á requeri
menlo das partes, além da conducção
se fór fóra do quadro urbano
..

. 17 Idem de certidões passadas pelas
ções da Camara, por linha

sec..

*"18 Estabulos ou cocheiras de vaccas onde
se vender leite, licença

'"

100$000
300$000
800$000
300$000
150$000
300$000
100$000
100$000
100$000
100$000
150$000

10$000

12$000

$

5$000

15$000
10$000'-

10$000
$100
20$000

_--,I

- 32Imposto annual
"0
19 Encadernação, officina, licença
.
Imposto annual
..
.20 Estofador,officina de, licença
..
Imposto annual..
.
.21 Espectaculo, concerto éic. etc., sem ser
por companhia, mas do qual aufiram
lucros, licença
..
Cada espectaculo.......
..
..

2()$000
50$000

50$000

50$000
20$000

50$000
15$000

S 69---'F
1 Fabrica de mobilias de vime, de 11,\ classe, licença
Imposto annuaI..

..
.

2 Idem, idem de 21,\ classe, licença
..
Imposto annual.
..
3 Idem de gravatas e espartilhos, licença
Imposto annua!..
.
4 Idem de vassouras e escovas de crina,
licença

.o

o '" .. o

.

Imposto annual
.
5 Idem de chapéos, de la classe, licença
Imposto annual..
,
.
-6 Idem, idem de 21,\ classe, licença
.
Imposto annual
..

7 Idem de chapéos de sol e

deposito dos

mesmos, licença
Imposto annua!..

.
..
8 Idem de carros de passeio, licença
.
Imposto ann uaI..
,
.
H Idem de carroças e carrinhos, licença ..
Imposto annual

..

100$000
40$000
40$000
20$000
.50$000
30$000
30$000
20$000
200$000
10U$000
200$000
50$000

100$000
100$000
200$000
100$000
70$000
50$000

10 Idem de sabão e vellas, de 11,\ classe, licença

"0 •••••• o •••• o ••• o"

••••••••••••

Imposto annual.
o,
11 Idem, idem de 21,\ classe, licença
Imposto annual.
12 Idem, idem de 31,\ classe, licenca

.
.
.
.

150$000
300$000
100$000

200$000

80$000

{
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linposto annual.
13 Idem de cerveja, licença

.

14 Idem de
Imposto
15 Idem de
Imposto

.
.
.

150$000
200$000
200$UOO
400$000
300$000
10U$OOO
50$000

.
.

150$000
100$OUO

derem preparados de fóra, licença
Imposto annual..

..
..

150$000
100$000

rados àe fóra, licença
Ilnposto an nual

.

.

10U$000
5U$000
400$000

.

Imposto annual.

.

bebidas artificiaes, licença
annual.
licores e vinagre, licença
annual.

.

16 Idem de aguas de seHz, gazoza e gelo,
licença
Imposto annual..

17 Idem de charutos ou cigarros, que ven18 Idem, idem que não venderem prepa-

19 Idem de phosphoros, licença
Imposto annual.

..

..

.

20 Idem de vidros, licença
.
Imposto annual
.
21 Idem de papel, licença
.
Imposto an n ual...
.
22 Idem de colla, licença
..
Imposto anllual..
.
23 Idem ele torrar e moer café, de 1 classe,
licença
.
Imposto annual
..
4 Idem, idem de 2 classe, clicença
..
Imposto annual.
..
.
25 Idem, idem de 3a classe, licença
..
Impostoannual
.
26 Idem de fogos artifidaes, licença
.
Imposto annual.
..
27 Idem de barrica, de 1 classe, licença ..
Imposto annual..
..
28 Idem, de 2 classe, licença
.
In1posto annual
.
29 Idem idem, de 3 classe, licença
.
Imposto annual
..

4Ut)$000

200$000
100$000
200$000
100$000
80$000
30$UUO
100$000
150$000
100$000
100$000
100$000
8U$000
50$000
30$000
100$000
100$000
50$000
50$000
20$000
20$000
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30 Idem de massas, licença
Imposto an n ual

.
,

..

31 Idem de desfiar fumo, licença

.

Imposto annual

..

32 Idt'm de meia,,;;, licença

..

Imposto annua!.

.

a3 Fumo que vier para o municipio e nelle
se vender, ou fÔI' exposto á venda, por
15 kilos
.
34. Funileiro de1 classe, licença
.
Imposto annual.
..
35 Idem de 2'1- classe, licença
.
Imposto anllual
.
36 Ferreiro ou ferrador de la classe li,

t:e n ça

37
38

39
40

"

, ,

100$000
100$000
100$000
70$000
70$Ol10
60$000

1$000
60$000
50$000
40$000
40$000

,

"

.

.

Impostoannual
,
..
Idem idemde:2 classe, licença
.
Imposto annual
.
Frente de mros ou gradis nas ruas,
praças ou travessas macadamisadas,
annualmente por metro corrente ........
.Picam isentos os muros ou .qradis de jar
dins e pomares e os dos depositos de ma
deira ou lenlla que pagarem os respectivos
imposto
Feijão, por cargueiro
..
Frente de muro, frente não edificada
ou gradis, nas ruas, praças ou traves
sas calçadas e cujos proprietarios paga
ram o calçamento,annualmente por me-

70$000
50$000
30$000
30$000

2$000

$300-

.

2$500

Idem idem nas quaes o calçamento for
pago pela municipalidade por metro
corrente annualmente
..
41 Idem de terrenos não edificados l1'as
ruas sámente niveladas, annualmente,

5$000

tro conente

.
de terreno do

$500'

rocio de 12.100 metros quadrados ......

5$000

por metro corrente
42 Fõro annual por carta

[
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.As ./racções serão cobradas proporcional.
mente.

43 Fõro annual de terreno do quadro urbano por om,22..
.
.
44 Forragens, deposito de, licença
.
Imposto annual.

.

$050
()O$OOO

ÔO$lIOO
30$000

45 Flores, fabrica de, licença
Imposto annual

.
.

46 Farinha de centeio, por 90 kilos

.

30WOOO
$300

..
.

$300
$050

47 Farello de dito dito,
48 Fenno, por 15 kilos

49 Fruetas e Outl'OS
kilos

»

»

»

semelhantes, por 90
.

.
.

50 Ditas, em cento

$400
$050

1 Gado vaccum abatido para xarque, por
cabeça (lei n. 115)

.

2 Dito abatido no matadouro, por cabeça
Vitela, por cabeça
..
..
3 Gado suino, lanigero, cabrum etc. etc.,
por cabeça......

.

4 Garras, porkilo

5$000
5$000
3$000

.

2$000
$010

.
.
.
.
.
.

200$000
200$000
150$000
150$000
80$000
100$000

..

 8°-H
1 Hotel, de 1.'!- classe-licença
Imposto annual
2 Idem, de j'!- classe, licença
Imposto annual
3 Idem, de 3'!-, licença
Imposto anllual.

1 Imposto predial 80bre o valor locativo
annual dos predios alugados 12 %.......
2 Idem idem dos predios habitados pelos
pl'Oprios donos 5 %

$
$
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3 Instrumentos,

of'ficina

de

concertos,

licença

..

Imposto annua!..

.

30$000
20$000

 10-J
1 Jogo de bol;1S. na cidade, sem venda de
poules, licença
'
.
Imposto annual
.
2 Dito fora da cidade, licença
.
Imposto annual..

100$000
100$000
50$000
20$000

.

1 Riosque que se estabelecer nas praças
não ajardinadas licença
.
Imposto annual
.
2 Rola, por kilo
.

200$000
150$000
$010

 129-L
1
2
3
4
5

6
7
8

9

$010
$aOO
$300
$150
fiO$OUO
50$000

Linguiça, por kilo
.
Lenha, por tonellada,
.
Dita, em carJ'oça de 4 rodas .. ,
Dita, idem dé :2 rod<1s
.
Limas, officina de, licença .. '"
.
Imposto annual
.
Licença para vender areia extrahida fó
ra ou dentro do rocio impo:3fo annual
Idem para vender pedras idem, idemimposto annual
.
Idem para extraLir saibro ou terra den
tro do rocio em terrenos não aforados,
para esse fim commercial -- imposto
annual
.
idem para trazer realejos e outros ins
trumentos, panoramas e outros diverti
mentos, tocando ou mostrando por pa
ga, nas ruas, estrada e casas -impos
tos annual.
.

20$000

20$000

20$000

50$000

\
I"

- 3710 Leiloeiro, licença
Imposto apnual

.
,.

11 Leilão de qualquer especie, cada
12 Lithographia de 1'!- classe, licença
Imposto annual
13 Dita de 2'!- classe, licença
Imposto annual
14 Livrariq. de 1'!- classe, licença
Inlposto annual
15 Dita de 2a. classe, licença

Imposto annual.
.
16 Letreiros laqçados na frente de estabe
lecimemtos de qualquer natureza por

I

I
I

um
.
..
.
.
.
..
.

anno

,

.

100$000
100$000
20$000
200$000
400$000
200$000
200$000
150$000
100$000
100$000
80$000

2$000

S 13-Jvl

".

1 Madeira entrada de outros municipios,
em toros, por tonelada
.
2 Dita serrada, idem
.
3 Idem por carroça de 4 rodas
..
4 Idem por dita de 2 rodas
..
5 Em aduelas por tonelada
..
6 Em laboinhas iderYl
'
7 Em palitos para phosphoros, idem
..
8 Idem, idem em carroça de 2 rodas
.
9 Idem, idem em carroça 2 rodas
.
10 Milho, por cargeiro
..
11 Marcenaria dera classe licença
..
Imposto annual
..
12 Dita de 2'!- classe, licença
.
Imposto annual
.
13 Dita de a classe, licença
..
Irnposto annual
..
14 Marmorista ou estatuario, licença
.
Imposto annual
.
H> Moinho para cereaes, licença
..
Imposto annual
.
16 Idem, idem a vapor, licença
..

$500
1$000
1$000
$500
1$000

1$000
5$000
1$000
$800
$300

20$000
150$000
80$000
80$000
40$000
40$000
70$000
50$000
50$000
30$000
100$000

'"
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....

Imposto annual
.
17 Mascate que trocar ou vendeI' imagens,

100$000

imposto annua1..
.
18 Idem de objectos de folha e ferl'o batido, imposto annual
.
19 Idem de fazendas, armarinho, perfuma
ria, calçado e seus semelhante só com
uma caixa, imposto annua1..
,
Idem, dita dito etc. com cargueiro, car
rinho ou companheiro, imposto annual,
20 Modista, officina de, licença
.
Imposto annual
.
21 Mobilias, officina de concertar e invernisar, licença
.
Imposto annual
.
22 Metro, aferição de um
.
23 Medidas, aferição de cada terno
.
24 Madeira para arco, tonelada
..
25 Manteiga, kilo
.

100$000

80$000

500$(JOO

800$OOll
50$000
50$000

50$000
20OOO
2$O(jO

10$000

$200
$151)

N
1 Nivelamento-veja alinhamento

 14-0
1 Ourives que

trabalhar em ouro, prata
..
..
..
"0 ..
..
.

51)$000
50$000

1 Paina de outros municipios, por kilo .
2 Papeis e bl'inquedos, loja de, licença ..
Imposto annu[11
.

$050
100$UOO
100$000

e concertos, licença
Imposto annual
1 Olaria, licença
Imposto annual 1'!- classse
Imposto annual, 2'!- classe
Ovos. duzia ou kilo

50$000
50$000
30$000
$O()

 15-P
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3 Portões do mercado aluguel mensal por
cada

lado

.

4 Pintor, licença
Imposto annual
5 Padaria de 1'!- classe, licença
Imposto annua1.
6 Dita de 2'!- elasse licença
Imposto annua1..

.
.
.
.
.
.

7 Dita de 3'!- elas.se (fóra do rocio) licença
Ilnposto ann ual
.
8 Pharmacia, licença
..
Tmposto annual
.
9 Phonographo, licença
..
10 Photographo, licença
.
Imposto annual..
..
11 Pipa d'agua á venda, imposto annual
12 Predios não rebocados e caiados, além
do imposto predial, quando habitados
e muros

por

metro

corrente até

conclusão
Imposto annual

120$000
100$000
80$000
60$000
50$000

30$000
200$0()0

150$000
30$000
150$000
150$000
O$OOO

sua

.
..

13 Pesos, pOl' aferição de um terno

50$000
50$000
100$000

,

14 Porco vendido em pé no mercado ou fóra d'elle, por cabeça
.
15 Palha picada ou em feixes, por V5 kil05
16 Peixe ou mariscos fre3cos ou salgados,
por kilo.
..
..

2$000
10$000
1$1)00

$050
$050

 16-Q
1 Quadros, officina de, licença
.
Imposto a'nnu31
.
2 Queijo de prodllcção do Estado, por kilo
3 Quart.os no Mercado, aluguel mensal

5()$000

para botequim
4 Idem, idem para fazendas

..
.

50$000
O$OOO

para
.

100$000

50$000
$100

 17-,R
1 Renhideiro ou estabelecimento
brigas de gallo, licença
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Imposto annual
.
2 Refinação de assucar, licença
..
I !TI posto ann ual
.
3 Ripas para cerca, em carroça de4 rodas

100$000
150$000
150$000
$600

S 18-S

1 Sil'gueiro,officina de, licença
Imposto annual...... ..
.
2 Sapataria de F classe, licença
Imposto annual..
3 Idem, idem de 2 classe, licença

.
.
..
.
.

1'4 Idem de 3a classe, licença
Imposto annuaL
5 Selleiro ou lombilheiro, licença. .
Imposto annual de 1 classse
6 Idem de .2 classe, licença"
Imposto annual
7 Serralheiro com fundição, licença

.
.
.
..
.
.

Imposto annual

Imposto alllmal

.

.

8 Serralheiro ou ajustador, licença

Imposto annual
9 Salsicharia, licença......

..

.

.

.

.

,

.
..

Itllposto annual-:-.: -:.
10 Sepultura nos cemiterios municipaes

80$000
80$000
100$000
100$000
50$000
30$000
30$000
20$000
60$000

80$000

50$000
50$000
200$000
200$000
50$000
50$000
100$000
50$000

(sendo gratis aos indigentes) para adultos...............

.

.

Para menores de 14 annos.
..
..
11 Dita em-carneiro perpetuo, além do
pagamento de 5$000 por metro quadrado
.

4$000
3$000

50$000

S 19-T
1 Tijollos, por tonelada
2 Idem em carroça de 4 rodas

.
.

3 Idem em carroça de 2 rodas

.

4 Telhas, por tonelada

.

1$500
$800

$400

1$500.
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5
6
7
8
9
10

Toucinho, por kilo
Tóros de madeira, por tonelada
Idem, idem por carroça de 4 rodas
Idem, idem por carroça de 2 rodas
Taboinhas, por tonelada
'"
Taverna, licença. ..
Imposto annual
11 Torneiro, officina de, licença
Imposto annual..

$010
$500
$600
$300
1$000
60$000
40$000
40$000
00$000

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

12 Terrenos do rocio, concessão de accor
do com o art. 19 da lei de 21 de Maio de
1897, por carta de 12.100 metros quaul'ados
..
13 Terrenos do rocio, transferencia por
earta de 12.100 metros
.

POl' fracção ª' lé mJ_i.!l. carta.. . .. ..
.
14 Terrenos do quadro urbano, transferencia por 22 metros.

Dita

por

..

25$000
12$500
50$000

..

fracção até 50 palmos, por

cada palmo

..

15 Typographia com officina de encadernação ou pautação etc., lieença
..
Imposto ann ual......

16 Dita somente para
I'

300$000

..

impressão

nae-::, licença
Imposto annual

.

I1UpostO annual

1mposto annua}

..

'"

200$000
200$000

de jOl'..
..

17 Tintureiro, licença
18 Tanoaria, licença

..

1$000

.

.

In Tamancaria, licença
.
Imposto annua}
.
20 Taboletas collocadas na frente de edi
fici.)s, imposto annual por cada uma ...

100$000
100$000
50$000
50$000
30$000
20$000
20$000
20$000

2$000

 20-V
1 Vendedores ambulantes de generos de
1 necessidad, por mez adiantadamente

..

10$000
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2 Vendedores ambulantes de doces, fructas etc., licença o
..
Imposto annual

30$000
20$000
20$000

.

3 Ditos de fructas no mercado, licença
4 Velodromos, f1'on tões, kermesses, tiro
ao alvo, parques ou outros estabeleci
mentos onde se vendam poules de jogos
permeUidos por lei, licença
.
Imposto annual..
.

500$000
300$000

 21-X
1 Xarque, por kilo
2 Dito, deposito de, licença

..

Imposto annual............

3 Xarqueada, licença
Imposto annual

$010
100$000

80$000

50$000
'"
50$000
As officinas onde forem vendidos objeetos impor
tados, alem do imposto, pagarão mais o determinado
l1aW classe das casas de commercio.
.
'rodos os impostos que não estiverem classificados
n'esta tabella serão cobrados de 20$ á 100$000 rs.
Fica isento do pagamanto de irrlposto sobre len
ha a empresa de luz eletrica.
Q'lalquer das mercadorias constantes da presente
tabella de impostos, pagarão a taxa que lhe for corres
pondente no caso de exportação para fóra do munici
pio. (Lei n. 89 de 11 de Julho de 1902).
TABELLA

SUPPLEMENTAR

DO

:............

IMPOSTO

Fabricas de aguas gazozas:
P. cathegoria .,
2';1

»

3';1»

• •. ••••• ••• ••.•

DE BEBIDAS

.
o •••••••••••

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

Fabrica de Cerveja:
F cathegoria

.

2a

»

..

3'.l

»

..•. ".....•••........••..•••.

300$OOtI
150$000

80$000

600$000
400$000
200$000

-J

- 43Fabrica de licores, vinagres etc. etc.
1 cathegoria
2

»

3

»

,

700$000
400$000
250$000

.
.

..••. ,

;

.

TABELLA DE PREÇOS PARA A ARMAZENAGEM NO DEPOSITO
DE INFLAMMAVEIS

POR TRES EZES

ElIpecle de Inllnmmayel ..

Agua raz
Kerozene

.

\ Caixa! RUo
I
I
\$300l

Polvora ou dynamite...
Foguetes com flexas.... l
artificio

!

!

cublco i

Pipa e
frncçile..

1 1---1 --1-;000

Foguetes sem flexas el
bombas
I!
Fogos de

lUetr"

emi

!

grandes volumes

:

I
I
1$040:

1\ $020!
$060j
!

i

:
I

!

Ditos para salão e ou-I
tros não classificados... ..\

I
$1001

I

!

I

!

,

!

2$0001
j

!

i

LEI N. 224

A Camara Municipal de

Curytiba decretou e eu sanc

ciono a seguinte lei:

Art. 1. Ao Dr. Luiz Augusto Pereira de Araujo e João
Baptista Grecco, ou a empreza que organizarem, é fei a

concessão exclusiva por (20) vinte annos para o serviço de
transporte por meio de carros-automoveis modernos, com
accommodações para trinta ou mais passageiros, de 1 a e 2"

classes e transporte

de bagagens e cargas, nesta cidade e

município'

Art. 2.

Os preços de passagens]. das

bagagens e car

gas serão estipulados no contracto que for lavrado perante a

-44.Prefeitura

e não poderão ser superiores aos cobrados pela
Empresa Ferro Carril Curytibana.
Art. 3.° Os concessionarios se utilizarão para os fins da
presente concessão, das ruas e estradas existentes.

Art. 4." Ao Prefeito Municipal, aos Camaristas, ao Me
dico, Engenheiro e Fiscaes Geraes da Camara, bem como
ás autoridades puliciaes serão concedidas pssagens gratis
nos vehiculos referidos e gozarão o abatimento de cincoenta

por cento (50 01°) nos

preços estipulados, os alumnos das

divessas escolas.

Art. 5." Os concessionarios terão ao serviço da Muni.
cipalidáde um carro automovel empregado á assistencia
publica, sem remuneração alguma.
Art. 6. Os serviços de transportes a que se refere a presente
concessão, deverão ser inaugurados no prazo de dezoito
(18; mezes da data da assignatura do contracto, não poden
do ser interrompidos por tempo maior de seis mezes, sob
pena de caducidade

Art 7.° Ficam isentas dos impostos municipaes as gara
ges e vehiculos que forem empregados no serviço.

Art. 8 ° No contracto lavrado perante a Prefeitura pode
rão ser

estabelecidas novas

clauzulas

garantidoras

para

o

publico e o municipio.

Art79.o Revogam-se as disposições em contrario.

Prefeitura. do
de 1908.

Municipio

de

Curytiba, 20 de Janeiro
Lu£z Anton£o Xávz"er,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da PrefeItura em 20 de Janeiro
de 1908.- Claro Cordez"ro, Secretario.
LEI N. 225
A Camara Municipal de Curytiba decretoJ.l e

eu sanc

ciono a seguinte lei :

Art. 1.0 E' concedido a Arthur von Mein, ou a empreza
que organizar, isenção por (3) tres annos, dos impostos mu
nicipaes para a montagem de uma lavandeiria á vapor nesta
cidade.

.

Art 2.° O concessionario ficará obrigado a apresentara á

approvação

da Camara

lavadas e emgommadas.

uma

tabella

de preços das roupas

Art 3.° Revogam-se as disposições em contrario.

I

I ..
k

- 45Prefeitura do Municipio de Clirytiba, em 20 de Janeiro
de 1905.
Lu£z Anton£o Xavier,
Prefeito.
,

I:

Pü blicada na Secretaria da Prefeitura, em 20 de Janeiro
de 1905.-Claro Corde£ro, Secretario.

LEI N. 226
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art. 1.0 Desde a data desta lei fica o

Poder Executivo

Municipal autorisado a conceder aposentadoria aos empre

gados que, contando
effectivo

mais

de vinte

cinr.o

(2':»

exercicio, exclusivamente municipal,

annos de

se

acharem
incapazes para o serviço por invalidez ou molestia,' provada
por inspecção de saude, com o ordenado por inteiro.
Art. 2.0 Requerida a aposentadoria, ou quando exigir o
serviço publicoí o Poder Exacutivo Municipal solicitara a
inspecção que será feita pela Directoria do Serviç0 Sanitario
do Estado.
Art 3 o Só poderá ser
concedida aposentadoria ao
empregado que tiver pelo menos, oito annos de serviços.
Art. 4,0 O empregado que tiver mais de oito e menos
de vinte cinco annos de serviços, terá direito á aposentadoria
com o ordenado proporcional ao tempo que lhe correspon
der na razão de 1/25 parte por anno.
Art. 5. () 'O empregado que contar mais de vinte cinco
annos de serviços, terá direito ao ordenado integral e mais

5 ( /0 d'a gratificação por cada anno que exceder a vinte cinco •.

Art. 6." A aposentadoria será concedida com as vania

gens do cargo ou do vencimento

que

o empregado estiver

exercendo ou vencendo ha mais de um anno.

Art í" O empregado aposentado que aceitar cargos
publicos municipaes, estadoaes ou federaes remunerado£
perderá o direit0 á aposentadoria, devendo ser pela Prefei
tura cassado o respectivo titulo.

Art

8.° Aos empregados Municipaes que' não tiverem

I soffrido castigo algum, nem obtido licença no anno, serão
: concedidas ferias até trinta dias em cada anno, sem pre
juizo do serviço, nem descontos de vencimentos
I

./

46 Art. 9.° Na liquidação do tempo

de serviço não serão

descontadas as faltas devidamente justificadas
em cada anno, nem o periodo de ferias.

Art.

até

sessenta:

10

O empregado que não desejar gozar as ferias
como tempo
de serviço. accrescidos em cada anno.
Art. 11 Os requerimentos pedindo aposentadoria devem
ser acompanhados dos titulos de nomeação e das certidões
de exer.cicio do'> funccionarios.
Art. 12. O termo de inspecção a que se refere o art. 2'
deverá ser, pelo candidato á aposentadoria, reunido ao re
querimento, sem o que não lhe será esta concedida.
Art. 13. Os casos omissos nesta lei serão
regulados
pela lei estadoal respectiva.
a que tiver direito, ser-lhe-hão estas contadas

Art.

14'

Revogam-se as Jisposições em contrario.

P:-efeitura do
de 1905.

Municipio de Curytiba, 22

de

.Janeiro

Luiz Antonio Xavier,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 22 de Janei
ro de 1905.-Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 227
A Camara Municipal de Curytiba
ciono a seguinte lei

decretou e eu sanc

:

Art. Unico. Fica o Prefeito do Municipio da Capital
autorisado a aposentar o guarda Municipal Domingos Fer
reira da Costa com o ordenado correspondente ao tempo de
serviço effctivo, e revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura do Municipio de Curytiba, 22 de Janeiro de 1 \'OS.
Luiz A ntonio Xavier,
Prefeito.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 22 de Janeiro
de 1905. - Claro Cordez'ro, Secretario.

..J

Lei não sanccionada
LEI N.

A Camara Municipal de Curytiba decreta :
Art. 1.0 A Prefeitura fica autorisada a despender até a

quantia de cinco contos de rs. \5:000$00 ) retirada pela
verba Obras Publicas do corrente exercicio, para a acquisi
ção da Planta Cadastral feita pelo Sr. André Jouve, sujei
tando-se o seu alLtor ás seguintes condições:
A) ao assignalamento,
na Planta referida, de todo o
perimetro do municipio;
B) a inclusão, nas mesmas condições, do cadastro
urbano, das estradas que levam ao Portão, ao Bariguy,
Agua Verde, Santa Felicidade e Bacachery ;
c) a determinar, desde já, na al1udida Planta, os nivela
mentos a obedecer pelas novas construcções prediaes e as
correcções necessarias aos existentes i
Art. 2." As cotas ou nivelamentos uma vez assim deter
minadas, não soffrerão modificações senão quando a Camara

as adopte sob proposta da Prefeitura e ouvida a Secção
Technica Municipal
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
Secretaria da Camara, em 12 de Julho de 1907:

Joaquim Monteiro de Carvalho e S£tva.
Deixo de sanccionar a presente lei por já existir outra
anterior, autorizando a Prefeitura a mandar organizar a
..

-48Planta Cadastral da cidade.
Iniciado o serviço, foi poste
riormente encarregado o empregado da Secção Technica
André J ouve, que está obrigado a apresentar á Camara a
referida Planta, uma vez terminada Só então será justo
arbitrar-se-Ihe uma gratificação por ter sido feito fóra das
horas do expediente da repartição o trabalho de que foi in
cumbido
Pelo modo por que a presente lei cogita do
assumpto, não me parece conveniente, e, por isso nego-lhe
a san.:ção.
Devolva-se á Camara para os devidos fins.

Prefeitura de Curytiba, em 23 de Julho de 1907.
Luiz Antonio Xavier,
Prefeito.

I

l
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DECRETOS E ACTOS

.2-.

.2'3 'I

Se@es
DECRETO N. 26
O Prefeito do Municipio tendo em vista a Lei n. 218 de
17 de Julho deste anno, resolve determinar que sejam reti
radas das apolices emittidas em virtude da Lei n 58 de 21
de Outubro de 1901, a importancia de trinta contos de réis,
sendo vinte contos de réis em apolices do valor nominal de
quinhentos mil,réis cada uma e dez contos de réis

do

valor

nominal de cem mil réis, afim de applicar na consolidação
da divida fluctuante existente até Junho deste anno, para
os credoras que quizerem aceitar esse meio de consolidação.
Outrosim . que as referidas apolices sejam retiradas das não
assignadas, existentes em poder do Thesoureiro, submetti
das a assignatura do Prefeito no acto da el1trega aos credo
res, e fazendo-se os devidos

lançamentos para

constar

os

numeros das apolices entregues, seu valor e data

Gabinete da Prefeitura do Municipio de Curytiba, aos 9
de Agosto de 1907.
Luiz A ntonio Xavier

DECRETO N. 27
O Prefeito do Municipio
Uzando de attribuições de seu cargo
DECRETA:

-Art

1." A cobrança dos impostos municipaes

devidos

em epocas determinadas, se effectuará no exercicio de 1908,
nos mezes seguintes:

- 52JANEIRO
Aferição de pezos e medidas, matricula e marcação de
vehiculos e matricula de cães.

MARÇO
l.a prestação do imposto de Commercio.
MAIO
Terrenos não edificados, muros, frentes não revestidas
e calçamento.
JULHO

Fôros de Quadro Urbano e Rodo.
SETEMBRO

2.li Píestação do imposto de Commercio.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 25 de Novem
bro de 1907.
Luiz A nto1Z£O Xav£er

I

__-------------------------5:J1

ACTO N. 155
o Prefeito do Municipio tendo em vista a conveniencia
do serviço a cargo da Fiscalisação Municipal, resolve que os

Fiscaes geraes se substituam nas respectivas circumscripções

de tres em tres mezes, até deliberação em contrario, devendo
começar essa substituição do mez de Julho entrante.

O Sor. Secretario da Prefeitura expeça

as necessarias

ordens.

Secretaria da Prefeitura de Curytiba, em 27 de Junho

de 1907.
Luiz A. Xavier

ACTO N. 157

o Prefeito do Municipio

Tendo em vista a representação que lhe foi apresentada

pelos Sors. Camaristas Municipaes, solicitando a

denomi

nação de «JARDIM DR. JOÃO CANDIDO», o que vai ser cons
truido na rua «EBANO PEREIRA» entre as ruas, CRUZ MA
CHADO e «SALDANHA MARINHO» em homenagem aos relevan
tes e patrioticos serviços prestados ao Estado e particular
mente á Municipalidade por tão il1ustre cidadão:
Resolve deferir a referida representação e em consequen
cia determinar que o novo Jardim supra mencionado passe
d'ora em diante a denominar-se «JARDIM DR. JOÃo CANDIDO» .
. .

- 54o presente acto será sujeito
vação da Camara Municipal.

opportunamente á

appro.

(1)

Prefeitura Municipal de Curytiba, em 30 de Agosto de
1907.
Edgard Stellfeld

ACTO N. 159
o Prefeito Municipal de Curytiba
Attendendo a urgente necessidade de, para boa ordem e

fiscalisação do material existente, o collocar sob a guarda e
cuidado de um almoxarifado, resolve:
Art. 1.0 Em uma das depenJencias do edificio da Pre
feitura serão collocados, na ordem conveniente, os objectos
de trabalho adqueridos para o serviço publico municipal a
cargo das turmas.

Art. 2 " O encarregado do almoxarifado terá uma rela
ção completa desse material e fará carga dos que lhe forem
requesitados, sempre por escripto, pelos feitores e demais
empregados, aos quaes incumba a direcção dos serviços.
Art. 3. ') O Almoxarife para evitar accrescimo de despe
za, será um dos addidos á Secção Technica com os venci

mentos de 150$000 mensaes.
Gabinete da prefeitura da Capital, em 7 de Outubro de
1907.
Alfredo Romario Martms.

(1) Este acto foi approvado pela
de Outubro de 1907.
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LEI N. 228 DE 1: CE OmUBRO DE 1908
A Gamara Muni.:liplil de

Curityba decretou c eu

sancciono a

seguinte lei :

Art. 1.0 Fica o Prefeito autorisado a entrar em accordo com o
Governo do Estado afim de obter deste o auxilio contido na autorisa
ção consignada na lei orçamentaria vigente estado aI e na forma de
terminada pelos artigos seguintes :

Art. 2.° O Governo do Estado garantirá uma emissão de apo
lices da divida publica municipal, ao juro de 6°/ e até a quantia
sufficiente para pagamento das di vidas fundada e fluctuante da Camara

não excedendo de 1.200:000$000.

,

I
I"

I
I

AI t 3 ° O Governo do Estado fará reverter para os cofres
municipaes o excesso da importancia arrecadáda do imposto predial
sobre -as despezas com a illuminação publica e com a respectiva ar
recadaçãã. 
 Unico. A importancia desse excesso será exclusivamente des
tinada ao pagamento. dos juros e amortisação das apolices emittidas
ep.! virtude desta lei.

Ar. 4: Os juros das apolices serão pagos semestralmente e,
a am()rtizaço se effectuará por sorteios tambem semestraes, em dias

préviamente' determimfdoS:- .

 Unico. Será annualmente effectuada uma amortização cor
respondente, no minimo a 3°/ I sobre o total da emissão, podendo
entretanto ser augmentada essa porcentagem, bem como resgatadas
as apolices dessa emissão, em qualquer epocha.
Art. 5.° O pagamento dos juros e amortização das apolices de
que trata esta lei, será garantido perante o Governo do Estado, com
o producto liquido do imposto predial.e com o producto do imposto
de commercio, caso aquelle seja insufficiente.

Art. 6.° O Prefeito

com

entrará em accordo prévio e conveniente

os portadores de apolices

municipaes das emissões anteriores,

- 4

afim de serem estas

convertidas
.
.

novos onus e, ao contrarIO dISSO,

--

em titulas
da nova emissão , sem
-

procurando nesse accôrdo

maiores vantagens possiveis para a Camara."
Art. 7." Revogam-se as disposições em contrario

obter as

Prefeitura do Municipio de Curityba, 1:' de Outubro de 1908.
Joaquim Pet'eira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura em 1.0 de
1908.--0 Secretario da Prefeitura, ClaTo Cordeiro.

Outubro de

LEI N. 229 01£ 2 DE OUTUBRO DE 1901;

A Ollmara Municipal de

Curityba

decretou e eu sancciono a

seguinte lei :

Artigo Unico Ficam concedidos tres mezes de licença, com
urdenado, ao Continuo da Camara Joaquim Gomes Ferreira, para
tratamento de sua saude ; revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curityba, 2 de Outubro de 1905.
Joaquim Pen'ú"C1 de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da: p'refeitura em 2
1HOS. -O Secretario da Prefeitura, Claro Oodeiro.

de Outubro de

LEI N.230 DE 6 DE OUTUBRO DE 1908

A Camara Municipal de Ourityba decretou e eu sancciono a
.seguinte lei:

Art 1 o Ficam reformados desde a data desta lei, os serviços
a cargo do governo municipal de Curityba, que passarão . a ser do

tados do pessoal e vencimentos das tabellas annexas sob ns,

1 e.2

ficando supprimidos os demais cargos que ahi não estiverem consIgnados.
'
Art 2.0 Fica o Prefeito autorisado a expedir os necessarios

regulamentos e a fazer as respectivas nomeações na parte referente
á Prefeitura.
Art. 3 o Revogam-se as disposições em contrario.

Prefeitura do Municipio de Curityba, 6

de Outubro de 1908.

Joaquim Pereim df' Macedo, Prefeito l\'hnicipal.

-5-

Publicada na Secretaria da P.r:fei tura, em 6 de
1908.--0 Secretario da Prefeitura, Claro- Cordeiro.

Outubro

de

TA.BELLA do pessoal e vencimentos do Governo Municipal de
Curityba.

TABELLA. N. 1

CAMARA MUNIC1PAL
Secretaria :
Secretario
2. Escripturario
Archivista

3:600$000
2:400$000

Continuo-servente
'TABELLA

2:400$000

1:2011$000 .

9:600$000

3:600$000
1:500$000

5:100$000

N. 2

PHEFHTURA
Su'ntaria :

Secrptario
Porteirü.,.continuo

Dir. ctorio 7:0 ThesOU1'0
e Conirbi1idade

 - Uirector-Thesbureiro
1.0 Escripturario

2.°
-  scriptl:1l'ario-i:l feridor

3:600$000

3:000$00Ó
2:400$000
1:800$000

10:800$000

Din'cioria dI' Hygiene
Director

3:000$000

Dil'rdoria de ObrctEf Publicas
Directúr
Ajudante

5:000$000
3:300$000

Fiscal-geral

3:000$000

Ajudante

2 Guarda" montados a
1.500$000
f) Guardas á pé a 1:300$

8:300$000

,

,

. ..,

.-.

1:800$000

3:000$000
6:500$000

14:300$000

lnsirucção Publiert
Professor

1:200$000
52:300$000

-6
LE[ N.

231 DE 7 DE OUTUBRO DE 1908

A Camara Municipal

seguinte lei:

Art. Unico. Fica

de Curityba decretou e eu sancciono a

revogado o

art. 1 o da Lei n. 218

A

de

26 de Junho de 1907, contilmando o serviço de limpeza publica a

cargo da administração municipal, até que a Camara resolva defini
tivamente a respeito; revogadas as disposições em contrllrio.

Prefdtura do Municipio de Curityba, 7 de Outubro de 1908
Joaquim Ppreim de Mrtcedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 7 de
1908.-0 SecretêJrio da Prefeitura, Claro Cordeiro.

Outubro

de

LEI N. 232 DE 7 Di': OUTUBRO DE 1908

A Camara Municipal de CUl'ityba decretou e eu sancciono a
seguinte lei :

Art. 1.' Fica o Prefeito autorisado a rescindir os contractos
municipaes quando a falta de cumprimento de qualquer de suas clau-'
sulas, por parte dos contractantes, a isso dér, causa e a entrar em
accôrdo rasoavel com os respectivos concessionarios para a rescisão
ou revisão dos demais contractos, como melhor convenha aos inte

resses do municipio.
Art 2.0 Logo

tracto, fica

o Prefeito

que

se verifiqúe a rescisão de qualquer con

autorisailo a preencher

provisoriamente

os

cargos necessarios á administração dos serviços correspondentes, po
dendo para isso abrir os necessarios creditos.
Art. 3.0 RI-Jvogam-se as disposições em contrario.

Prefeitura' do Municipio de Curityba, 7 de Outubro de 1908.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secetaria

ria Prefeitura, em 7 de Outubro

1908.-0 Secretario da Prefeitura, Cla1'O COldeú'o.

LEI N.
.

;>-

de

233 DE 7 DE OUTUBRO DE 1908

A Camara Municipal

de Curityba decretou e eu sancciono a

seguinte lei:
Art 1 o O Prefeito chamará concurrencia publica, durante
sessenta dias a contar da data desta lei, para os serviços de calça-

7

mento e recalçamento das ruas e praças de Curityba, comprehendi
das dentro do quadro urbano, mediante a,s bases geraes estabelecidas
nos artigos seguintes:
Art 2. o O calçamento

será

feito

em

sua

parte

externa a

parallelepipedos regulares de granito no trecho limitado pelas ruas
da Liberdade, Garibaldi. Parrla Gomes, Ebano Pereira, Avenida Dl'.
Vicente Machado, ruas Dezembargador Mota, Dl'. Pedrosa e Marechal
Floriano Peixoto, mais nos prolongamentos das ruas Commendador
Araujo e Marechal Floriano POIxoto e pelo systema de macadamisa
ção na parte restante da cidade.

S 1. Os parallf)lepipedos a empregar devem ser rectangulares e
eguaes, ter as faces apparelt.adas e serão dispostos em grade, com
travamento conveniente
S 2 o Esses para\lelepipedos assentarão. sobre um leito de
superficie lisa e abaulada e constitui do por camadas successivas de
areia e pedra britada, solidamente comprimidas, de forma a não
permittirem depressõGs ou deformações do calçamento
S 3.° O calçamento a macadam será constituido por camadas
successivas de areia e pedra britada, terminando por uma camada
de cascalho e areia branca, todas solidamente comprimidas e apresen
tando uma superficie lisa e convenientemente abaulada.
Art 3.° Os passeios serão construidos com um embasamento
de concreto {(,rminando por uma chapa de cjmento ou por lages de
______..tamuI}hos regulares, bem apparelhados e rejuntados com cimento.
Art. 4.0 Nas ruas de tI-inta metros de largura, ou mais, os
passeios terão quatro metros de largura e as calçadas serão divididas
em tres partes, sendo a parte central convenientemente ajarq.inada e
ãrborisada.
S Unico. Nas ruas de vinte metros de .largura, ou mais, os
passeios terão tms metros e. os ajardinamento e llrborisação devem
ser lateraes
Art. 5 ° O pagamEillto dos serviços acima especificados será
feito com o prodücto dos impostos arrecadados pela camara ou
pelo concessionarin, sobre calçamento, limpeza publica e terrenos

não edificàllos e muros durante prazo razoave!.

.
S 1.0 O imposto sobre calçamento não deverá exceder de tres
mil réis annuaes por metro corrente de frente e o de limpeza pu
blica será o creado pelo art 3.° da Lei n. 218 A de 26 de Junho

de 1907.

S 2" O serviço de limpeza publica ficará incluido conjuncta
mente com o de conservação do calçamento entre as obrigações do
concessionario durante o prazo da percepção dos impost.os respectivos.

Art 6" As propostas deverão especificar, em todos os seus
detalhes, ãs obrigações e favores a que se sujeitam os proponentes
• e os prasos de inicio e terminação dos serviços

-

S Unico. Essas propostas, depois de

convenientemente estu-

dadas pela Prefeitura, serão remettidas á Camara Municipal para
resolver a respeito na sua primeira reunião ordinaria.

-8Art. 7.° Melhoram as condições das propostas as maiores
vantagens de solidez e esthetica offerecidas pelos proponentes em
relação aos serviços.
Art. .. Para garantia da assignatura do contracto os propo
nentes deverão depositar nos cofres municipaes a quantia de um
conto de réis, sendo essa importancia posteriormente elevada para
aquellea quem fôr concedido o serviço e como garantia para a sua
execução

A rt. 9.0 As propostas podem ser feitas no
tree:hos convenientes da cidade.

conjuncto

ou por

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario
:Joaquim P('1"(irn de ,Macr(/o, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da

Prefeitura. em 7

1908. -O Secretario da Prefeitura, G:.Laru Coráriro.

de

Outubro de

LEI N. 234 DI£ 13 DE OUTUBRO DE 1908

A Camara Municipal

de Curityba decretou e eu sancciono a

seguinté lei :

Art

1." A partir da data desta lei

as concessões de quaíquer

natureza, bem como os serviços publicos municipaes que não forem
executados administrativamente, sô :PQgtlrll,Q.J?er feitos mediante con
currencia publica.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.

'o_ .1clquim Pereira de J/aerdo, Prefeito Municipal..
Publicada na Secretaria

da Prefeitura, em t3 de Outubro de

1908. - O Secretario da Prefeitura, Claro Cordmro.
"f

LEI N. 235 DE 21 m; DEZEMBRO DE 1908
Orça a Receita e fixa a Dfspeza da Municipalidade de
para o ex'ercicio de 19D9

A Camara Murlicipal de Curityba
seguinte lei :
..

Otl1'ytiba

decretou e eu sanccióno a

CAPITULO 1

RECEITA

ORDINARIA

Art. 1.0 A receita do Municipio de Curityba, para ()
de 1909, é orçada em rs. 313.342$931, com o producto do
no referido exercicio, sob oS paragraphos seguintes :

exerclClO finallciro
que for arrecadado

-9-

1 Imposto d" commercio e officinas, do quadro urbano
2 Imposto de commercio
do rocio.
3 Transferencia de terrenos.
. .
.
4 Imposto sobre bebidas . . .
.
.

5 Adiccional de 5 %

.

.
.

...
.
.
.
.

obre os impostos acima

.
.

.

.
.
.

.

118.002$000
18:820$000
8:168$064

4:100$000
7:454$503

.

.

6 Renda do Mercado (de accordo com o c('ntraclo respectlVo) e d. aj!encia .
.
.
7 Renda do Matadouro
. .

19:2fO$ono
26:389$920

1:900$000

8 Renda do Cemiterio. . .
9 Aferição de pesos e medidas

10 Fóros do quadro urbano.

6:687$333
6:223$02L
8:762$298
3:065$395
20:000$000
14:4!í3$333
6:449$906
40:000$000

.

11 Fór"s do rocio. . . . . . . . .
. .
12 Imposto sobre terrenos não edificados e muros
13 Imposto !!<obre calçamento
14
15
16
17
18

19
20
21
2

Matricula e marcação de vehiculos
Emolumentos
.
.
.
.
.
.
.
Cobrança da divida activa.
. .
Matricula de cocheiros
.
.
.
.
Mar,i"ula de cães
. . .
.
.

$

.
Imposto sobre frentes não revestidas
Multas
. . . . . . . .
.
Re"da evenfIJal. . . . . . . .
Empresas sanitaria e de bondes.
.

CAPITULO

588$333

39$525

271$800
107$500
2:660$000
313:342$931

11

Despeza

Art. 2.°

E' fixada em rs. 313:342$931 a despesa CGm os

ao Governo do Municipio, duranLe o exerci cio de 1909.
Arl. 3.° Fica o Prefeito autorisado a despender a quantia

serviços affeelos

de rs. 11:400$000
com o serviços a cargo da Camara Municipal, de aecordo com as dotações das
seguintes rubricas:

 1.0 SECRETARIA DA CAMARA
1 Secretario.

.

.

1 2: scriturario

.

1 Archivista.

.

.

.

3:60 $000
2:400$000
2:400$00 I
1:200$000

•

1 Continuo-servente.

9;600$000

S 2.0-ExPEDIENTE
Cum esla verba.

........

" .....

800$0::0

!} 3.0-EvENTUAES
Cl>m

esta

verba.

.

.

.

.

Art. 4 .• Fica o Prefeito

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

1:000$000

11:400$000
autorisado a despender a quantia de rs
..

301:942$931 com ('s serviços á cargo da Prefeitura
as dl>tações das beguinles rubricas :

Municipal de accordo com
.

S 1,"-PREFEITUR'A
Subsidio ao Prefeito

10.000$000

S 2.0-SECRETAIA DA PREFEITURA
1 Scretari()
.
.
1 Porteiro continuo.

3:600$(00
1:500$000

5:100$000

- 10
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 3'. IJIRECTORIA DO THESOURO E CONTABILIDADE
1 Director Thesoureiro

1 I' Escripturariu

.

iÜ:OO$OOO

.

3:000$1)00
2.401$000
1.800$OuO

1 2' Escripturario . •
1 Escripturario aferidor

10800$OOG

 4'. DIRECTORIA DE OBRAS
1 Director
1 Ajudante

5,000$000

3,300$000

8.300$0:0

---._-

 5'. DIRECTORIA DE HYGIENE
1 Director

.

3.000$000

.'

 6'. INSTRUCÇÃO

PUBLICA

1 Professor.

1.200$000
 7'. FISCALlSAÇÃO
3.000$000
1800$000
3.000$UOO

1 Fiscal geral .
1 Ajudante..

.
2 Guàrdas montados a 1:500$ .

5

»

a pé a. '.

1:300$.

'"

6:50$COO

. 1 Fiscal do Matadouro e bonds (de. accordo com
os respectivos, contractos).
•
.
.
1 Fiscal do Cemiterio (idem) .
. . . .

2:40$f100
1:9 )0$000

18:600$10')

1:200$001
3:6,0$000
3:500$000

8:300$COO

4:210$100
3,360$000
2:4nO$'1CO
!;õ9$9GIJ
1:692$300
720$000
'747$88õ

13:980$14,5

 8.o-ExPEDlENTE GERAL
Expediente. . . . . . . . • . . . . •
AluRuel de casa.
. .
.
• . . •
. .
. .
Publicação de actas.actos e impressão de Iivro •
 9:-PESSOAL INACTIVO
1
1
1
1
1
1
1

Contador Ibesoureiro .
Archivista • , . .
.
Director Secrptario.
.
Ajudante de engeQheiro
Fiscal.
.
Guarda ..
Guarda.

 10.o-REMOÇÃO DO LIXO E LIMPEZA DA CIDA[)E
A despender

com

esta verba.

.

.

.

.

10:800$000

 U:-EMPREZA SANITARIA
A despender

com esta

verba.

 12: JUROS

A despender

com

esta

.

.

.

.

16:800$000

E A)IORTISAÇÃO

verba.

•

•

[)A

DIVIDA

MUNICIPAL

.

108'00($000

;..,.  13: RESTITUIÇÃO [)E [)EI'OSIT os
A despender com

esta

verba.

.

•

.

.

•

•

:$

 14" EXERCICIOS FINDOS
'A despender

com

esta

verba.

.

.

.

•

.

•

:$

 15'. EVE:iTUAES
A despender com esta verba.

2.000$000

--11
 16.0 OBRAS PUBLICAS EM GERAL
A. despender com esta verba

85:062$786

....

301:942$931

RESUMO
A despender com os serviços da Camara Municipal

Idem, idem da Prefeitura..

11:400$000

.....

301:942$931

313:342$931

CAPITULO III
DISPOSIÇÕES

GERAES

Art. 5.0 O exerClCIO financeiro de 1909 começará em 10 de Janeiro

minará á 31 de Dezembro do

mesmo anno, com um mez addicional para

e ter

a sua

liquidação e encerramento.

Ar!, 6•. FIca o prefeito autorisado a transportar para a verba Obras Pu
blicas em geral' a importancia proveniente de qualquer excesso de receita or
çada bem como as sobras que se apurarem em virtude de economias realisadas
nos respectivos lIerviçes durante o exercicio e quaesquer outras rendas que por
ventura forem adquiridas pela Camara.
Art. 7°. Continuam em vigor oS artigos 6' . e 7' das «Disposições Perma

nentes.-da lei [}. 223 de 9 de Janeiro de 190a.
Art. 8: Fica o Prefeito autorisado a promover os reei oS convenientes afim
de procurar obter dos Poderes publicos do Estado, para os cofres Municipaes, o
exceSso da importaneia relativa ao imposto predial, deduzidas as despesas com a
i1lumlllação publica e respectiva arrecadação.
A.rt 9°. As apolices a emillir em virtude da lei n. 228 de r de Outubro
do corrente annOi serão nominaes, devendo ser registradas em livros espeeiaes

pa dírectoria do thesouro municipal e sujeitas

á trausferencia mediante petição

,dI) respectivo pOSSUIdor.

 \' A palte i ntereJsada pagará. corno emolumentos, a taxa lixa de 1 $000

por termo de traasferencia, accrescido de l/4°1o sobre

o valor total das

apolices

a transferir.

 2. Fica o Prefeito autorisado a regulamentar o serviço especial de escrip.

turação das aprlíces.

Ar!. 10 E' mantida a

autorisação concedida

ao Prefeito pelo

art. 7'

das

Disposições Permanentes da lei n. 194 de 6 de Novembro de 1906, não podendo
o contracto ser feito com vencimentos superiores a tres contos de reis (3.000$)
annuaes.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrario.

Pre'eitura do Municipio de Curityba, 21 de Dezembro de 1908. - Joaquim
Pereira de Mac Prefeito.
.
Publicada

Da

Secretaria

da

Claro Cordeiro, Secretario.

Prefeiturd, em 21 de Dezembro de 19GB.

-'

Tnbella de Illlpostos pala 1909
QUALIDADE DO IMPOSTO

 l.°--A

1

Agencia de loterias do Estado-licença .

2

Agente de bilhetes de loterias de fóra do Estado, -imposto an

Imposto annual.

.

.

.

.

.

.

.

.

"

.

'"

3

nual .
Agente de companhia de seguros de qualquer especie, imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
. -..
.

4

Agente de bancos nacionaes e estrangeiros imposto annuaI •

. .

150$000
100$000

200$000
250$000

1500$060

- 125

Agente de casas commerciaes do paiz ou do estrangeiro que
ofl'erecer mercadorias por amostras, estabelecido em casas
particulares ou com escriptorio-licença

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

.

Imposto annual. . . . . . . . . . . . . . . .
A.linhamento e nivelamento para construcção de casas, gra
dIS, ?",ur,?s, etc., cada 100 palmos ou fracção. . . . . .
AlfaIatana cOm venda de fazendas de L" classe-licença.

Imposto annuaI. .
. . ..
.
Idem, idem de 2." classe-licença' .
Imposto annual. . . . . . . .
Idem, idem de 3.". classe-licença.
Imposto annual. . . . . . . .

. . . . .
Idem, sell). venda de fazendas, de L" classe-licença.
Imposto annual. . . . . . . . . . . . .
Idem, idem de 2."classe-licença ...
Imposto anImaI. . . . . . . . . . .
Aranha de 4 rodas independente de matricula
Dita de 2 rodas idem . . . . . . . .
Açougue de carne verde, de 1." classe-licença
Imposto annual . . . . . . . . . .
Idem, idem de 2.' classe-liçença .
Imposto annual. . . . :  . . .
Ide)1l, idem de (fóra do rocio)licença .
Imposto arinual; . . . . . . . .
Amolador com rébolo-licença. . .
Imposto annual. .
. ,
Aguardente que entrar no municipio, por pipa.
Alcool nacional, idem por pipa. . . . . .
Aduelas, por tonelada .
Alho, por kilo.. . .

Areia por metro,m3 .
Aves, uma:..
...
Automoveis,-imposto annual.
Andaimes
licença.
metro 2.
. . . .
.

200$000
200$000
10$000

1 50$000 .J.

100$000

100$0' (I

80$000

80':;000 

60$100
50$00D
40$000
25$('()0
15$01,0

11'$000
100$ 00

100$l:(i0
SO$nOO
!',O$OOO

40$000

40$000
30$Of'0

25$000
5$000
5$000

. 1$0011

$010
$200
$050
20$0'0
5$'00
$200

 2."-8
1
2
3
4
5
6

Bancas no mercado, para a venda de frudas, hortaliças etc,
etc., aluguel mensal por metro corrente.
Botequim junto aos circos ou outros estabelecimentos
de divertimentos publicos, por mez, adiantadamente.
.
Botequim, casa de pasto ou restaurant de l"Classe-licença.O"'"
"Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem, idem de 2." classe-licença.
Imposto annual.
.
.
.
.
Idem, idem de 3." classe-licença.

Imposto

annual

.

'ç'

•

11

12

Idem, idem êle 2." c1asse-licen,ça .

13

Imposto annual.'.
.
,
Idem, idem de 3." classe-licença

7
8
9
10

:.' Imposto annual.

.

.

.

.

.

3$000

50$000
150$000
150$000

150$000
100$üOO
90:0'00

SO$OOO

•

Idem, idem de de 4." classe-licença.
Imposto annual.
.
.
.
Banco ou casa bancaria,-imposto annual
.
.
.
.
Baile a fant gj ia, não sendo gratuito, licença para os 3 dias
Baile publico, não sendo gratuito, cada um.
Barbeiro com perfumaria e miudezas -licença
Imposto annual.
. .
.
..
,
Idem' sem perfumaria, de L" classe-licença.

.

I. ,

.

120$LOO ,C

5O$(J1 11

50$000
40Q$ÚIlO
80$000
50$OrO
100$000

100$! 00
8"$000
80$00 I
50$000
50,$000
30$00U

•

-17 -

Transporte
RECEITA

258:586$542

EXTRAORDINARIA

20 Multas
-......
21 Eventuaes (inclusive bonds, empreza sanita riu)

315$827
2:657$534
261 :559$903

CAPITULO II
Despeza

Art. 2'} A despeza do municipio da Capital para o

exercicio financeiro de 1908 é fixada em 261:559$903.
ArL 39 Por conta da imporlancia fixada no ar
tigo antecedente é o Prefeito autorisado a despender,
sob a requisição da Presidencia da Camara, com o
pessoal, etc., a cargo desta, a quantia de 14:780$000.
conforme os paragraphos seguintes:


1 Pessoal-.'confonne tabella 1.
,
2 Expedienle, de. - tabella 2.. ..... ...... .....

12:900$000
1:880$000

14:78.0$000

Art. 29 Por conta da
imporlancia fixada no art.
29 é o Prefeito auíorisado
a despender com o pessoal
e serviçôs' á seu cargo, a
quantid de 246:779$903, a
saber:


1 Subsidio ao Prefeitotabella 3

2 Pessoal conforme-tabella 4....

A transportar

10:000$000

57:680$000

67:680$000

14:780$000

18 -

Transporte

.

67:680$000

.

9:600$000
13:232$260

3 Expediente,impressões
etc. - lauella 5 .:

4 Aposentados--tabeHa 6
5 Remoção do lixo e lim
peza da cidade-tabella 7
..

14:400$000

tabella 8

.

16:800$000

apolices-tabella 9 .....

45:563$000
2:000$000

bella 11

77:504.$643

6 Empreza Sanitaria-

7 Juros e amortisação de
8 Eventuaes -tabella 10
9 Obras Publicas - ta10 Hestituição

.

de Depo-

sitos-tabella 12
.
11 Exercícios findos- tabella 13
.

14:'780$000

$
$
246:779$903
Total Rs.

261:559$903

DISPOSIÇÕE PERMANENTES
Art. 59 Serão cobrados como renda da Camara os
impostos constantes do presente orçamento e respec
tivas tabellas, bem como quaesquer outr05 decretados
por leis especiaes.
Art. 69 As licenças para negocios fixos ou ambu
lantes serão nominaes e intransferiveis e só conce
didas mediante requerimento.
Art. 7Q O producto arrecadado dos impostos das
letras L e T  12 e 19 ns. 16 e 20 será destinado á
Instituição Protectora da lnfancia.

DISPOSIÇÕES GERAES
Art. 89 O exercicio financeiro de 1908 começará
em 19 de Janeiro e teri11inará em 31 de Dezembro do
mesmo anno, havendo

o

para o seu encerramento.

L_

periodo de

mais

um

mez

1:3

1

15
16
17
18

19
20
21
2
23
24
25

30$000
100$000

Imposto annual .
Bilhar-licença.

80$01 O
10$1011

Imposto annual por cada u : . '. . . , '.'
Brigas de gallo, fóra do renhldeno,-hcença por dJa.

$lJ10

Banha, por kilo,
.",..
Batatas, por cargueiro.
.
Brinquedos e papeis, loja de-licença.
Imposto annual. .
.
Banha, refinação ou fabrica de-licen,ça
Imposto anpuâl.

.

.

.

.

.

.

.

$HI,O

10Q$(luO
1(;0$000
100$004)

.

.

.

.

.

.

.

.

Bilhetes de loteria, vendedores por conta ou não das ag'encias
-annualmente .
Balança decimal Ilara engenho, aferição.
Idem de balcão, aferição ,
Idem de pharmacia, aferição.
Bycicletas,:;-imposto annua:!
•
a vapor, -- imposto annual

1uú:j;IUO

5ll$l,I,0
lO$fOO

5fOUII
10$1 UU
5$(10

8:i'U00

S 3,o-C
Casa de pensão. que forneça comida para fóra" licença
Imposto aimua!.
.
.
,
,
,
.....,
'"
Casa em que se v'e'ndam fazendas,objectos de.armarinho,cha.
péos, calçados, f!Jrragens, seccos e molhados e outros seme.
lhantes, juntos ou separadamente: de L", 2." e 3.a classe-li.
cença

3

_

.

.

,

Imposto annual de La classe
»
»
»2."
»
»
3."
.
.
Dita, dito dito de 4,a. dasse
licença.
Imposto annual ,
"

4_ Dita, dito .dito de 5.a classe

o-:...annuar:5

6
'1

8

9
10

11

13
1"
'"

15
..

16

.

I!!:.ença. ,

.........

.

,

,

'--'"

Dita, dito';"'"dito'de 6," classe-licença,
. . .
Imposto annual,
, . . . ,
.
. . . .
Casa de descontos e penhores-imposto annual
Casa de commissões-licença
. , , . .
Imposto annual, . . . , . , . . , .

.
.
.
'.

obras de .ouro e prata e rel.ogios,
Imposto annualde L" classe. .

,
.

•

»

••

2,a classe.

.

,

licença.
• . .

.

.

.

,

400$0('0
.

.

.

.

201 $000
150$OLO

.

,

.

•

201$(00

.

Idem com salão para bailes, que tenha jogo de bolai.'>
embora pertença á sociedade ou Iub, imposto annual .
Idem de banho, licença. , . . , . . , , . , . .
Imposto annua!. . , , . . . . . . . . . . . .

Companhia Dramatica ou Lyrica ou de concertos publicos; li.
,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cada espectaculo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

•

•

,

.

•

.

.

peçtacJlIos pub.l!cos-licença

para es-

. .

Cada espectaeulo . . ,... . . "
. • . . .
Circos, coretos etc aluguel .da praça para as suas edifi.

cações, por mdro quadrado
Carvão, carro 4 rodas • ,
»
»2 rodas . .

.

.

.•

•

.

.

.

.

.

.,

Cascas para cortume: carro/'de 4 rodas .

Idem tonelada. . • . ( .... . "


'-

I

•

300$' 00
200$OQO
50$000
50$000

50$000
50$000
30$000
100$000

Cada espectaculo . , . . . . , . , . . . .
Dita equestre, gym,lla.s[ica e de toureadores-licença

Di!a de outra qual:Iuer especie não especificada,

200$' 00
800$000
50U$000
300$OLO
150$000
200$'00
100$000
121)$00f)
8v$000
8O$cOO

Dita cujo ramo de negocio consista em joias, pedras preciosas

cença.,

12

.

1oo$UUO
80$UUO

'30$000

100$000
30$000

$300

l$OO()

$600

$600
1$000

14 -1'7
18
19
20

Casa especinl de fruclas

Im)'losto annual.

.

.

.

Impoto annnal.

.

.

.

C("Infeitaria de

licença.
.

.

,

20$Oro
20$000
20f$OCO

.

.

1" classe-licença
.

5')[$000

D ta de 2" classe-licença.

150$ 00
30U$OlO

Imposto annual. . . .
•
Dita de 3" classe-licença.
Imposto annual.

100$0[0

200$000
100$COO

21 Confeitaria sem venda de Iiquids spirituros'-Ijc"ç
22

23
24

25
26
27

2

29
30
31

32
33
34
85

R6
37
'18
39
40
41

JmO(l8to annual.
Colchoaria licença.
Imposto annual.

5[$000

.

.

Imposto annual.
.
.
.
.
Dlt o de 2" classe-licença.
Imposto annuaI.
. . . .

•
.
.

Imposto aDnuaI.

.

.

.

.

.

Imposto BnDual.

.

.

.

.

50$000
30$000
20f$000
200$010
150$OCO
l/iO$ü'OO
100$000
110$000
100$0011
100$100

Cortume de 1" classe-licença

Cortume de 3" classe-lIcenças
Caldeireirc-licença

.

•

.

Conector imposto annoal.

.

.

.

.

.

.

.

.

Corridas de cavallos fóra do Prado-licença.

.

.

.

.

Carro ou carroça para condocção de Cllla, cada roda annualmente .
.
. . . . . . .
. '"
Carro de aluguel para passeio ou passageiros, cada roda

44

46

4;7

,-..

5$[00

.

.
.

.
.

.
.

,
.

.
.

10$000
5$000

tos, cada roda :annoalmente

.

.

.

.

.

.

2$000
2$000

Calr,oho proprio para couducçào de leuba e llUtrOS ohjec
.

.

.

.

.

Carrp, carrsta OD carretio-cada roda annualmente. . .
Corhena ou estrebaria que receba animaes á trato-lInnu.lmente
.
. . . . . . . . . •  . ',' ""'., _
Caf!a em que se nnda moveis povoslhos. '\lIpeçaría
etc.. liceDça .
Imposto annual.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Couro preparado ou curtido-'-por kilo
.

.
Centeitpor cargueiro .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Club, quo tiver bilhar ou botequim-imp. sto annua\
Calçamfnto em ruas de 15 metros de largura, de parede
11 parede, por metro ('I rrente-impG"to 1111 IJUIl I
.

Crina entrada de .outros municipios-por kilo .
Carros de praça'ou particulares-matricula annua\.

.

Ditos de quatro roaas para conducção na cidade -matriculâ".
.

.

..

.

Ditos de duas rodas, para condncçãoJ na cidade - matri.
cuia annual .
.....
Carroças ou carrinhos, que vêm a cidade com produetos da
lavoura ou industria - matricula annual

Cães

açaimados - matricula annua\.

5rl000

15°$000

.

Couro bruto que -entrar DO municipio-ptlr kilo. .
Café. producção do Estado, que entrar no municípIO relo
iDterim-plr kllo . . . . . . . . . .

annual.

45

50$lCO""- .....'.

annualOleote.
. .
. .
Dito particular-cada rodn aonualmpnte.

Nas ruas cuja 7argura exceder de -15 metros o im
posto annualsera de 2$OÚO por mett.o corrente.
Ficam isentos do imposto acima, por 15 annosos
proprietarios que contribuirem com a importancia
da mão de obra p(I,ra o calçamento da frente de
suas propiedades
.
42
43

20[$QOO

200$0(10
$010
$010

$1 20

$OO
100$0O_

1$500

$(150

10$000
10$000

5$000
3$000

ó$('O{)


- 15
48

óO$oco
30$000

Carpinteiro, officina de - licença .
Imposto

49
50

annpa!.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

$010

Carne de porco entrada no municipio-por kilo. . . .
Chapéos de sól ou cabeça, officina de concertar-licença.

Imposto annual.

51'
52

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

50$000
6C$000
$250

.

Cerveja entrada de outro municipio - por duzia
Calçado, vendedor ambulante - imposto annual

1)3
54

Cal m, 3
CeboHa,

.
.
kilo

.
.

55

Cera, por kilo

.

57

Mat icula,.

.

56

.
.
.,

30$000
$31)0
$010

$010
3$000
3$000
20$000

Carinhos de conducção de pão-cada roda

58
59

60

.

.

.

.

Cocheiros-matricula. .
Casa de negocio em geral onde
preparados medicinaes licença .
Imposto

annual

.

.

.

.

se venderem

drogas e

150$000
150$000

.

60$000

Cooperativa (organisadores de) impostu annual
 4°-D

1

2
3
4

5
6
7
8

9
10

Deposito de

60$0('0
60$000
100$000

forragem-licença

lmposlo ..... annual

.

.

.

Dito de xar(Jiie=tfCença=-..

Imposto annual

....

....

'_

.

.

.

.

Dito ou casa para a venda de lenha ou combustiveis-Iicença
Imposto

annual

..

.

.

Dito de farinha de trigo centeio, milho ou fareHo productos
do muicpio-=-licença . . • • •

IlJ'lposto

annual

.

.

.

30$U(0

50$000
60$(l00
50$000
150$"00
100$000
150$000

mposto annual.
..
.
Dto de cal dentro do municipio - imposto annual
Drogaria-licença
Imposto annua! .
Df ntista-licença
Imposto annual.

ÕO$OOO

60$000
60$000

'

"Dito de madeira-licença .

SO$roo

...

150$0001

Escnptorio de companhia, empreza industrial ou mercanhlclicença.
•
.
Imposto annua!.
..
..
.....

200$COO
100$000

.

Deposito de farinha de trigo importada, de L" classe-licença

Imposto annl1al
Idem idem de 2." classe - licença
Imposto annual

200$0(10
200$000
100$000
100$üOO

S 5.o-E
1

2

Dito de engenheiro, agrimensor. 'advogaao, solicitador, ta

bellião escrivão,jnclosive

o de casamento e eclesiastico, me

dicos guardalivros-'Iicénça.
Imposto annual _

3

4
5
6

7
8

..

.

-

.

.

.

.

80$000
80$000

Emprezas ou companhias industriaes qúe funccionarem na
capital e que estiverem sujeitas ás disposições de leis ou con.

tractos pagarão 2 %
sobre o capital
Empreiteiro de obr.as-imposto annual .

Engenho de soque, de L" classe--licença.
Imposto annua!.
.
..
.
Dito, dito de 2." çlasse-licença .
Imposto annual.
."
.
.

Dito, dito de 3.à classe-licença .

Imposto annual. .
Dito deserrar-li(;ença.

100$000
300$000
;30Q$OOO

300$000

150$0,,0
300$KOO

106$000

1oo$UOO

9

10

11

12
13
14

15
16

17

18

19
20
21

Imposto annual .

Dito dito á vapor licença
Imposto annua!.
.
.
...
. . . .
Emolumentos sobre transferencias de terrenos do quadro urba
no e rocio, e sobre averbações para legalisar titulos das par
tes por carta ou fracção.
. .
. .- . .
.
.
. . . .
.
Idem pela confecção de plantas, pela secção technica alem do
respectivo seBo por cada lote . . ..
'"
Idem sobre contractos lavrados com a Camara meio

por cento (1j2 %) independente do respectivo seBo

.

.

.

.

Idem por qualquer licença concedida pela Camara ou pela
Prefeitura.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem de verificação de terrenos, do rocio ou quadro urbano,
até duas cartas-por carta ou fracção
.
.
.
.
.
.
.
Idem idem de duas c Ht"s p ra cima. -por car a ou fracção
Idem de vistorias feitas pero engenheiro e pessoal
da
fiscalisação, á requerimento das partes, a lém da conducção
se fôr fórado quadro urbano ,
. . . .
.
. . .
.
.
Idem de certidões pasadas pela. secções dt f:amara por linha . .
.
... ,
".
Estabulos ou cocheiras de Vaccas onde se venderieite, licença

Imposto annual.

.

'_'

Encadernação, olficina,
licença
Imposto annual.
Estofador, ofliciDa de-licença .'
Imposto annual. . . . . .,

100$000
100$00 I
150$0011

1Ó$000
12$000

$
5$00(}

15$000
10$0, O

10$000
$!OO
_ ,20$000

.  20$('0n--

-,

.

Espectaculo, concerto
pte etc, sem ser por companhia.
mas do qual aufiram lucros-licença.
.
Por espeetaf'ulo
.
,
.
.
.
.
.
.

50$000
5ü$000
50$000
2(1$000
50$000
l!i$OO

 6°-F
1

Fabrica de mobilias de vime, I" dasse -liceuça .

2

Imposto annual.
.
.
Idem, idem de 2" classe-licença
Imposto annual.
.
,
.
.
.
.

3
4
5

6

Idem de
Imposto
Idem de
Imposto
Idem de
ImDosto

.
.
.

.
•
.

.
.
.

gravatas e espartilhos-licença.
annual. . •
. . "
.
vassouras e escovas de crina-Jic6nça
annual. '. . . . . . .
chapéos, de 1" casse-Ilcença .
anuua!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_' --,-'

7

Ide'm, idem de 2" classe licença -;-. .
Imposto annual. . : . . . . . • . . . . . . .
Idem de chapéos de sole deposito dos mesmos-licença.

100$000
40$000
40$000
20$(00
50$000
30$000
30$000
20$000
201.$000
....100 $u 0'0
200$fIoo
50$<;100

100$000

8

Imposto annual., .
.
.
.
.
.
.
Idem de carros -depassêio-licença

.
.

100$000
20o$00n

9

Idem de carroças ou carrinhGs-licença .

70$000

10
1\

12
•. 13

14

Imposto annuá!.

:..

.

.

•

.

.

Imposto annua!.

.

.

.

.

.

.

.

Imposto anDual.

.

.

.

.

.

.

Imposto annual.
.
.
.
.
Idem de cerveja licença. .
Imposto annual . .
. •

.
.
.

.
.
.

.
.

.

.

Idem de sabão e vellas, de 1" classe.

Idem, idem de 2" classe-licença.
Imposto anDua!. . . '
.
. .
Idem, idem de 3" classe-licença

.

Idem de bebidas 8rtificiaes-licença

Imposto allnual

.

100$000
5,.$006

150$000
300$000

10(>$000
2<>0$000
80$000
150$000
200$000
200$000

400$000
300$000

17
15
16

17
18
19
2'1

21
22

23
24
25
26

27

Idem dg
Imposto
Idem de
Imposto

licores e vmagre Iiçença. o
annual .
aguas de seltz, gazosa e gelo-licença
annuai..

o
,
Idem, Idem que não venderem preparados de fóra -licença
Imposto annual
.

Idem de phosphoros-licença
Imposto annual
Idem de vidros
licença
Imposto annual
Idem de papel-hcença •
Imposto ann 'lal .
Bem de colla-licença
imposto annu'll.
.
.
.
.
lieo: de torr:u e moer café, de 1" classe -licença
Imposto annual.
Idem, idem de 2" classe-licença
Impc.sto annu.t\.
Ilem de 3' classe -licença.
Imposto annul!.
Idem, de fog IS artificiaes-licença
Imp:.Jsto annua!.
. . . .
, . . .

Hem de barrica, de I' classe -licença
Imposto annua\.

29

Idem, idem de 3' classe-licença
Imposto annua\.
Iaem de massas-licença

32

33
34

35
36
37
38

•

Idem de charutos ou cigarros, que veuderem preparados

Idem, de 20 classe .-Iicença

3L

.

de fóra -licença
Imposto annual

28

30

100$000
50$000

Imposto annlla\..

Imposto
Idem de
I'nposto
I iem dd
Imposto

..

.

annna!.
desfiar fumo, lic"nça
annui\.
meias-licença.
annua!.
.,
...

150$000
100$000
100$000
50$000
400$000
400$000
200$000
100$000
200$000
100$000
80$000
30$000
100$000
150$000
100$000
100$000
100$000
80$000
50$000
30$000
100$000
100$000
50$000
50$000
20$000
2"$000
100$000
100$000
100$000

....,...

Fumo que vier para o municipil. e nelle Se vender, ou fôr

eKpostu á venda. -por 15 kilos
-'llnlleiro. de I' classe-licença

fmpolt<: Bunual.

IJem de 2a 'classe--li('ença.

Impoto anllllal .
"
Ferreiro ou ferrador, de la classe-licença.
Iml"oilo allnllal.
'o
Idem Idem de 20 classe-licença
.'0.
Itnp 'Sto annuál.
..
Frente de muros ou gradis nas ruas, praças ou travessas
macadalllisadas -annualmente por metro corrl.'nte

pagarem os re,'pectivos impostos.
39' Feijão-por cargueiro. . . . o • • • • '0 • • •
4') Frente de muro, frente ljIão edificada ou gradis. nas ruas,

praças' ou travessas calçadas e cujos proprietarios pagaram
o calçamento -annualmente por metro corrente
I lem idem nas quaes o calçamento fôr pago pela muni
cipalidade por metro corrente annualmente .

dem de terrenos não edificados nas ruas

60$000
60$000
60$000

1$000

F icam isentos os muros ou gradis de jardins e. po
ma1'es e os dos depositas de madeiras ou lenha que

41

150$oóo

100$000

sómente nive-

6-.1$000
50$000
40$000

46$000
70$000
50$000
30$000
30$000
2$000

$300

2$500

5$000

J

_.

42

ladas

44

-

annualmente-por metro corrente

Fôro anDlla\ pOf carta de terreno do fJcio de 12 100 metros quedrados

43

18

..

.

.

.

.

.

.

Fôro anllUal d terreno d quadro urballo por 0,22

47
48

.

•

.

50

Ditas em cento

.

.

,

45.

46

49

5$000

As t'rwçõel serão pagas proporcionalmente.
FOfcagens, depodto de-licença.
Imposto annual. . . . . . .Flores, fabdca de-licença. . .
Imposto annual. .
Farinha de centeio-por 90 kilos
Farello de dito dito- »
».
Fenno-por 15 kilos. . . .
.

$050
6l'$000
60$000
30$000
30$000
$300

$300

.

$050

Fructas e outros semelhanles--pof 90 kilos.
.

.

•

.

.

.

$500

.

$400
$"50

 7.0-G
1

Gado vaccum abatido para xarque-por cabeça (lei n. 115)

2

Dito abatido no matadouro-p(lr cabeça .
.
Vitela-por cabeça.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
Gado suino, lanigcro. cabrum etc., etc.-por cabeça.

3

4

Garras--por kllo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

5$000
5$000
3$000
2$uoo
$010

{l 8.o-H
1
2
3

Hotel de I: classe -licença.
Impo to annual . , . .
Idtm de 2." classe. -licença

200$000
200$00u
150$00u
150$000

Imposto annual .
.
Idem de 3."-Iícença
Imposto annual _
.

80$000

100$000

 9.°-1
..:..

1

Imposto predial sobre (l valor locativo annual dos pi'edios

alugados 12%
2

i\

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Idem idtm dos predios habitados pelos propriós donos 5

Instrumentos, offlcina de concertos - licença
Imposto annoal.

.

.

.

.

.

$
$

30$000
.

20$000

venda de poules-licença

100$000
100$000
50$000
20$000

•

•

.

.

•

•

.

.

.

\\lO-J
1

Jogo de bolas, na cidade,

2

Imposto annual.
.
.
Dto róra da cidade-licença
Imposto allnual.

sem

 11-K
1

Ki(Jsque que se estabelecer
cenea

2

.

.

.

nas

praça não ajardinadas, li.

.

Imposto annnal .
Kola, por kilo .

.

.

,

200$000
150$000

lolo

 12-L
1
2
3

Llllj1.uiça -por kilo. .
Lenha-por tonelada.
Dita-em calloea de 4 [Odas 
DIta-idem de 2 rodas. .

5

Limas, officina de'-licença
Imposto annual.
.
.
.

4

$010
$300
$300
$150
50$000
50$000

1../0
- 196
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

Licença para vender areia extrahida fóra ou
dentro do
rocio-imposto annual . .
.
Idem para vender pedras idem, idem-imposto annuaJ.
Idem para extrahir saibro ou terra dentro do rocio em terre

nps não aforados,para esse fim commerciah-Imposto annual

Idem para trazer realejos e outros instrumentos, panora
mas e ouhos divertimentos, tocando ou
mostrando por
paa, na ruas, estradas e casas-imposto annual

Leiloeiro-licença.

Imposto annuliJ.
Leilão de qualquer especie-cada UIT.
Lilhograp!lia de I' classe-licença.
Imposto llUnual.
.
.
.
Dita de 2' classe-lil ellça .
Imposto aonua/.
.
.
.
.
.
Livraria de I' classe-licença
Imp( sto annuaJ.
.
.
.
•
Dita de 2' c1asse-liceuça .
Imposto aUlIual. . .
. .
. .
.
. .
Letreiros lançados na frente de eshbelecimentos de qual

20$000
20$000
20$000

50$000
100$0'00
100$000

2('$000

200$000
400$000

20()$00u
20($000
150$000
100$000
100$000
80$000
2$000

quer natureza por auno.

 13-M
1

Madeira entrada de outros

municipios-em toros, por to-

nelada .

2
3
4
õ
6
7
8
9
10
11

12
13
14

15
16

17
18
19

Dita serrada, idem
Idem por carroça de 4 rodas
I iem por dita de 2 rodas
Em adnelas por tonelada
F':m taboinhas, idem .
Em p11itos para phosph()ros, idem
Idem, idem em carroça de 4 rodas
!.lem. idem em carroça de 2 rodas
M lho, por cargueiro.
•
•
Marcenaria de l' classe-licença
Imposto annual
'"

Dita de 2' classe-licença.
Imposto annual .
.

Dita de 3' classe-licença
Imposto aunual
Marmorista  u estatuario-licença.
Imposto aunual
..
Moinho para cereaes--liceuça

- Imposto annual

21
22
<l3

24
25

.

•.

.•..

Mascate que trocar ou vender imagens-imposto annual .
Idem de objectos de folha e ferro batido - imposto annual
Idem de fazendas, armarinho, perfumarias, calçado e seus

semelhantes só com uma caixa-imposto annual

•

500$!Jco

Mobilias, oIficina de concertar e invernisar -- licença

8co$000
50$00ll
50$000
50$000

Idem, dita dito

20

.

Idem, idem a vapor-licença
Imposto aunual.
.
.
.
.

$500
1$000
1$000
$500
1$000
1$000
5$000
1$600
$800
$300
120$000
150$000
80$000
80$000
40$000
40$000
70$000
50$('00
5D$000
Ho$ooo
100$000
100$000
100$000
80$000

etc., com cargueiro, -carrinho

nheiro-imposto annual

.

Mndlsta, officina de --licença

Imposto auuua(.
Imposto annual

Metro-aferição

.

.

.

.

.•

'"

de um

Medidas, aferição de cada terno

Madeira para arco, tonelada

Manteiga,

ou compa-

'"

.

20$000
2$000
10$000

$200
$150

kilo



20 S 14-0

1
2

3

1
2

Ourives que trabalhar em ouro, prata fi concertos-licença

Imposto annual .
Olaria-licença.
•
•
Imposto annual 1" classe
Imposto annual 2" classe

Ovos-duzia ou kilo

4

Paina de outros municipios-por kilo . •
Papeis e brinquedos, loja de-licença. .
Imposto annual. . . . . . . • • . . . .
Portões do mercado aluguel mensal por cada lado
Pintor-licença. . . • . .

5

Padaria de 1" classe-licença.

3

6
7

8
9

10
11
12

Imposto annual.

15
16

.

.

.

$050
100$000
100$000
5.'$000
50$000
20$000
120$000
100$000

.

Imp slo annual.
Dita de 2" classe-licença
Imposto annual. . . .

80$1)00

.
.
Dila de 3" classe (fóra do rrcin)-Pllença.
Imposto annual.
Pharmacia-Iicença

Imposte) annu11.

,

60$000
50$01'0
30$000
20p:itooo

150$000
30$00n

.

Phonographo-licença.

Photographo-Iicença.

150$000

Imp05to annual. . . . . . . . .
PIpa d'agua á venda-imprsto annuaI.
.
.
Pred'os não rebocados e caiados, alem do imposto pre
dial, quanC:o habitados e muros por metro corrent até

15 $"00
2n$'loo

Imposto annual. . . . . . . . . . . . . .
Pesos, por aferição de um terno.,
.
Porco vendido em pé no mercado ou fóra d'elle, por cabeça

2$000
10$000
1$000
$050
$050

sua conclusão

13
14

.

50$000
50$000
50$000
50$000
30$000
$020

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Palha picada ou em feixes, por 15 kilos,
Ptixe ou mariscos frescos Ou salgados, pa ktlo.

.

.

r

S 16-Q
1
2
3
4

Quadros, officina de-licença
Imposto annual.
..•.•
Queijo de producção do Estadopor kilo
Quartos no Mercado, aluguel mens'l.l para botequim
Idem, idem pala fazendas .

50$000
51'$000
$100
5n$ooo
80$000

 17-R

1
2

3

Renhideiro ou estabelecimento para brigaq de gallo-Iicença

Imposto annual
.
Refinação de assucar -licença .
Impo!lto annual
.
..
.. p.

•

Ripas para cerca, em carroça de 4 rodas.

10($000
100$000

150$000
150$000
$600

1

'.2
3.

Sirgueiro, oflicina de -Ikença

Imposto annual

.

.

.

.

Sapataria de 1" classe-licença

Imposto R'1nual
'.
.
Idem, idem de 2" chsse -liccnç\

""'r-

S 18-
I> 8u$000
80$000
100$000
100$000
50$000

..

21

4
5

iL$ooo

tmpostr) annual
Idem de 3& l'lase -licença
Imoo"to aunnal

3,)$ JlJO

20Sooo
tiO$!lOtl

Selleiro 01I lombilheiro -licença

Impot() annual de 1" classe
6
7
H
!l

10

11

Idem de 2" classA-lIcença
I'npos'o aBnnal
Serra lhe ro com fuudição -II,cença .
Impo,to a<lnual
Serralheiro ou ajustador-licellça.
Imp' sto aBuual.
Salsi. haria--Iicença,
Impost') annual.
Sepultura nos cemiterios municipaes (sendO gratis aos in

digelltes) para adultos ..

Para menores de 14 annos.
,
.
.
Dita em carneiro perpetuo, alem do pagamento de 5$000 por
metro quadrado.

80$000
50$000
50$000
2'0$00
20($00
50$000
50$000
100$000
50$000
4$000
3$000

50$000

 19-T
1
2

Toucinho, por kllo
TórQs de madeira por toneladl\.

4
fi
6

Idem, idem por carroça de 2 rodas.
Taboinus por tonelada
Taverna-licença

R

Idem, idem por (arroça de 4 rodas

IrnpostlJ annual.

7

8

Tr rneiro, oflicina de-licença.
Impost;) annual.
..
.
.
Terrenos do rocio, concessão de accordo com o art.1. da lei

9

Terrenos do rocio-transferencia por carla de 12.100 metros

10
11

12

de 21 de Maio de 1897, por carta de 12.109 metros quadrados
Por fração alé meia carta.
.
.
Terrenos do quadro urbano, -transferencia por 22 metros

Dita por fracção até 50 palmos -por cada palmo.
Typographia com officina de encadernação ou pautação
elc.-licença .
Imposto annual..
..
Dita somente para impressão de jornaes-Iicença
Imposto annua\.

13
1"4

Hí
16

.

Tinture ro-licença
Im posto .annual.
.
Tannaria-Iicençâ   T
Imposto annual.
.
.

Tllmancaria-Iicença.
Tabo!etas collocada'l na freute

lIual por Clida Ulna

300$000
25$000
12$500
50$000
1$000
200$000
250$000
100$000
100$000
50$000
50$000
30$000

20$000

.'"

Imposto annual.

$010
$500
$600
$300
1$000
60$000
40$000
40$000
30$000

de edilicios. imposto 'ano.

20$000
20$000

2$000
 20.,-V

1
2
R

4:

Vendedores ambtÍlantes de generos de 1" necessidade por

mez adiantadamente.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vendedores. ambulantes de doces, fructas etc., licença
Imposto annhal. ..
.
Ditos de frueta" no mercado-licllnça

VelfJdromos, frontões, kermesses, tiro ao alvo, parques
ou outros est!i1Jelecimentos onde se vendam poules de
jou" vermlltidos por lei -licença
Imp l. to mensal.

10$000
30$000
20$000
20$000

500$000
300$000

- 22
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1

Xarque-por kilo .

3

Imposto annua!. .
.
Xarqueada-licença.
Imposto annual. , ,

2

•

dIto, deposih.. de-licença..
.
.
.

.
.
,

.
,
,
.

.

$010
100$000
80$000
50$000
50$000

.

,
.
,

.
.
.

.
.

As officinas onde forem vendidos ob;ectos importados, alem do imposto, pa
garão mais o determinado na 6" clase das casas de eommercio.
Todos os impf1stos que não estiverem classificados o'esta tabella serão cobra.

dos de 20$ ã 100$000 rl!.
Fica ise to do pagamento de imposto sobre lenha a em preza de luz eleclrica.

Quae:;quer das mercadorias coostantes da presente tabella de impostos,paga
rão a taxa que lhes for correspondE'nte 1.\0 ('aso de exportação para fóra do muni
cipio. (Lei n. 86 de 11 de Julho de 1902).
TABELLA SUPPLEMI<:NTAR DO IMPOSTO DE BEBIDAS
Fabrica de aguas gazozas :
L" cathegoria
2."

30($000
lô( $000
81$000

3."

Fabrica de Cerveja
1." calhegoria
2."

6 ,0$000
40($"00

3,"

20($,00

Fabrica de licores, vinllgres, etc. etc.
1: ealhegoria
2:
3,"

70r$101)

4110$000
25,$000

TABELLA de preços para a armazenagem no deposito de
inflammaveb - Por ires mezes
-

ESPECIE

DE

INFLAMMAVEIS

CAIXA

KILO

Metro eubico

Pipa e fraccóes

1$000

.Agua raz .

Kerozene
.300
Foguetes sem flexas e bombas
Polvora ou dynamite.
Foguetes com flexas.
Fogos de artificio em grandes volumes
Ditos para salões tê' outros
não classificados

40 réis
O réis
60 réis

2$000 réis
100 rs.
>--

..

réis

rs.

--

a

.-
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LEI N. 236 DE 5 DE JANEIRO DE 1909
A Camara Muniipal de

Curityba decretou e eu

sancciono a

seguinte lei :

Art. Unico. Fica estabelecido

o

lugar

< Campo . Comprido>

para séde do districto judicial de Nova Polonia ; revogadas as dispo
sições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curityba, 5 de Janeiro de 1909 .
.Joaquim Fo'eira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria

oa Prefeitura, em

5 de Janeiro

de

1909.-0 Secretario da Prefeitura, Cla1'0 C01 dfÚ'O.

LEI N.

..

237 DE 7 DE JANEIRO DE 1909

A Camara Municiral
segninte lei:

de Curityba decretou e eu sancciono a

Art. 1 o Fica creado um districto judiciario no povoado de
nominado <Portão> com esta denominação e séde no mesmo povoado.
Art 2.0 Esse districto comprehenderá os quarteirões do Por
tão, Agua Verde,Alto,Tatuquara e Umbará, pelos seus limites actuaes.
Art. 3." R"lvogam-se as disposições em contrario

Pref.;litura do Municipio de Curityba, 7 de Janeiro de 1909 .
.Joaquim Pereira de MrlCedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 7
1909.-0 Secreturio da Prefeitura, Claro Cordeiro.

de

Janeiro

de

LEI N. 238 DE 7 DE JANEIRO DE 1909

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono a
seguinte lei :

Art. 1: Fica creado mais um lugar de 2: Escripturario para
a Directoria do Thezouro Municipal, com vencimentos eguaes aos dos
já existentes e muis dois logares de guardas para a Secção de Fis
calisação, um a pé e outro montado, com os vencimentos correspon•. dentes.

Art. 2 o O Prefeito Municipal
para execução desta lei.

abrirá os

necessarios

credItos

- 24Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario.

Prefeitura do Municipio de Curityba, em 7 de Junho de 1909,
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Mnicipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura em 7
1909,-0 Secretario da Prefeitura, Claro Cordeiro,

de

Janeiro do

LEI N. 239 DE 8 DE JANEIRO DE 1909
A ("amara Municipal

de Curityba decretou o eu sancciono a

seguinte lei:

Art. Unico. Ficam

sugcitas ao pagamento

da licença annual

de cincoenta mil réis (50$000), as emprezas quo se propuzerem a dar
funcções publicas

de cynematographos o mais

mil réis (5$000) por dia

o

imposto de

cinco

de funcção que realisarem; revogadas

as

disposições em contrario.
Prefeitura do Munic;pio de Curityba, em 8 de Janeiro de 1909.

,Toaquim Per'cim de Mncedo, Prefoito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura em
1909. - O Secrotario da Prefeitura, Claro Cordeiro.

L

8 de Janeiro do

DEORETOS
DECRETO N. 28

O Prefeito de Curityba, para dar execução a lei Municipal n.
230 de 6 do corrente
DECRETA:

Art 1." As attribuições do pessoal das Directorias do The
zouro o Contabilidade de Hygiene e de Obras Publica;; ficam sendo :
1. As do Director Thezoureiro as mesmas que por leis ante
riores competiam ao Thezoureiro.
2.° As do 1.0 Escripturario, as mesmas que competiam ao
Escrivão Contador.
3 o As do 2.° Escripturario, as mesmas que competiam ao Es
cripturario.

4.° As do Escripturario aferidor, as mesmas de aferidor e au
xiliarAe-E,sçriptur:ario.
5.° As do Director de Hygiene, as mesmas que competiam ao
medico municipal.
6.° As do Director das Obras Publicas e do seu ajudante as
mesmas que competiam ao Engenheiro e ao seu auxiliar.
7.° As do Porteiro Continuo as mesmas que em geral com
petem em todas as Repartições Publicas a empregados desta cathegoria.
Art. 2.° Ao Fiscal Geral compete superintender e dirigir todo
o serviço que pelas leis em vigor pertencem á fiscalisação ficando a
elIe subordinados o ajudante e os guardas.
Art. 3.° São mantidas as attribuiçães actllaes do secretario da

Prefeitura e do Professor Municipal.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 8 de Outubro

. .

de 1908 .

Joaquim Pc;reira de Uacedo

- 26-

DECRETO

N. 29

o Prefeito Municipal da Capital
28 de 31 de Outubro de 1900

em

cumprimento da Lei n.
DECRETA:

Art. Unico. Ficam desappropriadas duas casinhas de madeira
á rua Saldanha Marinho pertencentes a Benedicto de Andrade e
Luiz Candido Olegario de Carvalho : revogadas as disposições em
contrario.

Gabinete da Prefeitura de

1908.

Curityba,.

em 6 de Novembro de

.Toaqum Pereira de :lJIacedo.

DECRETO N. 30

o

Prefeito

Municipal da

Capital uzando das attribuções de

seu cargo

DECRETA:

Art. V, A cobrança dos imp<.stos municipaes devidos em epo
eas determinadas se effeetuará no exercicio de 1909 nos seguintes
mezes

:

Janeiro-Aferição de pesos e medidas, matricula, marcação de
vehiculos. e matricula de cães.
Março-Primeira. prestação do imposto de fommercio.

Maio - Terreno não edificado, mur0S, frente não revestida e
calçamento.
Julho-Fôro do Quadro Urbano e Rocio.
_
Setembro - Segunda prestação do imposto de Commercio.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 27 de Novembro

dé

1908.
Joaquím Pereira de Macedo.

DECRETO N. 31
O Prefeito Municipal da Capital uzando da autorização que
lhe confere a lei Municipal n. 228 de 1.0 de Outubro deste anno e dQ
accôrdo com o convenio firmado na fórma da lei, com o Gover
\lo do Estado.
DECRETA:

Art. 1.0 Para pagamento das

dividas

fundadas

e

fluctuantc

---------------------- LJt.\ I
'.
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,

da municipalidade serão no dia dois de Janeiro proximo vindouro
emittidas quatrocentas apolices de um conto de reis, oitocentos de
quinhentos mil réis, e duas mil de duzentos mil réis no valor total
de mil e duzentos contos de réis, garantidas pelo Estado, conforme o
convencionado nesta data.

.tlrt

2." Essas apolices vencerão o jmo c\e 6 %

seis por cento

ao anno, pagos por semestres vencidos em dias previamente
ciados pela imprensa.

annun

Art. 3.0 Haverá cada anno uma amortização nunca menor de

3 % tres por cento do valor total da emissao, dividida em dois sorteios

semestraes realizados em dias previamente annunciados pela imprensa.

Art 4 o As apolict's ser la assignadas pelo Prefeito e pelo
Director Thesoureiro, sendo rubricadas pelo Thezoureiro do Estado.
Art. 5 o As apolices serào nominaes, devendo ser registradas
em livros especiaes na Directoria do Thezouro Municipal e sujeitas a
transferencia, mediante petição do respectivo possuidor.
S Unico. A parte interessada pagará como emolumentos a ta

xa fixa de um mil réis por termo de transferencia accrescida de um
quarto por cento sobre ü valor total das apolices a transferir.

1908.

Gabinete da Prefoitura

de Curityba, em 28 de Dezembro

Joaquim Pereira de "faredo.

de

ACTOS
ACTO N. 160

o Prefeito do Municipio, usando das attribuiçães que lhe confe

re a lei:

Resolve designar o cidadão João José Pedrosa para o logar de

Almoxarife, percebendo os vencimentos de 150$000 mensaes.

Gabinete da Prefeitura da Capital, em 7 de Outubro de 1907.
Romario Martins.

AüTO N

161

O Prefeito do Municipio, usando da autorisação que lhe con
lere a lei:
Resolve designar o cidadão Francisco

Heck para o

lugar de

Inspector dos jardins e praças ajardinadas -- exceptuando o Jardim
Botanico, percebendo os vencimentos de 150$000 mensaes.
Gabinete da Prefeitura da Capital, 7 de Outubro de 1907.
ROn1ltrio Martins.

ACTO N. 162

a lei:

o Prefeito do Municipio, uzando dá autorização que lhe confere
Resolve dispensar os funccionarios, José da Costa Rodrigues

Guimarães e Augusto Cesar Espindola Junior, que serviam como
ministrador e auxiliar d) antigo

deposito

de

Inflammaveis,

Ricardo Dias Negrão, agente municipal junto á Estrada

de

ad

Manoel

Ferro, em

- 30
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consequencia de entrar de amanhã em diante em execução o contrac
to do Novo Deposito de Inflammaveis, a cujos contractantes incumbe
a cobrança dos respectivos impostos. O sr. Secretario providencie
para que sejam recolhidos á Camara os moveis e mais papeis
que se acharem em poder dos mencionados serventuarios.
Gabinete da Prefeitura da Capital, em 31 de Outubro de 1907.
Luiz A. Xavier.

Acro N. 16')

O Prefeito do Municipio, tendo etn vista o requerimpnto do
sr. chefe da secção technica, concede ao mesmo, dI'. A rthur Martins
Franco a exoneração do cargo de Engenheiro da Camara, por ter sido
nomeado pelo Governo Federal, para o logar de chefe do serviço de
colonisaçáo do Bom Jardim.

Gabinete da Prefeitura da

Capital, em

27 de

Novembro de

1907.
Luiz A. Xa,/;úr.

ACTO N. 164

O Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribuições
que lhe são conferidas pela Lei n 226 de 22 de Janeiro ultimo :
Re.solve aposentar o guarda montado, Domingos Ferreira da
Costa, com os vencimentos de setecentos quarenta e sete mil oito
centos e. oitenta e cinco réis, correspondente a dezoito annos, oito
mezes e 11 dias de serviços municipaes, conforme o calculo feito
em virtude dos documentos ellhibidos na petição que apresentou em
25 de Janeiro findo. Expeça-se o respectivo titulo.
Prefeitura d.o Municipio, 26 de Fevereiro de 1908.
Antonio Rodrigues da Costa.

Açro N. 165

".

O Prefeito do Municipio da Capital, usando
das attribuições
que lhe são conferidas por lei :
Nomeia Modesto Ferrira Marques para o logar de guarda mu
nicipal montado, em substituição ao guarda Domingos Ferreira da
Costfl, com os vencimentos que lhe competir.
Gabinete da Prefeitura, em 10 de Março de 1908.
Antonio Rodrigues da Costa.

..

'110
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ACTO N. 166

.

Q Prefpito Municipal da

Capital, usando

da autorisaçào que

lhe confere a lei :

Concede 60 dias de licença ao guarda Orozimbo Cornelio do
Amaral, para tratar de sua sauue, conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura de (urityba, em 20 de Abril de 1908.

Antonio

ACTO N

odJ'igues da Costa.

167

o Prefeito do Municipio da Capital, tendo conhecimente de
que o guarua municipal, Mouesto Ferreira Marques, ausentou-se des
ta capital sem licença -desta Prefeitura. exonera-o por abandono de
emprego.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 20 de A bril de 1908.
AntoNio Rodr-igu(s df/, Costa

ACTO N_ 168

o Prefeito do Municipio da Capital, usando da autorisação que
lhe confere a lei:
Nomeia o cidadão Joaquim Serapião do Nascimento para o
logar ae professor da escola nocturna municipal, na vaga aberta pelo

fallecimento de Vidal Natividade da Silva, que exercia aquelle logar,
percebendo os vencimentos marcados em lei.

Gabinete da prefeitura de Curityba, em 13 de Junho de 1908.
Antonio Bodr 'gues da Costa.

ACTO N. 169
o Prefeito do Municipio, tendo em

..

vistlJ. o officio

de 26 do

corrente, dirigido á esta Prefeitura, pelo
representante da Liga Ma
ritima Brazileira solicitando donati\'os para constituir seu fundo eco
nomico na Capital Federal, e reconhecendo essa medida de grande
desenvolvimento e engrandecimento para o paiz nos moldes adota
dos pela referidaLiga .

.

----;

- 32Resolve doar-lhe com a. quantia de quinhentos mil réis, de
vendo correr essa despeza pela verba cEventuaes> do corrente exer
cícIo.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 27 de Junho de 1908.

Anionio Rodrigues da Coxia.

AüTO N. 1

o Prefeito do Municipio da
que lhe confere a lei :

Capital, usando

das attribuições

Resolve dispensar o cidadão José Sezinando Maia do cargo de
Thezoureiro da Camara Municipal e nomeia o tenente-coronel Luiz
Ventura Rodrigues para substituil-o, bem como ficam dispensados de
fiscaes os cidadãos Lindolpho Monteiro e José Gelbek, e nomeados
para substituil-os, os cidadãos José Sezinando Maia e Arthur von Mein.

1908.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em

22

de

Setembro e

Joaquim Pereira de l11aced'l.

ACTO N. 2
o Prefeito do Municipio, usando das attribuições que lhe con
fere a lei:

Resolve exonerar do cargo o guarda á pé, Orozimbo Cornelio
do Amaral, e nomeia para substituil-o o cidadão Feliciano Correia de

Freit a e para guarda montado, o cidadão Eduardo Eleuterio da Silva.
Gabinete da Prefeitura, em 24 de Setembro de 1908.
Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N.3

o Prefeito do Municipio, usando das attribuições que lhe con
ere a lei :
Resolve nomear o empregado Pedro da Silva A rouca para, em
ommissãO com os cidadãos José Pereira da Fonseca e Amazonas de
Umeida Torres, proceder ao lançamento dos impostos de (Commercio e

 33-

Officizas) do quadro urbano e rocio da capital, cuja cobrança, no
exercio vindouro, deverá ser feita em virtude de lançamento previo.
Gabinete da Prefeitura, em8 de Outubro de 1908.
Joaquim Pereira de .Llfqcedo.

ACTO N

4

O Prefeito do Municipio de Curityba, em execução á Lei Mu
nicipal n. 230 de 6 do corrente e Decreto desta data :
Resolve:

1.0 E' mantido em seu cargo o secretario da Prefeitura, Claro
Gonçalves Cordeiro.
2.° O actual Thesoureiro, tenente-coronel Luiz Ventura Rodri
gues, passa a ser Director Thezoureiro
3.° O Escrivão Contador, Pedro da Silva Arouca, passa a ser
1.0 Escripturario

4.° O Escripturario Antonio

Herderico da Costa

passa a ser

2 .• Escripturario

5.° O Aferidor Silfredo de Moura Pedrosa, passa a ser Escrip
turario Aferidor.
6 ° O auxiliar da Secção Technica, André Jouve, passa a ser
ajudante da Directoria de Obras Pul5licas.
7 .• O Fiscal José Sezinando Maia passa a ser Fiscal Geral.
8.0 O Fiscal Arthur von Meien passa a ser ajudante da Fisca
lisação.
9.° E' mantido em seu cargo o actual porteiro José Marcos de
Paula Cavalcanti.
10. Fica dispens9.do do serviço o guarda fiscal Luthgard Fer
reira da Costa, visto ter sido supprimido o logar pela referida lei
11. São nomeados, o engenheiro Ernesto Guaia, para o cargo

de Director das Obras Publicas, e o dI'. Francisco Alexandre Guedes
Chagas, para o cargo de Director de Hygiene.

Gabinete da Prefe;tura de Curityba, em 8 de Outubro de 1908.
Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N. 5

o Prefeito Municipal de Curityba, usando da autorisação que

lhe confere o  9.° do art. 4.° da lei n
1904 :

134 de 29 de Dezembro de

Resolve convocar a Cumara Municipal em sessão extraordina

ria para o dia 1.0 de Dezembro proximo, afim de tomar conhecimen-

- 34--

to da proposta do orçamento para o exercicto de 1909, que lhe será
apresentada. Façam-se as devidas communicações.

Prefeitura da Capital, em 20 de Novembro de 1908
Joaquim. Pereira de Macedo,

ACTO N. 6
o Prefeito do Municipio da rapital, em virtude de não estar
ainda conclui do o lançamento de impostos de d omrnercio e Omcinas»
-que servirá de base para a proposta de orçamento que vigorará
no exercicio de 1 909 :
Resolve adiar para 10 de Dezembro proximo a sessão extJa
ordinaria convocada para o dia 1.°, por acto sob n. 5 de 20 do
corrente. Scientifique-:se.

Prefeitura da Capital, 27 de Novembro de 1908.
Joaquim Pe1'eira de Macedo

ACTO N. 7
o Prefeito do Munidpio da
tante do Matadouro :

(apitai sob proposta do contrac

Nomeia o cÍfladão Francisco Senne para fiscal - junto áquelle
estabelecimento, percebendo os vencimentos por conta dos contrac"
tantes.

Prefeitura da Capital, em 21 de Novembro de 1908.
J aquim Pereira de 111acedo.

ACTO N. 8

o Prefeito do Municipio da ( apitai, tendo em vista a infor
mação do Fiscal Geral, no requerimento d,) guarda fiscal Sebastião
Velloso-Concede ao referido guarda 30 dias de ferias de accordo
com o art. 8.° da lei n. 226 de 22 de Janeiro do corrente anno.

Prefeitura da Capital, 11 de Dezembro de 1908.

Joaquim Pereira de Macedo.

lI)

- 35
ACTO N. 9

o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a represen
tação do sr Fiscal Geral, de hoje datada:
Resolve suspender por 8 dias de suas funcções, o guarda fiscal
Marcos Agapito de Mello. Communique-se para os devidos effeilos.
Gabinete da I refeitura de Curityba, 24 de Dezembro de 1908.
Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N. 10

o Prefeito do Municipio da rapitlil, resolve transferir o guarda
Feliciano Correia de Freitas para o logar de. guarda montado, em
substituiçrio ao guarda José Martins de Oliveira, que passa para o de
guarda a pé conforme requereu, percebendo ambos os vencimentos que
lh.es competirem na lei orçamentaria para o exercicio vindouro.
Gabinete da

Prefeitura de Curityba, em

31 de Dezembro de

1908.

Joaquim Pereira de Macedo.
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Lei n. 228 de 1.0 de Outubro' Autorisa a Prefeitura a entrar em

8ccordo

com o

Governo do Estado para auxiliar o pagamento da divj,da da Camara
até 1.200 000$000.
Lei n -229 -de. -2' de Slltembro -Concedendo tres mezes de licença ao continuo Joa.
quim Gomes Ferreira

Lei n. 230 rie 6 de Outubro-Reformando o quadro do passoaI da Camara.
Lei n. 231 de 7 de Outubro - Revogando o 8rt. 1.0 da lei n 218 A, mandando cOn.

_ tinuar o serviço de Limpeza Publica por administração.
'Lei n. 232 de 7 de Olltubro-Mandando rescind r os contractos municipa s por fal
ta de cumprimento de clausula dos mesmos.
Lei n. 233 de 7 de Outubro -Chamaudo concurrentes para o serviço de calçamento
de diversas ruas da cidade.
Lei n. 234 de 13 de Outubro-Determha que as concessões de qualquer natureza e
serviços que não forem execut;l,dos por administração sejam feitos mediante coocucrencia publica
.
Lei n. 235 de-21 de Dezembro Orça a receita e fixa a despeza da Camara para
o exerci cio de 1909
Lei n. 236 de 5 de Janeiro-Estabelecendo' o lugar Campo Cumprido para sóde do
Districto Judiciarie da Nova Polonia
Lei n. 237 de 7 de Janeiro - Creando o districto :udlciario denominado. Portão •.
Lei n. 238 de 7 de Janeiro-eceando !Dais um !ügar de 2.° ESl"fipturario para a Di
rectoria do Thezouro Municip:lI, 'dois lugares de guardas para a Secção de
Fiscalisação.
Lei n. 239 de 8 de Janeiro-Creando o imposto para emprezas de Cynematographo.



DECRETOS

N.
N
N.
N.

28-ReguJamentando as attribuições dos funccionarios municipaes.
29-Desappropriando duas casinhas na rna Saldanha Marinho.
30-Marca a epoca para pagamento de impostrs para 1909.
iH--Determina o dia 2 de Janeiro para emiSsão de 1.200:000$000 em
para pagamento da dIvida muniCipaL

apolices

ACTOS

"

\
,

N.
N.
N.
N.

160-Nomeia João José Pedroza para o lugar de Almoxarife.
161-Nomeia FranriscoHeck, inspectorde jardins ,e pra-:as
162-Di_pensando empregados do Deposito de Inflammaveis.
163 Concede a exoneraçào ao dr. Arthur Franco de engenheiro da Camara.

_

-1IN
N.
N.
N.
N.

164-Apusentandn a guarua Domingos Costa.
161-NomeiB Modesto Fer.eira Marques para guarda fiscal.
166-Concede 60 dia'! de licença ao gu.arda Orozimbo C. do Amaral.
167 -Exonera por abandono de emprego o guarda Modes o Ferreira Marques.
168 Nomeia o cidadão Joaquim Sera')jão do Nascimento para profssor da Escola

Noctnrna Municipal.
N. 169-Faz doação 'de 500$000 para a Liga Maritima Brazileira.
N.
1-Disrensa e nomeia empregados para os cargos de thezoUlei'o

e fiscaes da

"

Camara.

N.

2 -Exonera o guarda Orozimbo C. do Amaral.

N.

3-Nomeia a commissão para proceder ao lançamento do Commercio

e Oflici-

'nas.

N.

4-Mantem em seus cargos diversos empregados do quadro e

N.

õ-Convoca a Camara para 1.' de Dezembro para tomàlZ.. conhecimento da proposta de orçamento. .
----....
6 -Adiando para 10 de D<zembro a convocação da Camara.
"-----..o.

N.

N.
N.
N.
N,

de accordo com a lei n. 230.

_____

nomeia

oütros

7-Nomeia Francisco Senne. para guarda fiscal do Matadouro, correndo a :
peza por conta dos contractantes.

8-Concede 30 dias de ferias ao guarda. Seba'ltião Velloso.
9 -Suspende por 8 dias o gUllrda Marcos Agapito de. Mello.
10 -Transfere o guarda José Martins para guarda a pé, e Feliciano Correia do
Freitas para guarda montado.

.J"

Estado do Paraná
-
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LEIS
LEI N 240 DE 24 DE ABRIL DE 1909
A Camara Municipal de Curytiba deretou e eu sancciono
a seguinte lei:
ArL 10 Fica prohibida, em todo o territorio do m u nici
pio, a venda ambulante de bilhetes de loterias pelos menores
de quatorze annos (14) de idade para baixo.
Paragrapho Unico. Os pae, tutores ou responsaveis res
pectivos desses menores pagarão a multa de cinco mil reis (5$)
no caso de infracção ao disposto neste artigo e o dobro para
cada reincidencia.
ArL 2':' Os que não estiverem comprehendidos na prohi
bição determinada pelo artigo precedente ficam sujeitos, para
a venda ambulante de bilhetes de loterias, ao imposto mensal
de dez mil reis (10$000).
Paragrapho Unico. Ficam isentos do imposto estabeleci
do por este artigo os aleijados e aquelles que, por defeito cu
incapacidade phisica, não puderem eercer qualquer profissão
legal.

ArL 3<'> Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura do Município de Curytiba, em 24
de Abril de 1909.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito MunicipaL
Publicada na Secretaria da Prefeitura em 24 de Abril de
1909.
Olaro Cordeiro, Secretario.

-4LEI N. 241 DE 27 ABRIL D1'; 1909

A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Artigo unico. Ficam concedidos seis mezes de licença, com
ordenado, ao continuo da Cama\'U Municipal Joaquim Gomes
Ferreira, para tratamento de sua saude, onde lhe convier, re
vogadas as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitut'a de Curytiba, em 27 de Abril de
1909.
Joaq'llim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 27 de Abril
de 1909.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N.

242 DE 27 DE ABRIL DE 1909

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono

a seguinte lei:

t.:

Art. 19 Fica creado na Secretaria da Prefeit ura o cargo
de amanuense com os vencimentos annuaes de um conto e
oitocentos mil reis 1:800$00.

Paragrapho Unico. Para pagamento desse funccionaI'io
durante o exercicio vigente, fica o Prefeito autorisado a abrir
os creditos necessarios.
Art. 29 Hevogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitut'a de Curytiba, em 27 de Abril de
1909.
.Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da
de 1909.

Prefeitura em

27

de

Abril

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 243 DE 28 DE ABRIL DE 1909

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei :
Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a liquidar contas com

o ex-Prefeito do Municipio de Curyliba, Coronel Cicero Gon
çalves Marques, relativamente á doação feita pelo mesmo dos
seus subsidios prtra as obras do Asylo de Orphãos.
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 10 O Pl'efeito poderá pagar ao doador, mdiante termo

de desistencia, passado pelo mesmo da respetlva. doação, a
quantia de oito contos tresentos e noven.ta e dOIS mIl duzents
e quarenta e sete reis, 8:392$247, que mnda resta em deposI
to na Camara correspondente á referida doação, deduzidas, em
justa proporçào, as despezas effectuadas com as obras do Asy
lo de Orphãos em relação a quantia total arrecadada.

 29 Fica para isso autorisado o Prefeito a abrir os ne-

cessarios creditos.

Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 28 de Abril de

1909.

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 28 de Abril de
1909.

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 244 DE 4 DE MAIO DE 1909

A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Artigo Unico. Fica o Prefeito autorisado a prorogar por

um anno o praso da alinea A da clausula 37<). do contracto la
vrado pela prefeitura com o engenheiro Santiago M. Colle para
o serviço da Empreza Ferro Carril Curitybana ; revogadas as
disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 4 de Maio de 1909.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
LEI N. 245 DE 6 DE MAIO DE 1909
A Camara Municipal de Curtiyba decretou e eu

sanccio

no a seguinte lei :

Art, 10 Os predios a construir ou reconstruir dentro do
quadro erbano de Curytiba, obedecerão ás seguintes condições
de segurança e hygiene:

.
 IÇ>O terreno a receber a construcção será previamente
l1lvelad? de modo a dar facil escoé!mento ás aguas pluviaes e
convel1lentemente drenado.

 29 Toda a superficie a occupar pela construcçã.o, quan
d em terreno humido, será revestida de uma camada impel'
mIavel de concreto de dez centimetros pelo menos de espessura.

-6 .......

 39 Os alicerces correspondentes ás paredes mestres te

rão a profundidade minima de sessenta centimetros e o tere

no respectivo, quando não for firme será previament consolidado.

.

 4° A altura minima do pé dü.eito das construcções será
de 4 metros e cincoenta centímetros para o primeiro pavimen
to, quatro melros e vinte centímetros para o segundo e quatro
metros para os demais.

 59 As paredes, tanto extemas como internas, deverão
satisfazer todas as condições de perfeita solidez de accordo
com a construcção projectada, não podendo, em qualquer ca- 
so, a fachada, no alinhamento das ruas e praças, bem como
as paredes divisarias de predios contiguos, ser construidas de
madeira, estuque ou frontal.

 69 Em predios contiguos ás paredes divisarias de cada
um delles, será elevada trinta centimetros, pelo menos, acima
do telhado correspondente.
S 79 As aberturas, de qualquer natureza, das fachadas
guarJarão as devidas proporções do t.ypo architeetonico adap
tado, uma vez que a 3uperficie total de aeração seja, pelo me
nos, igual a um quinto da area do aposento correspondente.
 8° Todos os comp:ufimentos do predio, qualquer que
seja o seu destino, terão aberturas directas para a rua, quintal,
pateo ou arca, com uma superficie de illuminação igual, pelo
menos, a um quinto da area do comprimento correspondente.
S 99 Nos predios construidos no alinhamento das ruas, é

obl'igatoria a construcção de platibandas ou cimalhas que evi
tem a beirada de telhas e são prohibidas :lS janellas ou portas
que abram para fóra nos porões, pavimentos terreos e pavi
mentos acima dos porões.
S 10° Nos encontros de ruas ou de ruas e pl'aças, as cons

trucções não poderão ter arestas vivas que serão substituidas
por uma terceira face com o desenvolvimento de dois metros
de largura.

S 119 Os predios serão dotados de cal has e cond uetores'
necessarios para o escoamento das aguas plllviaes e estas se

rão pelos mesmos levadas na parte da cidade servida pela rede
de esgotos, quando possivel, para ralo;,; providos de siphão col

locados nas areas ou quintaes interiores ou nos outros pontos
para as sargetas, por meio de canaletes convenientemente co
bertos.

 129 Os andaimes levantados no alinhamento das ruas
para as construcções, serão fechados por um solidú tapamen-
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to de madeira em toda a altura do edificio a construir e illu

minados, á noite, para segurança do transito.
Art. 2° As casas destinadas á habitação, alem das con
dições impostas pelo artigo precedente, serão dotadas de po

rões com a altura minima de setenta centimetros, contados do

nivel do passeio até a parte inferior dos barrotes e esses po

rões terão aberturas ou mezzaninos de forma a garantir o seu
conveniente arejamento.

Art. 3° As casas destinadas á açougues, alem das condi
ções impostas pelo art. 19 desta lei serão dotadas de portas de
.grades de ferro, as pa redes serão revestidas até a aH ura milli
ma de dois metros e cincoenta centimetros, de ladrilho vidra
do ou marmore e o solo será de ladrilho, mosaico ou marmo
re.

Art. 49 Deverão ser conservados na obra os projectos respectivos approvados pela Prefeitura de modo a que os funccio
narios municipaes os possam examinar em qualquer momento
"" para os effeitos da competente fiscalisação.
Art. 59 Nenhuma obra de cOllstrucção, l'econstrucção e
modificações de qualquer ordem, de predios, poderá ser inicia
da sem previa licença do prefeito, mediant.e requerimento da
parte.

S 19 A licença de que trata. este arligo só poderà ser con

cedida pelo prefeito uma vez que o respeclivo proprietario ou
seu representante legal ubrigne-se ao cumprimento exacto das
condições impostas por esta lei.
S 2° Para execução deste artigo, os proprietarios ou seus
representantes legaes instruirão as suas petições

com

os se

guintes documentos:

1) Prova documental da posse do terreno, no caso de du

vida.

2) Projecto completo e em duplicata da obra e de todas
aR dependencias a construir, em desenhos cotados e feitos

de

ac'cordo com as con venções usuaes, suas emendas ou explica
I

ções por escripto que,
endendo;

de qualquer forma o alterem

compre

a) a planta de cada paviménto, na escala de 1.100 ;

b) a elevação das fachadas principaes, na escala de 1.50 ;
c) as secções longitudinaes e

transversaes

necessarias

para a comprensãCl do projecto, na escala 1.50.

. S 3° Os projectos serão sssign::ldos pelo proprietario que

sera o responsavel pela execução perfeita dos mesmos.

-8S 49 Das duas vias do projeeto depois de estudadas e ap.
provadas pela prefeitura, uma será conservada no archivo da
prefeitura e a outra será entregue au proprietario.
Art. 69 As infracções das condicções impostas pelos arti
gos precedentes, serão punidas com multas de cincoenta a du

zentos mil reis (50$00" a 200$00) al8m da obrigação elos re
paros convenientes ou demolição da obra.

Paragrapho unico. Essas multas recahirão sobre o pro
prietario e variarão de accordo com a gravidade do delieto.
Art. 7° Os predios só poderão ser habitados após a visita
do íunccionario municipal respectivo, que verificará se os mes
mos estão de accordo perfeito com as determinações desta lei,
e só nesse caso será dado o necessario consentimento.
 19 Se elentro de tres dias não tiver despacho o requeri
mento de visita final do predio construido, poderá este ser ha
bitado.
 29 Considera-se conc] uido o predio depois de feito tam

bem o respectivo passeio de accordo com as determinações das 
leis que no momento vigorarem.

Art. 8.° Revogam.se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 6 de Maio de 1909.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Maio de
1909.

O Secretario da Prefeitura, Olaro Cordeiro

LEI N. 246 DE 3 DE JULHO DE 1909.

A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art. 19 Fica concedido á Carmello Rangel o direito ao uso
e gozo da Praça Carlos Gomes, durante o prazo dc .cinco an
nos, para o fim de estabelecer nella os divertimentos leg,aes,

que julgar convenientes, mediante as condições estabeleCIdas
nos artigos seguintes:

Art. 20 O concessionario gozará dos seguintes favores:

a) uso e gozo exclusivo da Praça Carlos Gomes durante
o praso da concessão para os fins determinados no art. 10
•

desta lei;

b) di'reito de estabelecer kiosques com exposição de flores

naturaes e quaesqlier divertimentos legaes :

c) direito de cobrar do publico quantia I'usoavel por esses

divertimentos;

-9ArL 3° b concessionario obrigar-se-á :

10 ajardinar, á sua custa, a praça Carlos Gomes, de acor
do com os planos approvados pela Prefeitura;

29 a illumiuar, á sua custa, durante o praso da concessão,

a referida praça, de accordo com os planos approvados pela
Prefeitura;

3° a entregar, no fim do praso da concessão, á Camara
Municipal, a praça ajardinada e em bom estado de conserva
ção, bem como a installação completa da illuminação.

ArL 49 O concessionario assigriará na Prefeitura, o res

pectivo contracto, onde poderá o Prefeito estabelecer as clau
sulas de fiscalisação e outras que julgar convenientes.
Art. 5. Revogam-se as disposiçÕes em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba,em 3 de Julho de 1909.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da

Prefeitura em 3 de Julho

de 1809.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 247 DE 3 m.: .TULHo DE 1909
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. Unico. O

ajudante

do

Administrador do Mercado

exercerá tambem as funcções de a uxiliar da fiscalisação do Ma
tadouro, percebendo, por esse serviço, a gratificação addicio

nal de seiscentos mil rejs annuaes ; revogadas as disposições
em contrario.

Gabinete da Prefeitura de

1909.

Curytiba,

em 3

de Julho de

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria

de 1909.

da Prefeitura em 3 de Julho

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI

N9 248 (1)

A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu promulgo

a lei seguinte :

ArLP. O Prefeito Municipal chamará concurrencia pu
blica durante o praso de quatro mezes a contar da data desta
lei, por editaes publicados l-lPla imprensa desta capital de S.
Paulo e da Capital Federal, para flS serviços de calçamento e
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recalçamento, meios fios, arborisação e ajardinamento das ruas
e praças d.e Curityba, comprehendidas dentro do quadro ur

bano medIante as bases geraes estabelecidas nos artigos se

guintes.

Art. 2C? O calçamento será feito em sua parte externa a
paralleepipedos reg?lare.s de granito 110 trecho limitado pelas
ruas LIberdade, GanbaldI, Paula Gomes, Ebano Pereira Ave

nida Dl'. Vicente Machado, ruas Oezembargador Motta, DI'. Pe

drosa e Marechal Floriano Peixoto, incluidas as ruas e a ave
nida do perimetro e mais nos prolongamentos das ruas Com
mendador Araujo e Marechal Floriano Peixoto e pelo systema
de mac-adamisação na parte restante da cidade.
S 10 Os parallelepipedos a empregar devem S\lr rectan
guIares e iguaes, ter as faces bem apparelhadas e serão dispos
tos em grade, com travamento conveniente.


S 2C? Esses parallelepipedos assentarão sobre um leito de

suptlrficie lisa e con venientemente abaulada e constituid-o, pelo
menos, por duas camadas successivas de pedra britada e areia

de OID15 de espessura cada uma, sendo cada uma dellas, de
pois de irrigada solidamente comprimida, por meio de cylin
dros de peso nunca inferior a 5.000 kilogrammas, de forma a

não permillir depressões ou deformações do calçamento.
 3C? As calçadas de parallelepipedos, antes de entregues
ao transito publico serão batidas á maço de 60 kilogrammas,
até réga para que offereçam toda a segurança, e a areia a em
pregar na sua collocação será grossa e com a necessaria elasti
cidade.
Art. 3C? O mac-adamisamento serà cQnstiluido_llelo me
nos, por duas camadas sUl'cessi vas de pedra britada e areia de
O,m15 de espessura cada uma diminuindo a pedra britada em
tamanho para a superficie, terminando por uma outra camada
de cascalho miudo e areia branca grossa de O,mlO de espeSSUi'a,
sendo cada uma dessas camadas, depois de convenientemente

irrigada, solidamente comprimida p'or meio de cylindros de pe
so nunca inferior a 5.000 kilogrammas e de forma que offere
çam uma superficie lisa, abaulada e resistente a pesad.)s \'ehi
culos.

Art. 40 Os meios fios serão de cantaria nas ruas da Li
berdade, Quinze de Novembro e Commendador Araujo sendo

esta ultima no trecho comprehenflido entre a Praça Osorio e a

rua Dezembargador Motta e nas Praças Tiradeutes e Genernl
Osorio e bem apparelhados nas demais rnas e praças, todos do
mesmo tamanllG e collocados, nas ruas de 30 metros de laru-

X"
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1'a ou mais a 4 mets, distancia do alinhamento predial nas

ruas de 15 a 29 metros de largura, a 3 meh'os de distancia do
mesmo alinhamento e nas demais ruas á distancia conveniente
á juizo da Prefeitura.

Art. 59 Nas ruas de 30 metros de largura ou mais, a cal
çada terá uma faixa central convenientemente ajardinada e ar
bodsada e nas de 15 a 29 metros de largura o arborisamento
será lateral e disposto entre o meio fio e o passeio.
Art. 69 Fica creado, para os serviços determinados por
esla lei, sendo (;obrado a proporção qae os trabalhos forem
-sendo executados, o imposto de 3$000 (tres mil reis) annuaes
por metro corrente de fre'nte para as ruas a calçar á parallele
pipedos e o de dois mil réis (2$000) annuaes por metro corren

te de frente para as ruas a mnc-adamisar. estando isentos des.
se imposto os proprietarios que pagarem integralmente os res

pectivos calçamentos de accordo com a lei n. 84 de 10 de Julho
de 1902.

 Unico. Alem dos impostos creados por este artigo, se
poderá dispor para o mesmo fim do producto do imposto sobre
terrenos não edificados e muros, elevado ao dobro do aclual

no trecho a calçar á parullelepipedos e mais do imposto de
limpeza publica creado pelo art. 39 da lei n. 218 A de 26 de

Junho de 1907.
Al'i. 7° O concessionario ficará obrigado

á conservação

dos calçamentos respectivos, durante um anno, a contar da
data em que forem os Illesmos entregues ao transito publico.
Art. 8° As propostas deverão especificar em todos os seus
detalhes as obrigações e favores dos proponentes e os prasos
de inicio e terminação dos serviços.



-

S Unico. Essas propostas serão estudadas pela Prefeitura
e remettidas á Carnara Municipal para resolver a respeito na
sua primeira reunião ordinâria.
Art. 99 Melhoram as condições das propostas as maiores
vantagens de solidez e eslheticas offerecidas pelos proponen
tes em relação aos serviços.

Ari. 109 As propostas podem ser feita sobre o conjuncto
ou para trechos convenientes da cidade e no

primeiro caso o

concessionario ficará obrigado a ir executando
nos trechos designados pela Prefeitura.

os

trabalhos

Art. 11° Para garantia da assignatura do conlracto os
roponen.tes deverão depositar nos cofres mlinicipaes a quan
tIa de dOIS contos de réis (2:000$000) e aquelle cuja proposta
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sendo acceita n(gar-se, entretanto, a assignar o respectivo con
tl'acto perderá o dü'eito á restituição do referido deposito.

S Unico. A importancia do deposito será

posteriormente

elevada para aquelle a qlJem for concedido o serviço e corno
garantia de execução.

ArL 12.0 Revogam-se as disposições

em contrario.

Secretaria da Camara Municipal de Curytiba, 8 de Julho

de 1909.

João Tobias Pinto Rebello, Presidente da Camam.
Publicada na Secretaria da Camara.

Curityba. 9 de Julho de 1909.-0 Secretario, Arthttr Mar

tins Lopes.

LEI N. 249 DE 9 DE JULHO DE 1909.
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu

sanêcio

no a seguinte lei;

ArL Unico. Ficam equiparados os vencimentos do Escrip
turario-aferidor da Directoria do Thezouro e Contabilidade e
os do ajudante da fiscalisação aos dos segundos escripturarios;
revogadas as disposições em contrario.

Gabinete da
1909.

Prefeitura de Curytiba,

em 9

de Julho de

Joaquim Pereira de JIacedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura em 9 de Julho
de 1909.
Claro Cordeiro, Secretario,
LEI N. 250. DE 7 DE OUTUBRO DE 1909.

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

ArL 19 Fica concedido a Santiago M. Colle, empresario
das linhas de bonds de Cul'ityba, o direito de transporte de
carnes verdes d0 matadouro publico para os açougues desta
Capital, mediante as condicções expressas pelos artigos seguin
tes :

ArL 29 O tr:lnsporte de carnes verdes será feito em bonds
exclusivamente destinados para esse fim e com todas as condi
ções hygienicas necessarias de ventilação, accommodação da
(I) Não foi sanccionaua pela Prefeitura.

v'r
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carne e as demais exigidas pelas Posturas em vigor e de forma
a ficar perfeitamente garantido o serviço, sob o ponto de vista
da saude publica.

Art. 3e O concessionario obrigar-e-ha :
1?) a cobrar dos interessados, pelo transporte de carnf',
não mais que os preços estipulados na tabella n(? 1 annexa ao
contracto firmado com a Camara em 6 de Julho de 1898 para
o mesmo fim;

2°) a fornecer passes gratuitos nessa linha de bonds, nos

carros de passageiros, aos funccionarios municipaes

encarre-

gad03 da fiscalisação.
Art. 49 O praso da concessão será de dez (10)

.
annos, a

contar da liata do respectivo contracto.
Art. 5° No contracto a lavrar fica o Prefeito autorisado a

estabelecer todas as clausulas que julgar

convenientes relati

vamente ás questões de hygiené e de fiscalisação.
Art. 69 Fica salvo a qualquer interessado o direito de
transporte de carnes para o sel commercio, uma vez obedeci
das todas as prescripções hygienicas garantidoras da saude pu
blica.
S Unico. No caso deste artigo os interessados só poderão
servir-se de carros cobertos e fechados, com venezianas por
todos os lados, para os effeitos da ventilação, sendo a construc
ção desses carros feita de modo a impedir, no trajecto, a intro
ducção de agua, lama e detrictos que prejudiquem a carne e
tendo os mesmos carros a altura sufficiente para que a carne
possa ser tmnsportada em pé, presa por gancho de ferro.

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curityha, em 7 de Outubro de
1909.

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura em 7 de Outubro de

1909.

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 251 DE 14 DE OUTUBRO

DE 1909

A Cumara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono

a seguin te lei:

Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a abrir, annualmente,

concurrencia pnblica para a venda da came á retalho em cada

um dos compartimentos do mercado municipal destinadas para
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ess.e fim mediante as condições determinadas pelos artigos se
gUintes :

ArL 2° A'quelles cujas propostas forem escolhiilas goza

rão dos seguintes favores, durante o tempo do contrato que

durará um anno :

a) isenção ilo aluguel do quarto para açougue no mercado

municipal.

b) isenção do imposto correspondente de commercio;
Art. 39 OR contractantes serão obrigados em cada açougue:
a) a fornecer carne de boa qualidade e sempre pelo mesmo preço previamente estipulado em contracto ;

b) a expÔt' a venda diariamente, no minimo, a quantida
de de cal'l1e correspondente a duas rezes;
c) ao pagamento da multa de 10$0(;Ü á 5Ü$ÜO(J por infrac
ção de clausulas do contraeto ;

d) ao deposito, nos cofres municipaes de quinhentos mil
reis (500$000) para garantia do respectivo contraeto, sendo

esse deposito restituido no fim do prazo da concessão, caso te
nham sido compridas fielmente as clausulas contractuaes.
Art. 49 A concurrel1cia versará sobre o preço do kilo da

carnú, sendo prefridos o que propuzérem o mais baixo pt'eço.
S Uni co. O preço acceito deve ser uniforme para todos os
compartimentos.
Art. 59 O Prefeito estabelecerá, no con tracto, todas as de
mais clausulas necessarias sobre as questões de hygiene e de
conservação dos açougues, regularidade da venda e fiscalisação.
Al't. 6° .Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em U. de Outubro de
1909.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura em 14 de Outubro
de 1909.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 252 DE 14 DE OUTUBRO DE 1909.

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

.

Art. l'? Fica concedido gratuitamente á Sociedade Benefi
ciente dos Trabalhadores na Herva Malte, uma area de telTe
-no de cinco metros quadrados, em lugar conveniente do Cemi
terio Municipal desta cidade, afim de serem ali sapultados os
socios da mesma sociedade e suas famílias.

- 15Art. 2l? Fica o Prefeito autorisado a mandar demarcar a
área de terreno a que se refere o artigo anterior.
Art. 3° Revogam. se as disposições em contral'Ío.
Gabinete da Prefeitura de Curytiha em 14 de Outu bro de
1909.
Joaquim, Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura em 14 de Outubro
de 1909.
Cla1'o Cordeiro, Secretario.
LEI N. 253 DE 27 DE OUTUBRO DE 1909
A Camara Munieipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1l? Fica o Prefeito autorisado a mandar restituir a
Silvio Colle a quantia de cincoenta e dois mil e quinhentos réis

(52$500), a que tem direito, e bem assim a mandar rever a clas

sificação feita para pagamento do imposto de <cCommercio e
Officinas» no seu estabelecimento commel'cial.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 27 de Outubro de
1909.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura em 27 de Outubro
de 1909.
Claro Cordeiro, Secretario.
ORÇAMENTO

LEI N.

254 DE 3 DE NOVEMBRO DE 1909

A Carnara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

CAPITULO

I

RECEITA

Ari. 1l? A receita do Municipio de Cllrityba, para o exer
cicio financeiro de 1910, é orçada em I'S. 325:574$769, com o
prodl1cto do que for arrecadado no referido exercicio, sob os
paragraphos seguintes:

 9'

1 Imposto de commercio e officinas du quadro urbano
.....

2 Imposto de comrnercio e officinas do rocio

147:502$500
3:525$000

-16 3 Transferencias de terrenos
4 Imposto sobre bebidas
5 Addiccional de 5% sobre os impostos
acima
..
6 Renda do Mercado .
7 Renda do Matadouro
8 Renda do Cemiterio.
.
9 Aferição de pesos e medidas
10 Fõros do quadro urbano.
11 Fõros do rocio.
.
.
.
12 Imposto sobre terrenos não edificados e
muros

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22



.

.

.

Imposto sobre calçamento
Matricula e marcação de vehiculos.
Emolumentos.
Cobrança da divida uctiva
Matricula de cocheiros
.
Matricula de cães
.
.
Imposto sobre frentes não revestidas.
Multas
.
Renda eventual
Empresas sanitaria e de bondes

10:254$064
2:671$666

9:197$661
15:000$OCO
32:000$000
4:126$166
7:287$333
6:911$078
9:145$773
2:653$756
18:207$687
14:759$666
6:677$6H8
11:518$264

$

829$333
51$350
270$774
157$560
2:776$000

325:574$769
CAPITULO 11
DESPEZA

ArL 2? E' fixadél em rs. 325:574$769 a despeza com os
serviços affectos ao govel'llo do Municipio, durante o exercicio
de 1910.
Art. 3° Fica o Prefeito alltorisado a despender a quantia
de rs. 11:400$000 com os serviços a cargo da Camara Munici
pal, de accordo com as dotações das seguintes rubricas:
S 1? SECRETARIA DA CAMARA
1 Secretario..
1 2Q Escripturario
1 Archivista..

3:600$000
2:400$000
2:400$400

1 Contin uo-servente1:200$000

9:600$000

S 2° EXPEDIENTE

Com esta ver}}u •

800$OUO

-17  3° EVENTUAES
Com esta verba .

1:000$000
11:400$000

Art. 4° Fica o Prefeito au!orisado a despender a quantia
de rs. 314:174$769 com os serviços a cargo da Prefeitura Mu
nicipal de accordo com as dotações uas seguintes rubricas:
 1 ° PREFEITURA
Subsidio ao Prefeito
 2°

10:000$000

,

SECRETARIA DA

PREFEITURA

3:600$000
1:800$000
1:500$000

1 Secretario.
1 Amannense
1 Porteiro-continuo

6:900$000

 39 DIRECTORIA DO TUESOTJRO E CONTABILIDADE

1
1
2
1

Directur ThesoUl'ciro.
19 Escripturario.
.
.
29 Escriptnrarios a 2:400$.
2° Escripturario-aferidol".

3:600$000
3:000$000
4:800$000
2:400$000

13:800$000

 49 DIRECTORIA DE OBRAS

5:000$000
3:300$000

1 Director
1 Ajudante

8:300$000

 59 DIRECTORIA DE HYGIENE

3:000$000

1 Director .

 69 INSTRUCçl0 PUBLICA
",

1:200$000

1 Professor.

 79 MERCADO MUNICIPAL
1 Administrador .
1 Ajudante do Mercado c da
fiscalisação do Matadouro.

2:400$000
2:400$000

S 8" FISCALISAÇÃO
1 Fiscal geral
1 Ajudante.

.

.

.

3 Guardas montadas a1500$
6
»
a pé
a 1 :300$

3:000$000
2:400$000
4:500$000

7:800$000

4:800$000

-18 1 Fiscal do Matadouro e bon
des (de accordo com os res
pectivos contractos) .

2:400$000

20:100$000

S 9° CEMITERIO MUNICIPAL
1 Administrador.

1:900$000

11

 109 EXPEDIENTE GERAL
Expediente..
Aluguel de casa .
Publicação de actas, actos e
impressão de livros

1 :200$000
3:000$000
3:500$000

8:300$000

S 119 PESSOAL JNACTIVO

1 Contador Thesouréiro
1 Archivista.

.

4:200$000
3:360$000
2:400$000
859$960
1:692$300
720$000
747$000

.

1 Director Secretario .
1 Ajudante de engenheiro
1 Fiscal
1 Guarda
1 Guarda

13:980$145

S 129 REMOÇÃO DO LIXO E LIMPEZA DA CIDADE

A despender com esta vérba

10:800$000

 139 EMPREZA SANITARIA

A despender com esta verba

16:800$000

S 14° JUROS E AMORTISAÇÃO DA DIVIDA MUNICIPAL
A despender com esta verba

105:840$000

 159 RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS
A despender com esta verba

"
2:000$000

S 169 EXERCICIOS FINDOS

A despender com esta verba

$

S 179 EVENTUAES

A despendtlr com esta verba

2:000$000

 18° OBRAS PUBLICAS EM GERAL

A despender com esta verba

84:454$624

•

314:174$76

-19
RESUMO

A despender com os serviços da
Municipal

11:400$000
314:174$769

.

Idem, idem da Prefeitura

Camara

.

325:574$769
CAPITULO IH
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 5° O exercicio financeiro de 1910 começará em 1 ue
Janeiro e terminarà a 31 de Dezembro do mesmo anno, com
um mez addicional para a sua liquidação e encerramento.

Art. 69 Continuam em vigor os artigos 6' e 7' das ((Dis
posições Permanentes»-da lei n. 223 de 9 de Janeiro de 1908
e os arts. 8' e 10' das Disposições Gemes da lei n. 235 de 21 de
Dezembro de 1908.
Art. 7° Ficam supprimidas as actuaes agencias munici
paes, ficando livres de quaesquer impostos os generôs que en
trarem ou sahirem d.o municipio, continuando, porem, a vigo
rar para os generos que forem vendidos no Mercado Municipal
a tabella annexa a este orçamento.
S Unico. Exceptuam-se da isenção estabelecida por este
artigo os generos, cujos impostos estiverem alienados por for
ça de quaesquer contractos municipaes que continuarão sujei
t.os aos mesmos impostos, durante o tempo das respectivas
obrigações cúntractuaes.

...

Ar1. 8° Continuam em vigor as actuaes tabellas de im
postos, salvo as alterações constantes da tabella annexa e fi
cam accrescidos de 25% os impostos referentes a commercio e
officinas do quadro urbano e do rocio.
Art. 9° Fica o Prefeito autorisado a considerar como fa
zendo parte da despeza municipal a illuminação da sociedade
((Tiro Rio Branco)" podendo para isso despender até a quantia
de .600$000 annuaes.

Ar1. IOf? Ficam revogados os
das Posturas.

arts. 173 a 175 do Codigo

A 1'1. 11' Fica o Prefeito autorisado a desapropriar a casa

e terreno de Victor Keidowski, situados á rua Carlos Carvalho,
podendo indemnisal-o com quantia rasoavel e que não exceda
de 2:000$000 e abrindo para isso os necessarios creditos.

-20 Art. 12' Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura do .\Jlunicipio de Curityba, 3 de Novembro de

1909.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 3 de Novembro
de 1909.
Claro Cordeiro, Secretario.
TABELLA SUPPLEMENTAR

a qUf' R referem os arts. 7' e 8' das Disposições Geraes da lei

orçamentaria para o exercicio fle 1910 :
Alho, por kilo
Aves, por uma

005
020

Cebola, por kilo
Fruetas, por 15 kilos
Manteiga, por kilo
Ovos, por duzia

005
050
100
010

Banha, por kilo
Batatas, por 15 kilos
Café, por kilo
Centeio, por 15 kilos
Carne de porco, por kilo

010
040
00.5
1)40
010
010

Peixes,mariscos frescos ou salgados,por kilo 040

Feijão, por] 5 kilos

Farinha ou farello de centeio, de milho, de

mandioca e outr3s por 15 kilos

040

Linguiça. por kilo

010

Milho, por 15 kilos

040

Porco, vendido em pé, por cabeça
Toucinho, por kilo
Xarque ou carne secca, por kilo

500
010
010

Queijo, por kilo
VendE-dores

ambulantes

cestas de mão, por dia

de verduras

050

em

100

Os generos que não estiverem consignados nesta tabella e
que forem vendidos no Mercado, pagarão os impostos da ta
bella geral.

10'1
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'fabella de impostos para 1910
QUALIDADE DO IMPOSTO
 l°_A

150$000
100$000

1 Agencia de loterias do Estabor-licença
Imposto annual

.

.

2 Agente de bilhetes de loterias de fóra do
.Estado,-imposto annual.

.

quer especie, imposto annual

.

200$000

.

3 Agente de companhia de seguros de qual

250$000

4 Agente de bancos nar.ionaes e estrangeiros impoto annual .

500$000

.

5 Agente de casas commerciaes do paiz ou
do estrangeiro que offerecer mercadorias
por amostras, estabelecido em casas par
ticulares ou com esr.riptorio-licença
Imposto annual
.
.
.
.
.
6 Alinhamento e nivelamento para cons

trucção de casas, gradis, muros, ele., cada
7

8
9
10

11

100 palmos ou fracção.
.
Alfaiataria com venda de fazenda, de 1
classe -licença
Imposto annual
.
.
.
Idem, idem de 2a classe-licença
Imposto annual
.
.
.
Idem, idem, de 3 classe-licença
Imposto annual
.
.
.
.
.
Idem, sem venda" de fazendas, de 1'.l classe
-licença.
.
Imposto annnal
.
.
.
Idem, idem de ::a classe-licença

Imposto unnual

.

.

• .

.

.

12 Aranha de 4 rodas independente de matricula.
.
.
Dita de 2 rodas, idem
.
.
.
.
13 Açougue de carne verde, de la classelicença.
.
.
.
.
.
.
Imposto annual
.
.
.
.

14 Idem, idem de 2" classe-licença

.

Imposto annual
.
.
.
.
15 Idem, idem de (fóra do rocio)-licença

Imposto annual

.

.

.

.

200$000
200$000

10$000
120$000
150$000
100$000
100$000
80$000
80$000
60$000
50$000
40$000
25$000

15$000
10$000
100$000
IlI0$1)00

80$000
80$000
40$0(1)

4.0$000

.
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16 Amolador com rebolo--licença .
Imposto annual
.
.
.

.

.

17 Aguardente que entrar no municipio, por
pipa.

.

30$GOO
25$000
5$000
.5$000
1$000
$010
$200
$050
20$000
5$000
$200

18 Alcool nacional, idem por pipa
19 Ad uelas, por tonelada

20 Alho, por kilo .
.
21 Areia por metro, m3.
22 Aves, uma

23 Automoveis, imposto annual
24 A ndaimes, licença
25
» metro 2.

 29-B

1 Bancas no mercado, para a venda de
fructas, hortaliças etc. etc., aluguel mensal por metro conente

.

2 Botequim junto aos circos ou outl'OS es
tabelecimentos de divertimentos publicos,
por mez, adiantadamente.

..

3 Botequim, casa de pasto ou reslaul'ant de
] a classe-licença

Imposto annual
4 Idem, idem de 2 clas::3e-licença
Imposto annual
5 Idem, idem de 3 classe licença
Imposto annual
6 Idem, idem de 4.a classe licença.
Imposto annual

7 Banco ou casa bancaria, imposlo annual.

8 Baile a fantasia, não sendo gratuito, li
cença para os 3 dia.s
9 Baile puhlico, não sendo gratuito,cada U'11
10 Barbeiro com perfumaria e miudezas li
cença

Imposto annual
11 Idem sem perfumaria, de 1 classe-licen
ça

Imposto annual
12 Idem, Idem de 2 classe-licença
Imposto annllal
13 Idem, idem de 3a classe
licença
Imposto annual

3$000

50$000 .

150$000
150$000
150$000
100$000
90$000

80$000
50$000
50$000
400$000

80$000
50$000
100$000
100$000
80$000
80$000
50$000
50$000
30$000
30$000

'3

i

- 2314 Bilhar-licença
.
Irr.posto annual por cada um .
15 Brigas de gaUo, fóra do renhideiro,-licença por dia .
16 Banha, por kilo
.
17 Batatas, por carguei 1'0
•
18 Brinquedos e papeis, loja de-licença
Imposto annual
.
19 Banha, refinação ou fabrica de-licença
Imposto annual
.
20 Bilhetes de loteria, vendedores por conta
ou não das agencias-annualmente.
21 Balança decimal para engenho, aferição
22 Idem de balcão, aferição.

23 Idem de pharmacia, aferição
24 Bycicletas-imposto annual
25
»
a vapor,-imposto annual

101)$000

80$000
10$000
$010
$300
100$000
100$000
100$000
100$000
50$000
10$00l1

5$000
10$000
5$000
8$000

$ 39-C
1 Casa de pensão que forneça

comida para

fóra, licença .
Imposto annual
2 Casa em que se vendam fazendas, objectos
de armarinho, chapéos, calçados, ferra.
gens, seccos e molhados e ou tros seme.
lhantes, juntos ou separadamente: de F,
2<;\ e 3a classe-licença
»

200$000
800$000
500$OOÜ

»

3()0$000

Imposto :mnual de 1 classe
»

»

»

»

»

»

2'!3'!-

3 Dita, dito dito de 4" classe, licença.
Imposto annnul
..
4 i1ita, dito dito de 5'!- classe, licença.
Imposto annuaI
5 Dita, dito, dito de 6<;\ classe -licença.
Imposto nnnual
6 Casa de :descontos e penhores-imposto
annuaI
.
.

7 Casa de com missões, licença
"

100$000
80$000

Imposto annual
.
8 Dita cujo ramo de negocio consista em
joias, pedras preciosas obras de ouro e
prata e relogios, licença

150$000
200$000
100$000
120$000
80$000
80$000

400$000
200$000
150$000

200$000

-24 Imposto annual de la classe
»
»
» 2 classe.

.

.

9 Dita com salão para bailes, que tenha jo
go de bolas embora pertença á sociedade
ou club, imposto annual .
10 Idem de banho, licença .
Imposto annual
.
.
11 Companhia Dramatica ou
concertos publicos, licença
Cada espectaculo.
.

50$000
50$000
Lyrica ou de

.
.
.
12 Dita equestre, gymnastica e de toureadores, licença
.
Cada espectaculo
.
.
.
.
.
13 Dita de outra qualquer especie não especi
ficada, para espectaculos publicos, licença
Cada espectaculo
.
.
.
.
.
14 Circos, coretos, etc. aluguel da praça para

as suas edificações. por metro quadrado .
15 Carvão, carro 4 rodas
»

lJ

2 rodas

.

.

.

16 Cascas para cortume : carro de 4 rodas
Idem, tonelada
.
.
.

17 Casa especial de fructas licença
Imposts annual

.

.

.

18 Confeitaria de 1\\ classe, licença.
Im posto annual
.
.
19 Dita de 2\\ classe, licença.
Imposto annual
.
.
20 Dita de 3 cla::;se, licença.
Imposto annual
.
.
.
.
.
21 Confeitarta sem venda de liquidos eE'piri
tuosos, licença.
Imposto annual
.
22 Colchoal'ia, licença .
Imposto annual
.
.
.
23 Cortume de 1\\ classe, licença.
Imposto annual
.
24 Dito de 2<;1 classe, licença.

Imposto annual
.
25 Cortume de 3a classe, licença.
Imposto annual

:36 Caldeireiro, licença.

Imposto annual

300$000
200$000

50$000
50$000
30$000
fJ

100$000
30$000

100$000
30$000
$300
1$000

$600
$600
1$000
20$000
20$000
200$000
500$000
150$000
300$000
100$000
200$000
100$000
50$000
50$000
30$000

200$000
200$000
151)$000

150$000
100$000
100$000
100$000

100$000

----------------------GB
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27 Corretor, imposto annual.
8 Corridas de cavallos fóra dp Prado, licença
29 Carro cu carroça para cOllducção de carga
cada roda annualmente .
30 Carro de aluguel para passeio ou passa
geil'Os, cada roda annualmente.
31 Dito particular, cada roda annualmente .
32 Carrinho proprio para conducção de lenha
e outros objectos, cada roda annualmenle
33 Carro, carreta ou carretão, cada roda an
nualmente
.
..
..

200$000
50$000
5$000
10$000
5$000
2$000
2$000

34 Carros de praça ou particulares, matricula
annual
..
.
3fl Ditos de quatro rodas para conducção na
cidade, matricula annual.
..
36 Ditos de duas rodas, para conducção na
cidade, matricula annual.
37 Carroças ou carrinhos, que vem a cidade
com productos da lavoura ou industria,
matricula annual
38 Cocheira ou estrebaria que receba animaes a trato, ann ualmente
.
39 Casa em que se venda moveis novos ou
velhos, tapeçaria etc., licença.
Imposto annual

40 Couro bruto que entrar no municipio por
kilo.
.
41 Café, producção do Estado, que entrar no
municipio pelo interiof- por kilo
.
42 Couro preparado ou curtido-por kilo
43 Centeio- por cargueiro.
.
.
.
44 Club, que tiver bilhar ou botequim-imposto annual

.

45 Crina, entrada de outros municipios-por
kilo.
.
.
.
46 Cães açaimados-matricula annual.

10$000
10$000

5$000

3$000
50$000
150$000
200$000
$010
$(110

$020
$300

100$000

0$50
5$000

47 Calçamento em ruas de 15 metros de lar
gura, de parede a parede púr metro cor
rente-imposto annual .

Nas ruas cuja larg'ura exceder de 15 metros
o imposto annual será de 2$000 por metro
corrente. Ficam isentos do imposto acima por

1$500

-.26 15 annos, os proprietarios qne contribuirem
com a importancia da mão de obra para o
calçamento da frente de suas propriedades.
48 Fica creado de accordo com a Lei n. 240, o imposto de

3$000 annnaes por metro linear para o calçamento a
paralellepipedos e de 2$000 IJara as ruas a macadamisa
ção, ficando isentos deste imposto os proprietarios que
pagarem integralmente os respectivos calçamentos de
accordo com a lei n. 54 de 10 de .Julho de 1902.
49 Carpinteiro, officina de -licença
50$000
.
.
.
.
.
30$000
Imposto annual
50 Carne de porco entrada no municipiopor kilo.
..
..
$010
51 Chapéos de solou cabeça, officina de con-

52
53
fi4
55
56
57

certar, licença.

50$000

Imposto annual
..
..
Cerveja entrada de outro municipio, por
duzia
.
.
.
.
.
..
Calçado,vendedor ambulante, imposto annual
Cal m,3 .
Cebola, kilo
Cera, por kilo.
.
.
.
..
Carrinhos de conducção de pão cada roda

50$000

58 Matricula.
.
59 Cocheiros, matricula

$250
30$000
$300
$010
$OlC
3$000
3$000

20$000

60 Casa de negocio em geral onde se venderem drogas e preparados medicinaes licença

Imposto annual..
61 Cooperativa (organisadores
annual
..
62 Cinematographo, licença.
Por espectaculo

150$000
150$000

de) imposto
50$000
50$000
5$OOf)

 49-D
1 Deposito de forragem, licença.
Imposto annual
2 Dito de xarque, licença
.
Imposto annual
3 Dito ou casa para a venda de lenha ou
combustiveis, licença
Imposto annual

60$000
60$000
100$000
80$000

50$000

30$000



- 274 Dito de farinha de trigo, centeio, milho ou
farpllo productos do municipio, licença

50$000
150$000
100$000
150$000
150$000

9 Deposito de farinha de trigo import.ada de
1 classe, licença
Imposto annual
10 Idem, idem de 2"1- classe, licença
Imposto annual
..

200$000
200$000
100$000
100$000

1 Escriptorio de companhia, empreza indus
trial ou mercantil, licença
Imposto ann11al

200$000
100$000

5

6
7
8
I

I

-

50$000
60$000
50$000
60$000

Imposto annual
Dito de madeira, licença.
Imposto annual
Dito de cal dentro do municipio, imposto
annual
.
Drogaria, licença
Imposto annual
Dentista, licença
Imposto annual

2 Dito de engenheiro, agrimensor, advogado
solicitador. tabellião, escrivão, inclusive o
decasamento e eclesiastico, medicas, guar
da livros, licença
.
Imposto annual

80$(100

80$000

3 Emprezas ou companhias industriaes que
funccionarem na capital e que estiverem
sujei tas ás disposições de leis ou con trac
tos pagarão 2% sobre o capital.

4 Empreiteiro de obras, imposto annual
5 Engenho de soque, de P classe, licença
Imposto annual
.
.
.
6 Dito, dito de 2 classé, licença.
Imposto annual

100$000
300$000
300$000
300$000
150$000

7 Dito, dito de 33 classe, licença.

300$000
100$000
100$000
100$000
100$000
150$000

Imposto annual

.

8 Dito de serrar, licença
Imposto annual
.
.
9 Dito, dito á vapor, licença.
Imposto annual

- 2810 Emolumentos sobre transferencias de ter

11

12

13
14

15
16

17

18
19

20
21
22

renos do quadro urbano e rocio, e sobre
averbações para legalisar titulas das par
tes por carta ou fracção.
.
.
.
Idem pela confecção de plantas, pela sec
ção technica alem do respectivo sello por
cada lote .
.
.
.
.
.
.
Idem sobre con tractos lavrados com a Ca
mara meio por cento (%) independente
do respectivo sello.
.
.
.
.
Idem por qualquer licença concedida pela
Camara ou pela Prefeitura
.
.
.
Idem de verificação fie terrenos, do rocio
ou do quadro urbano, até duas cartas, por
carta ou fracção
...
Idem, idem de duas cartas para cima, por
carta ou fracção.
...
Idem de vistorias feitas pelo engenheiro e
pessoal da fiscalisação, á requerimento
das partes, alem da conducção se fór fóm
do quadro urbano .
.
Idem de certidões passadas pelas secções
da Camara por linha
Por anno de busca.
..
Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se
vender leite, licença.
Imposto annual
Encadernação, officina, licença
Imposto annual
Estofador officina de, licença .
Imposto annual
Espectaculo, concerto etc. etc., sem ser
por companhia, mas do qual aufiram lu
cros-licença .
Por espectaculo

10$000

12$00U

$
5$000

15$000
10$000

10$000
$100
1$000
20$000
20$000
50$000
50$000
50$000
20$000

50$000
15$000

 69-F
1 Fabrica de mobilias de vime, 1 classe, licença

.

Imposto annual
2 Idem, idem de 2 classe, licença
Imposto annual
.
3 Idem de gravatas e espartilhos, licença

100$000
40$000
40$000
20$000
50$000

-------------------------,6':)1

- 29Imposto annual
4 Idem de vassouras e escovas de crina, li
cença

5
6
7

8
9

Imposto annual
Idem de chapéos de F classe, licença
Imposto annual
Idem, idem de 2 classe, licença
Imposto annual
.
Idem de chapéos de sol e deposito dos
mesmos, licença
Imposto annual.
.
Idem de calTOS de passeio, licença
Imposto annual
Idem de carroças ou carrinhos, licença

Imposto annual

.'

10 Idem de sabão e vellas, de 1  classe.
.

Imposto annual

11 Idem, idem de 2a classe, licença
Imposto annual
.
12 Idem, idem de 3 classe, licença
Imposto annual
13 Idem de cerveja, licença.
[mposto annual
..
14 Idem de bebidas artificiaes, licença.
Imposto annual
15 J dem de licores e vinagre, licença
Imposto annual

30$000
30$000
20$000
200$000
100$000
200$000
50$000
1000()0
100$000

200$000
100$000
70$000
50$000
150$000
300$000
100$000
200$000
80$000
150$000
200$000
200$000
400$000
300$000
100$000
50$000

16 Idem de aguas de selti, gazosa e gelo, li

150$000
10U$000

cença

Imposto annual

17 Idem de charutos ou cigarros, que vende
rem preparados de fóra, licença

Imposto annual

150$000
100$000

18 Idem, idem que não venderem preparados
de fóra,
Imposto
19 Idem de
Imposto

licença
annual
.
phosphol'oslicença .
annual

20 Idem de vidros, liçença
Imposto annual

I.

21 Idem de papel, licença
Imposto annual

100$000
50$000
400$000
400$000
200$000
100$000
200$000
100$000

- 30-

2:d Idem de colla, licença
Imposto annual.
..
23 Idem de torrar e moer café, de 1  classe,
licença.
.
Imposto annual
.
.
.
24 Idem, idem de 2'!- clase, licença
Imposto annual
.
.
25 Idem, de 3 classe, licença
Imposto annual

.

.

.

26 Idem, de fogos artificiaes, licença
Imposto annual
.
.
.

.

27 Idem de barrica, de 1 classe, licença
Imposto annual
.
.
28 Idem, de 2a classe, licença
Imposto annual
.
.
.
29 Idem, idem de 3':l classe, licença
Imposto annual

.
.

.
.

.

01 Idem, de desfiar fumo, licença.
Imposto annual

.

32 Idem, de meias, licença
Imposto annual
.

.

.
.

.

.

.

33 Fumo qae vier para o municipio e nelle se
vender, ou for exposto
kilos
.
.
.

á venda,
.
.

Imposto annual
.
.
35 Idem, de 2'!- classe, licença
Imposto annual
.
.
.
.
.
36 Ferreiro ou ferrador, de 1':l classe, licença
Imposto annual
.
.
.
37 Idem, idem de 2':l classe, licença
Imposto annual
.
.
.
.
38 Frente de muros ou gradis nas ruas, pra
ças ou travessas macadamisadas-ann ual.
por metro corrente



20$000
20$000
100$000
100$000
100$000
60$000
60$000
60$000

por 15

34 Funileiro, de P classe, licença.

mente

100$000
150$000
100$000
100$000
100$000
80$000
50$000
30$000
100$000
100$000
50$000
t)O$OO()

30 Idem de massas, licença.
Imposto annual

80$000
30$000

.

Ficam isentos os muros ou gradis de jardins
e pomares e os dos depositos de madeiras ou
lenha que pagarem os respectivos impostos.
39 Feijão-por cargueiro
.
40 Frente de muro, frente não edificada ou
gradis, nas ruas, praças ou travessas cal-

1$000
60$000
50$000
40$000
40$000
70$000
,50$000
3/)$()00

30$000

2$000

$300

c

=- 31 --çadas e cujos proprietarios pagaram o cal
çamento-annualmente por metro cor
rente

Idem, idem

nas quaes o

2$500

calçamento for

pago pela rnunicipalidaue por metro cor
rente annllalmente .

41 Ider.l de terrenos não edificados nas ruas
sámente niveladas annualmente-por me
tro corrente

42 Fól'o aIlnual por carta de terreno do rocio
de 12 100 metros quadrados

5$000

$500
5$()00

As fracções serão pagas proporcionalmente.
43 Fól'O annllal
no por 0,22

de terreno do quadro urba.

$050

44 Forragens, deposito de-licença
Imposto annllal

60$000
60$000

45 Flores, fabrica de -licença
Imposto anIlllal

30$000
30$000

46
47
48
49

Farinha de centeio-por 90 kilos
Farello de dito dito -lI
»
»
Feno-por 15 kilos.
Fructas e ou tros semelhàntes, por 90 kilos

50 Ditas em cputo.

$300
$300
$OfiO
$400
$050

S 7°-G
1 Gado vaccum abatido

para

xarque-por

cabeça (lei n. 115)

:3 Dito abatido no matadouro -por cabeça.

5$000
5$(100

Vitela - por cabeça .

3$000

por cabeça

2$000
$010

3 GaJo suino, lanigero. cabrum etc. etc.,
4 Garras- por kilo

 89-H

..

1 Hotel de 1a classe -licença
Imposto anuual
2 Idem de 2\1 classe-licença
Imposto 'annual

3 Idem de 3a-licença.
Imposto annual

200$000
20()$000
150$000
150$000
80$000

100$000

=:- 32 -

 99-1
1 Imposto predial sobre o valor locativo annual dos predios alugados 12%
.
.
2 Idem, idem dos predios habitados pelos
proprios donos 5% .

3 Instr'umentos, officinas
cença

.

de concertos,

li-

$

$
30$000

.

Imposto annual

20$0()0

 109-J
1 Jogo de bolas, na cidade, sem venda de
poules-licença
Imposto annual

.
.
2 Dito fóm da cidade--licença
Imposto annual

100$000
100$000
50$000
20$000

 ll-K
1 Kiosque que se estabelecer nas praças não
ajardinadas, licença.
Imposto annual
2 Kola, por kilo .

2ÕO$000

150$000
$010

 12-L
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Linguiça, por kilo .
Lenha, por tonelada.
Dita, em carroça de 4 rodas
Dita, idem de 2 rodas
Limas, officina de, licença
Imposto annual
.
.
Licença para vender areia extrahida fóra
ou dentro do rocio, imposto annual.
Idem para vender pedras idem, idem, im
posto annual .
Idem para extrahir saibro ou terra dentro
do rocio em. terrenos não aforados, para
esse fim commercial, imposto annual
Idem para trazer realejos e outros ins
trumentos, panoramas e outros diverti
ou mostrando por paga,
nas ruas, estradas e casas, imposto annual

$010
$300
$300
$150
50$000
50$000
20$000
.20$000

20$000

mentos, tocando

10 Leiloeiro, lieença
Imposto ann ual

50$000
100$000
100$000

- 3S11 Leilão de qualquer especie, cada um
12 Litographia de 1 classe, licença
Imposto annual
13 Dita de 2a classe, licença.
Imposto annuaf
.
14 Livraria de 1 classe, licença
Imposto annual
15 Dita de 2<1 classe, licença.
Imposto annual.
.
16 Letreiros lançados na frente de estabele

cimentos de qualquer nal ureza por anno.

20$000
200$000
400$00()

200$000
200$000
150$000
100$000
100$000
80$000
2$000

 13-"-M
1 Madeira entrada de outros municipios,
em toros, por tonelada
.
2 Dita serrada, idem.
.
3 Idem por carroça de 4 rodas
4 Idem por dita de 2 rodas.
5 Em aduelas por toneladll.
6 Em taboinhas, idem.
.
7 Em palitos para phosphoros, idem .
8 Idem, idem em carroça de 4 rodas.
9 Idem, idem em carroça de 2 rodas
10 Milho, por cargueil'O
.
.
11 Marcenaria de 1 classe, licença
Imposto annual
.
12 Dita de 2 classe, licença.
Imposto annual
.
.
13 Dita de 3 classe, licença.
Imposto annual
.
14 Marmorista ou estatuario, licença
Imposto annual
.
.
.
15 Moinho para cereaes, licença .
Imposto annual
.
.
16 Idem, idem á vapor, licença
Imposto annual
.
.
.
.
.
17 Mascate que trocar ou vender imagensimposto annual
.
.
.
.
.

18 Idem

..

de objectos de folha e ferrá batido,

imposto annual
.
.
.
.
.
19 Idem de fazendas, armarinho, perfuma
rias, calçados e seus semelhantes só com
uma caixa, imposto annual

$500

1$000
1$000
$500
1$000
1$000
5$000
1$000
$800
$300
120$000

150$000
80$000
80$000
40$000
40$000
70$000
50$000
50$000
30$000
100$000
100$000

100$000
80$000

500$000

- 34
Idem, dita dito etc. com cargueiro, carri
nho ou companheiro-imposto annual .
20 Modista, officina de, licença .
Imposto annual
.
.
.
.
.
21 .Mobilias, officina de concertar e invernisal', licença
.
Imposto annual

800$000
50$000
50$000

50$000
20$000
2$000
10$000
$200
$150

.
22 Metro, aferição de um.

.
23 Medidas, aferição ele cada terno
24 Madeira para arco, tonelada
25 Manteiga, kilo.

9 14-0

1 Ourives que trabalhar em ouro, prata e
concertos, licença

.

50$000
50$000
50$000
50$000
30$000
$020

Imposto annual
2 Olaria, licença
.
.
Imposto annual de 1l). classe
Imposto annual de 2l). classe
3 Ovos, duzia ou kilo.

S 15-P
1 Paina de outros municipios, por kilo.
2 Papeis e brinquedos,loja de, licença.
Imposto annual.

.

3 Portões do mercado aluguel mensal por
cada lado.
.
4 Pintor, licença.
Imposto annual
.
.
5 Padaria de 1l). classe, licença
Imposto annual
.
.
6 Dita de 2l). classe, licença.
Imposto annual
.
.

.

.

7 Dita de 3l). classe (fóra do rocio) licença

Imposto annual
.
8 Pharmacia, licença.
Imposto annual

$050
100$000
100$000

50$000
50$000
20$000
120$000
100$000
80$000
60$000
50$OUO
30$000
2(10$000

150$000

9 Phonographo, licença

30$000

10 Photographo, licença

150$000

Imposto annual

11 Pipa d'agua á venda, imposto annual

150$000

20$000

- 3512 Predios não rebocados e caiados, alem do
imposto predial, quando habitados e mu
ros por metro corrente ate sua conclusão.
Imposto annual
13 Pesos, por aferição de um terno
14 Porco vendido em pé no mercado ou fóra
d'elle, por cabeça.
..
.
15 Palha picada ou em feixes, por 15 kilos .
16 Peixe ou mariscos frescos ou salgados,
por kilo .

2$000
10$000

1$000
$050
$OfiO

S 16-Q
1 Quadros, officina de, licença
Imposto annual
2 Queijo de producção do Estado, por kilo .

50$000
50$000
$100

3 Quartos no Mercado, aluguel mensal para
botequim
4 Idem, idem para fazendas.

50$000
80$000

 17-R
1 Renhideiro ou estabelecimento para
gas de gallo-licença
Imposto annual
..
2 Refinação de assucar, licença.
Imposto annual
.
.
.
.

bri

.
3 Ripas para cérca, em carroça de 4 rodas .

100$000
100$000
150$000
150$000
$600

9 18-S
1 Sirgueiro, officina de, licença
Imposto annual
.
.
.

2 Sapataria de 1 classe, licença.
Imposto alJl1ual
.
.
.
3 Idem, idem de 21;\ classe, licença
Impo;;to annual

.

.

Imposto annual

.

.

4 Idem de 3 classe, licença

..

.

5 Selleiro ou lombilheiro, licença
Imposto annual de 1 classe .
6 Idem de 2 classe, licença
Imposto annual
.
.
.

7 Serralheiro com fundição, licença
Imposto annual
.
.
.

80$000
80$000
100$000
100$000
50$000
30$000
30$000
20$000
60$000
80$000
50$000
50$000
200$000
200$000

- 368 Serralheiro ou ajustadol', licença

50$1)00

Imposto annual

9 Salsicharia, licença.
Imposto annual
.
.
.
.
.
10 Sepultura nos cemiterios municipaes (sen
do gratis aos indigentes) para adultos
.
Para menores de 14 annos
.
.
.
11 Dita em carneiro perpetuo, alem 00 paga
mento de 5$000 por metro quadrado

50$000
100$000
50$000
4$000
3$000

,

'.'

50$(JOO

r;:

 19-.T

1
2
3
4
5
6

Toucinho, por kilo .
.
.
Tóros de madeira por tonelacla
.
Idem, idem por carroça de 4 rodas .
Idem, idem por carroça de 2 rodas
Taboinhas por tonelada.
Taverna, licença
Imposto annual
.
.
.
7 Torneiro, officinu de, licença .

Imposto annual
..
..
8 Terrenos do rocio, concessão de accordo
com o ad. 19 da lei de 21 de Maio de 1897,
por carta de 12.100 metros quadrados
.

$010
$500
$600
$300
1$000
60$000
4.0$000
40$000
30$000

300$000

9 Terrenos do rocio, transferencia por carta
de 12.100 metros
.
Por fracção até meia carta
10 Terrenos do quadl'O urbano, transferen

25$000
12$500

cia por 22 metros
.
Dita por fracção até 50 palmos, por cada

50$000

palmo

.

.,

...

11 Typographia com officina de encadernação
ou pautaçãoetc. licença.
Imposto annual

12 Dita somente para impressão de jornaes
licença
Imposto annual
13 Tintureiro, licença .
Imposto annual
.
14 Tanoaria, licença
Imposto annual
15 Tamancaria, licença.
Imposto aIlnual
..

.

16 Taboletas collocadas na frente de edificios
Imposto allnual por cada uma.

1$000
200$/)00

250$000
100$000
100$000
50$000
50$000
30$000
20$000
20$000
20$000

2$000

""

.

'-'

- 37
 20-V

1 Vendedores ambulantes de genero de 1l).
necessidade por mez adiantadamente
2 Vendedores ambulantes de doces, fructas
etc. licença
Imposto annual

:

3 Ditos de fruclas no mercado, licença
4 Velorlromos, frontões, kermesses, tiro ao
alvo. parques ou outros estabelecimentos
onde se vendam poules de jogos permitti
dos por lei
Imposto mensal

10$000
30$000
20$000
2U$000

500$000
300$000

 21-X

I
,
,

-

1 Xarque, por kilo
2 Dito, deposito de, licença.
Imposto annual
3 Xarqueada, licença.

. -lmposto.rn-nual
.
As officinas onde forem vendidos objeetos

$010
100$000
80$000
50$000

50$000
importados,
alem do imposto, pagarão mais o determinado na f)" clausula
das casas de commercio.
Todos os impostos que não estiverem classificados n'esta
labella serão çobr.ados de 20$ á 100$000 rs.
Fica isento do pagamento de imposto sobre lenha a em.
preza de luz eledrica.
Quaesquer das mercadorias constantes da presente tabella
de impostos, pagarão a taxa que lhes for correspondente no
caso de exportação para fóra do municipio. (Lei n. 86 de 11 de
Julho de 1902.)
TABELLA SUPPLEMENTAR DO IMPOSTO DE BEBIDAS

Fabrica de aguas gazozas :
P cathegoria
2a
»
31).

»

Fabrica de Cerveja:
1 a cathegoria :
2a
»
3<1

»

Fabrica de licores, vinagres, etc. etc.
1 a cathegoria
2<;l

»

3a

»

300$000
150$000
80$000

600$000
400$000
200$000
700$000
400$000
250$000

-38 -

TABELLA de preços para a armazenagem no
depos£to de .i1iflarnmaveis-Por tres mezes

ESPECIE DE INFLAMMAVEIS I CAIXA \.KILO I Metro cubico PiDa e traccoes
i

ª

:'

;

i

Agua raz .

i

i==,======

....[

Kerozene .

...

Foguetes sem flexas

1$000 réis

.1300 réis

ej

!.. !

Polvora ou dynamite..i

120 réis!

Fogos de artificio em gran-!

!

i

Ditós para salões e ou-!

I

I

,

I

!

bombas.

.

.

.

..

Foguetes com flexas..1
des volumes.

.

..1

tros não classificados.!

40 relS

!50 réisl
1

12$000 1'8

1100 rs.l

DECRETOS
DECRETO

N932

O Prefeito do Municipio da Capital, usando

da autorisa

ção que lhe confere a Lei n. 23:3 de 7 de Outubro de 1908, e
em virtude do Decreto n. 10 de 2 de Julho de 1901, decreta:
Al't. 19 Ficam

creados provisoriamente

os cargos: um

administrador e um ajudante do Mercado Publico, e um admi
nistrador do Cemiterio Municipal.
ArL 29 Ficam egualmente creadas dez agencias munici
paes para a cobrança do Imposto de Mercado nos pontos mais
convenientes da Estrada de Ferro, Bariguy, Barreirinha, Ta
boão, Portão, Cl'Llzeiro, Alto do Bigorrilho, Bacachery, Wolff e
Cajuru.
Art. 3 Para o effeito da fiscalisação respectiva, fica o Mu
nicipio dividido em duas circumscripções e creados igualmen
te dois cargos de fiscaes.

ArL 4. Todos os fUl1ccionarios, cujos cargos são creados,
perceberão os vencimentos constantes da tabella que acompa
nha q presente decreto.
Ar'L 5. Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete'da Prefeitura de Curitiba, em 27 de Fevereil'O de
1909,
JOGfJ.uim Pereira de Macedo,

 4.0 
TABELLA
Administrador do Mercado.
.
.
Ajudante do Administrador do Mercado

2:400$000
1:800$000

AGENCIAS MUNICIPAES
Agente junto á Estrada de Ferro
Agente do posto do Bariguy
.
Agente do posto da Baneirinha .
Agente do posto do Taboão.
Agente do p05tO do Portão .
Agente do posto do Cruzeiro
Agente do Posto do Bacachery .
Agente do posto do Wolff .
Agente do posto do Cajurú .
.
Agente do posto Alto do Bigorrilho

2:400$000
1:800$000
1:80U$000
1:800$000
1:800$000
1:500$000
1:500$000
1:500$000
1.500$000
1:500$000

FISCALISAÇÃO DE AGENCIAS
Dois fiscaes a 1:800$000

.

3:600$000

CEMITERIO
Administrador

1:900$000

.

26:800$000
DECRETO N. 33

O Prefeito do Municipio da Capital, uzando das attribui
çôes de seu cargo, decreta:

Art. Unico. Fica aberto o credito de Rs. 12.708$900 á ver
ba Eventuae:> para attender no exerci cio corrente o pagamento

dos empregados nomeados de accórdo com a autorisação conti
da na Lei n. 238 de 7 Janeiro do corrente anno e calculados
na importancia de Rs.4:982$984 e mais Rs 7.725$916, sendo:
2.400$, para pagamento de impressão de titulos da nova emis
são de apolices e Rs. 5.325$916, para pagamento de custas ju
dieiaes da acção intentada por Nicolau Bigarella contra a Mu

nicipalidade. Total dose conLos setecentos e oito mil e 'nove-

•

centos reis.

Gabinete da Prefeitura do lunicipio de Curityba,27 de Fe-

vereiro de 1909.

Joauún Pereira de Macedo, Prefeito

1"(

i
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DECRETO N. 34

. O Prefeito do Municipio da Capital, usando da autorisa
 que lhe conferem as Leis ns. 242,247 e 249 de 27 de A bl'il,
3 e 9 de Julho do corrente anno, decreta:

Art. Unico. Fica aberto o credito extraordinal'io de Rs.
2:069$966, (dois contos sessenta e nove mi nov'centos e. ses
senta e seis reis, para pagamento dD funCClOnano e gratIfica

ções determinadas pelas referidas leis durante o corrente exer
cicio.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 9 de Julho de
1909.

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
DECRETO N. 35

O Prefeito do Municipio da Capital, uzando das

attribui

ç.ões de seu cargo, decreta:

Art. Unico. Fica aberto o credito

de

Rs.

contos ec.quinhentos mil reis extl'aordinario

L1.500$, quatro
c(lmo

reforço a

Verba Evertt"uaes do orçamento vigente, para atLender apaga
menta dos perUos nomeados na acção judiciaria intentada
contra a Empreza Paulista de Melhoramentos no Paraná .
•

Gabinete da Prefeitma de Curytiba, em 27 de Movembro
de 1909.
Joaquim. Pereira de 1YIacedo, Prefeito Municipal.
DECRETO N.36

O Prefeito do Municipio da Capital, uzando das attribui
ções de seu cargo, decreta:

Art. Unico. A cobrança dos impostos munidpaes dividos
em epocas determinadas se effeetuarà nos exercicios de 1910
nos mezes seguintes:

Janeiro

.

Afrição de pesos e medidas, matriculas marcação de ve-

hICllhs.tr:.jcula de cães.
.........

'

Março

Primeira. prestação do imposto de Commercio e Officinas

do quadro urbano e rocio.

.,

- 42Maio
Terreno não edificado, muros,

frentes

não

revestidas e

calçamento.
Julho

Foros do quadro urbano e rocio.
Setembro
Segunda prestação do imposto de Commrcio e

Officinas.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em :34- de Novembl'O
de 1909.

Joaquim Pereira de Macedo, Preft'ito Municipal.

--

Acros
ACTO N9 11

o Prefeito do Municipio :

De accordo com a lei nO 226 de 22 de Janeiro

de 1908,

concede ao 29 Escripturario da Tllezouraria, Antonio Herderi
co da Costa, trinta dias de ferias conforme requereu.
Gabinete
1909.

da Prefeitura de Curytiba, em 7

de Janeiro de

Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N9 12

,-

L

r

O Prefeito do Municipio :

.

Usando da autorisação que lhe confere a lei n9 238, no

meia o tidadão Joaquim Rodrigues Silveira, guarda fiscal mon
tado e Luiz Ribeiro de Andrade, para o lugar de guarda a pé,
percebendo os vencimentos iguaes aos de igual categoria.

Gabinet da Prefeitura de Clll'ytiba, em 13 de Janeiro de

1909.

lpÇlquim Pereira de Macedo.
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ACTO N9

13

O Prefeito do Municipio :
Usando {la autorisação que lhe confere a lei n9238 de 7
de Janeiro do corrente anno, resolve nomear o cidadão João
Pedro Schelleder para o cargo de 2° Escripturario da Directo
ria do Thezouro Municipal, percebendo os vencimentos de
200$ mensalmente.

Gabinete da Pl'efdtura de Curytiba, em 20 de Janeiro de
1909.
Joaquim Pereira de Macedo.
ACTO N9 14

O Prefeito do Municipio :
Usando das aitribuições de seu cargo, concede ao empre
gado chefe da Directol'ia de Obras Municipaes, sr. C. E. Guaita
dois mezes de licença para tratar de sua saude, conforme re
quereu.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 11 de Fevereiro de
1909.
Joaquim Pereira de Macedo.
ACTO N9 15

O Prefeito do M unicipio :
Afim de continuar a cobrança dos impostos relativos ao
Mercado Publico e Cemiterio, em consequencia da rescisão dos
contractos de B. Moura & Comp. e André Petrelli ; resolve no
mear provisoriamente pam o lugar de :

Administrador do Cemiterio- Tristão Antonio de Miranda.
Administrador do Mercado-José Fel'l'eira Borges.

Ajudante do administrador do Mercado"- Antonio Antu
nes Sampaio.

Agente junto a E. de Ferro-Ildefonso Leão de Leão.
Agent.e do posto do Bal'iguy-José da Cunha Vianna.
Agente do posto da Barreirinha-Frederico Stam.

Agente
Agente
Agente
Agente

do posto do Tab(lão-João Paulo Alves da l{ocha.
do posto do Portão-Candido Guedes Chagas.
do posto do Cruzeiro - Gustavo Müller.
.
do posto do Alto de Bigorrilho-Manoel Agostr-

nho Martins do Nascimento.

-,

- 45Agente do posto do Bacachery- Diamiro Custodio Nate1.
Agente do posto do Wolff-João Luiz Cardoso Netto.

Agente do posto do Cj urú -J osé. Vichine. .

.

Fiscal da 1'-'- circumscnpção-Bemgno PmheIro LIma Ju
nior.
Fiscal da 2a circumscripção-Antonio Edmundo Saporski

os quaes perceberão os vencimentos de ccordo omo o decreto
desta data, cujos cargos deverão assumIr no dIa 1. de Março
em diante.

Gabinete
de 1909.

da Prefeitura de Curytiba, em 27 de Fevereiro
Joaquim Pereira de Macedo.
ACTO N9 16

O Prefeito do Municipio :

Para o effeito da físcalisação a que se refere o decrto des
ta data, resolve que as Agencias dos postos da Estrada de Fer
ro, Portão, Caj urú, Bariguy e Alto do Bigorrilho, fiquem su

bordinadas ao fiscal da P circumscrípção, Agencias do Baca
chery, Barreirinha, Taboão, Wolff e Cruzeiro, subordinadas ao
fiscal da 2 circumscripção.

Gabinete da Prefeitura de CUl'ytiba, em 27 de Fevereiro

de 1909.

Joaquim Pereira de Macedo.
ACTO N9 17

O Prefeito do MuniLipio :

Resolve convocar os cidadãos Camaristas Municipaes para

em sessão extraol'dinaria no dia 8 do corrente, ás 6 horas da

tarde e em outros successivos que forem necessarios, delibera
rem sobre os seguintes assumptos urgentes:

19 Favores para a electrificação dos bonds da capital

pedido que faz Santiago M. Collc;

--

...

,

a

.29 Contracto especial com um advogado a fim de ser pro
movIda a neces::;aria acção judicial contra a Empreza Paulista

de Melhoramentos no Paraná, relactivamente a indemnisação
dos damnos causados por ella as obras publicas municipaes,
das ruas e praças desta cidade, conforme representação do
advogado da Camara, bem como autorisação para todas as des

pezas necessarias ;

)'

-46 3° Forma de pagamento das apolices
municipal de emissão antiga.

Gabinete da Prefeitura
1909.

da divida publica

de Curytiba, em 10 de Março de
Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N9 18
-_......:

o Prefeito do Municipio :
Por conveniencia do serviço de Fiscalisação resolve

no

mear o cidadão Theodosio Gonsalves da Motta paa guarda fis
cal montado, percebendo os vencimentos que lhe
cados.

forem mar

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 2 de Março de
1909.

Joaquim Pereira de Macedo.
ACTO N° 19

O Prefeito do Municipio :

Sob proposta do

contractante do Matadouro, nomeia o

cidadão Ernesto Hoffmann para guarda fiscal junto ao mesmo
Matadouro, percebendo os vencimentos por conta dos contrac
tantes.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 12 de Março de
1909.

Joaquim Pereira de Macedo.
ACTO N9 O

O Prefeito do Municipio :

Usando das attribuições de seu cargo e conhecendo as ra

zões apresentadas pelo dI'. C. E. Guaila em seu. requeriment.o
de 29 de Março ultimo, n:solve conceder ao refendo el?genheL
1'0 dr. C. E. GuaiLa, chefe da Directoria de Obras Publicas Mu_

nicipaes dois e meio mezes de licença para tratar de sua saude.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 29 de Março de
1909.

Joaquim Pereira de Macedo.

'7
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ACTO N° 21
O Prefeito do M unicipio :

Usando da autorisação que lhe confere a Lei n9 242 de 27
de Abril do corrent anno, nomeia o cidadão Amazonas ele Al
meida Torres para o. lugar de Amanuense da Secretaria da
Prefeitura, percebendo os vencimentos marcados na referida
Lei.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba,em 19 de Maio de 1909.
Joaquirn Pereira de Macedo.

ACTO N° 22
O Prefeito do Municipio :

Uzando da autorisação que lhe confere a Lei n9 226 de 22
de Janeiro de 1908, concede ao guarda Antonio Schleder, trin
ta: dias de ferias conforme sen requerimento de 31 de Março
ultimo.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba,em 19 de Maio de 1909.
Joaquirn Pereira de Macedo.
ACTO N923

O Prefeito do Municipio :

Concede exoneraçl1.o do cargo ao guarda montado Theodo
sio Gonsalves da Motta conforme requereu e nomeia para o

memo cal'go o cidadão Anselmo Miranda de Lima cora os ven
cimentos que lhe forem marcados.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 21 de Maio de

1909.

Joaquirn Pereira de Macedo.
--- :--

ACTO

N924

O Prefeito do Municipio :

'-"por conveniencia do serviço, resolve transferir o Agente
do posto.,do Tabqão, João Paulo A:J..ves da Rocha para o posto
do Bacachery e deslç, Diamiro Custodio Natel, para o d'aquel-

le. Communique-'se.

•

.

(jabinete da Prefeitura de Curytiba,em 3i'de?Maio de 1909.
'.

«. J;Qauirn Pereira de:lJ:(icdo!
,

.. ,:



r
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ACTO N9 25

O Prefeito do Municipio :

!eno e vista a .representação do sr. Auxiliar da Secção
d Flscallsaçao, de hOJe datada, resolve suspender por trinta
dIas de suas funcções o guarda a pê Sebastião Velloso por não
cumprir a ordem .de seu superior.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 12 de Junho de

1909.

Joaquim Pereira de Macedo.
ACTO N9 26

O Prefeito do Municipio :
Em vista do requerimento de hoje do Engenheiro da Mu
nicipalidade, Dl'. C. E. Guaita, concede ao mesmo a exoneração

do cargo conforme requereu.

Gabinete da Prefeitura de Cury tiba, em 14 de Junho de

1909.

Joaquim Pereira. de Macedo.
ACTO Nu 27

O Prefeito do Municipio :

Tendo em vista a petição do guarda a pé Sebastião Vello
so e informação do sr. Fiscal Geral, rcol ve deixar sem effeito
o aeto na 25 de 12 do corrente, suspendendo de suas funcções
o referido guarda. ComrnuniL{ue-se para os devrdos effeitoe.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em
19(19.

28 de Junho de

Joaqdm Pereira de Macedo.

ACTO N° 28
O Prefeito do Munidipio :

Tendo em vista a communicação do confractante do Ma
tadomo Publico de 19 do corrente mez, resolve nomear o ci-

dadão Theodosio Gonçalves da Motta para gurda fiscal j3to
ao Matadouro em substituição ao guarda FrancIsco Bernaramo
de Senne que foi dispensado correnJo os vencimentos por con
ta do contraetante.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 28 de Janho de
1909.

Joaquim Pereira de Macedo.

7
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ACTO N9 29

o Prefeito do Municipio :

I'"

Usando da autorisação conferida pela Lei n9 226 de 22 de
Janeiro de 1908, concede ao guarda a pé José Martins de Oli
veira trinta dias de ferias cOlJforme seu requerimento de 21
,

do corrente.

 _ Gabinete da Prefeitura de Curytiba,em lô de Julho de 1909.
Joaq1tim Pereira de Macedo
ACTO N° 30
o Prefeito do Municipio :
Resolve convocar

a Camara Municipal para em

sessão

extraordinaria, no dia 19 do corrente, deliberar sobre o servi
ço de trallsporte de cal'l1es verdes, cujo praso do contracto fir
mado CÓIll os engenheiros Aristides Pereira Liberato e Santiago
M. Colle, termina a 5 de Setembro vindouro.
Gabinete da Prefeitura de CUl'ytiba, em
1909.

14 de Agosto de

Joaquim Pereira de Macedo.
ACTO N° 31

o Prefeito do Municipio :
Usando das attribuições de seu cargo, concede ao Ama
nuense da Secretaria da Prefeitura, Amazonas de Almeida
Torres, 30, trinta dias de licença para tratar de sua saude con
forme attestado medico que exhibio em seu requerimento.

Gabinete d? PJ'efpitura de Curytiha,em 28 de Setembro de
1909.

Joaquim Pereira de Macedo.
ACTO N1 32

O Prefeito do Municipio :

'.

Tndo vereficado que os aetuaes livros em que se acham
lançado::; os devedores de foros de terrenos,. tanto do Quadro
UI'bano comú os do Rocio, existentes na Direetoria do Thezou
ro e Contabilidade acham-se em estado de não poderem servir
em consequencia de 2sta,rern dilacerados; considerando
./

a ne-

-50 cessidade de modificar o systema até hoje seguido pela difficul
dade que offerece a prompta execução do serviço na cobrança
dos respectivos foros: Resolve nomear os empregados, Claro
Gonsalves Cordeiro, Antonio Herderico da Costa e Silfredo de
Moura Pedrosa, para em commissão, fora das horas do expe
diente fazerem em novos livros o reg-istro dos titulos constan
tes de taes livros de modo a ficar alphabetica e nominalmente
escripturados todos os contribuintes sujeitos ao referido f6ro._

O Sr. Secretario providenciará para que sejam

forneeidosós

livros necessarios para aquelle fim.
Gabinete da Prefeitúra de Cllrytiba, em 10 de Novembro
de 1909.
Joaquirn Pereira de Macedo.
ACTO N9 33

O Prefeito do Municipio :

Usando da autorisação que lhe confere a Lei, nomeia o
empregado Pedro da Silva Arouca para em commissão com
Silfredo de Moura Pedrosa e Gabriel Nathal, procederem ao

lançamento dos impostos de Commercio e Officinas do Quadro

Urbano e Rodo da. Capital, cuja cobrança no exercicio vindou

ro deve ser feita em virtude do lançamento previa, devendo os
nomeados proceder o referido lançamento fora das horas do
commum.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba. em 10 de Novembro
de 1909.

Joaquirn Pereira de jvIacedo_

ACTO N934
o Prefeito da M unicipio :

AUendendo as conveni.encias do serviçu publico mUllleI

paI, resolve transferir o cidadão José Sezinando Maia, fiscal
geral, para o lugar de Administrador do, Mercado pasando o
ajudante da Fiscalisação, Arthur von MelLl pra o de fIscal ge

ral e o administrador do Mercado José Fel'l'eIra Borges, para
aj udante da Fiscalisação.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 11 de Novembro

de 1909

Joaquirn Pereira de Macedo.

I'"
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ACTO N9 35

O Prefeito do Município :
Uando das aUribuições de seu cargo, resolve dispensar
o cidadão José Ferreira Borges do cargo de ajudante da Fisca
lisação, por não ter assumido o exercicio do referido cargo no
praso marcado e nomeia para substituil-o o cidadão Urbano
Gracia Filho com os vencimentos que lhe competirem.
Gabinete da Prefeitura de
de 1909.

Curytiba, em 22 de Novembro

Joaquim Pereira de Macedo.
ACTO N° 36

O Prefeito do Município :
Resolve convocar a Camara Municipal para a sessão ex
tmordinaria no dia 27 do corrente afim de resolver a respeito
o calçamento da cidade.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 24 de Novembro
de 1909.
Joaquim Pereira d Macedo.

ACTO N937
O Prefeito do Municipio :
Usando da autorisação que lhe confere a lei, concede ao
guarda fiscal, Luiz .H.ibeiro de Andrade, trinta dias de ferias
que lhe faculta a Lei nO 226 de 22 de Janeiro do corrente anno,

conforme requereu.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 24 de Novembro
de 1909.
Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N938
O Prefeito do Municipio da Capital:
Usando das attribuições de seu cargo, nomeia o cidadão
Dl'. Candido de Mello e Silva para occupar o cargo de Director
de Hygiene Municipal na vaga aberta pelo fallecimento do dr.
Francisco Alexandre Guedes Chagas, percebendo os vencimen
tos marcados em lei.

Gabinete da
de 1909.

Prefeitura de

Curytiba, em 14 de Dezembro

Joaquim Pereira de Macedo.

- 52ACTO N9 39

o Pn:feito do Munidpio da Capital:

Usando da autorisação coqferida pela lei n° 251 de 14 de

Outubro ultimo e edital de 19 de Dpzembro do corrente anno e
procedido ao-estudo das cinco propostas apresentadas para o
fornecimento de car'nes verdes nos quartos do Mercado, resol
ve classificar em 19 lugar a proposta do cidadão BI az de Albu
querque Braga; em 2° lugar a do cidadão Francisco de Paula
Camargo; 3° lugar' a do cidadão João Carneiro Ribas; 4° lugar
a de Julio Gal'maíer ; 59 lugar a d9 Gidadão Theodorico Fran
ça do Nascimento.

Considerando de maior vantagem a proposta do cidadão
Braz de Albuquerque Braga que se obriga a fornecer carne
verde durante o anno de 1910 a razão de $500, quinhentos reis
por kilo, determina que seja lavrado com este o respectivo con
trado.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba,
de 1909.

em 17 de Dezembro

Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N940
O Prefeito do Municipio da Capital:
Tendo em vista o artigo 79 das Disposições Geraes

da lei

. Orçamantaria para o exercicio de 1910, que começa a ter exe
cução de 19 de Janeiro proximo em diante e pela qual foram
supprimidos os postos fiscaes de arrecadaçõe de impostos Mu

nicipaes pertencentes ao Mercado. Resolve

dispénsar os res

pectivos empregados do dia 1° de Janeiro em diante.
O sr. Secretario providencie

para

em tempu serem reco

lhidos ao archivo os livros e mais papeis relativos as mesmas
agencias.

Gabinete da Prefeitura, em 28 de Dezembro de 1909.
Joaquim Pereira de Macedo.
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ACTO N9 35

O Prefeito do Mu'nicipio :
Usando das attribuições de

seu cargo, resolve dispensar

o cidadão José Ferreira Borges do cargo de ajudante da Fisca
lisação, por não ter msumido o exercicio do referido cargo no
praso marcado e nomeia par a substituíl-o o cidadão Urbano
Gmcia Filho com os vencimentos qúe lhe competirem.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 22 de Novembro
de 1909.
Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N° 36
O Prefeito do Municipio :

Resolve convocar aCamara Municipal para a sessão ex
tl'aordinaria no dia 27 do corrente afim de resolver a respeito
o calçamento da cidade.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba,
de 1909.

em 24 de Novembro

Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N937
O Prefeito do Municipio :
Usando da autorisação que lhe confere a lei, concede ao
guarda fiscal, Luiz Hibeiro de Andrade, trinta dias de ferias
que lhe faculta a Lei nO 226 de 22 de Janeirodocorrente anno,

conforme requereu.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 24 de Novembro
de 1909.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N9 38
O Prefeito do Municipio da Capital:
Usando das attribuições de seu cargo, nomeia o cidadão
Dl'. Candido de Mello e Silva para occupar o cargo de Director
de Hygiene Municipal na vaga aberta pelo fallecimento do dI'.
Francisco Alexandre Guedes Chagas, percebendo os vencimen
tos marcados em lei.

Gabinete da Prefeitura de
de 1909.

Curytiba, em 14 de Dezembro

Joaquim Pereira de Macedo.

I
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INDICE
Das Leis Municipaes de i909 e orçamento para i9iO
Lei nO 240 de 24 de Abl'il de 1909. Pl'ohibindo a venda
de bilhetes de loterias no territorio Municipal por
menores de 14 annos, com excepções determinadas.
Lei n° 241, de 27 de Abril de 1909. Concedendo seis me
zes de licénça com ordenado, a Joaquim Gomes Fer
reira, continuo da Camara Municipal.
Lei nO 242, de 27' de Abril de 1909. Creando o lugar de
Amanuense da Secretaria da Prefetura.

Lei n92':1.3, de 28 de Abril 1909. Autl)I'isando a Prefeitu
ra a liquidar com Cicero Gonsalves Marques, os subsi
dios a que tinha direito, como PI'efeito.

Lei nO 244, de 4 de Maio de 1909. Aulorisando a Prefei
tura a pl'orogar por um anno a Santiago M. Colle o
prao para o sel'viço da Empreza Ferro Carril Curyti
bana.

Lei n9 245, de 6 de Maio de 1909.
pa I'a a construcção e
quadro urbano.

Dando regulamento

re(;onstrucção

de

predios

110

Lei nO 246 de 3 de Julho de 1909. Concedendo a Carmello
Rangpl por cinco annos, á praça Cal'los Gomes, para
nella estabelecer divertimentos,
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Lei nO 247, de 3 de Julho de 1909. Commettendo ao Aju
dante de Administrador do MercCldo as funcções de
fiscal do Matadouro.

Lei nC? 248, de 8 de Julho de 1909, (vetada pela Prefeitu
ra.) Autorisando a chamar concurrentes para o cal
çamento da cidade.

Lei nV 249 de 9 de Julho de 1909. Equiparando os venci
mentos do Aferidor e os 2°8 escripturarios do The
zouro e Contabilidade.

Lei n° 250 de 7 de Outubro de 1909. Concedendo por dez
annos a Santiago M. Colle o direito de transporte de
carne verde do Matadouro.

Lei nC? 251, de 14 de Outubro de 1909. A utorisando a
PrefeitUl'a a chamar concurl'encia aml ualmente para
venda de carne vt.rde nos quados do l\f ercado.
Lei 252, de 14 de Outubrv de 1909. Concedendo á Asso
; . ciação Beneficente dos Trabalhadores lia JJel'va Malte

.... no Cemiterio Municipal a area de cinco (5) mehos
quadrados para sepulturas de socios.

Lei nC? 253, de 27 de Outubro de 1909. Mandando restituir
á Silvio Colle a ,quantia de 52$500
Lei nl? 254 de 3 de Novembro de 1909. Orça a Receita c
Despeza da Camara para o anno de 1910.
DECRETOS

NC? 32-Crea os cargos de Administrador e de Ajudante do
Mercado e Agencias Municipaes.

NC? 33 -Abrindo credito

de Rs.

12:708$900, para paga

mento das despezas da verba Eventuaes.

N9 34-Abrindo credito de Rs. 2:069$966, para occorrer
as despezas autorisadas pelas Leis 2'*2, 247 e 249
de Abril, 3 e 9 de Julho corrente.
N9 35-Abrindo credito de Rs. 4:500$000, como reforço a
verba

Eventuaes

para atlender

despezas com a

acção judicial ('.ontra a Empreza Panlista de Me
lhoramentos no Paraná.

N° 36-Marca a epoca para pagamento de impostos

1910.

para

'-"
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N9 H-Concedendo trinla dias de ferias ao 2° escriptu
rario Antonio Herderico da Costa.

N9 12-Nomeando Joaquim Rodrigues Silveira e Luiz Ri
beiro de Andrade, para guardas fiscaes.
N9 13-Nomeando João Pedro Schledel'. para 2° Escriptu
rario do Thezoul'o.

N9 H-Concedendo dois mezes de licença, ao Dl'. C. E.
Guaita, engenheiro da Camara.
.

N9 15-Nomeando os empregados para Agencias Munici
paes, Mercado e Cerrliterio.

N9 16-Dividindo as Agencias Municipaes, subordinando
aos fi::3caes da 1 e 2 circumsrjpções.
•

N° 17-Convocando a Cnmara para sessão extraordinaria.

N9 18- Nomeando Theodosio

Gonsalves da

Motta para

guarda montado.

N° 19 -Nomeando Ernesto Hoffmann, para guarda fiscal

junfo ao Matadouro.

N" 20 -Conct'dendo mais 2  meze::; de licença ao Dl'. C.
E. Guaita. engenheiro da Camara, para tratar de
sua saude.

N9 21-Nomeando Amazonas de Almeida Torres, para o
lugar de Amanuense da Secretaria da Prefeitura.

N° 22-Concedendo 30 dias de

ferias ao guarda fiscal

Antonio Schleder.

I-

N9 23-Concedendo exoneração do cargo ao guarda fiscal
Theodosio Gonsalves da Motta e nomeando Ansel
mo de lil'anda Lima.

N<.' 24-Transferindo o Agente fiscal do Taboão para o
posto do Bacachery e o deste para aquelle posto.

N9 25-Suspendendo por 30 dias o guarda Sebastião Vel
lozo.
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N? 2o-Concedendo exor:.eração do cargo de Engenheiro
da Cumara, ao Dl'. C. E. Guaita.

N'? 27 -Deixando seffi effeito o aeto que suspendeu o guar
da Sebastião Vellozo.

N° 28-Nomeando 'l'heodosio Gonsalves da Motta, para
guarda fisdal junto ao Matadouro em substituição
a Francisco Bemardillo de Senlle.
N9 9 --ConcedenJo trinta (30) dias de ferias ao guarda
fiscal José Martins de Oliveira.

N'! 30-Convocando a Camam Munir.ipal para sessão ex
traord i naria.

N9 31-Concedendo 30 dias de licença á Amazonas de A.
Torres.

N9 32-N omeando a commissão pam proceder á escriptu
l'ação nova para cobrança de foros do quadro ur
bano e roeio, dos livro da Directoria do Thezouro
e Contabilidade.
N° 33-Nomeando a com missão para proceder ao lança
mento do Commercio e Officinas do qU::ldro urbano
e rocio para o exercicio de 1910.
N° 34-Transferindo os empregados Jose8ezinando Maia
de fiscal geral, para o cargo de Administrador do
Mercado e José Ferreira Borges, para Ajudante
da Fiscalisação.

N'? 35-Dispensando José Ferreira
Ajudatl te da Fiscalisação.

Borges do cargo de

N° 36- Convocando a Camara Municipal para sesi'ão ex
traordinaria.

N9 37 -Concedendo 30 dias de ferias ao guarda fiscal Luiz

Ribeiro de Andrade.
N9 38-Nomeando o cidadão Dl'. Candido de Mello e Silva,
para o cargo de Director da Hygiene, pela vaga
do dI'. Francisco A. Guedes Chagas.

.

N° 39-Classificando propostas para venda de carne ver
de no Mercado.

N9 40-Dispensando Oí' empregados das Agencias Munici
paes.

N° 41-Suspendendo por 10 dias o guarda fiscal Ansp1mo
fie Miranda Lima.

-""'--------------
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Lei n. 255 «le 28 «le Janeiro «le 1910

_,

A C'\m.ara J\lct"ríicipal ae Ôlrytiba decretou e eu sancciono.a seguinte iei o'
Ar!. Unico -Fica concedido a Edouard ,Fontaine de Laveley, emprezariô'

dos ,bonds em Curytiba, o prazo até vinte e

,,",
, "'P.

"""_ - _...,. __

•
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. '_rltrttra do Mnlcipio de Curytiba,
.Joa'luim
'.

'.h



-

•

37 do respectivo
• 
-

I ....

m 28 de Jâneiro de 1910

Pereira de Macedo, Prefei!o Municipal..

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 28 de Janeiro de 1910
o

 .:

dous de Dezembro ;deste, anno -para

npresenlação dos estudos de que trata a.alinea A) da clausula
contracto ; revogadas as disposições em- contrario .
•

Secretario, Claro CMdeiro.

I.lei n. 256 de 28 de .laneh-o de üno

"

A Camara iffiiÚclpal..cde.....CdryFba decretou e eu sancciono a' seguiíite fei':' 
Art. Unico -Fica o Prefeito autorisado a cOl).ceder um anno.de licença ao
guarda municipal Marcos Agapito de Mello. para trataplento' de sua saude, nJór- ,r
ma.da lei ;re,vogadas as disposições em ,contrario
,

Prefeitura. do Municipio de"C;ürytiba, -em 28 de Janeiro de 1910,

.

.r'

. ; Joaquim Pel'eim de Macedo, :Prefeito Municipal

Publicada na .Secretari.a da Prfeitura, em. 28 de Janeir_o -de 1910
O 'Secretario;. Claro Cordeiro!

.•-::'j":'.
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Lei n. 257 de 28 de Janeiro de 1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei :
. Art. Unico -Fiam c?ncedidos a continuo-servente da Camara Municipal,
JoaquIm Gomes FerreIra, seIS mezé de lICença com ordenado, para tratamento de
sua saude ; revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura do Municipio de Curytiba, em 28 de Janeiro de 1910.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 28 de Janeiro de 1910.
o Secretario, Qlaro Cordeiro

Lei n. 258 de 1 de Fevereiro de 1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Art 1°-Fica o Prefeito autorisado a contractar com os srs. Antonio Leo.
poldo dos Santos e Henrique Paim o serviço de calçamento, recalçamento e ma
cadamisação das ruas e praças de Curytiba. mediante as condições determinadas
pelos artigos seguintes :

Art 2."-0 calçamento e o recalçamento serão feitos em sua parte exter
na a parallelepipedos regulares de granito no trecho limitado pelas ruas da Li
berdade, Garibaldi. Paula. Gomes Ebano Pereira, AVE'nida Vicente Machado, ruas
Dezembargador Motta, Dr. Pedrosa e Marechal Floriano Peixoto. incluidas as ruas
e a avenida do perimetro e mais dos prolongamentos das ruas Commendador
Araujo, Marechal Floriano Peixoto, 13 de Maio, Conselheiro Barradas e America,
até uma área exacta de 250.000,m2 e sob as seguintes condições :
A) os parallelepipedos a empregar serão retangulares e eguaes, de faces
bem apparelhadas, sem arestas vivas e no calçamento, serão dispostos em grade,
com travamento conveniente;
B) esses parallelepipedos, que terão as dimensões de 0,25XO,12xO,12.
com uma tolerancia até o maximo de Om,02, assentarão sobre um leito de su.
perficie lisa e convenientemente abaulado e constituido de duas camadas succes
sivas de pedra britada e areia de 0,m15 de espessura cada uma, sendo cada uma
deUas, depois de irrigada, solidamente comprimida por meio de cylindros com
pressores de peso nunca inferior a 5.000 kilogrammas, de fórma a não permittir
depressões ou deformações no calçamento ;
cl antes de E'ntregues ao transito publico, serão as calçadas de parallelepi
pedos batidas a maço de 90 kilogrammas até réga para que orrereçam toda a se
l:urança, e a areia a empregar na collocação desses parallelepipedos será grossa
e com a necessaria elasticidade.
.
Art 3."-A macadamisação será feita fóra do perimetro marcado para o
calçamento a parallelepipedos, até a área exacta de 350.ooo,m2 e será constituida
por duas camadas successivas de pedra britada e areia de 0,m15 de espessura
cada uma, diminuind a pedra britada em tamanho para a superffici e terminan.
do por uma camada de cascalho miudo e areia grossa branca, senâo cada uma
dellas, depois de bem irrigada, solidamente comprimida por meio de cylindroll
compressores de peso nunca inferior a 5.000 kilogrammas, de fórma a não per.mittir depresões ou deformações no calçamento.
Art. 4.° - O calçamento, recalçamento e macadamisacão, nas ruas em que
forem executados, serão separados dos passeios lateraes por meios-fios de granito

L

dispostos successivamente, e nas ruas de 30 metros de largura, ou mais, a faixa
central será igualmente separada das calçadas por meios-fios da mesma natureza.
 L' Nas ruas de 30 metros de largura ou mais, os meios-fios serão col
locados a 4 metros de distancia do respectivo alinhamento predial e as calçadas
serão divididas em tres partes, sendo a faixa central, de 5 metros de largura, con
venienteméhte ajardinada e arborisada.
 2.' Nas ruas de 20 a 29 metros de largura os meios fios serão colloca.
dos a i3 metros de distancia do respectivo alinhamento predial e a arborisação
será feita lateralmente, nas extremidades dos passeios, em canteiros circulares
f, itos á cimento armado

 3.' Nas ruas de 12 a 19 metros de largura os meios-fios serão colloca
dos a 2,m50 de distancia do respectivo alinhamento predial e a arborisação onde
fôr conveniente será tambem lateral, nas extremidades dos passeios, em canteiros
circulares feitos'á cimento armado.
 4.° Os me;os fios obedecerão ás srguintes condições :
A) as dimensões dos meios-fios serão de O,m 15 de espessura por 0,30 a
0,60 de altura e terão OmSO. no minimo de comprimento.
Dl nas ruas da Liberdade, 15 de Novembro, Commendador Araujo até a
rua Dezembargador Motta e praças Tiradentes e General Osorio, os meios-fios se
rão de cantaria
c) nas dÊmfals ruas os meios-fios serão bem apparelhados nas faces exter
nas, bem como nas faces 'lue e ligam ás guias successivas, formando junta perfeita;
D) os meios-fios terão a aresta externa amortecida e serão sujeitos á com
pressão á maço de 90 kilogrammas, depois de collocados, para que possam offe
recer a necessaria garantia' de estabilidade.
.
 5' Para a arborisação serão empregadas as especies mais preconisadas
para esse fim, de accordo com as condições do nosso clima e as arvores serão
collocadas a distancia maxima de 15 metros umas das outras á juizo da Prefeitura.
Art. 5' Nas ruas a macadamisar serão construi das as necessarias sargetas
á parallelepipedos iguaes aos exigidos pelo art 2' e respectivas alineas nas partes
que a elles se referem

Art 6.0-Nas ruas a calçar. recalçar ou macadamisar e em que existam já
construidas galeriaq pluviaes, serão estas reconstruidas ou concertadas nos pontos
em que taes serviços se tornem necessarios, para sua maior segurança e resistencia
e para o livre escoamento das aguas pluviaes e nas ruas, nas mesmas ::ondições,
mas onde não existam galerias, serão ellas
construidas pela mesma fórma das
existentes com todas as condições de resistencia e bom funccionamento.
Art. 7 ' . As praças Situadas dentro do perimetro a calçar, recalçar e ma
cadamisar serão niveladas c arborisada convenientemente, á juizo da Prefeitura.
Art. 8.'-Além dos serviços especificados pelos artigos anteriores, ficarão
os cnntractantes obrigados a fazer todos os trabalhos de excavação e aterros
exigidos para o calçamen'o, recalçamento, e macadamisação bem como a
.remoção
do material a retirar das ruas calçadas actualmente, fornecendo a
Prefeitura as cotas do nivel das calçadas e das guias respectivas.
A.t 9,,- -Os serviços especificados pelos artigos anteriores serão iniciados
dentro do prazo' de tIuatro mezes a contar da data da assignatura do respectivo
contracto e terminados dentro-do prazo de sete annos a contar da mesma data.
Art 10 -A Prefeitura irá successLvamente designando os trechos a calçar,
recalçar ou macadamisar e de fórma que cada trecho contenha uma parte a cal .
.çar a parallelepipedos e uma parte igual a macadamisar, ficando os contractantes
obrigados a calçar, reralçar ou macadamisar a área minima de SO,OOOm2 annual
mente.

Art. 1t. -Os contractantes ficam ainda obrigados a conservação do calça
mento, recalçamento ou macadamisação em cada trecho, durante o prazo de um
anno contado' dã data em,' que fôr o mesmo definitivamente recebido pela Prefei
tura.

J

"
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-6Art. Ul.-O Prefeito fiscalisará as obras por si e por intermedio de enge
nheiro competente, nomeado especialmente para esse fim com a gratificação men

sal de 600$000 que será retirada da verba -Obras Publicas.,
S l' O engenheiro fiscal exigirá o cumprimento geral das clausulas con

tractuaes, por parte dós re.pectivos contractantes e, caso não seja attendido, fi
cam estes sujeitos, além da obrigação da execução precisa das clausulas, á multas

que variarão de 200$ a 3:000$000 applicadas pelo Pr!lfeito.

S 2.' As 'multas serão impostas aos contractantes por moli\'o de infrac
ções quanto á fúrma da execução do, serviços, natureza do material emprl<gado,
suspensão das obras por mais de 30 dias e outras em que possam incorrer e
decorrentes do respectivo contrado e serão descontadas na occasião do pagamento,
Art. 13'-São causas de rescisão do contracto :
A) a falta de inicio das obras no prazo contractual ;
B) suspensão das obras por mais de 60 dias successivos ;
c) a falta de execução em qualquer anno, do minimo de serviços estabe
lecido pelo art 10Art 14'-0 pagamento dos serviços especificados em artigos anteriores se

rá feito á razão de 10$750 por metro quadrado de calçamenw ou recalçamento a
parallelepipedos e S$250 por metro quadrado de macadamisação.
S l' Nesses serviços ficam comprehendidos além dos trahalhos respecti

vos de calçamento e recalçamento ou macadamisação, todos os 'demais serviços
accessorios especificados nesta lei, como meios-fios, sargetas, arborisação, nivela
mento das Praças, conslrucção, recoDstrucção e concerto de galorias pluviaes, bem
como todo o serviço de excavação e aterros exigiJos para os trabalhos correspon
dentes e mais ,a conservação de cada trecho pelo prazo de um anno a contar da
data da entrega definitiva á Prefeitura
S 2.' Os pagamentos serão erfectuados semestralmente de accordo com a
medição dos serviços executados e acceitos pela Prefeitura, em apolices municipaes
emmitlidas ao typo de SO'/o e juros annuaes de 6% sujeitos á amortisação de 2%,
devendo essa amortisação começar tres annos após a emissão
S 3,'
O serviço de juros e amortisacão das apolices emittidas, será garan
tido pelas rendas dos seguintes impostos: de calçameuto cobrado annualmente a

razão de 3$000 por metro corrente de frente sobre cada trecho depois de calça

do, recalçado ou macadamisarlo ; de limpeza puhlica, dI) accordo com as tabellas
estabelecidas pela lei n, 21S A de 26 de Junho de 19D7 ; e o de muros e frentes
não edificadas elevado ao dobro do aclual ;
S 4.' A Municipalidade reServa-se o direito de fazer os pagamentos em di
nheiro, querendo, bem como o de resgatar em qualquer occasião as apolices
emittidas pagando-as segundo o mesmo typo de emissão.
Art. 15'-Os contractantes depositarão no Thezouro Munidpal por occa,

smo da assignatura do contracto a quantia de 20.000$OaO, como caução de garan
tia do inicio e terminação dos serviços.
S Unico -Os contractantes perderão o direito á caução em qualquer caso !lº
rescisão do contraclo
Art. 16 -Fica o Prefeito auto risada a estabelecer no eontracto as clausulas

relativas á fiscalisação, bem como quaesquer outras que julgar conveniente para
maior garantia dos interesses' municipaes
Art 17 -Dos pagamentos a eHectuar semestralmente serão retirados 10%
para garantia da conservação do calçamento e os fontraclantes só
caução no fim do prazo estabelecido para essa conservação
Art iS'-Revogam-se as disposições. em contrario.

receberão essa

Prefeitur do Municipio de Curyliba, em 1" de F.evereiro de 1910.
Joaquim

Pcrci'a

dc Macedo, Prefeilo Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em i' de Fevereiro de 1910.
O Secretario, Claro Cm'deiro.

-
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Lei n. 259 de 2 de J!'evel"eiro de -1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Art Unico.- Fica isenta dos impostos municipaes, durante cinco annos, a
contar da data desta lei, a fabrica de presuntos e consprvas de carnes de proprie
dade de Guilherme L. Withers, com excepção dos que estiverem alienados por for
ça de quaesquer contractos ; revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, em 2 de Fevereiro de 1910.
Joaquim Pereira

de

Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secrelaria da Prefeitura, em 2 de Fevereiro

de 1910.

Claro Cordeiro, Secretario.

Lei n. 260 tle 2 de Feve:t'eh'o de 1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei:

Ar!. 1."

do duas dellas

O subsidio marcado ao Prefeito fica 'dividido em tres partes, sen
consideradas

como ordenado

e a terceira como gratificação do

cargo

S l,' No caso de licença, por motivo de molestia o Prefeito terá direito
ao ordeuado, perdendo apenas a gratificação.
S 2.' A licença, nestas condições, poderá ser concedida pela Camara Mu'
nicipal, quando reunida, ou pelo Presidente da Camara.
Art 2.'-Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de

Curytiba, em 2 de Fevereiro de

Joaquim Pel-eira de Macedo,

1910.

Prefeito Municipal.

--...... ; Eublirada na Secretaria da Prefeitura, em 2 de Fevereiro de 1910.
Clm'o COI'deiro, Secretario.

fiei n. 261 tle 2 tle I!evel"eil"o de 1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e

eu sancciono a seguinte lei:

Art. 1. -Fica o Prefeito autorisado a entrar em accordo com d. Benedic!a
do Sagrado Coração de Maria, afim de indemnisal-a dos prejuizos que soffreu em
terreno de sua propriedade com o alargamento do Boulevard 2 de Julho.

S Unico

Para execução

cessarios creditos.
Ar!. 2' Revogam-se

desta lei o Prefeito fica autorisado a abrir os ne

as disposições em contrario.

Prefeitura do Municipio de Curytiba, em 2 de Fevereiro de 1910.
Joaquim Pereim de l\ilacedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secrelaria da Prefeitura, em 2 de Fevereiro de 1910.
o'.

Claro COI'deiro, Secretario.
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Lei ri, 262 de 7 de FeveI'eiro de 1910
.

A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei :
Art. L' - As vaccas que fornecem leite para o consumo do Municipio de
Curytiba, serão sujeitas ao exame e á fiscalisação por parte das autoridades com
petentes,

S 1.0 O exame das vaccas será feito pelo meio usual e periodico das in
jecções de tuberculina e por quaesquer outros processos aconselhados.
S 2.° Quando do exame, minucioso e completo resultar o reconhecimento
do estado tuberculoso da vacca ou a existencia de qualquer outra moletia trans
missivel, será ella rigorosamente isolada e prohibida a venda do leite para o con'
sumo publico, como nocivo á saude,
S 3,. Do exame periodicamente feito será expedido o competente certifi.
cada ao proprietario.
S 4." Para melhor execução desta lei fica estabelecida a matricula annual
das vaccas nas condições expressas pelo art. 1" desta lei, em livro especial, onde
se registrará os seus principaes caracteristicos. ponto certo onde permanecerem e
nomes dos seus proprietarios.
S 5.° A matricula será feita mediante apresentação do talão de pagamen.

to ao Thezouro Municipal do imposto de cinco mil réis (5$000) de cada,yacca.

Art. 2.'-Fica igualmente sujeito ao exame e fiscalisação por parte .das au
toridades competentes, o leite destinado ao consumo publico do Municipio
S 1." Só poderá entrar para o consumo publico o leite de vacca sã, de
boa qualidade, sem addição de qualquer substancia estranha e bem acondiciona
do em vasilhas hygienicas
S 2," A fiscalisação sanitaria do leite poderá ser feita em qualquer occa
sião nos estabulos, nos estabelecimentos onde fôr vendido esse producto e quan
do encontrado com os mercadores ambulantes e entregadores.
S 3.. Verificada, por qualquer fórma, a impureza do leite, será elle imme
,diatamente inutilisado.
Art. 3.0-SÓ será permittida a construcção de estabulos fóra da zona cen
tral da cidade e mediante as seguintes condições :
A) o pé direito será de quatro metros pelo menos ;


B)

será isolada do sólo por um

c)

será dotada de

revetimento impereD...m2 d.e

espessura pelo menos, com o declLve necessano para facI! escoamento dos IIqUl'
dos;

calhas impermeaveis necessarias para

conducção

liquidos até os ralos dos exgotos ;
D) será completamente isol;tda das demais edificações;

E)

será completamente aberta ou fechada por venesianas, mas

que haja ampla ventilação ;

.

dos

de modo

. .

.

F) o compartimento occupado por um alllmal deve ter, no mmlmo, dOIS
metros (2,mOO) de largura por tres metros (3,mOO) de compnmento.
Art. 4,"-Fica o Prefeito autorisado a regulamentar esta lei, podendo impô r
multas de 10$ a 50$000 (dez a cincoenta mil réis) para ps casos de infracções.
Art. 5.'-Revogam se as dispos.ições em contrario.

Prefeitura do Municipio de Curytiba, em 7 de Fevereiro de 19 LO.
Joaquim, Pereira de Macedo,

Prefeito Municipal,

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 7 de Fevereiro de 1910.
O/aro Cordeiro, Secretario.

I
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Iei 11. 263 (le 10 de lUaio de HnO
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei
Arl. Unico. - O Director d Hygiene Municipal, fica com direito

ção addicional de um conto e duzentos

á gratifica

mil réis (1:200$000) annuaes, a titulo de

ajuda de custo para transportes dentro do Municipio, abrindo para isso, o Prefeito
os necessarios creditos; revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, em 10 de Maio de 1910.
Joaquim Pe'ei1'a de Maced,
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em

Prefeito Muntcipal.

10 de Maio de 1910.

C/m'o Cordeiro, Secretariv,

Lei 11. 264 de 10 de lJlaio de 1910
A Camara Municipal de Curytiba dpcretou e eu sancciono a seguinte lei:

1\rLUnico.-Fica concedido á Antonio Lenzi, durante o prazo de

5 annos

a contar.da data desta lei, isenção dos impostos municipaes para a officina

que

o meSmO estabelecer n'esta cidade e destinada á fabricação de apparelhos para o
fim da destruição de insectos nocivos á lavoura ; revogadas as disposições em
contrario,

Prefeitura dq Municipio de Curytilia, em 10 de Maio de 1910.

Joaquim Pereira de Macedo,

Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 10 de Maio de 1910
C/aro COI'dei 1'0, Secretario.

Iei n. 265 ele 10 (le Uaio ele 1910
A Camara Municipal de Curyliba decretou e eu sancciono a seguinte lei

Ar!. Unico -Fica supprimido o cargo de Ajudante do Administrador do
Mercado, e elevado a treis contos de réi (3:000fOOO) annuaes os vencimentos do
referido Administrador ; revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, em 10 de Maio de 1910.
Joaquim Pereira de Macedo,

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 10 de Maio de 1910.
C/aro Cordeiro, Secretario.

Lei n. 266 de 10 de lJIltio (le 1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu
Ar!. Unico.Ficà

concedida á

Sociedade

sancciono a seguinte lei

Beneficente 28

de Setembro

isenção do imposto de transferencia para o terreno que adquiriu por

compra

a

e

-

JO-

destinado á edificação do predio de sua séde social, bem como a isenção dos
emolumentos relativos ao nivelamento e alinhamento para a construcção do edi
ficio respectivo ; revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura do Municipio de Curytiba, em io de Maio de 1910.
'Joaquim Pereira de Macedo,

Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 10 de Maio de 1910
Claro Cordeü'o, Secretario.

Lei n. 267 de 17 de Maio de 1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Art. Unico,-Os impostos sobre generos vendidos no Mercado Municipal a
que se refere o IIrt. 7.° da lei n. 254 de 3 de Novembro de 1909, recahem só
mente sobre os vendedores ambulantes, ficando isentos desses impostos os que
alugarem quartos ou bancas no referido Mercado ; revogadas as disposições em
contrario.
Prefeitura do Municipio de Curytiba, em 17 de Maio de 191n.
Joaquim Pel'eira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 17 de Maio de 1'910.

Clm'o CordeÍl'o, Secretario.

I.. ei n. 268 de 24 (le 1tlaio de 1910
A

Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sane cio no a seguinte lei:

Art. L'-Fica o Prefeito autorisado a emittir apolices da divida publica mu
nicipal, com a garantia do Estado, até a quantia necessaria para pagamento das

dividas fundada e fiuctuante da Camara, não excedendo de duzentos e trinta con

tos de réis.
 l' Essas apolices serão emittidas nas mesmas condições estabelecidas
pela lei n. 228 de 1" de Outubro de 1908 para a ultima emissão autorisada pela
Camara.
 2' O pagamento dos juros e amortisação das apolices de que trata
esta lei será garantido perante ó Estado com o producto do imposto de commer
cio ultimamente accrescido de 25;>0",
Art. 2 -Para garantir o perfeito equiJibrio financeiro da Camara e evitar a
formação de nova divida fiuctuante, serão rigorosamente observados os orçamen

tos votados para cada exercicio, ficando prohibido qualquer excesso

das

verbas

expressamente consignadas para a despeza com os serviços municipaes sem au
torisação especial da Camara, excepto nos casos excepcionaes de epidemia ou ca
lamidade publica.
Art. 3'-Revogam-se as disposições em contrario.

Prefeitura do Municipio de Curytiba, em 24 de Maio de 1910.
Joaquim Pel'eil'a de Macedo.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 24 de Maio de 19LO.
Claro Cortleü'o, Secretario.

I

-

TT

-

Lei D. 26S A de 25 de lUnio de 1910
A Camara Municipal de Curytiba, decretou e eu promulgo a lei seguinte :
Arl. 1° -Fica concedido á Gino Zanchetla & Cia., durante o prazo de ses.
senta (60) annos, a contar da data desta lei. o uso e gozo do terreno de proprie.
dade da Camara, situado na Praça Santos Andrade, entre as ruas Quin
ze de Novembro e Garibaldi, travessa Riachuelo e rua João Negrão, para nelJe
construirem um hotel modelo, mediante as condições expressas nos artigos se
guintes:
Art. 2'- Os concessionarios obrigar-se-hão :
A) a construir um predio de dois ou mais pavimentos, com todas as con
dições hygienicas e de typo architectonico conveniente, contendo as accommoda
ções necessarias para o fim a que se destina ;

B)

a submetter préviamente ao estudo e á approvação

da Prefeitura

o

projecto completo e detalhado do edificio ;
c) a iniciar os trabalhos de construcção do edificio dentro do prazo de
seis 6) mezes a contar da data desta lei e a terminar as obras dentro do prazo de
dois (2) annos a contar da mesma data;
D) a entregar á Camara Municipal, terminado o prazo da concesoão, sem
direito á indemnisação alguma, o terreno em questão e o predio e mais depen
dencias em bom estado de conservação.
Art. 3 - Os concessionarios gozarão, durante o prazo da concessão. da
isenção de todos os impostos municipaes que recahirem sobre o predio e sobre o
estabelecimento.
Art. 4"-Revogam-se as disposições em contrario.

Secretaria da Camara Municipal de Curytiba, 25 de Maio de 1910.
(Assignado) João Tobia.9 Pinto Rebello, Presidente
_______ Publicada na Secretaria

da Camara.

da Camara, em 25 de Maio de 1910.

-O-Secretario, Arthur Martins Lopes.
Lei D. 269 de 9 de Julho de 1910
A Camara Municipal de Curytiba, dec,retou e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.°-Fica concedido á South BraziJian Railways Company, Limited, o
direito de utilizar a energia electrica que obtiver para o fornecimento de força á
industriaes e particulares, dentro do Municipio.
Art 2."-Emquanto vigorar a concessão de que trata a lei municipal n. 217
de 23 de Julho de 1907 a South Braziliau Company, Limited, não poderá fornecer
energia electrica para ilJuminação publica ou particular desta Capital.
Arl. 3. -As instalbções relativas a esta concessão e outras medidas referen
tes a destribuição e venda de energia electrica, deverão obedecer as prescripções da

lei que a Camara Municipal decretará em sua proxima sessão ordinaria e na qual a
Prefeiiura ficará autorisada a regulamentar semelhante especie de serviço.
Arl. 4.o-Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura, em 9 de Julho de 1910.
Joaquim Pereira de 1'tlacedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura,

em 24 de Maio de 1910. I

Clm'o Cordeiro, Secretario.

-
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Lei n. 270 de 29 de ulbo (le HHO
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Art. V_E' desde já considerado de utilidade publica municipal o terreno
necessario para continuação da rua que, partindo da Praça Carlos Gomes vai á
rua da Liberdade e desta a encontrar a rua João Negrão, com a largura de onze
metros e noventa centimetros.

 Unico.-O Prefeito promoverá a desapropriação de accordo com o art. 15
da lei n 20 de 30 de Maio de 1892 e com as prescripções do Regulamllnto que

baixou para execução da lei n. 695 de 18 de Outubro de 1882.
Ar!. 2.0_A abertura da referida rua deverá ser feita como fôr conveniente

juizo da Prefeitura.
Art. 3.

Revogam-se as disposições em contrario.

'

á

Gabinete da Prefeitura de Curyliba. em 29 de Julho de 1910.
Joaquim Pel'e'ira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 29 de Julho de 1910.
Clm'o COI'deiro, Secretario.

Lei n. 271 de 6 de AgOíolto de 1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Ar!. Unico.-E' prorogada por mais seis mezcs, a contar de tres de Agosto
proximo com um terço dos respectivos vencimentos a licença em cujo gozo se acha
o contituo-servente da Camara JoaqUim Gome:! Ferreira; revogadas as disposições
em contrario

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 6 de Agosto d!l 1!HO .
.Joaquim Pereira de Macedo,
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6

Prefeito Municipal.

de Agosto de 1910.

Clm'o Cordeil'o, Secretario.

Lei n. 272 de 6 de Agosto de 1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Ar!. 1." -Fica concedido, gratuitamente á Sociedade Beneficente dos Tra
balhadores da Rerva Matte, uma área de terreno de vinte e cinco metros quadra
dos (25mk) em lugar conveniente, no Cemiterio Municipal, afim de serem alli
sepultados os socios da mesma Sociedade e suas familias.
Ar!. 2.o-Fica o Prefeito autorisado a mandar demarcar a área de terreno a
que se refere o ar!. anterior.
Ar!. 3:-Fica revogada a lei n. 252 de 14 de Outubro de 1909 e mais dispo
sições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 6 de Agosto de 1910.
•Joaquim Pereim de Macedo, Prefeito )'fuuicipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Agosto de 1910.
l'laro COI'deiro, Secretario.

I

-
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Lei D. 273 (le 25 de Outubl'o de 1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.'-E' concedido o auxilio de um conto de réis (1:000$000) ao Centro
Paranaense, com séde na Capital Federal
Art. 2."-Fica o refeito

'cução desta lei.

autorisado a abrir

os credito precisos para exe

Art. 3. R()vogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Preleitura de Curyliba, em 25 de Oútubro de 1910.
Joaquim Pet'eira de Macedo, 'Preleito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefitura: em 25 de Outubro de 1910.
C{aI'o Cordeiro, Secretario.

Lei D. 274 de 14 Novembro de 1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
CAPITULO
Receita
Art. 1°_A receita do Municipio de Curityba para o exercicio financeiro de
1911 é orçada em Rs 348;811$397, com o producto do que for. arrecadado .no
referido exerci cio, sob os fi seguintes :

fi fi

. 14.7;502$500
• ' 23:525$000'

1 Imposto de commercio e officinas do .quadro urbano
2 Idem idem do roc'o.
..
...•.
3 Transferencias de terreno .'
. ' . . ."
4 Imposto sobre bebidas .
.
.
.
.
.
.
.
.

5 A'ldiccional deõ %

,'.' .
. '.
'.
.

.

.

.

Aferição de pesos e mlldidas
Fóros do quadro urbano. .
Fóros do rocio. . . . . . . . . . .
Imposto sobre terrenos não edificados e muros
Imposto sohre calçamento
.
.

14 Matricula e mà.rcação. de vehiculo's
15 Emolumento's

,

.

.

.

.

16 Cobrança da divida aetiva.
17 Matricula de cocheiros.
18 Malri"ula de cães
.
.
.

:

.

.

.

"

.

19 imposto sobre frentes não ,revestidas

20 Multas

,

.

.

2:478$333
f1:3135633
12:000$000.

sobre os impostos acima .

6 Renda do Mercado :'.
7 Renda do Matadd'uró .
8 Renda do Cemiterio. .

9
10
11
12
13

I. 12:766$833

.

.

.

. 21 .Renda eventual.
.
. .
2 Emprezas sanitaria e de

.'. .
bonds.

.
.

.

48:000$000

"

7:471$000
8:250$350.

8:482$710'
10:725$173
2:132$618
. 14;11$275
11:289$206
8:471$t27
10:122$955
$
965:500'
38$775
542$581
2:141$768
2:400$000
------

R48:811$397 r

-
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CAPITULO

11

Despeza

Art. 2.°

E' fixada em rs, 348:811$397 a de3pea cc,m os

ao Governo do Municipio, durante o exercicio de 1911,
Arl. 3.° Fica o Prefeito auto risada a despender a quantia

serviços affecto

de rs, 11:400$000
com o serviços a cargo da Camar'l Municipal, de accordo com as dotações das
seguintes rubricas :

 1.0 SECRETARIA DA CAMARA
1 Secretario. . ,
1 2: Escripturario
1 Archivista,

.

.
.

.

3:600$000
2:400$000
2:400$000
1:20(1$000

.

1 Continuo-servente.

9;600$0(;0

 2,o-ExPEDIENTE

Com esta verba 

8(0$000

".

 3,o-EvENTUAES
Cum

esta

verba,

,

,

,

.

1:000$000

11:400$000
,

Art. 4: Fica o Prefeito

autarisado a despender a quant ia de rs

337:411$397 com os seniços á cargo da Ptefeitura
as dotações das seguintes rubricas :

.

Municipal de accordo com

 1,"-PREFEITURA
Subsidio ao Prefeito

10,000$000

 2.0-SECRETARIA DA PREFEITURA
1 Secretario

.

1 Amanuense •

,

360[1$('00

,

1:800$000
1:500$000

1 Porteiro continuo,

6:90r$OCO

 3'. LJIRECTORIA DO THESOURO E CONTABILIDADE
1
1
2
1

Diredor Thesoureiro ,
l' Escriptnrarl:.J .
. ,
2' Esaipturarios a 2.40)$
2 Escripturaria aferidor

.
,
.
,

3.1100$OJO
3:000$1100
4:800$00)
2400$OúO

13:800$000

5.000$000
3 HOO$OOO

8,300$000

 4'. DIRECTORIA DE OBRAS
l' Director
1 Ajudante

 5', DIRECTORIA DE HYGlENE
1 Director

4.200$000

.
 6', INSTRucçÃO

PUBLICA

1.200$000

1 Professor.
 7: MERCADO MUNICIPAL
1 Administrador.

L

3:000$001

.

,-



--j'

{-<".

j:":::<",' '..

.

'\-.

k

,(

.""

-'

tl;.F.icMeral

elo'

;P'H 1' Ajudallte

. _

....

' '.,_ •.,

)3 Guafdas montados a 1:500$

",

3,000$000 o
2.400$DOO
4:5DO$OOO
7-800$Cqo

•

."':

.

,;,o /,'7 6
» .•', ,a pé a, 'co 1:300$ 'o
'. o
/'
1 Fiscal'do Mataduro e b"nds (dJ3 aC9.<?rdg .com cO I
.r
..J' . <!-rl'spectivo cOlltracts) ,o
r'r"

f-

,,_.:F

 ,'-'..

;;;.-

:-

"

2:Úl1$OQQ " ,



Expe,;)'enfe"o"", 
u

-

...-

:

•

p __:', ,J :900$000

 10o°-:EXPEDIENTE 'GERÃ:L .

.

•

-,', '

• • .-"f- •..-

; ,;,  "

• ,... ".

.

 ,,-;,'

o

'.

o

1 Dirpctnr Secrl'tariô ,

1 Ail1dnte de engenheiro'
1 Fiscal.

,- .. ,

_, _,

; 1 ;... !"'_.

J

\..

""

,

...

0:400$000".
3:500$000
10:100$000

{í1" 'PEstO;L:IN::IVO ---=---: /"" ,';;:;'

1 Contador Tll'esoureiro"":":',

1 Guarda.

•

 - i:20'0c-$Oo:r",".;:-'. ;;

Alnl(nel de casa, , ... ' • o,.. .-"L.":.""
,;,
Publicação de actas àétos,e"impressào de livro i :

"Y'f",r-

t :"1

,20:100$)0 l.

_

"!"'.

....

i"

,,;;-: : ::''f9 .'éEIITERI(/ MU:iIÍi.\L

1 Admini;trad'or

1 Arehivista

,. 



" ,f" .• ;;;:,.
0.-'''''

'd..,

. 

. 4:2'Jà$00
3H60$0:;0

2:400$'100

_

859$9G'J
1:692$::100

• '-C"'" .-. .747$885 

..-_--

.--,/

__ .::.....-...-==---''

13:260$145.,

...

,.r:

,,..  -o-- '12.o-REMoçÃó DO L1:-E LiMPEZA 'DA CIDADE
A despeiider com esta verba.
;.....:;.;.

 " "'c(

 13:-ElIlPREZA SANITARIA

A despeiider. 'com:;sta":vrb. ..

_..,

.,--"-::'-

, .. _'

_. , _""'" ;;:400$Oo,O

'"

.. ;

 14.o:Ju.Rosc¥ MORTISAÇÃÕ .DÃ=":DIVID,;: MUNIClPA.< 
A espender


com esta

verba" o

A despender com:esla' verba .> o

:

122:280$000

7  15,oRÉsfiTUIÇÃO DE'" DÉPO"'SI'fOS;O. ... " 'r- -

.".

.' o

?'.

oó::' -.'''''"$'

-,
". "
,
r' 
",/F"'
' 16, EXERCICIOFINDOS _ p",-



A despender

::-""

com

esla

.

...

verba,"

\.

o..,"

.,...----

,:,... "1

..;,  " ,$

 li, EVENTUAES

A despender com esta. verba.

2,000$000

._':' -- -
'{l'tl&"--OBRAS
PUBLICAS .EM
_
-" -'-d"" .,:,
; •

"p....

,

,

A. despender com esta verbá-., ", ',. o ;'

.

,

.

GEfiAL

-:<,...101:171$252

--....:::;;;;:...;,

337:411397



RE;SUMO

-,

A despender com os serviços. da pamara Municipal

Idem, idem da Pr'efeilu,ra,

' •. '

.-

11:40Ó$OOO

337;411$397-j
j

-,,_

. ....,...:;-c--

.: .. "348:811$397

/J

 r6 

CAPITULO 1Il'

DISPOSIÇÕES

GERAES

Art. 5.0-0 exercicio financeiro de 1911 começará em 1° de Janeiro e ter
minará á 31 de Dezembro do mesmo anno, com um mez addlcional para a sua
liquidação e encerramento.
Alt. 6 O-Continuam em vigor 8S sctuaes tabel1a9 de impostn,
Art. 7.'-Continuam emvigor O!! arts, 6,° e 7.° das Disposições Permanen.
tes da Lei n. 223 de 9de Janeiro de 1908 e o art. 9.° da Lei n, 254 de 3 de

Novembro de 1909.

'

Art. 8:-Revogam.se

as disposições em contrario.

Prefeitura do Municipio de Curytiba, em 14 de Novembro ,de 1910.

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 14 de Novembro de 1910.
Claro f:ordeiro, Secretario,
'I

'1

Tahella de Impostos pal'u 1911
QUALIDADE DO IMPOSTO
S LO -A

1
2

Agencia de loterias do Estado-licença

Impostoam1:!a.l .....  .

4

5

6
7
8
9

10
11

°12,

•

.

' "

,-.

15li$00
100$000

•••••

200$OCQ

.

"

','

,

Agente de bIlheteSCle loterIa1rdeforado Estlmposto an'
nual,

3

','"

•

."

=. ,-

Agente de companhia de seguros de qualquer especie, impos-

to annual, . . , . . .,
.... ,
.'
Ágente de bancos nacionaes e estrangeiros imposto annual .

Agente-de casas commerciaes d() Pfliz ou do estrangeiro que
offerecer mercadorias por amostras, estabelecido em casas
particulares ou com escriptorio-Iicença
'

Imposto annual.,
,...,'
,
.
.
.
Alinhamento e nivelamento para construcção de casas, gradis, muros, etc., cada 100 palmos ou fracção ,
,
Alfaiataria com venda de fazendas, de L" classe-licença.
Imposto annual.
.
.
.
Idem, idem de 2," classe-licença.
Imposto' annual ,
,
,
,.
,
Idem,' idem de 3,", classe-licença,
Imposto annual.
.
,
,
,
.
,
,
,
Idem, sem venda de fazendas, de L" classe-licença,
Imposto annual, . . . . , . . . .
Idem, ,;.rlem de 2," classe -licença.
,

Imposto: annua!..

"

.'

Aranha de 4 rodas independente de matricula
Dita de 2 rodas idem . . . . . . •

'250$00U
óOO$OOO

200$000
200$000

10$000
120$CüO
_150$000

100$000
100$00 \,

SO$OOO

SO,J;OOO
60$OaO
óO$OOO
40$000

2ÕCOO J
15$nnO

1O000

O"

13
14

15
16

17

18
19
20
21

22
j?3

24
25

li

100$000

Açougue de carne ver.de, de. 1. clasile-;-licenca
Imposto
annual,.
..'
Idem, idem de 2." classe-licença.
Imposto annual. .
.
.
.
.
.
.
.
Idem, idem de (fóra do rocio)-Iicenç.a .
Imposto annual.
.
..
.
Amolador com. rebolo-;-licença .
Imposto nnnlin I.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

100$000

80$000

80$000
40$000

40$000
30$000
25$000
5$000
5$000

Aguardente que entrar no ll1uiücipio, por pipa.
Alcool nacional, idem
Aduelas, por tonelada
Alho, por kilo..
.
Areia por metro,n13

por pipa.
.
. . . .
. . . .

Andaimes - licença.
metro 2.

.

Aves, uma.. . . . .'. .
Automoveis,--imposto annual.
.

.

.

l$OOJ
$010
$200
$ 50
20$000

. .
.'.
.

5$000
$200

 2.0-B
1
2

3
4

Bancas no mercado, para a venda de fructas, hortaliças etc,
etc., aluguel mensal por metro corrente.
....
Botequim junto aos circos ou outros estabelecimentos
de divertimentos publicas, por mez, adiantadamente. .. .
Botequim, casa de pasto ou restaurant de l"classe-licença.
Imposto annual. .
.
.. .
.
Idem,jdem de 2." classe-licença.

- lmposto annuàl.

5

6
7
8
9
10

.

.

.

.

.

.

Idem, idem de 3." classe-licença.
Imposto annual
. . . . .
. .
Idem, idem de de 4." classe-licença.
Imposto annual . .
. . . . .
. . .
Banco ou casa bancaria,-imposto annual . . . . . .
Baile a fantasia, não sendo gratuito, licença para os 3 dias
Baile publico, não sendo gratuito, cada um. . . . . .
Barbeiro com perfumaria e miudezas -licença
Imposto annual.
. . . . .
.
.
. . .

11 . ruem sem perfumaria, de L" classe-licença.
12
13
H

15

16
17
18

20
21

Balança decimal para engenho,aferição.

22

Idem de

.

.

.

.

balcão, aferição.

.

.

.

.

150$000
100$000

90$000

80iOOO
50$000:

50$000

400$000 !
80$000

50$000
100$°00
100$000

80$000 '

50$000

Imposto annlal 'po' cada um . . . '."
.
BrIgas de gallo, fóra do.renhideiro,-licença por dia.

-annualmente.

50$000
150$000
150$000

80$00 ,

Imposto annual. •. . . . .
Idem, idem de 2." classe-licença.
Imposto annual. . . . . . .
Idem, idem de 3." classe-licença
Imposto annual. . . . . .
Bilhar-licença. . . . .

Banha, por kilo.
. . . . . .' . . . . • .
na.tatas, por cargueiro.
.
Brmquedos e papeis, loja de-licença.
Imposto annual. . . . . . . . .
Banha, refinação ou fabrica de-licença.
Imposto annual. . . . . . . . . . . . . . . .
Bilhetes de loteria, vendedores por conta ou não das agencias

19

3$000

.

.

.

.

.

.

.

..

.

..

.

50$000
30$000
30$000
100$000
80$000
10$000
$010. '
$300
100$000
100$000
100$000
100$000
50$000
10$000
5$000

18 23
24
25

Idem de pharmacia, aferição, . .
Bycicletas,-imposto annual . . .

a vapor,-imposto annual

10$000
5$000
8$000

 3,o-C

1
2

Casa de pensão que forneça comida para fóra,-licença •
Imposto annual. . . • • . . • . . . . . . . •
Casa em que se vendam fazendas, objectos de armarinho,
chapéos, calçados, ferragens, seccos e molhados e outros
semelhantes, juntos ou separadamente : de L", 2," e 3."
c1asse,-licença.
,
. .
Imposto annual de L" classe. . .
;>
;>

3
4
5

6
7
8

;>


Dita, dito

dito de

10

11

13

14
15

»

»2," classe.

,

,

,

.

,

,

.

.

,

,

.

.

.

.

2 rodas

,

17

Idem, tonelada. . . .
, . .
Casa especial de fructas -licença.
Imposto annual. . .
, . . .

20

21

.

,

.

.

.

.

.

,

,

,

.

.

,

,

Cascas para cortume: carro de 4 roda

19

,

.

.

Cada espectaculo . ,
,
. ,
. ,
,
,
,
. . . . .
Dita equestrp, gymu'lstica e d'3 toure 'd lres- licença . •
Cada espectaculo . . . . . , . . . . ,
.
Dita de outra qU'lI':Iuer especie não especIficada. p1f<l es.
pectaculos publicos-licmçl
. • . • . . . . • . .
Cadl. espectaculo . . . . . . . . . .
• . • ' .
Circos. coretop, etc. aluguel da praça para as suas edifi.
cações, por metro quadrado
,
.
.
.
Carvão, carro 4 rodas . , . . . .

16

18

.

Idem com salão para bailes, que tenha jogo de bola5
embora pertença á sociedade ou club, imposto annual
,
Idem de banho, licença, .
, . . . ,
,
,
,
,
,
.
Imposto annual. .
,
. . .
,
. .
. . .
. '
. .
Companhia Dramatica ou Lyrica ou de cJncertos publicas, li-



L

4." classe,-licença.

Cl\sa de descontos e penhores-imposto annual .
Casa de commissões- licença
. • . • . .
Imposto annual, . • . . . . , . . . • . . . .
Dita cujo ramo de negocio consista em joias, pedra preciosas
obras de ouro e prata e relogios,
licença. ,
Imposto annual de L" classe. . . . . . . . . . .

cença"

12

...
...

Imposto annual.
,
. . , • . . ,
Dita, dito dito de 5," classe,-licença.
Imposto annual. . .
,
,
,
,
. .
Dita, dito dito de 6," classe-licença. .
Imposto annual,
,
,
. . . . . .



9

2,"
3,"

,

.

Confeitaria de 1" classe-licença
Imposto anDual,

.

.

.

,

Dita de 2" classe-licença.

Imposto annual, . • .
•
Dita de 3" classe-licença.
Imposto annual.
. . ' .
,
.
Confeitaria sem venda de liquidas espirituosos -licença
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
'
.
,
.
.

100$000
80$000

200$000
800$000
500$000
300$OQO
150$000
200$000
100$000
12\J$000
80$000
80$000
400$000

20:1$000
150$OJO
20Q$100

300$'00

200$000
5')$OJO
50$1)00

50$000

5')$003
30$000
100$')00

30$000

1'0$030
30$JJO
$3'0
1$ lO')

$600
$600
1$00
20$000
20$000
20'$000
5[)(1$000

150$roo
30"$0')0
111(1$000
200$00 I
100$ 00
5'"'$0 O

19

22

23
24

25

Colchoaria licença. . .
. .
Imposto annuaI.
.
Cortume de 1" classe-licença
Imposto annuaI.
.
.
.
.
•
Dito de 2" classe-licença.
.
Imposto annuaI.
. . . . .

Cortume de 3" classe-licenças

Imposto annua\.

26
27
2
29

30
31
32

.

.

Caldeireirc-licença

.

.

.

.

.

Imposto annual.

.

.

.

.

.

Corrector. imposto annual..
.
Corridas de cavaIlos fóra do Prado-licença..
.
Carro ou carroça para conducçào de carga, cada roda an-

nualmente

.

Carro de aluguel para

.

34
:l5

36
37
38

39
4'1

.

.

.

.

.

passeio ou passageiros,

,

•

.

.

cada roda

annualmente.
.
.
.
.
Dito particular-cada roda annualmente.

. "
.
Carrinho proprio para conducção de lenha e outros objec

tos, cada roda annualmente

33

-

.

.

.

.

.

.

.Carro, carreta on carreião-cada roda annualmente.

Ditos de duas rodas, para conducção, na cidade - matri.
.

.

.

.

.

.

.

.

..

....

Carroças ou carrinhos, que vêm a cidade com pro duetos da
lavoura ou industria - matricula annua! ..
.
Cocheira ou estrebaria que receba animaes á trato-annualmente

.

Casa em que se venda moveis novos ou

etc., licença .
Imposto annua!.

.

.

.

.

.

.

.

.

velhos, tapeçaria

.,.

.

Couro bruto que entrar no municipio-ptJr kilo.

5$000
10$000
5$000

2$000
2$000

.

Carros de praça ou particulares-matricula annua\.
.
Ditos de quatro rodas para conducção na cidade -matricula
annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
....

cuIa annual.

50$UOO
HO$OOO
200$000
200$000
150$000
150$000
100$000
100$000
100$000
100$"00
20U$000
50$000

.

10$000
10$000

5$000

3$000
50$000
150$000
200$000

$010

41

Café. producção do Estado. que entrar no municipio pelo
interior-por kilo .
.

$010

42

Couro prepHado ou curtido-por

$1)20

43

Centeio-por cargueiro .

4

Club, que tiver bllhu ou botequim-imposto aunual

45
,],6
47

CrilHt entrada de outros municipios-por1,ilo.
Cães
apimados - matricula annual.
.
.
.
.
Calçamento em ruas de 15 metros de largura, de
a parede, por m3tro corrilnte-impJ'lto aunual .

kilo

.

$300

100$0::10
.
.
.
parede

$050
5$000
1$500

Nas 1'uas cuJet laJ'gura exccde/' de 15 metl'os o im
posto annual serU de.- 2.$900 P01' met1'0 COl'l'ente.
Picam isentos do imposto acima por 15 annos. os

propl'ietal'io.Q que contribuÍ1'em com a importancia
da mão de obm para o calçamento da {rente de
suas pl'opiedades
48

FIca treado, de accordo com a Lei n. 248, o i mposto de 0$003 annuaes por

metro lltlear para o calçamento a paralellipipedos e de 2$')00 para as ruas
a mac-adamisaçà'J, fiCando isento deste imposto os proprietario que paj!ll

rem inlergralmenle os respectivos
de 10 de Julho de 1902.

calçamentos de accordo com a Lei n, 54

-

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

62

20-

Carpinteiro, officina de - licença. .
Imposto annuaI.
. ..
.
Carne de porco entrada no municipio-por kilo.

.
. .
Chapéos de sól ou cabeça, officina de concertar-licença.

Imposto annual.

.

.

.

.

.

.

.

Cerveja entrada de outro unicipio - por duzia
Calçado, vendedor ambulante, - imposto annual
Cal m, 3 . . .
Cebolla, kilo.
.
Cera, por kilo.
.
Carrinhos de conducção de pão-cada roda
Matricula,. "
.
Cocheiros-matricula. . . . . . . . ..
..
Casa de negocio em geral onde se venderem drogas
preparados medicinaes licença
Imposlo annual
.
.

.

50$0(.0
30$000
$010

50$000
5($000
$250
30$000
$3\)0

$010

$010
3$000
3$000

e

.

Cooperativa (organisadores de) impostu annual

Cinematographo, licença
Por lo'spectaculo. • •

20$000
150$000
150$000
50$000
50$000
5$000

 4°-D
1

2
3
4

5

Deposito de forragem-licença
Imposto annual
.
.
Dito de xarque-licença
Imposto annual
.•..
.
Ditoou casa para a venda de lenha ou combustiveis-licellça
Imposto annual
.
.
.
. . . .
Dito de farinha de trigo centeio, milho ou farello productos
do municipio-licença .
Imposto annual
.
.
.
.
• . .
Dito de madeiralicença .,
. . .
mposto annual

6
7
8
9
10

.

.

Dto de cal dentro do municipio - imposto annual
Drogaria-licença
Imposto annual.
Dentista-licença
Imposto annual .
.
.
. . . . .
Deposito de farinha de trigo importada. de L" classe-licença
Imposto annual
..
Idem idem de 2." classe - licenca
Imposto annual .

60$000
60$000
100$000
80$"00
50$00f)

30$UOO
50$000
60$000
50$000
60$(l00
50$000
150$1100
100$000
150$000
150$001)
200$000
200$00U
100$000
100$000

 5.o-E
1

2

3

4
5

Escnptorio de companhia, empreza industrial ou mercantll 
licença.
. . . . ..
......-.
Imposto annuaI.
.
"
.
Dito de engenheiro, agrimensor. advogado, solicitador, ta
bellião, escrivão, inclusive o de casamento e eclesiaslico, me
dicos, guarda livros-licença . . .
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
Emprezas ou companhias industriaes que funccionarem na
capital e que estiverem sujeitas ás disposições de leis ou contractos pagarão 2 %
sobre o capital
Empreiteiro de obras-imposto annual.
.
Engenho de soque, de L" classe-licença.. .

200$000
100$000

80$000
80$000

100$0'1()

300$000

o

21

6
7
8

9

10
11

12
13

-

300$000

Imposto annual
Dito, dito de 2." classe-licença.
Imposto annual.
.
..
Dito, dito de 3." classe-licença.
Imposto annual .
Dito de serrar-li(:ença.
.
.
Imposto annual.
.
Dito dito á vapor licença
Imposto annual.

Emolumentos

de concessão

300$000
150$0;10
300$000
100$000

100$000
100$000
100$000

.

requeridas á Càmara Munici

pal (Lei n. 204 de 22 de Abril de 1907).
Emolumentos sobre transferencias de terrenos do quadro urba
no e rocio, e sobre averbações para legalisar titulas d,as partes por carta ou fracção.

.

.

.

.

Idem pela confecção de plantas, pela secção techniça alem do
respectivo

sello

.por

cada

lote

.

.

.

.

.

Idem sobre contractos lavrados cÇlm, a Camara meio
por cento (1/2 %) independente do respectivo sello . . .
14 Idem por qualquer licença concedida pela Camara ou pela
--Prefeitura '. .
..
,. "
. . . . . .
15 Idem de verificação de terrenos, do rocio ou do quadro urba.

16
17
18
19

20

nO,até duas cartas-por carta ou fi'àcção

.

20$000
lQ$OOO

12$000

.$
.5$000

15$000
10$000

se fôr fórado quadro urbano

.....

,

.....

10$000

nhá
Por anno de

,

.

.

,
.

$100
1$000
20$000
20$000
.50$000
v0$000
.50$000
20$000

Idem de certidões passadas pelas secções da Camllra por li.
_

busca

,

,

,

.

.

,

,

.

,

.

Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se vender leite, licença

Imposto annual.

.

.

.

officina,

.

.

21

Encadernação,

22

Imposto annual
Estofador, officina de-:Iicença

23

.

Idem idem de duas cartas pHa cima,-por carla ou fracção
Idem de vistorias feitas pelo engenheiro e pessoal da
fiscalisação, á requerimento das partes, além da conducção

150$000

-.

licença
.
.

"

Imposto annual. . , , .'. ,.
.,."..
Espectacul0. concerto ele. etc., sem ser por companhia,
mas do qual aufiram lucros-licença.
Por especlaculo

50$000
ló$COO

S 6°-F
1

Fabrica de mobilias de vime, I' classe-licença,
Imposto annual.
.
. . .
Idem, idem de 2" classe-licença' . • . . ,

2
-Imposto_annual.

.

.

Impo.>to annual,

_

.

3

'"
5

6
7

8

.

.

.

.

.

.

.

,

.

:

.

.

.

.

,

.

.

Idem de gravalãSeespartilhos-licença.
"

.

,

Idem de vassouras e escovas de crina-licença

Imposto annual.

.

.

,

.

,

.

,

,

,

.

.

Idem de chapéos, de I' casse-licença ,
Im!>osto annual. . . , . . . , , .
Idem, idem de 2& clase licença , , .
Imposlo annual. . : ... . . . ',' . , . . . .
Idem de chapéos de sol e deposito dos mesmos-licença.
Imposto annual. .. , , . . . . . . ' . , • , .
Idem de carros de passêio-Iicença • . . . , ,

100$000
40$000
40$000
20$Coo
50$000
30$000
30$000
20$000
200$000
100$uoo
200$000
50$000
100$000
100$000
200$000

22

9

10
11
12

13
14

15

Imposto annual.

.

•

.

.

.

101\$000
70$000
50$000
150$000
300$000
10(.$000
2úo$000
80$000
150$000
20(,$000
200$000

Idem de carroças ou carrinhos-licença.
Imposto annual..

.

Idem de sabão e vellas. de I" classe.

Imposto annual.

Idem, idem de 2" classe-licença

Imposto annual.
Idem, idem de 3" classe-licença

Imposto annual. . . .
Idem de cerveja licença.

.

.

.

Imposto annual
Idem de bebidasartificiaes-licença
Imposto aunual
..
.

400$000

16

Idem de licores e vinagre liçença.
Imposto annual . . . • . . . . . . •
Idem de aguas de sellz, gazosa e gelo-licença

17

Ide'm de charutos ou cigarros, que venderem preparados

18
19
20
21
22

23
24
25
26

27

Imposto annu1.

.

.

.

.

.

.

.

•

de fóra-Iicença
Imposto annual
.., . ..
.
Idem, Idem que não venderem preparados de fóra-Iicença
Imposto annual . . . . .
Idem de phosphoros-licença
Imposto annual
Idem de vidros licença

Imposto annual

Idem de papel-licença.
Imposto annual.
Idem de colla-licença
Imposto annual .
..

Ide

5[.$000

.

29

Idem, idem de 3" classe-licença

•

.

.

Imposto annual .

30

Idem de massas-licença
Imposto annnal .

31
32

33
34
35

Idem de
Imposto
Idem de
Imposlo

100$000

80$000

28

.

100$000
50$000
400$000
400$000
200$000

100$000
100$000

Idem de barrica, de I" classe-licença
Imposto annual .
Idem, de 2" classe - licença
Imposto annual.

150$000
100$000

200$000
100$000
80$000
3r$000
100$000
150$000
100$000

de torrar e moer café, de I" classe-licença

Imposto annual
Idem, idem de. '2" classe-licença.
Imposto annual .
Idem de 3" classe-licença .
Imposto annual
Idem, de fogos artificiaes-Iicença
Imposto annual.
.
.
.
.•

300$000
100$000
50$uoo
150$000
100$000

desfiar fumo, licença.
annual .
meias-licença .
annual..
.....•...

.

Fumo que vier para o municipio e nelle se vender, ou fõr

30$000
100$<;01)
100$000
50$000
50$000
20$000
2l$000
10o$uQ,0
10($000
10( $000
60$000
6c'$000
60$000

exposto á venda, por 15 kilos.

1$000

Funileiro. de I" classe-licença
Imposte annual
Idem de 2" classe-licença .
Impolo anuual

60$000
50$000
4f.'$00u
4e$000

-------------------'g4

-

36
37

38

23-

Ferreiro ou ferrador, de I" classe-licença.

Imoslo anDua!. ..
Idem Idem de 2. classe-licença
Imp1sto annual.
.
.

70$000

50$000
3"$000
30$000

.

Frene de muros ou gradis nas ruas. praças ou travessas
macadarnisadas -annua!menle por melro corr€'nle

2$000

Ficam ÍHentos os muroS ou gradis dejllrdins e po
mares e os dos depositas de madeiras ou lenha que
pagarem os reectÍ1;os impostos.
39 Feijão-por cargueiro. .... . . .
40 Frenle de muro, frente não edificada ou gradis, nas ruas,
praças ou lravessas calçadas e CUtOS proprietarios pagaram

o calçamento -annualmente por metro corrente

Idem idem nas quaes o calçamento fôr pago

41

cipalidade por metro corrente annualmenle .

Idem de terrenos não edificados nas ruas

ladas

.

.

.

.

sómente nive-

annualmenle-por metro corrente

46
47
48

Fôro annual de terreno do quadro urbario por 0,22
Forragens, deposílo de-licença .
Imposto annual. . . . . . .
Flores, fabrica de-licença. . .
Imposto annual. . .
.
Farinha de centeio-por 90 kilos
Farello de dito dito - •
'.
Fenno-por 15 kilos..
.....

50

Ditas em cento

45

49

Fruclas e outros semelhantes--por 90 kilos.
.

•

.

.'.

•

.

.

.

2$500
5$000

.

42 Fôro annua\ por carta de terreno do Ncio de 12 100 me
--tros-qúÚdradoJ>__. . . .. . . . . . . . . .
As fracçõe serão pagas .proporcionalmente.

43
44

.

pela muni-

$300

,

$500
5$000
$050
60$000
60$000
30$000
30$000
$300
$300
$050
$400
$050

S 7.0-G

1
2
3

4

Gado vaccum abalido para xarque-por cabeça (lei n. 115)
Dito abatido no matadouro-por cabeça . .

Vitela-por cabeça.

.

.

Gado suino, lanigero, cabrum etc., etc.-por cabeça.

Gatras'-por kilo

.

.

"

.....

5$000
5$000
3$000
2$000
$010

S 8.o-H

1
2
13

Hotel de 1: classe

,

licença.

Imposto annual

.

.

.

Imposto annlúl

. . ,  .

ld"m de.2: clase. -licença

Idem de 3 .• -licença

Imposto annual.

.

,

,



200$000
200$000
150$000
150$000
80$000
100$000

S 9.'-1

1
2
3

Imposlo predial sobre o valor locativo annual dos predios

alugados 120/0

"

.....

•....

Idem idem dos predios habitados pelos proprios donos 5%
Inslrumentos, officina de concerlos - licença . . . . .
Imposto annual.
. • •.
.....

$

$
30$000 (
20$000

24 -

 1Q-J
1
2

Jogo de bolas, na cidade, sem
Imposto annual.
Dito fóra da cidade-licença
Imposto annual.
.,

venda de poules-Iicença

100$000
100$000
50$000
20$000

 ll-K
1

Kiosque que se estabelecer
cença

nas praças não ajardinadas, li.
200$000
150$000
$010

•...

Imposto annual .

•

..

2

Kola, por kilo

1

Linlluiça-por kilo. '.

,

,

 12-L
2

3
4
5
6
7
8

9

Lenha-por tonelada.

Dita-em carroca de 4 rodas .
Dita-idem de 2 rodas. •
Limas, officina de-licença
Imposto annua!. . . . ..
.....
Licença para vender areia extrahida fóra ou

.. °_°-

dentro do

rociO,-impcsto annual..
.....
Idem para vender pedras idem, idem-imposto annua!.

20$000
20$000

nos não aforados,para esse fim commerCial-Imposto annual

20$000

Idem para extrahir saibro ou terra dentro do rocio em terre
Idfm pala trllzer realejos e oulros instrumento", panora
mas e ou'ros divntimenro:;, tocando ou
mostrando por
paga, nas ruas, eslradas e casas,-imposto annua!.

10

Leiloeiro,-Iicença.

.
.

.

Imposto annual
Dita de 2.& c1pssp, -licença.
Impos o annua!.

.

Livraria c' e 1." classe,

Iícença

Imposto annuaI.

.

.

.

.

.

13

.

.

.
.

.

.

.
.

16

.

.

Leilão de qualquer epec e. cada um.
Litograpbia de 1.. chse,-Iicenca.

16

Imposto annual.

.

11
12

14



$010
$300
$300
$150
50$000
60$000

.

Dita de 2 .• cIa:.se.-Iicença .
Imposto nnual
. . .
.
,
.
.
. . .
. • . .
.
Lolreiros laneados na frente de rstabel€cimentr s de qual

50$000
100$000
100$000
20$000
200$000
400$000
20lJ$00u
20'$000
150$000
100$000
100$000
80$000

2$000

quer natureza p1r anno

 13-M
1

2
3

4
5
6
7
8
9

• 1O
11

Maceira entrada de outros municipios-em toros.
neladas.

...

I!Qr to-

Difa serluda, idem .

1$000

Idem por curoça de 4 rodas .

1$000

Idem por dita de 2 rodas
Em B dUela pl:r ton elada .
Em tBbOlnha, idem.
.
Em palitos pari phr sph'ros, idem.
Idem, idem em ('arroça de '" rodas
Idem, idem em carroça de 2 rodas

Milho pnr cargueiro.

- -$6l:0

...ç

.

•

.

.

Marcenaria ce 1," classe,-Iicença

-.

$500
1$000
1$000
5$000
1$000
$800
$300
120$000

25

12
13

Imposto annual •
Dita de 2" classe-licença.

Imposto annual .

Dita de 3" classe-licença
Imposto annual

14
15
16

17
18
19

20
21

150$000
80$000
80$000
40$000
40$000
70$000

•

.

Marmorisla ou estatuario-Iicença.
Imposto annual .
Moinho para cereaes--Iiceuça
Imposto annual .
Idem. idem a vapor-licença
Imposto annual .

.

••••

Mascate que trocar ou vender imagens-imposto annual .
Idem de objectos de folha e ferro batido-imposto annual
Idem de fazendas, armarinho, perfumarias, calçado e seus
semelhantes só com uma caixa-imposto annual •
Idem, dita dito etc., com cargueiro, carrinh'> ou compa.
nheiro-imposto annual.
•

Modista, officina de-licença

50$('00
51>$000
1:10$000
100$000
100$000
100$000

80$000
500$aco

800$000

50$00Ll
50$000
50$000
20$000

Imposto annual .
.
MobIlias, officioa de concertar e invernisar - licença

Imposto annua1
Metro -aferiçãa
de um
.
23. Medidas, aferição de cada terno
24 Madeira para arco, tonelada
25 Manteiga, kilo

22

2$000

10$000
$200
$150

S 14-0
1

Ourives que trabalhar em ouro, prata e concertos-licença
Impo to annual •



Olaria
licença .
Imposto annual 1" classe

3

Imposto annual 2" classe
Ovos-duzia ou kilo

50$000
50$000
50$000
50$000
30$000
$020
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1
2
3
4

Paina de outros municipios-por kilo .
Papei e brinquedos, loja de -licença.
Imposto annual.
.
. . • .
Porlões do mercado aluguel :neU'al por
PlOto r-licença .
Imposto annual.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

- _5-..,Padaria de 1" classe -licença.
Imp'sto.annu_al.
. .
.
.
.
6 Dita de 2"class-e'-licenca

7
8

Imposto annual.

....

'"

Dita de 3" classe (fóca do roci')-!;cença.
Imposto annual.
.
.
Pharmacia-licença
Imposb annull.
PhrJDographo -licença.
Pho'.ographo-hcençl.
Imposto annual.
.
.
.
PIpa d'agua á venda-=imposto annuaI.
Pred os não rebocados e caiados, alem do imposto
,

9
10
11
12

$050
100$000
100$000
50$000
50$000
20$000
120$000
100$000
80$000
60$000
50$000
30$000
2 Jo:t:ooo
15'1$000
30$000
150$000
150$000
20$000

•
.
. .
cada lado

.

pre-

26
dial, quando

habitados e muros

sua conclusão

.

•

.

por metro corrente

•

.

.

•

.

.

.

até

.

13
14
15

Imposto annuaI. . . .
. • . . • . •
Pesos, por aferição de um terno.
.....
Porco vendido em pé no mercado ou fóra d'elle, por cabeça
Palha picada ou em feix<ls, por 15 kilos. . .

16

Peixe ou mariscos frescos ou salgados, por kilo

2$000
10$000
1$000
$050
$050

{l 16-Q
1

2
13
4

Quadros, officina de-licença
Imposto annual
•
.
.
.,
.•
Queijo de producção do Estado-por kilo

Quartos no Mercado, aluguel mensal para botequim

Idem, idem para fazendas

.

50$000
50$000
$100
50$000
80$000

 17-R
1
2

3

Renhideiro ou estabelecimento para brigas de gallo-licença
Imposto annual
•
•
Refinação de assucar -licença .
ImpOloto annual
.
.
.
.
.
.
.
.

Ripas para cerca, em carroça de 4 rodas.

100$000

-100$000
150$000
150$000
$600

5 18-S
1

2
3

4
5

6
7
8
9

10

11

Sirgueiro, officina de-lil"ença
Imposto annual
.
.
•
.

Sapataria de 1" classe-licença
Imposto annual

.

.

.

.

.

Idem, idem de 2" classe-licença

Imposto annual
Idem de 3" classe-licença •
Imposto annual
.
Selleiro 011 lombilheiro--licença

Imposto annual de I" classe

Idem de 2" classe-licença .
Imposto annual
•
Serralheiro com fundição -licença .
Imposto annual
Serralheiro ou ajustador-licença.
Imposto annual. .
Salsicharia-lIcença..
.
•
.
.
Imposto annual. . . . .
.
.
Sepultura nos cemiterios municipaes lsendo gratis aos' indigeLltes) para adultos.. . . . . . . .
. .'

Para menores de 14 annos. ,
. 0"-'":" • •
Dita em carneiro perpetuo, alem do pagamento de 5$000 por
metro quadrado.

80$000
80$000
100$000
100$000
50$000
30$000
30$000
20$000
60$000
80$000
50$000
50$000
200$000
20c$0(\0
50$000

50$000
100$000
50$000
4$000
3$000
50$000

 19-T
1
2

Toucinho, por kIlo .
.
Tóros de madeira por tonelad'l.

4
5

Idem, idem por carroça de 2 rodas.
Taboinhas por tl nelada.

R

Idem, idem por rarrüça de 4 rodas

.

$010
$500
$600
$300
1$000

,:.1

27 6
7
8
9

10
11

12

Taverna-licença
Imposto annual.
Torneiro, officina
Imposto annual.
Terrenos do rocio,

. .
•
de-licença.
.
.•
.
.
.
.
. •
concessão de accordo com o art. 10 da lei

de 21 de Maio de 1897, por carta de 12.100 metros qlladrados

Terrenos do rocio-transferencia por carla de 12.100 metros
Por fração até meia carta. . . . . .
.

Terrenos do quadro urbano,-transferencia por 22 metros
Dita por fracção alé 50 palmos-por cada palmo.

Typographia com officina de encadernação
etc.-licença. . . . • . . . . . . .

.

.

ou pautação
. . • • •

Imposto annua!. . •
. • . . "
.
Dita somente para impressão de jornaes-Iicença
Imposto annua\.

.

13

Tintureiro -licença

.

14

Imposto annua!.
.
Tanoaria-licença.
Imposto annual.

.
.

15

Tamancaria-licença.

16

Imposto annual.
.
.
Taboletas collocada'J na frente

,

nual por cada uma .

.

60$000
40$000
40$000
30$000
300$000
25$000
12$500
50$000
1$000
200$000
250$000
100$000
100$000
50$000
50$000
30$000

20$uoo

.

•

•
.
•
de edificios,

imposto an

20$000
20$000

2$000

 20o-V
1
2
3
4

5

Vendedores amhulantes de generos de I" necessidade por

mez adiantadamente.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

Vendedores ambulantes de doces, fructas etc., licença

Imposto annual.
Ditos de fructas no mercado-liC':lnça
•
Velodromos, frontões, kermesses, tiro ao alvo, parques
ou ouhos estabelecimentos onde se vendam poules de
jogos permlttidos por lei-licença
Impo to mensal..
..
•
VelldedI'Fell amhulantes de bilheleJ de Vlteria,-mensal

(Lei n. 240 de 24 de Abril de 1909).

.

10$000
30$000
20$000
20$000

500$000
300$000
lc$oco

 l-X
1
2
3

Xarque-por kilo . •
.
.
dIto, depositlJ de-licença ..
Imposto annual. .
Xarqueada-licença.
Imposto annua!. . .

$010
100$000
80$000
50$000
50$000

As officinas onde forem vendidos objectos importados, alem do imposto, pa
garão mais o determinado na 6" classe das casas de commercio.
Todos os impostos que não estiverem classificados n'esta tabella serão cobra.

dos de 20$ á 100$000 rs.

Fica iseDto do pagamento de imposto sobre lenha a empreza de luz electrica.
QuaeFquer das mercadorias constantes da presente tabella de impostos,paga
rão a taxa que lhes for correspondente no caso de exportação para fóra do muni

cipio.

(Lei n. 86 de 11 de Julho de 1902).

- 28TABELL! SUPPLM;NL\R DO IMPOSTO DE BEBIDAS
Fabrica de aguas gazozas :
L" cathegor:ia
2."
•
3.-

300$000
150$000
80$000

•

Fabrica de Cerveja
1," cathegoria
2."
3."

600$000
400$000
200$000

•

Fabrica de licores, vinagres, etc. etc.
1." cathegoria
2.-

700$00:3
400$000
250$0 lO

3."

TABELLA de preços para a armazenagem no deposito de

inf'ammavei - Por tres mezes
==

ESPECIE

DE

INFLAMMAVEIS

CAIXA

KILO

Pipa e f,'ar,cóes

Metro eubieo

1$000 róis

Agua raz .

Kerozene
Foguetes

sem

fletas

e

.300
bom-

rs.

bas

Pol vora ou dynam i te.
Foguetes com flexas.
Fogos de artificio em gmndesvolumes
Ditos para salões e outros
não clnssifi cndos

40 róis
O réis
60 réis

2$000 rói"

J

t 00 1's.

I

Tubclla stipplementar
a que se referem os arts. 7.° e 8.° das. Disposicões
para o eKercicio de 1910:

Geraes da lei orçamentaria

Alho, por kilo

Aves, por uma
Cebola, por kilo
Fructas, por 15 kilos
Manteiga, por kilo
Ovos, por duzia

PeiKes, mariRcos frescos ou salgados, por ilo
Bauha, por kilo
Batatas, por 15 kilos

005

020
005
050
100
010

04fJ

010
040

.. ,

-
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Café, pr-r kilo
Centeio, por 15 kilos
Carne de porco, por kilo
Feijão, por 15 kilos
Farinha ou farello de centeio, de
mandioca e outras por 15 kilos
Linguiça, por kilo
MIlho, por 15 kilos
Porco, vendido em pé, por cabeça
Toucinho, por kl10
Xarque ou carne seeca, por kilo
Queijo, por kilo

Vendedores ambulantes de verduras
de mão, por dia

005
040
010
010
milho, de

040
010
040
500
010

em cestas

010
050

100

Os generos que não estiverem c\lDsignados nesta tabella e que forem ven
didos no MercRio, pagarão os impostos da tabella geral.

Lei 11. 275 de 16 de Novemb1'o de 1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e

eu sancciono a seguinte lei:

Ar!. Doico.-Fica o Prefeito autorisado a abrir os necessarios creditos para
entrar em aceordo com José Euripedes Gonçalves, afim de liquidar as apolices
municipaes de que é e-te possuidor ; revogadas as disposições em contrario.

IGabinete da Prefeitura de Curytiba, em 16 de Novembro de 1910.
Jonquim Pereim de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 1 de Novembro de 1910.
vlm'o C.wdeiro, Secretario.

Lei n. 276 de 19 de Novembro de 1910
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Art 1.'-Flca o Prefeito autorisado a transferir á Eduardo Fontaine de La.
veleye ou á empreza que o mesmo organizar ou indicar, o contracto do calça
mento da cidade, modificando'o nos sl'guintes pontos : A) substituindo a ultima
parte da clausula 13 pelo seguinte: A Municipalidade reserva.se o direito de
fazer os pagamcntos de em dinheiro, querendo, bem corno o de resgatar, em
qualqucr occasião, as apolices emittidas, pagando se pelo seu valor nominal ;
B) reduzindo a tres (31 mezes o prazo de que trata a clausula 13° para os paga
mentos de accordo com a medição dos serviços executados e ílcceitos pela Pre
feitura ; c) pagando á parte. ao preço de mil e quinhentos réis (1$500) por me.
tro quadrado e pela mesma fórma estabelecida para os outros trabalhos contrac
tuaes, o serviço de alvenaria de cimento na's galerias pluviaes e que se tornar
necessario, á juizo da Prefeitura j D) estabelecendo o recebimento, pela Prefeitura,
da arborisação, immediatamente, após a realisação desse serviço em cada rua j
E) deixando á disposição do concessionario o material a retirar das ruas calçadas

actualmente e de que trata a clausula 70' do contracto j F) concedendo

realisaç1i.o dos primeiros 80000 m 2 de calçamento, recalçamento
sação, o prazo dc um anno, a contar da data da assignatura do

para

a

ou macadami
contracto assig-

-

30-

nado em virtude desta lei; G) retirado da clausuh 13 a importancia taxada para
o imposto de calçamento, recalçamento ou macadamizacão, ficando smpensa essa
determinação até que a C Imara resolva definitivamente á respeito.
Art 2,o-Revogam-se as disposições em contrario.
Glbinete da Prefeitura de

Curyliba, em

19 de Novembro de 1910.

Joaquim Pel'eim de Macedo,

Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 19 de Novembro de 19Lü.
(lm'o Cordeú'o, Secretario.

Lei n. 277 de 2t de Nóvembro de HnO
A Camara Municipal de Curytiba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Art l:-Ficam alterados os
lei n. 268 de 25 de Maio de 19 LO,
os trabalhos de construcção dentro
assignatura do respectivo contracto
mezes a contar da mesma data.

.

Art. 2 "-No

prazos estipulados pela alinea c.) do art. 2.' da
sendo os concessionarios obrigados a iniciar
do prazo de 12 mezes a contar da data da
e a terminar as obras dentro do prazo de 30

contract-J a lavrar em virtude desta lei,

constarão os favores

determinados pelo art. 3. da lei n. 268 de 25 de Maio de 1910.
Art. 3.o_A concessão de que trata eRta lei, é feita á Gino
Cia. ou a empreza que os mesmos organizarem.
Art. 4'-Revogam-se as disposições em contrario.

ZancheUa &

Secretaria da Camara Municipal de Curytiba, 24 de Novembro de 1910.
João Tobia.ç Pinto Rebello, Presidente

da Camara.

Publicada na Secr<ltaril d'\ Camara, em 24 de Novembro de 1910.
Januario das Chagas Barbosa, servindo de secretario.

Decretos
DECRETO N. 37
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o art. 11,' das Disposi
ções Geraes da Lei Orçamentaria vigente
Decreta:

Art. Unico.-Fica desta data em diante revertido á Municipalidade o terre
no e bemfeitorias existentes na rua Montevidéo com 48 palmo de frente e fun
dos correspondentes na ru'\ Dr. Carlos de Carvalho, pertencentes a Victor Keidro
wski, desapropriado de accôrdo com o termo firmado nesta data. Expeça-se or
dem para seu pagamento.

Prdeitura

Municipal de Curytiba, em 1° de Abril de 19LO.
Joaljuim Perei,'a de llfacedo.
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DECRETO N. 3S
o Prefeito do Municipio da Capital, usando da autor'sação que lhe confere
as leis de n". 261, 26'l e 265, de 2 de Fevereiro e 10 de Múo do corrente anno e
art. 2' das Disposições Geraes do Orçamento em vigor
Decreta:

Art. Unico.-Fica aberto o credito extraordinario de Rs. 3:551$570, para
pagamento, no corrente exercício ao medico municipal 767$7:W, ao administrador

do mprcado :lR3$850, á Victor Keidrowski 2:000$000, á Benedicta do Sagrado
Coração de Maria 400$000, no total de tres contos quinhentos e cincoenta e um
mil quinhentos

e

setl'nfa réis.

Prefeitura Mllnicipl de Curytiba, em 2 de Junho de 1910.
Joaquim

Pereit.u

de Macedo.

DECRETO N. 39
O Prefeito dfl Municipio da Capital, usando da autorisação que lhe confere a
lei Municipal n. 263 de 24 de Maio do corrente annl) e n\ conformidade do con
venio firmado com o GOI'erno do Estado nesta data
Decreta:
Art. L' Para pagamento da divida municipal será no dia 1.0 de Julho
viudouro emittida ,980) novecentas e oitenta apolices na importancia de 230:000$)
duzentos e trinta rontos de réis e dos sl'guintes valores: 60) sessenta apolices de

1:000$00), 60:000$000 ; (120) cento e vinte apolices de 500$000, 60:000$000 ;
(300) trezentas apolices de 200$000, BO.OOO$OOO (500 quinhentas apolices de
1<0$000, 50:000$000.
Arl. 2. -Estas apolices serão nominaes e vencerão os juros e amortis"lção
esli puladas na lei n 228 de 1 de O utubro de 1908, e assignadas pelo Prefeito,
Thezoureiro e rubricadas pelo Thezoureiro do Estado.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba. em 16 de Junho de 1910.
Joaquim Pereira de Macedo.

DRCRETO N.40
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista
approvada em sessão de 28 de Abril ultimo

a resolução da Cama.ra
Decreta:

Arl. Unico.-Fica aberto o credito extraordinario de quatro contos de réis
14:000$000, para pagamento ao cidadão Manoel José da Costa e Cunha, como Suc
cessor de Mottet & Costa, por saldo da caução por estes feita em 2 de Março de
1907, como garantia da proposta que apresentaram para abastecimento de agua e
exgottos da Capital.
. .

Prefeitura

Municipal de Curytiba, em 15 de Julho de 1910.
Joaquim Pel'eim de Macedo.

--
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DECRETO N. 41
o Prrfeito do Município da Capital. usando das attribuições de seu cargo
Decreta:

ArL Unico.-A cobrança dos irrpostos municipaes devidos em epocas de
terminadas se e!fectuará no exerci cio de 1911 nos seguintes mnzes :
JANEIRO

Aferição de pesos e 1llC'!lidas, matri('ula, marcação
culas de cães.

de vehiculos

e matri

MARÇO

Primeira prestação do imposto de commercio e forricinas do quadro urhano
o rocio.

M A I O
Terreno não edificado e muros, frentes não revestidas e calçamento.

JULHO
ForOR

do qua'lro

urbano e rocio.
SETEMBRO

Segunda prestação do imposto de
no 'e rocio
(iabinete da Prefeitura,

commercio

e omcinas do quadro urlJa

em 24 de Novembro de 19, O
.Joaquim Pere:m ele

Macedo.

DECRETO N.42

a lei n

O PTf'feito do Municipio da Capital, usando da autorisação que lhe confere
273 de 26 de Outubro do torrente anuo
Decreta:

ArL Unico. Fi'a aberto o credito rxtraordinario da quantia de um conto
de réis (1:000$000\ para pagamento ao Centro Parnnaense, com séde na Capital
FeJeral•
Gabinete da Prefeitura, em 2

de D()ze"l1bro de 19 LO.

Joaqtâm Perei:'a ele Macedo.

Actos
ACTO N. 42
O

Prefeito

Municipal da

concede 3.0 guarda fiscal á pé
licença para tratamento

Capital,

L'Jiz

mando dall allribuições de seu cnrgo,

Ribeiro de Aniradn, (90

de sua saurie, conforme

noventa dias

requereu, na fórma da lei.

Gabinete da Prefeitura, em 3 de Janeiro de 1910.
Joaquim

Pereim de Macedo.

de

-
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ACTO N. 43
o Prefeito Muniripal da Capital, usando das attribuições do seu cargo,
cencede ao guarda fiscal á pé, Sebastião Velloso, tres (3) mezes de licença para
tratar de sua saude conforme requereu e na fórma da lei.
Gabinete

da Prefeitura. em 3 de Janeiro de 1910.
Joaquim pCI'eil'{/, de "Macedo.

ACTO N. 44
o Prefeito Municipal da Capital. tendo em vista o requerimento do 2.' Es'
cripturario do Thezouro e Contabilidade da Camara, cidadão João P. Schleder.
concede. lhe a exoneração desse cargo, em consequencia de ter sido nomeado Es
cripturario da Ecola Federal de Arrendizes Artifices, por Dec, do Governo Fede
ral, e para sua vaga nomeia o cidadão Benigno Pinheiro Lima Junior. com os

vencimentos que lhe competir.

'

Gabinete da Prefeitura, em 4 de Janeiro de 1910.
Joaquim Pel'eim de Macedo,

ACTO N. 45
o Prefeito do Municlpio da Capital. usando das attribuições do seu cargo,
nomeia o cidadão Arthur Ribeiro de Macedo para occupar, interinamente, o lu
gar de guarda no impedimmto de Luiz Ribeiro de Andrade que acha-se licencia
do, percebendo os vencimentos que lhe competir.
Gabinete da Prefeitura, em'5 de Janeiro de 1910.
Joaquim Pereil'{/, de Macedo.

ACTO N. 46
o Prefeito do Municipio, tendo em vista a Lei n. 2j8 de 1.° de Fevereiro
do corrente anno, convida aos cidadão Antonio Leopoldo dos Santos e Henrique
Paim, para comparecerem nesta Prefeitura afim de assignarem o contracto para
o calçamento, recalçamento e macadamisação das ruas e praças desta cidade,
Gabinete da Prcfeitdra, em 4 de Fevereiro de 1910.
Joaquim

ACTO

Pel'eira de Macedo.

N.47

o Prefeito do Municipio da Capital, usan30 da autorisação que lhe con
fere a lei, nomeia para o cargo de Diredor de Obras Publicas Municipaes o En
genheiro Guilhcrmino Baeta de Faria. percebendo os vencimento'i marcados em
lei.

Gabinete da Prefeitura, em 9 de Fevereiro de 1910.
Joaquim Pel'eim de Macedo.

-
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ACO N.4S
o Prefeito do Município da Capital, tendo l'm vista a Lei n. 256 de 28 de
Janeiro do corrente anno, concede ao guarda fiscal Marcos Agapito de Mello, um
anno de licença para tratamento de sua saude.

Gabitlete da Prefeitura, em 16 de Fevereiro de 1910•
•Joaquim Pel'cim de Macedo.

ACTO N. <In
o Prefeito do Município da Capital, concede ao Ajudante do Administra
dor do Mercado, Antonio Antunes Sampaio, trinta dias de férias, conforme reque
reu, de accordo com a lei.
Gabinete da Prefeitura, em 19 de Fevereiro de 1910.
Joaquim Pcrcit'a de MI/ccdo.

ACTO N. 50
o Prefeito do Municipio da Capital, usando das atlrihuições de seu cargo,
concede ao Director da Hygiene Municipal, Dr. Candido de Mello e Silva, trinta
dias de licença para tratamento de sua saude, na fórma da lei, conforme reque
reu.

Gabinete da Prefeitura, em

19 de Fevereiro

de 1910.

.Joaq'lfim Pel'eira de Macedo.

ACTO N.51
o Prefeito do Município da Capital, usando das atlribuições de seu cargo,
concede ao Ajudante do Administrador do Mercado, Antonio Antunes Sampaio, á
exoneração do cargo, conforme seu pedido por telegramma de hoje. e nomeia
interinamente para o mesmo cargo o cídadão Victorino Correia, com os vencimen
tos que lhe competirem.
Gabinete da Prefeitura, em 18 de Março de 1910

Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N. 52
o Prefeito do Municipio da Capital, usando da autorisação que lhe conle
re a lei n. 226 de Janeiro de 1908, concede trinta dias de férias ao guarda fiscal
Arthur Marques da Silva, conforme requereu.

Gabinete da Prefeitura,

em 22' de Abril de 1910.

Joaquim PereÍl'a de Maccdo.

-
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ACTO N. 53
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vistàque seja exposta á ven
da para consumo da população da cidade, carne de gado doente com febre aph
tosa, que actualmente está grassando com muita intensidade, resolve nomear in
terinamente o veterinario Adolpho Peptowski, para examinar no Matadouro Publi
co, o gado que diariamente tiver de ser abatido, percebendo os vencimento men'

saes de (150$000) cento e cincoenta mil réis.
Gabinete da Prefeitura de Curyliba,

em 6 de Maio de 1910.
Joaquim Pet'eira de Macedo.

ACTO

N.54

o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribuições de seu cargo,
concede ao guarda fiscal á pé, Antonio Augusto Schleder, (60) sessenta dia" de
licença para tratar de sua saude, na fórma da lei, conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 6 de Maio de 1910
Joaquim Pereira de Alacedo.

ACTO N. 55
o Prefeito dr) Municipio da Capital, usando das attribuições de seu cargo,
concede ao guarda fiscal á pé, Luiz Ribeiro de Andrade, á exoneração do cargo con
forme pediu e nomeia para o lugar do mesmo o cidadão Luthegarda Ferreira da
Costa com os vencimentos que lhe competirem
Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 7 de Maio de 1910.
Joaquim Pet'eira de Macedo.

ACTO N. 56
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a Lei n. 265 de 10 do
corrente, resolve dispensar o empregado que occupa interinamenfe o cargo de
ajudante do Administrador do Mercado.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba. em 12 de Maio de 1910.

Joaquim Pereira de Macedo.

-A-CTO N. 57
o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribuições do seu cargo,
concede á Urbano Gracia Filho, auxiliar dafiscalisação, a exoneração do cargo,
conforme pediu e nomeia para substituil-o o cidadão Urbano José de Gracia, per
cebendo os vencimentos que lhe competir.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 17 de Maio de 1910.
Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO

N.5S

o Prefeito do Municipio da Capital, usando das aI tribuições do seu cargo,
cl?nced ao auxilar da Directoria de ()brs Publicas Municipaes, André Jouve,
trmta dias de férias, de accordo com a Lei n. 226 de 27 de Janeiro de 1910.

Gabinete da Prc!eitura de Curytiba, em

25 de M<tio de 1910.

JoaquúJi Pereira de Macedo.

ACTO N.59
o Prefeito do Municipio da Capital, em cumprimento ao art. 12 da Lei n.
258 de 1° de Fevereiro do corrente anno, resolve nomear para provisoriamente
fiscalisar as obras de calçamento da cidade, o Engenheiro Dr. Guilhermino Baeta
de Faria, actual Director das Obras Municipaes, passando a perceber os vencimen
tos marcados na mesma lei.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 7 de Junho de 1910.
Joaquim

PeI'Cira

de Macedo.

ACTO N.60
O Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribuições do seu cargo,
concede um mez de licença ao 1. Escripturario da Directoria do Thezouro e
Contabilidafle, Pedro da Silva Arouca, para tratar de sua saude, conforme requereu,
na fórma da lei.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba,

pm 21

de Junho de 1910.

. 7oaquim Pel'eim de Macedo.

ACTO N.61
O Prefeito do Municipio da Capital, resolve convocar o Poder Legislativo
Municipal para em sessão ordinariaj no dia 30 do corrente. ás 12 horas do dia,
afim de resolver sobre o assumpto da petição da South Brasilian Railways Com

pany Lemited, concessionaria dos Bands desta Capital, relativamente ao forneci.
menta de força electrica aos particulares e a quaesquer emprezas ou estabeleci
mentos industriaes.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em

27 de Junho de 1910.

Joaquirn Pel'ra de Macedo.

ACTO N. '62
O Prefeito do Municipio da Capital, usando das altribuições do seu cargo.
concede ao ajudante da Directoria de Obras, André Jouve, sessenta (60) dias de
licença para tratar de sua saude, conforme requerf'U, na fórma da rei, em vista do
attestado medico que exhibiu.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 30 de Junho de 1910.
Joaqtârn PereiJoa de Macedo.

-
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ACTO N. 63

o Prefeito do Municipio da Capital, usando da autorisação que lhe confe
re a lei n. 226 de 22 de Janeiro de 1908 concede ao porteiro-continuo, José Mar.
c?s. de Paula C'lvalcanti, um mez de férias, a que tem direito no corrente exer
CICIO.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 1 de Julho de 1910.
Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N.64

o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribuições do seu cargo,
resolve exonerar o Dr. Candido de Mello e Silva do cargo de Director da Hygiene
Municipal.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 10 de Agosto de 1910
.J oaq'úm Fereira de Macedo.

ACTO N. 65

o Prefeito do Municipio da Capital, usando das altribuições do seu cargo,
resolve dispensar da commissão em que se achava no Matadouro Municipal, ave.
terinario Adolpho Peptowski.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 10 de Agosto de 1910.
Joaquim Pereij'a de Macedo.

ACTO N. 66
o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribuições de seu cargo,
nomeia o Dr Alfredo de Assis Gonçalves para Director da Hygiene Municipal,
percebendo os vencimentos

marcados em lei.

Gabinete da Prefeitura de Curytiba. em

15 de Agosto de 1910.

Joaquim Pereil'a de Macedo.

ACTO N. 67
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo. em vista o Dec. n. 590 de 30
de Dezembro de 1909, expedido pelo Governo do Estado referente á Installação e
percepção dos impostos de Agua e Esgotos da Capital, e consideraudo que o ac.
tual contractante da Empreza S:mitaria acha se percebendo uma quota de

1:400$000 mensaes, quando é certo que a Municipalidade poderá conseguir com

menor dispendio o mesmo serviço, fazendo novo contracto de limpeza de fossa::!
exist.entes no perimetro urbano, e considerando de grande vantagem para os co-

fres da Municipalidade a reducção da quota até 'hoje estabelecida, resolve por es
ses motivos suspender a execuçiio do contracto firmado com o cidadão Francisco
Castellano, e mandar que se publique edital de concurrencia para o referido ser
viço até o dia 15 de Setembro proximo
Gabinete da Prefeitura, em 19 de Agosto de 1910
Joaquim Pej'eira de 1IIaced.).

ACTO N. 68
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo presente as propostes de concur.
rencia apresentadas para a limpeza de fossas no quadro urbano desta C'lpital, e
procedido ao seu exame, resolve classificar em primeiro logar a do cidadão Jay

me Ballão, que se

em

segundo

logar

propõe a fazer a limpeza pela quantia de Rs. 500$000 mensaes;
a do cidadão Domingos

Castellano

Rudine pela

quantia de

700$000 mensaes, e em terceiro logar a do cidadão Alexandre Marquesine, pela
quantia de 800$000 mensaes. Considerando, portanto, que a proposta do cidadão
Jayme Ballão é a que mais vantagens offerece a Municipalidade, determina que o
Secretario convide o referido cidadão a comparecer neste Gabinete até o dia 25 do
corrente, afim de firmar o respectivo contracto

Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 23 de Setembro de 1910.
Joaqllim Pej'eim de Macedo.

ACTO N. m)
o Prefeito do Municipio da Capital, acceitando a desistencia do cidadão Jay
me Ballã') apresentada em officio desta data, cuja proposta apresentada para o ser
viço de limpeza de fossas foi classificada em 1.0 Jogar, determina que convide-se ao
cidadão Dumingos Castellano Rudine para apresentar se nesta Prefeitura afim de
assignar o c'Jntracto para o referido serviço, por ter sido, na concurrencia aber
ta, classificada a sua proposta em 2 Ioga r, perdendo, portanto, o direito á caucão
de 20$000. o 1.0 proponente. Communique-se á Directoria do Thezouro e Contabi
lidade para os devidos fins.

Gabinete da Prefeitura, em 26

de Setembro de

1910.

Joaquim Pereim de Macedo.

ACTO N. 7,0
o Prefeito do Municipio da Capital, usando das aUribuições do seu cargo,
concede ao Medico Director da HygiAne Municipal, Dr. Alfredo de Assis Gonçalves,
tres (3) mezes de licença para tratar de seus interesses e sem vencimentos de ac
corda com a lei n. 270.

Gabinete da Prefeitura, em 20 de Outubro de 1910.
•Joaquim Pej'eim de Macedo.

-
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ACTO N.71
o Prefeito do Municipio da C:lpital, usando das aUrlbuições do seu cargo,
nomeia o Dr. João Evangelista Epinola para, interinamente, occupar o Cargo de Di.
rector da Hygiene Municipal, percebmio os vencimentos que lhe competir

G.lbiLlete da Prefeitura, em 19 de Novembro de 1910
Joaquim Pereira de Maeedo.

ACTO N. 72
o Prefeito do Municipio da Capital, usandu da autorisação que lhe confere a Lei,
nomei lOS funccionarios Municipaes Pedro d>( Silva Arouca, Benigno Pinheiro Lima Ju
nior e Silfredo Pedrosa para, em commissão, fóra das horas do expediente, procederem
ao lançamento dos impostos de .Commercio. e .Officinas. do quadro urbano e ro
cio da Capital, cuja cobrança no exercicio vindouro, será feita em virtude desse mes.
mo lançamento,

Gabinete da -Prefeitura, em 23 de Novembro de 1910.
Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N. 73
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a communicação do
sr. Fiscal Geral, de hontem dahda, resolve dispensar o guarda fiscal Joaquim
Rodrigues da Silveira
Gabinete d'l Prefeitura, em 2--t de Novembro de 1910.
Joarjuim

ACTO

Pereira de Macedo.

N.74

o Prefeito do M lllicipio da C:l.pital. usando das attribuições do seu cargo,
nomeia o cidadão l\hnoel Periira da Silva para, interinamente, exercer o cargo
de guarda fiical á pé, perceben lo os vencimentos iguaes aos de igual cathegoria.
Gabinete da Prefeitura, em 26 de Novembro de 1910.
Joaquim Pereira de Mace!lf).

ACTO N. 75
o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribuições do seu cargo,
concede ao Amanuense da Secretaria da Prefeitura, Amazonas de Almeida Tor
res, trinta (30) dias de férias de accordo com a Lei n. 226 de 22 de Janeiro de
1908, c'lOforme requereu.

Gabinete da Prefeitura, em 28 de Novembro de 1910.
Joaquim Pereira de Macedo,

-
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ACTO N. 76
o Prefeito do Municipio da Capital, usando das atlribuições do seu cargo.
concede aO Fiscal Geral, Arthur von Meien, trinta (50) dias de licença para tratar
de sua saude, conforme requereu.

Gabinete da Prefeitura, em 7 de Dezembro de 1910.
Joaquim Pereim de Macedo.

ACTO N. 77
o Prefeito do Municipio da Capital, usando da autorisação da Lei n. 226
de 22 de Janeiro de 1908, concede ao guarda fiscal á pé, José Martins de Olivei
ra, (50) trinta dias de férias, conforme requereu
Gabinete

da Prefeitura.

em 50 de Dezembro de 1910.
Joaquim Pel'eira de Macedo.

ACTON.78
o Prefeito do Municipio da Capital, usando das atlribuições de seu cargo.
resolve exonerar o funccionario Amazonas de Almeida Torres, Amanuense da Se.
cretaria da Prefeitura, por não ter se apresentado á Repartição na terminação
das férias que lhe loi concedida por neto de 28 de Novembro ultimo.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 31 de Dezembro de 1910 .

•Joaquim

l

Pel'eira de Macedo.

I:NDI:CE

LEI N 255 de 2d de Janeiro de 1910, concedendo novo praso á Edouar
do Fontaine de Laveleye para apresentação dos estudos de que trata
a clausula 37 do contracto de bonds.
LEI N. 2ó6 de 28 de Janeiro de 1910, concedendo um anno de
ao guarda Marcos Agapito de Mello . . .
. • . . . . .

Pag

3

licença
..

3

LEI N. 2ó7 de 28 de Janeiro de 1910, concedendo 6 mezes de licença ao
continuo-servente da Camara, Joaquim Gomes Ferreira

4

LEI 2ó8 de 1.0 de Fevereiro de 1910, autorisando o Prefeito a contradar
com Antonio Leopoldo dos Santos e Henrique PaIm o serviço de calçamento, etc., da cidade. .

4,

LEI N 20.9 de l! de Fevereiro de 1910, isentando, por 5 annos, de im
postos municipaes a fabrica de presuntos,
etc, de Guilherme C.
Withers :- ......... .
. . . . . "

7

LEI N. 260

de 2 de Fevereiroüe" 1910, dividindo

em ordenado e gratificação .

o subsidio do Prefeito

7

LEI N. 261 de 2 de Fevereiro de 1910, autorisando o Prefeito a entrar em
accordo com d. Benedicta do Sagrado Coração de Maria, para o fim de
indemnisal-a do terreno que perdeu com o alargamento do Boulevard
2 de Julho.

7

LEI N 262 de 7 d" Fevereiro de 1910, regulando
e dando oulras providencias

8

a fiscalisação

do leite

I I

LEI N. 263 de 10 de Maio de 19 Ln, estipulando uma gratificação de Rs.
1:200$000 annuaes ao Medico Municipal. •

Pago
9

LEI N. 264 de 10 de Maio de 1910, isentando de impostos municipaes uma
oflicina de Antonio

Lenzi.

.

.

9

LEI N. 265 de 10 de Maio de 1910, supprimindo o logar de ajudante do
Administrador do Mercado e elevando os vencimentos deste a

3:000$000

.

.

.

.

.

9

LEI N. 266 de 10 de Maio dfl 1910, isentando do imposto de transferen
cia um terreno adquirido pela Sociedade 28 de Setembro. .

9

....

LEI N. 267 de 17 de Maio de 1910, regulando o imposto de gen...ep'
trados no Mercado e dando outras providencias.

LEI N. 268

.

•

.

..

10

de 24 de Maio de 1910, autorisando uma emissão de 230:000$

de apolices municipaes.

.

10

LEI N. 268 A de 25 de Maio de 19.10, concedendo á Gino Z:.J.nchetta & Cia.
uma parte do terreno da Praça Santos Andrade para a construcção de
um hotel modelo.
...•...•.

11

LEI N. 269 de 24 de Maio de 1910, autorisando á South Brazilian R'lil
ways Company Limited, a explorar o serviço de distribuição
de ener
gia electrica á emprezas particulares, etc.

11

LEI N. 270 de 29 de Julho de 19 LO, considerando de
blica o terreno que, partindo da Praça Carlos Gomes,
rua João Negrão..
....

12

LEI N, 271

de 6 de Agosto de de 1910, concedendo mais 6 mêzes de li

cença ao continuo-servente Joaquim Gomes

LEI N. 272

utilidade pu
vai sahir na

Ferreira.

12

de 6 Agosto de 1910, concedendo á Sociedade Beneficente dos

Trabalhadores na Herva Malte uma área de 25m,2 de Lerreno no
miterio Municipal.

.

.

.

Ce

12

.

LEI N. 273 de 25 de Outubro de 1910, concedendo o auxilio de nm con
to de réis ao Centro Paranaense, com séde na C'l.pital Federal. .
LEI N. 274

de 14 de Novembro de 19 LO, Orçando

para o exercicio de 1911,

.

•

.

.

.

.

a.Receita e Despezas

. '-õ.

•

•

•

•

•

•

•

LEI N. 275 de 16 de Novembro de 1910, autorisando a liquidação de apo
lices com José E. Gonçalves"

LEI N. 276

de 19 de

Novembro de 19 LO, autorisando a transferencia do

LEI N 277

de 24 de Novembro de 1910, proroga o

contracto do calçamento para Edouardo

Fontaine de Laveleye.

Zanchelta para construcção do Hotel Modelo

13

praso

dado á Gino

13

.

29

29

30

I I I

DECRETOS
N. 37-de 1 de Abril de 19LO, revertendo para a
reno desapropriado á Victor Keidrowski .

Municipalidade o ter-

N. 38 -de 2 de Junho de
1910, abrindo credito extraordinario de
3:551$570, para pagamentq do medico. administrador do Mercado,

Victor Keidrowski e Benedicta. do

N, 39-de 16 de Junho
em apolices
N. 40-de

de

19 LO,

Sagrado Coração de Maria.

autorisando a

15 de Julho de 1910. abrindo

emissão de 230:000$

o credito de

(4:000$000)

tro contos de réis para pagamento a Manoel José da Costa e

N. 41-de 24 de Novembro
no exercicio de 1911

N 42 -de

2

de Dezembro

pagamento ao

de

1910,

de 19 LO,

.

qua-

Cunha

marcando época de pagamentos

abrindo credito de 1:000$000 para

C:lntro Paran"lense da

C'l.pital Federal

Pago

30

31
31
31

32
32

ACTOS
N

4í!-de
3 de hneiro de
Ribeiro de Andrade 90

1910, concedendo ao guarda fiscal Luiz
dias de licença para tratamento de saude

32

N. 4:3-de  de Janeiro de 1910, concedendo ao guarda fiscal Sebastião Velloso 3 mezes de licença para tratamento de saude.

33

N. 44-de 4
de Janeiro de 1910, con 'edendo a exoneração á João Pedro Scheleder do cargo de 2.
escripturario e nomeando para o mes
mo cargo Benigno Pinheiro Lima Junior

33

N. 45 -de 5 de Janeiro de
19 LO, nomeando interinamente
beiro de Macedo para o lugar de guarda fiscal. . . .

33

Arthur Ri-

N. 46-de 4 de Fevereiro de 1910, convidando
Antonio Leopoldo
dos
Santos e Iünrique Paim para assignarem o contracto de calçamento da
cidade.
.

N

•

-i7--de 9 de Fevereiro de 19 LO, nomeando o Or.
ta de Faria Oirector de Obras Publicas Municipaes

Guilhermino Bae-

33

33

N. 48-de 16 de
Fevereiro
de 19 lO, concedendo ao guarda fiscal
Marcos Agapito de Mello um anno de licença para tratamento de saude

34

N. 49-de 19 de Fevereiro de 19 LO,
concedendo ao Ajudante do Administrador do Mercado, Antonio Antunes Sampaio 30 dias 'de férias

34

N. 50-de
19 de Fevereiro
de 19 LO, concedendo ao Or. Candido
de
Mello e Silva, Director de IIygiene Municipal, 30 dias de licença para
tratamento de sua saude

34

N. 51-de 18 de Março de 19 LO, concedendo a exoneração do cargo
á Antonio Antunes Sampaio e nomeando interinamente para o mesmo cargo de ajudante do Administrador do Mercado, Victorino Correia

34

IV
Pago
N. 52-de 22 de Abril de 1910, concedendo
guarda fiscal Arthur Marques da Silva.

30

dias

de

ferias

ao

34

N. 53-de 6 de Maio de 1910, nomeando interinamente, Adolpho Pep
towski para examinar o gado abatido no Matadouro emquanto durar
a febre Aphtoza reinante no Municipio. .

35

N.54-de 6 de Maio de 1910, concedendo a Antonio Augusto Srhle
der, 60 dias de licença para tratamento de sua saude.

3:>

N. 55 -de 7 de Maio de 1910, concedendo ao guarda Luiz Ribeiro
de Andrade a exonE'ração do cargo e nomE'ando Luthegard Ferreira da
Costa para o mesmo lugar.
....

35

N. 56-de 12 de Maio de 1910, dispensando do lugar
Administrador do Mercado.

a5

o

Ajudante do

N. 57-de 17 de Maio de 1910, concedendo a exoneração do cargo á
Urbano Graeia Filho e nomeando Urbano José de Graeia para o mesmo lugar de auxiliar da Fiscalisação.
....

35

N, 58-de 25 de Maio de 191f), concedendo ao Ajudante da Directoria
de Obras, André Jouve, 30 dias de férias. . • .

BG

N. 59-de 7 de Julho de 1910, nomeando provisoriamente para fisca
lisar as obras do calçamento da cidade o Dr. Director das Obras Muni
cipaes .
.

36

N. 60-de 21
de Junho de 1910. concedendo ao '1," Escripturario Pe
dro da Silva Arouca um mez de licença para tratamento de sua saude
N. 61-de 27 de Julho de
Camara Mnnicipal. .

1910,

Gonvocando

extraordinariamente

a

BG

N. 62 -de 30 de Junho de 1910. concedendo ao
Ajudante da Directoria de Obras, André Jouve, 60 dias de licença para tratar de sua saude

36

N. 63-de 1.' de Julho
de 1910, concelendo ao porteiro José Marcos
de Paula Cavalcanti, um mez de licença para tratamento de sua saude

37

N. 64-de 10 de Agosto de 1910, exooerando o Dr. Candido de
e Silva do cargo de Director da Hygiene Municipal .

B7

N. 65-de 10 de Agosto de 1910, dispensando Adolpho
commissão de exame de gado do Matadouro.
N. 66 -de 15 de Agosto
de 1910,
nomeando o
Gonçalves para Director de Hygilllle Municipal.

Mello

Peptowski

da

:\7

Dr. Alfredo de Assis
• • . .

:\7

N. 67-de 19 de Agosto de 1910.
suspendendo a execução do con
tracto firmado com Francisco Castellano, e abrindo concurrencia para
a limpeza da'> fossas.
. • • . . . .

B7

N. G8-de 23 de Setembro de !.9l0. classificando as propostas a presentadas para a limpeza de fossas do Quadro Urbano

38
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N. 69-de

26 de

Setembro

de

1910. convidando Domingos Castellano

RudinÍl para llsignar o contracto Empreza Sanitaria.
-



N. 70--de 20 de Outubro
de seus interesses .

de,..."Novembro de 19 LO,

N. 72-de

23

de

Novembro

de

1910,

nomeando

Lançamentode'impostos para o exercicio de 1911.

, N. 73-de

24

de Novembro de 1910, dispensando

a

Com missão

do cargo o

Joaquim Rodrigues da Silveira.

de

para-

N.-75 -'de

28

de

Novembro de

_.

...,

19 LO,

concede ilO

dias

Almeida. Torres.

de

férias

39

thur võilM:eien 30 dias de liéehça 'para rataU).ento de sua
:::..>0=

N- n-:de

30

de

Dezembro ,de

1910,

concedendo

N. 7o-de

31

de

Dezembro de 1910, eonerando

José Martins de Oliveira 30 dias de férias

cargo de Amanuense

da

ao

guarda

saude

4,0

fiscal

. .4Ó _

Amazonas de Al-

Secretaria

1

,.... ,..

39

ao

N. 76.-d,e-.;7de J1!lzemb70- de 1910, concedendo""ao_Fiscal- Geral Ar-

meida Torres do

39

39

guardà-:fiscal""'interinarnenté.'

Amanuense, Amazonas de

38

gnarda

N. 74-de..=%;;c..de'" No\'embro de 1910, nóineia Manoel Pereira da Silva
'"

38

Dr.

de Director de Hy,-

">:

,

t

nomeando interinamente o

João'Evangelista Espindola para occupar o cargo
.gierie-Municipal
.
, ,,_'-:"",,:"0,
..'

or'

38

de 1910, concedendo ao Diector de Hygie

ne, Dr. AHredo de Assis Gonçalves. tres mezes de licença para tratar

. 71-de 19

Pago

da Prefeitura

40

5

. ,

.

Estado 'do P,araná
',',
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LES,' DECRETOS E ACTOS
.'

De 1911

OrçaIncnto para 1912

..i
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Lais, llocrotos o Actos .Mnnicip8oS
LEI N. 278 DE 28 DE ABRIL DE 1911.
A Camara Municipal de Curilyba decretou e cu sancciono a seguinte If'i :
Art. l:-Fica o prefeito autorisado a desapropriar a faixa de terreno de
propriedade de João Libanio Guimarães e outro e necessario para o desenvol.
viOlento da rua Visconde do Rio Branco e do Boulevard S. Francisco, podendo

f\espender com esse serviço até a quantia de dois contos de réis (2:000$000).

Arl. 2.'-Fica igualmente autorisado o prefeito a prolongar a rua Augus
to Stelfeld na parte comprehendida entre as ruas Brigadeiro Franco e Coronel
Dulcidio, desde que não haja indemnisação alguma a fazer.
Art. 3:-Rev(lgam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 28 de Abril

de 1911.

Joaquim Pereil'a de .Macedo, prefeito municipal.
Pnhlicada na Secretaria da. Prefeitura, em 28

de Ahril de 1911.

Claro Co/'dei/'o, secretario.

LEI N. Z79 DE 28 DE ABRIL DE 1911.
A Camara Municipal de Cnrityha decretou e eu sancciono a segninte lei:
Arl. Unico.-Fi<'a o prefeito a.utorisado a relevar da multa a que est.ã su
jeita d. Maria Aritides Xavier de Sá e proveniente da falta de pagamentos,
em tempo, do imposto de predios de sua propriedade; revogadas as disposições
em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 28 de Abril de 1911.

Joaquim Pereira de Macedo, prefeito municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 28 de Abril de 1911.

Clm'o Çordeiro, secretario.

LEI N. 280 DE 28 DE ABRIL DE 1911.

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono a seguinte lei:

Arl. Unico.-Fica o prefeito autorisado a conceder ã Geraldo Somma o
excesso de terreno junto á sua propriedade á rua Paula Gomes, que já se acha

-"

edificada, pelo preço estabelecido no art.' 2: da lei D. 2 de 6" de Abril de 1898 i

revogadas as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 28 de Abril de 1911.
Joaquim Paeira de .Macedo, prefeito municipal.
Publicada na Sllcretaria da Prefeitura, em 28 de Abril de 1911.
Claro Cordeiro, secretario.

LEI N. 281 DE 28 DE ABRIL DE 1911.
A Camara Municipal de Curityba dpcretou e eu sancci(lno a seguinte lei:
Art. Unico.-Terá a denominação de rua Jusé Loureiro a rua recentemen
te aberta, ligando a rua da Liberdade á Praça Carlos Gomes e seus prolonga
mentos futuros, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em S de Abril de 191L
Joaquim Pereira de illac do, prefeito municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura em

28 do Abril do 191!.

Unl'o Cm'd"eiro, seeretaJio.

LEI N. 282 DE 12 DE MAIO DE 1911.
A Camara Municipal de Curifyba decrptou e eu sancciono a a segllintfllei :

Art. Unico.- Fica o prefeito autorisado a substituir as alwlices munid
paes ns. 55, 59 e 78 da antiga emissão e pertencentes á Mario Guimarães Cor
reia por apoliees da ultíma emissão, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 12 de Maio de

1911.

Joaquim Perei a de Macedo, prefeito municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 12 de Maio de 1911.
Benigno Lima Junior, secretario interino.

LEI N. 283 A DE 19 DE MAIO DE 1911.
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono a segllinle lei:
Art. 1."- [<'ica concedida uma gratificação de seiGcentos mil réis \600$000)

unnuaes ao a:uiliar da Directoria de Obras Municipaes pelos ser\'iços que o mes
mo presta fora das horas do expediente.
Ar!. 2"- Fica o prefeito autorisado a abrir os necessarios creditas para
effectuar o pagamento do aluguel da casa destinada á escola nocturna municipal.
Art. 3:-Hevogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 19 de Maio de 1911.
Joaquim Pereira de Macedo, prefeito munici'al.
Publicada na Secretaria da Prefeitura em 19 de Maio de 1911.
Benigno Lima Junior, secretario interil!O.

LEI N. 284 DE 19 DE MAIO DE 1911.
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono a spguinte Ipi :
Art. l:-Fica o prefeito autol'isado a conceder gratuitamente às socieda-

des .Club Recreativo e BenefiéelJte 15 de Novembro. e Sociedade Beneficente
28 de Se!embro a cada urna, metade do terreno situado á praça Observatorio,
na rua Cruzeiro e de propriedade da Camara, para o fim de construirem suas
sédes Bocines respectivas, mediante as condições seguintes :
 1.'-A sociedades concessionarias são obrigadas a dar começo á

cons

trucção dos edificiQs respectivos dentro do przo de um anno a contar da d!lt:t
desta lei e a concluil-os dentro do prazo de dOIs annos a contar da data do Illl
cio, ficando caducas as concessões caso não sejam cumpridas essas clausulas.

 2,o-No caso em que se disolva qualquer das sociedades, passará o terre
no como a respectiva propriedade para o dominio municipal.
Art. 2.'-I{evogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 19 de Maio de 1911.
Joaquim Pereira de Macedo, prefeito municipal.
--

Publicada na Secretaria da Prefeitura em 19 de Maio de 1911.
Benigno Lima Junior, socretario interin.o.

LEI N. 28 DE 15 DE MAIO DE 1911.
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancc!ono a seguinte lei:
Art. 1.'-As construcções ou reconscções ou recúnstrucções de predios,
que forem effectuadas da data desta lei em diante, no trecho da rua da Liber

dade,- comprehenditlo
bro,

entre as ruas marechal Deodoro e Quinze de Novem

seguirão o mesmo alinhamento da parte da rua da Liberdade.
Art. 2:-As éonstrucções ou reconslrucçôes de predios que

ctuadas no trecho da rua Marechal Floriano Peixoto

forem

comprehen Õ. ido

effe

entre as

Prnças Carlos Gomes e Tiradentes, seguirão o mesmo alinhamento da rua Ma
rechal Floriono Peixoto na parte comprehendida entre a rua Ivahy a Praça
C:Jries Gomes,
Art. 3."-Revogam-se as disposições em contrario.
C mara Municipal ele Curityba, em 15 do Maio de 1911.

João Tobias Pinto Rebello, presidente da Camara.
Publicada na Secretaria da Camara, em 15

de Maio de 1911.

Arthur Martins Lopes, secretario.

LEI N. 285 DE 20 DE MAIO DE 1911.
A Camara Muniripal de Cllrityba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.'-Para garantia dos compromissos assumidos pela Camara em vir
tude do conlracto vigente de calçamento da cidade, fica estabelecido, alem dos
outros imposto mais o de calçamento que será cobrado annualmonte na seguin
te razão:

A)-4$OOO (quatro mil réis) por metro corrente de frente nns ruas Liberda
de, Riachu(;lo, 15 de Novembro, Commendaoor Araujo, na parle comprehendida

entre a Praça Ozorio o as ruas Dezembargador Motta, José Bonifacio, Primeiro
(le Mnrço, Marechal Floriano Peixoto, desde a Praça Tiradentes até a rua 7 de
Setl'mhro, Marel'hal Deodoro, da praça Zacarias até a praça Santos Andrade,
prnça Municipnl, Tiradentes, Zacaria, General Ozorio e Avenitla Coronel Luiz
Xavier.

n) 3 000 (treis mil réis por metro corrente de frente nas demais ruas e
praças eomprehendidas dentro do perimetro a cnlçar a parul elepipedos, de ac
cordo com o rep'ctivo contracto.
c -2!000 ,dois mil réis por metro corrente de frente nas ruas e praças a

macadamisar, de accordo com o reslJectivo contracto.

- 6 -Art 2.' - Esse imposto SI) será cohrado, sobre cada trecho,

çado, recalçado ou macadamisado.
Art. a: -Serão plenamente respeitados todos os direitos
proprietariod em virtude de leis anteriores.
Art. 4,o-Revogam-se as disposições em contrario.

depois de cal

adquiridos pelos

Gabinete da Prefeitura de Curityha, em 20 de Maio de 1911.
Joaquim Peni a de Macedo, prefeito municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 20 de Maio ue 1911
Benigno Lima Juniol', secretario interino.

LEI N. 286 DE 26 DE MAIO DE 1911.
A Camara Municipal de Curit.yba decretou e eu sancciono a segninto loi:

Art.. .o-Fica o prefeito autorisauo a assignar com Oliutho Bernardi ou
com a em preza que o mesmo organisar, um contracto para continuação do servi

ço tclephonico do municipio, mediante as eonuições exprcs.as nos artigos seguiu
tes e como consequencia da caducidade da prorogação eoncedica pela Camara
do contracto que o referido empresario assignou eom o Estado, por força d:t lei
n. 138 de 20 de Outubro de 1904-.
Art. 2:-0 conressionario ficará obrigado:
A -a estabelecer o serviço pelo systema ;nais aperfeiçoado, com torIos os
melhoramentos e requisitos terhnicos modernos, realisando as eon/lições de um
serviço telephonico perfeito, tanto quanto possivel ;
n -a estender as linhas em altura conveniente de morIo a evitar choques
ou attrictos com a'l demais redes destin'\d:ts a outros serviç0s e a obrig,t1-as de
accordo com as prescripçõfls mais moderna, de modo a ser evitauo qualquer
perigo para o publico;
c) a substituir os actuaes postes de madeira por outros po'tes de ferro
convenientes e commumente empregados n'esse serviço, dentro tio quadro urbano,
em ruas annualmente designadas pelo Prefeito, mas de mod" que a substituição
liqlle completa no praso maximo de oito annos n. contar d:t data desta lei;
D)-a manter um serviço regular c sem interrupçõc, diurno c noctnrno
mllnten 'o na estação central pessoal necessario para ese fim;
E)-a sujeitar-se a uma vigorr.s 1 fiscalisação municipal, bem como ás mul
t.as que serão impostas pelas autoridades municipaes respectivaR, por qualquor
infraeçiío das clausulas conlractuaes, podendo variar as multas de 5o,toOJ a
1:000$000 confornJO a gravi ade da infracção,
1") -a pstabelecer e manter gratuitamente o serviço telephonico pam as re.
partições municipaes até o numero de cinco insta Ilações e a reduzir (le ciu{'oenta
por cento os })reços das tabellas para as demais installações officiacs, reparti.
ções publicas, tanto mllnicipaes como estadoaes ;
G) a entrar, trímensalmente, para os cofres municipaes
com a importan
cia correspondente a dez por cento ,10'/0' da renda bruta annual da ompreza,
nllgmentantlo essa porcentagem de mais cinco por cento (5./') de cjnco em cinco annos
até o fim da concessão.
Art. 3.'-0 cOllcessionario gasará dos seguintes favores:
A) direito do pxplürar o serviço t.olephonico dentro (los limitps do muni
cipio, pelo praso maximo de vinte (20) annl,S a contar da data da presente Ipj;
B) direito) de coll'ar, metliante tabella approvada pela prefeitura de cada
assignatura, o preço maximo (le nove mil réis (!JSOOO, mensaes até o numero
de quinhentos (GOO) assignantes. u'ahi em diante até o numero de mil (1.00J) as

signantes reduzindo o preço maximo a oito mil réis (8$000) monsaes e
diante reduzindo-o a seje mil réis l7000) mensaps;
c)-isenção de todos os impostos municipaes para a empreza.

d'ahi em

Art. 4:-No fim do praso da concessão revolterá para a Camara Municipal

-
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--

o material que a empreza adquirir, não tendo o emprezario direito a

indemnisa

ção alguma.
Art. 5: A Prefeitura podt"rá estabelecer no contracto outras clausulas
que julgar convenientes para melhor garantir os interesses do povo e do muni
cipio.
Art. 6.-- Caso não que.ra, o emprE'zario de que trata esta lei, assignar o

contracto de accordo com as condições estipulados nos artigos anteriores, fica o
Prefeito autorisado a allrir concurrenci:l. publica para esse serviço, escolhendo a
proposta mais conveniente e submettendo esse seu arto :i approvação da Camara.
Art.7:

Revogam-se as disposiçõE's em conlrario.

Gabinete da Prefeitura de Curityba em 26 de Maio de 1911(Assignado) Joaquim Pereira de
acedo - Prefeito Municipal.
Publicada lia Secretaria da PrefE'itura em 26 de Maio de 1911
Beni,qma Lima limiar-Secretario interino.

LEI N. 287 DE 25 DE SETEMBRO DE 1911.
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Art. l.'-Fica o Prefeito autorisado a assignar com Olyntho Bernardi ou
com a em preza que o mesmo organi1ar, um contrarto para a continuação do

...... _-

..

serviço telephonico do municipio mediante as condições expressas nos arttgos se
guintes:
Art. 2:-0 concefsionario ficará obrigado:
A)-a estabelecer o serviço pelo systema mais aperfeiçoado, com todos os
melhoramentos e requisitos technicos ,nademos realisando as condiçães de um
serviço telephouico perfeito tanto quanto possivel ;
li) - a estender os linbas em altura conveniente de modo a evitar choques
ou attrictos com as demais /êdes destinadas a outros serviços e a abrigai-as, de
accordo rom as prescripções mais modernas, de modo a evitar qualquer perigo
para o publico;
c) a substituir os actuaes postes de madeira {l0r outros postes de ferro
convenientes e commumente empregados nesse serviço, dentro do quadro urbano,
em luas designadas pelo I refeito, mus de modo que a substituição fique com
pleta no prasa maximo de oito anuos, a contur da lei;
D - a munter um serviço regulur e sem interrupções diurno e noct.urno,
mantendo nas estações ceutraeil pessoal necessario para esse fim ;
Ej - a fazer gratuitamente a primeira instaUação do serviço para os asslgnant€s, dentro do buadro urbano;
.
J.')- a estabelecer e manter gratuitamente o serviço telE'pbonico para as re
partições municipues ate o numero de cinco installações e a roduzir de cincoenta
por centa (57 ./'J os pre;os das tabellas das demais instullações officiaes, nas re
partições publicas, tanto lIlunicipiaes como estadoaes ;
Oi- a sujeitur=se a uma rigorosa fiscalisação municipal, bem (orno ás mul
.
tas qne serão impostas pelas autoridades mUllicipaes respectivas, por qu:tlqller
- -infracção das clnusulus contractllaes, padewio variar as multas de cincoenta a
duzentos mil réis \50iQon a 200$000) conforme a gravidade da inrracção.
Art. 3: - O concessionario gozará dos sE'guintes favores:
A)-direito exclusivo de explorar o serviço telepboniro dentro dos limites
do mllnicipio, pelo I raso de vinte annos, a contar da data da presente lei;
Il)-direito de cobrar mediante tnbella approvada pela Prefeitura, de cada
assigllatura, o preço maximo de dez mil réis (1OS000 mensaes;

c) isenção de todos os impostos municipaes para a em preza.
Ar!. 4:.-5e, em qualquer tempo, durante o praso da conces.lio, de que
trata esta lei, o matE'ria! actuul, empregudo no serviço telephonico passur á proprie
dade da Camara, poderá ser esse muterial arrendado ao conce1sionario do servi
ço mediante condições que serão estipuladas opportunamellte.

- 8 -Arl. 5:-No fim do praso da concessão reverterà para a Camara Muniri
paI o material da empreza, não tendo o emprezario direito a indemnisação al
guma.

Ar. 6.'-A Prefeitura poderá estabelecer no contracto outras clausulas
qne julgar convenientes para melhor garantir Oll interesses do povo e do muni
cipio.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curifyba, em 25 de Setembro de 1911.
(Assignado Joaquim Pereira de j}Jacedo, prefeito municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura aos 24 de Sptembro de 1911.
O Secntario interino - Benigno Lima Juniol'.

LEI N. 288 DE 20 DE OUTUERO DE 1911.
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Art. l:-Ficam elevados á cathl'goria de primeiros escripturaries, com di
reito aos vencimentos correspondentes, o actual segundo escripturario tia Secre
taria da Camara, segundo escripturario mais antigo da Directoria do Thezouro e
Contabilidade, e o archivista da Camara.
Art. 2:-Para execução desta lei fica o Prefeito autorisado a abrir os ne
cessarios creditos.
Artigo 3.' - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 20 de Outubro de 1911.
Joaquim Pereira d, Macedo, prefeito municipal.
Publicada na Secretaria da Prpfeilura em 20 de Outubro de 1911.
Claro Cordeiro, secretario.

LEI N. 289 DE 20 DE OUTUBRO DE 1911.
A Camara Municipal de CU'ifyha decretou e eu sancciono a seguinte I'i :
Ar!. 1.'-Fica concedido a gratificação de quinhentos. mil aéis (500,000)
ao Secretario da Camara, a de trl'zentos mil réis (300$000 ao Escriplurario tia
Camara e a de duzentos mil réis 2 0$000 ao Continuo da mesma repartiç:l0.
Art. 2' - Fica o Prefdlo autorisado a abrir os necessarios creditos para
execução desta lei.
Gllbinete da Prefeitura de Curityha em 20 de Outubro de 1911.
Joaquim Pereira de A{ac do, prefeito municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura em 20 de Abril de
(,laro Cordeiro, secretario.

1911.

LEI N. 290 DE 80 DE OUTUBRO DE 1911.
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono a sl'guinle I.,i:
Arl. l'-Fica o Prefeito autorisado a eutrar em accordo conveniente com
o ciJadão Pedro Euiz de Souza Rorha, proprietario de um terreno sit.uailo á rua
Marechal Deodoro esquina da rua Marechal Floriano Peixoto, afim de indemni

sal-o dos prejuizú causados com a execução da lei numeo 283 de 15 de )laio

deste anno, podend;:l desepropriar todo o lerreno por utilidade publica.
Art. 2' Para execução desta lei, fica o Prefeito autolisado e abrir
cessarios creditos.

os ne

tu+'
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Art. 3: Revogam-so as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 20 de Outubro de 1911.
Joaquim Pereira de Macedo, prefeito municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 20 de Outubro de 1911.
Claro uordeiro, Secretario.

LEI N. 291

DE 30 DE OUTUBRO DE 1911.

A Camara Munici[J1 de Curityb3, decretou e eu sancciono a seguinte lei:
Art. 1.'-Fica O Prefeito autorisado a abrir os necessarios creditos para
pagar á d. Francisca Theodora do Nascimento a indemnisaçiío a qlle tem direi
to com a desapropriação de parte de um terreno de sua propriedade á rua De
zembargaelor Motta e para abertu.la da rua Carlos de Carvalho.
S Unico. A indemnisação a que se refere este artigo niío devo exceder
d' novecentos mil réis.

,

\

Art. 2"-Revogam se as disposições em contrario.
Gabinete ela Prefeitura de Curitybu, em 30 de Outubro de UH L.

Joaquim Pereira de Ma ed(), prefeito municipal.
Publicada na Secrccretari:i. da Prefeitura em 30 de Outubro do 1911.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 292 DE 30 DE OUTUBRO DE 1911.
A Camara Municipal de Curityba, decretou e eu sauccioIlo a seguinla lei:

Art. l'-Fica concedida ;'\ d. Maria Augusta dos Suntos Jouve, a titulo de
gratificação por serviços prestados á Camara, fúra das horas do expediente, por
seu falleddo marido Anllré Jouve, no cargo de auxiliar da Secção Technica, a
quantia de dois contos de réis.
Art. 2' Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prdeitura de Curityba, em 30 de Outubro de 1911.
Joaquim Pereira de Macedo, prefeito munidpaI.
Publicada na Secretaria da Pn fl'Jitura em 30 de Outubro de 1911.
Olaro Ourdeiro, Secretario.

LIE N. 293 DE 6 DE NOVEMBRO DE 1911.

.I

A Camara Municipal de Curityba, decretou e eu promulgo a lei seguinte:

Art. Unico.-Fica eoncediLlo ao 13acharél João Ribeiro de Macedo lilho,
ou :i. Empreza que o mesmo organis\r, o direito de fornerer forç.a. motriz á in
dustria e particulares, utilisando-se para isso da. energ-ia elertriea que obtiver e

mediante as mesmas condições exprcss:ls na Ici n. 269 de 9 Lle Junho de 1910;
revogadas as disposiç.ões em contrario.
Secreta.ria Lia Camara Municipal de Curjlyba, 6 de Novembro de 1911.
Juüo '1'ulJia,ç 1'into HelJ UI).
Publiéada na. Secrdarja. da Camara em 6 de Novembro de 1al!.

Publique-se, Em- 6-11

O Secretario, Al'lhur :Martins Lozjcs

911.

J. l11acedo.

LEI N. 294 DE 6 DE NOVEMBRO DE 1911.

'.

A Camara. Municipal de Curityba decretou e eu sancciono a lei segunte:
Ar!. Unico.-Fica re'tabelecida a lei n, 25U de 2 ue :Fevcreiro de 1910,
rovogadas as disposições em contrario.

-
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Gabinete da da Prefeitura de Curityba, em 6 de Novembro ae 1911.
J. Macedo.-Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de N ovemlJro de t 911.
Claro (,m'deirO.-Secretario.

LEI N. 295 DE 6 DE NOVEMBRO DE 1911
A Camara Municipal de rurityba decretou e eu sancciono a lei seguinte:
Art. l'-Fica concedido á sociedade Jockey Club Paranaense o auxilio de
1.000$000 (um conto de réis) paraattendar ás despesas com os trabalhos relati

vos a exposição pecuaria que pretende realisar neste municipio.

 Unico.-Fica o Prefeito autorisado a abrir os necessarios creditos para
dar execução á presente lei.
Art. 2.- Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 6 de Novembro de 1911.
J. Macedo.-Prefeito Municip!ll.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Novembro de 1911.
Claro Cordeiro.-Secretario.

LEI N. 296 DE 6 DE NOVEMBO DE 1911.
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono a seguinte lei:
CAPITULO

I

Receita
Ar!. 1"-A receita do municipio

orçada em Rs.

('i na io



1
2
3
4

exerci cio, sob

exerClClO

os

p \TpgrEphoJ seguintes:

Imposto de commercio e officinas do quadro urbano
Idem idem do rocio
. • .
•
. . . •
Transferencias de terreno
.
. . . . •
Imposto sobre bebidas. . . . • . . . .

5 Addiccional de 5 %

6
7
8
9
10
11
12
13
H
15
16
17
18
19
20
21
22

parà o

362:982$i73 com o producto do que for

obre os impostos acima .

Renda do Mercado . . .
Renda do Matadouro
.
.
Renda do Cemiterio. . .
Aferição de pesos e medidas
Fóros do quadro urbano.
.
Fóros do rocio. . .
..
.
..•
Imposto sobre terrenos não edificados e muros
Imposto sobre calçamento
Matricula e marcação de vehiculos
Emolumentos
.
.
.
.
.
.
.
Cobrança da divida aetiva.
. .
Matricula de cocheiros .
.
.
.
Matricula de cães
. . .
.
.
.
Imposto sobre frentes não revestidas
Multas
. . . . . .
Renda eventual.
. . .
.
Emprezas sanitaria e de bonds. .

financeiro

de

arrecadado

1912

do

é

ui, n.

147:502$500
23:52;)$000
16:695$050

3:185:i1833
!l:545H19
12:000$000
48:000$000
9:369$000
8:805$416

10:114$881
11:077$21
1:774$411

9:110$383
18:406$2e33
11:060$011
11:660$931

2:564$000

502 <i'000
$
800$846
4:883$238
2:400$000

362:982$473

-
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-

CAPITULO

11

Despeza

Art. 2.°

E' fixada em rs. 362:982$473 a de3pe7.a cúm os

ao Governo do Município, duranle o exercicio de 1912.

serviços affeclos

Art. 3.° Fica o Peeferto autoris3do a das;len ier a quantia de r3. 11:400$000
com o I serviços a cargo da Camara Municipal, de accordo com as dotaçõs dlS
seguintes rubricas:

1 Secretario.

.

 1.0 SECHETARIA DA CAMARA

.

,

1 2." Escrípturario

.

1 Archlvista.

.

,

.

1 Contiuuo-servente.

•

1

,

'

3:600$000
2:400$000
2400$000
1:200$000

9;600$010

S 2.°_ EXPEDIENTE

800$000

Com esta verba 
 3.0-EvENTUAES
Cum

esta

verba.

,

,

.

1'000$000

,

11:400$000

A rt. 4." Fica o P,dito aulJris.\lo a desp.lder a qu lntia de rs
..
351:582$i7il com os srtiçJS á cugo da P..ektura MlIU1Cipl1 de acwrlo com
ai e.;uintes ruhricas :

S 1.°-PREFEITURA
Subsidiu au Prefeito

10.000$000
S 2.0-SECRETAnI DA PREFEITURA
3 600$00
1:800$000

1 Secretario . , •
1 Amanuense. , .
1 Porteiro continuo.

1:500$000

6:900$001

S 3'. TJIHECTOnIA DO THESOURO E CONTABILIDADE
1 Diredor Thesoureiro
1 l' Escripturari:> . .

,

.

.
.

3.1;oO$O0
3:000$1)00

2 2' Escriptura ios a 2.40 '$ .
1 2 Esdpturario aferidor '

4:800';;001
2 400$ )uO

13:000$OJO

5.000$000
3300$OJO

8.3)0$OJO

S 4', DIRECTORIA DE OBRAS
I Direcl<Jr
1 Ajudan'e

 5'. DIRECTORlA DE HYGIENE
1 Dirdor

4.2'0$000

.
 6'. INSTHucçÃO

PUBLICA

1.200$000

1 Professor.
S 7." MEHCADO MUNICIPAC
1 J.d:nirristrador, 

3:000$000

,-

12

-

 8', FISÇALISAÇXO
1 Fiscal geral.
1 Ajudante
•

•
•

•
•

•
•

•
.

•
,

.

•

.

.

3.000$000
2400$000
4.500$COO
7.8('0$000

.

3 Guardas monlados a 1:5CO$. . • . •
6
»
a pé a. '. 1:300$. • • • •
1 Fiscal do Matadouro e bonds (de accordo com
os contractos). . . . . . . .

2:4OJ$')00

20:100$10)

l} 9.° CEMITERIO MUNICIPAL
1 Administrador

J:900$000
 10"-ExPEDIENTE GEIlAL

Expediente ......•.••..•.
Aluguel de casa.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

Publicação de actas.aetos e impressão de livros.

1:200$001
5;4\ 0$000
3:500$000

10:1O"$COO

4:2CO$GOO
2:400$CCO
859$9GO
1:692$HCO
747$885

9.!JOJ$145

l} 11.°-PESSOAL INACTIVO
1
1
1
1
1

Conlador Thesoureiro .
Director SecrE'tario .
.
Ajudante de engenheiro
Fiscal.
•
Guarda.

li 12.o-REMOÇÃO DO LD.O E LIMPEZA DA CIDADE
A despender

com

esta verba .

10:800$000

li 13:-EMPIlEZA SANITAI\IA
A despender

com esta

verba.

l} 14.° JUROS
A despender

com

esla

,

.

.

7:140$000

.

E AMORTISAÇIo

verba.

.

.

DA

DIVIDA

MUNICIPAL

121:5 7$00íl

.

l} 15: RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS
A despender com

esla

verba,

.

.

.

.

•

$

.

li 16: EXEIlCICIOS FINDOS
A despender

com

esla

verba.

.

.

.

.

.

.

$

 17'. EVENTUAES
A despender com esla verba.

.

.

.

.

.

.

.

2.000$000

l} 18: OJRAS PUBLICAS EM GERAL

A despender com esla verba.

.

•

.

.

.

.

12C:735$328

'"

------

351582$473

RESUMO
A despender com os serviços da eamara Municipal
Idem, idem da Prefeilura. . . . . . • . . .

()

11:400$000
351 ;582$473
------

3G2.982$473

CAPITULO III
DISPÓSIÇÕES

GERAES

Art. 5.0- O exercicio financeiro de 1912 começará em 10 de Janeiro e ter

minará á 31 de Dezembro do

mesmo anno, com um mez addlcional para

a sua

liquidação e encerramento.

Art. 6 O-Continuam em vigor as actllae tabeIJa3 de impost, s.

Art. 7'- :Ficam elevados a 4:800$000 annuaes os vencimentos do director

da Hygiene Municipal.
Art. 8:- A Sociedade Beneficente dos Operarias, fica isenta do imposto
de transferencia para o terreno que adquirir por compra do Oscar Sabatke e
destinado á construcção de um predio para a sua séde social.
Art. 9:-Ficam creados os cargos de Amanuense e de Fiscal das cons
trucções da Directoria de Ohras Municipaes com os vencimentos de Rs. 1:800$000)

um conto e oito centos mil réis, cada um, annualmellte.

'

Art. 10.'-Continu1m em vigor os arts, 6.0 e 7.° das Disposições Permanen.
da Lei n. 223 de 9 de Janeiro de 1908 e o art. 9.0 da Lei n, 254 de 3 de

tes
Novembro de 1909.
Art. 11.0-Revogam-se
Gabinete

as disposições em contrario.

da Prefeitura de

Curytiba, em 6 de Novembro de UH1,

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em G de Novembro de 1911.
Claro Conleú'o, Secretario.

Tabella de Impostos para 1912
QUALIDADE DO IMPOSTO
% 1.0 -A

1

Agencia de loterias do Estado-licença
Imposto annual .
2 Agente de bilhetes de loterias de fóra do Estado,imposto an'
nual.
.
.
.
.
3 ,Agente de companhia de seguros de qualquer especie, impos
to annual .
4 Agente de bancos nacionaes e estrangeiros imposto aunual .
5 Agente de casas commerciaes do paiz ou do estrangeiro que
of/erecer mercadorias por amostras, estabelecido em casas
particulares ou com escriptorio-licel1ça .
--.jmposto annual.
. .
. .
.
.
.
.
6 Alinhamento e ni velamento para construcção de casas, gra
dis, muros, etc., cada 100 palmos ou fracção .
7 Alfaiataria com venda de fazendas, de 1.8 classe-licença.
Imposto annual
8 Idem, idem de 2," classe-licença.
Imposto annual.
.
.
9 Idem, idem de 3.8, classe-licença.
Imposto annual.
.
.
.
.
..
..
10 Idem, sem venda de fazendas, de L" classe--Iicellça.
Imposto annual .
.
.
.
11 Idem, idem de 2."classe -licença.
Imposto annual.
12 Aranha de 4 rodas independente de matricula

Dita de 2 rodas idem

•

•

•

•

15U$OCO
100$000

200$000
250$000
500$000

200$000
200$000
10$000
120$000
150$COO
100$00U
100$000
80$000
80.;);0('0
60$000
50$0(0

40$000
25$000

15$000

10$000

13

Açougue de carne verde, de L' classe-licença

14

Idem, idem de 2." classe-licença.

15

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

Imposto

100$"00

annual

10U$úOO
80$0110
811$0(0
40$00

Imposto annual. .
.
..
..
Idem, idem de (fóra do rocio)-licença .
Imposto aUllUal

40$000

Amolador com rebolo-licença.
Imposto annual .
. . . . .
Aguardente que entrar no municipio, por pipa.
Alcool nacional, idem por pipa.

30$00

25$000
5$000
5$000
1$00 )

Aduelas, por tonelada .
Alho, por kilo ..
Areia por metro,m:\
Aves, uma.. . . . . . .
Automoveis,--imposto annual.
Andaimes - licença.
»metro 2.

$010

$200

$! 50
20$0U

5$000
$200

S 2,o-B
1

2

Bancas no mercado, para a venda de fruetas, hortaliças etc,

etc., aluguel mensal por metro corrente.

3

Botequim junto aos circos ou outros estabelecimentos
de divertimentos publicos, por mez, adiantadamente.
Botequim, casa de pasto ou restaurant de l"classe-licença.

4

Idem, idem de 2." classe-licença.

5

Idem, idem de 3." classe-licença.

6

Idem, idem de de 4." classe-licença.

7
8
9
10

11
12
13
14

15
16
17

18

19

20

Imposto annual "

.

90$OCO

annual

80$000
50$OCO

Imposto annual.
....
Banco ou casa bancaria,-imposto

annual
Baile a fantasia,' não sendo gratuito, lice)lça para os 3 dias
Baile publico, não sendo gratuito, cada um .
Barbeiro com perfumaria e miudezas -licença
Imposto annual .

..

Idem sem perfumaria, de L" classe-licença.

Imposto annual. .
.
.
Idem, idem de 2." classe-licença.
Imposto annual .
Idem, idem de 3." classe-licença
Imposto annual '.
Bilhar-licença.
Imposto annual por cada um . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bilhetes de loteria, vendedores por conta ou não das agencias
.

"

21 Bala!1ça decimal para engenho, aferição.


ll3

Idem de

balcã.o, aferição e

luem de pharmaoia, aferjão..

•

•

•

..

•

•

•

•

80$000
50$OCO
100$000
100$000
80$000
80$OOJ
50$000
50$000
30$000
30$000
100$000
80$000

$010

Banha, por kilo .
Batatas, por cargueiro.

Brinquedos e papeis; loja de-licença.
Imposto al1llUaJ.
.
Banha, refinação ou fabrica de-licença
Imposto annual .
...

50$000

400$0(0

10$ÓOO

Brigas de gallo, fóra do renhideiro,-licença por dia.

annualmente

50$000
150$000
150$000

15n$000
100$000

Imposto annual .
Imposto

3$000

$300
100$000
llO$OOO
100$000
100$000
50$000
10$000
5$000

.

,

10$lOO

.

\

-----------------------AMb

. - 15
24

lló

Bycicletas,-imposto annual .

.

5$00'0

.

8$000

a vapor,-imposto annual

S 3.O-C
1
2

Casa de pensão que forneça comida para fóra,-licença •
Imposto annual. . . . . . . . . ..
.
.•
Casa em que se vendam fazendas, objeclos de armarinho,
chapéos, calçados, ferragens, seccos e molhados e outros
semelhantes, juntos ou separadamente : de L", 2: e 3."
classe,-licença .
Imposto annual de L" classe.

3
4
5

6
7



»

2.8

>

•

3 .•



Dita, dito dito de 4.' classe,-licença.
Imposto annu:!!.
.
Dita, dito dito de 5,' classe,-licença.
Imposto annual.
..
.
Dita, dito dito de 6." classe-licença.
Imposto annual.
.
. . . . . .
.
.
.
.
Casa de descontos e penhores-imposto annual .
Casa de commissões-licença
Imposto annual.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

Dita cujo ramo de negocio consista em joias, pedras preciosas
obras de ouro e prata e relogios,
licença.
rmposto annual de L' classe. .

9

Idem com salão para bailes, que tenha jogo
embora pertença á sociedade ou club, imposto
Idem de banho, licença.
Imposto annua!.
.

•

10

H

•

•

2,' classe.

de bolas
annual

Companhia Dramatica ou Lyrica ou de concertos publicas, li
Cada espectaculo

13

14
15
16
17

, '"

Cada espectaculo
..
D,ta de outra quaJ:;uer especie não especificada, pna es.
pectaculos publicos-Iicença
Cada espectaculo
Circos. coretos ele. aluguel da praça para as suas edifi
cações, por metro quadrado
Carvãc, carro 4 rodas
2 rodas
Cascas para cortume: carro de 4 roda'!
Idem, tonelada. . . . . . .
Casa especi1 ce fruclas -licença.
Imposto annual .

Cl nfeitaria de

19

Dita de 2" classe-licença.

ao
" .

D ti equetre, I(ymnastica e de tourefdores-licen<a

)8

21
2J

1" élasse-licença

Imposto annua!.

".

.

Imposto annual.
•
Col<:hoaria licença.

•

•

200$000
50$000
50$000

50$000
30$000
108$:)00

30$000

1('0$0:;0
30$')00

$3nO

1$'10')

$600
$600
l$OCO
20$000
20$00U
20£$000

150$'00
30('$000
100$000
200$'}Oll
lÜO$OCO
50$OrO
50$000

ConJeilada sem venda de liqmdo.3 espiritu( sos - licença
,

20"$000
300$000

51($OrO

Imposto anHual .
D.ta de 3' classe-licnça .
Impbsto annual..

lmpoto annual.

200$QOO
800$000
500$000
300$000
150$000
200$' 00
100$00J
121)$000
80$000
80$000
400$000
20"$000
150$000

50$000

cença,

12

100$000
80$000

..

,

,

..

.

.

\

30$000

16
23

Cortume de 1" classe-licença

24

Imposto annual. . . • •
Dito de 2" classe-licença.

25

Curtume de 3' classe-llceuças

27
2l:l

29
30
3t
32

33
34
iló

36
37
38

39
4')
41
42

.

.

1.

4'

100$000

1rO$rOO
100$000
100$ 00
2 li $000
ôO$'JlO

.

Caldeireiro-licença . .
Imrosto annual. . . .
orrector imposto annual..
....
Corridas de cavallos f6ra do Prado-licença. . . . .
Carro ou carroça para conducção de cz,ra, cada rJda annua!mente .
" . . . .
. . . . . .
.
Carro de aluguel para passeio ou passageiros, cada roda
annualmente.
.
DJlo particular-cada roda annualmente.
.
Carrinho proprio para conducção de lenha e Gutros objeclos, cada roda annualmente ..
..
.
Carro, carreta on carretão-cada roda annualmente. . .

5$(00

1G$000
5$(l00
2$000
2$000

Carros de praça ou particulares-matricula annual..
.
Ditos de quatro rodas para conducção na cidade -matricula
alll1Ual.
.
.
.
..
.
..
..

10$000

cuia annual.
.
.
.
.
.
..
.
Carroças ou carrinhos> que vêm a cidade com produetos da
lavoura ou industria - matricula annual .
.
.
Cocheira ou estrebari:l que receba animaes á trato-annu .Imente
.
.
.
.
•
.

0$000

Ditos de duas rodas, para conducção> na cidade - matri.

Casa em que se vfnda moveis novos ou velhos, tapeçaria

etc., licença .
Imposto annoal..

..,

Courn bruto que entrar no muuicipio-pvr kilo.

.

.

.

.

.'

.

Cães

açaimados - malIicula annua!.

.

.

$ 20

10 $OJO
$050
5$000

.

.

.

47 Calçamfnto em ruas de 15 melros de largura, de parede
.\ parede, por melro corre te-imp::;sto aunual

50$000

$300

'"

outros municipios-por kilo.

3$OPO

$,010

Club, que tiver bilhflr ou botequim-imposto annual
Crina entrada de

10$000

15"$000
20($000
$010

Café. producção do Estado, que entrar no municipio pelo
interiol-pe:r kilo .
. . . . .
Couro preparado ou curtido-por kilo

'Centeio-por cargueiro.
4

200$roo
150$000
15()$OQÚ

I mpcsto annua!.

Imposto annu11.

26

20r$000

•
•

.

.

1$500

';íJ,!, ruas cuja lm'gu1'a exceder de 15 metros o imP7:{Àto annual sem de 2$000 por metro corrente .

.Ji"ict1n isentos do imposto acima, p01' 15 annos, os

pl'opl'ietarios que contl'ibuirem com a importancia
da mao de obm para o calçamento da f1'ente de
suas p1'opiedades
43

Fica creado, de accordo com a Lei n. 248, oimposto de {\$[01 annuaes por
metro linear para o calçamento a pualellipipedos e de 2$000 para as ruas
a mac.adamjsaão. ficando isello d"ste imposto os proprletario que paa.
rem iufe gra\menle os respectivos calçamentos de aecordo com a Lei n. 54

49

de 10 de Julho de 1902.
Carpinteiro, officina de - licença .
Imposto aunua\. • • • • • . •

•

•

t

,

,

,

50$000
80$00Q

____------------.-------M4-1

-

50
51

52
!)3

Carne de porco entrada no muicipio-por kilo.
Imposto annual,

.

.

.

,

'.:.'

Cal m, 3

.

Cebo\la,

kilo,

56

Cera, por kilo

.

,

,

,

:

,

..

$300
$010
$010
3$000
3$000
20$000

"

Carrinhos de conducção de pão-cada roda

Imposto

annual

.

.

,

.

,

se veliderem
.

.

5r$000

$250

..,.

,

50$000

3C$000

.

58 .- Matricula".
"....
59
Cocheiros-matricula. ,
.
,
60 Casa de negocio em geral onde
preparados medicinaes licença
.

61

,

Cerveja entrada de outro ll'UlllClplO - por dUZIa
Calçado, vendedor ambulante, - imposto annual

55

6

$016

.

Chapéos de sól ou cabeça, officma de concertar-licença,

54

57

17-

drogas

e

.

150$000
150$000
50$UOO
50$000
5$"00

Cooperativa (organisadores de) imposto annual

Cinematograph1, I.cença
Por espectaculo .

S 4°-D
1
2
3
4

5

6

7

8

9
10

Deposito de forragem-licença
Imposto annual
,
.
Dito de xarque-licença
Imposto alllmal.
,
. . . .
,
Ditoou casa para a venda de lenha ou combustiveis-licença
Imposto annual
,
,
. ..
,...'
Dito de farinha de trigo centeio, milho ou fare\lo productos
do municipio-licença ,
Imposto annual
,
Dito de madeira-licença,
Imposto annual
"
, .

Dito de cal dentro do mimicipio - imposto annual .
Drogaria-licença .
Imposto annual,
.
Dentista-licença .
Imposto annual.
.

. .
, "
..",
Deposito de farinha de trigo importada, de L' clas3e -licença
Imposto annual
"
Idem idem de 2," classe - licença
Imposto annual ,

60$000
60$0 U
100$000
80$000
50$000
30$OGO
5"$000
60$000
50$000
60$000
50$000
15Cl$000
100$000
150$000
150$000 : <

200$0001

200$00(J'
100$000
100$COJ

S 5,o-E

1
,2

3
4
5

6

Escnptorio de companhia, empreza industrial ou mercantIl-licença. . , , . . . , . • . . . , , . . . ,
Imposto annual. , . , . , , . , . , . : , , .
Dito de engenheiro, agrimensor, advogado, solicitador ta

200$000
1000$CO

be\lião, escrivão, inclusive o de casamento e eclesiastico', me
dicas, guarda livros-licença
Imposto annual. , , . .

. . . . . . . . . . .
, . , . , . , . . . ,
Emprezas ou companhias industriaes que funccionarem na
capital e que estiverem sujeitas ás disposições de leis ou con.
tractos pagarão 2 % sobre o capital
Empreiteiro de obras-imposto annual, ,
Engenho de soque, de L" c\asse--licença,
Imposto annual
, , , . . . •

Dit.ol dito de 2," classe-licença.

,

.

80$000

80$000

100$000
300$000

500$000

300$000

18

7
8
9

10
11

12
13
14

15
16
17

18
19

20

hnposto annual.

.

23

.

.

.

por cento (1/2%) independente do respectivo sello

.

.

.

.

Idem por qualquer licença concedida pela Camara ou pela
Prefeitura. .
.
...
.
Idem de verificação de terrenos, do rocio ou do quadro urba.
no,até duas cartas-por carta ou fracção.
'"
.
Idem idem de duas cartas para cima,-por car.a ou fracção
Idem de vistorias feitas pelo engenheiro e pessoal
da
fiscalisação, á requerimento das partes, além da conducção
e fôr fórado quadro urban o .
.
. . .
.
.
.
Idem de certidões passadas pelas secções da Camara por li.
nha .
.
.
.
.
"
.
Por anno de busca
.
.
. .
.
.
•
•
.
.
.
.
.
.

Encadernação,

.

.

100$000

100$000
100$000
100$000

150$000

20$000
10$000
12$000

$
5$000

15$000
10$000

10$000
$100

1$001)

20$000
20$000

licença

50$000

.

officina,

150$000

300$000

.

Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se vender leitQ, licença

Imposto annual

22

.

tes por carta ou fracção.
....
.
.
.
.
Idem pela confecção de planta;:, pela secção technica alem do
respectivo sello por cada lote.
.
'"
Idem sobre cont1'actos lavrados
com a Camara meio

Imposto annual.

21

..

Dito, dito de 3." classe-licença.
Imposto annual .
.
Dito de serrar-licença.
Imposto annual. .
Dito dito á vapor licença
Imposto annua!..
.
Emolumentos de concessão requeridas á Camara Munici.
paI (Lei n. 204 de 22 de Abril de 1907). . • .
Emolumentos sobre transferencias de terrenos do quadro urba
no e rocio, e sobre averbações para lcgalisar titulos das par

.

.

.

5"$000

.

Estofador, officina de-licença .
Imposto annual. . . . . . ,
..
..
Espectaculo, concerto etc. etc., sem ser por companhia,
mas do qual aufiram lu"croslicença.
.
Por
espectaculo
.
• .
.
.
.
.
.
.
•

50$oro

2C$000
50$0('0
15$COO

 6°-F
1
?

Fabrica de mobilias de vime, I" classe-licença.

Imposto annual. . . • .
Idem, idem de 2" classe-licença

.

.

Imposto annua!.

3
4

6
7
8
9

.

.

.

2 $.)00

.

200$000

Idem de ch:ipéos, de 1" c'asse-licença .
Imnosto annua!. .
.
. • . . . . .

Ide'm, idem de 2" classe

licença

.

.

.

Imposto annual.

.

:

.

.

.

.

.

•

.

Imposto annual.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

,

••••
I • • I

Idem de chapéos de sol e deposito dos mesmos-licença.
.

.

Idem de carros de passêio-licença

.

.

Imposto annual.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

Idem d carroçls ou carrinhus-Iicença .
Imposto annnal. , • . , . , • , •

40$00)

40$000
20$COO
50$000
30$000
30$000

.

Idem de gravalas e espartilhos-licença.
Impa to aunual.
. . . . .
..
Idem de va,souras e escovas de crina-licença
ImpLsto annual.

ó

100$000

100$\100
200$000
50$000
100$000
100$000
200$000
100$000
70$000

ºQOQQ

--------------------- .2
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10
11
12

13
ti

15
16

17

18
19
20

21
22

l::3
24
25
26

Idrm de sabão e vel1aS'. de 1" classe,
1m posto annual. . . . , . .
Idem, idrm de 2" classe-licença
Imposto annual.
.
.
.
Idem, idem de 3' clase-licença

Imposto annnal. . . • .
Idem ce cen'eja licença.,

Imposto annual

.

.

.

Imposto allnnal

.

•

.

Imposto

aunval

,

.

,

Imposto annua'.

.

.

de fóra-licerrça,

Imposto aunual

'

.

.

35

36

37

400$'100

.

..

,

.

•

.

30<$000
10($000
60$1l00
15 $000

,

,

,

.

.

.

.

.

.

,

,

.

,

101'$000

.....

.

•

.

.

,

.

.

.

150$000

Idem, Idem que não venderem preparados de róra-Iicença

10($roo
101$000

Imposto annual

40($oco
400$000

Imposto aunual . . , , ,
Idem de phosphorcs-licença

5e$000

Idem de vidros I:cença
Impesto annual . , '

Idem

20('$000

de papel-licença

Imposto

annual.

.

.

,

de colla-liceuça

Idere

de tomH e moer café, de 1" classe-licença

Imposto annual

.

Impesto annual

.

100$000
2(0$000
100$000
8u$000
31$000
10< $000
15($000
10($000
10c$,,00
100$000

..

Idem

.

.'

'"

.

Idem, idem de 2" classe-licença.

Imp(jsto annual.

.

.

.

.

,

Idem de 3" classe-lice\)ça.
Imposto annual

..

.

,

,

.,.,

8($000

Idem, de fog.-;s aetifidaes-Iiceuça
Imposto annual..

"",

barrica, de I" clase -licença

Imposto annual.

,

.

imposto annu'al.

.

•

Imposto allnual.

.

.

.

.

.

2" classe- licença

.

Idem, idem de 3" classe-licença
Idem de massas-licença

Impo,to annrial .

•

.

.

.

Idem de desfiar fumo, linnça.

Imposto annual.

.

.

.

32'- rdem- de meias-licença,
Imposto ar nual. , . ,

34

.

Idem de charutos ou cigarros, l ne venderem preparados

Idem, de

33

.

Idem de aguas de seltz, gazosa e gelo-licença

28

31

•

Se'$ooo
15e'$000
20e$000
200$000

.
.

Idem de licorfs e Vmagre Iiçença,

Idem de

30

,
,

2<.0$000

IdEm de bebidas a tificiaes-I;cença

27

29

150$000
300$000
10<$000

,
.

.
,

,

.

.

•

.

.

.

.

•

Fumo que vier para o município e nelle se vender, ou fôr

exposto á venda, por 15 kilos.

1$'00

Funileiro. de 1" classe-licença

Im}:o ;tc annual

Idem de
Impos[o
Ferreiro
Imt'osto

,

6 $000

,

50$000
41$000
4(0$000
70$000

2" cla!se-!i<ença. ,
annual. , "
...,
ou ferrador, de 1" classe-licença.
annual. , . , . , , , , • •

Idem idem de 2" c1aEse-licença
lmp1sto annual, , , , • • ,

5c,$000
30$:00
100$000
10u$000
50$000
50$000
20$000
2<$000
100$0(10
10e$(00
10< $000
6<$000
6e$000
60$coo

,

,

,

I

5($0(0

3<$000

,

•

I

30$000

20

38

Frente de muros ou gradis nas ruas, praças ou travessas

macadamisadas -annua!mente por metro corrente

.

Ficam isentos os ?1Hll'OS 01l gradis deja?'dins e po
mares e os dos depositas de madeims ou lenha qlle
pagm-em os reE-pectíros impostos.
39
4')

42

2$000

FeIjão-por cargueiro. . . . . . . • . ..
.
Frente de muro, frente não edificada ou gradis, nas ruas,
praças ou travessas c.llçadas e cujos pre prietar:os pagaram

$300

o calçamento -annualmente por metro corrente .
I em idem nas quaes o calçamento fôr pago pela muni
cipalidade por metro corrente annualmente.
.
.
.
.
•
Idem de terr!'nos não edificados nas ruas sómente nive.
ladas annualmen'e-por metro corrente
.
.
.
.
Fôro annua1 por carta de terreno do rJcio de 12 100 me.
tros qm:drados
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2;f500

5$::'00
$500
5$')00

As fracçõe1 ferão pagas propoycionalmen'e
43
44
45

46
47
48
49
50

$(150

Fôro annual de terreno do quadro urban.o por 0,22
Forragens, depodto de-licença.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
Flores, fabrica de-liconça. . .
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
Farinha de centeio-por 90 kilos

6l$000
60$000
3($000
3(J$000
$300

$300

Farello de dilo dito - •
'.
Fenno-por 15 kilos. . . "
...•
Fructas e outros semelhantes--por 90 kilos.
Ditas em cento

.

.

.

.

$C'5'a
$400
$(.50

,

 7.0-G

1

2
3
4

Gado vaccum abatido para xarque-por cabeça (lei n. 115)

Dito abatido no matadouro-por cabeça . .
Vitela-por cabeça.
. .'
.
Gado suino, lanigero, cabrum etc., etc.-por cabeça.
Garras--por kilo • .
. . • •

5$000
5$000
3$000
2$000
$010

 8.o-H
1
2
3

Hotel de 1," classe -litença •
Impo' to annual .• , . .

Idem de
Imposto
Idem de
Imposto

.

2," classe. -licença
annual . .
3,"-!icença
annual .

200$000
200$000

,

,

150$000
150$000
80$000
100$000

,

 9.°-1
1
2
3

Imposto predial slJbre o valor locativo anllual dos predios

alugados 12%

.

•

Imposto annul1l.

.

.

.

.

.

Idem idem dos predios habitados pelos proprios donos5
Instrumentos, olficilla de concertos - licença

$
$
30$000

.

2lJ$000

venda de poules-Iicença

100$000
100$000
Õ $000
20$000

•

.

.

•

.

S 10-J
1
2

Jogo de bolas, na cidade, sem
Imposto annual. • .
Dito fó:a da cidade-licença

Imposto anuual.

I

•

•

I

•

4'1.,

-

21

-

S 11-K
1

cença

2

nas praças não aja! dinadas, li

Kiosque que se estabelecer
•

.

•

200$000

•

Imposto annual •
Rola, por kilo •

.

.

1õo$000

,

$010

,

& 12-L
1

Linguiça-por kilo.

2

Lenha-por tonelada.

6

Ucença para

3
4
5

7
8

9

10

11
12

13
14
15
16

.

.

•

$010
$300
$300
$150
5($000
5<$000

.

.

.

.

Dita-em carroça de 4 rodes.
Dita-idem de 2 rodas. .
Limas. afficina de-licença .
Imposto annuaJ. . . . . .
vender areia

..
.
extrahida fóra ou

dentro co

rreio -impcsto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem para vender pedras idem, idem-imposto annua!.
.
111m prra extrahir saibro ou terra dentro do rocio em terre

nos não aforados,para esse fim commercial-Imposto annual
Jdrm pala trazer realejos e eulros instrumentc,;, panora
mllS e cn'ros divrrtimenlOF, tQcando ou mostrando por
paga, nas rUDs, es'radas e casas,-imposto annml.
Ltiloeiro,- Jicrnça. . . . . . . .
Imposto atnual. . . .
.
. .
. .

Dita de 2.a. clr sSP, - licença.
.

.

.

.

Imvsto a['nu1.

.

.

.

.

.

Impcsto f nnual

.

.

.

.

•

.

.

.

quer nature2a por arno

.

.

•

'.

"

Lh'r" ria c' e L" classr,

.

..,.

2$JOO

licença

Dita de 2." ela:>se,-l'cença .

.

.

.

50$000
101 $000

2 $000
201.$000
40dikoo
201$00U
20' $000
15.$000
101$000
10[$000
8u$000

.

.

2 $000

10ú$000

Leilão ão qualquer Pfpece, cada um.
Lilographia de L" cll! se,-liclllça. .
Impcslo annual
. . . . .
Imrcs'o aunua'.

2,$000
21'$000

.

.

.

Lflrd:os Ivnçados na f,el te de rst.bdtcimen!r s de qual.
S 13-M

1

Ma['olra eulnda de outres municípios-em toros,

2
3

Dita seriada, idem.
•
.
•
Idrm por c rnça de 4 rodas.

4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

reldas.

.•

Idem por dita de 2 l'odas.
•
Em [duela0; pc r tor; Dlaca •
Em b bOinha-, idem,
.
.
.
•
Em PIiJit s pllB rhrsph'r.s. idem.
Idrm, idem (m caneça de 4 rodf.s
IdeIl', idem em CHIe Ç& de 2 redas
Milho pr,r Cal gueiro, , . • • •

Malcl Daria (e 1: cJasse,-Iiccnça •

Imposto annual

•

•

.

Dita de 2" classe-licença

Imposto annua! •
•
•
Dita de 3" classe-licença

Imposto annual
•
.
•
•
•
Marmor;sla Cu estatuario-licença
Imposto annual
.
•
.
.
•

lt:. Moinho para ccreaes--liccuça

por to-

$510
1$000
1$000
$500
1$000
1$000
5$000
1$000

$800
$300
12<$000
150$000
80$000
80$000

40$000

40$000
70$000
50$('00
5,$000

22

16
17
18
19

Imposto annual
.
Idem, idem a vapor-licença
IlI\posto annual
'"
•
Mascate q'le trocar ou vender imagms-impo,to annual .
Idem de objectos de folha e ferro batido - imposto annual
Idem de fazendas, armarinho, perfumarias, cdlçado e seus
semelhantes só com uma caixa-imposto annual

20
21

22

23

2f,
25

Idem, dita dito etc" com cargueiro, carrinho
nhciro-irr p 'sto annual.
•

Modista, ofliciil't de -licença
Imposto annual .

•

.

.

Mobilias, officiDa de cODc6flar e invernisar

Imposto anncal

Metro -aferiçã'l

.

de um

.

ou compa

óoo$aco

8 0$100
50$000
50$000
50$LOO
200$000
2$000
10$000
$200
$150

Iicmça

•

Medidas, aferição de cada terno

Mtde':ra para aréo,
Manteiga, kilo

Ho$ooo

100$000
100$000
100$000
80$coo

tonelada

 14-0
1
li

3

Ourives
Impoito
Olaria Imposto
Imposto

que trab:l1har em ouro, praIa e concertos-licença
aunual •
licença •
annual 1" classe

ar.n'lal 2" classe

50$000
5(,$000

5l'$oco
50$000
110$000

$020

Ovos-duzia ou kilo

 15-P
1
2

8

Paina de outros municipiospor kilo . •
Papeis e brinquedos, loja de -Iicwça. •
Imposto annual.
.
.
.
,
.
.
.
Porlões do mercado aluguel :nen ai por cada lado
Pllltor-licmça.
.
.
.
.
.
Imposto annua',
.
.
.
Padaria de 1" classe-licença.
Imp'sto annual.
Dita de 2" classe-licença
Imposto annual. . . .
Dita de 3" classe (fóra do rr ciro)-Fcença.
Irrposto annual.
.
.
Pharmacia -licença

9

Impofb annu 11 .
Phonog'apho -licença.

10

PlJo'ographo-lic€uç \ .

11
12

Impo to annual.
.
.
.
Pipa d'al1ua á veuda-impost'l annua\.
.
.
Pred;os não rebocados e caiados, alem do imposto

3
4
5
6

7

diil, q"an '0

habitados e muros

sua contllh ão.

L

•

$050
1(0$000
100$000
5.:;000
5 $000
2. $000
120$000
10($100
80$'100
6[$ 00

50$oco
30$000
200$:000
15 $000
3 $noo
15l'$000
15 $ 00
2('$'100

,

pre

por metro correute

•.

.

até

13
14

Imposto aonual. . . . . . . . . . .
Pesos, por aferição de um terno.
.
Porco vendido em pé no mercado 0:11 fóra" d'elle, por cabeça

15
16

Palha picada ou em feixs, por 15 kilos..
.
Pt iKe ou marisco:> frescos ou sa'gados, per kilo.

.

2$'100
lr $000
1$000
$'151

$050

-----_,-----------------'1"1}'11
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 16-Q
1

2
3
4

51$010
51$000
$100

Quadros, úfficina de-licença
Imposto annual

.

.

.

•

•

•

•

•

Queijo de producção do Estado-por i10
.
Quartos no Mercado, aluguel meml1l para botequim

Idem, idem para fazendas

5($000
81$000

•

 17-R
1

Rellhideiro ou estabeledmento para brigas. de gallo-Iicença

2

Imposto aonual
•
Refinação de assucar -licença .
Impoto llnnual
.
•
•
.
•

3

10( $000
10( $000

150$000
.

•

15[$000

•

$600

Ripas para cerca, em carrcça de 4 rodas.
 18-8

1

2
3
4
5

8 $oco

Sirgueiro, officina de-licença
Imposto annual
•
.
•
•

•

Imposto annua!

.

80$000
100$000
100$000
50$000

Sapataria de 1" classe-licença •
•

.

•

.

Idem, idem de 2" classe-licença
Imposto annual.
•.
Idem de 3" classe-licença •
Imposto anDual

.,.

SelJeiro ou lombilheiro--Iicença

6
7
8
9
10

11

Imposto annual de l' classe
Idem de 2" classe-licença

.

Imposto annual
.
.
.,
.
Serralheiro com fundição -licença.
Imposto annual
•
.
•
.
•
Serralheiro ou ajustador-liceoça. .

Imp<'sto annual.

:

.

.

.

.

.

.

'.

Salsi< haria-Iicença.. . • . . .
Imposto annual. . . . . . . . ..
..
.
Sepultura nos cemiterios mUllicipaes (sendo gratis' aos in
digel,tes) para adultos.. . . . . . . . . . • . .
Para menores de 14 aonos. . . . . . . . . . . .
Dita em carneiro perpetuo, alem do pagamento de 5$000 por
metro quadrado.
.
. .
.
.
. . . . . .

3($000
3u$ooo
2_$000
6(;$000
80$uoo
50$000
50$000
2\J0:ioro
20c $0' o
5,$000

50$000
10e'$000
5v$000
4$000
3$000

6('$000

 19-T
1
2

ToucilJhro, por kllo . . . . •
Tóros de madeira por tODelad'!.

4

Idem, idem por carrrça de .2 rodas.

B
5
6
7

Idem, id. m por c arrcça de 4 redas

Tabo'nbas por tcnelada.
Taverna-licença . . .
Impo;to annual.

.

.
.

.
.

.

.

8

Tl.rneiro, officioa de-licença.
Impost;) annnal. .
.
.
. .
.
. .
. .
.
.
. . •
Terrenos do rocio, cncessão de accordo com o art. 1° da lei

9

Terrenos d 1 rocio-transferencia por carta de 12.100 metros

10

de 21 de Maio de 1897, por carta de 12.100 metros quadrados

ror fração até meia carta. . . . . . . . . . . .
Terrenos do quadro urbano, - transferencia por 22 metros
Dita por fracção até 50 palmos-por cada palmo. . .

$ 10
$500
$600
$:300
1$000
60$000
40$0(;0

40$000
3l$UOO

300$000
25$000
12$500
5,$000

1$000

- .24 -

11
12

Typograpbia com olficina
elc.-Iicença.

.

Imposto nnnual.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ou paulação
200$'100
25['$000

Dita somente para impressão de jornaes-Iicença

13

.
.

14

Tanoaria-licença.

.

Imposto annual.

,

10l:$000
100$000
5u$000
5L$000
:10$000

2,$000

.

Tamancaria-licença.
Imposto annual.

16

de encadernação

.

Imposto annua). .
Tinture;ro -licença
Imposto annoal.
•

15

.

-

..,

.

Taboletas collocada na frente
nual por cda U'lla .

.

de edilicios. imposto an

20$')00
2u$000

2$000

 20o-V
1

2

Vendedores ambulantes de generos de I" necessidade por

mez adiantadamente.

.

.

Imposto annual.

3
4

.

.

.

.

.

•

.

.

Ditos de fructas no mercado-licnça .
,
Velodromos, frontões, kermesses, tiro ao alvo, p'Hques
ou outros estabeIecientos

5

.

Vendedores ambuJantrs de doces, fruetas etc., licença

onde se

jogos permlttidos por lei -licença
ImpJdo rr:ensal.
' , . , . .

vendam poules

,

,

(Li n. 21,J de 24 de Abrl! de 19)9).

.

Vendednres

.

.

.

de

.

•

50('$000
30('$)00

•

I. $): o

amhulanies de bi'he'o; de L1tuia,-mensl11
.

•

.

•

.

10$000
f\l$OOO
20$000
2l $ JOO

 21-X
1

Xarque-por kilo .

3

Imposto annual. .
.
Xarqueada-Eceoça,

2

•

.

.

$,,10

dto, depositú de-licença.

Imposto annu:!l.

101 $000

8, $ ,00
fjo$ooo

.

5,$000

As oflicinas onde forem vendidos ob;ectos impOltados, alem do imposto, pa
garão mais o determinado na 6" classe das casas de commercio.

Todos os imp'1stos que não eitiverem classificados u'esta tabella serão cobra

dcs de 20$ á 100$000 rs.
Fica isento do pagamento de imposto sobre lenha a empreza de luz electrica.

Quaequer das mercadorias constantes da prefeote tabella de impostos,paga
rão a taxa que lhes for correspondente no (aiO de exportação para fóra co muni

cípio.

(Lei n, 86 de 11 de Julho de 1902).

TABI!:LLt\ SUPPLI!:M:NTAR DO IPOSTO DE BI!:BIDJ\S
Fabrica de aguas gazozas :
L" calhegoria
2."
3,"



Fabrica de Cerveja
L" catLegoria
2,"
3."

•

Fabrica de licores, vina gres, etc. etc.
1." calhegoria
2:

3,"

300$000
15c$000
8u$000
6)0$000
40[$'00
20[ $:00

700$000
400$000
5 $000 •

---------------------------W:5
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TABELLA de preços para a armazenagem no deposito de
inflammaveb - Por tres mezes
!!!!!!!

ESPECIE

DE

CAIXA

INFLAMMAVEIS

.1

Agua raz .
Kerozene
.300
Foguetes sem flexas e bombas .
Polvora ou dynamite.
Foguetes com flexas.
Fogos de artificio em grandes volumes
Ditos para salões e outros
não classificados
.

.

KILO

Pipa e fraecões

Metro eubieo

1$000 róis
rs.

40 róis
o réis
60 róis

2$000 róis
100 rs.

Tabclla supplementar
a Que se referem os llrt. 7.° e 8.° das
para o exercícIo de 1910:

Disposições

Geraes da lei or(amentaria

Alho. por kilo
Aves, por uma
Cebola, por kilo
Fructas. por 15 kilos
Manteiga, por kilo
Ovos, por duzia
Peixes, mari.cos frescos ou salgados, por kilo
Ballha, por kilo
Batatas por 15 kilos
Café, por kilo
Centeio, por 15 kilos
Carne de porco, por kilo
Feijão, por 15 kilos
Farinha ou farelIo de centeio, de milho, de mandioca e outras por 15 kilos
Linguiça, por kilo
Mt1ho, por 15 kilos
Porco, vendido em pé, por cabeça
Toucinho, por kilo
Xarque, uu carne secca, por kilo
Queijo por kilo
Vendedores ambulantes de verduras em cestas
de mão, por dia

C05
020
005
050
1(10
OH)
049
010
040
005
040
010
010
010
010
040
500
010
010
050
100

Os generos que não estiverem consignados nesta tabelIa e que
didos no Mercado, pagarão os impostos da tabelIa geral.

forem ven

- 26LEI N. 297 DE 8 DE NOVEMBRO DE J911.
A Camara Municipal de Curityba decret.ou e eu sancciono a seguinte lei:
Art. Unico. Fica o Prefeit.o autorisado a conceder ao Secretario da Pre.
feit.ura Claro Cordeiro, a licCI• .;a de seis mezes para tratamenlo de sua saude
na forma da lei ; revogada as (lisposições em contrario.
Gabinete da Preleitura de Cu ril,yba, em 8 fie Novembro de 1911.
Joaquim PeI'eira de Macedo, prefeito municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura em 8 de Novembro de 191L
Olaro COI'deil'o, secret.ario.

LEI N. 298 DE 8 DE NOVEMBRO DE 1911.
A Camam Municipal de Cu'ityba decretou e eu sancciono a seguinte Ipi:
Art. l' - Fica o Prefeito autorisa.lo a entrar en accordo com Vieente Pis.
sete para indelllnisal-o do prejllÍzo que á abertura do pr'Jlong'Lmento do Boule
vard S. Francisco Cdusou a sua propriedade pag'lndo.lhe equitalivamenle o Vl!
101' desses prejuizo ou concedendo-lhe. caso haja, terreno devoluto em igual area
a que foi abrangida pelo prolong;lmento do ref•• rido Boulevard.
Art. 2' Revogam-se as disposiçõrs em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 8 de Novembro de 191L
Joaquim Pereú'a d Macedo, prefeito munieipal.
Publicada na Secretaria da Prl'feÍlul'U em 8 de Novembro de 1911.
Glal'o CONleiro, secretario.

LEI N. 299 DE 8 DE NOVEMBRO DE J911.
A Camara Municipal (le Curityba decretou e eu sancciono a sl'guinle lt'i:
Art. 1'- Fica o Prefeito autorisado a conceder ao Porteiro continuo da Ca
mara, Jusé Marques de Paula Cavalcante a aposeutadoria com os vencimenlos
de um conlo e duzentos mil n:,is annuaes.

 Un co.-Fica o Prefeito autorisadú a abrir os necessarios creditos para
dar execução a esta lei:
Gabinete da Prefeitura de Curityba em 8 de Novembro de 1911.
Joaquim Pereira de llfac do, prefeito municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura em 8 de Novembro do 1911.
CtaJ'o Cordeú'o Secretario.

LEI N. 300 DE 8 DE NOVEMBRO DE J9Jl.
A Camam Municipal de Curityba decretlJu e eu sancciono a lei seguinte:
Art. l' Fica concellido a Otto Selballn isenção de impostos munil'Ípars
pelo praso de trez (, annos á contar da data desta lei, para o cslabole<'mGn!o
que prelende montar, nrsla capital, afim de fabricar verniz, tintas, para lilogra
phia. typogmphia e pintura de rasus.
Art. 2."-Hevognm-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 8 de Novembro de 1911.

Joaquim Pereira de Macedo, prefeito municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura em 8 de Novembro de 1911.
Um'o l..,Ol'deiro. - Secretario.

I-

e\l'eto8
DECRETO N. 43
o Prefeito do Municipio.-Tendo em vista a lei n. 299 de 8 de Novembro
do corrente anno o a requerimento do porteiro da Camara Municipal, José Mar
cos de Paula Cavalcantp, resolve conceder-lhe a aposentadoria pedida, com os
vencimentos de lS. 1:200$000 (um conto e duzentos mil réis annuaes, a contar
desta e:<ta. Expeça-e o respectivo titulo fazendo se as communicações necessa
rias para os effeitos devidos.'
Gabinete da Prefeitura de Curityba em 16 de Novembro de 1911.
Joaquim Pereira de lJIacedo'

DECRETO N. 44
o Prefeito do Mllnicipio.

Usando das attrihuiçiies de seu cargo
Decreta:

Art. Unico.-A cobrança dos impostos Mllnicipaes davidos em épocas
terminadas se eHectuarão no exercicio de 1912 nos mezes seguintes:

de

Janeiro

AfHição de pesos e medidas, matriculas, marcação de vehiculos e

culas de cães.

matri

Março

Primeira prestação do imposto de commercio e officinas do

bano e Rocio.

Quadro Ur

Maio
Terreno não edificado, muros, frentes não revestida e Calçamento.
Julho
Foros do Quando Urbano e Rocio.

Agosto

Segunda prestação do imposto de commercio e officinas do Quadro

hano e Roeio.

Ur

Gablnele da Prefeitura Municipal de Cnrilyba em 24 de Novemhro (le 1911.
Joaquim Pe1'eira de llfacedc.
DECRETO N. 45

O Prcfp.ito do Mnnicipio.- Usando da antorisação que lhe confere as leis
ns. 288 de 19 de Maio e 20 de Outubro do corrente anno :
Art. Unico.

Decreta:

Fica ahe' to o credHo extraordinario de (673 524)

ros e setenbt e tres mil quinhentos o vinte e qnatro mil réis, sendo a

,eis

cen

Importan-

- 28 --

cia de 330$000 para atlender ao pagamento do aluguel do predio em que func.
ciona a escola Municipal nocturna, de 1 de Julho a 31 de Dezembro corrente e a
importancia de 343$524 rs. para atteuder ao pagamento dos primeiros Escriptu
rarios da Camara Municipal e Directoria do Thesouro e Contabilidade e o
chivista da Camara, por terem sido prl)movidos a primeiros; revogadas as
posições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curityba em 28 de Dezembro ele 1911.

ar
dis

Joaquim Pereira de Macedo.

DECRETO N. 46
o P !'feito do MunkipiC'.- Usando da autorisação que lhe confere as
ns. 289 e 292 de 20 e 30 de Outubro do corrente anno

leis

Decreta:

Art. Unico.- Fica aberto o credito extraordin3lio de 3:000$000 tres con

tos de réis, para atlender ao pagamento das gratificações ao Secretario Escrip
turario e Continuo da Camara M nieipal a d. Maria Augusta dos Santos Jouve
viuva do ex-auxiliar da Secção Techniea; Revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura do Municipal de Curitzba em 28 de Dezembro de
1911.

Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N.79

O frefeito do Municipio usando das attribuições de seu rargo, 'nomeia
para o cargo de Amanuense da Secretaria da Prefeitura o cidadão Candido Gue
des Chagas, percebendo os vencimentos que lhe competirem.
Gabinete da Prefeitura de Curityba em 2 de Janeiro de 1911.
.

Joaquim Fereira de 111acedo.

ACTO N. 80
O Prefeito do Municipio usando das attribuiçães de seu cargo, exonera o dr.

Alfredo de Assis Gonçalves, Director da Hygiene Municipal, por não ter se apre
sentado na terminação da licença que lhe foi concedida.

Gabinete da Prefeitura Municipal de

Curityba em 22 de Janeiro de 1911.
Joaquim Pereira de 111acedo.

ACTO N.81

O Prefeito no Municipio. - Tendo em vista ás razões apresentadas pelo Di
rector interino da Hygiene Municipal, dr. João Evangelista Espindola, concede
ao mesmo exoneràção daquelle cargo conforme pedio.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba em 31 de Janeiro de

Joaquim Pereira de Macedo.

1911.

------------------------Jlq=r I
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ACTO N. 82
o Prefeito doMunicipio.-Tendo conhecimento do modoirreguljlr com que
se tem porlado o Guarda Fiscal, Anselmo Miranda de Lima, resoll'9 exoneri\19
das funcções duqneHe cargo.

GaLinete lIa Prefeitura em 10 de Fevereiro (le 1911;

Joaquim Percim de .lJ1acedo.

ACTO N. 83
o Prefeito do Municipio.-UsulHlo das atlribuições de seu cargo, nomeia
o cidadão Eduardo Kaier, para o cargo de Guarda Fiscal montado, percebendo
os vencimentos marcados em lei.
Gabinele da Prefeitura de Curityba em 11 de Fevereiro de 1911.
Joaquim Pereira de Mace,do.

ACTO N. 84
o Prefeito do Municipio. - Coneede ao Guarda Fiscal a pé Antonio Schle
der a exolleração do cargo que oceupava e nomeia para o nJesmo cargo o cio
dadiio Orozembo Cornelio do Amaral, preeeLendo os vencimentos marcados em
lei.
Gabinete da Prefeitura em l' de Março de 1911.
Joaquim Perei a de Macedo.

ACTO N. 85
o Prefeito do Municipio.-Uzando da autorisação que lhe eonfere a lei n.
226 de 22 de Janeiro de 1908 eOlleede ao guarda monlado Eduardo Eleulero da
Silva 30 dias de ferias a que tem direito conforme requereu.
Gabinete da PrefeituJa lIe Curityba em 15 de Março de 1911.
Joaquim Pereira de lacedu.

ACTO N. 86
o Prefeito do Municipio.- UzulHlo da faculdade que confere a lei 226 de
22 de Janeiro de 1908, concede ao guarda monlado Feliciano Correia de Freitas,
ilO dias de ferias conforme requereu.
Gabinele da Prefeitura de Curityba, em l' fie Maio de 19B.
Joaquim Fereira de Maced().

ACTO N. 87
o Prefeito (lo Munieipio Uzando das attribll c;ões de sell cargo, nomeia
o cidadão Jayme Benedicto Pereira, para o cargo de Guarda
Fisc'al
montado,
com os vencimentos qne lhe compatirel\l, em slIbstituiC;ão ao Guarda Fistal
Eduardo Kaicr fallecido em 10 de .Maio de 1911.
Gabinete da Prefeitum de ClIrilyba em l' de Maio de 1911.

Joaquim l'ercira de Macedo.
ACTO N. 88

o Prefeito do MlInicipio.-Uzalldo das attribuições do seu cargo, namria
o Agrimensor Olto Sfael'kl', para o eurgo de Ajudanlo da Direcloria de Obras
MUllieipal's, percebendo ps vencimentos marcados em lei.
ÇiflbinetQ da Prefeitura de Curilyba, em 2il de Maio de 1911.
Joaguim Pereira de Macdo •
.
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Acros N. 89
o Prefeito do Municipio.- Usando das altribuições de seu cargo, nomeia
o sr. Adriano Garcia dos Santos para o cargo de Guarda Fiscal a pé com os
vencimentos que lhe competirem.
Gabinete da Prefeitura de Curityba em 2 de Maio de 1911.
Joaqium Pereira de Macedo.

Acro N. 90
o Prefeito do Municipio. Usando das atlribuições de sou car40, concede
ao funccionario Claro Cordeiro, Secretario da Prefeitura 3 mezes de licença para
tratamento da saude conforme attestado medico que exhilJio.
Gabinete da Prefeitura de Curityba em 15 de Junho de 1911.
Joaquim Pereira de Macedo.
Acro N. 91
o Prefeito do Municipio.-Usando das attribuições de seu

cargo, nomeia

o sr. Joaquim Ribeiro Braga, para exercor o cargo de professor da Escola
turna Municipal, percebendo os vencimentos que lhe competirem.
Gabinete da Prefeitura em 19 de Junho de 1911.
Joaquim Pereira de Macedo.

Noc

. Acro N. 92
o Prefeito do Municipio.- Usando da autorisaçiio que lhe coufere a lei
226 de 22 de Janeiro de 1908, concede ao guarda Lulhegardes Ferreira da Cos
ta' 30 dias de ferias a que tem direito conforme requereu.

Gabinete da Prefeitura de CuritylJ& 19 de Junho de 1911.
Joa.quim Pereira de Macedo.
Acro N. 93

o Prefeito do Municipio.-Usando das attribuições de seu cargo concede
ao sr. Antonio R. do Nascimento, fiscal junto a Empreza de Bonds e Matadouro
Municipal 30 dias de ferias conforme requereu e de accordo com a lei em vigor.
Gabinete da Prefeitura em 4 de Julho de 1911.

Joaquim Peretra de li/acedo.

Acro N. 94

O Prefeito do Municipio.- Usando das attribu:ções de seu cargo nomeia o
dr. Alfredo de Assis Gonçalves, para director da Hygiene Municipal, percebendo
os vencimentos marcados em lei.
Gabinete da Prefeitura em 17 de Julho de 1911.
Joaquim Pereira de Macedo.
Acro N. 95

O Prefeito do Municipio.-Usando das attribuições que lhe eonfere a lei
n. 226 de 22 de Janeiro de 1908, concede ao guarda Arlhur Marqnes da Silva,
30 dias de ferias a que tem direito conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura em 3 de Agosto de 1911.

Joaquim Pereira de lIfacedo.

..
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Acro N. 96

.

b Prefeito do Municipio.-Tcndo em vista a representação do sr. Fiscal

Geral, resolve suspender o guarda Orozimbo Cornelio do Amaral, de euas func
ções, por 8 dias, por falta de cumprimentos de seus deveres.
Gabinete da Preicitura em 22 de Agosto de 1911.
Joaquim Pel'eim de .Macedo.

Acro N. 97
o Prefeito do Municipio.-Usando das attribuições de seu cargo, conce.
de ao Amanuense da Secretaria da Prefeitura, Candido Guedes Chagas, tres
mezes de licença para tratamento de sua saude, em vista do attestado medico
que apresentou. Gabinete da Prefeitura em 24 de Agosto de 1911.
Joaquim Pel'eira de Macedo.

ACt'O N. 98
o Prefeito Municipal da Capital.Considcrando que por lei n. 286 de 26
de Maio do corrente anno foi autorisado a contraetar com o cidadão OIyntho
Bemardi o serviço telephonico desta capital, mediante ccrtar e determinadas

condições, devendo"W)fir concurrencia si este a cllus não -so sujcitass 1 ;

Considerando que, findo o prazo legal convidado Olyntho Bernardi este
negou se a assignar o contJacto na forma aurisada, fazendo-me uma representa
ção circumstanciada, na qual pretende demonstrar o vigor de seu contracto em
virtude do qual manteve a empreza telephonica e apresentando-me juntamente
pareceres de illustres juristas brazileiros ;
Considerando que, em materia de tão grande importancia não se deve
tomar uma resolução sem muito meditação e estudo e que dasse modo é qe to
do conveniente a Camara Municipal tomar parte nessa resolução que será defi
nitiva.
Resolve Convocar o Poder Legislativo Muuicipal, para em seeção extra
ordinaria, que se deverá ef/ectuar no dia 31 do corrente ao meio dia, resolver
sobre o assumpto.
Gabinete da Prefeitura de Curityba em 28 de Agosto de 1911.

Joaquim Pereira de Macedo

Acro N. 99

o Prefeito do Municipio.-Tendo em vista que no dia 30 do corrente
letmina o prazo do contracto firmado em 30 de Setembro de 1901 com o sr. Do

mingos Castellano Rodine, para a limpeza de fossas dentro do Quadro Urbano
desta Capital, resolve mandar que se publique edital de concurrencia para o re
ferido serviçQ até o dia 25 do corrente mez.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba em 4 de

Setembro de 1911.
Joaquim Pereira de Maedo

Acro N. 100
o Prefeito do Municipio.-Tendo presente as propostas

de. concurrencia

apresentadas para o serviço de limpeza de fossas.existentes no -quadro urbano
desta Capital e procedido a sou exame, resolve classificar em primeiro lugar a

do cidadão Francisco Duarte Zgoda, quo se propõe a fazer a limpeza pela quan

tia de 595$000 (quinhentos o noventa o cinco mil réis) mensaes,-em eegundo
lugar a do cidadão Caetano Marchcsino, pela quantia de 700$000 (sete centos
mil réis) mensaes; Considerando, que a proposta do cidadão Francisco Duarte

Zgoda. é a que ma.is vantus-em offoroce a Municipalidadel determina qu o sr. Se-

bretario convide o referido cidadão a comparecer em meu gobinete até o dia 28

do corrAnte, afim de firmar o respectivo contracto.
Gabinete da Prefeitura em 26 de Setembro dA 1911.

Joaquim Pereira de 1I1acedo.

Acro N. 101
o Preieito do Municipio.- Usando das attribuições de seu cargo, conce
de ao gnarda fiscal Feliciano Correia de Freitas, 90 dias de licença para tratar de
sua saude, na forma da lei, conforme requereu e attest..do medico que exhibio.
Gabinete da Prefeitura em 4 do Novembro de 1911.
Joaquim Pereira de 'Macedo.

Acro N. 102

o Prefeito do Municipio.- Usando da attribuições de seu

cargo,

resolve

conceder 90 dias de licença ao fiscal do Matadouro e Bonds, Antonio Ricardo
do Nascimento, para tratar de sua saude, eonforme requereu e attestado medico
que exhibio, e nomeia interinamente para occupar aquelle cargo o eidadão Ar
Ihur Hibeiro de Macedo, pcrcebendo os veneimentos que lhe competir.
Gabinete da PrefE'itnra em 13 de Novembro de 1911.
Joaquim Pereira de Macedo.
Acro N.103

o Prefeito do Municipio.-Usando da autorisações que lhe confere a lei:
Nomeia os funccionarios municipaes Luiz Ventura Rodrignes, Pedro da Silva
Ârouca e Silirepo Pedrosa, para em commissão fóra das horas do expediente
commum, procederem ao lançamento dos impostos de Commercio e oflicinas do

Quadro Urbano e ROl'io da Capital, cuja cobrança no exercicio vindouro deve
ser feita em virtude do lançamento previ(\"
Gabinete da Prefeitura em 14 de Novembro de 19L1.
Joaquim Pereira de lJ1aced().

Acro N. 10i

o Prefeito do Municipio.-Usando das attribuições de seu cargo, nomeia
o cidadão Luiz Rioeiro de Andrade para o cargo de porteiro continuo da Pre
feitUJa, na vaga aberta pela aposentadoria concedida ao empregado José Mar.
cos de Paula Cavalcante, percebt:ndo os vencimentos maroados pela lei:

Gabinete da Prefeitura em 17 de Novembro.
Joaquim Pereira de Macedo.

ACro N. 105

o 1>re£eito do Municipio.- Usando da autorisação que lhe confere a lei n.

297 de 8 de Novembro findo, concede aO Secretario da Prefeitura, Claro
deiro, sela mezes de licença para tratar de sua sande.

Cor.

Qabinete da Prefeitura em 6 de Dezembro do 1911.
Joaqúim Péreira dê Macedo
_

....

AC'tO N. 106

.

b Prefeito do MUlllclpi.l.-tlsalldo das atirihuiç6es do sou Mrgo, résolvd

\l()néfáÍ' eónformo pedió O ellellheirQ (;uilncrminQ Baeta de Faria do cat/;ío di)'

11":1

birector de Obras Publicas Municipaes é do Fiscal interino de Obras de Calça.

mento desta Capital, nomeando para substituil-o o Engenheiro

Adriano Goulirl

que perceberá os vencimentos marcados €m lei.
Gabinete da Prefeitura em 27 de Dezembro de 1911.
Joaquim Pereira de Macedo.

ACTO N. 107
O Prefeito do Municipio. - Usando das attribuições dü seu cargo, nomeia
os cidadãos Antonio Scheleder e Antonio de Souza Azevedo, para exercerem

os cargos de Amanuense e Fiscal das construcções da Dircctoria de Obras Pu
blicas Municipaes, na ordem em que se acham collocados seus nomes e com os
vencimentos de um conto e oitocentos mil réis, cada um, annualmente.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curituba em 30 de Dezembro de 1911.

Joaquim Pereira de Macedo.

IV
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LEIS

Pags.

Lei N. 278 de 28 de Ab-ril de 1911. -Autorisando a desapropriação

do

terreno de João Libanio Guimarães. . . . .
. . . . .
Lei N. 279 de 28 de Abril de 1911.-Relevalldo de multa de imposto pro.
dial, a Maria ArUides Xavier de Sá. . . . . . . . .

Lei N. 280 do 28 de Abril de 1911.-Concedendo a Geraldo Somma o
excesso de terreno que possue junto a sua propriedade a rua Paula
Gomes.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

seu

prolongamento futuro.

.

.

.

.

.

.

•

.

;

•

•

.

.

3

.

.

.

4

apolices

 de antiga emissão pela ultima, a Mario Guimarães Correia. . • .
Lei N. 283 A de 19 de Maio de 1911.-Concedendõ gratificação ao au
xiliar da Directoria de Obras Municipaes por serviços extraordina
rios e abrindo credito para pagamento de aluguel da casa destina
da a cB3cola Nocturna Muniéipal.. . . .
.
.
Lei N. 283 de 15 de de Maio de 1911.-Regulamentando as construcções
de caS1S na rua Liberdade comprehendida entre as ruas Marechal
Deodoro e 15 de Novembro, e entre a praça Carlos Gomes e Tira
dentes que obedecerão ao alinhamento da rua Marechal Floriano
na parte comprehendida entre a rua Ivahy e praça Carles Gomes.
Lei N. 281, de 19 de Maio de 1911.-Concodendo terreno em partes iguaes
por um anno, ás sociedades-Clubes Recreativo e Beneficiente 28 de
SetembrQ... situados na Praça Observatorio. .
.,
-... Lei N. 285 de 20 de Maio de 1911. -Estabelecendo impostos de calça
mento em diversas ruas. . . . . . . . . . . . . . . . .

Lci N. 286 de 26 de Maio de 1911.-Autorisando !lIvrar contracto co.u
Olyntho Bernard! para continuação da Empreza telephonico no
quadro urbano e dando outras providencias. . . . . . . . .
Lei N.287 de 25 de Setembro de 1911.-Autorisando a lavrar contracto
com Olyntho Bernardi, para continuação do serviço Telephonico no
Município e estabelecendo c'ondições. . . . . . . . . . . .

. "

3

.

Lei N. 281 de 28 de Abril de 1911.-Denominando rua José Loureiro a
travessa existentes entre a praça Carlos Gomes e rua Liberdade e o

Loi N. 282 de 12 de Maio da 1911.-Autorisa a substituição de

3

Lei N. 288 de 20 de Outubro de 1911. - Elevando á cathegoria de primei
ros escripturarios, os actuaes segundos da Secretaria da Carr.ara o
da Prefeitura..
.....•.

4

4

4

4

5

6

7

8

II

Pags.

Lei N. 989 do 20 de Outubro de 1911.-Concedendo gratificações ao
cretario e escripturario da Camrra.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.

"

Se-

Loi N. 290 de 20 de Outubro de 1911.-Autorisando a indemnisaçiio para

8

desapropriação do terreno de Pedro Luiz da Souza Rocha estes a
rUlt Mare('hal Floriano. . . . . . . . . . . . . . . ..

8

para pagamento de terreno desapropriado
do Nascimenio. . . . . . . . . . •

9

Lei N. 291 de 30 do OutulJro de 1911.-Aut"1'lal\do alJertum de creditos

de Francisco Theodoro
. . . . . . . ..

Lei N. 292 do 30 do OululHo de 1911.-Concedondo á d. Moria

Augusta

dos Santos Jouvo a gratificação de dois conlos de réis por serviços
prestados por eu finado marido, André Jouve, auxiliar da

S.

Te-

chnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Lei N. 293 do 6 de NovemlJro de 1911.-"'oncedendo ao dI'. João Hibeiro
do Macedo Filho, o direito de fornocimento da força motriz a indus.
triaes e particulares, utilisando da energia

olectrica

Fevereiro do 1910.

.

que olJtiver .

Lei N. 294 de 6 de Novembro de 1911.-Restabelece a lei n. 259 de 2 do
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

Lei N. 295 de 6 do Novembro de 1911.-Concedondo 1:000$000 á sociodade Jockoy Club Paranaonso. . . . . . . . . . . . . ..
Loi N. 296 de 6 de Novombro de 1911.-0rça a recoita o despeza para

1912 . . . . . . . - . . . . . . . . .; . .  ..
Lei N. 297 de 8 do NovomlJro do 1911.-Collcodondo liconça de 6 meze:í ao Secretario da Prefoitura.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

Loi N. 298 de 8 de NovemlJro do 1911.-Autorisando indomnisação do torrono á Vicente Pissetli. . . . . . . . . . . . . . . ..
Loi n. 299 do 8 do Kovembro do 1911.-Concedendo aposentadoria á aosé

Marcos de Paula Cttvalcallti. . . . . . .
. . . . . . ..
Lei N. 300 do 8 do Novembro de 1911.-Concedendo isen\'ão do impostos por 3 annos á Olto Solbemann, para ostabelecer fabrica do tintas.

9
9

9

10
10
26

26
26

26

DECRETOS
N. 43 de 16 do Novembro de 1811.-Concedendo aposentadoria ao 1'01'
toiro da Camara José Marcos de Paula Cavalcanti cOm os voncimontos de um conto o duzontos annualmollto. . . . . . ..
N. 44 do 24 de NovemlJro do 1911.- Mareando opoca do pagamentos de
impostos para o exercicio de 1912. . . . . . . . . . "
N. 45 de 28 do Dozembro dO' 1911.-Abrindo credito para llUgamontos
autorisados polas lois ns. 283 e 288 de 19 de Maio e 20 de OlltulJro
do corrcnto aIlllO. . . . . . . . • . . . . . . . . "
N ..:16 tle 28 do Dezembro do 1911.-Abrido crodito pxtraordinrio de
3;000$000 para pagamento lhs gratifieaçõcs ao Secrotario o Escriptllrario da Camara e a viuva de André Jouve. . . .' . . .

27
27

27

28

ACTOS
N. 79 do 2 de Janeiro do 191 L-Nomcando Calldido Guedes
ra am:lIluenso da Prefllitura.

.

.

.

.

l'ip:lI.

.

.,

N. 80 de 22 de ,Janoiro do 1911. . Exonera o
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

Chagas pa
.

.

Directrr da lIigyeno

.

•

.

Muni-

.....

28

.

28

'. N. 81 de 31 de Janeiro de 1911.-Coneodendo oxoneração do cargo de
Dircctor interino da Hygiene Municipal, ao dI'. João Evangolists
Espilldola

.

.

.

.

28

.

.

.
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III

Pags.

N. 82 de 10 do Fevereiro de 1911.-Exonera

o guarda

de Lima.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

da fiscal.

•

•

•

.

.

.

.

.

.

.

..

.

hscal Anselmo

.

.

.

.

•

.

.

29

.

29

N. 83 de 11 do Fovereiro de 1911.-Nomeanda Eduardo Kaier para guar-

N. 84 de 1 de Março de 1911.-Exonerando a pedido o guarda fiscal An
tonio Scheleder e nomeado Orozimbo Cornelio do Amaral.

N. 85 de 14 de Março de 1911.
Eduarda Eleuterio da

Concedendo 30 dias de ferias ao guarda

Silva.

.

.

.

.

•

•

.

.

.

N. 86 de 1 de Maio de 1911.-Concedendo 30 dias de ferias
Feliciano Corrreia de F,eitas.

•

.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

ao

.

.

.

guarda

.

N. 87 de 17 de Maio de 1911.-Nomeaando JaymeBenedicto Pereira para
guarda fiscal em substituição ao fallecido Eduardo Kaier. . . .
N. 88 de 23 do Maio de 1911. Nomeando Otto Staerko para o cargo de

29

29
29

•

29

.

.

30

•

.

.

30

.

.

.

30

.

.

.

30

.

.

.

30

çalves, para o cargo de Director da Hygiene Municipal. • . . •
N. 95 de 3 de Agosto de 1911.-Concedendo 30 (lias de férias ao guar'a
fiscal Arthur Marquos da Silva. . . . . . . . . . • . . •
N. 96 de 22 de Agosto de 1911.-Suspendondo das funcções de guarda
fiscal Orozimbo Cornelio do Amaral. . . . . . . . . . • •
N. 97 de 24 do Agosto de 1911.--Concedendo 3 mozes de licença ao

30

ajudante da Directoria

de

Obras.

.

.

.

.

.

.

para o cargo de guarda fiscal a pé.

.

.

.

.

.

cretario da Prefeitura.

.

.

.

.

Municipal.

.

.

N. 89 de 25 de Maio de 1911.-Nomeando

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

•

.

.

Adriano Garcia

.

.

.

.

.

dos

Santos,

N. 90 de 15 do Junho de 1911.-r.oncedendo licença de 3 mezes ao
N. 91 de 19 de Junho de 1911.
I

.

.

.

.

.

Nomeando Joaquim Ribeiro

professor da Escola Nocturna
Luttegarde Ferreira da Costa

N. 93 de 4 de Julho de 1911.

•

.

.

.

.

Concedendo 30 dias de ferias á

Ri(Jard'l do Nascimento, fiscal de Bonds e

Matadouro.

N. 94 de 17 de Julho de 1911.-Nomeando o dr. Alfredo

amanueme Candido

Guedes Chagas.

.

.

.

.

.

Se

Braga para

N. 92 de 19 de Junho de 1911.-Concedendo 30 dias de ferias ao

guarda
Antonio

de Assis Gon

.

.

.

.

.

•

N. 98 de 28 de Agosto de 1911.-Convocando a C9.mara Municipal. . •
N. 99 de 4 de Setembro de 1011.--Mandando publicar edital de concur
rencia ao serviço de limpeza de fossas. . . . . . . . • . .
N. 100 de 26 de Setombro de 1911. Classificando as propostas para o
serviço de Iimpl'za de fossas. . . . . . . . . . . . . .
N. 101 de 26 de Se embro do 1911.-Concedendo ao guarda fiscal Feli
ciaDo Correia de Freitas 90 dias de licença para tratamento da
saude. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • .
N. 102 de 13 de Novembro de 1911.-Conceclendo ao fiscal de Bonds e
Matadouro Antonio Ricardo do Nascimento 90 dias de licença para
Ira tamento de sua f audo. . . . . . . . . . . . . . . •
N. 103 de H do Novembro de 1911.-Nomeando os empregados Luiz
Ventura Rodrigues, Pedro Aronca e Silfrodo Pedrosa para em com.
rnhsão procederem ao lançamento dos impostos de Commercio e
Officinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 104 de 17 de Novembro de 1911. Nomeando Luiz Ribeiro de Andra
de para o cargo de porteiro da Camara Municipal. • . . . • .
N. 105 de 7 de Dezembro de 1911.-Concedendo 6 mezes de licença ao
Secretario da Prefeitura Claro Cordeiro. . . . . . . . • • .

N 106

..

29

de

27

de

Dezembro

de

1!.l11.

Concedendo ao Dr. Guilhermi

30
31
31
31

31
31

32

32

32
32
32

no Bacta de Faria a exoneração do cargo de Director de Obras, con.

forme pedio e nomeando o dr. Adriano Goulin para o mesms cargo.
N. 107 de30 de Dezembro de 1911.-Nomeando Antonio Schelener e Antonio
de Souza Azevedo para os lugares de amanuense e fiscal das cons
trucções da Directoria de Obras. . . . . . . . • . . . • .

32

33
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N. 301 DE 29 DE JANEIRO

DE 191:J

A Camara Municipal de Curityba decretou e

eu sancciono

a lei sC'guinte :
ArL 19 Fica o Prefeito autorisado a mandar proceder ao
levantamento da planta cadastral de Curityba, com os serviços
complementares de nivelamento e confecção de perfis das ruas,
tanto quanto for necessario para a maxima exactidão dos ali
nhamentos dos predios, do raid definitivo do calçamento das
ruas e dos passeios e para projectos de embellezamcnto da

-cidade.

 19 Esse serviço ficará
dendo o Prefeito nomear, em
necessarios.
 o O Prefeito retil'ará
a quantia necéssària para
serviços.
ArL 29 Revogam-se as

..

affecto á Directoria de Obras, po
commissão, os auxiliares technicos
da verba Obras Publicas em Geral
occorrer ás despezas com esses
disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal
Janeiro de 1912.

de Curityba, em 29 de

Joaqtdm Pereira de .Macedo, Prefeito Municipal.
..

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 29 de Janeiro de
1912.

Claro Cordeiro, Secretario

-4LEI N. 302 DE 1.0 DE FEVEREIRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono

a seguinte lei:

Artigo Unico. Fica concedido a Antonio Ricardo do Nasci

mento um anno de licença, com os respectivos ordenados, para
tratamento de saude, onde lhe convier; revogadas as disposi
ções em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 19 de

Fevereiro de 1912.

Joaqnirn Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi

tyba, em 10 de Fevereiro de 1912.

Glaro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 303 DE 19m.: FEVEREIRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono

a seguinte lei:

ArL 19 Fica o Prefeito autorisad0 a modificar as condições
em que foi concedida a Gastava Keil uma área de terreno nas
proximidades do Matadouro para montar um estabelecimento

destiüado a refinar sangue, de modo a ficar o referido
onerado, somente, com imposto de foro annual.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.

terreno

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 10 de

Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeit.o Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 1 c de Fevereiro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 304 DE 5 DE FEVEREIRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte. lei:
Art. 19 Fica o Prefeito autol'isado a emittir as apolices
municipaes necessarias para satisfazer os compromissos espe
cificados no arl. 14 e seus paragraphos da lei n. 258 de 10 de
Fevereiro de 1910, combinando com as alineas \.b) e (c) da lei

n. 276 de 19 de Novembro de uno.

.'

•

Q,2,t1

-5 Unico. Essas apollces serão emíttidas de accordo perfeito
com as determinações, nesse sentido, expressas na lei referida
n. 258 rle 19 de Fevereiro de 1910.
Âl't. 29 Hevogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 5 de
Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura. em 5 de Fevereiro

de 1912.

'

Claro Oordeiro, Secretal'io.
LEI N. 305 DE 5 FEVEREIRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu

sancciono

a seguinte lei:
Art. 10 Ficam extensivas ás ruas Primeiro de Março, Ma
rechal Deodoro, no trecho comprehendido entre a praça Zacha
rias e as ruas Garibaldi, Marechal Floriano Peixoto, no trecho

comprehendido entre as praças Tiradentes e Carlos Gomes, ás
praças Municipal, General Ozorio, Euphrasio Correia, Carlos
Gomes, Zacarias e Avenida Luiz Xavier, as disposições do art.
19 da lei n. 149 de 10 de Outubro de 1905.
Art. 29 Os proprietarios dos terrenos situados na zona de
3 \ tres) kilometros alem dos limites do quadro urbano que es
tiver em vigor, ficam sujeitos ao alinhamento que for mandado
observar pela Prefeitura, de accordo com a planta da cidade,
quando tenham de edificar nos terrenos que lhes pertencer.
Art. 39 Fica supprimido o art. 20 da lei n. 177 de 30 de
Abril de 1906.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 5 de
Fevereiro de 1912.
Joaqtim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 5 de Fevereiro
de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 306 DE 5 DE FEVEREIRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Fica concedido a Antonio de Souza Mello, ou a
empreza que o mesmo organisar, durante O, peaso de sete annos,

-6=
a isenção de todos QS impostos municipaes para o hotel que o
mesmo estabelecer nesta cidade, mediante as condições expres
sas nos artigos seguintes:
Art. 2." O concessionario obrigar-se-ha :

a) a construir um predio de tres ou mais pavimentos, com
todas as condições hygienicas e de typo architectonico conve
niente, contendo as condições necessarias ao fim a que se
destina.
b) a submetter, previamente, ao estudo e a approvação da
Prefeitura, o projecto completo e detalhado do edificio.
c) a iniciar os trabalhos de construcção do edificio dentro
do prazo de dois (2) meze e a terminar dentro de dezoito (18)
mezes a contar da data da assignatura do respectivo contracto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario,

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 5 de Fevereiro de
1912.

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em [) de Fevereiro
de 1912.
Claro Oordeiro, Secretario.
LEI N. 307 DE 9 DE FEVEREIRO DE 1912

A Car.lara MUl1icipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Fica o Prefeito autorisado

a restituirá Domiciana
Pinto Ribero e outras, herdeiras de Anselmo Gonçal ves Ribeiro,
o terreno de sua pl'Opriedacle, com fundo para a rua Visconde de
Nacar, e que fica concedido, por aforamento, á Carlos Dietsch,
ou a entrar em accordo conveniente 'com essas herdeiras, afim

de indemnisal-as dos prejuizos soffrid05.

.

. Art. 29 Fica o Prefeito autorisado, para execução desta lei,
a abrir os creditos necessarios.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 9 de
Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publieada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cl1rityba,
em !-) de Fevereiro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

.-f,

-7LEI N. 308 DE 9 DE FEVEREIRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguillte lei:

Al't. Unico. Fica revogada a lei n. 290 de 20 de Outubro
de 1911 ; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 9 de
Fevereiro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em 9 de
Fevereiro de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 309 DE 4 DE MAIO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguin te lei:
Art. Unico. Fica o Prefeito autorisado a conceder a Claro

Cordeiro uma gratificação de seiscentos mil reis (600$000),
como remuneração aos serviços extraordinarios que prestou no
cargo de Secretario da Prefeitura, podendo para isso abrir os
necessarios creditos ; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 4 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em 4

Maio de 1912.

'
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 310 DE 4 DE MAIO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sanccíono
a seguinte lei:
Art. 1.0 As disposições do art. 1<? da lei n. 149 de 10 de
Outubro de 1905, não se applicam ás ruas Marechal Deodoro e
Marechal Floriano e praças General Ozorio, Carlos Gomes e
Zacarias.
Art. 2° Revogam-se as disposÍçÕp.s em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Cudtyba, em 4 de
Maio de 1912.

Joaquim Pereira de Mac"do, Prefeito Municipal.
.

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em 4 de

Maio de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.

-8LEI N. 311 DE 4 DE MAIO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
°a seguinte lei:
Art. 10 Passam a se denominar: rua ((Conselheiro Carrão))

a actual Travessa da Ordem e rua «.Julia da Costa) a actual
rua Santa Mathilde.
 Unico. Fica o Prefeito oautorisado a abrir os necess<lrios
creditos para occorrer ás despezas com a mudança das placas.
Art. 2° Revogam-se as disposições em con trario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em
Maio de 1912.

4 de

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura
tyba; em 4 de Maio de 1912.

i\iunicipal de

Curi

Claro Oordeiro, Secretario.
LEI N. 312 DE 4 DE MAIO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba tlecretou e eu sancci(lno
a seguinte lei:
Art. 19 ji'ica o Prefeito autorisado a conceder a Luiz Ri
beiro de Andrade, porteiro da Camara Municipal, um anno de
licença, com ordenado, para tratamento de sua saude.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 4 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 4 de Maio de 1912.
Claro Oordeiro, Secretario.
LEI N. 313 DE ]4 DE MAIO DE ]912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. Unico. FIca o poder executivo municipal autorisado a
dispender a quantia de um conto de réis (1:000$000) com a
acquisição de cinco volumes da obra intitulada (eImpressões do
Brazil no vi,qessirno seculOJ> e publicado pela Empreza Lloyd's
Greater Britain Fublishing Company Lrlt., podendo para isso
abrir os necessarios creditos ; revogadas as disposições em con
trario.

L

'"

n

-9Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Maio de 1912.

.Toaquim Pereira de lvIacedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 14 de [aio de 191.

Claro Cordeiro, Secretario,

LEI N. 314 DE 14 DE MAIO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art. Unico. O imposto predial atrazado devido pelo DI'.
Reinaldo Machado, do predio de sua propriedade á rua DI'.
tlturicy, e de 67$500 rs., relevada a multa correspondente; re
vogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Maio de 1912.

Joaquim Pel'eira de Macedo,.Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 14 de Maio de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 315 DE 14 DE MAIO DE 1912
A. Camara Municipal de Curilyba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
ArL Unico. Fica o Poder Executivo Municipal autorisado a
desapropriar' por utilidade publica, os predios e tenenos da
parte da rua Lourenço Pinto, eomprehendida entre as ruas da
Misel'icol'dia e Pedro [vo e necessarios para a regularisação do
respectivo alinhamento predial, bem como a faixa de terrenos
necessarios pam a passagem dos tramways electricos no trecho
comprehendido entre a rua da Graciosa e o Boulevard 2 de

Julho, podendo pam isso abrir os necessarios creditos; revogadas as disposições em contrario.
.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em. 14 de
Maio de 1&12.

.

JOtlquún Pereira de J.11.acedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal .de Curi

tyba, em 14 de Maio de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.

-10 -

LEI N. 316 DE 14 DE MAIO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono

a seguinte lei:

ArL Unico. Fica o poder executivo municipal autorisado a
conceder um anno de licença, sem vencimentos, ao professor
da escola municipal, Joaquim '/{ibeiro Braga; revogadas as dis.
posições em contrario.

Gahinete da Prefeitura Municipal de Curityba,

Maio de 1912.

em 14 de

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 14 de Maio de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 317 DE 14 DE MAIO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Ar1. Unico. Ficam isentos dos impostos municipaes, du
rante o prazo de cinco (5) annos, H contar da data desta lei, os
automoveis que entrarem para o muuicipio e que se destinarem
. ao serviço de transporte de passageiros e cargas ; revog",d.as ilS
disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Maio de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 14 de Maio de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 318 DE 15 DE MAIO DE 1912
A CamaIla Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguin te lei:
ArL Unico. Fica concedido a Cados Engelke e Dermeval

Lustoza de Andrade, isenção dos impostos municipaes pelo
prazo de cinco (5) annos, a contar :la data desta lei, para a
fabrica de vidros que estabelecerem neste municipio ; revogadas
as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Maio de 1912.

Joaquim Pereil'a de Macedo, Prefeito Municipal.

"

-11 -

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de CUl'i
tyba, em 15 de Maio de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 319 DE 15 DE MAIO DE 1912


A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art. Unico. Fica o Poder Executivo Municipal autorisado
a considerar obra publica a avenida que partindo da Rua Ma
rechal Floriano Peixoto, no ponto pl'Oximo á chacara Moura,
aLravessa a Agua Verde e vae ter á estrada do Portão, podendo
declarar de utilidade publica os terrenos que embaracem a
abertura da referida avenida, entrando em accordo com os res

pedi vos proprietal'ios ; revogadas as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Maio de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 15 de Maio de 1912,

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 320 DE 15 DE MAIO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. Unico. Fica concedido á commissão encarregada da
erecção de um monumento nesta capital, que perpetue a me
moria do eminente bmsileiro-Barão do Rio Branco-o auxilio

de um conto de réis ll:000$OOO) , ficando o Prefeito alltorisado
a abril' os n2cessaf'ios creditos para a execução desta lei; revo
gadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da

Prefeitura Municipal de Curi

tyba, em 15 de. Maio de 1912.

Claro Cordeú'o, Secretario.

LEI N. 321 DE 14 DE JUNHO DE 191
'.

A Camara Municipal de Curityba decreto H e eu promulgo
a seguinte lei:
Art. 19 Fica prorogado por oito (8) mezes, a contar de
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23 de .Junho corrente, o praso concedido á The South Bl'azilian
Railways Company Limited, para a terminação dos serviços
constantes da letra' B, dausula 37 do contl'acto de 23 de De
zembro de 1907.
Ad.29 Revogam-se as disposições em contrario.
Camara Muncipal de Curityba, em 14 de Junho de 1912.
João Tobias Pinto Rebello, Presidente
Publicada na Secretaria da Camara Municipal de Curityba,
aos 14 de Junho de 1912.
Eduardo .Alberto de .Andrade Virmond, Secretario.
LEI N. 322 DE 31 DE JULHO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 O subsidio do Prefeito no quatriennio de 1912 a
1916, é fixado em 10:000$000 annuaes.
Art. 2l? Os vencimentos dos empregados da Camara e da
Prefeitura serão, desde a data desta lei, os constantes da se
guin te tabella :
CAMARA MUNICIPAL
 19 - Secretaria da Camara
1
1
1
1

Secretario.
"o"
EscripturaJio
Archivista..
Continuo.servente

4:200$000
3:600$000
3:600$000
1:560$000

.
..
..

.
.

12:960$000

 29 - Prefeitura
1

-

Subsidio do Prefeito

:

10:000$000

Secretaria

1
1
1
1

Secretario...
Amanuense...
Porteiro
Continuo-servente ..

.

..

4:200$000
2:760$000
1:800$000
1:560$000

10:320$000

IJirectoria do Tlwzouro e Contabilidade
1 Thezoureiro.
1 Contador
1 l.°Escripturario

..

2 2.°8 Escripturarios a 3:360$000...

4:800$000
4:000$000
3:600$000

6:720$000

19:120$000

'/"L-'/i
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1 Direetor, que será o advogado da
Municipalidade
1 Amanuens;e

.

4:800$000
2:760$000

.

3:240$000

.

1 Solicitador

10:800$009

IJirectoria de Obras

1
1
1
1

Director........
Auxiliar
Amanuense
Fiscal de Obras.

7:200$000
3:600$000
2:760$00lJ
2:400$000

15:960$000

IJirectoria de IIygiene

1 DirectoI'..........

..

4:800$000

Instrucção Publica

1 Professor...............

1:500$000
Mercado

1 Administrador.

3:600$000
Fi;;calisação

1
1
3
6
1

Fiscal geral........
Auxiliar
.
'"
Guardas montado,; a 1:800$000..
Guardas á pé a 1:fl60$Ü(10
Fiscal de bond (conforme contracto
1 Fiscal do Matadouro......

3:600$000
3:úOO$OOO
5:400$000
9:360$000
2:400$000
3:480$000

27:240$000

Cemiterio
1 Administrador

.

2:520$000

Art. 3.0 Gontinúa a exercer as funcções de aferidor o
escl'ipturario já encarregado de tal serviço.
Al't. 4° Fica creada a secção do Contencioso que será'
dirigida pelo advogado da Camara, com Oi; vencimentos mar
cados na tabella de que trata esta lei, tendo como auxiliar um
solicitador encarregado da cobrança da divida aetiva.
A rt 5° Fica creudo o lagar de veterinal'io encarregado de
tiscalisar a matança do gado no Matadouro e o destinado á xar
queac1as com os vencimentos de 3:000$000 annuaes.

-14 Art. 6.° Aos funccionarios municipaes que contarem mais
de dez annos de effectivo exercicio, serão abonadus 10 % sobre
os seus vencimentos, e 20 % aos que contarem mais de vinte
annos, tambem de effectivo exercicio.

Art. 7° Para execução desta lei, fica o Prefeito autorisado

a abl'ir os necessarios creditos.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de

1912.

Ourityba, em 31

de Julho de

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em 31
de Julho de 191.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 323 DE 31 DE JULHO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1 ° O Prefeito mandará passar gratllitamente 2 via
de alvará de licença aos commerciantes que, por qGalquer
modo, provarem ter pago, em tempo, os emolumentos corres
pondentes a esse alvará e isso requererem.
Art. 2° Aos commerciantes que tiverem pago os impostos
municipaes, ha mais de anDO, sem ter obtido aI vará de licença
para abertura de negocio, será passado o mesmo alvará inde
pendente de multa.
Art. 3° Os funcdonarios que procederem as correições de
que trata o art. 347 das Posturas Municipaes, certificarão no
talão demonstrativo do pagamento do imposto, se os commer
ciantes exhibirem o alvará de licença e esses certificados sup
prirão a falta do mesmo alvará, em caso de extravio.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Cur-ityba, em 31

Julho de 1912 .

de

.Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 31 de Julho de 1912.
Claro Cordeü'o, Secretario.
LEI N. 324 DE 19 DE AGOSTO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seg!linte lei:

-15 Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a indemnisar a Pedro
Luiz de Souza Rocha com a quantia de dois contos de réis
2:000$0()0), contanto, que o me5mo desista da acção que in
tenta contra a Camara Municipal, ceda gratuitamente o terreno
necessario para ú prolongamento da rua José Loureiro e faça
no muro que possue na mesma rua o recuo exigido pelo Direc
tor das Obl'as Publicas lunicipaes.
Art. 29 Fica revogada a di'3posição do art. 2° da lai n. 283
de 15 de Maio de 1911.
Art. 39 E' o Prefeito autorisado a abrir os necessarios cre.
ditos para execução da presente lei.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da
Agosto de 1912.

Prefeitura

Municipal de Curityba, em 19 de

Joaquim P6reira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
tyba, em 19 de Agosto de 1912.

de Curi

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 325 DE 21 DE OUTUBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Al't. P Fica o Prefeito autorisado a aposentar o guarda
fi'3cal José Martins de Oliveira, com os vencimentos de Rs.
540$000 (quinhentos e quarenta mil réis) annuaes.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.

,

Gabinete da Preteitura Municipal de Curityba, em 21 de
Ontubro de 1912.
João A.. Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
tyba, em 21 de Outubl'o de 1912.

de

Curi

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 36 DE 21 DE OUTUBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono

a seguinte lei:

Art. Dnico. FiGam concedidos a Al'thur von Meien seis (6)
mezes de licença, com ordenado, para tratamento de sua saude ;
revogam-se as disposições em contrario.

-;).6 -

Gabinete da Prefeitura Municipal de
Outubro de 1912.

Curityba, em

21

de

João A. Xavier.

Publícada na Secretaria da Prefeitura Municipal, em 21 de

Outubro de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 327 DE 4 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camam Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 10 O serviço de limpesa de fossas á cargo da EmpJ:çza
Sanital'ia será supprimido definitivamente

até 31 de Dezembro
do corrente anno.
Art. 29 A contar de P de Janeiro de 1913 não puderão
ser alugadas casas que não tenham serviço de aguas e exgotlos,
desde que estejam situadas em ruas ou praças servidas pela
respecti va rede.
A rt. 39 Aos infractores da presente lei será applicada a
pena de 20$000 a 50$000 de multa.
ArL 4° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Pl'efeitul'(1 Municipal de Curityba, em 4 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier.

Publicada ha Secretaria da Prefeitura Municipal de Curí
tyba, em 4 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario .•

LEI N. 328 DE 4 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camam Municipal de ClH'ityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1° Ficam extensivos aos funccilmarios municipaes as
disposições do Decreto Federal n. 771 de 20 de Setembro de
1890 e da Lei Estadoal n. 180 de 5 de Fevereiro de 1896, afim
de que us mesmos possam transigir com o Banco de Curityba.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 4 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Pre'feitllra 1\1 unicipal de Curi
tyba, em 4 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
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LEI N. 32n DE 4 DE NOVEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono

a seguinte lei:

Art. Unico. Fica o Prefeito autorisado a ceder, gratuita
mente, o terreno necessal'io á constmcção do edificio destinado
para séde da Escola de Aprendizls A l'tifices do Paraná, éxcep
tuando-se em praças ou logradouros publicos, podendo, se ne
cessado for, despender a importancia que julgar conveniente
para acquisição do mesmo terreno; revogam-se as disposições
em con trario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de

Curityba,

em

Novembro de 1912.

4

de

•

João A. Xavier.

Pul;llicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi-'

tyba, em 4 de Novembro de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 330 DE 5 DE NOVEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu s.ancciono
a segu in te lei :
.
--- -----......Art. 19 A lei n. 218 A de 26 àe Junho de 1907, que creou
taxas para a limpeza publica e particular, fica--modificada nos
seguintes termos:

a) as taxêls serão cobradas trimensalmente;
b} As caas no quadro urbano serão divididas em tres clas
ses para o effeito da cobrança dessas taxas, casas de habitação

collectiva, casas de commercio, fabricas e officinas

e

casas de

moradias parliculares ;
c) São consideradas casas de habitação col1ectiva os hoteis,
restaurants, casas de pensão, casas de saúd!J9Uegi"..tlteatt'os,

clubs, cinematographos ;
.. _.,..
d) As de. primeira classe pagarão 3$000
segunda 2$000 e as de terceira 1$500 ;

...

por


mez,

as

de

e) Só serão sujeitas a essas taxas as casas que pagarem
impost.o predial;
f) A Camara procederá a limpesa diariamente em vehicu
los fechados, em gUl1}ro sufficiente para attender as exigencifls
do serviço.
g) O lixo será incinerado em fornos apropriados que serão
constmidos fora do quadro urbano em lugares em que não haja
prejuizo para a saúde publica.
Art. 2° Revogam-se as disposiçõe.s em conlrario.

-18 Gabinete da Préfcitura Municipal
Novembro de 1912.

de Curityba,

em

5

de

João A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 5 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 331'DE 5 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1.0 Ficam isentos pelo espaço de 25 annos do paga
mento dos impostos municipaes actuaes e futuros que reca
hiamou possam recahir sobre espectaculos de qualquer natu
reza ou genero, excepto para cinematographo, todos os estabe
lecimentos commerciaes installados no theatro Polylheama que
Pedro Pacheco da Silva Netto, ou a empreza que organisal' se
propõem construir nesta capital.
.
. Art. 29 O conceHsionario fica obrigado a apresentar á ap
provação da Prefeitura um projecto completo, com todos os
detalhes, do edificio-que..se.:propõe.conslrllir1 dentro do praso
maximo de seis mezes a colltar da data da concessã.o, e a inau
gural-o dentm do praso de trinta mezes contados da mesma

data .

• Art. 39 O Theatro Polytheama terá capacidade para com

portar, no maximo, tres mil pessoas.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 5 de
Novembro de 1912.

João A. Xavier.

PubU.Çada !la Secretaria da Prefeitura Municipal, em 5 de
Novembro de1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 332 DE 5 DE NCVEMBRO DE 1912

A Cafuara Municipal de Curityba decretou e eu saucciclno

a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Prefeito autorisado a prolongar a Travessa

Providencia alé sahir na estrada do Portão, entrando, para esse
fim, em accordo com os respectivos proprielarios.
Art. 29 A nova rua

denominal'.se-ha «Francisco

Ror,ha»,

como homen:lpm a um dos precursores da Republica neste
Estadp,

- 1'9Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em [) de
Novembro de 1912.
João A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura
tyba, em 5 de Novembro de 1912.

Municipal de Curi

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 333 DE 5 de NOVEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
ArL loNas novas ruas que a Camara abrir, reservará
uma área conveniente para estabelecimento futuro de predios,
ou serviços unicipaes, entrando para esse fim em accordo
com os proprietarios, quando o terreno for ode propriedade par
ticular.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 5
Novembro de 1912.

de

João A. Xavier.

Publicada na Secl'etaria da Prefeitura, em 5 de Novembro
de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 334 DE 9 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a emittir apolices da
divida municipal, para effectuar o resgate de 5 apolices perten
centes a Lucidio Correia, de ns. 267, 269, 296, 235 e 276.
ArL 2.° Fica o Prefeito igualmente autorisado a emittir

apolices para substituir outras de antigas emissões que por
ventura ainda existam em circulação, apresentando, na primeira
secção ordinaria da Camara, uma relação dos titulos resgatados
na .forma da lei.

Art. 39 Revogam-seOas disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 9 de

Novembro de 1912.

João A. 4tavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 9 de Novembro

de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.

- 20LEI N. 335 DE 9 m.: NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 O Boulevard 2 de Julho desta cidade, passa a de
nominar-se ccAvenida João Gualberto» até a ponte sobre o rio
Juvevê.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Clll'ityba, em 9 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 9 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 336 DE 9 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Fica 8upprimido, a con tal' da data desta lei, o cargo
de Administrador do Mercado desta capital, sendo creado o 10
gal' de fiscal do mesmo mercado, com os vencimentus de ....

1:800$000 annuaes.
Art. 2° Fica extincto o lugar de

ajudante do Fiscal Geral,

sendo creado mais um lugar de fiscal geral com os vencimentos
identicos aos deste cilrgo.

Art. 3° Para os effeitos de fiscalisação do municipio da ca
pital, fica o mesmo dividido em duas circumscripções, tendo
por eixo a rua 15 de Novembro e seus prolongamentos.
Art. 19 Fica o Prefeito a utorisado a fazer as operações de
credito necessarias para execução da presente lei.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 9 de
Novembro de 1912.
Joan A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Camara :\lunicip,tl ele CUl'ityba.,
em 9 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 33'7 DE 9 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Cmityba decrelo li r. eu sancciono
a seguinte lei:

Art. 10 Fica creado o lugar de fiscal geral das rendas mu-
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nicipaes, com os vencimentos de treis contos novecentos e ses
senta mil réis (3:960$000) annuaes.

 Unico . .t-\o fiscal geral das rendas municipaes compete a
fiscalisação das estações arrecadadoras e dos lançamentos de
todos os impostos municipaes.
Arl. 20 O Prefeito fica autorisado a applical' no pagamento
da despeza creada em virtude desta lei, a verba consignada no
 7° do art. 49 da lei do orçamento vigente.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contmrio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 9 de
Novembro de 1912.

Joao A. Xavier.

--'- Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 9 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario .
.j

LEI N. 338 DE 13 DE NOVEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
ArL 10 Fica o Prefeito autodsado a auxiliar com a quantia

de dois conto de réis (2:000$000) paga em quatro (4) presta
ções, a construcção do Albergue Noeturno, á cargo da Federa
ção Espil'ita do Paraná, fazendo para esse fim as nec('ssarias
operaçOes de credito.

Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal
.Novembro de 1912.

de

Curityba, em 13 de

João A. Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 13 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 339 DE 13 DE NOVEMBRO DE 1912

_
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
ArL 10 Ficam reduzidas a 1$000 por cabeça, durante qua
tro annos, o imposto do gado abatido e destinado ás xarquea

das existentes ou que se estabelecerem no municipio, dotadas

de appa"elnO':;'-e--mechanismos modernos exigidos para taes es
tabelecimentos c o imposto de suinos destinados ás fabricas de
banha estabelecidas nas mesmas condições.
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ArL 29 Os infractores das disposições dos artigos 1° e 29'
da lei n. 115 de 13 de Julho de 1903, ficam sujeitos á multa de
100$000, que será elevada ao dobro nas reincidencias.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 13 de

Novembro d 1912.JOãO A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 13 de Novembro de 1912.
Glaro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 340 DE IH DE NOVEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sanccionõ

a seguinte lei:

Art.. 19 Fica creado o imposto de viação sobre os terrer:.os
do rocio da capital, o qual será cobrado á razão de 1 % sobre o
valor venal dos mesmos terrenos.

S 19 O valor minimo para a cobrança do imposto será c)e

40 réis por metro quadrado de terreno.
S 2° O producto do presénte imposto

será exclusivamente

applicado a melhoramentos das estradas municipaes.
ArL 29 Ficam isentos deste imposto, os terrenos perten
centes ao Hospital de Misericordia, Hospicios, Asylos e socie
dades exclusivamente beneficentes.
ArL 39 Os proprietarios ou foreiros dos terrenos do rocio

ficam obrigados, sob pena de 50$000 de multa, a apresentar no
prazo de 3 mezes a contar da data marcada pelo Prefeito, :.Im
boletim com a declaração da situação. área e valor dos mesmos'
terrenos.

Art. 49 A Camara não poderá conceder transferencia de
terrenos, sem que estejam pagos os impostos de que trata a
presente lei.
ArL 5° As estl'adas municipaes deverão ter a largura mi
nima de 20 metros.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Preteitura Municipal de Curityba, em 18 de"

Novembro de 1912.

João A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cu rityba, em 18 de Novembro de 1912.
..

Claro Cordeiro, Secretario.

.

.,
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LEI N. 341 DE 19 DE NOVEl\1BRO DE UH2
A ('amara Municipal de Curityba decretou

e eu sancciono

a seguiute lei:

Art. 19 Os imposlos sobre mnros e terrenos nâo ediflcados, a
que se referem as leis ns. 177 de 30 de Abril de 1906 e 221 de
31 de Outubro de 1907, ficam extensivos a todo o quadro
urbano.

.
ArL 2° Para o effeito da cobrança desses impostos e para
outros fins, fica o quadro urbano da cidade dividido em tres
zonas.

'

ArL 3° Constituirão a primeira 'izona as ruas, praças e tra

vessas situadas na área abrangida plo seguinte perimetro :

A partir do ponlo de encontro das ruas Sete de Setembro e

Barão do Rio Branco, seguirá por esta ultima rua, até seu cru

zamento com a rua Marechal Deodoro, por esta até a rua Gari
baldi, por esta até a rua 15 de Novembro, por esta até a rua
Riachuelo, por eta até a rua Conselheiro Barradas, por esta
até a rua America e por esta até a rua Cruzeiro, dahi em Jinha
recta até o cruzamento das ruas Keller e Dl'. Muricy, por está.
ultima até a rua Candido Lopes e por esta até a praça General
Ozorio, cujo lado Nnrte contornará, Reguindo pela rua Commen
dador Araujo até seu encontro com a rua Brigadeiro Franco,
por esta até a rua Aquidaban e por esta até a praça Zacharias,
cujo lado Sul contornará até a rua Marechal Deodoro, pela qual

contin uará até a rua Iarechal Floriano Peixoto e pOl' esta até
a rua Sete de Setembro, pela qual seguirá até encontrar o ponto
de partida, e, mais, os seguintes trechos: rua Marechal Flo
riano Peixoto, desde Sete de Setembro até Ivahy; rua Riachue-.. _. - lo, desde Conselheiro Barradas até o começo da Avenida João

Gualberto e rua Commendador Araujo, desde BI'igadeiro Franco até a travessa do engenho do Iguassú.

"

ArL 49 Constituirão a segunda zona as ruas, pra\as e tra

vessas situadas na área abrangida pelo seguinte perimetro e
que não estiveram comprehendidas na primeira zona:
A pal'tir do cru zamen to das ruas 19uassú e João N egrão,

seguirá esta ultima até seu encontro com a rua Marechal Deo
doro, por esta até a rua Dl'. Laurindo, por esta até a rua Conse
lheiro Barradas, por esta até a l:ua Gal'ibalc1i, por esta até a
Avenida João Gualberto, po-r- esta até a rua ria Graciosa, por

e-sta-.a.té a rua Barão de An tonina, por esta até a rua America,
'.

por esta até a rua Ignacio Lustoza, por esta atl) a rua Lava-pés,
por esta até a rua Cruzeiro, pOl' esta até a rua Dl'. Ermelino de

.Leão, por esta até a rua Saldanha Marinho, por esta até a rua

I

J
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lho, por eta a rua Coronel Dulcidio, por esta até a rua Vis
conde de Guarapuava, por esta até a rua Buenos Ayres, por
esta até a rua Iguassú e, finalmente por esta até o ponto de
partida.

.

Art. fiO Constituirão a terceira zona as ruas, praças e tra
vessas situadas na área abrangida pelo quadro urbano e que
não estiverem comprehendidas na primeira e segunda zonas.
Art. 69 Para todos os effeitos, considera-se as ruas, praças
e travessas que limitam qualquer zona, incluidas inteiramente
.

nessa zona.

i

Art. 79 Os terrenos não edificados, existentes nessas zonas,

ficam sujeitos ao pagamento do imposto annual de 1 % sobre
seu valor venal, que será calculado de accordo com os seguintes
rnaximos e minirnos:
l zona - Valol' por metl'O corrente de frente: Maximo
80U$000; minirno 400$000.

.

2 zona - Maximo 300$000; minimo 1õO$000.
3 zona ..- Ma.ximo 100$000; rninino 50$ooon.

ArL 89 Fechando quaesquer terrenos serão permittidos
muros que deverão ter de altura minima ,50 metros de altura
acima da calçada, sendo hlmbem pel'mittiâos gradis ou balaus
tradas assentes sobre embasamento de alvenaria. devendo ser
convenientemente rebocados, caiados ou pintados.
 Unico. Ficam sujeitos esses muros, gradis ou balaustl'a
dos á approvação da Prefeitura e prévio alinhamento e nive
lamento, o que se dará tambem com os que forem reconstrui
dos, reformados ou alterados de qualquer forma.,

\

AI't. 99 Os terrenos murados ou fechados nas condições do
artigo anterior, ficam sujeitos ao pagamento do imposto estabe

,

lecido pe10 art. 79 com o abatimento de 20 %.

Art. 10. Os terrenos murados ou fechados e que não obe.

deçam ás condições do artigo 8°, ficam sujeitús aos impostos do
artigo 79
Art. 11. Ficam isentos do pagamento dos impostos a que
se referem os artigos 7'1 e 99 :
.
a) Os terrenos da terceira zona murados ou fechados nas
condições do .art. 8° ;
_
b) Os jardim; fechados com gradis de ferro e os ternmcis
murados pel'tencentes a hospitaes ou asylos, qlH', em qualquer
zona, obedeçam ao referido artigo 89
.
c) Os terrenos murados com gradis de ferro ou balaus-
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trados em qualquer das zunas que sirvam de fundo aos prerlios
de esquina, até o maximo de 22 metros, e os pequenos pateos
lateraes que constituam-se servidão dos predios, até 5 metros;

d) 'Os terrenos murados ou feehados com gradis de ferro

ou balaustradas que, em qualquer das zonas, por natureza e

destino, não possam ser edificado, taes como pateos de fabri

cas, quarteis e escolas;
e) A frente maxima, para o effeito da isenção a que se
refere a alinea anterior, será, a juizo da Prefeitura e com re

curso para a Camara, de 50 metros;

f) Durante dous annos, os terrenos cujos proprietarios ou
foreiros cederem gratuitamente a parte necessaria para o pro
longamento de ruas existentes ou projeetadas.
ArL 12. Nos terrenos de esquina que abrangerem mais de

uma zona, será computada, pra o calculo do imposto, a frente
de valor mais elevado.

Art. 139 A arrecadação do imposto será feita em
prestações: em Fevereiro e Agosto, respectivamente.
ArL 14° Os proprietarios ou foreiros que

não

duas

pagarem

o

imposto na épocha determinada, ficam sujeitos á multa de 10 %
por semestre, de móra sobre a qnantia devida.
ArL 15° Os proprietarios ou foreiros que iniciarem cons
trucções em seus terrenos, poderão requerer baixa dos impostos
estabelecidos por esta Lei, quando as paredes estiverem na al
tura de receber o vigamento para a arraação.
ArL 16° Todos os proprietal'Íos ou foreiros do quadro
urbano são obrigados a calçar a frente de suas propriedades ou
terrenos dentro do praso de 60 dias, após o estabelecimento
pela Prefeitura das guias do passeio na frente dessas proprie
dades ou terrenos e de accordo com o art. 18° desta Lei.
ArL 179 Exgotado esse praso, ficam os infractores sujeitos
á muIta de 5$000 por metro corrente de frente não calçada e a
verem o serviço exelltado pela Prefeitura e por conta dos mes
-mosJ se o não fizerem no novo e irnprorogavel praso que lhes
for marcado e que não poderá exceder de 30 dias.
 Unico. A multa e a conta da importancia despendida
pela Prefeitura, serão augmentadas de 30 % se for necessario
cabral-as executivamente.

ArL 189 Os passeios, em qualquer zona, deverão obedecer
ás especificações então em vigor, da Dil'eetoria. de Obras Publi
casM unicipaes.

 Unico. Na primeira zona esses Pllsseios só poderão ser
feitos de mosaico, de asphalto, de ladrilhos, ou de cimento; na
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pedra convenientemente apparelhadas ou de outro material
acceito pela Prefeitura e incluido naquellas especificações.
Art. 199 Nas ruas, praças e travessas em que seja necessa.
rio alterar o nivelamento dos passeios, correrão as despezas por
conta do municipio, desde que os proprietarios ou foreiros provem tel-os construido em obediencia a nivelamento que lhes
fosse fornecido, e desde que tenham obedecido as prescripções
então em vigor.
 Unico. Onde haja alargamento dos actuaes passeios, ca
be aos proprietal'ios ou foreiros a obrigação de completaI-os.
Art. 20. A Prefeitura entrará em accordo com aqüelles
proprietarios ou foreiros na frente de cujas propriedades ou
terrenos existam passeios que, na épocha da sua construcção,
obedecessem ás disposições legaes em vigor afim de serem uni
formisados e ficarem de accordo com o art. 189
Art. 219 E' prohibida a construcção de casas de madeira
na primeira e na segunda zonas, só sendo permittidas essas
construcções na terceira zona, quando sejam feitas 5 metros
para dentro do respectivo alinhamento.
Art. 22° Os alinhamentos que a Prefeitura determinar para
novas construcções em ruas que tiverem menos de 18 metros
de largura, serão dados de forma a ser feito o alinhamento das
mesmas ruas até Q limite de 18 metros, pelo menos.
Art, 23° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Cul'ityba, em 19 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de CUl'ityba, em 19 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 342 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sanCClOno
a seguinte lei:

Art. 19 Os proprietarios ou foreiros que queiram dividir
em lotes qualquer terreno do quadro urbano ou rocio, deverão
requerer á Prefeitura essa divisão que só poderá ser feita pela
Directoria de Obras Publicas Municipaes, pagando os inieressa

dos, alem do sello e approvação da planta, os emolumentos de
10$000 por lote, pelo serviço de divisão.
sUnico. Nessa divisão deverão ser respeitados os prolon-

....
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existentes

e as quadras; em

outro qualquer caso, nunca poderão ter, de lado, menos de 100
ou mais de 150 metros.
Art. 2° As transferencias que se fizerem da data desta lei
em diante ficam sujeitas aos seguintes impostos:
a) terreno do rocio, transferencia por carta de
12,100 metros ou fracção..
b) idem, emolumentos sobre transferencia e sobre
a verbações para legalisar titulas das partes, por carta
ou fracção. .
c) terrenos do quadro urbano, transferencia por
metro linear, de frente: na P. zona ."

.

na? zona

..

na 3à zona

.

25$500

10$000
8$000
5$000
3$000

d) idem, emolumentos sobre tranferencias e so
bre averbações para legalisar titúlos das partes, carla
10 metros de frente ou fracção : na P zona
10$000
na2a zona.........................
7$500
na 3 zona.
5$000
.A 1'1. 3° Os terrenos do rocio divididos em lotes, ficam equiparados aos da 3 zona da cidade, para o effeito do pagamento
dos impostos de transferencia.
Art. 49 Ficam as construcções sujeitas aos seguintes emo
lumentos: Sobre approvação de planta, alem do seBo
para casa de alvenaria
,.
20$000
para casa de. madeira
10$000
Idem, idem de muros, gradis etc. ou construcções
no Cemiterio. .
..
..
5$000 Idem, licença para qualquer obra interna, mesmo
no quintal:
na lzona
'
.
10$000
na 2 zona
..
5$000 
na terceira zona
..
2$500

Idem, alinhamento e nivelamento, cada 10 metros
ou fracção: na F zona

na 2a zona (alem conducção respectiva)
na 3 zona (alem da contlucção respectiva)

--

Idem, licença para andaimes:
na l zona
'=na2 zona.
..
na :3a zona.......

..

10$000

7$500
5$000

10$000
7$500
5$000

E mais 500 réis por metro quadrado de edificação e por
trimestre, cobrados adiantadamente, excepto para a 3a zona.
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Idem, sobre confecção ou approvação de plantas, conforme di
mensão e o trabalho, de 10$000 a 50$000.

Idem, verificação de terrenos, alem da conducção
por carta.

15$000

de duas em diante. cada carta

..

.

..

quando pertencerem os terreno a mais de um

10$000

possuidor, por condomino e cada duas cartas.
10$000
Art. 59 Ao ser approvada qualquer plant.a ou ser conce
dida qualquer licença. será fixado um praso irnprorogavel para
o inicio (nunca menor de 90 dias) e outro para conclusão da
obra, (nunca maior de 24 mezes).
19 Não sendo a obra iniciada no praso fixado, ficará sem
effeito qualquer approvação ou licença concedida.
2° A falta de conclusão no praso fixado, obrigará o seu
proprietario a re:::;peitar as disposições das leis que vigorarem
na occasião e a pagal', depois de obter a prorogação do praso
mensal e adiantamente e por met1'O linear de frente:
na la zona
2$500
na 2';1 z o na.
.
1 $500

\

na 3';1 zona

$500

Art. 69 Para os effeitos de approvação de plantas e paga

mentos dos respectiv03 impostos, considera-se do limite do
quad1'O urbano até a esf.::tção da Estrada de Ferro, no Portão,

: pela respecl.iva estrada, Avenida João Gualberto, a rua Mart3

\ chal Floriano Peixoto, até o Asylo de Alienados, o Batel até o
I Seminario e os terrenos divididos em lotes, \3omo fazendo parte
da 3'" zona da cidade.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 18 de
Novembro de 1912.
JOãO A. Xavier

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em ]8
de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 343 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

i\rt. Unico. Fica approvado o acto n. 2 do Prefeito da ca
pital, datado de 28 de Outubro ultimo, cedendo gratllitamente,
no Cl'rniterio Municipal, a área de vinte e cinco metros qua
drados de terreno para servir de jazigo perpetuo dos restos

L.
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de pessoas de sua família; revogadas as disposições em con
trario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 20 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 20 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 344 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou  eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a dispensar a Sociedade
Protcctora dos Bolieiros, do pagamento de transferencia de um
terreno que comprou a Angelino Bas3etti, á rua Ratcliff, desta
cidade, afim de nella construir o seu edifício SOciR1.
ArL 2° Revogam.se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 21 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 21 de Novembro de ] 912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 345 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curítyba decretou e eu sancciono

iareguinte lei:
Alt. 10 Fica o

Prefeito

autorisado a

chamar

concurrentes

para:

a) Concluir o calçamento a parallelepipedos da rua Mare
chal Floriano Peixoto e calçar as ruas Aquidaban, .João Negrão,
Praças Zacharias, Sen:ldol' Correia e Municipal e outras ruas
e praças a macadame, parallelepipedos ou outro qualquer sys
tema mais aperfeiçoado, arbol'isando as que o pennittirem ;
b) Recalçar as ruas já éalçadas ;

c) Comprar guias para os passeios da primeira e segunda

zonas.
..

Art. 2° Para pagamento desses serviços, poderá emittir
apolices ao juro de 6 % ao anno e typo mini mo de 90 até a im

portancia de Rs. 1.000:000$000.

'

1/:10
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ter a necessaria resistencia afim de evitar rocturas.
Art. 59 No caso de concorrerem ao serviço mais de uma
empreza, a seguuda que se estabelecer só poderá estender suas
linhas de modo a não perturbar ou embaraçat' as linhas exis
tentes, 'tanto as de energia electrica, como as telegraphicas ou
telephonicas.
Art. 69 Desde que se achem installadas duas redes de ener

gia motriz electrica, só serão permittidas, dahi em diante, ins
tallações por meio de !Jalisaçõs s1;lbtrraneas, nos limites do
quadro urbano.

.

Art. 7° As emprezas de fornecimento de energia, que se
fnndarem de accordo com esta lei, deverão sujeitar-se á fiscali
sação municipal, pagando para esse fim, annualmente, a quan
tia de 3:600$000 paga arliantadamente.
Art. SO Nos contractos que as",ignar, a Prefeitura estabele
cerá multas de 50$000 a 500$000 pela infracção das obrigações
assumidas pela em preza.
Art. 99 O Prefeito expedirá o regulamento para a execução
da presente lei, consignando no mesmo todas as condições te
chnicas e administrativas, afim de que fique plenamente asse
gurada a perfeita installação e o regular funccionamento d
serviço, bem como. para que fique prevenido a evitar todo e
qualquer perigo ou prejuizo para o publico.

Art. 10° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 25 de
Novembro de 1912.
JOãO A. Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em 25
Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 347 DE S DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1° O i"mpãsto de.li.cença para as novas emprezas fun
rarias q.ue se estabelecerem nesta capital será de 300$uOO, sen
do conservado o imposto annual de 1:000$000 para todas as
em prezas da mesma natureza, aqui existentes.

"

Art. 29 Foi creado o imposto annual de 30$000 para os carros funerarios de P classe e 20$000 para os de 21 sendo isentos
QS de 3
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sujeitos ás seguintes taxas:
a) sepultura simples, por 5 annos, para adultos ..
8$000
para creanças
..
6$000
b) aberturas de carneiras e covagem em terreno
proprio
"'
.
10$000
c) construcção de carneiras até 2 metros de altura 10$000
d)

construcção de capella ou mausoléo, com mais

de 2 metros de altma...
e) concessão de terreno para jazigo perpetuo, por
metro quadrado
".... ..
imposto fixo
f) excesso de tempo de 5 annos para a conservação da inhl1Inação nas sepulturas geraes ou carnei
ras que não tiverem concessão perpetua, por anno .....
.q) exhumação para o mesmo cemiterio ou para

50$000

outro

20$000

Art. 4° São isentos os enterros feitos

.

8$000
50$000

(J$OOO

em sepul

turas geraes :

a) dos indigentes que fallecerem nos hospitaes e prisões e
dos que forem declarados como taes pelas autoridades policiaes
ou municipaes ;
b) os fllllccion3rios municipaes. suas esposas e filhos;
c) as exhumações feitas por ordem da pülicia ou requisição
de sociedades scientificas para o estudo de anthrologia e crime
nalogia.

Art. 59 As emprezas ou estabelecimentos commerciaes que
obtiverem licença, ficarão obdgados ás conqições seguintes:

a) sujeitar, biennalmente, á approvação da Prefeitura, as
tabellas de preço fixo dos differentes vehiculos para a conducção
decadaveres; das differentes variedades de caixões; dos traba
lhos de decoração em salas mortuarias, e de tudo o mais que
se referir ao serviço de pompas funebres, conformando.se com
as alterações qJe forem determinadas pE'las auloridadcs muni
cipaes;
b) expor ao publico, em Ioga r bem visivel, em seus estabe
lecimentos, as tabellas dos preços, appróvadas pela Prefeitura.
Art. 69 O Prefeito concederá a reducção do imposto a que
se refere o at't. 19 para 500$000 annuaes, pelo prasa de 3 annos,
ás empreza que, mediante contracto, com multas até o valor
do imposto, se ]Jropuzerem a fazer, gratuitamentl:., os enterra
mentos dos indigentes fallecidos na Santa Oasa de Misericordia,
Asylo de Alienados, Penitenciaria e dos que, fallecidos em do-
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tados pelas autoridades policiaes ou municipaes.
Art. 79 As casas ou officinas que, embora não se dediquem
exclusivamente á industria de artigos funerarios, façam caixões
ornamentados, ficam sujeitas ao pagamento da terça parte do
imposto de que trata o art. 19
A 1'1. 8° Revogam-se as disposições em con trario.

Gabinete da

Prefeitura Municipal de Curityba, em 28 de

Novembro de 1912.

João A. Xavier

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
-iyba, em 28 de Novembro de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 348 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1912

A Camam Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a emittir 2polices até a
importancia de seiscentos contos de réis \60U:000$000) ao typo

de 90 e juros de 6 %, para a construcção do palacio municipal,
na praça Santos Andrade. na parte comprehendida entre as ruas
João Negrão e Senador Laurindo.
Al't. 2° O Prefeito chamará concurrencia, desde já, e com
pmso curto, para a confecção do projecto completo do palacio,
podendo conferir os seguintes premios: ao 19 premio de .....

-5:0000$000; ao 2° de 3:000$000 e ao 3° de 1 :000$000.

Ar1. 3° O Prefeito escolherá dois profissiouaes, sob a presi.
dencia do Director de Obras Publicas Municipaes, para julga
rem do valor dos projectos apresentados, para o fim da distri
b-uição dos premias a que se referp. o artigo anterior.

Ar1. 49 As taxas de estatitica garantirão a amortisação do
empl'estimo que deverá ser, pelo menos, de 2 % annuaes e ao
pagamento dos respectivos juros.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrario.

Gahinete da Prefeitura Municipal de CUl'ityba, em 29 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier
..

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi

tybal em 29 de Novembro de 1912.
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A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 E' concedida á Federação Espirita do Paraná a sub-

venção de Rs. l:úOO$OOO, creada

para a manutenção de uma

escola municipal.

Art. 29 Para ter direito á percepção do auxilio a que se
refere o artigo anlerior, fica a Federação Espirita do Paraná
obrigada a :
S 10 Manter em sala apropriada e com tudas as condições
de aceio e hygiene, a escola nocturna para o ensino elemen tal'
gratuito e com a matl'icula e frequencia mini ma de 30 e maxi
ma de 60 alumnos.
S 29 Nomear um professor com as necessarias habilitações
que ministrará o ensino de accordo com o regulamenlo da lns
trucção Publica;
S 39 Sujeitar-se á fiscalisação municipal;
S 49 Completar o material escolar que, por esta lei, a rr.u
nicipalidade cede a titulo de empreslimo á Federação Espirita
do Paraná.
Art. 39 Desde que a frequencia da escola durante um se
mestre seja inferior ao limite mini mo estabelecido no artigo 29
S 19 desta lei, fica suspensa a subvenção, obrigando-se a Fede
ração Espirita do Paraná a restituir á municipalidade, em bom
estado de conservação, todo o materinl escolar entregue por esta.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal
Dezembro de 1912.

de

Cllrityba, em 2

de

Joào A. Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
tyba, em 2 de Dezembro de 1912.

de Curi

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 350 DE 2 DE DEZEMBRO DE 1912

A Camara Mpnicipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art. 19 Todas as barbearias estabelecidas nrsta capital,
terão apparelhos necessarios para a completa desinfecção de

. ,navalhas, pentes, escovas e demais instrumentos concel'llentes
a taes estabelecimentos.

Art. 2° Nenhum desses instrumE:.ntos poderá
gado sem previa desinfecção á vista do freguez.
L

ser empre

..c

35 Art. 3° Pela

falta do cumprimento da presente lei, ficam

os infractores sujeitos á multa de 30$000 a 50$000.na reinci
dencia.

Art. 4° A presente lei começará a vigorar de 1° de Julho
de 1913.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 2 de
Dezembro de 1912.
JOãO A.Xavier

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em
de Dezembro de 1912.

2

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 351 DE 2 DE DEZEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1° Fica o Prefeito autorisado a pagar, em apolices, a
Edouard Fontaine de Laveleye, a quantia de 37:000$000 prove
niente de reclamações do mesmo, aUendidas pela Camara, e re
ferentes a serviços e emolumentos do contracto de calçamento
rescindido.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 2 de
Dezembro de 1912.
João A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 2 de DezembrJ de 1912.
CLaro Cordeiro, Secretario
LEI N. 352 DE 2 DE DEZEMBRO DE 1912
. -.......---A_C.amara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art. 10 A Municipalidade auxiliará com 10:000$000 an

nuae's, durante dez anno, as construcções e manutenção de
cada um dos seguintes estabelecimentos beneficentes:
a) uma maternidade;
•
b) um pavilhão para tuberculosos;
c) um hospital para leprosos.
'.
Art. 2° Para a construcçãl) do edificio para a maternidade,

a Camara concederá o terreno necessario dentro do quadro ur
bano ou adquirirá por compra, caso assim convenha.

36 -Arl. 3° O pavilhão para tuberculosos, caso asim o queira
a irmandade da Santa Casa de Misericordia, deverá ser cons
truido nos terrenos do hospital e entregue depois de prompto
ao mesmo hospital para o fim a que se destina.
Art. 49 A Camara concederá o terreno e os materiaes exis
tentes no bairro do Ahú, onde deveria ser constl'Uido o asylo
de orphãos, para ali ser estabelecido o hospital dos lazaros.
Art. 5° Fica o Prefeito autorisado a abrir os necessBrios
creditos para a execução da presen te lei.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 2 de
Dezembro de 1912.
Joãn A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Camara Municipal de Curityba,
em 2 de Dezembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secrtado.
LEI N. 353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 1912

.

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono

a seguinte lei:
A rt. 19 Pas::;am a

denominar-se as Avenidas do

mesmo

nome:

a) as actuaes ruas Ivahy, Iguassú, Silva Jardim, Sete de
Setembro, Visconde de Guarapuava, do Assunguy, da Graciosa
e <!2. Cruzeiro;
b) os actuaes boulevards General Carneiro e Capanema ;

c) as actuaes estradas do Batel até o Seminario e do Porta6

até a estação da estrada de ferro;
Art. -},9 Passam a denominar-sê Alamedas :

a) as actuaes ruas Augusto Stelfeld, Carlos de Carvalho,

Cabral, Colombo, o r', Muricy e Lourenço Pinto;
b) a actual Avenida Vicente Machado;
c) o actual boulevard D. Augusta da Costa.
Art. 39 Passam a denominar-se:

a) Avenida Affonso Penna, o actual boulevard Floriàtlo

Peixoto;

Avenida da Agua Verde, a actual estrada que, partindo do
cl'Uzamenlo de Visconde de Guarapuava com Coronel Dulcidio,
. vai ter ao cruzamento das Avenidas [guassú e 00 Portão;
.
b) Alameda Prudente de Morae:-, a priml'ira rua pal'allela á

rua Visconde do Rio Branco, na direcç,ão da rua Brigadeiro

Franco;

- 37Alameda Pedro Il, a aetual avenida S.Vicente ;
Alameda Presidente Taunay, a actuaLrua S. Maria;

Alumeda D. Isabel, o actual boulevard S. Francisco de

Paula;

Alameda Conselheiro Araujo, a actual rua

do Matadouro

Velho.

c) rua S. Paulo, a actual rua Uberaba;
rua Thereza Christina, a actual rua D. Pedro de Alcan tara;
rua Saldanha da Gama, a actual rua Bella Vista;
rua Almirante Barroso, a actual rua Lavapé ;
rua dos Bandeirantes, a actual paralIela á avenida Ivahy,
na direcção da rua 5 de Maio;
rua Guarany, a actual rua Barão do Serro Azul, prolongamento da rua Misericordia ;
rua André Rebouças, a aetual rua Rebouças;
rua Sete de Abril, a actual rua 21 de Abril;
rua Dias da Rocha Fil ho, a primeira rua parallela á rua S.
Paulo, na direcção Norte;
rua Itupava, o prolongamento da Alameda Conselheiro
Araujo, alem da avenida Affonso Penna;
rua do Herval, o actual prúlongamento da avenida Vis
conde de Guarapuava, alem da avenida Affonso Penna ;
rua das Araucarias, o actual prolongamento da rua Pedro
Ivo;
rua Fernando Amaro, o prolongamento da rua Benjamin
Constant, alem da avenida Affonso Penna ;.
rua Gutemberg, a aetual Capitão Faria Sobrinho;
rua Gonçalves Dias, a aetual travessa que limita o quadro

. urbano, entre a avenida do Batel e o corrego da Agua Verde;
rua Pasteur, a paraIlela a rua Buenos Ayre8, sita entre esta
ultima e a rua Coronel Dulcidio ;
rua das Flores, a travessa que passando na casa de Emilio
Vos.s, limita a norte o quadro urbano actual;

-fllft LgtherQ., a acl ual travessa do Cemiterio, no .alto da

Gloria.

..

L

d) Travessa Frei Caneca, a actuaI travessa entre a rua da
Misericordia e a a venida Visconde de Guarapuava ;
travessa Jesuino Marcondes, a actua} travessa entre li rua
Aquidaban e a Praça Ozorio ;
tràvessa Oliveira BelIo, a aduaI travessa entre a avenida
Luiz Xavier e a p'raça Zacharias ;
Irave8sa Humaylá, a actual travessa Maria José;
tra vessa Castro Alves, a actuaI tra ve3sa Ildefonso ;.

_______-

---:..l

-

-

-

4

I

- 38travessa Irany, a adual travessa entre a rua do Rosario e
José Bonifacio ;
travessa Padre Julio de Campos, a aetual travessa entre as
ruas Barão do Serro Azul e José Bonifacio.
ArL 49 As avenidas Sete de Setembro e Visconde de Gua
rapuava e a rua 15 de Novembro serão, do lado de leste, pro
longadas em linha recta, devidamente alal'gada a rua Noemia,
ficando a Prefeitura autorisada a entrar em accordo com os
respectivos proprietarios para as suas aberturas, bem como a
desapropriar para utilidade publica as casas da Praça Ozorio
que estão fõra do alinhamento da Alameda Vicente Machado.
Art. fiO Fica autorisada a Prefeitura a fazer as necéssarias
operações de credito para execução da presente lei.
A 1'1. 6° Revogam-se as jisposiçõe em contrario.
Gabineté da Prefeitura Municipal de Curityba, em 2 de
Dezembro de 1912.

João A. Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de CUl'i
tyba, em 2 de Dezembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 354 DE 2 m DEZEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
ArL 1° Fica creada a taxa de estatistica sobre os artigos d
producção dv municipio ou que ne11e forem manufacturados,
beneficiados, ou por qualquer fOl'ma preparaos, quando expor
tados para fóra do municipio.
ArL 29 A taxa de estatística será cobrada por occasião do
despacho ou embarque dos prod uctos. nas estações da estrada
de ferro, ou junto ás agencias estadoaes ou municipaes, quando
os productos forem expol'taos por estradas de rodagem.
ArL 39 Fica estabelecida a taxa minima de 500 réis para a
cobrança do imposto.
Ar!. 4° As taxas recahil'ão sobre os arti@os constantes da

tabella annexa e sobre outros não classificados, de producção
ou beneficiados no municipio e cobrados pelo peso bruto.
Art. 5° O pl'oducto das taxas de que trata a presente lei,
será applicado ao pagamento dos juros e amol'tisação do em

pl'estimo contl'ahido para a construcção do palacio municipal.
Art. 69 Fica creado o I ugar de encarregado do

serviço

de

exporfação e cobrador das taxas, percebendo os vencimentos de

,1'10

- 391:800$000 annuaes e a porcentagem de 5 % sobre a arrecada
ção á seu cargo.

Art. 7" As taxas creadas em virtude desta lei serão abo
lidas logo qne se ache completamente resgatado o emprestimo.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura
Dezembro de 1912.

Municipal de Curityba, em 2 de
João A. Xavier

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 2 de Dezembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
TABELLA A QUE SE REFERE A PRESENTE LEI :

Aguas mineraes artificiaes eu gazozas, por kilo
Banha, por kilo
Aduellas para barrica-por kilo
Barricas, surrões, saccas ou quaesquer outros
envoltorios com herva matte-por kilo
Barricas vasias--por kilo
Bebidas artificiaes. por kilo
Carne de porco salgada, por kilo
Cerveja, por kilo
Chifres, por kilo
Couros salgados ou envenenados, por kilo
Couros seccos, cortidos ou preparados -por kilo
Colla-por kilo.
Fumo, charutos e cigarros, por kilo.
Garras, por kilo
Ladrilhos, por kilo .
Moveis, por kilo.
Madeira beneficiada, por kilo.
.

Material para construcção-por kilo
Massas alimenticias -"- por kilo
Ossos-- por kilo
.
.
.
Palhões e palha de centeio-por kilo
Phosphoros-por kilo
Pregos-por kilo
.
.
Sabão e vellas--por kilo .
Vinagre- por kilo.
.
.
Generos não classificados excepto os cereaes
. por kilo .

5 réis
10 réis
2 réis
1
5
50
20
10
10
15

real
réis
réis
réis
réis
réis
réis

30
10
100
2

réis
réis
réis
réis
1 real
5 réis

1
1
2
5
2

real
real
réis
réis
réis

5
3
5
30

reis
réis
réis
réis

5 réis

-_.

- 40LEI N. 355 DE .5 DE DEZEMBRO DE 1912
A Cnmam Municipal de Curityba decretou e eu

sancciono

a seguinte lei:

Art. 19 A receita do municipio de Curityba para o exercicio
financeiro de 1913 é orçada em Rs. 742:389$700 com o produc
to do que for arrecadado no referido exercício, sob as rubricas
seguintes:
1
Imposto de commercio e officinas do quadro
urbano
..
180:000$000
2
Imposto de commercio e officinas do rocio ..
20:000$000
3
Transferencias de terrenos e licença
..
37:000$000
4
Imposto sobre bebidas.
.
.
4:300$000
5

Imposto supplementar sobre casas que venderem bebidas
..

6 Addicional de 5 % sobre os impostos acima.
7
Renda do Mercado
..
8 Renda do Matadouro
" .
9
Renda do Cemiterio e taxa funeraria
..
JO
Aferição de pesos e medidas
.
11
Fóros do quadro urbano.
.
.
12
Fóros do rocio.
..
.
..
13
Terrenos não edificados e muros.
14
Imposto sobre calçamento.
Vi Matricula e marcação de vehiculos
.
16 Emolumentos em transferencias e em averbações.

l

.

12:230$000

Matricula de cães

20

Approvação de plantas, licença e emolumentos da Directoria de Obras.
..
..

21

M uHas .'

.
.

r mposto de viação em terrenos do rocio

23

Taxa de Estatistica

2.1

Taxa Sanitaria

25

Renda eventual

26

Empresa debonds

27
28

Licença a vendedores ambulantes
Imposto de publicidade

.

12:500$000
8:000$000
20:000$000
4G:000$000
40:000$000
8:000$000
5:000$000
10:000$000
5:960$000

..

600$000

Rs.

742:389$70U

..

.

.
..
.
..
.

..

ContribuÍção dos arrendatarios dos inflamnlaveis

32:367$000
18:880$000

40:000$000
2:620$000
225$000

19

22

5():000$000

.

Cobrança da divida activa.
.
Mntricula de cocheiros e carroceiros

. . . . . .. .

8:573$()()0

11:102$000
9:215$000

.

17
18

29
r

.'

15:000$000
12:815$000
12:192$700
106:591$000
13:219$000

ALfA
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Art. 2C? E' fixada em Rs. 742:389$700 a despeza com os
serviços a cargo do Governo do Munitipio, durante o exercicio
de 19V, de accordo com os  seguintes:
1
Secretaria da Camara
..
14:220$000
2
Expediente
..
1:000$000
3
Eventuaes
.
1:000$000

16:20$000
1

Subsidio ao Prefeito
Representação ao Prefeito
Secretaria da Prefeitura
Directoria do Thesonro e Contabilidade
Contencioso
Directoria de Obras
Directoria de Hygiene
..

..
.
.
..
..
..
.

2
3
4
5
6
7
Instrucção Publica
..
8 Mercado Municipal
..
9
Fiscalisação
..
10 Matadouro Municipal
.
11
Cemiterio Municipal.
..
12 Expediente Geral
.
13 Pessoal inacti vo
. .
'"
14 Lim pesa publica e particular...................
15 Juros e amortisação da Divida
..
16 Restituição de depositos
.
17 Exercicios findos...
.
..
18 Obras Publicas em GeraL
..
19 Conservação de praças e jardins, inclusive
o Passeio Publico
.
20 Confecção da planta cadastral.
..
21 Concertos de ruas (capinação, aberturas e
conservação de valletas)

.

22 Construcção do necl'otel'io municipal..
.
23
Estradas e caminhos do rocio
.
24 Estatistica
.
25 Auxilio para construcção do hospital de tuberculosos e para maternidade
..
26 Eventuaes......
.
"
..

10:000$000
8:000$000
11:520$000
19:880$000
10:800$000
28:500$000
4:800$000
1:500$000
1:800$000
40:620$000
27:260$000
10:572$000
17:100$000
6:240$145
40:000$000
122:20i5$000
6:700$000

$

200: 134$555

18:000$000
50:000$000
..

40:000$000

5:000$000
20:000$0(JO
3:540$000
20:000$000
2:000$000
742:389$700

Art. 39 Fica o Prefeito autorisa.do a despender a quantia
de 16:220$000 com os serviços a cargo da Camara Municipal,
de accordo com as seguintes rubrica.

j

r
- 42 19 - Secretaria da Oamara

1 Secretario
1 Escripturario (com a gratificação addicional de 20 %L
1 Archivida (com a gratificação
addicional de 10 %)..
1 Continuo
..

4:200$000
4:320$000
3:960$000

1:740$000

14:220$000

 29 - Expediente
Com esta verba

.

1:000$000

.

1:000$0Ü()

 39 - Eventuaes
Com esta verba

16:220$000
Art. 49 Fica o Prefeito autorisado a despender

726:169$700, com os serviços a cargo da
de accordo C3m as seguintes rubricas :

a quantia

Prefeitura Municipal,

 19 - Prefeitura
Subsidio ao Prefeito
Representação....

:.

10:000$000
8:000$000

18:000$000

S 2? - Secretaria da Prefeitura
Secretario (com gratifico de 10 %)
Escriptun.rio.
Porteiro.
Continuo

4:620$000
3:360$000
1:800$000
1:740$000

11:520$00Q

 89 - lJirectoria do Tkezouro e Contabilidade
Thezoureiro. ........ ...... ...... .....
Contador (com gratifico de 10 %)..
1 10 Escripturario, idem idem de
10 %

4:800$000
4:400$(100

2 29 Escripturarios á 3:360$000 ..

6:720$000

3:960$000

19:880$000

.  49 - Oontencioso

Director

:.......

Solicitado r
Amanuen:se ........•

4:800$000

3:240$000
:760$OOO

10:800$000

IIYQ., .

- 43 5° - lJirectoria de Obras
Engenheiro Director
Gratificação para a sua locomoção
Engenheiro-ajudante

9:000$000
3:000$000
6:000$000

Escripturario
_...
Fiscal de obras
Amanuense

3:600$000
2:400$000
2:760$000

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

1 Co n ti nu o

1: 7 40$000

28:500$000

 6C! - lJirectoria de Hygiene
1 Director

.

4:800$000

 7C! - Instrucção Publica
Subvenção á Escola da Federação Espirita do
Paraná

.

1:500$000

..

1:800$000

..

7:200$000
4:200$000
8:640$000
14:400$000
2:400$000
3:780$000

 8C! ,- Mercado 1,lunicipal
1 Fiscal...... ..

..

 9C! - Fiscalisação
2 Fiscaes Geraes á 3:600$000
Fiscal geral das rendas.......

..

.

4 guardas montado á 2:160$000
8 gnardas a pé á 1:800$000

..

1 Fiscal de bonds

..
..
..

1 Fiscal do Matadouro

.

----

40.620$000
 10° -

Matadouro

1
3
1
1

administrador ........ ...
guardas á 1:920$000.....
guarda cobrador
veterinario.
Custeio
..
Despezfls extraordinarias

3:780$000
5:76U$UOO
1:920$000
3:000$000
12:000$000

880$000

27:260$000

 119 - Cemiterio Municipal
1 administrador (com gratificação
de lU %..............

Custeio

2:772$000
7:800$000

10:572$000

- 44 129 - Expediente Geral
Papeis, tintas, etc.
Aluguel de casa
Publicaçã::> de actos, actas e .impressões

1:500$000
3:600$000

12:00n$000

17:100$000

S 13? - Pessoal inactivo
1 Director Secretario................
1 Ajudante de engenheiro..........
1 Fiscal
..

2:400$000
859$960
1:692$300

2 Guardas Fiscaes...........

1:287$885

6:240$145

 j 4.° - Remoção de lixo e limpesa da cidade

A despender com esta verba................. .....

40:000$000

S 15° - Juros e Amortisação da IJivida Municipal
A despender com esta verba
Idem, idem com a

122:203$000

emissão de apolices para o

calçamento e construcção do predio municipaL...

$

 169 - Restituição de IJepositos

A despender com esta verba...

6:700$000

 179 - Exercicios findos

A despender com esta verba...... ...... ......... . .

$

 189 - Obras publicas em geral

Com esta verba

200:134$555

 19° - Con;;ervação de jar'di.ns e praças, inclusive o Passeio
Publico

Com esta verba......

18:000$000

S 20 _. Cadastro da cidade

Com esta verba...........................

50:000$000

 21 - Concertos de ruas e lJapinação, abert.ura e conservação
de

valletas

Com eEta verba

40:000$000

 22 - Gonstrucçao do Necroterio

Com esta verba.

..

5:000$000

S 23 - Melhoramentos de estradas e caminhos do rocio

Com esta verba....................... .. .

:20:UOO$000

---------------------"'T4-;;,B;:;-'

- 45 2.4 - Estatística
Com esta verba.

.

,

3:540$000

.

 25 - Auxilio para construcçào do Pavilhão para Tuberculosos
e Maternidade
Com esta verba

..

O:OOO$OOO

.

 26 -- .E'ventuaes
Com esta verba "

,

2:000$000

.

726.169$700
Resumo

Â despender com os serviços da Camara...
A despender com os serviços da Prefeitura...

16:220$000
726:169$700
742:389$700

DISPOSIÇOES PERMANENTES
A rt. 59 Fica a Prefeito autoT'isado a entrar em accordo
com o Governo do Estado, afim de obter os recurso:, necessarios
para effectuar os melhoramentos municipaes, podendo para
esse fim contrahi[' empreslimos, emittir apolices a ypo e juro
convenientes, com gat'antia dos impostos municipa 3S.
 Unico. Com o pl'oducto da operação, a que se refere o
artigo antel'iol', poderão ser resgatadas as apolices em circula
ção, afim de ficar unificada a divida.

Art. 69 Fica creado o imposto supplemeutar dl 60$000 an--nuaes para as casas que venderem bebidas alcoolicas consumi
dai:> em cópos no balcão e 30$000 para ai:> casas qt: e venderem
as mesma bebidas em garrafas ou quaesquer outras vasilhas,
não cons.umidas no balcão.

 Unico. O pmdueto deste imposto será applicado como
auxilio á. construcção do pa vil hão para tuberculoso:, e hospitaes.
Art. 7° O Prefeito, no quatriellnio de ) 912 a H-nô, alem
do subsidi.o marcado no art. 10 da lei n. 322 de :l de Julho
de:3te anno perceberá, a titulo de representação, a quantia de
8:000$000 annuaes

Art. 8° Fica reformado o serviço de fiscali:>ação, sendo
creados mais um lugar de guarda a cavallo e 2lugares de guar
das a pé e devados os vencimentos dos guardas a cavallo a

'. 2:160$UOO annuaes e de guardas á ré a 1:8UU$000

Art. 99 Fica reorganisad"a a Directoda de Obrols, que func

çionará com o pessoal e vencimentos que se seguem:

- 46 ..
Engenheiro Directoro
Gratificação para sua locomoção
Engenheiro-ajudante
Escripturario
Fiscal de Obras
Amanuense
Continuo

o

o

..
..
..
.
..

9:000$000
3:000$000
6:000$000

3:600$000

2:400$000
2:760$000
'1:740$000

..
.

Art. 109 Fica reorganL;;ado o serviço do Matadouro Muni
cipal com o pessoal e vencimentos que se seguem:
1
3
1
1

Administrador
Guardas, cada um á 1:920$0000
Veterinario o
Guarda cobrador
o

0
0

3:780$000
5:760$UOO
3:000$000
1:920$000

..
.
.
..

Art. 11° O Prefeito preencherá, desde já, os cargos creados
em virtude desta lei, aproveitando o pessoal actualmeute exis
tente nas re::,pecti vas secçõso
At't. 129 Fica estabelecida a multa de 50$
infractor:es do art. 148 das Posturas em vigor.

a 100$000 aos

Art. 139 O Prefeito po:ierá contractar, por meio de concur
rencia publica, o serviço de levantamento do cadastro da ci
dade, no todo ou por secçôes.
Art. 14° Para o exerci cio de 1913 vigorarão as tabellas de
impostos, que fi esta acompanham, com o accrescimo de 25 %

addicionaes, creado pela lei n. 254 de 3 de Novembro de 1909;
art. 89

Art. 159 Fica'o Prefeito a dispor. pelo modo mais conve
niente, do antigo deposito de inflammaveis, sito atraz do Cemi
terio Municipal.

rt. 16° O Fiscal de Obras tem as mesmas attribuições dos
guardas fiscaes para impor penas por infracção das leis e pos
turas municipaeso
Al'l. 17° O Prefeito fica autorisado a marcar ou alterar as
epocas para cobrança dos impostos, como for mais conveniente
;lOS in teresses do fisco o
Art. 189 O imposto da taxa sanitaria, 3 que se refere a res
pectiva lei municipal, recahe sobre as propriedades sujeitas ao
imposto predial.

Art. 199 O Prefeito fica, autorisado a entrar em ar:cordo
)

- 47com o Governo do Estado para effectuar a cobrança do imposto
da taxa sanita ria conjunctamente com o imposto predial.
Art. 209 Ü gado bovino ou suino para consumo das popu
lações suburbanas e o suino destinado ás fabricas de banha, só
poderá ser auatino com a assistencia do Veterinario ou fiscaes
do Matadouro e em dia e hora por estes designados, mediante
requisição dos interessados.
Art. 219 Fica a Prefeitura autorisada a regulamentar o
serviço de vehiculos de forma a, dentro de dois annos, não.
mais ser permittido o transito de vehiculos sem móla, e sem a
necessaria largura das chapas, na l e 2a zonas, ficando prohi
bido o transitn nas que forem calçadas, logo que fique termi
nado o calçamento.

Art. 220 Continúa em vigor o art. 99 da lp.i n. 254 de 3 de
Novembro de 1909.

DISPOSIÇÕES TRANSITüRIAS
Art. 239 O exercicio financeiro de 1913 começará em 10 de
Janeiro e terminará a 31 de Dezembro do mesmo anno, com um
mez addicional para a sua liquidação e encerramento.

Art. 240 As plantas lie predios, approvadas antes de entrar
em vigor a lei n. 342 de 18 de Novembro de 1912, deverí'lo ser
revalidadas, se não forem executadas dentro do prazo de 3 me
zés após a sua approvação.

Art. 259 Fica o Prefeito autorisado a nomear uma commis
são -para confeccionar a reforma das Posturas Municipaes, de
vendo apresentar o respectivo projecto á approvaçã,) da Camara,
na sua proxima reunião.

 Unico. Com os trabalhos da reforma das Posturas, po
derá o Prefeito despender até a quantia de 3:000$000, abrindo

pa-ra se fim o necesal'io credito.

Art: "260 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 5 de

Dezembro de 1912.

João A.. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeihlra Municipal de Curi-

tyba, em 5 de Dezembro de 1912.

-

Claro Cordeiro, Secretario,

-I
- 48 Tabella de Impostos para '1913
A qlle se refere a lei 11. 355 de 5 de Dezembro de 1912.
QUALILADE DO IMPOSTO

 1." -A
1

Agencia de loterias do Estado-licença . . . .
Imposto annual. . . . . . . . . . . . .
. .
Agente de bilhetes de loterias de fóra do Estado - Licença
imposto annual
. . . . . . . . . . . . . . .
Agente de companhia de seguros de vida ou de fogo-Li-

2
3

cença

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

15U$oro
100$000

200$000
300$000

200$OJO

....

31)0$00U

imposto annual. . . . . . . . . . . . . . .
.
Agente de companhia de seguros de vida e de logoo -Licença
imposto annual .
.
. .
.
.
. . ..
.....
Agente de companhia ou sociedades mutuas do Estado-li

4
5

cença

.

.

.

.

.

.

.

.

.'

200$000
500$000

.....:..

lÜO$OOO100$000

Imposto annual
. . . . .
.
. .
. . . , . . .
Agente de companhia ou sociedades mutuas de lóra do
Estado licença
. . . . . . . . . . . . . . .
Imposto annual
. . . . . .
. . . . . .
. . .
Filiaes de bancos nacionae51 e extrangeiros-imposto an
nual
.
Agente de casas commerciaes co paiz ou do estrangeiro que
offerecer mercadorias por ame.stras, estabelecido em casas
particulares ou com escriptorio-licença .
. . . . . .

6

7

8

Imposto annual .

9

....

.

.

.

.

.

100$000
150$000
600$000

200$000
200$000
150$000

.

Alfaiataria com venda de fazendas, de L" classe-licença.

10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

Imposto annual
.
.
.
.
.
.
.
Idem, idem de 2." classe-licença.
.
Imposto annual
Idem, idem de 3.". classe-licença.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.



.
.
.
.
Idem, sem venda de fazendas, de L" classe-licença.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem, idem de 2."classe -licenf;a. . .
.
.
Imposto annuaI.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aranha de 4 rodas independente de matricula
Dita de 2 rodas idem
.
"
....
Açougue de carne verde, de L" classe-licença
Imposto
annual
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem, idem de 2." classe-licença.
.
.
Imposto annual. .
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Idem, idem de (fóra do rocio)-licença.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
Amolador com rebolo-licença
Imposto annual.
.
.
. •.
..,
Aguardente que entrar no municipio, por pipa.
Alcool nacional, idem por pipa.
.
.
.
.
Automoveis-matricula
annual

2 '0$000
100$000
150$000
80$000

100$000

()O$OOO
130$000
.1,0$000
BO$OOO

15$000
10$000
100$ 00
lOU$lJúO
80$000

80$000
40$0'0
50$000
30$0"0

25$000
5$000
5$000
20$000

 2 .•B

1

Botequim junto aos circos ou outros estabelecimentos
de divertimentos publicos, por mez, adiantadamente.
.
.
Botequim, casa de pasto ou restaurant de l"classe-licença.

50$000
150$000

3

Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
Idem, idem de 2." classe-licença.
Imposto annual.
.
.
. .
.
.

15fJ$OOO
100$000

4

Idem, idem de 3." classe-licença.

2

150$000

90$000

145
- 49Imposto

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19

20
21
22
23

annual

.

.

.

.

.

.

.

.

Idem, idem de de 4." classe-licença.

.

.

.

Imposto annual .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Banco ou casa bancaria,-imposto annual .
..
..
Baile a fantasia, não sendo gratuito, licença para os 3 dias
Baile publico, não sendo gratuito, cada uni. .
Barbeiro com perfumaria e miudezas -licença
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem sem perfumaria, de L" classe-licença.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
Idem, idem de 2." classe-licença.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
Idem, idem de 3." classe-licença .
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
Bilhar-licença.
.
.
.
.
.
.
Imposto annual por cada um .
.
.
.
.
.
.
.
Brigas de gallo, fóra do renhideiro,-licença por dia.
Brinquedos e papeis, loja de-licença.
.
.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Banha, refinação ou fabrica de-licença .
.
.
.
Imposto annual. . . .
.
. .
. . . .
.
. . .
.
Bilhetes de loteria, vendedores por conta ou não das agencias
-mensalmente.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Balança decimal para engenho, aferição.
.
.
.
.
. .
.
Idem de balcão, aferição. . . . . . . . . . .
Idem de pharmacia, aferição. . . . . . . . . . . .

Bebidas (agentes de fabricas de fóra do Estado)-licença
Imposto annual
. . . . . . . . . . . . . . .
Bicycletas,-imposto annual . . . . .
•

a vapor,-imposto annual

r

.

.

80$0"0
50$010
50$000
500$000

80$000
50$000
100$000
150$000
80$000
80$000
50$000
50$000
30$000
30$000
100$000

80$000
10$000

100$üOO
150$000
100$000
150$000

10$000
10$000
8$000

10$000
200$000

300$000
5$000
8$000

S 3."-C
1

2

Casa de pensão que forneça comida para fóra, 1.a classelicença. . . . . . . . . . . . . .
Imposto annual. . . .
• . . . .
. .
De 2.a classe licença
.
.
. .
. . . .
Imposto annual .
..
.....
Casa em que se vendam fazendas, chapéos, calçados, fer

100$000
80$000

50$000

50$000

ragens, seccos e molhados e outros semelhantes, juntos ou

3

separadamente,
cala,-licença
Imposto annual
Idem idem por
licença.
.
.
Imposto annual
»
»
..

em grosso
.
. .
.
. . . .
grosso ou
.

4 Dita,-dito dito- de
5
-6
7
..

8

9

.

.

para

.

ou por atacado em grande os
.
.
. .
.
. .
.
. .
.
.
. . . . . . . . . . • .
a varejo de L", 2." e 3." classes
.

.

.

a L" classe.
2."

.

.

3.a.

.

.

lo

•••

4." classe,-licença.

Imposto annunl. . . .
.
. .
.
.
Dita, dito dito de 5.' classe,-licença.
Imposto annua!.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dita, dito dito de 6." classe-licença. .
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dita de qualquer outra classe -licença
Imposto aonual
.
Casas especiaes de calçados ou
chapéos -llcença
Imposto annual de La classe . . . .•
.
Idem idem de 2." classe . . • :
. . . .
Casa de penhores e Qescontos-imposto annual .

500$000
1:200$000
3üO$000
800$000
600$000
400$000
150$000
200$r.00
100$000
12\)$000
80$000
80$ 00
60$000

60$000

200\\000
400$000
250$000

400tOOO

- 5010
11

12

13

14

Casa de commissões-licença
Imposto annual.
. . . .
.
..
.
Dita cujo ramo de negocio consista em joias, pedras preciosas

200$000
150$000

obras de ouro e prata e relogios,
licença.
.
Imposto annual de L" classe.
. .
»
» 2 ." classe.
.
.
.
.
. .
Idem com salão para bailes, que tenha jogo
embora pertença á sociedade ou club, imposto
Idem de banho, licença.. . . ..
...
Imposto annual. . . . • .
. . .
. . .

20(1$00
400$(lOO

16

17

18
19

20

.

.

.

de bolas
annual

. .
. .
Companhia Dramatica ou Lyrica ou de concertos publicos, li
cença..

15

.

.

.

.

.

Por cada espectaculo.
D ta equestre e gymnastica-licença
Por cada espectaculil• • • • • • • • • •
Dita de outra qual:ruer especie não especificada, para es
pectaculos pnblicos-licença
.
. . . . . .
Por cada espectaculo. . . . . . . . . .
Circos, coretos etc. aluguel da praça para as suas edifi
cações, por metro quadrado

Confeitaria de

..•.

1" classe-licença

22

23

Dita de 2" classe-- kença .
Imposto Rnnual .
Dita de 3" cla.se-licli'nça .
.

Confeitaria sem venda de Iiquidos espiritu( sos
•

.

.

.

Iicpnça

.

24

Cortume de 1" classe-licença

25

Imposto aonual.
Dito de 2" clase-licença .
Imposto annual. . . .
.

26
27

Imposto annual.
.
Caldeireirc-Iicença
Imposto annual.
.

2tl
29
30

(jorredor imposto aonual..
.,.
Cnrridas de cava lias fóra do Prado--Jicpnça..
.
Carlo ou carroça pua conducção de CHga, com mola, cada

.

rl'da allnua'mente

31
32

Idem idem sem mola, cada roda .
.
Carro de aluguel para passeio ou passageiros,

33

aDl1ualnoente.
Dito particular-cada roda annualmente .

34
15
36
37
..

P8
39
40

Carrinho proprio para conducção de lenha e I'utrrlS objpc

Carros de praça ou particulares-matricula annual.

.

.

.

.

.

.

Ditos de duas rodas, para conducção, na cidade - matri.
cuia annual.

.

.

.

.

.

.

.

Carroças ou carrinhos, que vêm a cidade com productos da

lavoura ou industria - matricula annual
Cochella ou estrebaria que receba animaes á trato-ano
nU lmente

•

200$GOO
100$n10
60$OOIl
2l0$000
200$000

•

150$000
100$000
100$000
100$000
100$000
200$000
50$000
3$000

1n$000
5$000

2$000
2$000

Ditos de quatro rodas para conducção na cidade -matricula
.

$300

6$UOO

cada roda

los, cada roda annnalmente
.,
.
Carro, carreta 00 carretão-cada roda annualmeDte .

annual.

50$ IUO

150$0(10

.

Cortume de 3" classe-licença

.

100$000

l('($OOU

Imposto annual.

Impo.to annual•

50$000
50$000
100$000
50$000

5('$0 n
150$ 00
30($OrO

Imposto annual.

21

100$000
50$000
60$000

5OO$OrO
500$000
50$000
60$000
200$000

Idem, para touradas-licença.
Por cada funcção
. . . . .
Casa especial de fructas - licença.
Imposto annual .

300$000

10$000

10$000

5$000

5$000

50$000

- 5141

Casa em que se vendam moveis novos ou usados, licença
Imposto Ilnnual- para a de la classe
Idem, idem para a de 2a classe
Idem, idem para a 3a classe
.
..
..

42

r.lub, que tiver bIlhar ou hotequim-impnsto annual .

43

Id.m que tiver jogos, cobrando baratos.

44

Cães

45
46
47
48
49
50

51

açaimados - malricula annua!. .

Carpinteiro (officina de)-liceoça
Imrost'l annoal

54
55

.

.

.

.

..,

.

Ch.péos de sól ou ('abeça (oflicina de concertar)--Iicença

Imposto annua!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cprveja entrada de outro municipio, licença para vender
calçado, vendedor ambulante-imposto annual.
.
Carrinhos de conducção de pão-cada roda, annualmente
Matricula, .
Cocheiros-matricula.

Casa de negocio em geral onde
preparados medicinaes licença
Imposlo

52
53

.

150$000
300$000
200$000
150$000
150$onO
300$000
5$000

se venderem

drogas

e

50$0@0
30$000
50$000
50$000
300WOO
50$000
3$000
5$000

20$000

150$000
200$000
300$000
50$000

annual.

Cooperativ&s industriaes impostu annual .
CinEmatographo, (annualmente) licença .
Por cada espedaculo. . . . . . . . .
Casas de machinas 'para industrias, licença
Imposto annual.
.
.
. .
Ditas de mach nas de costura, licença.
Imposto annual

5$000

150$000
200$000
100$000

200$00J

S 4°-D
1

2
3

Deposito de forragem-licença
Imposto annual
Dito de xarque-licença
Imposto annual
. . . . . . . . .
.
Ditoou casa para a venda de lenha ou combustiveis-licença
Imposto

4

5
6

7
8

9
10

11

annual

Dito de farinha de trigo centeio, milho ou farello productos
do municipio-licença
Imposto

annual

.

.

.

.

Dito de madeira-licença ..

Imposto annual
de l' classe
de 2" classe
Dito de cal e rrtateriaes de construcção - imposto annual
I" classe
2" classse
Drogaria-licença
Imposto annual.
Dentista-licença
Imposto annual .
.
.
Deposito de farinha de trigo importada, de L" classe -licença
Imposto annual
Idem idem de 2." classe - licença
Imposto annual .
Despachantes-Imposto annua!. .

60$000
60$000

100$000
80$000
50$000
30$000
50$000
60$000
80$000
200$000
100$000

150$000
100$000
150$000
400$000
150$000
150$000
200$000
200$000
100$000
100$000
50$000

S 5.o-E

..

1

Escnptorio de companhia, empreza industrial ou mercanhl
licença.

Imposto

annua!.

••

•

•

••

200$000
200$000

- 522

Dito de engenheiro, agrimensor, advogado, solicitador, ta'
bellião, escrivão, inclllive o de casamento e eclesiastico, me
dicas, guarda livros-licença . . . . . .
.
.
. .
.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Emprezas ou companhias industriaes que funccionarem na
capital e que estiverem sujeitas ás disposições de leis ou con.

3

tractos

4
5

pagarão

2 %

sobre

o

capital

Empreiteiro de obras-imposto annual
.
Engenho de Serrar a agua, vapor etc. licença..
Imposto annual L" classe
.
.
.
2" classe
.
.
.
.
.
.
.

6

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Emolumentos de concessão requeridas á Camara Munici.
paI (Lei n. 204 de 22 de Abril de 1907). . • . .
. .
Idem sobre o valor dos contractos lavrados com a Camara
meio por cento (1/2 %) independente do respectivo sello . .
dem por qualquer licença concedida pela Camara ou pela

7
8

Prefeitura.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem de certidões passadas pelas secções da Camara por li.
nha
.
Por anno d e busca
.
.
.
.
.
.
•
.
.
.
.
.
.
.

9

10

Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se vender leite, licença
Imposto annual.

11

Encadernação,

.

.

.

.

officina,

.

.

licença

Imposto annual
.
.
.
.
.
.
Estofador, officina de-licença .
Imposto annual. . . . . . ,.
..,
..
Espectaculo, c(Jncerfo etc etc. sem ser por companhia.
mas do qual aufiram lucros-licença. .
Por
espectaculo
.
.
.
.,
....
Electricidade (venda de objectos de)-licença .
Imposto anIlUal. . . . . . . . . . . .
Engraxate. licença.
.
.
.
.
.
. .
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
Por cada cadeira, annualmente, mais.

12

13

14

80$000
80$000

100$OflO

150$000
300$000

200$000

20$000
$
5$000

$100

l$()O"
50$'100

60$000
60$000
100$000
50$000
80$000
50$000

1"'$000

100$00fl

200$000
20$000
20$000
5$000

 6°-F
Fabricas:
1 De beneficiar herva
Imposto

annual.

matte-l" classe

.

2 Dito, dito de 2." classe-licença.
3
4,

Imposto annua!.

De biscoutos

.

licença.

.

.

.

.

.

.

.

.

..
.

.

.

.

..
.

.

"

6

7

Imposto aonual. . .
. . . . .
.
Idem de vassouras e escovas-.licença

9
10
11

.

.

.

.....

Idem, idem de 2" classe-licença .
.
.
Imposto annua!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem de gravatas e espartilhos-licença.

8

.

Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fabrica de mobilias de vime, I" classe - licença.

Imposto annua!.
5

.

licença.

.

Imposto anoual.
.
.
.
.
.
.
Idem de chapéos, de 1" c'asse-l'C'pnça .
Imuoto annua!.
.
. .
.
. . .
.
.

Idem, idem de 2" classe

licença

.

Impogto ann\lal.

•

,

Imposto
Idem de
ImposlO
Idem de

.

.

annual.
.
:
.
.
.
.
.
• .
.
.
..
.
chapéos de sol e depl'sito dos msmos-li('ença .
annual.
.
.
.
.
.
.
.
carros de passêio-Iicença

•

.

•

.

.

300$000
400$000
200$000
300$000
100$000

150$000

100$000
80$000
50$000
30$000

10'1$000
150$000
50$000

80$000

200$000
200$000
150$OCO

100$000
100$000
150$000
150$000
lóO$OOO

- 5312

13
14
15
16

17
18

19

20
21

23
24
25

26

60$000
80$000
80$000

Idem de carroças on carrinhos-licença.
Imposto annna!.

Dp picar lenha.

100$000

ImlJustu aLnnal
Id.m de sabão e veJla, de 1" classe.
Imposto annua!.
Idem, idem de 2" classe-licença
Imposto annna!.
Idem, idem de 3" classe-licença
Imposto annnal.
.
..

150$000

....
Fabrica de agnas gazosas, sellz e gelo de la classe-licença
Imposto annua'
Idem, idem de 2 a classe-licença
Imposto annnal
Idem de 3.a classe licença
Imposto

annnal

Fabrica de cerveja, de

1.a

classe -Iiccnça

Imposto annual
Idem, idem de 2.a ('lasse
imprsto annual
.
.
.

licença
.
.
.
Idem, idem de 3.a classe-licença
Imposto annnal
Fabrica de bebidas a, lIficiaes ou licores, la
Imposto annual
.
.
Idem, idem de 2a classe-licença
Imposto annnal
.
Idem, idem de 3.a classe - licença

.
.
classe-licença

Imposto allDual

27
28

29

Fabrica de vinagre- licença
Imposto
annual
..
Idem de charutos on cigarros, que venderem preparados
de fóra-la classe-licença
Imposto annual
2.a classe.

31

32

33

2" classe.
licença

Idem de vidros
Imposto annual
Idem
de papel- lIcença
Imposto
annual.
I<lem de coJla-licença
Imposto annual .
..
Ideo: de tomar e moer café, de I" classe-licença

36

Idem, idem de 2" classe-licença.
Impústo annual .
Idem de 3" classe-licença .
Imposto annnal
Idem, de fog 's arlificiaes-'-licença

37

Idem de

35

Imposto annual .
Imposto

,..

barrica, de I" classe -licença
annual .

38

Idem. de

39

Imposto anllllal .
Idem, idem de 3" classe-licença
Imposto annnal .

40

160$000

200$uoo
180$000
100$000
5ro$000
80(\$000
300$000
600$000
200$000
400$000
500$000
1:000$000
300$000
700$000
200$000

550$000
100$000
200$000
150$000
300$000
200$000
150$000

Imposto annual

34

200$000

300$000

Idem, Idem que não venderem preparados de fóra la classe
licença.
Imposto annual

30

300$000
100$000
200$000
80$000
150$000

2" classe - licença

Idem de massas-licença
Impoto annnal .

180$000
100$000
200$000
150$000
200$000
200$000
80$000
50$000
100$000
150$000
100$000
100$000
100$000
80$000
150$000
50$000
100$000
100$000
60$000
50$000
20$000
2r$00o

100$000
100$000

54 41

4'

Idem de desfiar fumo, licença.
Imposto annual .
.
..
.
Idem de meias on tecido de malha-licença
Imposto aunual .

43

Idem de

phosphoros

...

1"

.

classe-licença.

I m posto annual

44
45
4'5
47
48

49
50
51
52

53

Idem Idem de 2" classe-licença.
Imposto

annual .

De caramellos-l" classe licença.
Imposto annnal .
..
.
Idem idem de 2a dasse. licença
Imposto annnal
De preg( s licença.
Impcsto annDal
De tecidos licença.
Imposto annuaI.
.
.
..
.
De colchões ou acolchoados-licença
Imposto annnal...
.
De sellins e arreios - la classe-licença.
Imposto annual.
.
..
,
Idem idem de 2" classe -licença. .
Imposto annnal .
De chapeos para spnhl)ras licença
Imposto annual
De roupas licença.
Imposto annual
•
'Iores. fBh'il'a lie -licença
Impf1sto IInlwal.

55
56
57
58

60
61
62
63
64
65

66
67

De fitas licença
Imposto annua\.
De calçado. a vapor ou por outro meio mechanico licença
Imposto annua\.
Idem, idem (officinas) de 1" classe-licença.
Imposto annual .
....
Idem, idem de 2a classe-licença
Imposto annua\.
.
.
Idem, idem de 3a classe-licença
Imposto annnal
Idem, idem de 4a classe licença
Imposto annua!.
De pianos licença
Imposto annua\.
De latas e baldes, ou só de latas ou baldes-licença
Imposto annnal para a l' classe
Idem idem idem 2a classe -licença.
Imposto annnal p,.ra a 2a classe
De palhões - licença
Imposto annual .
De camas de ferro
licença
Imposfo annnal .
,
De moveis, á vapor, 1" classe-licença,
Imposto annual
Idem idem de 2" classe-licença
Imposto annual

l..

100$"00

150$000
100$000
150$000
40(;$000
500$000
400$000
300$000
80$000
100$000

6ú$000
80$000

100$000

150$000
200$000
200$000
80$000
100$000

100$oco
150$000

80$000

100$000

100$000
150$000
150000
200$000
50$000
5n$01'0

150$000

150$000
200$000
300$000

150$000

20o'oeo

100$000
150$000
80$000
100$000
50"'000
50$000

150$000

2(10"'000

100$000
200$000
100$000

100$000
150$000
150$000
100$000

150$000

150$000
250$000
100$000
150$000
80$000

68

Idem idem de a" classe-licença
Imposto annnal

69

Idem idem de 4" classe-licença

100$000
50$000

7C

Imposto annual
De chocolate-licença
Imposto annuaI.

100$'000
100$000

60$000
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De mulduras para quadros 1" classe-licença
Imposto annua!.

72

filem idem idem de 2" classe-licença.
Impu,to

73

74

71:>
76
77

78
79

licença
Imposto annual.
Idem idem idem, por qualquer systema, de t" classe-licença
Imposto
annual
.
Idem idem idem etc. de 2" classe-licença
Imposto annual
Fundição á vapor -licença
imposto annual
VUlllleiro. de I"
classe-licença
Impo,tc
Rnnual
Idem de 2"
clase-licença.
lmpoto

80

81
82
83

annua!.

De ladrilhos-licença.
Imposto annual. , .
.
. . .
. .,
.'
De tijolos e telhas, movidas a vapor ou agua, de 16 classe-

llnnual

Ferreiro ou
ferrador, de I" classe-licença.
Imf-osto
annuul..
..
Idem, idem de 2" classe-licença
Imposto annuaf
Idem de 3" classe-licença .
Imposto annua!.
Furragens, depoíto de-licença
Imposto annual

100$000
150:Fooo
80$000
70$000

100$000

100$000

150$000

200$000
100$000
150$000
801000

70$000
200$000
300$000
8 $000
100$000
5'$000
6,,$000
80$000
80$OLCJ
50$000

50$000
30$000
20$1'00
81$000
100$000

ª 7,o-H
1

2
3

1

2

3

Hotel de La classe licença.
Impo' to annual . , . .
Id",m de 2: classe -licença
Imposto annual
Idem de 3.a-licença
Imposto annual

200$000
300$000

.

150$ono
200$000

,

80$000
100$000

ª 8."-1

Imposto predial sobre o valor locativo annual dos predios

alugados 12%

.

.

Idem idem dos predios hahitados pelos proprios donos 5%

Instrumentos, officina de 'concertos -licença
Imposto annual.

$

$
50$000
80$000

 9°-J
1

2

JOl(o de bolas, na cidade, sem
Imposto annual.
Dito fóra da cidade-licença
Imposto annual.

venda de poules.- licença

100$000
100$000
50$000
20$000

S 10-K
1

2

Kiosque que se estabelecer nas praças não ajardinadas, ou
ruas para botequim, etc. licença- . .
Imposto annual .
.
. . •
Idem para venda de jornaesou flores, com approvação
da Prefeitura-licença.

200$000
200$000
30$000

 H-L
..

1

Lav:mderia a vapor licença.
imposto annual
2 Limas officina de-licença

80$000

100$000
50$000

- 56 -3

Imposto annua!. . . . .
Licença para vender areia
roclo,-impcsto annual.

4
5

fi

7

8

Leiloeiro,-lictnça.

.

.

.

.

.

.

.

2(.$000

.

2 $000

Imposlo annual.

.

.

50$000
100$000
2000$000

.

.

Leilão fie qualquer Pfp'cie

.

.

.

.

cada um.

.

20$000

L1Iogra pbia de L" cl use, - licença.
annuRI

Di'a de 2.8 c\8SS!',

.

.

"cença.

.

.

Llvr.ria ce L" class!',

.

200$000
400$000
200$000
20'$000
150$000
200$000

.

lícença

Imposto annua!.

11

.

mas e ou'ros diVl rllmenlof, tocando ou
mostrando por
paga, nas ruas, estradas e casas -imposto anllu1.

Imros'o annual.

10

.

50$000

IdEm pra extrahir saibro ou pedra dentro do rocio, em ter
reno nào aforado, para fim commercial- Imposto annual
IdEm para lrzer realejos e 'ulros Insl ume"!c"" panora

Imposl ..

9

.
. . . . . . .
extrahida dentro ou fóra do

.

Dita de 2," rlal:lse -Fcença

100$000
150$000

Imposto annua)

 12-M
1

2

Impost.o aunua)

3

4

.

Idem idem idem á vapor-licença ..
Imposto annual
•
.
.
.
.

8
9

100$000
100$000

Ditos de moer assucar- licença .

Imposto annual

5
6
7

80$000
100$('00
6)$000
80$000

Marmorista (u estatuario-licença
Imposto anp.ual
Moinho para cereaes--licença

.

100$000
.

..

150$000
100$000

.

MRscate que vender ou trocar imagens - imposto annual
Idem de objectos de folha e ferro batido -imposto annual
Idem de fazendas, armarinhos, perfumarias, calçados e
StlUS semelbantes, só com uma caixa -imposto
annual
Idem idem idem etc., com cargueiro carrinho ou crmpanheiro
imposto aonual
.
"
.,..
Modista (officina de la dasse-licença.
. .
Imposto annual

80$000

600$000
1:000$000

80$00G

•

10

Idem de 2 a classe licença,
Imposto annual .
..
. . . . .
11 Mobilias, (officina de concertar ou envernisar)-Licença
Imposto annual
.
12 Metro, aferição de um
.'
13 Mdidas aferição de cada terno
14 Mensageiros ou rapido (empreza de) licença
15 Imposto annual. .
.
.
.
.
Musicas (casa especial de)-licença
Imposto annua!.
'"
.
16 Musicas (bandas de musica ambulantes)-Fcença

1

2

Ourives que trabalhar em ouro,
classe -licença
....
Imposto annual
.,'.
Idem idem de 2" classe - licença.
Imposto annual

1
2

.

S 14 o P
Pelfumarias (casa esprcial de) licença
imposto
annual
.
Papeis e brinquedos (loja de)-licença
Imposto annua!.
,

k...

S 13-0
prata e

.

concertos de 1"

.

100$000
50$000
60$000

50$000

50$000
5$000

10$000

80$000
100$000
100$000
150$000
100$000

80$000

100$000
80$000

60$000

150$00U

200$000

100$000

150£000

JW3
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3

Pintor-licença.

4

Imposto annual.
Padaria de I: elas. e-licença

5

Imposto annnal
Dita de 2,a classe
imr osto

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

annnal

30$000

120$000
100$000

'"
licença
,

.

8,$000
60$00(l
50$000

,

Dita de 3' classe (fóra do rocio)

licença

30$000

Imposto annual
,
'"
Pharmacia de 1', classe - licença
Imposto annnal
,.
.
Dita de 2a classe-licença
imposto annnal
,
,
,
,
Dita de 3." classe-licença
imposto
annual
.
Dita homeopathica -licença
Imposto annual
,.
Phonographo-licença.
Photographia de I'. classe-licença
Imposto annual
,.",
Dita de 2a classe licença
imposto arrnnal
.
.
.
.
,
.
,
.
Pipa d'agua a venda-imposto annual
Pezos por aferição de terno

200$000
300$000

150$000
200$000
100$000
150Jooo

80$000
100$000

30$000
150$000

200$000

80$000

100$oeo

20$000
10$000

S 15-Q

 16-R
1
2

Renhideiro ou estabelecimento para brigas d3 allo-licença
Imposto annual
.
Refinação de assucar -licença
Impotu annual

100$000
200$000
150$000
200$000

S 17-S
1
2
3

Sirgueiro. officina de-IÍl'ença
Imposto annual
Serralheiro ou ajustador-licença.
Imposto annual ,
Salsic'haria-Iicença,
Imposto annual

8 $000

80$000
50$ono
50$000
100$000
100$000

 18-T
1
2

3

4

5

Taverna-licença
Imposto annual.
T. rneiro. officina de-licença.
Imposta annua\.
",
Typograpbia com officina de encadernaçãll
etc.-licença. ,
Imposto annua\.
Tintureiro -licença
Imposto annual de La clasr,e
Idem idem de 2./t classe
Idem idem de 3: classe
Tanraria-Iiceuça.
Imposto annual.

60$000

ou pautação

So$ooo
50$000
30$000

200$000
25[$000
10l'$000
100$000
80$000

50$000

30$000

20$uoo

 19°-V

1

2

Vendedores ambulantes de generos de I" n'Jcessidade por

mez adiantadamente,

Veudedores ambulantes de doces, fructas etn., licença

Imposto allnual,

10$<'00

"Hõ$"óõõ'
20$000

J
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Velodromo,

frontões, kerw.esses, tiro

ou outros I'stabeIecimentos onde se
jogos nerm lttidos por lei-licença

ao alvo, parques
vendam poules

de

500$000
300$coo

Impoto mllmaJ.
.
.
. .
.
.
.
.
.
4: VeDdedrrf' amhul.ntes de bllhele de Loteria, imposto
J1'1l'nsal-(Le; 11. 240 de 24 de Abril de 1909) .•
.
5 Vidraceiro--Iicença
Imposto a nnual

te $oro

50$000
50$000

 20-X
1

Xarque-dl'pos,itl>
Impostu ao ilUal

de-licença.

100$000
80$0 o
2 Xarqueada--hcença.
100$000
Imposto annua!. . .'
150$000
As casas que enderem bebidas alcoolicas a varejo, para serem consumi.
pas em copos a,) balcão, pagarão mais o imposto addicional de 60$000 annual j
as que venderem as mesmas bebidas em garrafas ou quaesquer outras vasilhas,
não sendo consumidas ao balcão 30$000 annuaes.
Os impostos de commercio e officinas são accrescidos de 25 010 addiccio
naes, na forma do art. 8 da Lei n 254 de 3 de Novembro de 1909.
As officir as onde forem vendldus objectos importados, alem do impostu, pa
garão mais o determinado na 6" classe das casas de commercio.
T"dos os impostos que não estiverem classificados n'esta tabella ferão cobra
dlJs de 20$ á 500$000 rs.
As casas lançadas, e qne no lançamentu subsequente tenham melhorado
de classe,as não possam ser elevadas á classe superior,poderão ser lançadas com
um augmento de 10 'lo a 50 °10'
TABELLA de proços para as armazenagens no deposito de inflamaveis (por
treis mezes)
Agua raz (pipa e fracções
1$000
Kerosene ou gazolina (caixa)
$300
Foguetes sem llexas e bombas (kilo)
$040

Polvora ou dinamite

j?oguetes com flexas (kilo)
Fogos de artificio em grandes vulumes (me-

tro cubico)

Ditos para salões e outros não classificados
(kilo)
 21-MATADOURO
....

1
2
3
3
5
6
7

$020

$060

2$000
$100

MUNICIPAL

Gado vaccum abatido para xarqueada-por cabeça
Dito abatido no matadouro, inclusive preparo
Vitella iderr idem idem .

Porcos iden idem idem
Idem idem :dem fora do matadouro
Idem idem idem para fabrica de banha .
.
.
• . .
Cada lanigero e caprum, abatido 00 matadouro inclusive

preparo

.

.

.

.

,

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

Gado abatido para xarqueada, rrontudas com maC'hinismos
e apparelhos rrodernos (Lei n. 339 de 13 de Novembro

9

Taxa especial para a Santa Casa de Misericordia (lei n. 8
de 10 de Maio de 1900)

de

1912)

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

@ 22 - MERCADO

1

2$500
7$000
300o
3$000

..

.

21000
Uono
.

2$000

1$000

MUNICIPAL

Bancas no Mercado para a venda de fruetas, hortaliças
etc, aluguel mensal por metro quadrado

5$000

A,;]()

- 592
3

Bancas para venda de peixe, mensalmente, por m 2 .
Espar:o occupado em frente aos botequins, pelos proprios
locabrios, mensalmente, por m.2.
..
....
4 Gaiolas para venda de aves, mensalmente, por compartimento.

5
6
7

salmente

8
9
10
1t
12

.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

..

.....

Generos de qualquer natureza, aluguel de quartos, por 15
kilos, mensalmente
....
. .
Portões (lados) aluguel mensal para cada lado.
.
Toucinho por kilo, aluguel de quarto para venda, men.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quartos no Mercado, aluguel mensal para botequim . .
Idem idem para açougue, fazendas ou outro ramo de negocio, para os maiores, mensalmente . .
Idem idem para os menores.
Porco vendido em pé, por cabeça
.
.
Quartos pequenos para deposito de genercs alimentícios,
aluguel

mensal

.

7$500
3$000

6$000
$060

50$coo
$020

50$000
150$000
110$000
1$000
50$000

 23-TAXA FUNERARIA E CEMITERIO mNICIPAL
1
2
3
4
fi
6
7
8

9
10

11

Fmprezas funerarias- licença
Imposto annual
Carro funerario de la classe -licença annual
Idem idem de 2a classe-licença annual
Sepultura simples, por 5 annos
,
Ditas para crianças menores de 14 annos, idem idem
Abertura de carneiras e covagens em terreno proprio
Construcção de carneiros até 2 metros de altura
Con,trucção de capelra ou musuleu, com mais de 2 metros
de altura
.
Concessão de terreno para jazigo perpetuo
Por melro quadrado, além
da
concessão
Excesso de tempo de 5 ann s, para a conservação da inhu
mação nas sepulturas geraes ou carneiros que não tiverem
concessã'l perpetua, por anno
.
Exhumação para o
mesmo cemiterio

300",,000

1:000$000
30$000

20$000
8$000
6$000

10$000
10$000
50$000

50$000
8$000
5$000

20$000

g 24.o-TAXA DE ESTATISTICA-=
1 Aguas mineraes artificiaes ou gazozas, por kilo
2 Banha, por kl10
.
3 Aduellas para barrica-por
kilo
..
4 Barricas, surrões, saccos ou quaesquer outros
com herva-matte -por kilo
. .
fi BarriclIs vasias - por kilo
.
6 Bebidas artificiaes, por kilo . .
7 Carne de porco salgada, por kilo
8 Cerveja, por kilo
9 Chifres, por kilo. . . . . . . . •
.
10 Couros salgados ou envenenados, por kilo-

11

12
13

14
15
16
17
18
19

20

Couros

seccos-por kilo

.

.

.

fouros cortidos ou preparados-por kilo
Colla - por kilo
. . . ..
...
Fumo, charutos e cigarros, por kilo
Garras, por kilo
Ladrilhos, por kilo
Moveis, por kilo
Madeira beneficiada. por kilo
.
Material para c nstrucção-por kilo

Massas alimenticias-por kilo

.

•

.

....
envoltorios

5 réis
10 réis
2 reis
1 real
5 reis

50
20
10
10

l!

réis
réis
réis
réis

15 réis
30 reis

30
10
100
2
1
5
1
1
2

reis
reis
réis
réis
real
réill
real
real
reis

I
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22
23
24
25
26
27

Ossos-por kilo.
'"
Palhões e palha de centeio -por kilo .
PhosphorO! - por kilo. .
Pregos-per kilo. .
Sabão e vllllas-por kilo.
ViHagre Ior kilo. . .
... .
Generos nHo classificados excepto os cereaes - por kilo.
Fica esl abelecida a taxa minima de 500 réis para co
brmça do imposto.

5
2
5
3
5
30
5

réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis

S 25.o-DIRECTORIA DE OBRAS
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16

17
18

Alinhamento e nivelamento para qualquer construcção, alem
da condllcção, cada 10 metros ou fracção, na l' zona.
Idem idem idem etc. na 2" zona .
Idem idem idem etc na 3" zona .
Andaimes, licença na la zona.

Idem idem na 2a zona.
Idem idem na 3a zona..
•.........
Por m.2 dll edificação, na la e 2a zonas e por trimestre .
Calçamente a paraIlelepipedo, por metro corrente, na la zona
Idem idem idem etc. na 2" e 3" zonas. . .
Idem a ma'ladam, por metro corrente, na 1" zona.
Idem idem idem na 2a e 3a zonas.
.
. . . . . . .
Emolumentos sobre transferencias de terrenos do rocio, excepto os divididos em lotes, e sobre averbação para legali
zar titul,)s das partes. por carta ou fracção.
Idem idem idem idem etc. no quadro urbano. cada 10 metros
ou fracçê es, na la zona.
.
Idem idem idem etc. na 2a zona . .
Idem idem idem etc. na 3a zona..
.
(Os terre lOS do rocio divididos em lotes, são equiparados
aos da 3" zona).
Emolumen;os para diyisão de terrenos em lotes, alem do
seIlo e approvação da planta, por lote . . . .
. . .
Idem sobn confecção ou approvação de planta, conforme a
dimensâe' e o trabalho de. . . . . . . . 10$000 It
Idem de licença para qualquer obra interna, memo no quin
tal, na

19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

29
'lO
31
32

la zona.

.

.

.

Idem idem etc. na 2a zona
. . . .
Idem idem etc. na 3a zona..
.
.
Idem sobn, approvação de planta alem do seIlo
Para casa de alvenaria .
. . . .
Para casa de madeira.
.
.
.
.
.
.
Para muros, gradis, balaustradas ou construcções no cemiterio. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Toda re ralidação de planta fica sujeita aos mesmos emolu
mentos).
Emolumenlos de verificação de terrenos, alem da conducção,
do rocio on do quadro urbano, por carta .
.
Idem idem etc. de 2 em diante, cada carta. .
.
.
.
.
Idem idem etc. quarlUo pertencerem os terrenos a mais de
um possuidor por condomino e cada 2 cartas. . .
. . .
Idem de viHtotias feitas pelo engenheiro e pessoal da fiscali
sação, a re'luerimento das partes. alem da conducção. . .
Frente de terreno não edificado e por metro corrente de
frente, na la zona. .
8$000 a
Idem idem etc. na 2a zona .
3$000 a
Idem idem etc. na 3a zona .
.
1$000 a
Idem de muros, gradis ou balaustradas, na la zona. 6$400 a
Idem idem idem etc. na 2a zona. .
2$400 a

10$000

7.500
5$000
10$000

7$500

5$000
$bou

4$000
3$500
3$000

2$500

10$000

10'000
7$500
5$000

10$000

50$000

10$000
5$000
2$500

20$000

10$000
5$000

15$000
10rooo

10$000
10$000

4$000

1$500

$500

3$200
1$200

A::?ll
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(Exceptuam.se : os jardins fechados com gradis de ferro, os tern'nos mura.

dos pertencentes á hospitaes ou asylos; 22 metros nos fundos

do

predios

de

E'squina, desde que sejam murados ou fechados com gradis de ferro ou balaus.
tradas; até 5 mr!ros de pat.eos os lateraes murados ou fechados, riFsde que consti.
tuam servidão dos predios; o patcos de fabric .s, qu rteis e escolas, murados
ou fechados com gra lis de ferro ou balaustradas, até 50 metros; as frentes de kr.
renos para o prolongamento de ruas existentes ou projeetadas, quando cedidas
gratuitamente pelos proprietarios ou forFiros, e durante o praso de 2 annos\'
33 Foro annual por carta de terreno do rocio (le 12,lGO.m2
5$000
(As fracções serão pagas proporcionalmente).
:r05)
34 Foro annual de terreno do quadro urbano. por 0,m22
35 Predios não rebocados e caiados, alem do imposto predial,
quando habitados, e mUrOS até lt sua conclusão por metro
corrente

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46

....

2$000

.

Prorogação de pruso para conclusão de obras, por mez e
por metro corrente de frente na la zona
Idem idem idem etc na 2a zona
Illem idem idem ete. na 3a zona.
.
Terreno do rorio, concess30 d" exce;so de accordo com o
artigo 10 da lei de 2 de Maio de 18\-l7. ' or carta de 12,100.m2
Terreno do rocio, transferencia por carta de 12,100 m.2 ou
frocçào
.,
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Terreno do quadro urbano, concessão cada Om 22 em ruas
sem beneficios . .
.
. .
.
. . .
. . . . . . .
Concesaão idem idem em ruas calçadas ou macadamisadas
Terrenos do quadro urbano; transferencia por metro cor
rente de frente, na la zona
.
Idem idém idem etc. na 2a zona
Idem idem idem etc. na 3a zona .
, .
(Os terEfnos do rocio divididos em lot,s são equiparados
aos da 3a zona.
Viação, imposto annual de 1 %
sobre o valor venal d s
terrenos do rocio -minimo por m.2

2$500
1$500
$500
300$000

25$000
5$000
10$000
8tooo
5$000
3$000

0,40

fi 26-IMPOSTO DE PUBLICIDADE

1

Annuncios aereos e instantaneos por meio de projecções lu
minosas em espaço até 6m por 6m em cada ponto na cidade

2

Idem ambulante condusido

3

Idem de terceiro em theatros, casas de espectaculos, salõps
cafés, botequins, etc, até 10 annuncios
.
Idem idem Idem etc. de mais de 10 annuncios . . .

4
5

por

trimestre

por 30 dias

.

..

....

.

por

..,

pessoas, de

cada pessoa,

Idem em panno, papel, madeira, parede uu em qealquer me

7

tal, com os dizeres grande liquidação, liquidaçãofinal
• grande queima. e outro s dizeres semelhanls na frente
,Ias casas e estabelecimentr s commerciaes,por mez .
Ilem ou quadro para annuncios ou para ci'lrtazes, n0S lo
gares em que o Prefeito permiltir, em espaços de 1 m. por
1 m., sendo em pintura artisticamente trabalhada, por mez
Idem idem etc., enrlo em papel commum e tinta tambem

8
!)

Idem ou reclames eledricos, sendo fixos por anno.. . .
Irlem ou reclames em bonds, devid,.s pejas compallhi"s ou

6

commum, por mez.

.

..

empr. Z:lS desses m smos bonds, de cada bond em que fo
rem collocados
.....
.....
..

(Comprehendidos todos os letreiros dos bonds.

tO

.

menos

nos

60$000
5fooo
30$000
5,$000

30tooo

3$000
1$000
30$000

20$000

vidros lateraes e das frentes, onde nio serão permittidos,
qualquer que seja seu fim).

Annuncios 0\1 reclame em bond especial, cada bonrl ,

50$000

11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Idem de espectaculos em vehiculos ou auimaes, por anno
ldem idelíD. por 6 meze'
Idem idem por 1 mez
.
.
Idem ou reclame em bicicleta ou tripodes
Idem idem idem em carroças e caminhões
Idem idem idem em carros e automoveis
Cartaz ou annuncio, lettreiro
ou reclame em papel ati;
1 m. por 1m., collocado nas paredes ou qualquer ponto da
via publica
Idem idem idem etc: excedendo em qualquer das dimensões
(Este imposto será cnbrado mediante carimbação e nume
ração feitas na Prefeitura, prevalecerá para qualquer
que seja o periodo do
exercicio e será divido por to
do e qualquer cartaz affixado, ombora em substituição
dos inutilisados).
Chapeos de sól, com saliencia não excedendo de OM40 cada um
.
.
Idem idp.m idem com mais de om40 de saliencia cada um
Lettreiro, placa ou tabolleta com leUreiro e sem saliencia
nas paredes ou humbraes das casas, de 0,30 por 2 m.
annualmente
'"
.
.
Idem idem idem, excedendo a esse limite, mais por decimt.
quadrado
Idem ou tabolleta com lettreiro, figura ou emblema nas
proprias casas, até 0,40 de saliencia, de 0,30 por 2 m.
annualmente

ma,

2q
30

3L
32

33

.

.

Idem idem idem excedendo a eSRe limite, mais por decimt.
quadrado
Idem idem em sentido transversal ás paredes e com mais
de 0,40 de saliencia
Idem sendo em giobos de elecíricidade
Idem atravessando a rua de lado a lado
.
..
Idem, sendo illumina,los em arcos ou outra qualquer forpor anno

Idem idem idem, por mez
'"
ldém, placa Oli tabollvta com lettreiro, figura ou emblema
nas paredes lateraes das casas, muros ou parte visivel de
terrenos, de 1 m. por 1 m. para cada annunciante annualmente
Iem idem idem etc. excedendo essas dimensões. cada an-

nunciante, annual'uente
.
.
. .
Placa de companhia ou empreza de seguros contra fogo ou
de vida, collocada em predJos, paredes ou muros de cadà'
placa
.
.
Alvarás de licença para empreZ:19 de annuncios' .

50$000

20$010
5$000

3$000
8$000
30$000

$100
$200

10$000
20$000

2$000

$040
3$000

$060
10$000
10$uoo
50$000

50$000
6$000

6$000
10$000

5$000
100$000

ql/,)Dú '

DECRETOS
......, .. ,

,

'

DF.CRETO N.47
o Prefeito do municipio da capital, tendo em vista a reso
lução de accordo tomada pela Camara Municipal; reunida ex
traordinariamente em sessão desta data, decreta:

Art. Unico. Fica desde hoje denominada «Rua Barão do
Rio Branc(l» a actual R ua da Liberdade, corno preito de home
nagem ao excelso extinc!o-Dr. José Maria da Silva Paranhos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 10 de
Fevereiro de 1912.

Joaquirn Pereira de jvIacedo

DECRETO N. 48
O Prefeito do municipio oa capital, usando da autorisação
que lhe confere a Lei Municipal n. 322 de 31 de Julho ultimo,
decreta:
Art. 19 Fica creado a secção do Contencioso, que comporse-ha de :

1 Advogado
1 Amanuense
1 Solicitador

ArL 2C? Na Secretaria da Prefeitura: 1 continuo-servente.
ArL 3" Os funccionarios qae forem nomeados para os cargos perceberão os vencimentos determinados na Tabella que
acompanha a mesma Lei.

- -----'

- 64Art. 4° Para pagamento do excesso dos vencimentos e
nomeações e porcentagens, fica aberto o credito necessario para
o corrente exercicio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 10 de
Agosto de 1912.
Joaquim Pereira de Maoedo
DECRETO N. 49

O Prefeito do município da capital, usando da autorisação
conferida pela Lei n. 322 de 31 de Julho do corrente anno,
decreta:
Ãrt. Unico. Fica creado, desta data em diante, o cargo de
Veterinario da Municipalidade. Communique-se para os devidos
effeitos.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 31 de

Agosto de 1912.

Joaquim Pereira de Maoedo
DECRETO N. 50
O Prefeito do municipio da capital, tendo em vista a Lei
n. 325 de 21 do corrente e requerimento do guarda fiscal a pé,
José Martins de Oliveira, concede ao mesmo a sua aposentadoria com os vencimentos annuaes de 540$000, quinhentos e
quarenta mil reis, a contar desta data em diante.
Expeça-s o respectivo titulo e communique-se á Directoria
do Thesouro e Contabilidade para os devidos effeitos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 31 de
Outubro de 1912.
João A.. Xavier.
DECRETO N. 51

O Prefeito do municipio da capital, tendo em vista a dispo
sição do art. 29 da Lei Municipal n. 334 de 9 do corrente,
decreta:

Art. 10 Para substituir as apolices de antigas emissões
ainda não resgatadas, serão emittidas 10:000$000 \dez contos

de réis) em apolices do valor de 200$000 (duzentos mil réis)

cada uma.

Art. 2° Estas apolices vencerão o juro de 6 % annual,
pagos semestralmen te em dia designado e serão amortisadas na

razão de 3 % sobre o

valor da emissão, em dois sorteios an-

-----------------q?3'

- 65l1uaes e na mesma epoca das apolices já emittidas em virtude
da lei n. 228 de 1 ° de Outubro de 190ft
Art. 39 As apolices serão nominaes, e registradas em livro
esnecial na DIRECTORIA DO THESOURO E CONTABILIDADE MUNICIPAL,

asignadas pelo Thesoureiro e pelo Prefeito e só poderão ser

transferidas mediante requerimento do possuidor, uma vez
pagos os emolumentos de que trata o art. 99 das Disposições
Geraes da Lei Orçamentaria n. 235 de 21 de Dezembro de 1908.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 28 de
Novembro de 1912.

JOãO A.. Xavier
DEGRgTO N. 52

Regulamento para o imposto sobre muros e terrenos não

edificados a que se refere a

Lei Municipal n. 341 de

19 de

Novembro de 1912.

lJeoreta :
O Prefeito do Municipio da Capital, usando da autorisação
que lhe confere o S 20 do art. 4° da Lei Estadoal n. 134 de 29
de Dezembro de 1894, manda que se observe o seguinte Regu
lamento.
Art. 1 ° Ficam sujeitos ao imposto annual creado pela lei
n. 341 de 19 de Novembro de 1912, os muros e terrenos não
edificados existentes no quadro urbano da cidade.
Art. 29 Para os effeitos do imposto a que se refere este
Regulamento, fica o quadro urbano da cidade dividido em tres
zonas:

S 19 Constituirão a primeira zona as ruas, praças e travessas
situadas na área abrangida pelo seguinte perimetro: A partir
do ponto de encontro das ruas Sete de Setembro e Barão do
Rio Branco, seguirá por esta ultima até seu cmzamento com a
rua Iarechal Deodoro, por esta até a rua Garibaldi, por esta
até a rua.1õ de Novembro, por esta até a rua do Riachuelo, por
esta até a ma Conselheiro Barradas, por esta até a rua America
e por esta até a rua do Cruzeiro, dahi em linha recta até o
cruzamento das ruas Kellers e Dl'. Muricy, por esta ultima até
a rua Candido Lopes e por esta até a Praça Ozorio, cujo lado
Norte contornará, seguindo pela rua Commendadol' Araujo alé
seu encontro com a rua Brigadeiro Franco, por esta até a rua

Aquidaban e por esta até a Praça Zacarias, cujo lado Sul con
tornará até a rua Marechal Deodoro, pela qual seguirá até a rua

Marechal Floriano Peixoto e por esta até a rua 7 de Setembro

- 66e pela qual seguirá até encontrar o ponto de partida; e, os se
guintes trechos: rua Marechal Floriano Peixoto, desde 7 de
Setembro até I vahy ; rua Riach uelo, desde Conselheiro Barra
das até o começo da Aveniea João Gualbedo e rua Commenda.
dor Araujo, desde Brigadeiro Franco até a travessa Engenho
Iguassú.
S 2° Constituirão a segunda zona as ruas, praças e tra
vessas situadas na área abrangida pelo seguinte perimetro e
qne não estiverem comprehendidas na primeira zona: A partir
do cruzamento das ruas Iguassú e João Negrão, seguirá por
esta ultima até seu encontro com a rua Marechal Deodoro, por
esta até a rua Dl'. Laurindo, por esta até a rua Conselheiro
Barradas, por esta até a rua Garibaldi, por esta até a Avenida

João Gualberto, por esta até a rua da Graciosa, por esta até' a
rua Barão de Antonina, por esta até a rua America, por esta
até a rua Ignacio Lustosa, por esta até a rua Lavapés, por esta
até a rua do Cruzeiro, por esta até a rua Dl'. Ermelino de Leão,
por esta até a rua Saldanha Marinho, por esta até a rua Dezem
bargador Motta, por esta até a rua Dl'. Carlos de Carvalho, por
esta até a rua Coronel Dulcidio, por esta até a rua Visconde de
de Guarapuava, por esta até a rua Buenos Ayres, por esla alé
a rua Iguassú e por esta, finalmente, até o ponto de partida.

 3° Constituirão a terceira zona as ruas, praças e traves
sas situadas na área abrangida pelo quadro urbano e que não
estiverem comprehendidas na primeira e segunda zonas.

Art. 39 As ruas, praças e travessas que servirem de limites
a cada uma das zonas descrimiuadas no artigo precedent{!, fica
râo incluidas na zona a que servirem de perimetro, para lodos
os effeito3 deste Regulamento.
Art. 4. ° O imposto a que se refere o art. 10 deste Regula
mento será cobrado á razão de 1 % sobre
o valor venal dos
terrenos não edificados OH murados.

Art. 5° Para os effeilos do artigo anterior, o valor venal
dos terrenos será calculado de accordo com os seguintes ma
ximos e minimos :

1 zona-maximo 800$000 ; minimo 400$000
2»
»
300$000;
»
150$000
3l).»
l)
100$000;
II
50$000

Art, 6° Os terrenos murados,

cujos muros tenham 2,úO

metros de altura minima acima da

calçada, bem como os que

forem fechados por balaustradas ou gradis assentos sobre em
basamento de alvenaria, desde que sejam rebocadoH, caiados ou

pintados, ficam sujeitos ao imposto estabelecido pelo art. 49

- 67deste Regulamento, favorecidos, porem, com o abatimerlto de
20%.
Art. 79 Pam os effeitos do artigo anterior, os muros, em
terrenos situados no quadro urbano, só poderão ser consll'Ui
dos, reconstl'Uidos, ou de qualquer forma alterados, desta data
em diante, desde que obedeçam as prescripções estabelecidas
pelo al't. (j9 deste Regulamento,
AI't. 8° Será tambem permittido, para os mesmos effeitos
do artigo precedente, e fechamento dos terrenos, situados den
tro do quadro urbano, por meio de gradis ou balaustradas nas
condições prescriptas pelo art. 6° deste Regulamento.
Al't. 9° Os muros, balaustrados e gradis de que tratam os
dois artigos anteriores ficam sujeitos á approvação da Prefei
tura que dará o alinhamento e as cátas respectivas de nivela
mento.
Art. 10° Para execução do artigo anterior, os interessados
deverão requerer á Prefeitura a licença necessaria para a cons
trucção, reconstrucção ou modificação de muros, gradis ou ba

laustradas em terrenos de sua propriedade, instruindo as peti
ções com os projectos das obras a effectuar'.
S .10 Esses projectos constarfio da planta, da elevação e das
secções longitudinaes e transversaes necessarias para a perfei
ta comprehensão das obras a executar, na escala de 1.50 e serão
apresentadas em duas vias, ficando uma no archivo da Camara
e sendo a outra entregue ao respectivo proprietario.

 20 A execução das obras de que trata este artigo será
fiscalisada pela Prefeitura, de accordo com os projectos appro
vados.
Ar1. 119 Para os fins de lançamento

objecto deste Regulamento,

serão pela

do imposto que faz

Prefeitura nomeadas

uma ou mais commissões especiaes compostas de funccionarios
municipaes ou de pesoas extranhas.

 Unico. Os membros dessas commissões

perceberão uma

diai'iá oü uma gratificação especial, arbitrada pelo

Pr('feito,

durante o tempo de suas funcções.
A 1'1. 129 Compete aos membros das com missões de lança
mento do imposto de que trata este Regulamento.
a) Pl'9Ceder ao registro de cada uma das propriedades que

incidem no imposto, com descriminação da sua situação, da

zona em que fica comprehendicla, da

extensão linear

de suas

frentes e do seu valor venal, arbitrada de accordo com este
Regulamen to.

b) Deixar em poder de cada proprietario, loo após o re-
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declarações exigidas pela alinea anterior.
c) proceder nos livros competentes, ao lançamento geral das
propriedades sujeitas ao imposto, com as descriminações das
notas colhidas e das declarações entregues aos proprietarios.
d) prestar todas as informações que se tornarem necessa
rias em relação ao serviço a que forem exigidas pelo Prefeito.
e) observar rigorosamente, no serviço de lançamento, to
das as determinações deste Regulamento e das instrucções
espedaes que a Prefeitura julgar conveniente confeccionar.
Art. 139 Os proprietarios que se julgarem pOl' qualquer
forma prejudicados com o lançamento effectuado, poderão re
correr ao Prefeito, dentro do praso de oito dias, a contar da
data em que receberem o aviso do mesmo lançamento.
Art. 14° Da decisão do Prefeito sobre as reclamações de

que trata o artigo anterior, cabe recurso para a Camara, o qual
deverá ser interposto na sua primeira reunião ordinaria, logo
após a decisão recorrida.
Art. 15° Ficam isentos do pagamento do imposto a que se
refere o art. 4° :
a) os terrenos da terceira zona, murados ou fechados, nas
condições do art. 6° deste Regulamento.
b) os terrenos fechados com gradis de ferro e os terrenos
murados pertencentes 11 hospitaes e asylos, que, em qualquer
zona obedeçam ao referido art. 69
c) os terrenos murados, com gradis de ferro ou balaustra
da, em qualquer das zonas, que sirvam de fundo aos predios
de esquina, alé o maximo de 22 metl'Os, e os pequenos pateos
lateraes, que constituam servidão dos predios. até 5 metros.
d) os terrenos murados ou fechados com gradis de ferro ou
balaustrada que, Ilm qualquer das zonas, por natureza e dl"s

tino não possam ser edificados, taes como os paleos de fabrica,
quarteis e escolas.
S Unica. A frente maxima para o effeito da isenção a que

se refere a alínea d deste artigo, será a juizo da Prefeitura e
com recurso para a Camara, de 50 metros.

Art. 16° Ficam, durante o praso de dois annos, isentos do
pagamento que faz objecto deste Regulamento, os trreno cu
jos pl'Oprietarios ou foreil'Os cederem gratuitamente a parte ne

cessaria para prolongamento das ruas existentes ou projectadas.
ArL 179 Nos terrenos de esquina que abrangerem mais de
uma zona será computada, para o calculo do imposta, a frente
de valor mais ell;vado,

n5? '
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existentes na 1 e 2a zonas de que tratam os S S 1° e 29 do art.
29 dete Hegulamento que, no praso de dois annos, não se
acharem murados ou fechados de accordo com o art. 6° deste
ReglLlamento, ficarão sujeitas ao imposto respectivo.
Art. 199 Os terrenos cujas construcções sejam para dentro
do alinhamento das ruas que, no praso de dois annos, não esti
verem murados ou fechados de accordo com o art. 6° deste
Regulamento, ficCl.rão sujeitos ao pagamento do imposto res
pectivo.
Art. 209 A arrecadação do imposto será feita em duas pres
tações, em Março e em Agosto, respectivamente e pela mesma
forma de arrecadação dos outros impostos municipaes.
Art. 210 São responsaveis pelo pagamento do imposto de
que trata este Regulamento os proprietarios que constarem do
respectivo registro da Municipalidade.
 Unico. Os proprietarios que tranferirem seus terrenos a
outros, requererão á Prefeitura a respectiva transferencia e os

qlle forem encontrados, por occasião do lançamento do imposto,
serão elIes scientificados por edital, com o praso de oito dias.
ArL 229 Os proprietarios ou foreiros que iniciarem cons
trucções, em seus terrenos, poderão requerer baixa dos impos
tos estabelecidos por este Regulamento, quando as paredes es
tiverem na altura de receber o vigamento para a armação.
ArL 23° Os proprietarios e foreiros que não pagarem o imo
posto na epocha determinada, ficam sujeitos á muIta de 10 %
por semestre, de móra sobre a quantia devida.
Art. 24° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 7 de
Dezembro de 1912.
Joào A. Xavier
DECRETO N. 53
O Prefeito do municipio da capital, em consequencia da
Lei n. 322 de 31 de Julho do corrente anno que estabelece por
centagem sobre os vencimentos aos empregados que cnntam
mais de dez annos de serviços municipaes, resolve que os em
pregados que se julgarem com direito á referida porcentagem,
apresentem os documentos que comprovem a sua antiguidade
afim de poderem ser contemplados. Exceptuam-se os emprega.
dos já classificados na Lei Orçamental'ia a vigorar no exercicio
de 1913.

-70 Gabinete da Prefeitura

Municipal de Curityba, em 7 de

Dezembro de 1912.

João A. Xavier

DECRETO N. 54
O Prefeito do municipio da capital, tendo em vista a Lei
Orçamental'ia n. 3fí5 de 5 do corrente, que orçou a Receita e
Despeza para o exercicio de 1913, decreta:
Art. Unico. Fica aberto o credito extraordinario da quan
tia de Rs. 4:768$490, para attender, no corrente exercicio, aos
pagamentos de differenças de vencimentos e dos novos cargos
creados e de funccionarios nomeados em virtude do art. 11'-' das
JJisposições Permanentes da referida Lei Orçamentaria. Com
munique.se para os devidos effeitos.

Gabinete da Prefeitura Municipal
Dezembro de 1912.

de Curityba,

em 14 de

João A. Xavier.
DECRETO N. 55
O Prefeilo do municipio da capital, usando da autorisação
contida no art. 17 das Disposições Permanentes da Lei Orça
mentaria para o exercicio de ] 913, decreta:
Art. 1" No exerci cio de 1913 a cobrança dos impostos con

signados nos  1, 2,4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22,
4 e 28 do art. 10 da Lei Orçamentaria n. 355 de 5 de Dezembro
do corrente anno, se effectnará nos mezes seguintes:
Janeiro-Aferiçã.o de pesos e medidas, matriculas, marca
ção de vehiculos e 1 a prestação na taxa sanitaria.
Março - F prestação dos imposto!:> de terrenos não edifi
cados e muros .. 2\\ prestação dos impostos de commercio e offi
cinas do quadro urbano e rocio e imposto de publicidade.
Abril - O imposto annual de calçamento, frentes não re
vestidas e 2\\ prestação da taxa sanitaria.
Julho - 3'.1 prestação da taxa sanita ria, imposto de viação,
foro do quadro urbano e rocio.
Agosto e Setembro - 2a prestação do imposto de commer
cio e officinas do quadro urbano e rocio.
Otdttbro - 2a prestação do imposto de terrenos não edi
ficados e muros. 4'.1 prestação da taxa sanitaria.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Dezembro de 1912.
João A. Xavier

ACTOS
...... ,. .. ,

,

.

ACTO N. 108

O Prefeito do municipio, usando das attribuições de seu
cargo e tendo em vista a solicitação do Sr. Dl'. Chefe de Policia
do Estado, em officio de 5 do COl'l'ente e a informação do Sr.
Fiscal Geral do municipio, resolve de accordo com o art. 153
das Posturas Municipaes, deixar sem effeito as licenças conce
didas ao Hotel Bella Vista e o Restllurant do Elite Club.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 8 de
Janeiro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 109
O Prefeito do municipio, usando das attrlbuições do seu
cargo, resolve conceder a Luiz Ribeiro de Andrade, dois mezes
de licença para tratar de sua saude, conforme requereu e attes
tado que exhibio.
Gabinete da Prefeitul'a Municipal de Curityba, em 15 de
Janeiro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N.110
O Prefeito do municipio, usando da autorisação que lhe
faculta a lei, concede ao guarda fiscal Luthegal'd Ferreira da
Costa, trinta {30) dias de licença para tratar de sua saude, con
forme requereu e attestado medico que exhibio.

-
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Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 6 de

Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de MacJedo
ACTO N.111

.

O Prefeito do municipio, usando da autorisação que lhe
confere a Lei n. 226 de 2 de Janeiro de 1908, concede ao em
pregado Arthur vou Meien, Fiscal Geral, 30 dias de ferias, con
forme requereu.

Gabinete da

Fe vereiro de 1912.

Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 112
O Prefeito do municipio, usando das attribuiçães do seu
cargo resolve, a bem do serviço publico, demittir o guarda fiscal
a pé, Orozimbo Cornelio do Amaral.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Fevereiro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N.11B
O Prefeito do município da capital, de conformidade com a
Lei n. 301 de 29 de Janeiro de 1912, nomeia os cidadãos Domi
nique Sabaté e Joseph Desaive, para auxiliares fechnicos em
commissão chefiada pelo engenheiro, Di"ectol' das Obras Muni
cipaes, procederem ao levantamento da planta cadastral desta
cidade e mais serviços de nivelamento e confecção dos pedis
das mas, percebendo cada um dos auxiliares, trezentos mil réis
mensaes.

Gabinete da Preteitura Municipal de Curityba, em 15 de
Fevereiro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 114
O Prefeito do municipio da capital, usando da autorisação
que lhe confere a Lei n. 306 de 5 do corrente mez, concede ao
empregado e fiscal dos Bonds e Matadouro, Antonio Ricardo
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-73 do Nascimento, um anno de licença para tratamento de sua
saude e na forma da Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTa N. 115

a Prefeito do municipio da capital, por conveniencia do
serviço publico, resolve dispensar o empregado Francisco José
Fernandes, que se achava encarregado da turma da Limpesa
< publica.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 19 de
Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTa N. 116

a Prefeito do municipio da capital, usando das atlribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Elysio Diogo Teixeira para oc
cupar o cargo de guarda fiscal a pé, percebendo os'vencimentos
que lhe cOlllpetirem.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curilyba, em 19 de
Fevereiro de 1912.
-Joaquim Pereira de Macedo
ACTa N. 117

a Prefeito do municipio da capital, tendo em vista o reque
rimento do Amanuense da Secretaria da Prefeitura, Candido
Guedes Chagas, concede a exoneração pedida, por ter sido no
meado Encarregado da Estatistica do Estado, por acto do Sr.
Presidente do Estado, e para o mesmo cargo nomeio o cidadão
Francisco Guedes Chagas com os vencimentos marcados em

Lei.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 22 de
Fevereiro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTa N. 118
a Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
de seu cargo, re::;olve dispensar, por conveniencia do serviço, o
Ajudante da Directoria de Ç>bras, atto Staerke.

-74 Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 27 de

Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de jl!lacedo
ACTO N.119

O Prefeito do municipio da capitaL usando das attribuições
do seu cargo, concede ao empregado Arthur von Meien, Fiscal
Geral, treis (3) mezes de licença para tratar de sua saude, con
forme requereu e attestado medico que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Março de 1£112.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 120
O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, resolve conceder ao empregado Luiz Ribeiro de
Andrade, pOl'teiro da Camara, mais um mez de licença em pro
rogação da que lhe foi concedida, para continuar o tratamento
de sua saude, conforme requerimento e attestado medico ex
hibido.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Março de 19J.2.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 121
O Prefeito do municipio da capital, usando da autorisação
que lhe confere a Lei n. 226 de 22 de Janeiro de 1908, concede
ao empregado José Martins de Oliveira, guarda fiscal, 30 dias de
ferias, conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal
Março de 1912.

de

Curityba, em 15 de

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 122

O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargC', nomeia o cidadão Adolpho Ulrich para ajudante
do Director de Obras Municipaes, com os vencimentos da Lei.
Gabinele da Prefeitura Muncipal de Curityba, em 16 de
Março de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

e.J)S
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ACTO N. 123
O Prefeito do município, em virtude de parte que lhe foi
dada pelo Direetor da Fiscalisação, resolve suspender por 8 dias
o guarda fiscal Luthegard Ferreira da Costa, por ter deixado de
pernoitar no edifício Municipal na noite de hontem, como lhe
fora determinado. Communique-se para os devidos effeitos.
Gabinete da Prefeitura Municiral de Curityba, em 22 de
Março de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 124
O Prefeito do municipio, tendo em vista a Lei n. 228 de 20
de Outubro ultimo, resolve considerar como 10 Escripturario
da Directoria do Thesouro e Contabilidade, o aetual 29 Escrip
turario Antonio Herderico da Costa, com direito a percepção

dos vencimentos aos de igual c:'lthegoria, a contar de 23 do re
ferido mez de Outubro. Communique-se para os devidos fins.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 22 de
Março de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 1:'5
O Prefeito do municipio, tendo em vista o requerimento do
empregado ajudante do Director de Obras, Adolpho Ulrich, con
cede ao mesmo a exoneração do cargo, conforme pedido nesta
data.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 30 de
Março de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 126
O Prefeito do municipio da capital, tendo em vista a desis
tencia do proponente que mais vantagens offereceu para o
arrendamento do Matadouro Publilo, na concurrencia aberta
para esse fim, e como o motivo alle:ado foi estar o Poder Le
gislativo Municipal legislando no eentido de baixar impostos
que faziam parte da mesma concUlTlmcia do Matadouro, resolve
annular a concurrencia, passando a ser o serviço feito por ad
ministração.
Gabinet.e da Prefeitura Munichal de Curityba, em 30 de
Abril de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
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ACTO N.127
O Prefeito do municipio da capital, nomeia o cidadão Ar
thur Ribeiro de Macedo para o cargo de fiscal do Matadouro,
percebendo os ventimentos de Rs. iOO$OOO mensaes (duzentos
mil réis).
Gabinete da Prefütura Municipal de Curityba, em 30 de
Abril de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 128
O Prefeito do 'municipio da capital, usando das aUribuiçães
do seu cargo, nomeia o cidadão Theodozio Gonçalves da Matta
para guarda fiscal junto ao Matadouro, percebendo os venci
mentos dOE: de igual cathegoria.

Gabinete da Prefeitura Municipol de Curityba, em O de
Abril de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 129
O Prefeito do municipio da capital nomeia o cidadão Fran
cisco Lagos para administrar o Matadouro Publico, percebendo
a quantia de um conto de réis (1:000$000) mensaes, correndo
por conta do mesmo todas as despezas com o pessoal necessario
para o serviço da carneação, limpesa, lenha etc.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 2 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 130

O Prefeito do municipio da capital, usando das aUribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Odavio Ribas Guimarães para
Fiscal cobrador do gado abatido fóra do Matadouro, percebendo
o vencimento de guarda montada.
Gabinete da Prefeitura Municipal de CUl'ityba, em 5 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 131
O Prefeito do município da capital, usando das attribuiçães
do seu cargo, resolve dispensar o ajudante do Fiscal Geral
Urbano José de Gracia, e nomeia para o mesmo cargo o cidadão

r,r;

- 77Urbano Gracia Filho, percebendo os vencimentos marcados em
Li.

Gabinete da Prefeitura Municipal de

Curityba, em 14

de

Maio de 1912.

.

Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 132
O Prefeito do municipio, usando das attribuições de seu
cargo, nomeia interinamente o cidadão Vidal de Siqueira para
occupar o cargo de guarda fiscal, a pé, em lugar do guarda
Elysio Diogo Teixeira que se acha servindo

no lugar

de

Por

teiro continuo da Prefeitura, percebendo o nomeado os

venci

mentos ao:::; de iguaes cathegorias.
Gabinete da
Prefeitura Municpal de

14 de

Maio de 1912.

Curitba

em

Joaquim Pereira de ..ZI!lacedo
ACTO N. 133

O Prefeito do municipio, usando das attribuições

do

seu

cargo, nomeia o cidadão Anselmo Miranda de Lima para guarda
fiscal montado j unto ao fiscal do Matadouro Publico, perce
bendo os vencimentos aos de iguaes cathegorias.
Gabinetf' da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de

Maio de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 134
O Prefeito do municipio, usando da autorisaçfw contida na
Lei n. 26 de 22 de Janeiro de 1908, concede ao Ei;cripturario
da Directoria do Thesouro e Con tabilidade Benigno Lima J u ..
nior, 30 dias de ferias.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curit.yba, em 21 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 135
O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
que a lei lhe confere e considerando que o praso para a electri
ficação dos bonds, cunstante do contl'acto firmado pela South
Brasilian Railways Limited termina em 22 do p. futuro;

,- 78 Considerando que o pedido de prorogação feito por essa
companhia foi vetado pelo Poder Legislativo Municipal, cuja
resolução foi por mim vetada;
Considerando que o serviço de electrificação dos bonds é
um dos mais urgentemente reclamado pela nossa população;
Considerando que, segnndo manifestei llas razões que
acompanharam o véto, por mim opposto á resolução referida,
entendo que a prorogação era convenien te aos interesses do
Municipio, desde que fossem observadas certas condições;
Considerando que, estando a expirar o prasú referido, é
muito provavel que a Companhia se resolva a submetter-se ás
modificações uecessarias do contrado, conforme expendi e, nes
tas condições, Considerando que é necessario uma solução
prompta a este estado de cousas para não se protelar a execu
çãú em melhoramento de tal natureza; Convoco o Poder Legis
lativo Municipal para, em reunião extraordinaria, a effectuar-se
sabbado, 19 de Junho, pelas 12 horas da manhã, para tomar
conhecimento do assumpto.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Cllrityba, em 28 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Mllcedo

ACTO N. 136
O Prefeito do municipio, usando das attribuições do seu
cargo, concede ao professor da escola nocturna municipal Joa
quim Ribeiro Braga, a exoneração do cargo, conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 3 de
Junho de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N.137

O Prefeito do municipio, u.;;ando das attribuições do seu
cargo, concede ao guarda fiscal Luthegard Ferreira da Costa,
dois mezes de licença na forma da lei, para tratar de ua saude,
conforme rE'quereu.
GaiJinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 6 de
Junho de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
''-,'.

ACTO N. 138
O Prefeito d0 municipio, usando das attribuições do seu
cargo, resolv exonerar o empregado da Prefeitura Arthur vou

I--
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-. 79Meien, do cargo de Fiscal Geral e nomeia para o mesmo cargo o
Ajudante Urbano Gracia Filho, e para o lugar deste o cidadão
Sebastião Iphigenio Vianna, com os vencimentos marcados em


lei.

Gabinete da
Junho de 1912.

Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de

Joaquim Pereim de Macedo
ACTO N. 139

O Prefeito do municipio da capital concede ao guarda fiscal
José Martins de Oliveira treis mezes de licença para tratar de
sua saude e na forma da lei.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 25 de

Junho de 1912.

Joaquim Pereim de Macedo

ACTO N. 140
,

I'

O Prefeito do municipio concede ao guarda fiscal Eduardo
Eleuterio da Silva 30 dias de fedas, conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 25 de
Junho de 1912.
Jcaq'uim Pereira de Macedo
ACTO N.141
O Prefeito do municipio de Curityba, tendo em vista a
communicação official do Sr. Dl'. Engenheiro Fiscal do munici
pio, junto ao Sr. Contraetante do serviço de calçamento da ci
dade, communicação de hoje datada, de que já está extincto o
praso, desde hontem, dentro do qual, segundo o termo de pro
rogação do respectivo contracto de 21 de l'Jovembro de 1911,
deviam ter sido concluidos 80:000 mil metros quadrados do
mesmo calçamento, facto que não se verifica, pois apenas uma
pequena fracção dessa quantidade está pl'ompta, resolve pelo
presente rescindir o referido contracto lavrado em 7 de Feve
reiro d 1910, de accordo com a clausula 12 Letra C desse
mesmo contracto.

Gabinete da Prefeitura Municipal
Julho de 1912.

de Curityba. em 19 de

Joaquim Pereira de Maoedo
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ACTO N. 142

O Prefeito do municipio, tendo em vista o requerimento do
cidadão Dominique Sabate, ajudante da Directoria de Obras,
que se achava em cOf,]missão no levantamento da planta cadas
tral, concede ao mesmu a exoneração que solicitou.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 10 de
Julho de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 143

O Prefeito do municipio concede ao 29 Escripturario Afe.
ridor Silfredo de Moura Pedrusa, 30 dias de ferias, conforme
requereu.

Gabinete da Prefeitnra Municipal de Curityba, em 10 de

Julho de 191.

Joaqum Pereira de Macedo
ACTO N. 144

O Prefeito do municipio exonera por abandono do emprego
o guarda fiscal Octavio Ribas Guimarães.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Julho de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 145

O Prefeito do municipio usando das attribuições

do seu

cargo, concede a exoneração pedida ao ajudante da Fiscalisação
Sebastião Iphigenio Vianna e nomeia para o mesmo cargo o
cidadão Eloy Artigas de Christo.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Ourityba, em 18 de
Julho de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo,
ACTO N. 146
O Prefeito do municipio, usando das attribuições do seu
cargo, concede ao medico municipal DI'. Assis Gonçalves, trinta
dias de ferias, conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 31 de
Julho ele 1912.

Joaquim Pereira de Macedo

4G4
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ACTO N. 147
() Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Charles GeJieron, engenheiro,
para auxiliaI' da Commissão do levantamento da planta cadas

tral com os vencimentos mensaes de Rs. 400$000 (quatrocentos
mil réis).

Gabinete da Pn.feitura Municipal

de Curityba. em 31 de

Julho de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 148
O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Romano Bonetto, para fiscal
do Matadouro, em substituição do guarda Oetavio Ribas Gui
marães que foi exonerado.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 31 de
Julho de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 149
O Prefeito do municipio concede ao guarda fiscal Arthur
Marques da Silva, na forma da lei, sessenta dias de licença para
tratamento de sua saude,conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 1" de
Agosto de HH2.
Joaquim Perei1'a de Macedo
ACTO N. 150
O Prefeito do municipio concede ao guarda montado Feli
ciano Correa de Freitas, 30 dias de ferias a que tem direito no
corren te exercicio.

Gabinete da Prefeitura Municipal
Agosto de HH2.
-

de Curityba, em 2

de

Jcaq'uirn Pereira de Macedo
ACTO N.151

O Prefeito do municipio da capital, usando da autorisação
contida na Lei n. 322 de 31 de Julho do corrente anno, nomeia
para a secção do Contencioso o Dl'. Antonio Victor de Sá Barre
to, para o care-0 de Director Advogado, ficando sem effeito o con-

- 82tradó que tinha com a Prefeitura: Luiz Gonzaga de Quadros
para o cargo de solicitador e João Octaviano Piehetti para o
cargo de Amanuense. e para contin uo-servente da Secret.aria

da Prefeitura o cidadão Manoel Fernandes dos Santo::::, os quaes
perceberão os vencimentos marcados llaquella Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 10 de
Agosto de 1912.

Joaquim, Pereira de Macedo
ACTO N. 152

O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Lourenço de Souza para o cargo
de professor da escola nocturna municipal, percebendo os ven
cimentos marcados na lei.
Gabinete da Prefeitul'a Municipal de Cllrit.yba, em 2 de
Agosto de 1912.
Joaquim, Pereira de JJflJ.cedo

ACTO N. 153
O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, nomeia, interinamente, para guarda fiscal mon
tado, o cidadão Francisco Bernardino de Senna, que servirá
junto ao fiscal do Matadouro, percebendo os vencimentos aos de
igual cathegoria.
Gabinet.e da Prefeitura Municipal de Cur'ityba, em 26 de
Agosto de 19J 2.
Joaquim, Pereira de .1vIacedo
ACTO N. 154
O Prefeito do município da capital concede ao cidadão José
Desaivre a exoneração de auxiliar technico da Commissão en
carregada no levant.amento da planta cfldastral da cidade, conforme pedio.
Gabinete da
Agosto de 191.2.

•
Prefeitura Municipal de Curityba, em 26 de

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 155

O Prefeito do municipio da capital, usando da autorisação

çontida nas disposições geraes da Lei p. 322 de Ul

de Jtübo

-----------.--------------(Gfl1
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do corrente armo, nomeia o cidadão Constantino Stroppa para
o cargo de Veterinario do Matadouro Publico, percebendo os
vencimclItos marcados na mesma lei.
Gabinete da Prefeitura

Setembro de 1912.

'

Municipal de CUl'ltyba, em 10 de
Joaquim Pereira de Macedo

I 

ACTO N. 156

O

Prefeito

do

municipio da capital, por conveniencia do

serviço publico, exonera o guarda fiscal do Matadouro, Romano
Bonetto e nomeia para substituil-o o cidadão Avelino Antonio
dos Santos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Setembro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 1m
O Prefeito do l11unicipio da capital, usando das aUribuiçõe::;
do seu cargo, couvoca os Sl's. Camaristas para uma reunião
extraordinaria no dia 20 do corrente, ás 6 horas da tarde, para
conhecer do ultimo relàiorio de sua administração.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 17 de
Setembro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 158
O Prefeito do rnunicipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, concede ao guarda fi.:;cal a pé, José Martins de
Oliveira, 30 dias de licença para tratar de sua saude conforme
requereu e attpstado medico que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 18 de
Setembro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 159

O Prl'feito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, concede ao empregado, em com missão, da Directo
ria de Obras, Charles Gillierol1, um mez de licença, conforme
requereu, para tratar de seus interesses.

-= 84 Gabinete da Pl'eff'itura Municipal

de

Cudtybn, em

19 de

Setembro de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 160
O Prefeito elo município da capitnl, u:,:ando das aUribuições
do seu cnrgo, concede ao Solici tado!' do ('on tencioso Luiz GOIl
znga de Quadros a exonrração do seu cargo, conforme requereu.
Gabillete da !-'l'efeitma Municipal de CllI'ityba, em 20 de
Sdemhl'o de 1912.
Joaquim Pereira de JJlacedo

ACTO N.1
O PI'efeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Joaquim José Pedroza para o
cargo de Solidlador da secção do Contencioso, percebendo os

vencimentos marcados em lei.

Gabinete da Prefeitura Municipal
Setembro de 1912.

.

de

CllI'il.yba,

em 23 de

João A. Xavier.
ACTü N. 2
O Prefeito do municipio da capital, atlendendo a circums
tancia de se achar prestes a chegada a esta capital do corpo do
malogrado Coronel João GUlIlbel'to Gomes de Sá Filho, Com
mandantf' do Regimento de Sf'gurança do Estado, morto no
combate do Irany, em defesa do Estado do Paraná, resolve con

ceder no Cemiterio Municipal a área de 25 (vinte e cinco) me
tros quadrados para seu jazigo perpetuo, ficando este aeto de
pendente da approvação da Camara Municipal.
Gabinete da P"efeitura Municipal de Clll'ityba,
Outubro de 1912.

em 28 de

João A. Xavier
ACTO N. 3
O Prefeito do município da capital, usando das atlribuiçõcs
do seu cargo, nomeia para o cargo de guarda fiscal a pé o cida
dão Vidal ele Si'lueim, que exercerá as funcções effecti vamente
pela vaga do guarda José Martins de Oliveira que foi aposentado.
Gabinete da Prefeitura Municil'al de Curityba, em 1 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier

1'0r;
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O Prefeito do município da capital, usando das aUribuiçõcs
do spu cargo, nomeia o cidadão Amador João Ferreira para
interinamente occupar o cargo de gUrtrda fiscal a pé, emquanto
o seu effectivo, Elysio Oiogo Teixeira, estiver designado para
servir de Porteiro, e para guarda auxiliar do fiscal do 1\lata
douro, o idadão Carlos Weigert Fi-ho, percebendo os vrnei
mentos de 200$000 (duzentos mil réis) mensalmente.
Gabinete da Prefeitul'U Municip,ll de Curityba, em 11 de
NoveQ1bro de 1912.
João A. Xavier.
AC'fü N. fi

O Prefeito do municipio da capitnl, attendendo o requeri
mento do gllitrda fiscal Theodosio Gonçalves da Matta, concede
ao mesmo a exoneração pedida a contar de sete do corrente.
Gabinete da Prefeitura l\1unicipcll de Curityba, em 11 de
Novembro de 1912.
.João A. Xavier
ACTü N. 6
O Prefeito do municipio da capital, usando das aUribuições
do seu cargo, nomeia interinamente para guarda fiscal mon
tado, junto ao fiscal do Matadouro, o cidadão Francisco Cardoso
de Salles, percebendo os vencimentos aos de igual cathegoria.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 12 de
Novembro de 1912.
Joã() A. Xavier.

ACTü N. 7

O Prefeito do município da capital, tendo em vista a Lei
n. 336 de 9 do corrente, que extinguia os cargos de Administra
dor do Mercado e G de Ajudante da Fiscalisação, declara exo
nerados os funccionarios que exerciam taes cargos, e nomeia
para o lugar de Fiscal do Mercado o cidadão A ntonio Pereira
da Silva com os ve11cimentos annuces de 1:800$000, marcados
na referida lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 13 de
Novembm de 19] 2.

Joiio A. Xavier.

1-
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o Prefeito do municipio dacapit;:ll attendendo que a Ca
mara Municipal, regeitando o veto opposto pelo Prefeito á Lei
n.326, que concedeu ao Fiscal Geral Arthur von Meien seis
mezes de licença, considerou este como empregado do Muncipio
no goso de licença, e attendendo que a Lei n. 336, dividia a
11scalisação em duas circumscripções, creando para esse fim
mais um lugar de fiscal, resolve reintegrar o referido Althm
von Meien, no cargo de Fiscal Geral.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em li) de
Novembro de 1912.

João A. Xavier
ACTO N. 9

O Prefeito do municipio da capital, usando da autorisação
que lhe conf!ê)re a Lei n. 35G, nomeia os funccionarios Pedro
da Silva Arollca, Benigno Lima e Silfredo Pedrosa, para em com
missão, fóra das horas de expediente, procederem ao lançamento
dos imposto; de Commercio e Oflicinas do quadro urbano e
rocio da capital, cuja cobrança, no exercicio vindouro, deverá
ser feita em virtude do lançamento.
GabineV da Prefeitura Municipal de Curityba,. em 10 de
Dezembro de 1912.
Joào A.. Xavier.
ACTO N.10

O Prefeito do municipio da capital, .tendo em vista a Lei
n. 341 de 19 de Novembro do corrente anno, nomeia uma com
missão composta dos Srs. Dl'. Adriano Goulin, Aristides de Oli

veira e AUgL sto Gross, auxiliares Almir Torres e Alcides Pi
canço; para procederem ao lançamento de terrenos não edifi
cados, m urDi; e calçamento da cidade, devendo esse serviço ser
executado fóm das horas de expediente, a cobrança deverá ser
feita em virtude do lançamento previa, devidamente escriptu
rado, ficandcl arbitrada para gratificação daqueIle serviço, á
commissão do lançamento Rs. 800$000 a cada um e aos auxi
liares a gratificação de 200$000 mensnes a cada um.
Gabinef-ê) da Prefeitura Municipal de Curityba, em 10 de
Dezembro df 1912.

João A. Xavier
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ACTO N. 11
O Prefeito do municipio da capital, attendend.J ás disposi
ções da Lei n. 341 de 19 de Novembro do correflte anno e a
urgencia de proceder ao lançamento do imposto S( bre muros e
terrenos não edificados do quadro urbanc, l'esolye, visto não

existir ainda cadastro, no intuito de facilitar a cc mmissâo no
meada para esse fim, que o Sr. DI'. Directol' das Obras Munici
paes, recorrendo ao registro das cartas existentes na Secretaria,
organise uma relação dos possuidores de terrenos nas tres zonas
da cidade, com as indicações e esclarecimentos possiveis para

sf'l'viço de base á mesma commissão, effeetuando esse serviço
fóm das horas do expediente com o auxilio do Sr. Secretario do
Gabinete desta Prefeitura. Será arbitrada a estes ':unccionarios
uma gratificação especial em tempo Oppol'tuno.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curity'Ja,
Dezembro de 1912.

em 10 de

JOãO A. Xavier.

ACTO N. 12

O Prefeito do municipio da capital, em obediencia ao 'dis

posto no ad. 11 das Disposições Permanentes da suei n. 355 do
Orçamento a vigorar no exercicio de 1913, nomeia:
Para o cargo de escripturario da Directul'ia de Obras o
actual amanuense Antonio Schleder. Para o lugar de ama
nuense da Directoria de Obms o cidadão Arthur Marques da
Silva, guarda á pé, para o lugar de escripturario da Secretaria
da Prefeitura, o actual amanuenSé Francisco Guedes Chagas.
Para encarregado do imposto de Estatistica o cidadão Antonio
Manoel da Silva. Para Fiscal das Rendas o cidadão Oliverio
Cortes Taborda. Para guardas effectivos do Matadouro os ac
tuaes intel'Ínos Anselmo Miranda de Lima, Bonifaeio de Siquei
ra, Francisco Bernardino de Senne e o cidadão Geremias Pres

tesBrallcn e para guarda fiscal montado o guarda
Matadouro Francisco Salles.
Para guardas fiscaes a pé

interino do

os actuaes interinos Amador
João Ferreira e João de Siqueira e interinamente para substi
tuir o guarda Elysio Diogo Teixeira, o cidadão Nicolau Ca
chenski, percebendo os vencimentos que lhes competirem.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 12 de
Dezembro de 1912.
João A. Xavier.
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ACTO N. 13
O Prefeito do l1lunicipio da capital, usando das atlribuições
qlIe lhe confere a Lei, nomeia o cidadão Anlonio Julio dos San
tos para continuo da Directoria de Obras, percebendo os ven
cimentos marcados pela Lei Ol'çamental'ia n. 355 para o eXêr
cicio de 1913.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 12 de
Dezembro de 1912.
João A. Xavier.
ACTO N. 14
O Prefeito do municipio da capilal, usando das attribuições
do seu cargo, nomeia o cidadã.o Francisco de Paula Camargo
para o cargo de Administrador do Matadouro, ficando dispen
sado o aciual encarregado, percebendo aqueUe os vencimentos
<:) marcados na Lei Orçamen taria para o exercicio vindouro, e
nomeia para fiscal interino dos Bonds o cidadão Clodoaldo

Macedo Portugal, em substituição á Arlhur Ribeiro de Macedo,
ao qual concedo a exoneração .

.

Gabinete da Prefeilura Municipal de Curityba, em 13 de

Dezembro de 1912.

João A. Xavier

.l
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LEIS

N. 301, de 29 de Janeiro de 1912. Autorisa a mandar proceder
o levantamento da planta cadastral da cidade.
N. 302, de 19 de Fevereiro de 1912. Concedendo licença de um
anno a Antonio R. Nascimento.

N. 303, de 19 de Fevereiro de 1912.

Autorisando

modificâção

de área de teneno concedido a Gustavo Keill.
N. 304, de 5 de Fevereiro de 1912 Autorisando emissão de
apolices.
N. 30.5, de 5 de Fevereiru de 1912. Incluindo as praças Muni
cipal, General Ozorio, Euphrasio Correia, Carlos Gomes e
Avenida Luiz Xavier ás disposições da Lei n. 149 de 10 de
Outubro de 1905 e sujeitando os proprietarios na zona de
3 kilometros do quadro urbano, ao alinhamento mandado
observar quando tinham de edificar.
N9 306, de fi de Fevereiro de 1912. Izentando de todos os im
postos municipaes a Antonio de Souza Mello, pam o esta
helecimento de hotel durante sete annos.
N° 307, de 9 de Fevereiro de 1912. Manda restituir terreno a
Domiciana Pinto Ribeiro.
N9 308, de 9 de Fevereiro de 1912. Revoga a Lei n. 290 de 20
de Outubro de 1911.

N. 3!l9, de.9 de Fevereiro de 1911. Concede gratificação

ao Se

N. 310, de 4 de Maio de 1912. Manda não applicar as

disposi

cretario- dao Prefeitura.

ções do art. 1° da lei n. 149 de 10 de Outubro de 1905,
para as áreas Marechal Deodoro e Marechal Floriano c
praças Carlos Gomes e General Ozorio.

N. 311, de 4 de Maio de 1912. Denomina Rua Conselheiro Car
rão a actual Travessa da Ordem e J uI ia da

Mathilde.

Costa a Santa

- 90N. 312, de 4 de Maio de 1912. Concede um anno

de

licença

a

Luiz Ribeiro de J\ lldrade.

N. 313, de 14 de Maio de 1912. Autorisa acquisição de obras
Impressões de Brazil, da Empreza Lloyd's Greates Britaiu.
N. 314, de 14 de Maio de 1912. Releva a multa de imposto pre
dial ao Dl'. H.einaldo Machado.

N. 315, de 14 de Maio de 1912. Autorisa desapropriação de pre
dios na rua Lourenço Pinto, entre Mi:>ericordia e Petlro
I vo, e terreuo no trecho entre Graciosa e Boulevard 2 de
Julho.

N. 3]6, de 14 de Maio de 1912. Concedendo a Joaquim
Braga um anno de lir:ença.

Rib('iro

N. 317, de 14 de Maio de 1912. Izentando de impostos 0:3 autó
moveis que entrarem para o município, para

cargas e passageiros.

transporte de

N. 318, de 15 de Iaio de 1912. Concedendu a Cal'1o
Oermeval Lustoza, isenção
vidros que e..--;tabelecerem.

por 5

annos

para

-

F:ngelke
fabrica

e
dl

N. 319. de 15 de Maio de 19J2. Manda considerar Obras Pu
blicas a Avenida que parte da rua Floriano Peixoto até a
chacara Moma.
N. 320, de 15 de Maio de 1912. Concede 1:000$000 para a e:>ta
tua do Barão do Rio Branco.
N. 321, de 14 de .Junho de 1912. Pl'Oroga paI' 8 mezes o praso
cúncedido a The South Bl'asilian RaiJways Company Limi
ted, para tel minação do serviço.

N. 322, de 31 de Julho de HH2. Organisa novo quadro de ven
cimentos dos funccionarios da Municipalidade.
N. 323, de 31 de Julho de 1912. Manda passar 21) via
de licença a commerciantes, etc.

de alvará

N. 324, de 19 de Agosto- de HH2. Manda indemnisar Pcd,'o Luiz
de Souza Rocha por terreno que ceder para abertura da
rua José Loureiro.
N. 325, de 21 de Outubro de 1912. Aposenta o guarda José Mar
tins de Oliveira.
N. 326, de 21 de Outubro de 1912. Concede a Arthm vou Meil'n
6 mezes de licença.
N. 327, de 4 de Novembro de 1912. Manda supprimil' a limpesa
de fossas.
N.328, de 4 de Novembro de 1912. Manda fazer extnsiva aos
funccionarios ;l Lei Federal para transigir com o Banco de
Curityba.

1

- 91N. 329, de 4 de Novembro de 1912. Manda conceder terreno
Pi.il a O edificio da Escola A rtifices do Parauá.
N. 33U, de 5 de Novembro de 1912. Modifica a lei 218 sobre
taxas de limpeza publica.
N. 331, de 5 de r\ovembro de 1912. Izenta de impostos os esta
belecimf'ntos do Theatro Polytheama que monta Pedro
Pacheco da S. Netto.
N. 332, de 5 de Novembro de 1912. Manda prolongar a travessa

Providencia até sahir no Portão, denominando.a "Francisco
Rocha».
N. 333, de 5 de NovAmbro de 1912. Manda reservar área em ruas
mandadas abrir, para futuro estabelecimento municipal.
N. 334, de 9 de Novembro de 1912. Manda emittir apolice para
resgate de outras emissões antigas.
N. 335, de 9 de Novembro de 1912. Denominalldo Avenida João
Gualberto o aciual Boulevard 2 de J ulhu.

N. 336, de 9 de Novembro de

1912.

Supprimindo

o

logal'

de

Adminüõtrador do Mercado e creando o de Fiscal do mesmo.

Â mesma lei extingue o Ioga r de ajud&nte do fiscal geral,
crea o lugar de fiscal geral, divide em duas circumscrip
ções o quadro urbano.

N. 337, de 9 de Novembro de 1912. Crea o lugar de Fiscal Geral
das Rendas Municipaes.
N. 338, de 13 de \'ovembro de 1912. Da subvenção ao Albergue
Noeturno, 2:000$000.
N. 339, de 13 de Novembro de 1912. Reduz o imposto de gado
ahatido nas charqueadas.
N. 340, de 18 de Novembro de 1912. Crea o imposto de viação
no rocio.
N. 341, de 18 de Novembro de 1912. Regulamenta o impostu de
terrenos não edificados e muros nas 3 zonas da cidade.

N. 342, de 18 de Novembro de 1912. Pl'ohibe divisão em
"..

de terrenos no rocio e marca taxa para
outras medidaS para as zonas creadas.

lotes

transferencias

e

N. 343, de :?O de Novembro de 1912. Appl'ova o aeto da Prefei
tura concedendo terreno no cemiterio para jazigo do Coro
np-l João Gualberto.

N. 344, de 21 de Novembro de 1912. Autol'isa transferencia gra
t!lita de terrenos para a Sociedade Proteetora dos Bolieiros.

N. 345, de 23 de Novembro de 1912. Autorisa a chamar concur
rentes para conclusão do calçamento da cidade, fazel' emis

são de mil contos (1.000:00UO$000) e
calçamento.

crea o

imposto

de

- 92N. 346, de 25 de Novembro de 1912. Deixa livre concurn.ncia
para distnbuição de energia electrica com força motriz a
industriaes e particulares.

N. 347, de 28 de Novembro de 1912. Crea imposto para novas
Empresas Funerarias.
N. 348, de 29 de Novembro de 1912. Autorisa a emissão de apo
lkes. 600 contos, paru construcção do Palacio Municipal.
N. 349, de 2 de DezembJO de 192. Subvenciona a Federação
Espirita do Paraná com l:nOO$OOO para a escola nocturna
municipal.
N. 350, de 2 de Dezembro de 1912. Obriga as barbearias a terem
apparelhos para desinfecção de seus instrumentos de uzo.
N. 351, de 2 de Dezembro de 1912. A utol'i::,m o pagamento de
37:000$000 contos a Eduardo Fontaine de Laveleye.
N. 352, de 2 de Dezembro de 1912. Manda auxiliar com 10 con
tos a Maternidade, Pa\ilhão de Tuberculosos e Hospital
para Leprosos.
N. 353, de::3 de Dezembro de 1912. Modifica a denominação dada
a diversas ruas.
N. 354, de 2 de Dezembro de 112. Crea o imposto de Estatistica.
N. 355, de 5 de Dezembro de 1912. Orça a Receita e Despesa do
Município para 1913.

DECRETOS
. 47, de 10 de Fevereiro de 1912. Denomina Rua Barão do Rio
Branco a actual da Liberdade.

N. 48, de lO de Agosto de 1912 Crea a secção do Contencioso.
N. 49, de 31 de Agosto de 1912. Crea o lugar de Veterinario do
Matadouro.
N. 50, de 31 de Outubro de 1912. Aposenta o guarda José Mar
tins de Oliveira.
N. 51, de 28 de Novembro de 1912. Emitte 10:000$000 em apo
lices para resgate.
N. 52, de 7 de Dezembro de 112. Regulamenta a cobrança de
impostos sobre muros, etc.
N. 53, de 7 de Dezembro de 1912. Determina sobre pagamento
de porcentagens a fllnccionarios municipaes.

N. 54, de 14 de !lezembro de 1912. Abre

credito de 4:768$490

para pagamentos de differenças e vencimentos dos empre
gados.
N. 55, de 14: de Dezembro de 1912. Marca a epocha da cobrança
de impostos para 1913.
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-.93 ACTOS
N. 108, de 8 de Janeiro de 1912. Deixa sem effeilo as licenças
concedidas ao Hotel Bella Vista e o Restaurant Elite Club.
N. 109, de 15 de Janeiro de 1912. Concedendo 2 mezes de li
cença a Luiz Ribeiro de Andrade para tratar de :mude.
N. 110, de 6 de Fevereiro de 1912. G:mcedendo 30 dias de li
cença ao guarda Luthegard Ferreira da Costa para trata
mento de sua saude.
N. 111, de 14 de Fevereiro de 1912. Concede 30 dias de ferias
ao Fiscal Geral Arthur von Meien.
N. 112, de 15 de Fevereiro de 1912. Exonera o guarda fiscal
Orozinho C. do Amaral.
N. 113, de 15 de Fevereiro de 1912. Nomeia Domingue Sabaté e
Joseph Dezaive para auxiliar a Directoria de Obras no ser
viço do Cadastro.
N. 114, de 15 de Fevereiro de 1912. Concede um anno de licença
ao fiscal dos Bonds, Antonio Ricardo do Nascimento, para

tratamento de sua saude.

I
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N. 115, de 19 de Fevereiro de 1912. Dispensa do serviço o en
carregado da Limpesa Publica Francisco José Fernandes.
N. 116, de 19 de Fevereiro de 1912. Nomeia Elysio Diogo Tei
xeira para guarda fiscal.
N. 117, de 22 de Fevereiro de 1912. Concede a Candido Guedes
Chagas a exoneração do cargo de Amanuense .da Secretaria
e nomeia Francisco Guedes Chagas para o mesmo lugar.

N. 118, de 23 de Fevereiro de 1912. Dispensando do
Ajudante da Direetoria de Obras.

serviço o

N. 119, de 14 de Março de 1912. ConCEde ao Fiscal Geral Arthur
von Meien 3 mezes de licença para tratar de sua saude.
N. 120, de 15 de Março de 1912. Coneede mais um mez de li
r.ença ao Porteiro Luiz Ribeiro de Andrade.
N. 121, de 15 de Março de 1912. Concede 30 diHS de ferias ao
guarda José M. Oliveim.
N. 122, de 16 de Março de 1912. Nomeia Adolpho Dlrich para
o lugar de Ajudante do Direclor de Obras.
N. 123, de 22 de Março de 1912. Suspende por 8 dias o guarda
Luthegard Ferreira da Costa.
N. 124, de 2"1 de Março de 1912. Manda considerar no cargo de
10 Escripturario o actual 2° Antonio Herderico da Costa ..

N. 15, de 30 de Março de 1912. Concede exoneração pedida ao
Ajudante da Directoria de Obras, Adolpho Ulrich,
...I

- 94N. 126, de 30 de Abril de J 912. Annula a conculTencia aberta
para arrlmatação das rendas do Mntadouro.
N. 127, de 30 de Abril de 1912. Nomeia Arthur Ribeiro de Ma
cedo pan fiscal do Matadouro.
N. 128, de 30 de Abril de 1912. Nomeia Theodosio Gonçalves da
Motta pa ra guarda fiscal do Matadouro.
N. 129, de 2 de Maio de 1912. Nomeia para adminishador do
Matadouro o cidadão Francisco Lago.
N. 130, de 5 de Maio de 1912. Nomeia Octavio Ribas Guimarães
para fiscal cobrador do Matadouro.
N. 131, de 14 de Maio de 1912. Dispensando o Ajudante Urbano
Gracia e nomeia Urbano Gracia Filho para o mesmo cargo
de Ajudé.nte fiscal.
N. 132, de 14 de ?Ylaio de 1912. Nomeia interinamente Vidal de
Siqueira para guarda fiscal.
N. 133, de 14 de Maio de 1912. Nomeia para guarda fiscal do
Matadouro, Anselmo Miranda de Lima.
N. 134, de 21 de Maio de 1912. Concede a Benigno Lima 30 dias
de ferias.
N. 135, de 28 de Maio de 1912. Convoca a Camara para Sessão
extl'aord tnaria, trataI' de prorogação de contracto da Em
presa de Bonds.
N. 136, de 3 de Junho de 1912. Concede a exoneração pedida
pelo professor da Escola, Joaquim Ribeiro Braga.

N. 137, de 6 de Junho de 1912. Concede ao guarda fiscal Luthe
gard Ferreira da Costa 2 mezes de licença para tratar de
sua saude.
N. 138, de 15 de Juuho de 1912. Exonera Árthur von Meien do
cargo de fiscal geral e nomeia para o memo cargo Urbano
Gracia Filho e para ajudante do fiscal Sebastião Ephigenio
Vianna.

N. 139, de 25 de Junho de 1912. Concede 3 mezes de licença ao
guarda f scal José Martins de Oliveira.
N. ]40, de 25 de Junho de 1912. Concede 30 dias de ferias ao
guarda I:d uardo Eleuterio da Sil va.
N. 141, de 10 de Julho de 1912. Rescinde o contraeto de calça
mento da cidade.
N. 142, de 10 de Julho de 1912. Concede a exoneração pedida
por Dominique Sabati, de Ajudante da Directoria de Obras.
N. 143, de 10 de Julho de 1912. Concede 30 dias de ferias ao
Aferidor Silfredo de Moura Pedrosa.
N. 144, de 15 de J ulhl) de 1912. Exonera o guarda fiscal Octa vio
Ribas Guimarães.

L-.---------
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- 95N. 145, de 18 de Julho de 1912. Concede a exoneração pedida
ao ajudante da fiscalisação Sebastião Iphigenio Vianna.
N. 146, de 31 de Julho de 1912. Concede 30 dias de fprias ao
Medico Municipal Dl'. Assis Gonçalves.
N. 147, de 31 de Julho de 1912. omeia Chal'les Gellfmn para
auxiliar o serviço do Cadastro.
t'. 148, de 31 de Julho de 1912. Nomeia para guarda fiscal do
Matadouro Romano Bonetto, em lugar de Octavio Ribas
Guimarães.
N. 149, de 10 de Agosto de 1912. Concede 60 dias de licença ao
guarda A rlhur Marques da Sil va p:ua tratar de sua saude.
N. 150, de 2 de Agosto de 1912. Concede 30 dias de ferias ao
guarda fiscal Feliciano Corre a de Freitas.
N. 151, de 10 de Agosto de 1912. Nomeando empregados para a
secção do Contencioso.
N. 152, de 22 de Agosto de 191. Nomeia o cidadão Lourenço
de Souza para professor da e3cola nocturna municipal.
N. 153. de 26 de Agosto de 1912. Nomeia interinamente Fran
cisco Bernardino de Sena para guarda fiscal do Iatadouro.
N. 154, de 26 rle Agosto de 1912. Concede a José Desaivre a exo
neração de auxiliar 00 serviço de Cadastro.
N. 155. de 1" de Setembro de 1912. Nomeia Constantino Stroppa
para vetel'inario do Matadouro.
N. 156, de 15 de Setembro de 1912. Exonera Eduardo Bonetto
de guarda fiscal do Matadouro e nomeia Avelino Antonio
dos Santos para o mesmo logar.

N. 157, de 17

de Setembro de 1912.

Convoca a

Carnara em

sessão extraordinaria.

N. 158, de 18 de Setembro de 1912. Concede 30 dias de licença


ao guarda fiscal JO'>é Martins de Oliveil'a.
. N. 159, de 19 de Setembro de 1912. Concede um mez de licença
a Chal'les Gelliran, para tratar de seus interesses.
N. 160, de 20 de Setembro de 19 t2. Concede ao Solicitador do

ContencioHo Luiz Gonzaga de Quadros, a exoneração

do

cargo, conforme pedio.

N. 1, de 23 de Setembro de 1912. Nomeia Joaquim

J.

Pedroza

para o cargo de Solicitador do Contencioso.

N. 2, de 28 de Outubro de 1912. Concede terreno no Cemiterio
para jnzigo do Coronel João GU::llberto.
N. 3, de 10 de Novembro de 1912. Nomeia Vidal de Siqueira
para guarda fiscal na vaga de José Martins de Oliveira.

N. 4, de 11 de Novembro de 1912 Nomeia interinamente para
guarda fiscal Amador João Ferreira.

- 96N.•, de 11 de Novembro de 1912. Concede ao guarda fiscal
Theodosio Gonçalves da Motta a exoneração pedida.
N. 6, de 12 de Novembro de 1912. Nomeia para guarda fiscal
do Matadouro Francisco Cardoso Salles.
N. 7, de 13 de Novembro de UH2.

Nomeia Antonio Pereira da

Silva para fiscal do Mercado.

N. 8, de 13 de Novembro de 1912. Reintegrando no cargo de
fiseal geral o empregado Arthur von Meien.
N. 9, de 10 de Novembro de 1912. Nomeando commissão para
lançar.lento do imposto Commercio e Officinas.
N. lU, de 10 de Novembro de 1912. Nomeia a Commissão e auxi
liares para lançamentos de impostos de terrenos não edifi
cados, muros, etc.
N. 11, de 10 de Novembl'O de 1912. Nomeia commissão para
auxiliar serviços da commissão do lançamento de muros e
terrenos não dificados.
N. 12, de 12 de Dezembl'o de 1912. omeia os empregados de
accordo com a lei n. 355 do orçamento.

N. 13, de 12 de Dezembl'O de

1912. Nomeia Antonio Julio dos

Santos para continuo da Directoria de Obras.
N. 14, de 13 de Dezembro de 1912. Nomeia Francisco de Paula
Camargo para o cargo de Administrador do Matadouro, e
interinamente para figcal de BOllds, Clodo lIdo de Macedo

Portugal, em substituição de Arthur Hibeiro Macedo.

i
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LEI N. 356 DE 31 DE JANEIRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a"lei seguinte:
Art. 19 Todo e qualquer projecto de lei ou resoluçllo
municipal tendente a descriminar primitivamente ou alterar
a nomenclatura de ruas, avenidas, praças, largos, alamedas,
tra vessas e beccos da cidade, deverá obedecer, de ora avante,
as seguintes condiçOes :
a) proposto, escripto e assignado, segundo as prescripções
regirr.entaes ;
b) justificação escripta feita pelo autor do

projeclo onde
e quanto possivel sejam relacionados os motivos preponde
rantes e determinativos dessa especial homenagem.
ArL 29 Essa consagração publica terá por base:
a) sel'viços ext.raordinarios prestados á cidade, ao Estado,
ao Paiz ou á humanidade;
b) feito de especial relevancia social, quando se trate de
acontecimentos historicos ;
c) not.orio relevo quando se trate de condições geogra
phicas definidoras das qualidade.:; especiaes e proprias do
nosso meio, como os rios principaes, serras e regiões do
Est.ado.
Art. 39. I)'ent.re os nomes individuaes dados a avenidas,
'"uas. alamedas, praças, largos, travessas, beccoi;, anteriormen
te a esta disposição, só pod('rão ser conservados aquelles que,
por lei, estiverem nas cor.dições da letra a do artigo 2.°
.

..
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Art. 49 Quanto a mudança de um norr..e para outro indi
vidual na nomenclatura das vias publicas, o projecto que
assim a alterar, só poderá soffrer as discussões regimentaes
com o intersticio de um anno.
Art. 5.° Continúa em vigor a disposição legislativa que
prohibe nomes de pessoas vivas na determinação das aveni
das, ruas, alarlledas, praças, largos, travessas e jardins pu
blicos.
Art. 69 A Camara modificará os nomes das avenidas,
largos, travessas e beccos que não estejam de accordo com o
presente projedo.
Art. 79 Rtvogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Janeiro de 1910.
Gandido Ferreira de Abreu.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Iunicípal de Cori
tiba, em 31 de Janeiro de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 357 DE 31 DE JANEIRO DE 1913

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguin te :
Art. 19 Fica concedido a Manoel José da Costa Lisbóa, o
direito de fornecer energia electrica, como força motriz, ás

industrias particulares no

município de Coritiba, reservados

os direitos de terceiros.
Art. 2.° O concessionario fica sujeito á lei e ao regula
mento que, sobre o fornecimento de energia eleetrica, foi
elaborado pelos poderes rnunicipaes.
Art. 3 o Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Janeiro de 1913.

.

Oandido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 31 de Janeiro de 1913.

I ..

Claro Oordeiro-Secretario

-5LEI N. 358 DE 31 DE JANEIRO DE191i:
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1ç Fica o Prefeito autorisado a dar dois premias,
um de tres contos de réis e outro de dois contos de réis, aos
proprielarios que durante o anno de UH3 construirem res
pecli vamente, predios com as mais artisticas fachadas para
casa de commercio e moradia particular.
A rt. 2.° Os concurrentes aos premios sujEitar-se-hão ao
julgamento de uma commissão technica, compo:,ta do Direclol'

das Obras Municipaes e de

dois engenheiros nomeados pelo

Prefeito.
Art 3.° Fica o Prefeito autorisado a fazer as necessarias
operaçOes de credito para a execução da presente lei.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Corillba, em 31 de
Janeiro de 1913.
Gandido Ferreira de A breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 31 de Janeiro de 1913.
Claro Gordeiro- Secretario

LEI N. 359 DE 31 DE JANEIRO DE 1913

I

I'

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1 Q Fica concedido a Gino ZancheUa & Comp. a
isenção de todos os impostos municipaes pelo praso de sete
annos, e que l'ecahiam sobre o hot.el modelo que, á rua 15 de
Novembro N ...... estão constmindo.
Art. 29 Para os effeitos do art. anterior deverão os con
cessionarios assignar perante a municipalidade Uln termo de
integral desistencia da concessão que lhes foi conferida por
lei n. 261 A de 25 de Maio de 1910, e bem assim um compro
misso de execução do plano que j untaram á sua petição.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Janeiro de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 31 de Janeiro de' 1913.
Claro Cordeiro-Secretario

-6LEI N. 360 DE 6 DE FEVEREIRO DE 1913

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1.0 O cargo de Engenheiro Direclor das Obras Mu
nicipaes só poderá ser exercido por profissional que tenha a
carta de engenheiro civil, cüncedida por qualquer das escolas
superiores da Republica.
 Unico. O cargo de ajudanledaquel.le funccionario po
derá ser exercido por profIssional diplomado por éscolas su
periores de engenharia, em qualquer de seus differentes
cursos.

Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete ria Prefeitura MUllicipal de Goriliba, em
Fevereiro de 1913.

6

de

Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 6 deFevereiro de 1913.

CIM'o Cordeiro --Secretario

LEI N. 361 DE FEVEREIRO DE 1918

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 Os preços de aI uguel de carros de
regulados pela tabeUa annexa.

praça serão

S Unico. Os proprietarios de canos de praça são obri
gados a colloear em lugar visivel dentro uos carros, a tabell3.
de preços, afim de que possa ser examinada pelos passageiros.
1\rt. 29 Aos infraetores da presente lei sprá applicada a
multa de dez a cincoenta mil réis.
A I t 39 R(.vogam-se as disposições em conll'ario.

Gabinete da PrefeilUl'a Municipal de Coriliba, em 6 de

Feverei ro de 1913.

Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 6 de Fevereiro de 1913.

Claro Cordeiro-Secretario

..... 7"""""'""

TABELLA A QUE se REFERE A LEI N.361
Tabella n. 1.- Quadro

Urbano

Carros das 6 da manhã ís 10 da noite:
Para largar o passageiro

.

Pela pritneira hora

......•

Cada

,

hora seguinte

.

.

5$000
4$000

..

3$000

..

6$000
6$000
5$000

..

5$000
7$000

Das 10 horas da núite á; 6 da manhã :
Para largar o passageiro
Pela primeira hora
Cada hora seguinte

.
.

TABE:LLA N. 2
Carros para a estação da madnha e vice-versa
Idem, idem do Sud Express, idem

.

TABELLA N. 3
CalTos para baptisados.........
»
»
enterros
»
u
casamentos no Quadro Urbano
»»
»»»
»' farda

8$000
8$000
15$000
25$000
)1))
»»»
I)
com líbré
30$000
Carros de luxo ou para serviços especiaes ou extraordina

rios, preço conforme combinação.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Fevereiro de 1913.

Oandido Ferreira de Abreu
Publicada na -Secretaria da Prefeitura Municipal de Cod
tiba, pm 6 de Feverpiro de 1m3.

Claro Cordeiro -Secreta l"Ío
LEI N. 362 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1913
A Camul'3 Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
ArL P No pl'Ocesso e julgamento das infracções de leis e
posturas municipaes, assim como na execução das respectivas

penalidaBes, o"hservar,'se-hão as regras constantes da presente

lei.

Art. 2.0 São competentes para constatar as inft'acções e
lavrar os respectivos autos, o fiscal geral das rendas, os ficaes
geraes e guardas fiscaes, o medico e o veterinario, os fiscaes

-8de obras, dos bonds e do matado .11'0, o administrador do Ce
miterio, e em geral todos os funccionarios encarregados de
cobrança, arrecadação, ou da execução das leis municipaes.
ArL 39 O auto da infracção deve ser lavrado e assignado
pelo fiscal ou funccionario munidpal, sendo possivel em pre
sença de duas testemunhas que estiverem presentes ou que
na occasião forem chamados para presenciarem a infracção,
se esta ainda nã estiver verificada, ou para assignar o auto,
se a infracção já se tiver dado.

19) No auto deve constaI' : o nome, morada e profissão do
infractor; o artigo das posturas, leis ou regulamentos que
infringio e a pena em que incorre'u ; os nomes, morada e pro
fissão das testemunhas, e as demais circumstancias que oc
correrem.

29) Lavrado o auto pelo fiscal ou funccionario municipal
e assignado pelas testemunhas, será o mesmo submeUido ao
infractor para que o assigne, mesmo sob protesto de contes
tação, não sendo, porem, indispensavel a sua assignatura.
39) Caso o infractor se

recuse

a

assignar

o auto,

será

esta circumstancia declarada no mesmo pelo fiscal ou funccio
nario que a lavrou.
4.°) Logo depois de lavrado e assignado o auto, será o
mesmo entregue ao Prefeito que mandará intimar o infractor
para qlile este, no praso maximo de cinco dias, produza sua
defeza por escripto, juntando á mesma os documentos que
julgar necessarios.
59) De posse do processo de infracção, se o infrador hou
ver produzido a sua defeza, o PIefeito mandará ouvir sobre
eUa, o autor do auto, depois de que proferirá o seu despacho,
impondo a penalidade ou declarhndo improcedente o auto.
6.°) Se o infractor não prod1lzir sua defeza no praso a
que se refere o n. 4, o Prefeito, findo o praso, proferirá seu
despacho nas condições do numero antecedente.

79) Imposta a pena pelo Prefeito, este mandará imrr.edia
tamente por seu despacho intimal' ao infraetor para pagar no

praso de tres dias a importancia da multa, devendo o guarda
incumbido de fazer
em que a fez.
8.°) Da decisão
Camara Municipal,
vendo o recurso ser

Prefeito Municipal.

tal intimação, certificar o dia, logar e hora

do Prefeito, .::abe a parte recurso para a
dentro do pnso do numero anterior, de
informado e encaminhado á Camara pelo

fr!J


-9
99) Se a decisão do Prefeito for favoravel á parte, este
será obrigado a recorrer do seu despacho, ex-officio, para a

eamara Municipal.
109) Na falta de pagamento da multa, depois de exgo
tados os prasos da lei, e mediante certificado do Secretario da
Prefeitura, de que o pagamento nl4.o foi feitn, o Prefeito man
dará o processo de infracção á Directoria do Contencioso Mu
nicipal. para que esta, no praso improrogavel de oito dias,
proceda a sua cobrança executivamente.
11.'1) Imposta a multa, o Prefeito não poderá em caso
algum, dispensal-a ou deixar de proceder a sua cobrança ami
gavel ou executiva, sob pena de responsabilidade.
129) A Directoria d"o Contencioso fica responsavel pecu
niarialllente pela importancia dos autos de multa que receber
e a que não dei' andamento, no pmso e pela forma estabele
cidos pelo n. 10 desta lei.
Art. 49 No fim de cada exercicio, o Prefeito mandará
abonar como gratificação, a importancia correspondente a 25 %
do valor das m ulta3 que forem effecti vamen te arrecadadas, aos
funccionarios municipaes que houverem lavrado os autos de
infracções, sendo que eSf:ola gratificação, em caso de execução

judicial, será dividida em partes iguaes entre
funcionarios e os que promoverem a execução.

os referidos

Art. 5. o Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 13 de
Fevereiro de 1913.
Candido F'erreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 13 de Fevereiro de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario
LEI N. 363 DE 13 DE FEVEREIRO DE ] 913

....:

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1.0 O Prefeito Municipal fica autorisado a prorogar
pelo pra(l que julgar conveniente, não excedendo de 30 de
Junho do corrente anno, o pmso a que se refere a lei n. 327
de 4 de Novembro de 1912.
A rt. 2.0 O preço para limpesa de fossas, a contar da data
desta lei, será de oito mil réis (8$000) por metro cubico, para
as casas situadas em ruas servidas pela rede de exgoto e seis

-10 mil réis (6$000) para as casas situadas em ruas que não forem
servidas pela mesma rede.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete d Prefeitura Municipal de COl'itiba, em 13 de
Fevereiro de 1913.
Gandido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretal'ia da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 13 de Fevereiro de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 364 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 Ficam cancellados os impostos e multas em debi
to, de D. Cadota de Paula, por se verificar ter sido a devedora
indevidamente taxada.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 17 de
FevereÍl'o de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori

tiba, em 17 de Fevereiro de 1913.
Claro Cordeiro- Secretario

LEI N. 366 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritioa decretou e eu ,sancciono
á lei seguin te :
Art.19 Fica0 Prefeito autorisado a entraI' em accórdo
com a Sociedade Evangelisch Lutherischen Christusgemeinde
afim de ficar a cargo da Municipalidade a conservação da
parte do Cemiterio Municipal, que lhe foi reservada.

 Unico. A parte reservada á Sociedade fica sujéita as

leis e regulamentos municipaes.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 17 de
Fevereiro de 1913.
Candido Ferreira de A breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de COl'i
tiba, em 17 de Fevereiro de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario

H4
- 11LEI N. 366 DE 17 DE FFVEHEIRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1.0 Fica l'l:duzido a 600$000

annuaes o imposto a
que se refere o art. 19 da lei n. 347 de 28 de Novembro de
1912.
Art. 2. o A concf'ssão a que se refere o art. 69 àa citada
lei, fica reduzida a 30()$000 annunes, ás 'empresas que, me
diante contrario, se obrigarem a fazer graluitamente os en
terramentos dos indigent.es fallecidos na Santa Casa de Mise
ricorclia, Asylo de t\ lienados, Penitencial'ia e dos que, falle
cendo em seus domicilios ou lia via publica, lhes forem apre
sentados pelas autoridades policiat's !lU municipaes.
Â rt. 39 Revogam-se as disposiçl'les em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 17 de
Fevereiro de 1913.
Oandido Ferreira de A.breu
Publicada na Secretal'Ía da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 17 de F(vereiro de 1913.

Glaro Cordeiro - Secretario

LEI N. 367 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a: lei seguinte:
Art. JO Ficam creados na Directol'Ía de Contrlllil dadf' da
Prefeitura,' um logar de chefe de secção com os vencimentos
annuaes de 3:960$000, e mui:; um logar de 1° escripturario
com os vencimentos annuaes de 3:600$000, devendo o preen
chimento dos referidos cargos ser feito por accesso entre os
empregados da Secção.
Art. 2.° Os vencimentos dos guardas montados do Mata
douro Municipal, são equiparados aos vencimentos dos guar
das montados da PI'f'Í'eitura, a contar de lo de Janeirú de
1913.
Arl. 39 A Preft'itura designará, revezando-os nesse ser
viço, cada um dos fiscaes geru2s para percorrer e fiscalisar
mensalmente durante (8) oito dias o roeio da Capital.
Art. 4° Os fiscaes geraes e os fiscaes de obras e do Mata
douro terão direito a uma gr.lIificação especial de 50$000
mensaes, como auxilio para manutenção dos seus animaes no
quadro urbano e rocio,

-12 ArL 50 Fica o Prefeito autorisado a fazer a operação de
credito para a execuço da presente lei.
A rt. 6° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 17 de
Fevereiro de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Seeretaria da Prefeitura Municipal de Cori

tiba em 17 de Fevreiro de HH3.
Claro Cordeiro-Secretario
LEI N. 368 DE 10 DE FEVEREIRO DE 1913
A C amara 1\1 unicipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguiute :

11.1'1. 1.0 Fica concedida á Universidade do Paraná uma
:in'a dl- 5U m. tiOS de frente por 100 metros de fundo de terre
nos paI',> (;(l1l11 ucção de seu edificio na Villa Schmidt, na par
te quI' fI/r reservada ao Mllnicipio e em virtude da Hesolução
de 7 de Julho de 1896.
ArL 2° Aconslrucção do edificio deverá ser iniciada den
tro do praso maximo de 3 annos, devendo ser conduida no
praso de 6 annos.
Art. 39 Caso nào seja levado a effeito a conclusão do edi
ficio no praso determinado pelo art. 20, reverterão o mesmo
terreno e suas bemfeitorias para a Municipalidade.
A 1'1. 49 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura l\lunitipal de Coritiba, em 17 de
Fevereiro de 1913.
Candido Ferreira de A.breu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 17 de Fevereiro de 1913,
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 369 DE 18 DE FEVEREIRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:

"

Art. 10 Fica denominada ccA venida DI'. Jayme Reis)) a
parte da aetual Avenida do Cruzeiro, até o limite do quadro
urbano.

Art. 29 Para a execução desta lei fica o Prefeito autori

sado a abrir os necessarios creditos.
L

fi';)?

-13 Art. 3° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 18 de
Fevereiro de 1913.

Candido Ferreira de A.breu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal em Cori
tiba, em 18 de Fevereiro de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 370 DE 15 DE ABRIL DE HH3

....

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 Fica o Prefeito aulorisado a desapropriar por
ut.ilidade publica, os terrenos e predios situados no municipio,
que forem indispensaveis nara o alargamento de praças, ali
nhamento e prolongamento de ruas e construcção de Avenidas.
,
A 1'1. 2° Fica igualmente 'o Prefeito autorisado a nomear,
em commissão, os empregados que jlllgar necessarios para
executar os melhoramentos da cidade, e a fixar-lhe os respec
tivos vencimentos.

Art. 39

Os empregados nomeados em virtude

rio i1l'tigO

anterior serão dispensados logo que se exgote os recursos ob
tidos pela autorisação contida no art. 5 da lei n 355 de 5 rle
Dezembro de 1912, recursos pelos quaes serão pfft cl uadfls não
só os pagamentos da" indemnisações orIundas de desaprolJria
ções, como tambem os vencimentos dos fUllccionarios no
meados por torça do art. 29 desta lei.

Art. 29 Révogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de
Abril de 1913.

Coritiba, em 15 de

t,andido Ferreira de A.breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
fiba, em 15 de Abril de 1913.
Claro Cordezro-Secrefario

LEI N. 371 DE 25 m: ABRIL DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono

a lei seguinte:

Art. 1.0 O pão exposto a venda será protegido contra a
contaminação produzida pelo pó e pouso das moscas.

---

-14 S Unico. Como meio de protecção as padarias e armazens
onde se exponha a venda do pão, deverão possuir recepientes
perfeitamente limpos, e convenientemente fechados com tam
po de teUa de arame ou vidro.
ArL 29 E' prohibido aos compradores tocar no pão para
saber se está crú ou cosido.

A rt 3.0 O pão qu e for tocad o

pelo comprador

será ex

cluido da venda.

A rt.. 49 As padarias qUE' fazem o 8erviço de entrega a
domicilio são obrigadas á, d( ntro do praso de trinta dias a
contar da dai a da presente lei, terem o numero necessario de
ceslas ou saccos convenientemente fechados, para tal serviço,
não podf'l)(jo em caso algum ir em uma mesma cesta ou saccos

o pão de,tinado a mais de uma casa ou comprador.
Arf.5.0 Hs padarias oU <lrmazens são obrigados a, dentro
de trinta dias a contar da datd da presente lei, possuir tena
zes para segurar o pão .

.AI'1. 6.0 O vendrdor só poderá
ter sahido dos fornos. com ünazes.

tocar no pão depois

de

Ar!. 7.0 Em todo's os armazens e padarias do mUllIclplO

serão coIlorados carblzes com as prescripções da presf.nte lei.
ArL 89 Fica marcado o praso nunca inferior df 4 anuas
para seJ'em c8tabeleéidas padarias com_ masseiras e demais
accessol'io I1lPchanicos, sendo essas padarias divididas em
tres classes: Para as de primeira classe o praso de dois an
nos; para as de segunda classe o praso de tr<)s annos ; para

as de lerceim classe o praso de quatro annos.
Ar1. 99 1\'8 padarias que dentro de seis mezes a contar
da datd dt'sia lei estabt'lecerfrtl 'masseims e outros apparelhos
mcC'hanicos para filbl'Íei ção de pães, ou as que já estiverem
lwssas condições, poderá a l'refeiLUra conceder isenção de
impostos por dois annos.
Ar1. 1U.o Aos infractores da presente lei fica estnbelecida
a multa de vinte mil reis e de cincoenla mil réis na reinci
dencia.
A 1'1. 11ç

Hevogam-se as disposições em co.ntrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 25 de
Abril dfl 1913.
Gandido Ferreira de Abreu

Pnblir:ada na Secretaria da Prefeitura l\Junicip,ll de Cori
tiba, em i5 de Abril de J913.
ÇZaro Cordeiro -Secretario

ft 1fp
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LEI N. 372 DE 2 DE MAIO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. L o As rua-s abaixo ficam assim denominadas :

Professor Brandl1o, a ruá n. 5 da Vilía Paraná; Presi

dente Rodrigo Odavio, a rua n. 4 da Villa Paraná; Presidente

Abranches, a rua n. 3 da Villa Paraná; Presidente

Beaure

paire Roham, a rua n.2 da Villa PaI'allá; Liberdadé, o Bel
vedere situado no cruzamenlo da rua São Paulo com a Ave

nida Sele de Setembro e caminho do Cajurú; Bento Vianna
(precursor da nossa emancipação politica) a rua que do En
genho Iguassú vae ter á Igreja da Agua Verde; Silveira Pei
xoto (bandeirante e explorador dos sertões paranaenses) a rua
primeira parallela a essa, na direcção da rlla Francisco Ro

cha; Padre Ildefonso (um dos precursores da independenca
do Brazil) a rua segunda Jlarallela a essa, na direcção da rua
Francisco Rocha; FernandeR de Barros, a primeira rua na
direcção norte após a ultima da ruá da Villa Morgenaú ; Coro
nel AssGmpção, a segunda rua na mesma direcção após a
mesma rua da ViIla Morgenau; Albino Silva, a actual rua

ãberta nos terrenos de Felippe Hey.

Arl. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 2 de
Maio...de-1913 .
Candido Ferreira de A.breu

....--

..-...-

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 2 de Maio de 1913.
Olaro Oordeiro-Secretario
LEI N. 373 DE 5 DE MAIO DE 1913

 Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono

a lei seguinte :

Arl. l'?""'"Fka-o-PI:.efeito autorisado a abrir os creditos ne

cessados para o pagamento ao 'continuo da Camara Munici

pal, da porcentagem de dez por cento (10 %) a que tem di
reito, sobre seus vencimentos a contar de 31 de Julho de 1912
até o fim do corrente exercicio.

Arl. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 5 de

Maio de 1913.

Oandido Ferreira de Abreu

-16 -

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori

tiba, em 5 de Maio de 1913.

Olaro Cordeiro-Secretario

LEI N. 374 DE 8 DE MAIO DE' 1913
A Camara Municipal de Corilíba decretou e eu sancciono

a lei seguinte:

Art. 19 Quando as partes não fornecerem a conducção a
que são obrigadas para alinhamentos, verificação de terrenos,
qivisão de lotes e vistorias, fica estabelecida a seguinte ta

bella :

Alinhamento no Quadro Urbano
.
»
» Rocio
'"
.
Vistorias e verificação de terrenos no Quadro
Urbano
..
.
Idem idem de terrenos no Rocio 15$000 a
Divisão de lotes no Quadro Urbano.. .
..
)1

)

»

)1 Rocio ....... ...

20$000 a

5$000
10$000

10$000

20$000
10$000
40$000

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coriliba, em 8 de

Maio de 1913.

Oª,iyJj4.Q..l!erreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal â-e-eori
tiba, em 8 de Maio de 1913.
Olaro Cordeiro-Secretario

LEI N. 375 DE 8 DE MAIO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a revalidar a conces

são feita pela Camam ao Barão de Capanema, em 17 d )ulho

de 1880, na parte em que ella foj alt.el:adaj-d"êVidõ -a erro ou
engano do Engenheiro Municipal.
Art. 2° As cartas que, para esta revalidação, forem pas
sadas, ficam sujeitas ao imposto de 300$000, por cada carta,
alem dos demais emolumentos em lei estabelecida.
Art. 3.° Nessas cartas, que pagarão foro desta data em
aiante, ficará resel'vado ao Municipio o dil'eito de passagem

dvre para as actuaes avenidas Affonso Penna e Ivahy e todas
lis demais ruas e alamedas que tiverem a mesma direcção.

-17 Arl. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 8 de
Maio de 1913.
Oandido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 8 de Maio de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 376 DE 8 DE MAIO DÊ: 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1. o Só poderão ser feitas e approvadas divisões em
lotes de terrenos particulares, no quadro urbano ou rocio,
quando sejam observadas as seguintes condições:
19) Nos terrenos, cuj a área for inferior a 12.1 00 ms.2,
serão reservados lotes para o fim de utilidade municipal e na
proporção de 15 %, no maximo, da área á dividir.
29) Nos terrenos, cuja área a dividir, estiver comprehen
dida entre 12.100 ms.2 e 360.500 ms.2, a área a reservar para
o mesmo fim úbedecerá, no maximo, a 15 % e no minimo 10 %.

39) Nos terrenos de

mais de 60.500 ms.2, a proporção

minima será de 10 %, não tendo, porem a área reservada
nunca menos de 12.100 ms.2, quando na planta geral estiver
projectada alguma praça.
Art. 2° Continúa em vigor a disposição da resolução de
7 de Julho de 1896, quanto ás divisões requeridas anterior
mente a esta Lei.
Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 8 de
Maio de 1913.
Gandido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 8 de Maio de 1913.
Claro Oordeiro-Secretario

LEI N. 377 DE 8 DE MAIO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 O art. 10 da lei n. 362 de 13 de Fevereiro de

1913, fica assim alterado: Na falta de pagamento de multa,

-18 depois de exgotados os prasos da lei e mediante certificado da
Secretaria ile Prefeitura de que o pagamento não foi feito, o
Prefeito mandará o processo de infracção á Dir-ectoria do Con
tencioso para que essa no praso de trés dias proceda á co
brança judicial, na forma da lei em vigor.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 8 de
Maio de 1913.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 8 de Maio de 1913.
Claro Cordeiro -Secretario
LEI N. 378 DE 15 DE MAIO DE 1913
A Camara Municipal de Coriliba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1.0 Fica contado para

todos os effeitos, ao guarda
montado da Prefeitura, Eduardo Eleuterio da Silva, o tempo
em que exerCeU o cargo de guarda fiscal do Matadouro, a

contar de vinte de Outubro d(;) 1890 a 23 de Setembro de 1908.
Al't. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 15 de
Maio de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 15 de Maio de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 379 DE 15 DE MAIO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1.0 Fica o Prefeito au torisado, caso j lllgue con ve
niente aos interesses municipaes, a entrar em accórdo com
Seegmüller & Gl'Ohs, para rescindir o contracto que os mes

mos teem com a Camara relativo ao uzo e goso do deposito
de inflamma veis, mediante a indemnisação que con vencio
narem.

Art. 2.° Fica o Prefeito autorisado a abrir 'os necessarios
creditos para a execução desta lei.

Al't. 3° Revogam-se as disposições em contrario.

I: .

-19 Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 15 de
Maio de 1913.
Candido Perreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 15 de Maio de 1913.
Claro Cordeiro- Secretario

LEI N. 380 DE 15 DE MAIO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1.0 Fica concedido a The South Brazilian Railways
Company Limited, o praso de quatro annos para substituir

por postes de ferro, os po'stes de madeira para fornecimento
de energia electrica a particulares e industriaes, na primeira
zona da cidade, e o dobl'o do mesmo prazo, para igual substi
tuição na segunda zona, contanto qJ;le no praso de dois mezes,

remova da rua 13 de Muio para a ruâ Ignacio Lustosa os pDs

tes conductores da linha já assentada n'aquella rua.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 15 de
Maio de 1913.
Candido Perreira de A.breu

Publicada na Secretaria à Prefeitura Municipal em Cori

tiba, em 15 de Maio de 1913.

Claro Cordeiro-Secl'etario

LEI N. 381 DE 15 DE MAIO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:

Art. 1.0 O imposto annual para moinhos de cereaes será
dividido em tres classes, sendo:

1 classe, a vapor ou não, licença

..

100$DOO

Imposto annual
150$000
2a classe, licença
".
80$000
Imposto annual
100$000
3 classe, licença
50$000
Imposto annual
40$000
Art. 2. o O imposto especial para casas que venderem be
bidas para serem consumidas no balcão, quando forem de

classe inferior ou botequins será de 30$000 annuaes.

- 20Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 15 de
Maio de 1913.
Candido Ferreira de Abreu.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Iunicipal de Cori
tiba, em 15 de Maio de 1913.

Claro Cordeiro-Secretario
LEI N. 382 DE 15 DE MAIO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
ArL 19 Fica prorogado por seis mezes o praso estabele
cido no art. 29 da lei municipal n. 331 de 5 de Novembro de
1912.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 15 de
Maio de 1913.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 15 de Maio de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario
LEI N. 383 DE 15 DE MAIO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1.0 Fica concedido a Brunetti & Comp. isenção pOI'
dois annos de impostos municipaes, que recahirem sobre o
baal' e restaUl'ant. que f'stabelecerem no bairro do Portão.
S Unico. A isenção de impostos a que se refere o presen
te ar\., não se applica ao cinematographo, e só se tornará ef
feetiva depois de approvado pela Prefeitura o plano do baar
resl a uran 1.

Ar!. 2° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coriliba, em 15 de
Maio de 1913.
11
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Seeretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 15 de Maio de 1913.
Claro Cordeiro -Secretario

--------,...--------------li31
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LEI N. 384 DE 15 DE MAIO DE 1913
A Camara Municipal de COl'itiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 O Director do Contencioso e o Solicitador teem
direito, repartidamente á porcentagem de cinco por cento
(5.%) sobre a arrecadação que fizerem da divida activa muni
cipal, sem prejuizo de seus vencimentos e de accordo com a

lei n 173 de 26 de Abril de 1906.
Art. 2.0 O Prefeitü fica autorisado a abril' os necessarios
creditos para o pagamento das porcentllgens a que se refere o
art. an teriol'.
ArL 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinele da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 15 de
Maio de 1913.
Oandido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 15 de Maio de 1913.
Olaro Oordeiro-Secretario

LEI N. a85 DE 28 DE JULHO DE 1913

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 As alíneas 4 e 5a sob letras D e E do art. 19 da
lei n. 330 de 5 de Novembro de 1912, ficam assim modi
ficadas :

D) As de primeira classe pagarão 3$000 por mez, as

de

segunda 1$500 e as de terceira 1$000.
E) Os predios, cujo valor locativo for inferior a 200$000
annuaes, ficam isentos da taxa estabelecida na l'eferida lei
n.330.
ArL 29 Révogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da PrefeitUl'a Municipal de Coritiba, em 28 de
Julho de 1913.

Candido Ferreira de Abre'lt

Publicada na Secretaria da PrefeitUl'a Municipal de Cori
tiba, em 28 de Julho de 1913.
Olaro Oordelro -Secretario

- 2LEI N. 386 DE 28 DE JULHO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. Unico. E' concedida a Cezare Nardi, óu a empreza
que organisar, isenção por dez annos, de impostos municipaes,
para o estabelecimento de uma fabrica de amido nesta capital;
revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 28 de
Julho de 1913.

Gandido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cari
tiba, em 28 de Julho de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario
LEI N. 387 DE 4 AGOSTO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1.0 Fica o Prefeito autorisado a conceder á Sociedade
Internacional Foot Baal Glub uma subvenção de oito contos
de réis (8:000$000) em duas prestações annuaes.
Art. 29 Esta subvenção destina-se ás construcções do
ground, archibancadas e obras mais necessarias ao bom func
cionamento da Sociedade.
Art. 39 As obras que a Suciedade tiver de executar ficam
sujeitas á fiscalisação da Prefeitura, que poàerá suspender a
subvenção desde que a Sociedade não a applique ao fim des
tinado.

A rt. 49 Fica o Prefeito

autorisado a abrir os precisos

creditas para execução desta lei.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura MUl1icipal de (1ol'itiba, em 4 de
Agosto de 1913.
Gandido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 4 de Agosto de 1913.
Claro Cordeiro--Secretario
LEI N. 388 DE 4 DE AGOSTO DE 1913

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:

l'
_-

----'_-'-

-----
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- 23Art. Unico. Fica o Prefeito auto risada a conceder isenção
de impostos municipaes, por cinco annos, á empreza de ra
pidos de José Leandro da Luz, ficando a tabella de preços su
jeita a approvação da Prefeitura; revogadas as disposições em
contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 4 de
Agosto de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secl'e!aria da Prefeitura Municipal de Ool'Í
tiba, em 4 de Agosto de 1913.
Claro Cordeiro -Secretario
LEI N. 389 DE 4 DE AGOSTO DE 1913
A Camam Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 As casas de madeira existentes no quadro urbano
não estão sujeitas, desde já, ao imposto d<' que trata a lei n.
341 de 19 de Novembro de 1912.
Art. 2.° As edificações desta natureza são isentas do refe

rido imposto pelo praso de tres (3) annos, a conlar da data

desta lei, findo o qual, findo o qual, as que não tiverem as

frentes devidamente muradas, ou com gradis, de accordo com
i1 r.itada lei n. 341, estão sujeitas ao mesmo imposto.

Art. 39 O praso de que trata a alinea f do artigo 11 da
lei n. 341 de 19 de Novembro de 1912, fica elevado a cinco
(5) annos.
Art. 4.° Nos terrenos que servem de limite entre uma e
outra das zonas em que foi dividida il cidade pela Ipi n. 341
de 19 de Novembro de 1912, ou que abranjam mais de uma
zona, e os comprehendidos em toda a extensão da terceira
zona, o imposto sobre muros e terrenos não edificados, será
cobrado pelo minimo estabelecido nas alíneas 1'\ 2\1 e 3 do
art. 7° da mesma li.
Art. 5° Nos terrenos divididos em lotes, com plantas ap
provadas pela Camara, o imposto estabelecido pela lei n' 341
recahil'á sobre as frentes das ruas traçadas nas plantas, quan
do estas já se acharem aberlas e em parte edificadas. Fóra
deste caso, o referido imposto recahe somente sobre a maior
frente do terreno.
Art. 69 O imposto sobre licença para andaimes, regulado

pela alinea lO e seguintes do artigo 4° da lei n. 342 de 18 de
Novembro de 1912, fica assim modificado:

r
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Na li' zona da cidade-casa de sobrado- 2$000 por metro
corrente de frente, casa 1er1'ea 1$500.
Na 2 zona-sobr'ado 1$500, por metro corrente de frente,
casa terrea 1$000.
Na 3a zona-sobrado 1$000, por metro corrente de frente,
casa terrea 600 reis.
Nada será cobrado por metro quadrado de edificação e
por excesso de tempo.

Art. 79 As petições para alinhamentos e approvação de
plantas referentes a edificações ou construcções na cidade,
pod€'rão ser apresentadas com as plantas em duplicata e sem
outros quaesquer documentos; quando, porem, dos assenta
tamentos municipaes, constar que os terrenos nos quaes se
pretende edificar, foram coneedidos por aforamento, poderão
ser exigidas, alem das plantas, as cartas de foro, como prova
da regularidade das transferencias.
Art. 89 As petições assim apresentadas, considerar-se-hão
deferidas para o effeito dos interessados começarem a cons
truir, desde que, no praso de dez (lU) dias, contados da data
da apresentdção, não tenha havido despacho modificando ou
reprovando as plantas.
Art. 9.° Ficam revogadas as alineas 3, 4a, 5'" e 6 do art.

.1° da lei n. 342 de 18 de Novembro de 1912.
ArL 109 Fica revogado o art. 2° da lei n. 305 de 5 de Fe
vereiro de 1912 e em vigor o art. 19 do Regulamento de 10 de
Maio de 1893, somen1 para o effei1!) do alinhamento, deven
do, porem, os predios edificados dentro dos limites a que se
refere este art. do Regulamento, terem dezoito (18) palmos
de altura, no minimo.
Art. 11. o Ficam isentos do imposto a que se refere a lei
n. 341, pelo praso de cinco annos, os terrenos murados ou
não, pertencentes a sociedades beneficentes, obrigaGdo-se ellas
a enviar á Prefeitura os seus estatutos.
Art. 129 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 4 de

Agosto de 1913.
Oandido Ferreira de A.breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 4 de Agosto de 1913.
Claro Oordeiro-Secretario

An
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A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a relevar as multas em
que incorreram os devedores da municipalidade por falta de
pagamento de impostos, contanto que os referidos devedores
effectuem o pagamento no praso de dois (2) mezes, contados
da data desta lei.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario ..
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 5 de
Agosto de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 5 de Agosto de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N.391 DE 5 DE AGOSTO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 Para que qualquer carro automovel possa transi
tar pelas ruas e eptradas do municipio, é necessario que o res
pectivo proprielario se ache de posse de um alvará de licença
especial concedido pela Prefeitura.
Art. 29 A denominação de carro automovel, a que se re
fere a preente lei, comprehende todos os vehiculos munidos
de motor mechanicQ, qualquer que seja a natureza deste.
Art. 3° O requerimento dirigido ao Prefeito para obten
ção do alvará de licença, deverá mencionar o nome e o domi
cilio do proprietario, o nome do fabricante e o typo do vehi
culo, assim como deverá especificar os limites do peso, da ve.
locidade deste e da força do motor.
Art. 4° Só será expedido o alvará de licença depois que
for verificado :
 19) Que os reserva to rios, tubos e outras peças uestina
das a conter pl'Oductos explosivos ou inflammaveis, se acham
construidos de forma a não permittir o escapamento de mate
ria alguma, podendo produzir explosão ou incendio.
 2°) Que os orgãos de manobra se acham grupados de
maneira tal que o conductor possa pol-os em acção, sem dei
xar de observar o caminho a- seguir.

- 26S 39) Que o vehiculo está construido de maneira a obe
decer com firmesa o apparelho de direcção e a dar volta com
facilidade nas curvas de pequenos raios. Os orgãos de mano
bra de direcção devem fornecer todas as garantias de solidez.
Os automoveis, cujo peso for superior a 250 duzentos e cin
coenta) kilogrammas, devem ter dispositivos que lhes per
mittam recuar.

 4°) Que o vehiculo se ache munido de dois systemas de
travão distinctos, sufficientemente efficazes e de maneira que
cada um delles seja capaz de supprimir automaticamente a
acção motora do motor ou de annullal-a. Um destes systemas,
pelo menos, terá intervenção directa sobre as rodas ou sobre
coroas immediatamente solidarias com estas, sendo capaz de
traval.as instantaneamente. Um destes systemas, ou outra
disposição especial, fará parar qualquel' movimento de recúo.
Quando o vehiculo seja de jogo motor dianteiro articulado
(boggie) um dos dois travões á disposição do conductor, deve
rá ser applicado ás rodas de jogo posterior
 5°) Que, finalmente, todos os apparelhos acham-se dis
postos de modo que o seu emprego não offereça nenhuma
causa especial de perigo nem dar lagar a formação de gazes ou
vapores ineommodos.
Art. 59 No alvará de licença se mencionará o numero da
matricula de cada automovel, que será appenso em tfliloleta
fornecida pela Prefeitura, na parte posterior do carro, sem o
que não será permittido o transito de tal vehiculo.
Art. 69 A ninguem é permittido conduzir auto moveI sem
que se ache munido de earttira de identidade e de uma carta
de habilitação concedida pela Prefeitura, depois do exame, no
qual o penitenciario mostre conhecer todos os orgãos do ap
parelho e a forma de manobrar, assim como possúa os requi
sitos necessarios de prudencia, sangue frio e visão a audição
perfeitas.

.

 Unico. A cadeira de identidade, a carta e o alvará de
licença deverão conservar-se sempre no automovel, de modo
a serem exhibidos quando requisitados por qualquer agente
de policia municipal ou estadoal.

Art. 79 Todos os automoveis de praça deverão ter os seus
conductores decentemente vestidos.
Art. 8° O condudor do automovel deverá estar em con
dições de dispor sempre da velocidade do vehiculo de fOl'llHl a
moderaI-a e mesmo annullal-a quando ella possa constituir

J1 4.,2,
- 27uma causa de accidente, transtorno ou obstaculo á circu
lação.
S r:) Nos logares estreitos, ou onde haja accumulação de
pessoas, a velocidade será a de um homem á passo. Em caso
algum poderá a velocidade ir alem de trinta kilometros por
hora em campo raso; de vinte kilometros em lugares habita-
dos e de doze kilometros no quadro urbano.
 2.°) Ao approximar-sedos cruzamentos de ruas, deve
rão os conduetores dar signal e moderar a velocidade dos
automoveis para cinco kilometros por hora, no maximo.
S 39) Os automoveis deverão guardar sempre a sua direita.
S 49) Os automoveis deverão trazer em lugar visivel, den
tro do vehiculo, a transcripção dos arts. 6. o e 79 da presente
lei e seus paragraphos.
S 5.°) Os caminhões não poderão ter nunca velocidade su
perior a oito kilometros por hora, no quadro urbano.
Art. 9. o Os auto moveis deverão trazer, á noite, na sua
frente, duas lanternas, uma de luz branca e outra de luz ver
de, e atraz uma de luz encarnada. Devem estar tambem mu
nidos de signaes sonoros, sufficientemente efficazes para indi
car a sua approximação á distancia conveniente, com excep
ção dos denominados «SEREIA» que serão de uso exclusivo do
Corpo de Bombeiros e Assistencia Publica.

ArL 10.° Os automoveis só poderão e3tacionar nas praças
-

iradentes, Euphrasio Correia, Ozorio, Municipal e largo Za
charias.
Art. 11.° Aos infractores da presente lei deverão ser im
postas multas de 50$000 a 200$000 alem da casação da carta
de eonductor e alvará de licença, segundo a gravidade da
falta, pela transgressão das presentes disposições.
Art. 129 No praso de noventa dias (90) dias a contar da
data da publicação da presente lei, todos os vehiculos automo
veis deverão estar munidos de velocimetros que serão semes
tralmente verificados pela Prefeitura.

Arf. 13.° Fica o Prefeito autorisado a entrar em accordo
com a Chefatura de Policia para a boa execução desta lei.
Al't. 149 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 5 de
Agosto de 1913.
Candido Ferreira de Abrett

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 5 de Agosto de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario
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LEI N. 392 DE 8 DE AGOSTO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:

Art. 19 Fica o Prefeito autorisado'a tomar immediatas
providencias no sentido de soccorrer com agua a população
COl'itibana, podendo para isso c<!.var p:::lÇOS artezianos e outras
medidas.
Al't. 2° Para os effeitos do artigo anterior, fica igualmente
autorisado a abrir os necessarios creditas.
Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 8 de
Agosto de 1913.
C'andido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de .Cori
tiba, em 8 de Agosto de 1913.
Claro Oordeiro-Secretario

LEI N. 393 DE 8 DE AGOSTO DE 1913
A Camara Municipal de Coritina decretou e eu sancciono
a lei seguin te :
Art. 19 Os terrenos de posse situados no quadro urbano,
edificados ou não, cuja propriedade não possa ser provada paI'
carta de data ou de foro, serão revalidados com a expedição
d.o titulo de propriedade.
Art. 2° A posse pode ser provada por escripturas publi
cas ou particulares, formaesde partilha, certidão do pagamen

to do imposto predial, transferencias e averbações, ou

por

quaesquer outros meios de prova admittida em direito.
Art. 3.° Em o titulo de propriedade que será expedido

pela Prefeitura, salvo áireito de terceiros, se descl'iminará a
área, di visas e todos os caracteristicos do terreno, cobrando-se
pela carta, a taxa de dez mil réis (10$000).
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritipa, em 8 de
Agosto de 1913.

Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 8 de Agosto de ] 913.
Claro Cordeiro -Secretario

11'6

- 29LEI N. 394 DE 3 DE NOVEMBRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 Os proprietarios de automoveis de aluguel são
obrigados a collocar em logar visivel, dentro dos vehiculos,
as tabellas de preços, afim de que possam ser examinadas
pelos passageiros.
Art. 29 Aos infractores da presente lei serão applicadas
multas de 30$000 e 100$000 na reincidencia.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de
Novembro de 1913.
Candido' Ferreira de Abreu
.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 3 de Novembro de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario

TABELLA I - Automoveis sern taximetro"

I De 6 a. m'I-:-:-

CORrUDA

até

Até 2 pessoas
.
Cada pessoa mais
..
Por hora
Pl"Ítneira hora (até 2pes'3oas)...........
Cada pessoa mais..
Horas srgllintcs-.cada i de hora. ..

I

a. m.

até

6 a. m.

3$000
1$000

4$000
1$000

B$OOO
1$000
1$500

12$000
3$000
2$000

TABELLA li - Autornoveis C(lm taximetro
Até 2 pessoas:

Até 1600 metros
Fracção de 400 metros
Minuto e meio de espera

..
.
..

1$600
$400
$400

TABELLA lU

-;.

Para tres e mais pessoas :
Até 1.200 metros
Fracção de 300 metros
Minuto e meio de espera

..
..
..

1$800

$400
$400
.........
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TABF.LLA IV
Primeira hora
Horas segElintes

.
.

110$000
8$000

15$000
10$000 .

LEI N. 395 DE 3 DE NOVEMBRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 10 Fica concedido a Affonso Solheid ou á empreza
que organisar, isenção de impostos municipaes, por cinco an
nos, a contar da data desta lei, para a fabrica de vidroa que
estabelecer no municipio da Capital.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de
Novembro de 1913.
{;andido Ferreira de A.breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 3 de Novembro de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 396 DE 3 DE NOVEMBRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. Unico. A isenção a que se refere o art. 19 letra E da
lei n. 385 de 28 de Fevereiro de 1913, fica extensiva aos pre
dios de valor locativo até 360$000 annuaes, inclusive; revo
gadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal Be Coritiba, em 3 de
Novembro de 1913.
Candido Ferreira de A breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori ..
tiba, em 3 de Novembro de 1913.
,.,
Claro Cor'deiro-Secretario

.•,
.

LEI N. 397 DE 4 DE NOVEMBRO DE 9113

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono

a lei seguinte:

Art. 19 Os terrenos aforados ou de propl'iedade poderão
ser divididos em lotes mediante requerimento das partes.

I

- 31Art. 2° Quando a área do terreno a

dividir exceder de

30.000 ms 2, poderá a Prefeitura reservar uma parte

não ex

cedente de 10 % da área total para abertura de praças ou para
outro quaiquer uso publico ou municipal, isentando o foreiro
ou proprietario do pagamento dos emolumentos de -divisão de
lotes, e dispensando-os do pagamento dos impostos e foros
municipaes que incidirem sobre os demais lotes, pelo praso
de cinco annos.
Ar!. 39 O Prefeito poderá entrar em accordo com os pro
prietarios e foreiros de terrenos de área inferior á indicada no
artigo anterior, afim de que pelos mesmos sejam cedidos á
Camam lVlunicipal os lotes que forem necessarios para fins de
utilidade municipal, podendo pam esse fim disrensar os mes
mos foreiros e proprietarios do pagarcento dos emolumentos
correspondentes á divisão de lotes, e conceder-lhes isenção do
pagamúnto dos foros e impostos qlle recahirem sobre os ter
renos divididas, pelo praso de cinco annos.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 4 de

Novembro de 1913.

-1-.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal d Cori
tiba, em 4 de Novembro de 1913.
Claro Cordeiro -Secretario
LEI N. 398 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1913

A Camam MUIllcipal de Coritiba decretou e eu sanccic1no
a lei seguinte:
Art. 19 Fica isento do imposto de muro e

terreno não
edificado a propl'iedade sita á rua Visconde de Guarapuava,
pertencente ao orphanato do Cajmú, desta cidade.
Al't. 29 A isenção do referido imposto persistirá em quan
to a propriedade pertencer ao referido orphanato.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de
Novembro de 1913.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 10 de Novembro de 1913.
Claro Oordeiro- Secretario

- S2LEI N. 399 DE 17 DE NOVEMBRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 Fica concedido, fi titulo gratuito, para patrimonio

da Universidade do Paraná, o terreno situado á Praça Santos
Andrade, entre as ruas Quinze de Novembro, Garibaldi e
pelos prolongamentos da rua João Negrão e Marumby, para
nelle ser construido o predio da mesma Universidade.
S Unicu. O terreno concedido reverterá ao dominio da
Camara, se a Universidade não construir o predio ou der-lhe
destino diverso ao previsto por esta lei.
Art. 2° Fica o Prefeito autorisado a restituir á Universi
dade do Paraná os lotes n. 69, 70 e 71 da rna Dl'. Carlos
de Carvalho, independente de quaesquer emolumentos.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 17 de
Novembro de 1913.
{;andido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 17 de Novembro de 1913.
Claro Cm'deiro-Secretario

LEI N. 400 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. Unico. Os moradores das 2a e 3 zonas da cidade
ficam isentos do pagamento do imposto a que se refere a ali
nea la do art. 19 da lei n. 385 de 28 de Julho de 1913, no pri
meiro semestre do corrente exercicio; revogadas as disposi
ções m contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20 de
Novembro de 1913.
Candido Ferreira de Abr eu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 20 de Novembro de 1913.

Claro Oordeiro -Secretario

--------------------lr8'5

- 33L1<;I N. 401 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1913
A Camara Municipal de Coriliba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:

Art. Unico. Fica o Prefeito autorisado a mandar rectifi
cal' a carta de terreno de propriedade de José Marzani, salvo
direito de terceiros; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20 de
Novembro de 1913.

Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 20 de Novembro de 1913.
Olaro Oordeiro-Secretario
LEI N. 40 DE 20 DE I'OVEMBRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguin te :
Art. 1.0 O imposto a que se refere o art. 7° da lei n. 341

de 19 de Novembro de 1912, na 211 e 311 zonas da

cidade, será

cobrado á razão de ] $500 por metro corrente, emquanto não
forem calçadas ou niacadamisadas quaesquer das ruas com
prehendidas nessas zonas.
Art. 2.° Ficam comprehendidas na 2 zona da cidade,

somente para o effeito do pagamento do imposto sobre muros

e terrenos não edificados, os terrenos com frentes para a Ãve

nida do BaleI, sitos entre o engenho e a rua Gonçalves Dias;
os que fazem fren te p.Ira a rua 24 de Maio, entre as Avenidas
Iguassú e Ivahy, avenida Ivahy entre a referida rua 24 de

Maio e a ru-a Theresa Christina e esta entre Ivahy e Iguassú.
 Unico. A 2a zona da cidade seguirá pela rua João Ne
grão, praça Senador Correa, rua Dl'. Laurindo, Deodoro, Tiba-

gy e Conselheiro Barradas.
ArL 3° Os terrenos divididos em lotes, situados

fóra do
perímetro urbano: pagarão para o effeito da transferencia,
alem dos emolumentos estabelecidos, quinhentos réis por
metro correpte, ficando revogado o art. 3.° da lei n. 342 de
18 de Novembro de 1912.
Art. 49 Os terrenos divididos em lotes, situados no qua

dro urbano ou fóra delle, que tiverem de ser averbados em
virtude de direito de successão, pagarão o imposto de averba
ção correspondente a cada carta de foro, e
que se acharem divididos.

não aos lotes em

- 34Art. 59 Fica restabelecido o art. 2. o da lei n. 305 de [j de
Fevereiro de 1912 e nos 20 e 3° kilometros a que se refere esta
lei, os alinhamentos serão dados gratuitamente dentro de
quinze (15) dias da data em que forem solicitados.
 Unico. Os proprietarios de terrenos situados na zona
de 3 kilometros alem do limite urbano, que edificarem sem
previo alinhamento, incorrerão na pena de 50$000 a 100$000
de multa, alem da obrigação de removerem o predio que assim
edificarem.
Ar1. 6° O praso eslabelecido no art. 39 da lei n. 340 de 18
de Novembro de 1912, vigorará até 31 de Dezembro do cor
rente anno.
Ar1. 79 Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20 de
Novembro de 1913.
Gandido Ferreira de Abreu.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 20 de Novembro de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 403 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1913

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:

.

.A 1'1. 10 Os proprietarios de hoteis são obrigados a enviar
diariamente á chefatura de policia a lista de seus hospedes
com a declaração de nome, idade, nacionalidade, profissão e
procedencia.

Art. 2° A infracção da presente lei será punida com a
multa de 20$000 e o dobro na reincidencia.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coriliba, em 20 de
Novembro' de 1913.

Oandido Ferreira de' Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura .M unicipal de Cori
tiba, em 20 de Novembro de 1913,

Claro Cordeiro-Secretario

- 35LEI N. 404 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1913
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. Unico.

O art. 10 da lei n. 141 de 14 de Janeiro de
1905, fica assim modificado: Os açougues serão estabeleci
mentos desl.inados exclusivamente á venda de carne verde,
salames e outros proçiuctos da came, sendo nelles expressa
mente prohibida a venda de outras quaesquer mercadorias;
revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20 de
Novembro de 1913.
Gandido Ferreira de Abreu
Publicada na Seeretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 20 de Novembro de 1913.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 405 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1913
A Camara Municipal de Ooritiba decretou e eu sancciono
-a lei seguinte:

Art. 1.0 A receita do municipio de Coritiba para o exer
cicio financeiro de 1914 é orçada em 757:917$000 com o pro
dueto dos impostos que forem arrecadados no referido exer
.- - cicio, sob as rubricas seguintes:

SS
1

Imposto de commercio e officinas do quadro

2
3

Imposto de commerciodo rocio
.
Transferencias de terrenos, inclusive emo-

4
5
6

7

!'-.

RECEITA

8
9
10

li

urbano

.

185:000$000
25:000$000

lumentos sobre os mesmos
..
fmposto sobre fabricas de bebidas
.
Imposto supplementar sobre casas de venda de bebidas a varejo
..
Renda do Mercado
_
..
Addiccional de 5 % sobre os impostos dos

43:000$000
4:500$000

artigos anteriores

..

..

Rénda do Matadouro
_
Renda do Cemiterio Municipal
Aferição de pesos e medidas

FOrQs do quadro urbapo

..

,

,

..
..
..

..

11:500$000
20:000$000

14:050$000

110:000$(100
16:000$000
10:500$000
11:102$000

- 3612
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Foros do rocio
.
Terrenos não edificados e muros
.
Imposto sobre calçamento
.
Matricula e marcação de vehiculos
: ..
Emolumentos não incluidos no  3°
.
Cobrança da divida àctiva
..
Matricula de chauffeurs, cocheiros e carroceiros
..
..
Matricula de cães
.
Approvação de plantas e emolumentos da
Directoria de Obras
.
Multas
. . . . . . ..
. ..
Imposto de Viação em terrenos do rocio ..
Taxa sanita ria
.
.
Renda eventual
.
Empreza de bonds
.
Licença a vendedores ambulantes
.
Imposto de publicidade
.
Fiscalisação de infiammaveis
..
Fiscalisação da Empreza Telephonica
..
Rs.

9:215$000
60:000$OOn
55:000$000
25:UOO$000
2:000$000
26 :000$01)()

3:000$000
250$000
21:000$000
4:000$000
10:UOO$OUO
45:000$000
8:000$000
5:000$000
30:000$000
2:000$000
600$000
1:200$000
757:917$000

Art. 2° E' fixada em 757:917$000 a despeza com os ser
viços a cargo do Governo Municipal, durante
1914, de accordo com os  seguintes:



1
2
3
4
5
6

o exercicio de

Gamara Municipal
Secretaria da .Camara
.
Porcentagem aos funccionarios da Camara
Expediente
.
Alistamento e despezas eleitoraes
..
Representação
.
Ev.entuaes
.

15:640$000
1:340$000
1:500$000
l:fíOO$OOO
1:000$000
2:000$000

22:980$000
Prefeitura Municipal



1
2
3
4

Subsidio e representaç!o do Prefeito
..
Secretaria da Prefeitura
..
Direetoria do Thesouro e Contabilidade ..
Contencioso Municipal.
.

18:000$000
13:700$000
27 :680$000
11:520$000

- 315
6

Directoria de Obras
Directoria de Hygiene

n

..
.

36:300$000
10:400$000
3:600$000
55:380$000

7

Mercados Municipaes

.

8

Fiscalisação

.

9
10
11

Matadouro Municipal.
Cemilel'io 'Municipal.
Expedienle geral..

.

28:460$000 
.

12

Porcentagens

.

13

Pessoal inactivo

.

14
15
16
17
18

Restituição de depositos
Juros e amortisação da Divida
Remoção do lixo e limpesa da cidade
Obras Publicas em geral
Conservação de jardins P. praças

.
.
.
.
.

10:800$000
20:000$000
1:988$000
6:240$145
5:200$000
123: 184$000
40:000$000
166:584$855
18:000$000

In
20

Cadastro da cidade

.
.

30:000$000
36:000$000

21

Melhoramentos de etradas e caminhos do

22

Estatística

..

23
24

Auxilios e subvenções
Eventuaes

..

.

Concertos de ruas e valletas
rocio

.

.

20:000$000
3:600$000
43:300$000
5:000$000

757:917$000
Art. 3° Fita o Prefeito autorisado a despender a quantía
de H.s. 22:980$000 com os serviços a cargo da Camara Muni
cipal, de accordo com as rubricas seguintes, mediante requisi
ção da Mesa da Camara :
DESPESA

 19 - Secretaria da Camara

1 19 Secretario
1
1
1
1

.

2° Secretario
19 Official archivista
Porteiro
Continuo
'

..

.
..
..
.

4:500$000
4:000$000
3:600$000
1:800$000
1:740$000

 2° - Porcentagens
'. Gratificação especial ao 29 Secre
tario Januario Barbosa, de ac

corda com a lei

fi. 321 (20 %)

800$000

15:640$000

- 38Idem ao Archivista José E. Gonçalves (10 %)
.
Idem ao Porteiro Joaquim G. Ferreira (10 %)
..

360$000

180$000

1:340$000

 3 o - Expediente
Com esta verba

.

1:500$000

S 49 -- A.listamento e despesas eleitoraes
Com esta verba

.

1:500$000

.

1:000$000

..

2:000$(lOO

 50 - Representação
Com esta verba

 6° - Eventuaes
Com esta verba

>.......

.

2:980$000
ArL 4'? Fica o Prefeito autorisado

a despender, no exer

cicio de 1914, a quantia de Rs. 734:937$000 com os serviços
á cargo da Prefeitura Municipal, de accordo com as rubricas
seguintes:

 10 - Prefeitura
Subsidio ao Prefeito
Representação

.
..

10:000$000
8:000$000

18:000$000

4:200$000
3:360$000
2:400$000
2:000$000
1:740$000

13:700$000

 2° - .Secretaria da Prefmtura
1
1
1
1

Secretario
0
2° Official
Amanuense Daetylographo
Porteiro

1 Continuo

.
.
.

.
..

 39 - 1Jirectoria do Tlwzouro e Contabilidade
1 Thezoureiro
Gratificação para quebras
1 Contador
1 Chefe de Secção
2 1.08 Officiaes a 3:600$000

2 2.08 Officiaes a 3:360$000

..
.
.
.
.

.

4:800$000
600$000
4:400$000
3:960$000
7:200$000
6:720$000

27:680$000

--_._-

- 39 4° - Contencioso
..
.
..

4:800$000
3:360$000
3:360$000

11:520$000

Engenheiro- Director
'"
.
Gratificação para sua locomoção
1 Engenheiro.Ajudante
..
1 19 Official
"
..
1 29 O [fi cial '"
..
1 Fiscal de Obras
: ..

9:000$000
3:000$000
6:000$000
3:600$000
3:360$000
3:600$000
600$000
3:000$000
2:400$000
1:740$000

36:300$000

1 Director
1 Solidtador
1 2° Official

 59 - IJirectoria de Obras

Gratificação para sua locomoção
1 Ajudante do Fiscal de Obras
.
1 Feitor Geral
..
1 Continuo
..

 69 - IJirectoria de Hygiene
1 Direetor-Medico

.

1 Ajudante-pharmaceutico encar
regado do exame e dos generos ali menticios
..

4:800$000

.

3:600$000
2:000$000

..

3:600$000

1 Fiscal de Rendas
..
1 Fiscal Geral do quadro Ul'bano
Gratificação pará sua locomoção
1 Fiscal de Bonds e Telephones ...
1 Ajudante do Fiscal do quadro

4:200$000
3:600$000
600$000
4:200$OUO

Material para esse serviço

10:400$1 )00

S 7° - M.ercado Municipal
1 Administ.rador Geral

 8° - Fiscalisação

urbano e fiscal de inflammaveis
,
.
1 Fiscal geral para o rocio
.
Gratificação para sua locomoção
1 Fiscal geral do Matadouro. . ...
Gratificação para sua locomoção

5 Guardas montados a 2:160$000
9 Guardas a pé a 1:800$000
..

"'1 Fiscal aferidor

1 Fiscal.ajudante de aferidor

.

.

3:000$000
3:600$000
600$000
3:780$000

600$000
10:800$000
16:200$000
2:400$000
1:800$000

55:380$000

- 40 9° - Matadouro Municipal
1 Administrador

.

1 Auxiliar

.

3:780$000
2:400$000
6:480$000

3 Guardas montados a 2:160$000
1 Yeterinario
.
Custeio (pessoal jornaleiro despesas gera':ls)
.
Extraordinarios
.

3;000$1)00

12:000$000
800$000

28:460$000

 109 - Cemiterio Municipal
1 Administrador

.

3:000$000

Custeio (pessoal jornaleiro despesas geraes)
.

7:800$000

10:800$000

 11° - Expediente Geral
Papeis, tinta, etc
.
Publicação de aetos e actas e im
pl'essões diversas (contraeto) .....
Publicações e despesas extraordinarias
.
Aluguel de casa
.

2:000$000
12:000$000
2:400$000
3:600$000

20:000$000

 129 - Porcentagens
A Claro G. Cordeiro, 10 % sobre
os vencimentos, lei n. 321. ..
A Pedro da S. Arouca, idem, idem
A Antonio Herderico da Costa,
idem, idem
.
A Eduardo Eleuterio da Silva,
idem 20 %
.
A. Tristão A. de Miranda,idem 10%

420$000
440$000

396$000
432$000
300$000

1:988$000

 13 - Pessoal inactivo
1 Director Secretario
1 Ajudante de engenheiro
1 Fiscal

2 Guardas-Fiscaes

:

..
.
.

..

2:400$000
859$960
1:692$300

1:287$885

6:240$145

 14° - Restituição de depositas
Com esta verba

.

.

5:200$000

S 159 - Juros e A.mortisação da IJivida
Com esta verba

.

123:184$000

q'D"')
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S 169 - Remoção do lixo e limpesa da cidade
Com esta verba ..... ,

...

......

40:000$000

 17° -- Obras publicas em geral
Com esta verba

.

166:581.$855

 18° -- Conservação de jardins e praças

Com esta verba........

--

'

_

18:000$000

 19° -- Cadastro dÇl cidade
Com esta verba

30:000$000

 209 -- Concertos de rUflS e valetas
Com esta verba

36:000$000

 219 -- J.vIel1wramentos de estradaS e caminlws do 1'ocio
Com esta verba........................

20:000$000

 22 -- Estatistica
1 Encarregado da Eslatistica Industrial de Curityba
.

3:600$000

S 23° -- Auxilias e subvenções
A uxilio á escola da Federação Espirita do Paraná
.
Idem.ao Orphanato do Cajurú
.
Auxilio annual para manutenção
de uma Maternidac1e
.
Idem idem para um hospital de
tuberculosos

..

Idem idem para a Gota de Leite ..

1:500$000
1:800$000
10:000$000
10:000$000
20:000$000

43:300$000

S 249 -- Eventuaes
Com esta verba

.

5:000$000
734:937$000

RESUMO
A despender com os serviços da
Camara Municipal
.
A despender com os serviços da
Prefeitura Municipal
..

22:980$000

734:937$000
757:917$000
--..J
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DISPOSIÇÕES PERMANENTES
Art. 59 Para o exercicio de 1914 vigorarão as tabellas de
impostos que esta acompallham, com o accrescimo de 25 % a
que se refere a lei n. 254 de 3 de Novembro de 1909,
as modificações seguintes:
Casas ou clubs onde hajam jogos, cobrando
barato, por mez
Garages até 3 aulomoveis, licença
Imposto annual.........
Garages de mais de 3 automoveis, licença.....
Imposto annual...
Officina para concerto de automoveis, licença..
Imposto annual

art. 89 e

100$000
100$000
100$000
150$000
200$000
10U$000
200$000

Art. 69 Fica revogada a lei n. 354 de 2 de Dezembro de
1912, sendo creado o serviço de estatistica da producção e
exportação industrial do municipio da capital, á cargo de um
encarregado, com os vencimentos da labella.
Art. 7° Os primeiros e segundos Escripturarios da Pre
feitura Municipal passam a denominar-se Officiaes. O Secreta
rio e Escripturario da Camara passam a denominar-se 19 e 20
Secretarios.
A rt. 89 Fica o Prefello autorisado a mandar erigil' na
praça Zacharias um monumento commemorativo á fundação
da ex-Provincia do Paraná, confiando a sua execução a es-.
culptores paranaenses.

Art. 99 Fica o Prefeito igualmente aulorisado a conslruir
um necroterio no Cemiterio Municipal, podendo, para esse

fim, despender até a quantia de 15:000$000.
Art. 109 Fica creado o logar de cobrador dos imrostos
lançados pela Prefeitura, percebendo 3 % pela importanci"
que arrecadar, ficando encarregado do mesmo serviço o Fiscal
Geral de Rendas, sem porcentagem.
S 10 Os cobradores só poderão entrar em exercicio depois
de prestar cada um a fiança de dois contos de réis em dinheiro
ou em apolices federaes, esladoaes ou municipaes.
 29 Os recibos de cobrança dos impostos deverão obede
cer  uma serie especial, com a declaração de cobrança ex lerna

e serão extrahidos e rubricados pelo escrivão do Caixa, rubri
cados pelo Thesoureiro e aS3ignados pelo cobrador.
.
Art. l.l9 Os fiscaes aferidores, fóra das epocas de aferição

de pesos e medidas e da marcação de vehiculos, deverão auxi
liar a fiscalisação, especialmente a de vehiculos.

A90
- 43Art. 12° Fica o Prefeito autorisado a retirar da somn:a
do emprestimo, até a importancia de trezentos contos de réis'
(300:000$000) para ser construido o Paço Municipal.
Art. 139 Fica o Prefeito autorisado a dispensar o paga
mento dos emolumentos de transferencia sobre os terrenos
adquiridos para a construcção de casas para as familias das
victimas do combate do Irany, bem como os d8mais emolu
mentos e contribuições àevidas pelos alinhamentos e alvarás
de licenças pará as mesmas construcções.
Art. 149 O Solicitador do Contencioso será unicamente
encarregado da cobrança amigavel da divida municipal, com
direito á porcentagem de 5 % sobre o que arrecadar, sem pre
juizo dos vencimentos, cabendo esta mesma porcentagem ao
advogado, exclusivamente pela cobrança executiva que ef
fectuar.

Art. 159 Fica o Poder Executivo Municipal autorisado a
adquirir quinhentos exemplares do livro de educação civica
denominado-Pontos da Nossa Historia -, de que são autores
os professores Verissimo de Souza e Lou renço de Souza, e
distribuil-os pelas escolas publicas.

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS
Art. 16° Os cargos creadus em virtude desta lei, deverão

ser prehenchidos pelos funccionarios que os já exercem em
com missão.

Art. 17° O exercicio financeiro de 1914 começará em 1°
de Jaueiro e terminará em 31 de Dezembro do mesmo anno,
com um mez addicional para sua liquidação e encerramento.
Art. 189 Revogam-se as disposições- em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20 de
Novembro de 1913.
Candido Ferreira de A.breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 20 de Novembro de 1913.

Claro Cordeiro-Secretario

--------=----------""'-
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N; t>E: I)1t)OS'J.íOS V.«. :1914
Qualidade do Imposto

 1° -- A
1

Agencia de loterias do Estado,
Imposto annual.

2

3

4

15

6

7
8

•

.

licença
.

.

Agente de bilhetes de loterias de fóra do
Estado, licença
.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
Agencia de companhia de seguros de vida ou

10
11
12

,.

13
14

I

200$000
300$000

de fogo, licença
200$000
Imposto annual
.
.
.
300$000
Agente de companhia de seguros de vida e de
fogo, licença.
.
Imposto annual
.
.
500$000
Agente de companhia ou sociedades mutuas
do Estado, licença.
'X 100$000
Imposto annual
..
.
100$000
Agente de companhia ou sociedades mutuas
de fóra do Estado, licença
.
'A 100$000
Imposto annual
.
150$000
Filiaps de baúcos nacionaes e extrangeiros,
imposto annual
.....
600$000
Agente de casas commerciaes do paiz ou do
estrangeiro que offerecer mercadorias por
amostras, estabelecido em casas particulares

X OO$OOO

ou com escriptorio, licença

9

150$000
lOU$OOO

Imposto annual .
..
Alfaiataria com venda de fazendas, de 1 clas
se, licença
Imposto annual
..
.
Idem, idem de 2 classe, licença .
Imposto annual .
Idem, idem de 3 classe, licença.
Impof?to a nnual .
Idem, sem venda de fazendas, de 19- classe,
licença.
Impost.o annual .
.
Idem, idem de 2a classe, licença .
Imposto annual
..
Aranha de 4 rodas,independente de matricula
Dita de 2 rodas, idem

200$000
200$000
150$000
200$000
100$000
150$000
80$00
100$000
60$000
80$000
40$000
30$000
1õ$000
10$000

¥)I\
-, 45,...-,

15
26

Açougue de carne verde, de P classe, licença
Imposto annual .
Idem, idem de 2\l classe, licença .
Imposto annual

17

Continuação.

18
'19

.

A molador com rebolo, licença
Imposto annual.
.
.
.
Aguardente que entrar no municipio, por
pipa.

20
21

.

Idem, idem (fóra do rocio), licença

.

.

.

100$000
100$000
80$000
80$000
40$000
50$000
30$OUO
5$000
5$000

Alcool nacional, idem por pipa
Automoveis, matricula annual

5$000
O$OOO

S 29- B
1

Botequim junto aos circos ou outros estabe
lecimentos de divertimentos publicas, por
mez, adiantadamente

2

3

4
5
6

7

.

Botequim, casa de pasto ou restaurant de 1 a
classe, licença
Imposto annual .
Idem, idem de 2\l classe, licença
Imposto annual .
Idem, idem de 3a classe, licença
Imposto annual .
Idem, idem de 4a classe, licença
Imposto annual .
Banco ou casa bancaria, imposto annual

Baile a fantasia, não sendo gratuito, licença
para os 3 dias

8
9

Baile puhlico, não sendo gratuito, cada um
Barbeiro com perfumaria e miudezas, licença

Irn.posto annual.

.

.

Imposto annual.

.

."

10 - Idem selli pêrflimã'riã', -de.....P classe, licença
11

12
13

Idem, idem de 2'!- classe, licença
Im,posto ann ual.
.
.
Idem, idem de 3a classe, licença
Imposto annual .
Bilhar.
.
.
.
.
Imposto annual por cada um
.

14

Brigas de gallo, fóra do renhideiro, licença

15

Brinquedos e pdpeis, loja de, licença

por dia.

.

.

.

.

.

50$000
150$000
150$000

15P$000
1'00$000
90$000
80$000
5.0$0(10
50$000
500$000

80$000
50$000
100$000
150$000
80$000
80$000
50$000
50$000
30$000
30$000
100$000 ..r£
80$00010$000
100$000

46 -

16

17

Imposto annual .
Banha, refinação ou fabrica de, licença
Imposto annual
Bilhetes de loteria, vendedores por c::mta ou
não das agencias, mensalmente

18
19
20
21

22
23

Balança decimal para engenho, aferição
Idem de balcão, aferição
Idem de pharmacia, aferição
Bebidas (agentes de fabricas de fÓl'a do Es
tado) licença
Imposto annual
Bicycletas, imposto annual
»
a vapor, imposto annual

150$000
1UO$000
150$000

10$000
10$000
8$000
10$000
200$000
300$000
5$000
8$000

3'9-C
1.

2

3

4

6
7
8

Casa d pensão que forneça comida para fóra,

P classe, licença .
Imposto annual
De 2<;t clase, licença
.
Imposto annua].
.
Casa em que se vendam fazendas, chapéOs,
calçados, ferragens, seccos e molhados e ou
tros semelhantes, juntos ou separadamente,
em grosso ou por atacado em grande escala,
licença.
Imposto annual
.
Idem idem por grosso ou varejo de P, 2 e
3 classes, licença.
.
Imposto annual para a l classe
»
»
»
a 2 classe
liI
»
»
a 3 classe
.
Dita, dito dito de 4a classe, licença __ "
Imposto annual
...""=
Dita, dito dito de 5a classe, licença
Imposto annual
..
Dita, dito dito de 6a classe, licença
Imposto annual.
.
Dita de qualquer outra classe, licença
Imposto annua.l .
.
Casas especiaes de calçados ou chapeos, li
cença

.

.

Imposto annual de 1 classe.
Jdem idem de 2 çlasse.

100$000
80$000
50$000
50$000

500$(JOÓ

1:200$000
300$000
800$000
600$000

" 400$000

150$000
200$ODO
100$OUO
120$000
80$000
80$000
60$000
60$000
200$000
400$000
50$OOO

'-A'
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Casa de penhores e descontos,

imposto

an

nual

10

Casa de commissões, licença.
Imposto annual

11

400$000
200$000
150$000

Dita cujo ramo de negocio consista em joias,
pedras preciosas, obras de ouro e prata e re-
logios, licença

200$1)00

Imposto annual de I? classe.

400$000

»

12

13

14

15
16

»

Por cada espectaculo..

17
18

19
20
21
22
23

25

6

.

Circos, coretos, etc. aluguel da praça para as
suas edificações, por metro quadrado
Idem, para touradas, licença
Por cada fllncção .
.
.
Casa especial de fructas, licença
Imposto annual .
Conteitaria de 1a classe, licença
Imposto annual
.
Dita de 2.a classe, licença
Imposto annual
.
Dita de 3a classe, licença
Imposto annual.
.
.
Confeitaria sem venda de liquidos espirituo-

sos, licença.
24

300$000

» 2 classe .

Idem com salão para bailes, que tenha jogo
de bolas, embora pertença á sociedade ou
club, imposto annual .
Idem de banho, licença
Imposto annual
..
Companhia Dramatica ou Lyrica ou de con
certos publicos, licença.
Por cada espectaculo
Dita equestre e gymnastica, licença
Por cada espeetaculo
.
Dita de outra qualquer especie não especifi
cada para espectaculos publicas, licença

."

Imposto annual
.
Cortume de 1.a classe, licença
Imposto annual
Dito de 2 classe, licença
Imposto annual .
.

Cortume de 9 classe, licença

100$000
50$000
60$000

50$000
50$000
100$000
50$000
10u$000
50$000

$300
500$000
500$000
50$000
60$000
200$000
500$000
150$000
300$000
100$000
200$000
100$000
60$000
200$000
200$000
150$00l)

150$000
100$000

- 4827

Imposto annual

100$000
100$000
100$000

Caldeireiro, licença
Imposto annual

28
29

30
31
32

33
3435
36

Corretor, imposto annua1
Corridas de cavallos fóra do Prado, licença

2(JO$000

com mola, caàa roda annualmente
Idem idem sem mola, cada roda
Carro de aluguel pam passeio 011 passageiros,
cada roda annualmente
Dito particular, cada roda annualmente .
Carrinho pl'oprio para conducção de lenha,
e outros objectos, cada roda annualmente
Carro, carreta ou carretão, cada roda annualmente .
.
.
Carros de praça ou particulares, matricula

3$000

Carro ou carroça para conducção de carga,

annual.

37
38

.

Ditos de quatro rodas para conducção na ci
dade, matricula annual.
Ditos de duas rodas, para conducção na ci
dade, matricula annual

39

40
41

42
43
44
45

46

47

Carroças

ou

carrinhos

50$UOO

6$000

10$000
5$000

2$000
2$000
10$000

10$000
5$000

que vêm á cidade

com pl'ocluctos da lavoura ou industria, ma
tricula annual
Cocheira ou estrebaria que receba animaes á
trato, annualhlente
Casa em que se vendam moveis novos ou
usados, licença
Imposto annua], para a de P classe
Idem, idem para a de 2g. classe
Idem, idem para a 3t classe.
Club que tiver bilhar ou botequim, imposto
annual..
.
Idem que liver jogos, cobrando barato.
Cães açaimados, matricula annual
Carpinteiro (officina de) licença
Imposto annual
.
Chapéos de solou de cabeça (officina de COll
certar) licença
Imposto annual .
Cerveja entrada de outro municipio, licença
para vender.

5$000

50$000
150$000

300$000

200$000
150$000

150$000
300$000
5$000
50$000
30$000

50$000
50$000

300$000

-.49 48
49

Calçado,vendedor ambulante,imposto annual
Carrinhos de conducção de pão, cada roda,

50$000

50
51

annualmente
Matricula
.
Cocheiros, matricula
Casa de negocio em geral onde se venderem

3$000
5$000
20$000

drogas e preparados medicinaes, licença
. Imposto annual

52
53

94
55

56
57

58

.

Cooperativas industriaes, imposto annual
.
Cinematographo (annualmente) licença
Por cada espectaculo.
..
•
Casas de machinas para industrias, licença
Imposto flnnual.
•
Ditas de machinas de costura, licença.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
Casas tom vendas de bebidas alcoolicas, em
consumo no balcão, annualmente.
.
.
Casas com vendas de bebidas em garrafas,
não cunsumidas no balcão, annualmente
.

Casas com venda de bebidas para serem con
sumidas no balcão, quando forem de
infrior, ou botequim, annualmente

150$000
200$000
300$000
50$000
5$000
150$000
200$000
100$000
200$000
60$000
30$000

classe

30$000

 4.° - D
1

2

-.3

Deposito de forragem, licença
Imposto annual.
.
Dito de xa rque, licença.
Imposto annual.
.
.

.

.

.

Dito ou casa para a venda de lenha ou com
bustiveis, licença.

Imposto annual.
.
.
.
.
.
4 Dito de farinna de trigo, centeio, milho ou
farello, productos do municipio, licença
Imposto annual.
.
.
.
.
Õ' -DitoAe madeira, licença
.
Imposta annual de 1 classe.
Idem idem de 2 classe.
.
.
.
.

6
7

8

Dito de cal e materiaes de. construcção, im-

posto annnal de 1'!- classe
Idem, idem de 2 classe

Drogaria, licença .
.
Dentista, licença.
Imposto anuual

.

.

•

.

60$000
60$000
100$000

80$000

50$000
30$000

50$000
60$000
80$000
200$000
100$000
150$000
100$000
150$000
400$000

150$000

- 509

Imposto annual
Deposito de farinha de trigo

.
importada, de

1 a classe, licença .

10
11

Imposto annual
Idem, idem de 2i'1 classe, licença
Imposto annual .
Despachantes. imposto annual

150$000
200$000
200$000
100$000
100$000
50$000

S 5° - E
1

2

3

4
5

6

7

S
9

10

11
12

Escriptorio de comp:mhia, em preza indus
trial ou mercantil, licença
Imposto annual
Dito de engenheiro, agrimensor, advogado,
solicHador, tabellião, escrivão, inclusive o de
casamento e ecclesiastico, medicos, guarda
li vros, licença
Imposto amlUal
Emprezas ou companhias industriaes que
funccionarem na capital e que estiverem su
jeitas ás disposições de leis ou con tl'actos
pagarão 2 % sobre o capital.
Empreiteiro de obras, imposto annual .
.
Engenho de serrar, á agua, vapor etc. licença
Imposto annual, para o de P classe
Idem, idem para o de Z!' classe
Emolumentos de concessão requerida á Ca
mara Municipal (Lei n. 204 de 22 de Abril

200$000
200$000

SO$OOO

SO$OOO

100$000
150$000
300$000
200$000

de 1907)
Idem sobre o valor dos contractos lavrados
com a Camara, meio por cento ( %) inde
pendente do respectivo :sello.

20$000

Camara ou pela Prefeitura
Idem de certidõel'1 passadas pelas secções da
Camara, por linha
Por anno de busca
Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se
vender leite, licença
Imposto annual.
.
Encadernação, officina, licença
Imposto annual
Estofador, officina de, licença
Imposto annual ,

5$000

Idem por qualquer .licença concedida pela

$100
1$000

50$000
60$000
60$000
100$000
50$000
80$000

-----,.-----------------n='Y I
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Especlaculo, conerto etc., etc., sem ser por
companhia, mas do qual aufiram lucros,
licença.
Por espectaculo

14
15

1
2

3

.

Eledricidade (venda de objeetos de) licença.
Imposto annual
Engt'axate, licença
Imposto annual
Por cada cadeira, annualmente, mais

Fabricas:
De beneficiar herva-maUe, 1 classe, licença.
Imposto annual .
Dito, dito de 2 classe, licença
Imposto annual

De biscoutos, licença

.

Imposto annual

4
5
6

Fabrica de mobilias de vime, 1" classe, licença
Imposto annual
Idem, idem de a classe, licença
Imposto annual
Idem de gravatas e espartilhos, licença.

Idem de vassouras e escovas, licença
Imposto annual

8
9

10

11
12
13

14
15

.

.

Idem de chapéos, de 1 classe, licença

Imposto annual

.•

.

.

Idem, idem dê 2 classe, licença .
Imposto annual

.

Idem de chapéos de sol e deposito dos mes-

mos, licença.

.

Imposto annual

.

.

Idem de carros de passeio, licença.

Impost.o annual.
.
.
.
Idem de carroças ou carrinhos, licença.
Imposto annual
De picar lenha, licença.
Imposto annual

Idem de sabão e vellas, de P classe, licença.

imposto annual

.

Idem, idem de 2 classe, licença .
Imposto. annllal

300$000
400$000
200$000
300$000
100$000
150$000
100$000
80$000
50$0(10
30$000

ft)0$000

Imposto unnual

-7

50$000
15$000
100$000
200$000
20$000
20$000
5$000

150$000
50$000
80$000
200$000
200$000
150$000
100$000

100$000
150$000
150$000
150$000
60$000
80$000
80$000
100$000
150$000
300$000
100$000
200$000
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16

Idem, idem de 3a classe, licença

17

Fabrica de aguas gazozas, seltz e gelo, de 1<).

18
19

20
21
22

23

24
25

26

Imposto annual

classe .
Imposto annual

Imposto annual .
Idem, idem de 3 classe, licença.
Imposto annual .
.
Fabrica de cerveja, de 1 classe, licença
Imposto- annual

Idem, idem de 2a classe, licença

150$OUO
200$000
100$000
100$000
500$000
800$000

Idem, idem de 2a
Imposto annual
Idem, idem de 3<).
Imposto' annual

300$000
600$000
200$000
400$000

Fabrica de

classe, liccuça
.
classe, licença
.

bebidas artificiaes ou licores, 1 

classe, licença
Imposto annual .
Idem, idem de 2<). classe, licença ,
Imposto annual .
Idem, idem de 3<). classe
Imposto annual.
.
Fabrica de vinagre, licença
Imposto annua]
.

Idem de charutos ou cigarros, que venderem

28

preparados, de fóra, la classe, licença
Imposto annual
Idem. idem de 2a classe
.

30
31
32

33

fóra, la classe, licença .
Imposto annual .

Idem de
Imposto
Idem de
Imposto
Idem de
Imposto

»

500$000
1:000$000
300$000
700$000
200$000
500$000
100$000
200$000
150$000
300$000
200$000

150$000
18(1$000
lDQ$OOO

de 2<). classe

vidros, licença.
annual.
.
papel, licença.
annual.
.
colla, licença .
annual .

-200$000

150$000
20Ú$000
200$000
80$000
50$000

Idem de torrar e moer café, 1<). classe, licença
Imposto annual

34

.

Idem; idem que não venderem preparados de
»

1---

200$000
300$000

.

27

29

80$000
150$000

.

Idem, idem de 2 classe, licença
Imposto annual

100$000
150$000
100$000
100$000

- 5335

36

37
38
- 39

Idem de
Imposto
Idem de
Imposto

3a classe, licença
annual
..
fogos artificiaes, licença
annual..

100$000
80$000
150$000
.

Idem de barricas, de Ia classe, licença.

Imposto annual
.
Idem, de 2 classe, licença
Imposto annual .
Idem, de 3 classe, licença

.

Imposto annual

40
41

42
43

Idem de massas, licença.
Imposto annual
.
Idem de desfiar fumo, licença
Imposto
Idem de
Imposto
Idem de

annual.
.
.
.
.
meias ou tecido de malha, licença
annual
..
phosphoros, p.l classe, licença.

Imposto annual

.

44

Idem, idem de 2 classe, licença

45

Imposto annual
.
.
De caramellos, Ia classe, licença
Imposto annual

46

Idem, idem de 2a classe, licença

47

48

Imposto annual

De pregos, licença.

Imposto annual

De tecidos, licença

49

Imposto annual.
.
.
.
De colchões ou acolchoados, licença
Imposto annual .

50

De sellins e arreios, F classe, licença

51
52
53

Imposto annual.
.
.
Idem, idem de 2a classe, licença
Imposto annual.
.
.
.
De chapéos para senhoras, licença
Imposto annnal .
De roupas, licença
Imposto ann ual.
.

54

Flores, fabrica de, licença

55

De fi tas, licença
Imposto annual

Imposto annual

.
•

50$000
100$000
100$000
50$000
50$000
20$000
20$000
100$000
100$000
100$000
150$000
100$000
150$000
400$000
500$000
400$000
300$000
80$000
100$000
60$000
80$000
100$000
150$000
200$000
200$000
80$000
100$000
100$000
150$000
BO$OOO
100$000
100$000
150$000
150$000
200$000
50$000
50$000
150$000
150$000
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56

De calçado, a vapor ou por outro meio me.

chanico, licença
imposto annual

57

Idem, idem lofficinas) de P classe, licença

58
59

Idem, idem de' 2 classe, licença
imposto annual
Idem, idem de 3ó?- classe, licença

6u

Idem, idem de 4a classe, licença

imposto annual

imposto annual

61
62

.

imposto ann ual

De pianos, licença.
imposto annual.

.

De latas e baldes, ou só de latas ou baldes,
licença.
....
imposto annual para a 1 classe

63

Idem, idem idem para a :3 classe, licença
imposto annual para a 2'.l classe

64

De palhões, licença
imposto ann ual
De camas de ferro, licença
imposto annual
.
De moveis, á vllpor, 1i;l cla3e, licença

65

66

200$000
300$000
15('$00U
200$000
100$000
150$0(10
80$00U
100$000
50$000
50$000

150$000
200$000
100$000
200$000
100$000
100$000

U>O$UOO

150$000
100$000

150$000
150$000

imposto annual
..
Idem, idem de 2 classe, licença
imposto annual
.

25()$000

68

Idem, idem de 3a classe, licença
imposto annual

80$000
100$000

69

Idem, idem de 4 classe, licença
imposto annual

50$000
60$000

70

De chocolate, licença
imposto annual
.
De molduras para quadros, F classe, licença,
imposto annual

67

71
72

Idem, idem, idem de 2i;l classe, licença.
imposto annual

73

De ladrilhos, licença
imposto annual

74

100$000
150$000

100$000
100$000
100$00U
150$000

80$000
70$0(JO

100$000
100$000

.

De tijollos e telhas, movidas a vapor ou agua,
de P classe.
imposto al1nuàl .
,

.

150$000
200$000

- 5575

Idem, idem, idem, por qualquer systema, de

100$000

11). classe, licença .
...

]50$000

80

Idem, idem, idem, etc. de 2:). classe, licença .
imposto annual .
Fundição á vapor, licença
imposto annual .
Funileiro de la classe, licença
imposto anllual " .
Idem de 2l!- classe, licença
imposto annual.
.
.
.
.
Ferreiro ou ferrador, de 11). classE', licença

81

imposto annual
.
Idem, idem de 21). classe, licença

80$000
70$000
200$000
300$0110
80$000
100$000
nO$OOO
6U$000
80$000
80$000
50$000
50$000
30$000
20$000
80$000
100$000

imposto annual..

76

77
78

79

82

83

imposto annual
.
Idem de3l!- classe, licença
.
imposto aBnual
,
Forragens, deposi lo de, licença
imposto annuaI

S 79 - H
1.
2

3

200$000
300$000
150$000
200$000
80$000
100$000

Hotel de 1 <t classe, licença
imposto annual.
.
Idem de 2'!- classe, licença
imposto annual.
.
Idem de 3:). classe, licença

imposto annual

 89 - I
1
2

Imposto predial sobre o valor locativo annual
dos predios alugados, 12 %
.
.
.
Idem, idem dos predios habitaJos pelos pro-

---- -p(ios- donos, 5 %

3

.

.

.

.

,

.

".

,

.

.

lnstrumentps, officina de concertos, licença.
imposto annual

'.

50$000
80$000

 -99" -'-o J

1

2

Jogo de bolas, na cidade, sem venda de pou
les, licença .
imposto annual.
.
.
Dito fóra da cidade, licença .
imposto annual .

100$000
100$000
50$000

20$000

- 56

 10 - K
1

Kiosque que se estabelecer nas praças não
ajardinadas, ou ruas, para botequim etc. li
cença

.

imposto annual.

2

.

.

.

.

.

Idem para "enda de jornaes ou flores, com
approvação da Prefeitura, licença.

200$000
200$000
30$000

Sll-L
1

2

3
4

fi

6

7
8
l1

10
11

Lavanderia a vapor, licença.
imposto annual.
.
.
Limas, officina de, licença .
imposto annual.
.
.

.

Licença para vender areia extrahida dentro
ou fóra do rocio, imposto annual ..
Idem para extr-nhir saibro ou pedra dentro
do rocio, em terreno não aforado, para fim
commercial; imposto annua!.
.
.
.
Idem para trazer realejos e outros instrumen
tos, panoramas e outros divertimentos, to
cando ou rriostrando por paga, nas ruas, es
tradas e casas, imposto annual
.
Leiloeiro, licença.
imposto annual
.
..
Leilão de qualquer especie, cada um
Litographia de 1  classe, licença
imposto annual .
Dita de 2a classe, licença
imposto ann ual
.
Livraria de P classe, licença.
imposto annual .
Dita de 2 classe, licença
imposto annual .

80$000
100$000
50$000
50$000
20$000

20$000

50$000
100$000
200$000
20$000

200$000
400$000
200$000
200$(100

150$000
200$000
100$000

._r ."'150$000

S 12 M
1

2
3

4

Marmorista ou estatuario, lichça.
imposto annual .
Moinho para cereaes licença
imposto annual
.
Idem, ide1ll, idem á vapor, licença
imposto annual .
.

Ditos de moer assucar, licença

80$000
100$000
60$000
80$000
]00$000

100$000
100$UOO

- 575
6

7

8
9

Imposto annual .
Mascate que vender ou trocar imagens, im
posto annual
Idem de objeclos de folha e ferro batido, im
posto annual
Idem de fazendas, armarinhos, perfumarias,
calçados e seu semelhantes, só com uma
caixa, imposto annual .

Idem idem idem etc., com cargueiro, cardnho ou companheiro, imposto annual
Modista, officina de P classe, licença.
imposto annual

10
11

12
13
14

15

lt>

Idem de 2 classe, licença
imposto annual .
.
Mobilias (officina de concertar ou envernisar)
Licença
imposto annual
Metro, aferição de um .
Medidas, aferição de cada terno
Mensageircs QU rapido (empreza de) licença
imposto annual
Musicas (casa especial de) licença
imposto annual
.

Musicas (bandas de musica ambulantes, li-

cença

.

17 Moinhos a vapor ou não, de la classe, licença
imposto annual

18
19

1
2

1

2

Idem de 2 classe, licença

imposto annua!

.

Idem, idem de 3 classe, licença

imposto aBnual

.

150$000
100$000
80$000

600$000
1:000$000
80$000
100$000
fiO$OOO
60$000
50$000
50$0()ü

5$000
10$000
80$000
10U$000
100$000
150$000
100$000
100$000
150$000
80$000
100$000
50$000
40$000

 13 - O
Ourives que trabalhar em ouro, prata e con

certos, de 1 classe, licença .
imposto annual
.
Idem, idem de 2;:1 classe, licença
Imposto annual

80$000
100$000
80$000
60$000

 14 - P
Perfumarias (casa especial de) licença

Imposto annual.

.

.

.

Papeis e brinquedos (loja de) licença
jmposto anflual 
!
!
•

.

150$000
200$000
100$000
150$000

-58 3

4
5

6
7
8
9

lu
11
12

13
14
15

Pintor, licença
Imposto annual.
.
Padaria de 1\\ classe, licença.
imposto annual.
.
Idem de 2 classe, licença
imposto ann ual.
.
.

.
.
Idem de 3 classe (fóra do rocio) licença
imposto annual.
.
.
.
.
Pharmacia de la classe, licença
imposto annual

Idem, idem de 2a classe, licença
imposto annual.
.
.
Idem, idem de 3\\ classe, licença
imposto annual.
.
.
Dita homeopathica, licença .

.

imposto annual
Phonographo, licença

.
.
.
Photographia de 11,1 classe, licença
imposto annual
.
.
Idem, idem de 2 classe, licença
imposto ann ual
.
Pipa d'agua á venda, imposto annual
Pezos, por aferição de terno.

50$000
00$000
120$000
100$000
80$000
60$000
50$000
30$000
200$000
300$000
150$000
200$000
100$000
150$000
80$000
100$000
30$000
150$000
200$000
80$000
100$000
20$000
10$OQO

S 15 - Q
S 16 - R
1

Renhideiro ou estabelecimento para brigas

2

.
Refinação de assucar, licença
imposto annual .

de gallos, licença .
imposto annual .

100$000
200$000
150$000
200$000

S 17 - S
1

2
3

Sirgueiro, officina de, licença
imposto annual.
.
.
.
Serralheiro ou ajustador, licença.
imposto annual
.
Salsicharia, licença
imposto annual .
.

,

80$000
80$000
50$000
50$000
100$01)0

100$000

S 18 - T
1

Taverna, licença
imposto annuâl

60$000
60$000

- 592

Torneiro, officina de, licença.
imposto annual
.
.
 Typographia com officina de encadernação ou
pautação, ele., lir.ença .
i m posto ann ual

4

[j

.
Tintureiro, licença
imposto annual de 1 classe.
Idem, idem, idem de 2 classe, licença.
Idem, idem de 3 classe, licença
Tanoaria, licença.
imposto annual

50$000
30$000
200$000
250$000
100$000
100$000
80$000
50$000

30$000
120$000

S 19 - y
1
2

3

Vendedores ambulantes de generos de 1
necessidade, por mez, adiantadamente.
Vendedores ambulantes de doces, fruelas,
etc., licença .
Imposto annual .'
Velodromos, frontões, kermesses, tiro ao al
vo, parques ou outros estabeiecimentos onde
se vendam poules de jogos permittidos por
lei, licença.
.
Imposto mensal..

4

,rj
6

7

...

Vendedores ambulantes de bilhetes de Lote
ria, imposto mensal (Lei n. 240 de 24 de
Abril de 1909
Vidraceiru, licença
Imposto annual.
.
Vendedores de roupas feitas e outros arte
faelos semelhantes, pelas ruas ou local determinado, licença mensal.
.
Idem d.e joias em bolsas, caixas etc., licença
mensal.

10$080

30$000
20$000

500$000
300$000

10$000
50$000
50$000

100$000.
100$OGO

S20-X
1

2

Xarque, deposito de, licença.
Imposto annual .

Xârqueada, licrnça

100$000
80$000

100$000

Imposto animal.
.
.
..
150$000
As casas que vendel'em bebidas alcoolicas a varejo, para

serem consumidas em copos ao balcão, pagarão mais o im
posto addicional de 60$000 annual ; as que venderem as mes
mas bebidas em garrafas ou quaesquer outras vasilhas, não

sendo consumidas uo balcão, 30$000 annuaes.

- 60Os impostos de commercio e officinas são ac(rescidos de
25 % addicionaes, na forma do art. 8 da Lei n. 254 de 3 de
Novembro de 109.
As officinas onde forem vendidos objeetos importados,
alem do imposto, pagarão mais o determinado na 6a classe das
casas de commercio.
Todos os impostos que não estiverem classificados n'esta

tabella serão cobrados de 20$000 á 500$000.
As casas lançadas, e que no lançamento subsequente te
nham melhorado de classe, mas não possam ser elevadas á
classe Kuperior, poderão ser lançadas com um augmento de

10% a 50 %.

TABELLA de preços para as armazenagens
de inflammaveis (por treis mezes) :
Agua-raz (pipa e fracções) .
Kerosene ou gazolina (caixa)
Foguetes sem flexas e bombas (kilo)
Polvora ou dinamite .
Foguetes com flexas (kilo).
.
.
Fogos de artificio em grandes volumes (me

no deposito

1$000
$300
$040
$020
$060

...

2$000

Ditos para salões e outros não classificados
(kilo) .

$100

tro cu bico ).

..

 21 - MATADOURO MUNICIPAL
1

2
3
4
5
6
7

8

9

Gado vaccum abatido

para xarqueHda, por
cabeça.
Dito abatido no Matadouro, inclusive preparo
Vitella, idem idem idem
Porcos, idem idem idem
Idem idem idem fóra do Matadouro
Idem idem idem para fabrica de banha.
Cada lanigero e caprum, abatido no Matadouro, inclusive preparo
.
Gado abatido para xarqueada, montada com
machinismos e apparelhos modernos (Lei n.
339 de 13 de Novembro de 1912.
.
Taxa especial para a Santa Casa de Miseri

2$500
7$000
3$000
3$OClO
2$000
1$000
2$000

1$000

cordia (lei n. 8 de 10 de Maio de 1900)
S 22 - MERCADO MUNICIPAL
1

Bancas no Mercado para a venda de fruetas,
hortaliças etc., aluguel mensal por metro
quadrado

5$000

f0

- 612
3

4
5

6
7
8
9

10
11
12

Bancas para venda de peixe, mensalmente,
por m.2
.
.
.
.
.
.
.
Espaço uccupado em frente aos botequins,
pelos proprios locatorios, mensalmente, por
m.2
.
.
.
.
Gaiolas para venda de aves, mensalmente,
por compartimento
Generos de qualquer natureza, aluguel de
quarto::, por 15 kilos, mensalmente
Portões (lados) aluguel mensal para cada lado
Toucinho, por kilo, aluguel de qual'lo para
venda, mensalmente
Quartos no Mel'cado, aluguel mensal para
botequim
.
.
.
•
Idem idem para açougue, fazendas ou outro
ramo de negocio, para os maiores, mensal
mente.
Idem idem para os menores.
Porco vendido em pé, pOl' cabeça.
.
.
Quartos pequenos para deposito de generos
alimenticios, aluguel mensal.
.
.
.

7$500

3$000

6$000
$060
50$000
$020

50$000

150$000
110$000
1$000
50$000

S 3 - TAXA FUNERARIA E CEMITERIü MUNICIPAL
1
2
3
4
5

6

Emprezas funerarias, licença
Imposto annual.
.
.
.
.
.
Carro funerario de 1 classe, licença annual.
Idem idem de 2 classe, licença annual.
Sepultura simples, por 5 annos.
.
.
Ditas para creanças menores de 14 annos,
idem idem.
.
.
.
.
.
.
Abertura de carneiros e covagens em terreno
proprio.
.
.
.
.
.
.
.

7

Construcção de carneiros até 2 metros de
altura.
.
.
.
.
.
.
.

8

Construcção de capella ou mausoleo, com
mais de 2 metros de altura.
.
.
.
Conce:ssão de terreno para jazigo perpetuo .
Por metro quadrado, alem da concessão
.
Excesso de tempo de 5 annos, para a conser
vação da ir,humação 11M; '-.rT,ullUI ti" Q" H ' ,;;

9
10

,011

eurrHirú';;

Pe-rl ...... [u:-.,

11

,H.i

qUI

I,à'\

li,.I .•.•}

(','

rl.H'

Exhull. c;U11 palil ,,'nlt IJlIJ Cell1itl'I'1 r

300$000
1:000$000
30$000
20$000
8$000
6$000

10$000
10$000
50$000
50$000
8$000

.'I
•

N'I)()

,

::: ';'jt' 11 )lI

- 62S 24 - TAXA DE ESTATISTICA
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Aguas mineraes artificiaes ou gazozas, por
kilo
Banha, por kilo
Aduellas para barrica, por kilo.
.
.
Barricas, surrões, saccos ou qLiaesquer outros envoltorios com herva-maLte, por kilo
Barricas vasias, por kilo
Bebidas artificiaes, pOl' kilo .
Carne de porco salgada, por kilo.
Cerveja, por kilo .
Chifres, por kilo .
.
Couros salgados 011 envenenados, por kiJo
Couros seccos, por kilo.
.
Couros cortidos ou preparados, por kilo
Colla, por kilo
Fumo, charutos e cigarros, por kilo

15 Garras, por kilo
16 Ladrilhos, por kilo
17
.Moveis, por kilo
18
Madeira beneficiada, por kilo
19
Material para conslrucção, por kilo
20
Massas alimenticias, por kilo
21 Ossos, por kilo
22 Palhões e palha de centeio, por kilo
23
Phosphoros, por kilo .
24
Pregos, por kiJo .
25
Sabão e vellas, por kilo
26 Vinagre, por kiJo .
27
Generos não classificados, excepto os cereaes
por kilo

..

5 réis
10 réis
2 réis
1 real

5
50
20
10
10
15
30
30
10
100
2

réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis

1
5
1
1
2
5
2
5
3
5

real
reis
real
real
réis
réis
réis
réis
réis
réis

"30 réIS
5 réis

Fica eslabelecida a taxa minima de 500
réis para cobrança do imposto.
 25 -- DIRECTORIA DE OBRAS

1

2

Alillhamento e nivelamento para qualquer
construcção, alem da conducção, cada 10
metros ou fracção, na 1'1- zona
Idem idem na 2!;\ zona .

3

Idem idem na 3'1- zona .

4

AI vará de licença.

5

A ndaimes, licença na 111 zona, para casa de
sobrado, por metro corrente.

10$000
7$500
5$000
2$500

2$000

- 612

Bancas para venda de peixe, mensalmente,
por m.2

3

.

m.2

4
5
6
7
8

9

10
11
12

.

.

..

.

Espaço uccupado em frente aos botequins,
pelos proprios locatorios, mensalmente, por
..

Gaiolas para venda de aves, mensalmente,
por compartimento
.
.
Generos de qualquer natureza, aluguel de
quarto:;:, por 15 kilos, mensalmente
Portões (lados) aluguel mensal para cada lado
Toucinho, por kilo, aluguel de qual'to para
venda, mensalmente
Quartos no Mercado, aluguel mensal para
botequim.
...

7$500
3$000
6$000

$060

50$000

$020

50$000

Idem idem para açougue, fazendas ou outro
ramo de negocio, para os maiores, mensal
mente.
Idem idem para os menores.
Porco vendido em pé, pOl' cabeça.
Quartos pequenos para deposito de generos

alimenticios, aluguel mensal.

150$000
110$000
1$000
50$000

S 3 - TAXA FUNERARIA E CEMITERIü MUNICIPAL
1
2
3
4
--5-

6
7

8
9

10

Emprezas funerarias, licença
Imposto annual
.
.
Carro funerario de 1 classe, licença annual.
Idem idem de 2 classe, licença annual.
Sepultura simples, por 5 annos
.
.
DH.ils para creanças menores de 14 annos,
idem -idem.
.
.
.
.
.
.
Abertura de carneiros e covagens em terreno
proprio.
....
Construcção de carneiros até 2 metros de
altura .
....

Construcção de capella ou mausoleo, com
mais de 2 metros de altura.
.
.
.
Conce8são de terreno para jazigo perpetuo
.
Por metro quadrado, alem da concessão
.
Excesso de tempo de 5 annos, para a conservação da inhumação na ""rI'ultura .... g"
,011

Cllr ndJ'os

qUi'

páfl

in 'l ll'

6$000
10$000
10$000
50$000
50$000
8$000

(., '.

peq ..... tr"'.. 11m Hlítl(\

11

300$000
1:000$000
30$000
20$000
8$000

ExlJun .. ÇUIJ IJala lI'llle Ilill cemitCl'I.l

;-,"'.,.lO I( I

:; '::1,'" J' I

.JoO I

i
I

- 636

7
8

Idem idem para casas terreas, por metro corrente
..
.
I flem idem na 2 zona, para casas de sobra
do, por metro corrente.
Idem idem para casas terreas, por metro corrente.

.

.

.

9

Idem idem na 3a zona, para casas de sobra

10

do, por metro corrente.
Idem idem para casas terreas, por metro corrente.

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

.

.

.

Conducção, quando as partes não offerecem,
para alinhamentos no quadro urbano.
Idem idem no rocio
.
Idem idem pam vistoria e verificações de
terrelJos, no quadro urbano.
Idem idem no rocio
de lõ$OOO á
Idem idem para divisão de lotes no quadro
urbano.
.
.
Idem idem no rocio
de 20$000 á
Calçamento a parallelepipedo, por metro corrente, na la zona.
.
Idem idem na 2 e 3a zonas .
Idem idem a macadam, por metro corrente,
na 1 zona.
..
.
Idem idem idem na 2'!- e 3 zonas.

1$500
1$500
1$000
1$000

$600
5$000
10$000

10$000
20$000
10$000
40$000
4$000
3$500
3$000
2$500

21

Emolumentos sobre transferencias de terre
nos do rocio, excepto :::>s divididos em lotes,
 sobre averbação para legalizar titulos das
partes", por carta ou fracção .

10$000

22

Idem idem no quadro
tros ou fl'acções, na 1
Idem idem na 2 zona
Idem Idem na 3 zona

10$000
7$50U
5$000

23
24

urbano, cada 10 me
zona.
.
.

(Os terrenos do t'ocio

divididos em lotes,

são equiparados aos da 3'!- zona.)

25

Emolumentos para divisão de terrenos em
lotps, alem do sello e approvação da planta,
por lote

26

10$000

Idem sobre confecção ou appt'üvação de plan
ta, contorme a dimensão e o trabalho. de

lO$O()(1 á

.

5U$OOO

- 64
27

Idem sobre

approvação de planta, alem do

seIlo, para casa de alvenaria.

28
29

.

Idem idem para casa de madeira.
.
.
Idem idem para muros, gradis ou balaustra
tradas .

20$000
10$000
5$000

(Toda revalidação de planta fica sujeita a

50 % dos respectivos emolumentos).
30

Emolumentos de vel'Íficação de terreno, alem
da conducção, no rocio ou no quadro urbano, por carta

31
32

. 2 cartas

33

35
36
37

38

.

.

.

.

Idem de vistorias feitas pelo engenheiro e
pessoal da fiscalisação, a requerimento das
partes, alem da conducção

34

.

Idem idem de 2 em diante, cada carta.
.
Idem idem quando pertencerem os terrenos
a mais de um possuidor por condomino, cada

..

Frente de terreno não edificada, por metro
corrente de frente, na Ia zona, de 8$000 á
Idem idem na 2<;\ zona, de 3${;00 á
Idem idem na 3a zona, de 1$000 á
.
Idem de muros, gradis ou balaustradas,
1 <;\ zona, 6$400 a .

na

Idem idem na 2a zona, 2$400 a
(Exceptuam-se: Os terrenos murados ou
não, pertencentes a Hospitaes, Asylos e So
ciedades Beneficentes, até 1918, inclusive 22
metros nos fundos dos predios de esquina,
desde que sejam murados ou fechados com
gradis de ferro ou balaustradas; até 5 me
tros de pateos os lateraes murados ou fecha
dos com gradis de ferro, ou balaustradas,
desde que constituam servidão dos predios;
os pateos de fabricas, qual'teis e escolas, mu
rados ou fechados com gradis de ferro ou
balaustradas, até 50 metros; as frentes dos
terrenos para o prolongamento de ruas exis

tentes ou projectadas, quando cedidas gra
tuitamente pelos proprietarios ou foreiros, e
durante o praso de 5 annos ; e as frentes das
ruas não abertas de terrenos divididos em

15$000

10$000

10$000

10$000

4$000
1$500
$500
3$200
1$200

02-04
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39

40

loles, com plantas approvadas anteriormen
te á lei n. 389.)
Foro annual por carta de terreno do rocio,
12,100.m2.
.
.
.
(As fracções serão pagas proporcionalmente.)
Foro annuDI de terreno do quadro urbano,
por 0,m22

41

Predios não rebocados e caiados, alem do
imposto predial, quando habitados, e muros,
alé a sua conclusão, por metro corrente

42

.

46
47

48
49
50
51

$050

2.$000

Pro rogação de praso para conclusão de obms,
por mez e por metro corrente de frente, na
1'J. zona.

43
44
45

50$000

Idem idem idem na 2a zona .
Idem idem idem na 3a zona.
Terreno do rocio, concessão de excesso de
accordo com o artigo 10 da lei de 2 de Maio
de 1897, por carta de 12,100ms. quadrados
ou fracção
Terreno do rocio, t ransferencia por carta de
1,100m 2 ou fracção
Terreno do quadro urbano, concesão de ex
cesso, cada 0,22m. em ruas sem beneficio
Idem idem em ruas macadamisadas ou cal
çadas .
Idem idem transferencia por metro corrente
de fren le, na 1  zona .
Idem idem idem na 2'J. zona .
Idem idem idem na 3 zona .

2$500
1$500
$500

300$001)

25$000

5$000
10$000
8$000
5$000
3$000

(Os terrenos do rocio divididos em lotes são
equiparados aos dd 3 zona.

52

Viação, imposto anllual de 1 % sobre o va
lor venal dos terrenos do rocio, minimo por
metro quadrado .

0,40

 26 - IMPOSTO DE PUBLICIDADE
1

Annuncios aereos e instantaneos por meio
de projecções luminosas em espaço de 6 m.
por 6 m. em cada ponto, na cidade, por trimestre.

2

.

.

Idem ambulante, conduzido por pessoas, de
cada pessoa, por 30 dias

60$000

5$000
..
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4

5

Idem de terceiro em theatros, casas de es
pectaculos, salões, cafés, botequins, etc., até
10 annuncios
.
Idem idem idem etc. de mais de 10 annuncios
Idem em panno, papel, madeira, parede ou
em qualquer metal, com os dizeres "grande
liquidação», «liquidação final», ((grande quei

30$000

50$000

ma» e outros dizeres semelhantes na frente

das casas
por

6

mez

Idem

e

estabelecimentos commerciaes,
.

...

ou quadro para annuncios

ou

para

cadaze8, nos logares em que o Prefeito pel'
mittir, em e.spaços de 1m. por 1m., sendo em
pintura artisticamente j rabalhada, por mez

7

Idem iàem etc., sendo em papel commum e

8

tinta tambem commum, por mez .
.
Idem ou reclames electricos, sendo fixos, por

9

30$000

a$OOO

1$000

anno

30$000

Idem ou reclames em bonds, devidos pelas
companhias ou em prezas desses mesmos
bonds, de cada bond em que forem collo
cados .

20$(100

(Comprehendidos todos os letreiros dos
bonds, menos nos vidros lateraes e nas fren
tes, onde não serão perrr.iltidos, qualquer
que seja seu fim.)

10

AnnuncÍos ou reclames em bond especial,

50$000

11

cada bond
.
Idem de espectaculos em vehiculos ou animaes, por anno.

50$000
20$000
5$000
3$000
8$000
30$000

1
13
14
15
16
17

18

.

Idem idem por 6 mezes
Idem idem por 1 mez.
.
Idem ou reclame em bicicleta ou tripodes
Idem idem idem em carroças e caminhões
Idem idem idem em carros e autumoveis
Cartaz ou annuncio, lettreiro ou reclame em
papel até 1 m. por 1 m., collocado nas pare
des ou qualquer ponto da via publica.
Idem idem idem etc., excedendo em qualquer
das dimensões
(Este imposto será cobrado mediante ca
rimbação e numeração feitas na Pr<.feitul'a;

$100
$200

19

20
21

22

prevalecerá para qualquer que seja o periodo
do exercicio e será devido por todo e qual
quer cartaz affixado, emhora em substituição
dos inutilisados.)
Chapéos de sol, com saliencia, não excedendo de 0,m40, cada um .
•
Idem idem idem com mais de 0,40 de salien
cia, cada um.
Lettreiro, placa ou taboleta com lettreiro e
sem saliencia nas paredes e humbraes das
casas, de 0,30 por 2 m., annualmente.
•
Idem idem idem, excedendo a esse limite,
mais por decimetro quadrado

23

24

25
26
27

28

Idem ou laboleta com lettreiro, figura ou
emblema nas proprias casas, até 0,40 de sa
liencia, de 0,30 por 2 m., annualmente
.
Idem idem idem excedendo a esse limite,
mais por decimetro quadrado
Idem idem em sentido transversal ás paredes e com mais de 0,40 de saliencia
Idem sendo em globos de eleclricidade.
Idem atra vrssanrto a rua de lado a lado
.

Idem, sendo illuminados em arcos ou outra
qualquer forma, por anno

29

.....

30

31

32
33

.

10$000
20$000

2$000
$040

3$000
$060
10$000
100$000
50$000

...

50$000
6$000

ou emblema nas paredes lateraes das casas,
muro_o\l parte visivel de terrenos, de 1 m.
por 1 m'. par.a cada annunciante, annual
men te..
.....

6$000

Idem idem idem, por mez

Idem, placa ou taboleta com lettreiro, figura

Idem idem idem etc. excedendo essas dimen
sões, cada annunciante, annualmente

Placa de companhia ou empreza de seguros
contra fogo ou de vida, collocada em predios,
paredesou_m).!t.0s, de cada placa.
.
.

lvarás de licença" para emprezas de annun

1U$000

5$000
100$000

CIOS

..... ".

,

,.

,.

,., ..,

,..,..,.

..

.w

DECRETOS
......"'

,

,.'

DECRETO N. 56
O Prefeito Iunicipal considerando que no segundo se
mestre do exerci cio findo, o .Executivo Municipal, sem dU\,-ida
por necessidarle, applicou a renda do imposto de Commercio
e Officinas, que foi arrecadado até 20 de Setembro, em des
pezas a que a mesma não é destinada e ainda retirou da conta
cOITente, a descoberto, que mantinha com a Agencia do Banco
Francez e Italiano, a quantia de 30:00U$OOO (trinta contos de
réis) e considerando que, sendo essa renda a gilrantia do paga
mento da amortisação e juros da divida consolidada, o emprego
della em fim diverso, difficulta e qllai impossibilita o cumpri
mento ela obrigação que a Camara assumi0 ao emittir as apo
lices em circulação, porquanto o sortf'io e pagamento de ju
ros deve ser effectuado n03 primeiros dias do mez de Fevereiro
vindouro e a primeira prestação do imposto de Gommercio,
no corrente exercicio, só pode ser arrecadada em Fevel'ciro e
Março, e considerando que a falta de sorteio e pagamento de
jurm: na épocha já estabelecida, determinará a desvalorisação
dos titulos, resolve elevar a conta corrente, a descoberto, que
a eamam mantem com a Agencia do Banco Francez e Italiano
ao valor de 70:000$000 (setenta contos de réis) conta essa que
será saldada com a alTecadação da primeira prestação do re
ferido imposto de Commercio e Officinas, a qual em sua tota ..
lidade será recolhida ao mesmo Banco.
Gabinete da Prefeitura Municipal ele Coritiba, em 21 de

.Janeiro de 1913.
.João A.'fI,tonio Xavier

-70 
DECRETO N. 57
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a
deficiencia do tempo pal'a o lanç:tmento do imposto de terre

nos não edificados, calçamento, muros e frentes uão revesti

das, resolve prorogar para o mez de Maio o pagamento da
primeira prestação d'aquelle imposto marcado pelo Decreto
de 14 de Dezembro ultimo.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em lo de
Março de 1913.
Candido Ferreira de A.breu

DECRETO N. 58

O Prefeito Municipal de Coritiba, usando das altribuições
que lhe confere o artigo 63 n. 3 do Decreto Estadoal n. 404 de
14 de Agosto de 19U9, manda que para execução da Lei Muni
cipal n 337 de 9 de Novembro de 1912 seja observado o se
guinte regulamento:
- REGULAMENTO -Art. ).0 O fiscal gpral das rendas é o chefe de todo o ser
viço de fiscalisação do lançamento e alTecadação dos impostos
municipaes.
Art. 2<? Ao fiscal geral das rendas compete especialmente:
1<?) Acompanhar o lançamento de todos os impostos de
cretados pela Camara Municipal;
2<?) Apresentar ao Prefeito, logo depois de eflectuudo o

lançamento dos impost02, um relato rio cil'cumstanciado do
mesmo, estudando os serviços feitos e indicando as difficut
dades e lacunas encontradas na sua execução;
3<?) Propor ao Prefeito as modificações que julgar neces

sario em bem do fisco, introduzir nas respectivas tabellas de
impostos;
4°) Informal' sobre as reclamações apresentadas pelos
contribuintes contra o lançamento de impostos, ouvindo para
esse fim a respectiva commissão lançadora;
5<?) Emittir parecer sobre os autos de in(I'Hções, por falta
de pagamento de impostos, depois de ouvido o infraetor e o
fiscal que houver lavrado o auto;

69) Ordenar a cobrança dos impostos

de

publicidade, de

. gado abatido fóra dQ Mata.douro e de outros que, por Sita na

---------------------:;.20'y I

- 71tmeza, não possam ser lançados na epocha propria e devem
ser cobrados na occasião ;
79) Fiscalisar diariamente o lançamento e arrecadação de
impostos no Mercado, Cemiterio e Matadomo Municipaes, vi
sando os talões da receita e os balancetes mensaes ;
89) Conferir guias de saldo a recolher pelas estações arre
cadadoras;
9°) Informar ao Prefeito sobre as irregularidades encon
tradas nas estações arrecadadoras, podendo impor aos respec
tivos funccionarios multas até 5 dias de vencim(ntos, por falta
de exacção no cumprimento de seus deveres;
109) Propor ao Prefeito a suspemão ou demissão dos
funccionarios encarregados da ul'l'ecadação de impostos pelas
faltas graves commettidas no exercicio de suas funcções ;
11 0) Combinar com os fiscaes gel'aes, os fiscaes de obras
e do Matadouro as providencias para execução de serviços
tendentes á bõa alTecadação das rendas Municipaes ;
129) Fiscalisar e ordenar a fiscalisação dos negociantes
ambulantes, dentro e fMa do quadro urbano, afim de verificar
se os mesmos estão quites com a fazenda M.unicipal ;
13°) Fiscalisar e ordenar a fiscalisação da marcação de
vehiculos e a aferição de pezos e medidas;
14°) Apresentar annualmente ao Prefeito o relatorio de
seu serviço, propondo ao mesmo as medidas que julgar neces
sarias para a Ma arrecadação das rendas Municipaes.
Art. 3° No tocante á arrecadação das rendas e imposição
de multas por falta de pagamento de impostos os fiscaes e
guardas da Municipalidade ficam subordinados ao fiscal geral
das rendas, que deverá ser ouvido antes da applicação das
respectiva penas pelo Prefeito.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de
Março de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
DECRETO N. 59

O Prefeito Municipal da Capital, atlendendo a insufficien
cia do tempo marcado em edital de 9 de Dezembro ultimo,
para os proprietarios ou foreiros exhibit'em seus documentos
Municipaes para serem registrados, cujo prazo finda amanhã
e verificando que esse serviço gmndemente accumulado traz
graves inconveniente!'> aO serviço de expedient normal dq

- 72Directoria de Obras, resolve prorogar para b dia 15 de Abril o
prazo marca do no refer'ido ed i tal.
Publique-se para os devidos effeitos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 14 de
Março de 1913.
Gandido Ferreira de Abreu
DECRETO N.60

O Prefeito Municipal da Capital, tendo em vista a Lei n.
367 de 17 de Fevereiro do corrente "nno, resolve abrir o cre
dito extraordinario de Rs. 2:200$0000 (dois contos e duzentos
mil réis) para pagamento no corrente exercicio, aos Fiscaes de
que trata a refel'ida lei.
Communillue-se para os devidos effeitos.
Gabinete àa Prefeitura Municipal de Coritiba, em 26 de
Março de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
DECRETO N. 61
O Prefeito Municipal da Capital, atlendendo que ainda
não foi suffieiente o prazo marcado até o dia 15 do conente
para os proprietarios de terrenos do rocio exhibirem seus
documentos na Directoria de Obras para os eff\itos da lei n.

340, resolve prorogar aquelle prazo até 31 uo currente, bem
como fica tambem profogado o pra:-:o para os contribuintes
dos impostos de Commercio e Officinas do Quadro Urbano e
Rocio.
Publique-se para os devidos effeitos.
.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 15 de
Abril de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
DECHETO N. 62
O Prefeito Municip.ll da Capital, allcndendu a coucurren
cia de propl"Íetal'Íos de algumas zonas do rocio, não poderam

em tempo de se apresentar paea registral' seus ducumentos de
terrenos c'Jnforme edital de 9 de Dezembro e de 15 de Abril
ultimos, resolve prorogm' por mais 15 dias o prazo estipulado
para aquelle fim .

. rubliqu-se para os devtdos effeitos,

-78 Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de
Maio de 1913.
Oandido Ferreira de Abreu
...

..:;;
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/'

DECRETO N. 63

.

O Prefeito Municipal da Capital, de accordo com a dIspo
sição do art. 49  20 da Lei Estadoal n. 134, de 29 de Dezem
bro de 1894 resolve approvar o regulamento que com este

baixa, assignado pelo Secretario da Prefeitura, que o fará

executar.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 19 de

Maio de 191H.

Oandido Ferreira de Abreu,
DECRETO N. 64

o Prefeito Municipal da Capital, tendo em vista o art. 60

.. >i n. 322 de 31 delWhode 912 que manda abonar yor
centagm a !unJ:tip.n;:u:;k>s- do qualll o qu contassem maIs de

dez antivo exercicio e attendelldo que no orça
mento vigente não foi dada a porcentagem a que tinha direito o
aetual continuo servente da eamara Mnnicipal, Joaquim Go
mes Ferreira, resolve de accordo com a lei n. 379 de 15 de

Maio ultimo abrir o credito extraordinario de cento e setenta

e quatro mil réis (174$000) para seu pagamento no corrente
exercicio, conforme informação da Directoria de Contabilidade.
Pi'ovide.ocie-s.eópara os devidos fins.

Gabinete dã'Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20 de

J unho de 1913.

Candido Ferreira de Abreu

DECRETO N. 65

""'. . . 0 Prefeito Municipal da Capifal, tendo em vista que o

lançaYnnto dos impostos de terrenos não edificados, muros,
frentes não revestidas e calçamento, não se acha completo em

consequencia de ser esse serviço de natureza muito complexa

e 'por isso de demorada organisação pela com missão incum

bIda para esse fim, resolve prorogar o praso estabelecido no
Decreto Il. 57 para ser cobrado até 30 de Setembro do corren.
te annol sem a respectiva multaI servindo de base para a

-74 cobrança do lançamento feito nos livros

existentes

tadoria.
Gabinete da Prefeitura Municipal de

CQritiba, em 10 de

- Julho de 1913.

na Con


Oandido Ferreirbreu
"""'..",

DECRETO N. 66
O Prefeito Municipal da Capital, usando da autorisação
contida no art. 5'? da lei n. 367 de 17 de Fevereiro do corrente
anno:

Resol ve abrir o credito extraordinario de tres contos no

vecentos setenta e oito mil réis (3:978$UOO) para os pagamen

tos seguintes, a contar de 19 do corrente a 31 de Dezembro
deste anno, sendo:
Vencimentos do Chefe de Secção da Dil'ec1:980$000
toria dQ Thesouro e Contabilidade.
.
198$000
Porcentagem sobre seus vencimentos
1:800.$000
Vencimentos do 19 Escripturario

..........

s6iTIãla<Rs.

cargos esses creados pelo art. 10 da referida -l
Gabinete da Prefeitura Municipal
Julho de 1913.

3:8$OOO

.-

de Coritiba, em 9 de

Candido Ferreira de Abreu

DECHETO N. 66 A.

O Prefeito Municipal da Capital, de accordo

com o esta-"

tuido no art. 4° da Lei Estadoal n. 134 de 29 'de Dezpmhro de
1894, e usando da attribuição que lhe confere o art 20 da Lei

Municipal n. 070 de 15 de Abril de 1913, resolve Cl'ear a Com
missão de Melhoramentos de Coritiba, que se regerá pelo Re
gulamento que com este baixa, assiguado pelo Secretario que
o fará executar.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 9 de

J lllho de 1913.

Oandido Ferreira (je Abreu
DECRETO N. 67

O Prefeito Municipal da Capital aUendendo que muHos

proprietarios de terrenu farei l'O do rodo por desconhecerem o
edital que os obrigava a exhibiremseus titulas para serem

.20;;1
-75 registrados na Directoria de Obras Municipaes, em execução a
lei n. 340 de 18 de Novembro do anno passado, resolve pro
rogar até 31 de Agosto do corrente anno, o referido praso para
o recebimento de declarações sem multa.
Gabinete da Prefeitura
Julho de 1913.

Municipal de Coritiba, em

9 de

Candido Ferreira de Abreu
DECRETO N. 68
O Prefeito Municipal da Capital, tendo em vista a resolu
ção da Gamara de 26 de Julho do corrente anno, resolve abrir
o credito extraordinal'io de Rs. 500$000 (quinhentos mil réis)
para pagamento dos vencimentos do fiscal do Deposito dos
Inflammaveis, Bento Manoel de Ramos Taborda Ribas, q\.le
deixou de receber no exercicio ultimo, relativos aos mezes de
Agosto a Dezembro e de Rs. 1:200$(100 (um conto e c!uzentos
mil réis) para" seu pagamento durante o corrente exercicio.
Gabinete da Prefeitura
Agosto de 1913.

Municipal de

Coritiba, em 5 de

Candido Ferreira de A.breu

DECRETO N. 69

O Prefeito Municipal da Capital, tendo em vista o requeri
mento do guarda fiscal montado, Eduardo Eleuterio da Silva,
e de accordo com a informação da Directoria do Thesou 1'0 e
Contabilidade, resolve abril' o credito extraordinario de Rs.

582$000 (quirihentos oitenta e dois mil reis) sendo Rs. 366$000
(trezentos sessenta e seis mil réis) porcentagem que deixou
de receber até Junho ultimo e mais Rs. 216$000 para seu
pagamento até fim do corrente exercicio, contados de Julho
ultimo em diante.

Gabinete da Prefeitura MUl1icipal de Coritiba, em 20

de

A gosto de 1913.

Candido Ferreira de A.breu

DECRETO N. 70

O Prefeito Municipal da Capital, usando da autorisação
que lhe confere o art. 22 das Disposições Geraes da Lei orça


I

mentaria vigente, resolve abrir

o credito extraordinario de

- 'te
Rs. 600$OnO para pagamento no exercicio corrente da illumi
nação da Sociedade de Tiro Rio Branco.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 26 de
Agosto de 1913.
Candido Ferreira de A.breu
DECRETO N.71

O Prefeito Municipal da Capital, tendo em vista a autori
sação contida na Lei n. 387 de 4 de Agosto do corrente anno,
resolve abril' o credito extraordinario de Rs. 8:000$000 (oito
contos de réis) para pagamento por partes á Sociedade Inter
nacional Foot BalI Club, durante o corrente exercicio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Setembro de 1913.
Candido Ferreira de A.bret
DECRETO N. 72
O Prefeito Municipal da Capital, tendo por Decreto de 9
de Julho ultimo marcado praso até 31 de Agosto aos foreiros
do rocio a virem dar cumprimento ás disposições da Lei n. 340
de 18 de Novembro do anno passado, resolve mandar proce
der a cobrança do referido imposto de viação no mez de Ou
tubro vindouro, ficando sujeito á respectiva multa os que não
comparecerem para fazerrm as declarações a que eram obri
gados pela referida Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Setembro de 1913.
Candido Ferreira de Abreu.

DECRETO N. 73
O Prefeito Municipal da Capital, usando das attribuições

de seu cargo e considerando que o Club Recreativo e Benefi
cente 15 de Novembro não deu cumprimento ao estatuido no
S 19 do art. 1° da Lei n. 284 de 19 de Maio de 1911, re50lve
declarar sem effeito a carta passada ao mesmo Club em 19 de
Agosto de 1911, nos termos do  e art. citados.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 9 de
Setembro de 1913.
Gandido Ferreira de A breu

-------------'-----------;.2<A1
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DECRETO N. 74
O Prefeito Municipal da Capital. usando da autOl'isação
que lhe faculta a resolução da Camara àe 25 de Julho do cor
rente anno, resolve abrir o credito extraordinario de Rs.

900$000 para o pagamento de 300 exemplares do livro TERRA
DO FIlTURO do auctür Nestor Victor.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em
Outubro de 1913.



de

Candido Ferreira de A.breu
DECRETO N. 75
lJá instrucções para o serviço especial de exarne de vaccas
leiteiras e do cornrnercio do leite
O Prefeito do Municipio, usando das attribuições que lhe
são conferidas, e para execuça.o da lei municipal n.262 de 7 de
Fevereiro de 1910, determina que se observe o seguinte
Regulamento:

CAPITULO I - lJo Leite
ArLl.° Só poderá sel' offerecido á venda, nesta cidade,
leite perfeitamente puro e sadio.
Art. 29 O leite não poderá ser offel'ecido ao consumo pu
blico sem soffrer um exame, que será. feito por agente sanitario,
para verificar a sua qualidade.
Art. 3.° Para levar a effeito o que dispõe o art. 2.0, a
Prefeitura manterá pequenos postos de inspecção, dotados dos
apparelhos necessarios para o exame completo do leite e desi
gnará pessoal habilitado para o mesmo fim.
Art. 49 Todos os vendedores serão obrigados a levar aos
postos diariamente, pela manhã e á tarde, o seu producto para
ser examinado, sendo punido com a multa de 25$000 aquelle
que não respeitar esta disposição.
Art. 59 Depois do exame, o agente 8anitario dará ao por
tador do leite um attestado, si o producto for de boa qualidade,
e mandará sellal' as vasilhas que o contiverem.
 Unico. O attestado deverá ser apresentado aos fiscaes
municipaes e ao consumidor, sempre que estes o exigirem.
Art. 69 Quando o leite for adultel'ado somente pela ad
dição d'agua, será immeditamente inutilisauo e, sendo verifi
cada a addição de substancias nocivas á saude, será o produc-

-78 to da mesma maneira inutilisado e o proprietario multado em
50$000.
Art. 7.° O leitú será vendido em garrafas de vidro com
rolhas apropriadas, que serão rigorosamente lavadas, antes de
se lhes pôr o liquido.
 Unico. Será perrr.ittido o transporte do leite em vasi
lhas de louça ou folha de Flandres, em se tratando de gran
des fomecimentos á habitações collectivaR ou casas com mer
ciaes de lacticinios, devendo as mesmas serem providas de
tubo e fechadas a cadeado.
Art. 89 Só poderão fornecer leite ao consumo publico ou
particular, as vaccas que estiverem em perfeitas cundições de
saúde e vitalidade.

CAPITULO II - lJas vaccas.
Art. 9.° Todas as vaccas, estabuladas ou não, destinadas
a fornecer leite ao consumo publico cu particular, deverão ser
annualmente matriculadas na Prefeitura.
S Unico. A matricula só poderá ser concedida mediante
um altestado do veterinario municipal declarando serem sa
dias as vaccas.
Art. 10. Da matricula, que será feita em um livro espe
cial, deverá constar o numero de ordl'lm, idade da vacca, si
gnaes particulares, o nome do proprietario, a residencia deste,
situação do estabulo e a data da matricula.
Art. 11. Todo o proprietario terá, fornecido pela Prefei
tura, uma caderneta para cada vacca matriculada conlendo os
mesmos dizeres do livro de matricula.
Art. 12. A matricula será feita mediante apresentação de
talão de pagamento ao Thesouro Municipal do imposto de
cinco mil réis (5$000) por cada vacca, como determina o  59

do art. 1° da lei n. 62 de 7 de Fevereil'o de 1910.
A rt. 13. Por cada caderneta será cobrada a quantia de
3$000 que será recolhida aos cofres municipaes.
Art. 14. Todo o vaqueiro ou proprietario é obrigado a
participar á Directoria de Hygiene 1\1 unicipal, para que esta
mande proceder ao competente exame, qualquer molestia que
manifeste a vacca.
 Unico. O fim du exame será verificar se as vaccas são
tuberculosas ou portadol'Us de outra qualquer molestia tl'ans
missivel ao homem e será feito pelos processos mais moder
nos e aperfeiçoados.

------------------"""";) I

-79 Ar1. 15. Todos os mezes, ou sempre que for possivel, o
veterinario encarregado do serviço, procederá ao exame das
vaccas, lavrando os atteslados llas cadel'lletas respectivas.
Art. 16. Para ser ('ffectuado o exame d'um animal, o
proprietario ou encarregado do mesmo, fará, nesse sentido,
um requerimento á Direcloria 'cc Hygiene Municipal.
A 1'1. 17. Toda a vez que o proprietario de urna vacca
matriculada tiver de transfel'il-a á outra pessoa, deverá levar
isto ao conhecimento da Prefeit um para que seja feita a an
notação no livro de matriculas, ficando, o proprietario qüe

não respeita)' esta disposição, sujeito a multa de 10$000.
ArL 18. Quando do exam{' minucioso e completo resul
tar o reconhecimento do estado tuberculoso da vacca ou a
existencia de qualquer outra molestia transmissivel ao ho
mem, será ella rigorosamente isolada, não podendo o proprie

tario expor á venda o leite da' mesma sob pena de ser multado
em 50$000.
Art. 19. As vaccas regeitadas serão marcadas a togo em

\

logar bem visivel, com a let ra R e serão inseri ptas em li vro
especial, devendo constar ahi o nome do proprietario, a situa
ção do estabulo, signaes caracteristicos, motivos da regeição,
a idade do animal e o numero da matricula, caso esteja ma
triculado.

Art. 20. E' expressamente prohibida a venda do leite pro

veniente de vaccas extremamente magras e das que se acha
rem affectadas de moleslias infecto-contagiosas.
Art. 21. E' tambem pl'Ohibida a venda do leite prove
mente de vacca que tiver qualquer molestia no ubere.

Ar1. 22. Quando o veterinario vel'ificar em algum esta
bulo a exislencia de vaccas que não estejam de accordo com
o que dispõe o art. 89 deste regulamento, fará immediatamente
removeI-as para o deposito municipal, para serem tratadas
nos casos de molestias curaveis, podendo o tratamento ser
feito pelos donos do animal, correndo as despezas por conta
do mesmo, caso seja elle feito pela PrefeitUl'a.
 Unico. Si as vaccas estiverem atacadas de molestia in
curavel, o propl'ietario será intimado a mandar recolhel-as ao

MatadoUl'o, no praso de 24horas, para serem abatidas, sendo
a sua came inutilisada de modo a não prestar para alimenta
ção, podendo, no entanto, ser utilisada para fins industriaes.
Art. 23. Verificada a existencia de vaccas atacadas de
qualquer molestia, serão ellas immediatamente isoladas e re-

- 8bmovidas para o posto Municipal só podendo ser vendido o lei
te desses animaes depois que o veterinario attestar que os
mesmos e8tão restabelecidos inteiramente.

Art. 24. Todo aquelle que occultar animaes ou embara
çaI' por qualquer modo os exames de que trata o presente
regulamento, será punida com a multa de 50$000, por cada
animal que houver occultndo.
Art. 2G. E' pl'Ohibida a venda de leite proveniente das
vaccas nos ultimos quarenta dias de prenhez e nos quinze
primeiros dias do parto.
Art. 26. E' prohibida a qualquer pessoa afIectada de mo
lestia contagiosa cuidar de vaccas, tirar lpite ou vendeI-o.
A rt. 27. ' prohibida a sahida á rua de vaccas que não
estejam em completo estado de limpeza.
Art. 28. Deverá haver todo o asseio nas vasilhas em que
é guardado o leite e na ordenhação das vaccas.
Art. ::l9. E' prohibida tuda a alimentação que possa in
fluir contra a boa qualidade do leite.
Art. 30. O pl'Oprietario que procurar de qualquer manei
ra se furtar ao cumprimento do que está contido nestas dis
posições, será punido com a multa de 50$000.
S Unico. Todo aquelle que se oppuzer ou impedir a ap
prehensão das vaccas portadoras de molestias contagiosas,

será punido com a multa de 50$000.
A rt. 31. O serviço de fiscalisação das vaccas que forne
cem leite ao consumo publico ou particular, será feita por um
veterinario auxiliado por guardas sanitarios.

CAPItULO lU - IJos estabulos
Art. 32. Os estdbulos só poderão ser construidos fóra da
zona central da cidade, em logar indicado pela Directoda de
Hygiene Municipal e de accordo com o que determinam os SS
do art. 30 da lei n. 262 de 7 de Fevereiro de 1910.

 l'? Os estabulos que não estiverem de accordo com o
que estatue a lei acima citda, deverão ser completamente
remodelados, no prazo arbitrado pela autoridade competente,
prazo que não poderá seI' superioli a seis mezes.
 29 Os estabulos que pelas suas más condições não pu
derem soffrer modificações indicadas na lei acima refel'ida,
serão interdictados no prazo de um mez a contar da data da
intimação.


- 81Art. 33. Nenhum estabulo poderá sel' occupado sem que
satisfaça todas as condições de que trata a lei citada no art.
acima.
Art. 34. No perimetro urbano (porção servida nor agua e

exgolto) não poderá funccional' o estabulo que não tiver ins
tallação d'agua e exgotto.

Art. 35. Todos os eslabuloSi deverão ser conservados ri
gorosamente asseiados (lavados e desinfectados) devendo os
detrictos ser removidos diariamente.
S Unico. Quando a remoção não puder ser feita immedia
tamente, os detrictos deverão ser depositados em caixas reves
tidas internamente de folha de flandres e bem fechadas.
Art. 36. Todos os estabulos deverão ser caiados, pelo
menos uma vez por anno.

Art. 37. As sargetas dos estabulos deverão ser diaria
mente irrigadas com um desinfectante qualquer, sendo porem
preferivel o leite de cal.
CA PITULO IV - Da tubercuhnisação
Art. 38. A inoculação pela tuberculina, das vacças que
fornecem leite ao consumo da população desta capital, é obri
gatoria para o fim de se verificar se estão ou não aftectadas
de tuberculose.
 1 Ü A inoculação da tuberculina será feita tantas vezes
quantas forem necessal'ias, ficando esta medida ao criterio do
veterinario encarregado do serviço.
 2° A vaccas serão da seis em seis mezes cuidadosa
mente examinadas por meio da inoculação da tuberculina,
cuja reacção será sempre verificada.
Art. 3B. O serviço da tuberculinisação ficará immediata
mente dependente da Directoria da Hygiene Municipal, séde
do respectivo expediente.
Art. 40. O resultado da inoculação da tuherculina, sendo
negativo, será lavrado na caderneta da vacca examinada e
tambem registrado n'um livro especial a isto destinado.
S Unico. Cada exame será valido por seis mezes.
Art. 41. Após a inoculação da tuberculina, manifestando
se a reacção caracteristica da tuberculose, o aninial será mar
cado em logar bem visivel com um signal que ficará ao criterio
da repartição competent.e, e o velerinario remetterá um bole
tim ao propdetal'io em que conste a reacção vedficada, inti
mando-o a comparecer no matadouro onde o animal será aba-
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tido afim de providenciar sobre o destino a dar ao mesmo,
podendo aproveitaI-o somente para fins industriaes.
 10 No livro do matadouJ"O deverá constar o motivo por
que foi abatida a vacca, com a declaração dos seus caracteris
ticos externos, idade, situação do eslabulo e o nome do pro
prietaI'io.
 29 Tambem no livro de matricula da Prefeitura deverá
ser dada baixa ao animal declarando o motivo.
ArL 42. Toda a fraude praticada com o fim de burlar o
effeito da inoculação da tuberculina, será punida lom a multa

de 50$000.
ArL 43. Todo aquelle que admitlir em seus estabulos ou
cercados, vaccas portadoras de molestias contagiosas e procurar
occuItal-as ás vistas da autoridade será punido com a multa

de 50$000.
Art. 44. Para melhor ordem e garantia do serviço deverá
a Prefeitura conslruir um posto veterinariü, com baias e man ..
gueiras, onde possam ser recolhidos os animaes que tiverem
de sofíl-er a tuberculinisação e mesmo algum tratamento em
caso de outra affecção.
ArL 45. O serviço de luberculinisação será feito pelo
mesmo veterinario a quem estiver affecto o serviço da fiscali
sação dos estabulos, sendo auxiliado por guardas sanitarios.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Oulubro de 1913.
Candido Ferreira de Abr eu

QUADRO do pessoal encarregado da inspecção fiscal e
sanita ria do leite.
Vencinlentos

PESSOAL

1
1
2
2

annuaes

4:800$000

Medico .
Pharmaceutico
A gentes Sanitarios.
Guardas Sanita rios.

3:600$000
4:800$000
3:600$000
1:800$000

1 Podeiró-continuo

1:440$000

1 Servente.

Total

20:040$000

c2o
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DECRETO N. 76
O Prefeito Municipal da Capital, tendo em vista a cir
cumstancia que originou a demora dos lançamentos de impos
tos de viação, terrenos não edificados, muros, calçamento e
frentes não revestidas, cuja cobrança se achava fixada por
Decretos anteriores, e aUendendo que alguns contribuintes,
. por esse motivo, não pouderam satisfazer no tempo marcado ,
o pagamento dos referidos impostos, resolve marcar até 31 de
Dezembro, o praso improrogavel para cobrança dos rnesmo
impostos sem a respectiva multa, publicando-se edital para
sciencia dos contribuintes.
Gabinete da Prefeilu ra Municipal de Coritiba, em 4 de
overnbro de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
DECRETO N. 77
O Prefeito Municipal da Capital, usando das atlribuições
de seu cargo e atlendendo as solicitações que lhe tem sido fei
ta pela nobre classe Commercial desta Capital, resolve proro
gar o praso da cobrança do Imposto de Commerci') e Officinas
do Quadro Urbano e Rocio, sem multa, até 31 de Dezembro
do corrente anno.
Gabinete da Prefeitura 1\1 unicipal de Coritiba, em 21 de

Novembro de 1913.
Oandido Ferreira de Abreu
DECRETO N. 78
O Prefeito Municipal da Capital, usando das aUribuições
de seu cargo :
Decreta
Art. Unico. No exercicio de 1914 a cobrança dos impos
tos consignados no art. 19 da Lei orçamentaria n. 405 de 20
de Novembro do corrente anno, serão effectuados nos mezes
seguintes:
JANEIRO - Aferição de pesos e medidas, matriculas,
marcação de vehiculos, e F prestação da Taxa Sanitaria.
MA RÇO - 1 a prestação

dos

terrenos não edificados

e

muros, 1 prestação dos impostos de Commercio e Officinas do
Quadro Urbano e Rocio, e imposto de publicidade.

ABRIL - O imposto de calçamento, frentes
tidas e 21,\ prestação da Taxa Sanitaria.

não reves

--000II

-t8 "

JULHO - Terceirà prestaçao dá Taxa Sánitaria, impostá

de viação, e foros do Quadro Urbano e Rocio.
,

AGOSTO E. SETEMBRO - 20\ prestação

do imposto de

Comm'erçio e Officinas do Quadro Urbano e l'Oeio.

OlJTU:BO ...c.. 2a prestação (]os imposto de terrenos Ílão

edificados e muros, e 4a prestação da Taxa Sanitada.
,
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 25 de
Novembro de 1913.
Candido Ferreira de .Abreu
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AüTO N. 15
O Prefeito do Municipio da Capital, attendendo que as
despezas de impressão e publicações elevaram-se avultada
mente no mez de Dezembro passado por terem sido impressos
grande quantidade de avisos para lançamento do imposto de
muros, tenenos não edificados, viação e estatistica, ultima
mente creados pela Camara Municipal e que a verba para
esse pagamento acha.se exgotada, I'esol ve contractal' com n
firma A. Freitas & Comp., proprietaria dos jornaes iJiario

O/Jicial e A Republica, que já fázem a publicação do expe

diente da Municipalidade, não só a publicação do expediente
da Prefeitma e Camara como a impressão de todos os livros
e avisos de lançamento e cobrança dos impostos Municipaes,
inclusive a do Matadouro, pela verba estipulada para publi
cações no actual exercicio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 4 de
Janeiro de 1913.
João Antonio Xavier
ACTO N. 16

() Prefeito do 1 unicipio da Capital, usando das attriblli
ções de seu cargo, nomeia o cidadão Lufrido da Costa Cabral
para preencher o lagar deixado por Alcides Picanço, que por
meu acto de 10 de Dezerr.bro ultimo foi nomeado para auxiliar

da Com missão de lançamento de muros, terrenos não edifi
cados e calçamento, percebendo o nomeado a mesma gratifi
cação mensal de 200$000 (duzentos mil réis).

- 86Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 8 de
Janeiro de 1913.
João Antonio Xavier
ACTO N. 17

o Prefeito dó M unicipio da Capital, tendo em vista a Lei

orçamentaria a vigorar no corrente exerci cio pela qual foi
supprimida a verba para pagamento ao professor da escola
nocturna Municipal, declara que a contar de primeiro de Ja
neiro em diante, fica por isso dispensado o seu respectivo pro
fessor, Lourenço de Souza. Providencie-se para que os uten
cílios e mais papeis pertencentes a mesma, sejam enviados a
Associação Espirita do Paran.
Gabinete àa Prefeitura Municipal de Coritiba, em 8 de

Março de 1913.

João A ntonio Xavier
ACTO N. 18
o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribui
ções de seu cargo, nomeia o cidadão Aristides de Oliveira para
o cargo de Ajudante da Directoria de Obras Municipaes, per
cebendo os vencimentos da tahella da Lei orçamenlaria vi
gente.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de
Fevereiro de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
ACTO N. 19

O Prefeito do Municipio da Capital, usando das aUribui
ções de seu cargo, resolve dispensar do serviço o gu arda mon
tado Bonifacio de Siqueira, por ter' extraviado os talões de
cobrança de impostos do rocio, que se achavam a seu cargo, e

nomeia o guarda extranumerario, Carlos Weigert Filho, Vete
rinario do rocio, para auxiliar da Administração do Matadouro
na cobrança dos impostos de gado abatido no rocio.
Gabinete da Prefeitura Munieipal de Coritiba, em ] 9 de
Fevereiro de 1913.
Candido Ferreira de Abreu

JJ,,'
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ACTO N. 20

O Prefeito do Municipio da
ções de seu cargo, concede ao
gues, Thesoureiro da Camara
cargo conforme pedio e nomE'ia

Capital, usando das attribui
Coronel Luiz Ventura Rodri
Municipal, a exoneração do
para o mesmo cargo o cidadão

Eugenio Ernesto Virmond, percebendo os vencimentos mar

cados em Lei.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de

Março de HH3.

Candido Ferreira de Abreu
ACTO N. ;31

O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a Lei
n. 3aQ!:te 5 de Novembro de 1912 e attendendo que os auxi
liares da 'Com missão de lançamentos de terrenos não edifi
cados, muros, calçamentos e frentes não revestidas, não têm
serviço deter'minado nas horas do expediente, resolve nomear
o cidadão-Gumrcindo Marés para, em conjuncto, com os refe
ridos auxiliares Almir Torres e Lufrido da Costa Cabral, pro
cederem na hora do expediente cummum, o lançamento acima
referido, percebendo o nomeado os vencimentos mensaes de
Rs. 200$000 (duzentos mil réis).
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 15 de
Março de 1913.
Candido Perreira de Abreu

ACTO N. 22

O Prefeito do M.unicipio da Capital, concede ao Snr. Ar
Lhur Ribeiro de Macedü-,..ftseal-do.-Matüdouro, trinta (30) dias
de ferias conforme reguereu e designa o guarda Carlos Wei

gêrt Filhu--p'5ra sllbSfltllil-o sem prejuizo dos serviços que lhe
estão affeetos,

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 15 de

Março de 1913.

Candido Ferreira de Abreu
ACTO N. 23

O Prefeito do Municipio da Capital, usando das aUribui

ções que lhe são conferidas peja lei estadoal n. 134 de 29 de

Dezembro de 1894, em seu art. 4°  99 e tendo em vista o que

prescreve o art. 5° da lei n. 355 de 5 de Dezembro de 1912.

- 88-Considerando a urgente necessidade em se promover o
inicio dos trabalhos de melhoramentos desta cidade, pois disso
dependem não só as condições de conforto e hygiene publica,
mais ainda a conservação de serviços urbanos já existentes-;
considerando que o desenvolvimento da Capital e o augmento
consideravel de sua população exigem a applicação propordo
nal de medidas administrativas, de modo a que o progresso da
iniciativa privada pos!>a ser. attendida em sua expanso e
maior amplitude; considerando que á edilidade cumpre c com
pete deliberar em tudo que respeite fi commodidade e necessi
dades de seus municipes, não se podendo, portanto, protelar
a execução dos melhoramentos urbanos; convoca o Poder
Legislativo Municipal, para, m I'eunião extraol'dinal'Ía a ef
fectuar-se Sexta-feira, 28 de Março, ás horas que forem desi
gnadas, para tomar conhecimento do assumpto.

_____

Gabinete da Prefeitura Municipal de CoriHba em 24 de

Março de 1913.

Oandido ;Ferreira de Abreze
Oi

ACTO N. 24

o Prefeito do Municipio da Capital, concede ao Dl'. Cons

tantino Stroppa, a exoneração do cargo de Veterinario da Ma
tadouro, conforme requereu, e nomeia em commissão o cida

dão Adolpho Peplowski para exercer as mesmas funcções

dllquelle cargo, com os vencimeútos que lhe competirem.
Gabinete da Prefeilul'U Municipal de COl'itiba, em 19 de
Abril de 1913.

Candido Ferreira de A.breu
---ÂCTON:-25

O Prefeito do Municipio da Capital,"TEmdu-e1i'Pvitaa"'-F?

presentação do Snr. Fiscal de hoje ?atada, resolve dIspensar
do serviço o guarda montado FrancIsco Salles, por máo pro
cedimento no cumprimento de seus deveres.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 17 de

Abl'il de 1913.

Candido Ferreira de Abreu
ACTO N. 26

O Prefeito do Municipio da Capital nomeia o guarda fi?cal

Vidal de Siqueira para a vaga do guarda montado FrancIsCO

l
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Salles e para o lugar daquelIe o actual extr.iUumerario Nicolau
Crachenski, que perceberão os vencimentos de effeclivos na
forma da lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 18 de
Abril de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
ACTO N.

27

O Prefeito do Iunicipio da Capital, usando das attribni
ções de seu cargo, concede ao Dl'. Assis Gonçalves, medico
Municipal, trinta (30) dias de ferias, de accordo com a lei n.
226 de 22 de Janeil'o de 1908.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 29 de
Abril de 1913.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 28
O Prefeito do Municipio da Capital, por conveniencia de
serviço, remove o actual fic31 de Obras Antonio de Souza
Azevedo para em commissão exercer as funcções de apontador
geral e nomeia tambem em commissão para o logar daquelle o
cidadão Dario Fagundes Gaertner, percebendo os vencimentos
marcados em lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 15 de

Maio de 913.
Candido Ferreira de Abreu
ACTO N. 29
O Prefeito do Municipio da Capital, attendendo ao que
requereu o cidadão Elysio lJiogo Teixeira, guarda fiscal da l
zona, resolve exonerai-o daquelle cargo.
Gabinet.e da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 22 de
Maio de 1913.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 30
O Prefeito do

Municipio da Capital resolve dispensar o

guarda fiscal Amador João Ferreira por se

conforme sua declaração em parte

corrente.

negar

ao serviço

do' Fiscal Geral de  do

--90 Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de
Junho de 191::3.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 31
O Prefeito do Municipio da Capital, nomeia o cidadão
Bonifacio de Siqueira para o lugar de guarda tlscal a pé, per
cebendo os vencimentos marcados pela lei orçamentaria vi
gente.

Gabinete da Prefeitma Municipal de Coritiba, em 5 de
J unho de 1913.
Crwdido Ferreira de Abreu

ACTO N. 32
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o re
querimento do Snr. Fiscal das Rendas Municipaes Olivedo
Cortes Taborda, concede ao mesmo a exoneração do cargo
conforme pedio, a contar de IOdo corrente.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritioa, em 5 de
J unho de 1913.
ACTO N. 33
O Prefeito do Municipio da Capital por acto de hoje e em
virtude da lei n. 367 de 17 de Fevereiro do corrente anno :
Promove para o cargo de Chefe de Secção da Direetoria
do Thesouro e Contabilidade o 10 Escripturario Antonio Her
derico da Costa e a primeiros escripturarios os segundos Sil
fredo de Moura Pedrosa e Benigno Lima Junior, com os
venciment.os que lhes competir.
Para execução da referida lei abram-se os necessarios
creditos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 1.0 de

Julho de 1913.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 34
O Prefeito do Municipio da Capital resolve, pOI' acto de
hoje: Nomear o cidadão José .Julio de Campos para o lugar
de Guarda Fiscal a pé, com os vencimentos que lhe competil'.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 19 de
de Julho de 1913.

Candido Ferreira de Abreu

I
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ACTO N. 35
o Prefeito do Municipio da Capital nomeia o cidadão An
tonio Ricardo do Nascimento para fiscal junto a Empreza Te
lephonica, percebendo os vencimentos de cem mil réis men
salmente.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 1.0 de
Julho de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
ACTO N. 36
O Prefeito do Municipio da Capital remove o aetual Ad
ministrador do Matadouro Francisco de Paula Camargo para
o lugar de Fislal de Rendas, e nomeia para aquelle cargo o
cidadão Luiz Victorino Ordini, percebendo amb03 os venci

mentos marcados na lei orçamentaria vigente.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 4 de
Julho de 1913.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 37
O Prefeito do Municipio da Capital por acto de hoje e em
Vil.tude da Lei n. 367 de 17 de Fevereiro do corrente anno:
Promove o amanuense da Secção do Contencioso João Oc
taviano Pichet e o amanuense da Dircetollia de Obras Munici
paes Arthul' Marques da Silva, aos cargos de segundos Es
cripturarios da Directoria do Thesouro e Contabilidade e no
meia para 8ubsti tuil-os nos seus primiti vos cargos, respecti va
mente, os Snrs. Alvaro de Andrade e Carlos Antonio de Aze
vedo com os vencimentos que lhes competir.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 8 de
Julho de 1913.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 38

.

O Prefeito do Municipio da Capital concede ao Fiscal de
Obras Antunio de Souza Azevedo trinta dias de licença para
tratar de sua saude, conforme requereu e attestac10 medico
que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 11. de
Julho de 191.

Candido Ferreira de A breu
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ACTO N. 39
O Prefeito do Municipio da Capital usando das attriblli
ções que lhe é conferida pelo art. 25 das Disposições Transi
torias da Lei n. 355 de 5 de Dezembro de 1912 e seu paragra
pho, resolve nomear os Srs. Drs. Benjamim Americo de Frei
tas Pessoa, t\ntonio Victor de Sá Barreto e Augusto Faria
Rocha para, em com missão, confeccionar o projecto da refor
ma das Posturas Municipaes.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 21 de
Julho de 1913.
Oandido Ferreira de Abreu
ACTO N. 40
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o re
querimento do Fiscal Geral Urbano Gracia Filho, concede ao
mesmo 30 dias de licença na forma da lei, para tratamento de
sua saude, conforme attestarlo medico que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20 de
A gosto de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
ACTO N. 41 DE 18 JULHO DE 1913

Manda observar o regulamento sobre a circulaçào de a'utomoveis

O Prefeito do Municipio de Coritiba, usando das attribui
ções que lhe são conferidas por lei, resolve que a circulação
dos automoveis nas ruas, praças, estradas e caminhos publi
cas, fique sujeita ás seguintes disposições do Hegulamento :
Art. 19 Para que qualquer carro-automovel possa trami
tar pelas ruas e estradas do municipio, é necessario que o res
pecti vo proprietario se ache de posse de um alvará de licença
especial concedido pela Prefeitura.
Art. 29 A denominação de carro automovel, a que se re
fere a pre:o:ente lei, comprehende todos os vehiculos munidos
de motor mechanico, qualquer que seja a natureza deste.
Ar1. 3° O requerimento dirigido ao Prefeito para obten
ção do alvará de licença, deverá mencionar o nome e o domi-
cilio do propl'ietario, o nome do fabricante e o typo do vehi
culo, assim como deverá especificar os limites do peso, da ve.
locidade deste e da força do motor.
Art. 4° Só será expedido o alvará de licença depois que
for verificado:
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das a conter productos explosivos ou intlammaveis, se acham
construidos de forma a não permiltil' o escapamento de mate
ria alguma, podendo produzir explosão ou incendio.
S 2°) Que os orgãos de manobra se ach(lm grupados de
maneira tal que o conduetor possa pol-os em acção, sem dei
xar de observar o caminho a seguir.
 39) Que o vehiculo está construido de maneira a obe
decer com firmesa o apparelho de direcção e a dar volta com
facilidade nas curvas de pequenos raios. Os orgãos de mano
bra de direcção devem fornecer todas as garantias de solidez.
Os automoveis, cujo peso for superior a 250 duzentos e cin
coenta) kilogrammas, devem ter dispositivos que lhes per
mittam recuar.
S 4°) Que o vehiculo se ache munido de dois systemas de
travão distinctos, sufficientement. efficazes e de maneira que

cada um delles seja capaz de supprimir automaticamente a

acção motora do motor ou de annllllal-a. Um destes systemas,
pelo menos, terá intervenção direda sobre as rodas ou sobre
coroas immediatamente solidarias com estas, sendo capaz de
traval.as instantaneamente. Um destes systemas, ou outra
disposição especial, fará parar qualquer movimento de recúo.
Quando o vehiculo seja de jogo motor dianteiro articulado
{boggie) um dos dois travões á di.-;posição do conductor, deve
rá ser applicado ás rodas de jogo posterior
S 5°) Que, finalmpnte, todos os apparelhos acham-se dis
postos de modo que o seu emprego não offereça nenhuma
causa especial de perigo nem dar lagar a formação de gazes ou
vapores incommodos.

Al't.59 No alvará de licença se mencionará o numero da
matricula de ada automovel, que será appenso em tHboleta
fornecida pela Prefeitura, na pude posterior do carro, sem o
que não será permittido o transito de tal vehiculo.
Art. 69 A ninguem é permittido conduzir auto moveI sem
que se ache munido de uma carta de habilitação concedida
pela Prefeitura, depois do exame, no qual o peticionaria
mostre conhecer todos os orgãos do apparelho e a forma de o
manobrar, as:sim como possúa os requisitos necessarios de
prudencia, sangue frio e visualidade perfeita.

S Unico. E8ta carta e o aI vará de licença deverão con
servar-se sempre no auLomovel, de modo a serem exhibidos
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cipal ou estadoal.
Art. 7° O conduetor do automovel deverá estar em con
dições de dispor sempre da velocidade do vehiculo de forma a
moderal-a e mesmo annu11al-a quando ella possa constituir
uma causa de accidente, transtorno ou obstaculo á circu
lação.
S 19) Nos logares estreitos, ou onde haja accumulação de
pessoas, a velocidade será a de um homem á passo. Em caso
algum poderá a velociriade Ü' alem de trinta kilometros por
húra em campo raso; de vinte kilometros em lugares habita
d0s e de doze kilometros no quadro urbano.
S 2.'» Ao approximarem-se dos cruzamentos de ruas, de
verão os conductores dar signal e moderar a velocidade dos
auto moveis para cinco kilometros por hora, no maximo.
S 39) Os automoveis, em movimento, deverão guardar
sempre a sua direita.
S 49) Os automoveis deverão tl'ilZer em lugar visivel, den
tro do vehiculo, a transcripção dos arts. 6. o e 79 da presente
lei e seus paragraphos.
A 1'1. 8. o

Os a u tomoveis deverão tl'azer, á noite, na

sua

frente, duas lanternas, uma de luz branca e outra de luz ver
de, e atraz uma de luz encarnada. Devem estar tambem mu
nidos de signaes sonoros, sufficientemente efficazes para indi
car a sua approximação á distancia conveniente, com excep
ção dos denominados «SEREIA» que serão de uso exclusivo do

Corpo de Bombeiros e Assistencia Publica.
Art. 10.° Os au!omoveis só poderão e3tacionar nas praças
Tiradentes, Euphrasio Correia, Ozorio e Municipal.
Ar\. 10.° Aos infraetores da presente lei deverão ser im
postas multas de 50$000 a 200$000, segundo a gravidade da
falta, pela transgressão das presentes disposições.

Art. 119 No praso de noventa dias (90) a contar da
data da publicação da presente lei, todos os vehiculos autorr..o
veis deverão estar munidos de velocimetros que serão semes
tralmente verificados pela Prefeitura.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20 de
Julho de 1913.

Candido Ferreira de Abreu
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ACTO N. 42

o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o re
querimento do guarda-fiscal João de Siqueira, concede ao
mesmo 30 dias de ferias na forma da Lei, para tratamento de
sua saude, conforme attestado medico que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 22 de
Setembro de 1913.
Gandido Ferreira de Abreu
ACTO N. 43
o Prefeito do Municipio da Capital concede ao Dl'. Al
fredo de Assis Gonçalves, Director de Hygiene Municipal,
sessenta dias de licença de accordo com a Lei, conforme re
quereu para tratamento de sua saude.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 30 de
Setembro de 1913.

Candido Ferreira de Abreu.
ACTO N. 44
o Prefeito do Municipio da Capital concede ao Aj udante
da Directoria de Obras Municipaes Aristides de Oliveira tres
mezes de licença, na forma da lei, para tratamento de SU:l
saude, conforme requereu e attesiado medico que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 7 de
Outubro de 1913.
Candido Ferreira de A.breu
ACTO N. 45
O Prefeito do Municipio da Capital; usando das attribui

ções de seu cargo, nomeia o Dl'. Eduardo Leite Leal Ferreira,

para substituir o Dl'. Oirector de Hygiene, DI'. Alfredo de AE
sis Gonçalves, durante o tempo que estiver licenciado, perce
bendo o nomeado os vencimentos marcados em lei.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 8 de
Outubro de 1913.
Candido Ferreira de A breu
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ACTO N. 46
O Prefeito do Municipio da Capital, aUendendo a cir
cumstancia de ser levantado com presteza o jazigo destinado
aos despojos do eminente Dl'. Brazilio Itiberé da Cunha, junto
a côrte de. Berlim, e ex-Ministro Brasileiro, cuja vida foi um
motivo de orgulho para os seus conterraneos, e considerando
mais que a Municipalidade prestart. assim a devida homena
gem a que tem direito, quem falleceu no seu posto de honra,
resolve conceder vinte e cinco metros quadrados de terreno
no Cemiterio Municipal para seu perpetuo repouso, depen
dendo este meu acto da approvação da Camara em sua pro
xima reunião.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 8 de
Outubro de 1913.
{;andido Ferreira de Abreu

ACTü N. 47
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a Lei
orçamentaria n. 405 que tem de vigorar no exercicio de 1914,
e para que o serviço de lançamento seja feito com tempo de
serem escriptmados para sua

prompta execução, resolve no

mear os funccionarios Pedro da Silva Arouca, Silfredo Pe
drosa e João Octaviano Picheth para em commissão fóra das
horas de expediente, procederem ao lançamento dos impostos
de Comlnercio e Officinas do Quadro Urbano e Rocio da Capi
tal, cuja cobrança no exercicio vindomo deverá ser feito em
virtude do lançamento previo e de accordo com o Decreto que
for expedido para épocas de cobra1lça.

Gabinete d:l Prefeitura Municipal de Coritiba, em 25 de
Novembro de 1913.
Candido Ferreira de Abreu
AOTO N. 48
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o
Decreto que determinou as épocas de pagamentos para o exer
cicio vindouro e coniderando que o imposto de Taxa Sani
taria depende de urgente lançamento para cobrança da 1
prestação marcada para Janeiro do referido exercicio, resolve
nomear o cidadão Gumercindo Marés para proceder a esse
lançamento que deve ser apresentado em tempo para sua co-
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LEIS

N. 356, de 30 de Janeiro de 1913.

Regulamenta a

nomencla

tura de ruas e praças.

N. 357, de 31 de Janeiro de 1913. Concedendo a Manoel José
da Costa Lisboa, o direito de fornecer luz electrica por
força motriz, as ind ustrias e particulares.
N. 358, de 31 de Janeiro de 1913. A utorisa a Prefeitura a
conceder premios de 3 e 2 contos de réis a proprietarios
que construirem predios com a1'tisticas fachadas para
casas de commercio e particulares.
N. 359, de 31 de Janeiro de 1913. Concede isenção de impos
tos por 7 annos a Gino Zanchetta & C. que recahirem
no seu hotel Modelo á rua 15 de Novembro.
N. 360, de 6 de Fevereiro de 1913. Determina que o cargo de
engenheiro da Municipalidade só poderá ser exercido por
engenheiro civil diplomado e seu respectivo Ajudante.

N. 361, de 6 de Fevereiro de 1913. Estabelece tabella para co
brança de passagens em carros de praça.

. 362, de 13 de Fevereirô de 1913.

Regulamenta o processo

de multas sobre infracções das po.sturas.
N. 363, de 13 de Fevereiro de 1913. Proroga até Junho a lim
pesa de fossas.

'" N. 364, de 17 de Fevereiro de 1913. Releva do imposto,

Car

lota de Paula.
N. 365, de 17 de Fevereiro de 1913. Autorisa a Prefeitura a
entrar em accordo com a Sociedade Evangelisch Luthe
rischen para conservação da sua parte no Cemiterio Mu
nicipal.

...1

- 100N. 366, de 17 de Fevereiro de 1913. Reduz para 600$000 o
imposto taxado pela Lei n. 347 e para 300$000 para o
impústo annual a Empresas Funerarias.
N. 367, de 17 de Fevereiro de Un3. Cria os logares de es
cripturarios para Directoria de Contabilidade, equipara
vencimBntos de gual'da fiscaes e gratifica com 50$000 os
fiscaes geraes para munutençãJ de animaes para serviços
M unicipaes.
N. 368, de 17 de Fevereiro de 1913. ConcE'de terreno a Uni
versidade do Paraná em terreno de João Schmidt.

N. 369, de 18 de Fevereiro de 1913. Denomina Avenida Jayme
Reis a actua! A venida do Cruzeiro.

,

N. 370, de 15 de Abril de 1913. Autorisa a desapropriação de
terreno e predios do Municipio para alargamento de
ruas e praças para utilidade publica, a nomear commissão
para serviços de Melhoramentos da cidade

e

fixar venci

mentos.

-

N. 371. de 25 de Abril de 1913. Regulamenta o serviço de
padarias.
N. 372, de  de Maio de 1913. Dando denominação a diversas
ruas da cidade.

N. 373, de 5 de Maio de 1913. Autorisa abrir credito para pa
gamento de porcentagem ao Continuo da Camara.
N. 374, de 8 de MaiQ de 1913. E::;tabelece tabeJIa para cobran
ça do imposto de alinhamentos, vistorias e divisão em
lotes

N. 375, de 8 de Maio de 1913. Manda revalidar a concessão
feita pela Camara ao Barão de Capanema.
N. 376, de 8 de Maio de 1913. Estabelece condições pam ap
provações e divisões de lotes por particulares.
N. 377, de 8 de Maio de 1913. Altera a Lei sobre processo de
multa.
N. 378, de 15 de Maio de 1913. Manda contar tempo de ser
viço ao guarda fiscal Eduardo Eleuterio da Silva.
N. 379, de 15 de Maio de 1913. Autorisa accordo com Seeg

muIler & Gross para rescisão de contracto dos Inflam

rl'laveis.
N. 380, de 15 de Maio de ) 913. Concede 4 annos de praso a
The South Brazilian Railways Company Limited, para
substituição de postes de madeira por ferro na la zona e
o dobro na 21:l zona.
N. 381, de 15 de Maio de 1913. Taxa o imposto para moinhos
de cereaes e de bebidas em balcão;
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- 101 N. 382, de 15 de Maio de 1913. Proroga por seis mezes o praso
Jo art. 2C? da lei l1. 331 de 5 de Novembro de 1912.
N. 383, de 15 de Maio de 1913. Concede a, Bwnctti & Comp.
isenção de impostos por 2 annos para um baar e restau

rant no bairro do Portão.

N. 384, de 15 de Muio de 1913. Autorisa abertura clé credito
para pagamento de porcentagem ao Director do Conten
cioso e Solici.tador sobre divida activa.
N. 385, de 28 de Julho de 1913. Modifica as taxas do imposto
sanitario.
N. 386, de 28 de Julho de 1913. Concede a Cesare Nadari isen
ção de imposto por 10 annos para a sua fabrica de amido
nesta capital.
N. 387, de 4de Agosto de 1913. Concede a Sociedade Interna
cional Foot Ball Club a subvenção de 8:000$000
N. 388, de 4 de Agosto de 1913. Concede a José Leandro da
Luz isenção por cinco anno para Empresa de rapidos.

,

N. 389, de 4 de Agosto de 1913. Izenta do imposto as caas de
madeim do quadro urbano, e dá instt'Ucções sobre edifi
cações, limites de zonas, terrenos de lotes com plantas
approvadas, modifica o imposto sobre andaimes, consi
dera deferida as petições sobre plantas e dá outras ins
trucções, isenta de impostos as Sociedades Beneficentes.
N. 390, de 5 de Agosto de 1913. Autorisa a relevar de multas
os devedores de impostos durante 2 mezes.

N. 391, de 5 de Agosto de 1913. Regulamenta o serviço de
automoveis.
N. 392, de 8 de Agosto de 1913. A utorisa fornecimento de •
aguas por poços artesianos.
N. 393, de 8 de Agosto de 1913. Manda l'evalidal' terrenos "
de posse no quadro urbano passando carta em virtude de
escripturas ou documf'ntos legHes.
N. 394, de 3 de Novembro de 1913. Pstabelece tabella de pre
ços para alltomoveis.

N. 35, de 3 de Novembro de 1913. Izenta por cinco annos de
impostos a Empl'cza de Vidros de Affonso Solheid.
N. 396, de 3 de Novembro de 1913. Estende a isenção do im

postá Sanital'io para casas de valor locativu de 3GU$1100.

N. 397, de 4 de Novembro de 1913. Manda reservar 10 % de
área total de terreno

de proprietarios

para abertura de

praças.

N. 398, de 10 de Novembro de 1913. Izenta do

imposto

de
--..J

- 102mllro e terrenos não edificados o Orphanato do Cajurú,
sito a rua Visconde de Guarapuava.
N. 399, de 17 de Novembro de 1913. Concede terreno á Praça
Santos Andrade para a Universidade do Paraná e resti
tue os lotes de terreno que possuia á Rua Cados de
Carvalho.
N. 400, de ::?O de J.\ovembro de 1913. Izenta os moradores da
2\1 e 3':\ zonas do imposto sanitario.
N. 401, de 20 de Novembro de 1913. Manda rectificar uma
carta de terreno de José M<J.rzani.
N.402, de 20 de Novembro de 1913. Estabelece preço linear
por metro corrente para calçamento em 2\1 e 3\1 zonas e
outras disposições.
N. 4fl3, de 20 de Novembro de 191:-3. Obriga os proprietarios
de hoteis a fOl'llecer diariamente listas dos hospedes á
policia.
N. 404, de 20 de Novembro de 1913. Modifica a lei n. 141 so
bre açougues.
N. 405, de 20 de Novembro de 1913. Orça a Heceita e Despe
sas da Municipalidade para 1914.

DECRETOS

N. 56, de 21 de Janeiro de 1913. Eleva a 70:000$000

a

conta

corrente com o Banco Francez e Italiano.

N. 57, de 19 de Março de 1913. Proroga a cobrança do impos
to de terreno não editic(!do, muros, calçamentos e frentes
não revestidas.

N. 58, de 10 de Março de 1913. Regulamenta as

attribuiçães

do Fiscal de Rendas.
N. 59, de 14 de Março de 1913. Proroga o praso

para serem

exhibidos os documentos de terrenos foreiros.

N. 60, de 26 de Março de 1913. Abrindo credito de 2:200$000
para pagamento de fiscaes.

N. 61, de 15 de Abril de 1913. Prorogando por mais 15 dias o
praso para exhibição de documentos foreiros.
N. 62, de 19 de Maio de 1913. Prorogando por mais 15
praso para apresentação de documentos

dias o

de certas zonas.

N. 63, de 10 de Maio de 1913. Approvando o regulamento da
Secretaria da Preft'itUl'a.

N. 64, de 20 de Junho de 1913. Abrindo credito de 174$000
para pagamento de Joaquim Gomes Ferreira.

N. 65, de 10 de Julho de 1913. Proroga até Setembro o praso

- 10para pagameuto sem multa do imposto de terrenos nã.o
edificados, muros, calçamentos etc.

N. 66, de 9 de Julho de 1913. A brindo credito de 3:978$000

para pagamento de funccionarios nomeados.
N. 66 A, de 9 de Julho de 1913. Cria a Commissão de Melho.
ramentos e seu Regulamento.
N. 67, de!) de Julho de 1913. Proroga até 31 de Agosto o
praso para apresentação de documentos de foreiros do
rodo.
N. 68, de 5 de Agosto de 1913. Abre credito de 500$000 para
pagamento de Bento Taborda, Fiscal dos Inflammaveis.
N. 69, de 20 de Agosto de 1913. Abr'e credito de 582$UOO para
pagamento do guarda Eduardo Eleuterio da Silva.
N. 70, de 26 de Agosto de 1913. Abr..: credito de 600$000 para
pagamento da ilIuminação do Tiro Rio Branco.
N. 71. de 6 de Setembro de 1913. Abre credito de 8:000$000
para pagamento da subvenção ao Internacional Foot Ball
Club.
N. 72, de 6 de Setembro de 1913. Manda proceder a cobrança
do imposto de viação.
N. 73, de 9 de Setembro de 1913. Manda declarar sem effeito
a carta de terreno concedida ao Club Recreativo e Benefi
cente 15 de Novembro.
N. 74, de 2 de Outubro de 1913. Abre credito de 900$000 para
pagamento a Nestor Victor, por livros Terra do Futuro.
N. 75, de 31 de Outubl'O de 1913. Regulamenta o serviço da
venda do Leite.
N. 76, de 4 de Novembro de 1913. Pro roga para 31 de Dezem
bro o praso para pagamento dos impostos de terrenos
não edificados, muros, calçamentos, frentes não revesti
das e viação.

N. 77, de 21 de Novembro de 1913, Proroga o praso até 31 de
Dezembro para pagamento dos impostos de Commercio e

Officinas.
N. 78, de 25 de Novembro de 1913. Marca a epoca da cobran
ça dos impostos para o exercicio de 1914.
ACTOS

N. 15, de 4 de Janeiro de 1913. Autorisa o cont)'acto pam pu
blicações do expediente, com A Freitas & Comp.
N. 16, de  de Janeiro de 1913. Nomeia Lufrido Cabl'al em
substituição para, em commissão, proceder lançamentos
de terrenos não edificados, muros, etc.

-1N. 17, de 8 de Janeiro de 1913. Dispensando o professor da
escola noc!urna Municipal
N. 18, de 8 de Fevereiro de 1913. Nomeia Aristides de Oli.
veira para Ajudante do Direclor de Obras.

N. 19, de 19 de Fevereiro de 1913. Dispensa o gual'da Bonifa.
cio de Siqueira e nomeia Carlos Weigert Filho para vete.
I'inario do Rocio.
N. 20, de 10 de Março de 1913. Concede exoneração ao The.
soureiro Luiz Ventura Rodrigues e nomeia Eugenio Er
nesto vVinnond.

N. 21, de 15 de Março de 1913.

Nomeia em commissão Gu

mercindo Marés como ajudante dos auxiliares
mento de terreno não edificado e outros.

do lança.

N. 22, de ]5 de Março de 1913. Concede 30 dias de ferias a
Arthur Ribeiro de Macedo.
N. 23, de 24 de lVlarço de 1913. Convoca a Camara Municipal
em sessão extraordinaria para assumptos dos melhora.
mentos da cidade.
t'. 24, de I'? de Abril de 1913. Concede a exoneração ao vete
rinario Constantino Stroppa e nomeia em com missão
Adolpho Peplowski.
N. 25, de 17 de Abril de 1913. Dispensa o gnarda fiscal Fran
cisco Salles.
N. 26, de 18 de Abril de 1913. Nomeia para guardas fiscaes
Vidal de Siqueira e Nicolau Crachenski.

;'\. 27, de 29 de Abril de 1913.

Concede ferias ao Dr. Alfredo

de Assis Gonçalves, medico municipal.

N. 28, de 15 de Maio de 1913. Remove o fiscal de Obras An
tonio de Souza Azevedo para apontador geral e nomeia
Dario Gaertner em commissão para aquelle cargo.

N 29, de 2 de Maio de 1913. Concede pxoneração ao guarda
fiscal Elysio Diogo Teixeira.

N. 30, de 3 de Junho de Un3. Dispensar.do o guarda Amador
João Ferreira.

N. 31, de 5 de Junho de 1913. Nomeia Bonifacio de Siqueira
para gU<1l'da fiscal.

N. 32, de 5 de Junho de 1913. Concede exoneração a Oliverio
.

Codes Tabol'da, fi:;cal de rendas .

N. 33, de 1.0 de Julho de 1913: Promove e"criplurarios da
Thesoul'Uria.

N. 34, de 10 de Julho de Un3. Nomeia José Julio de Campos
para guar da

fiscal.

----'------------------:-.,2.;2AJ:::.11

--- 105 N. 35, de 19 de Julho de 1913. Nomeia Antonio Ricardo do
Nascimpnto pam fiscal junto a Empresa Telephonica.
N. 36, de 4: de Julho r1e 1913. Remove Francisco de Paula
Camargo para o lugar de Fiscal das Rendas e nomeia
Luiz Victorino Ordine para Administrador do Matadouro.

N.37, de 8 de Julho de 1913. Promove João Octaviano' Pi

cheth e o Amanuense Arthur Marques da Silva e nomeia
AI varo de A ndrade e Carlos Antonio de Azevedo para
escriptu rario::;.

N.38, de 11 de .Julho de 1913. Concede fel'ias a Antonio de
: ..

Souza Azevedo.

N. 39, de 21 de Julho de 1913. Nomeia os Drs. Benjamin Pessoa,

N.
N.
N.

N.

Antonio Victor' de Sá Barl'eto e Augusto Rocha para, em
commissão, confeccionarem ilS Posturas M unicipaes.
40, de 20 de Agosto de 1913. Concede licença ao fiscal ge
ral Urbano Gracia Filho.
41, de 20 de Ago:,;to de 1913. Regulamenta o serviço de
automovei.
42, de 22 de Setembro de 1913. Concede ferias a João de
Siqueira, guarda fiscal.
43, de 30 de Setembro de HH3. Concede 60 dias de licença
ao Dl'. Alfl'edo de Assis Gonçalves, medico municipal.

N. 44, de 7 de Outubro de 1913. Concede 3 mezes de licença
ao Ajudante da Oirectoria de Obras Aristides de Oliveim.
N. 45, de 8 de Outubl'o de 1913. Nomeia o Dl'. F.duardo Leite
Leal Ferreira, para substituil' o OI'. Assis Gonçalves, me
dico municipal.
N. 46, de 8 de Outubro de 1913. Concede terreno para jazigo
perpetuo do Dl'. Brazilio ltibel'é da Cunha.
N. 47, de 25 de Novembro de 1913. Nomeia commissão para
lançamento dos impostos de Commercio e Officinas.
N. 48, de 27 de Novembro de 1913. Nomeia Gumercindo Ma
rés para proceder o lançamento da Taxa Sanitaria.

N. 49, de 4 de Onzcmbro de 1913. Concede pro rogação

de li

cença ao 01'. Alfredo rle Assis Gonçalves.

N. 50, de 4 de Dezembro de 1913. Regulamenta o lançamento
de terrenos não edificados etc., e determina pam Sér feito
esse serviço pela Directoria de Obras Municipaes.
'''''''''''''''''••''.I'H''''''''''''''

ÇM.

ESTADO DO PARANA

\ÇAC.

Leis, Decretos e Actos
DA

flMflRft MnlIPfll Df ORIlI8H
De 1914
E

ORCAMENTO PARA 1915
,

OFF. DE ARTES GRAPHICAS
Praça Municipal, 12-14
CORITIBA

I

LEIS
... ,

,".,

.

LEI N. 406 DE 28 DE JANEIRO DE 1914
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1.0 A isenção contida na lei n. 259 de 10 de Feve

reiro de 1910, refere-se somente á fabricação de presunto e
carnes salgadas, na mesma lei expressamente consignada.
Art. 29 As fabricas de banha e os suinos nellas abatidos
para a fabricação de banha, ficam sujeitos aos impostos esta
. belecidos em lei.
Art. 3.° A isenção a que se refere a citada lei, se estende
a todas as fabricas de presunto e carnes salgadas existentes,
ou que se estabelecerem pelo praso nella consignado.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 28 de
Janeiro de 1914.
Candido Ferreira de A.breu
Publicada na Secretaria da Camara Municipal de Coritiba,
em 28 de Janeiro de 1914.
Olaro Cordeiro- Secretario

LEI N. 407 DE 29 DE JANEIRO DE 1914

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono

..

a lei seguinte:
Art. 19 Fica creado nesta Capital o serviço Municipal de

vaccinação anti.. rabica, com a denominação de "Instiuto Pas
teur de Coritiba".
'i
I

-4Art. 29 Para direcção e mais trabalhos do Int;tituto Pas
teur, são 'creados os logares de director-rnedico, auxiliar te
chnico e 2 serventes, com os vencimentos, respectivamente,
de 500$(100, 300$000 e 150$000 mensaes.
Art. 3.° Fica o Prefeito autorisado a retirar da verba
Obras Publicas em geral, até a imporlancia de vinte contos de

réis (20:000$000) para as despezas de installação c manuten
ção desse serviço, no corrente exercicio.
Art. 49 Revogam-se a8 disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 29 de
Janeiro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cari
tiba, em 29 de Janeiro de 1914.
(}laro Cordeiro -- Secretario
LEI N. 408 DE 31 DE JANEIRO DE 1914
A enmara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1.0 Os estabelecimentos commerciaes, da data desta
lei em diante, fechar-se-hão ás oilo horas da noite durante o
inverno c o verão.
 Unico. Exceptuam-se os hoteis, restaurants, botequins,
confeitarias, bilhare<;, pharmacias e charutarias.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrn rio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Janeiro de 1914.
Oandido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 31 de Janeiro de 1914.
Claro Cordeiro-Secretario
LEI N. 409 DE 6 DE FEVEREIRO DE 1914
A Cnmara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 Nenhum empregado municipal poderá exercer
mais de II m emprego ou funcção remunerada.
Art. 29 Os empregados que incidirem nas disposições do

artigo anterior, deverão dentro de oito dias, a contar da data

-------

-fi-

da publicação da presente lei, optar pelo cargo que exerçam
na municipalidade, ou pelos que exercerem fóra della.
A rt. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Fevereiro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 6 de Fevereiro de 1914.
Claro Cordeiro-Secretario
LEI N. 410 DE 6 DE FEVEREIRO DE 1914
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Al't. Unico. Ficá contado para todos os efieitos ao fiscal
geral Arthur von Meine, o tempo de exercicio decorrido da
data da sua nomeação para auxiliar da Secção Technica em
1904 até 21 de Setembro de 1908; revogadas as di:sposições
em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Fevereiro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 6 de Fevereiro de 1914.
Claro Oordeiro-Secretario
LEI N. 411 DE 6 DE FEVEREIRO DE 1914

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu Fancciono
a leite seguinte:
Art. 19 Fica concedido á Sociedade de "Tiro Rio Branco"
o auxilio de um conto e duzentos mil réis annuaes (1:-200$000)
para o custeio da illuminação do predio e dependellcias em
que funccionar.
 Unico. Fica o Prefeito autorisado a abrir os nrcessarios
creditos para execução desta lei.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Fevereiro de 1914.
Candido Ferr.eira de ,Abreu

-6Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 6 de Fevereiro de 1914.
Claro Cordeiro -Secretario
LEI N. 412 DE 6 DE FEVEREIRO DE 1914

.....

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. Uni co. Fica o Prefeito autorisado a apresentar ao
Congresso Legisla ti vo do Estado, em sua proxima reunião,
uma petição no sentido de isentar do imposto predial as casas
cujo valor locativo esteja dentro do limite de 360$000 an
nuaes ; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Fevereiro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 6 de Fevereiro de 1914.
Claro Cordeiro -Sec re lario

LEI N. 413 DE 7 DE FEVEREIRO DE 1914
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 E' permittida a construcção de casas de madeira
na 2l;\ e 3a zonas da cidade e seus arrabaldes, uma vez satisfei
tas as exigencias de alinhaII?-ento e nivelamento e obedeçam
as condições da presente lei, adiante enumeradas.
 Unico. E' permittida a construcção de casas de madeira
na 23 zona desde que:
19 Fiquem afastadas para dentro do alinhamento das
ruas, pelo menos cinco metros, e das cercas lateraes, pelo
menos, dois metros;
29 Meçam de pé direito, pelo lado de dentro, do soalho ao

forro, quatro metros ;
39 Tenham em cada compartimento, pelo menos, trinta e
seis metros cubicos ;
4.° Sejam assentadas sobre alicerces de alvenaria de pe
dra ou tijolo, tendo em terreno de nivel, oitenta centimetros
de altura minima, e em terreno inclinado, trinta centimetros
de altura minima ;

,z,:.lJO

-759 Tenham as janellas 2,30 de altura por 1,10 de largu
ra, inclusive a bandeirola.
6.° Sejam as abas do telhado (excepto as dos fundos)
guarnecidas de lambrequins ;
7° Tenham as portas, janellas, lambrequins, paredes e
forros cepilhados e pintados a oleo, interna e externamente;
89 St'jam cobertas com telha de barro;
9° Sejam as janellas de bandeirolas guarnecidas

de vi-

draças ;
•
. 10° Tenham no alinhamento das ruas

ou praças gradis
de ferro;
11 o No caso de terem avarandados, a largura destes seja
de 1,50 m. no minimo.
Art. 2° As casas de madeira construidas na 3 zona e
arrabaldes, devem obedecer as condições contidas nas alineas
do  anterior, com excepção da de n. 7.
 Unico. As casas de madeira construidas na 3 zona e
arrabaldes, devem ter as podas, janellas e lambrequins pin
tados a oleo e as paredes caiadas int.erna e externamente.
Art. 39 E' absolutamente prohibida. a construcção de
meias aguas, mesmo provisoriamente.
A rt. 49 Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete

da

Prefeitura Municipal de Coritiba, em 7 de

Fevereiro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 7 de Fevereiro de 1914.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 414 DE 7 DE FEVEREIRO DE 1914
A Camara Iunicipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1° Fica estabelecido o auxilio de dez conto:> de réis
(10:000$000) annuaes, como premio aos agricultores, para a
realisação da "Feta das Colonias" no primeiro domingo de
Setembro de cada anno.
 10 O auxilio a que se refere este artigo, destina-se a
distribuir premios aos colonos que mostrarem as melhores
provas da sua actividade, apresentando os mais aperfeiçoados
apparelhos e instrumentos agrarios, os melhores typos de car
ros e cavallos de tracção, os melhores productos de avicul
tura e da industria pastoril, os melhores productos agricolas,

-8industriaes e manufactureiros, e aos que, por todas as formas
provarem maior capacidade de trabalho, tudo de accordo com
o regulamento confeccionado pela Prefeitura.
 29 Todos os expositores deverão receber premios em
dinheiro, de accordo com o seu merecimento e os recursos
'existentes.
 39 Fica o Prefeito autorisado a abrir o llecessario cre
dito para execução desta lei.
ArL 2° Revogam-se as disposições erp contrario.
Gabinete ela Prefeitura M llnicipal de Coritiba, em 7 de
Fevereiro de 1914.
Oandido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 7 de Fevereiro de 1914.
Claro Cordeiro-Secretario
LEI N. 415 DE 7 DE FEVEREIRO DE 1914
A Camara Muicipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 As cátas de nivelamento para construcções de
predios, no limite urbano, serão mencionadas, com clareza,
qas plantas sujeitas á approvação da Prefeitura.
ArL 2° Além desta especificação, os proprietariós, emprei
teiros ou mestres de obras, receberão um boletim passado
pela Directoria de Obras Municipaes, no qual ficará consi
gnado a quantos metroa de altura do nivel do mar deve ser
assentada a soleira da porta do predio a construir, e indicado
o marco de referencia pelo qual se obteve essa altitude.
ArL 3° Os proprietarios, empreiteiros ou mestres de
obras que não respeitarem as cótas de nivelamento expressas
na planta ou boletim, incorrerão na pena de 200$000 a
1:000$000 de multa; e serão obrigados a collocar o predio de
accordo com o nivelamento constante da referida planta ou
boletim.
 Unico. Quando a differença do nivelamento encontrada
for inferior a dez cen timetros, somen te a pena de multa po
derá ser imposta depois de terminada a construcção das pa
redes' externas.
ArL 49 As cólas de nivelamento serão fornecidas, guar
dando.se o mais possivel o nivelamento das edificações já
existentes, de modo a não prejudicaI-as; isto, quer em relação


..... 9-

aos novos predios, quer em relação aos dos calçamentos e
melhoramentos das ruas e praças da Capital.
Art. 59 Quando os melhoramentos ou embellezamento da

cidade exigirem variação de nivel excedente a 0,30 m., tendo

como ponto de referencia a soleira da poda do predio, o Pre
feito entrará em accordo com os proprietarios para effectuar
os serviços e, caso não se realise accordo, os predios prejudi
cados com o novo nivelamento, poderão ser desapropriados
por utilidade publica, mediante autorisação da Camara.
Art. 69 A lei n. 402 de 20 de Novembro de 1913, que es
tabeleceu o imposto de 1$500 por metro corrente de muro e
terreno não edificado, é applicavel somente á 2 zona da ci
dade, vigorando pa.ra a 3 zona o estabelecido no art. 49 da

Lei n. 389 de 4 de Agosto de 1913.
Art. 7° Revogam-Ee as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 7 de
Fevereiro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu
.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori-

tiba, em 7 de Fevereiro de 1914.

"

Clq,ro Cordeiro _. Secretario •
•

•

LEI N. 416 DE 7 DE FEVEREIRO DE 1914
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 Fica concedido á Companhia Telephonica do Pa
raná o direito de substituir a sua rede aerea telephonica por
cabos subterraneos do systema mais aperfeiçoado, de modo a
evitar inducções e interrupções electl'icas, ou quaeHquer . acci
dentes e garantir o perfeito funccionamento do serviço tele
phonico.
Art. 29 O material que a Companhia empregar para a
modificação do serviço actual, não reverterá para a Municipa
lidade no fim do contracto, ficando pertencendo á mesma
Companhia.
 10 O material actualmente existente, de propriedade do
Estado, será inventariado pela Companhia e Prefeitu ra e a va
liado por tres peritos nomeados, respectivamente, pelo Estado,
Prefeitura e Companhia.

i.

.oIIIl

-10 9 20 O valol' do material será consignado na reforma
para ser pago pela Companhia á Prefeitura na data da termi
nação do contracto.
Art. 3° Os preços de assignaturas e as demais obrigações
do contracto em vigor, serão mantidos na reforma.
Art. 49 A substituição de postes de madeira por postes de
ferro, a. que se refere a clausula n. 1 do contracto, será feita
annualmente, em oito partes iguaes, sem prejuizo dos annos
já decorridos.
Al't. 50 A Companhia é obrigada na reforma, a conceder
dez (10) appal'elhos gratuitamente para o seIlviço publico
municipal, e com o abatimento de 50 % os apparelhos que se
tornarem necessarios alem desse numero.

Art. 60 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiha, em 7 de
Fevereiro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de COl'i

--Jihaj..e.w 7 ,de Fever,e,iro de 19)4.
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Claro Cordeiro-Secretario

-S"b LE N. 417 DE 2 DE MAIO DE 1914
micipal de Coritiba decretou e eu sancciono

Ar:. 10 Fic

considerada como instituição de utilidade

publica municipal a Associação Commercial do Paraná.
Art. 20 A mesma Associação Commercial do Paraná fica,
para todos os effeitos, isenta de todos os impostos municipaes
que recahirem sobre o seu edificio social, ou quaesquer outras
pl'Opriedades que venha a possuir.
.
9 Unico. No artigo anterior não se incluem os armazens
estabelecidos em seu edificio ou propriedades.
Art. 39 Revogam-se as" disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 2 de
Maio de 1914.

Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 2 d Maio de 1914.
Ola'to Oordeiro-Secretario

:l

'"\
- 11LEI N. 418 DE 4 DE MAIa DE 1914

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 10 Os proprietarios que fizeram a

expensas

suas o

calçamento das frentes de seus predios, ou auxiliaram a mu
nicipalidade a effedual-o, de accordo com o disposto no art. 21
das Disposições Permanentes da lei de 30 de Novembro de

1897, gozam da isenção do imposto de calçamento' pelo praso
estahelecido na mesma lei.
Art. 2° Os proprietarios que effectuaram o pagamento do
calçamento da frente de suas propriedades nos termos da letra

a do art. 2° ,da lei n. 84 de 10 de Julho de 1902, estão isentos
do imposto de .calçamento pelo tempo estàbelecido na citada
lei.

.

Art. 3° Findo o prasa estabelecido nas leis acima refe
ridas, os proprietarios ficam sujeitos ao pagamento do mposto
prescripto no  Unico do art. 31 da lei n. 14 de 28 Ç1e Outubro
de 1898.
Art. 40 Revogam-se as disposições em contrari9" 
.". ',i

Gabinete da Prefeitura Municipal de ..C'or.itil3àr,ie'dí 4 ué' "

Maio de 1914.

Candido' Perr.eira' de J1breu: '.
,

LEI N. 419 DE 6 DE MAIO DE 1914
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. Unico. Fica isenta do pagamento de todos os impos
tos municipaes pelo espaço de tres (3) annos a fabrica de
pianos de F. Essenfelder & Comp., situada no municipio da
Capital; revogadas as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em

;,

.t...  ... t-

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de COl'i
tiba, em 4 de Maio de 1914.
Clar..o Cordeir-@........ i!3e£retario

Maio de 1914.

,(

6 de

Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 6 de Maio de 1914.
Claro Oordeiro-Secretario

-12 LEI N. 42U DE 25 DE JULHO DE 1914

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. Uni co. Fica o Prefeito autorisado a coneeder ao Aju
dante da Directoria de Obras Municipaes, Aristides de Oliveira,
seis (6) mezes de licença, sem vencimentos, para tratamento
de sua saude ; re\-""ogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 25 de
Julho de 1914.
Oandido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori.
tiba, em 25 de Julho de 1914.
Claro Oordeiro-Secretario
LEI N. 421 DE 25 DE JULHO DE 1914

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu saneciono
a lei seguinte:
Art. 10 Fica o PI'efeito autorisado a relevar as multas em
que houverem incorrido os devedores á Municipalidade do
imposto de aCommercio e Officinasll, que liquidarem os seus
debitos, em praso razoavel, marcado pela Prefeitura, dentro
do exercicio corrente.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 25 de
Julho de 1914.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura "Municipal de Cori
tiba, em 25 de Julho de 1914.
Claro Cordeiro - Secretario

LEI N. 422 DE 31 DE JULHO DE 1914
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. Unico. Fica o Prefeito autorisado a conceder seis (6)
mezes de licença, com ordenado, para tratamento de sua sande.
ao primeiro offieial do Thezouro e Contabilidade Municipal,
Benigno Lima Junior; revogadas as disposições em contrario.

.202$
-13 Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
,T ulho de 1914.

Oandido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de lori
tiba, em 31 de Julho de 1914.
Claro Oordeiro-Secretario
LEI N. 423 DE 31 DE JULHO DE 1914
A eamara Municipal de Coritiba decretou e eu .sancciono
a lei seguinte:
Arl. Unico. Fica o Prefeito autorisado a conceder a Pedro
Alexandrino Teixeira de Banos o terreno situado á rua da
Graciosa, annexo ao que o mesmo possue, onde se acham edi
ficadas duas casa de madeira para dentro do alinhamento,
pelo preço estabelecido no art. 29 da Lei n. 2 de 6 de Abril de
1898; revogadas as disposições em contmrio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Julho de 1914.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de Julho de 1914.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 424 DE 31 DE JULHO DE 1914
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 10 O preço de aluguel de pequenos quartos do Mer
cado, quando occupados exclusivamente por vendedores de

hortaliças ou generos coloniaes, será de 15$000 cada um e
30$OÜO tambem mensaes, para os vendedores de peixes.
Art. 29 Os vendedores ambulantes de peixes estão sujei
tos ao imposto do  19 n. 1 da Tabella de impostos em vigor

(lO$uOO) mensaes.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Julho de 1914.
Oandido Ferreira de Abreu

,

-14 Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori

tiba, em 31 de Julho de 1914.
Claro Cordeiro - Secretario

LEI N. 425 DE 31 DE JULHO DE 1914
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:

Art. lJnico. Fica o Prefeito autorisado a eontar, em caso
de aposentadoria, aos fllnccionarios Antonio Pereira da Silva,
Manoel Augusto de Souza, Sebastião Velloso e Manoel Bitten
court, o tempo de serviços que prestaram em cargos ou func,
ções pelos quaes perceberam vencimentos dos cofres munici
paes; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coriliba, em 31 de
Julho de 1914.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 31 de Julho de 1914.
Claro Cordeiro --Secretario'

LEI N. 426 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1914
A Camara Municipal de Coritiba dE'cretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. Unico. Fica aposentado o Porteiro dà Camara Muni

cipal Joaquim Gomes Ferreira, com o vencimento annllal de
um conto cento e cincoenta e nove mil e duzentos réis
(1:159$200; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de
Novembro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 10 de ovembro de 1914.
Claro Cordeiro - Secretario

i

-15 LEI N. 427 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1914
\

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. Unico. Fica concedida a Affonso Weiss a isenção de
impostos municipaes, por dois annos, para a padaria «Gloria»
de sua propriedade, montada com masseiras, forno e appare
lhos aperfeiçoados, á rua Assunguy, nesta capital; revogadas
as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de
Novembro de 1914.
Gandido Fe'rreira de A.breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 10 de Novembro de 1914.
Claro Cordeiro-Secretal'io

LEI N. 428 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1914
A Gamara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. Unico. Fica concedida ao Club Col'itibano a isenção

dos impostos ou emolumentos a que esteja sujeita a construcção do predio para sua séde social, á rua 15 de Novembro,
esquina da rua Rio Branco; revogadas as disposições em
contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de
Novembro de 1914.
Candido Ferreira de A.breu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 10 de Novembro de 1914.
Claro Cordeiro-Secretario
LEI N. 429 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1914
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono

,

a lei seguinte:

A 1'1. 19 O imposto sobre calçamen to creado pela lei n. 25,5

de 20 de Maio de 1911, será cobrado da data desta lei em
diante a razão de 700 réis por metro quadrado de calçamento
a parallelipipedos e 500 réis de calçamento de macadam e isto
pelo prasQ de 20 annos,

I

16 Art. 29 Os proprietarios que desejarem pagar o imposto
no todo ou em parte, adiantadamente, isto é, logo após a con
clusão do calçamento, gosarão de um abatimento de 20 % e
isenção pelo praso já referido.
Art. 39 Para lançamento e cobrança do imposto de cal
çamento serão observadas as disposições contidas na lei n.
418 de 4 de Maio deste anno.
Art. 4" Os proprietarios ou foreiros do quadro urbano

que não' tiverem a frente de sua propriedade ou terreno cal

çados nos termos do art. 18 e 99 da lei n. 341 de 19 de No
vembro de 1912, serão obrigados a effectuar esse calçamento.
no praso de 90 dias após o estabelecimento das guias de pas
seios na frente das propriedades ou terrenos.
ArL 5° Exgotado esse praso, que poderá

ser

pro rogado

por 3 mezes, ájuizo do Prefeito, o erviço será executado pelo

Poder Municipal por conta dos propl'ietarios, que ficam sujei
tos a pagar o custu dos passeios das frentes de seus predios
ou terrenos, em vinte prestações trimensaes.
S Unico. Os proprietarios que deixarem de effectuar o
pagamento no praso estabelecido Qeste artigo, ficam sujeitos
pelo praso de 20 annos ao imposto de 600 réis por metro qua
d rado de passeio.

Art. 6° O imposto sobre muros e terrenos não edificados
será cobrado na primeira zona da cidade -a razão de 3$000 por
metro corrente de frente, na seg-enda a razão .de 1$000 e na
terceira de 300 réis.

Art. 79 Ós terrenos murados dl3 accordo com disposições

de leis municipaes, que não tiverem a altura exigida pelo art.
89 da lei n. 341 de 19 de Novembro de 1912, pagarão o imo
posto estabelecido no artigo anterior, com o abatimento de
50 % e os que attingirem a essa altura ficam isentos do
imposto.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de

Novembro de 1914.
Candido Ferreira de A.breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cori
tiba, em 10 de Novembro de 1914.

Claro Cordeiro-Secretario

-17 LEI N. 430 DE 11 DE NOVEMBRO DE 1914
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. lI? A Receita do Municipio de COl'itiba, para o exer
cicio financeiro de 1915, é orçada em 611:254$600 e será
formada com o producto dos impostos arrecadados no referido
exercicio sob as rubricas seguintes:

SS

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

RECEITA

Imposto de commercio e officinas do quadro
urbano
.
Imposl.o de commercio e officinas do I'Ocio
Transferencia de I.errenos
..
Imposto sobre fabricas de bebidas
..
Imposto supplementar sobre fabricas de
bebidas
.
..
..
Renda do Mercado
..
..
Addicional de 50 % sobre os SS 1°, 2° e 3°
Renda do Matadouro
..
Renda do Cemiterio Municipal
..
Aferição de pezos e medidas
..
Fóros do quadro urbano
.
.
Fóros do rocio ..
.
Terrenos não edificados e muros ..
Imposto sobre calçamento
Matricula e marcação de vehiculos
Emolumentos não incluidos no S 3°

Cobrança da divida activa
Matricula de chauffeurs, cocheiros
roceiros.. . .
.

..

.
.
..
..

e .car-

19
20

..
Matricula de cães
..
Appl'ovação de plantas e emolumentos da

21
:22
23
24
25
26
27

Dil'ectoria de Obras
:àIultas
Imposto de viação em terrenos do rocio
Taxa Sanitaria
Renda eventual
Empresa dl Bondes
Licença a'vendedores.ambulantes .,
Imposto de publicidade

28

Fiscalisação de intlammaveis

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

140:000$000
25:000$000
31:112$000
4:500$000

11:500$000

8:000$000
9:805$600
104:000$000
13:110$000
11:000$000

11:200$000
10:000$000
15:000$000
50:000$000
25:000$000
2:000$000
22:000$000

700$000
200$000

30:000$000

4:000$000
8:627$000

37:000$000
8:000$000
5:000$000
11:000$000
2:000$000
600$000
.J
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30
31

Fiscalisaçâo da Empresa Telephonica
Imposto sobre vencimentos
Matricula de vaccas de leite

..
.
..

1:200$000
5:700$700
4:000$000

611:254$600

Art. 20 E' fIxada em 611:254$600 a Despeza com os
serviços da Camara Municipal e Prefeitura durante o exercicio
de 1915 de accordo com os  seguintes:

DESPEZA
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Secretaria da Camara
Porcentagem aos empregados da Camara
Expediente
Alistamento e despezas eleitoraes
Representação
Eveutuaes
..
Subsidio e representação do Prefeito
Secretaria da Prefeitura
Directoria do Thezouro e Cuntabilidade
Con lencioso Municipal...
.. ..
Directoria de Obras
Directoria de Hygiene

..
.
.
..
.

7

Mercado Municipal

..

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fiscalisação
Matadouro Municipal
Cemiterio Municipal
Expediente geral
Porcentagens
Pessoal inactivo
Restituição de depositos
Jur03 e amortisação da divida
Remoção de lixo e limpeza da cidade
Obras publicas em geral

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

18

Conservação de jardins, praças e Passeio

19
'. 20
21

..
..
..
.
..
.

Publico
.
Cadastro da cidade
.
Melhoramentos de estradas e caminhos do
rocio
.
Auxilios e subvenções
.

13:900$000
1:160$000
1:500$000
1:000$000
1:000$000
2:000$000
18:000$000
18:1<10$000
4:680$OOO
11:520$000
36:300$000

9:600$ooU
1:800$000
55:200$000
25:660$000
10:8UO$000
20:000$000
2:788$000
7:399$345
5:200$000
131:134$000
30:800$000
77:773$255

15:800$000
10:000$000
8:000$000
19:100$000
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23
24
25

Gota de Leite........ .
Instituto Pasteur
Eventuaes
Exercicios findos

.

.
.
.
.

20:000$000
20:000$000
11:000$000

$

611:254$600
Art. 3° Fica o Prefeito autorisado a
despender a
quantia de 20:560$(100 com os serviços a cargo da Camara
Municipal, de accordo com as rubricas seguintes e mediante
requisição da Mesa da Camara :
 1.0 - Secretaria da Camara
1
1
1
1

19 Secretario
29 Secretario
Archivista
Porteiro Continuo

.
..
.
..

4:fiOO$000
4:000$000
3:600$000
1:800$000

13:900$000

 2° -- Porcentagens

.-

Gratificação especial ao 29 Se
cretario Januario Barbosa, de
3ccordo com a lei n. 321 (20%)
Idem ao Archivista José Euri
pedes Gonçalves (10 %) .....

800$000
360$000

1:160$000

 3. o - Expediente
Com esta verba

1:500$000

S 4° - A.listamento e despezas eleitoraes
Com esta verba

1:000$000
 5. o - Representação

Com esta verba

.

1:000$000

.

2:000$000

 6.° - Eventuaes
Com esta verba

20:560$000

- QArt. 4. o Fica o Prefeito autorisado a despender no exer
cicio de 1915 a quantia de 590:694$600 com os serviços a
cargo da Prefeitura Municipal, de accordo com as rubricas
seguintes:

S 19 - Prefeitura
Subsido do Prefeito
Hepresentação....

10:00U$000
8:000$000

18:000$000

S 2;° - Secretaria da Prefeitura
1
1
1
1
1
1

4:440$000
3:360$000
2:400$000
3:60u$OOO
2:000$000
1:740$000

Secretario
.
29 Official .
.
.
Amanuense dactylographo ..
Encarregado da estatistica .
Porteiro
..
Continuo
.

Gr'atificação ao Archivista dd
Caluara
.

600$000

18:140$000

S 3.° - lJirectoria do Tltezouro e Oontabilidade
1 Thezoureiro.
.
..
Porcentagem sobre o que
arrecadar de accordo com
o art. 9
.
1 Contador
.
1 Chefe de Secção
.. ,
;3 primeiros offidaes a 3:600$
2 segundos officiaes a 3:360$

2;400$000

$

4:400$000
3:960$000
7:200$000
6:720$000

24:680$000

S 4.° - Oontencioso
1 Direr,tor.
1 Solicitador
1 2.'"> Official

.

.
..
.

4:800$llOO
3:360$000
3:360$000

 5. o - lJirectoria de Obras
1 Engenheiro Dil'ector
.
Gratificação para sua locomoção

1 Engenheiro ajudante

..

..

9:000$000
3:000$000

6:000$000

11:520$UOO
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1 190fficial.
.
..
1 29 Ofticia!.
.
.
1 Fiscal de Obras
.
Gratificação para sua locomoção

.

1 Ajudante do Fiscal de Obras
1 Feitor Geral
1 Continuo

.
.

3:600$000
3:360$000
3:600$000
600$000
3:000$000
2:400$000
1:740$000

36:300$000

 6. - IJirectoria de Hygiene
.

1 Direetor Medico.

6:000$000

1 Ajudante Pharmaceutico. encarregado do exa me de

generos alimentícios.....

3:600$000

9:600$000

. 7. - Mercado Municipal
1 Guarda

-.0

.

1.:800$000

 8. - Fiscalisação
1 Fiscal de rendas...... . .......
1 Fiscal Geral do quadro urbano
..
..
Gratificação para sua lo
comoção....... ...... ...

.. ..

1 Fiscal de Bonds e Telephones

.

1 Ajudante do Fiscal do qua
dro urbano e Fiscal de
Inflammaveis
.
1 Fiscal geral para o rocio ..

4:200$000
3:600$000

600$000
4:200$000

3:000$000
3:600$000

Gratificação para sua lo.

6{10$000

1 Fiscal Geral do Matadouro ..
Gratificação para sua lo

3:600$OnO

comoção.

..

comoção. ........ .....

5
9
1
1

. ....

Guardas montados á 2:160$
Guardas a pé á 1:800$000 ..
Fiscal aferidor
.
Fiscal ajudante do aferidor.

600$000
10:800$000
16:200$000
2:400$000
1:800$000

55:200$000
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S 9q - Matadouro Municipal
1 Administrador
1 Auxiliar. .

.
..

3 Guardas montados á 2:160$
1 Veterinario
..
..
Custeio, pessoal jornalei
ro e despezas geraes
.. ,

3:780$000
2:400$000
6:480$000
3:000$000
10:000$000

20:660$000

S 10 _. Oemiterio Municipal

1 Administrador
. ..
Custeio, pessoal jornalei- .
ro e de<;pezas geraes ....

3:000$000

7:800$000

10:800$000

S 11 - Expediente geral
Papel, tinta etc
Impressões diversas e

..
publi

cação de annaes, leis e actos
da Prefeitura e da Camara
Municipal.
..
Publicação e despezas extraordinarias
..
.
Aluguel da casa
..

2:000$000

12:000$000
2:400$000
3:600$000

20:000$000

S 12 - Porcentagens
A Claro Cordeiro: 10 % sobre
os seus vencimentos (lei n. 321)
A Pedro Arouca, idem.. . .....
A Antonio Herderico da Costa
idem
.
A Tl'istão A. de Miranda
..
A Eduardo Eleut2rio da Silva
(20 %)
"
..
A Arthur von Meine (10 %) .
A Antonio Ricardo do Nasci.
men to

'"

,

.

440$000

440$000
396$000
300$000
432$000
360$000
420$000

S 13 - Pessoal Inactivo

1 Director Secretario... ... ... ...

2:400$000

2:788$000

23 1
1
2
1

Ajudante de Engenheiro
..
Fiscal
..
Guardas fiscaes
..
Porteiro da Camara 'Municipal

859$960
1:692$300
1:287$885
1:159$200

7:399$345

 14 - Restituição de IJepositos
Com esta verba

'

.

5:200$000

S 15 - Jur.os e Amortisação da IJivida
Com esta verba,

,

..

131:134$000

 16 - Remoçào do lixo e limpeza da cidade
Com esta verba

.

30:800$000

 17 - Obras Publicas em geral
Com esta verba

..

77:773$255

 18 - Conservação de Praças, Jardins e Passeio Publico
Com esta verba

..

15:800$000

 19 - Oadastro da cidade

l
,

:1

I '

Com esta verba

,

.

10:000$000

S 20 - Melhoramentos das estradas e caminhos do Rocio

Com' esta verba

..

8:000$000

S 21 - A uxilios e subvenções
A' Escola da Federação Espirita
Ao Asylo de Orphãos do Cajurú
Ao Albergue Nocturno da Federação F.spirita.............. . ..

A' Sociedade Tiro

Rio

Branco

para illuminação de sua séde ..
A' Maternidade do Paraná, annualmente
.

1:500$000
2:400$000
2:000$000
1: 20ú$OOO

12:000$000

19:100$000

- 24S 22 -

Gota de Leite

Com esta verba.................... ..

.

20:000$000

S 23 - Instituto Pasteur
Director Medico
Auxiliar Technico
2 Serventes a 1:800$0000
Material

.
..
.
,.

6:000$000
3:600$000
3:600$000
6:800$000

20:000$000

S 24 - Eventuaes
Com esta verba

11:000$000
S 25 - Exrcicios findos

Com esta verba

.

$
590:64$6DO

RESUMO

A despender com os serviços á cargo da
Camara .
..
A despender com os serviços á cargo da
Prefeitura
,
,

20:560$000
590:694$600

611:254$600

DISPOSIÇÕES PERMANENTES
Art. 5. o No exercicio de 1915 vigorarão as tabellas que
esta acompanham com o accrescimo de 25 % a que se refere a
lei n. 254 de "3 de Novembro de 1909 (art. 8) observadas as
modificações da presente lei e as seguintes:
1.0 Os alvarás de licença para qualquer ramo de commer
cio, industria ou officinas, só serão concedidos depois de pa
gos os respectivos impostoe, com a condição expressa de que

o licenciado sujeita.se a abrir e fechar a suãCãsa nos

dias e

horas fix.ados por lei, bem como ás demais exigencias das
Posturas Municipaes.
.
29 Os quartos ç10 Mel'cado da Praça Dezenove de Dezem
bro serão alugados pelos preços que se seguem:
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Quarto para a venda de verduras e fructas
»

»

»»

I)

peixes

e

20$000 mensaes

generos

alimenticios
,
,.
25$000
I)
Quarto para Botequins ou açougues.
30$000
»
l)
»
Fazendas e semelhantes....
50$000
»
J\ 1'1. 6C! Fica creado o imposto de 2 % sobre os vencimen
tos de todos os funccionarios municipaes.

Art. 7. o Fica creado o cargo de cobrador da Taxa Sani

taria, percebenrlo a poreentagem de 5 % sobre a arrecadação
desse imposto.
Art. 8C! Os contribuintes que não pagarem nas épocas
fixadas o imposto de Taxa Sanitaria, ficam sujeitos á multa
de 25 % sobre o valor do impost.o.
ArL 9. o Os vencimentos fixos do Thezoureiro ficam re
duzidos a 2:400$000 annuaes, cabendo-lhe mais a porcenta
gem de um por cento (1 %) sobre a arrecadação que fizer,
excepto a constante dos SS 6, 8,9, 25, 28, 29 e 30.
S 19 Da receita do S 23 será excl uido para o calculo da
porcentagem, o que for cobrado directamente pelo cobrador
da Taxa Sanitaria.
S 2.° O Thezoureiro poderá propor ao Prefeito a nomea
ção de um fiel que trabalhará sob suas ordens e por sua con
ta, debaixo de sua responsabilidade.
Art. 10. As quantias para pagamento das porcentagens
do Thezoureil'O e Cobrador da Taxa Sanitaria serão retiradas
da verba Eventuaes.
.
Art. ) 1. Ficam creados os emolumento!; de 40 réis por
decimetro quadrado das plantas que forem approvadas, fi
cando estas isentas do sello estadoa!.
Art. 12. Os certificados de alinhamento e nivelamento
ficam sujeitos á verba fixa de 500 réis por certificado.
Ar1. 13. Ficam supprimidos os cargos de Continuo da
Camara Municipal e Administrador do Mercado e creado o
cargo de Guarda do Mercado com os vencimentos de 1:800$000
annuaes.

Ar1. 14. Para facilitar a continuação do cadastro, alem

dos documentos a que se refere o S 2° do ar1. 5C! da lei n. 245
de 1909, deverá ser exhibida uma planta do terreno fornecida
pela secção competente da Prefeitura dentro de oito dias do
pedido escripto, com a indicação precisa da posição que a
construcção vai occupar.
Al't. 15. Fica a Prefeitura autorisada a, no regulamento
que expedir relativamente aS edificações, estabelecer penas

- 26variando de 10$00(1 a 100$000 para as infracções previstas
nas Posturas, leis e resoluções em vigor, nellas não punidas,
obrigando o infractor a respeitar as disposições infr'ingidas.
Art. 16. Os vehiculos de conducção ou tracção animada
ficam sujeitos ao pagamento de impostos de accordo com a
seguinte tabella :
, Carrinho de 2 rodas e 1 animal, para
conducção de cargas, para 0,05 ou mais
de largura de chapa, cada roda, annualmente
.
para 0,04 de chapa

para 0,03 de chapa

.

com
sem
com
sem
com
sem

mola
mola
mola
mola
mola
mola

com
sem
com
sem
com
sem
com
sem

mola
mola
mola
mola
mola
mola
mola
mola

com
sem
com
sem
com
sem

mola
mola
mola
mola
mola
mola

1$000
1$500
l$óOO
2$000
2$OUO
2$500

Carroça de duas rodas e mais de 1
animal para conducção de cargas, para
0,09 de lnrgura de chapa, cada roda, an
nualmente

para 0,08 de largura de chapa.

ara 0,07 de largura de chapa.
para 0,06 de largura de chapa.
Canoça de 4 rodas para conJucção
de cargas, cada roda, annualmente, para
0,12 de largura de chapa.
para 0,11 de largura de chapa.

para 0,10 de largura de chapa:

.

Cano de aluguel para passeio ou
passageiros, cada roda, annualmente
Idem particular, idem idem .
Idem de aluguel ou particular, com
rodas de borracha, isento.

$500
1$000
1$000

1$00
1$.':>00
2$000
2$000

2$500

3$000
4$OUO
4$000
5$000
5$000
6$000
10$000
5$000

S Unico. O Prefeito deverá publicar, desde já, e pelo es
paço de 3 mezes, pelo menos, por edital, esta tabella.

I
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-27 ArL 17. Os donos de animaes soltos e aprehendidos na
via publica, ficam sujeitos a multa de 10$000 por animal e
20$000 na reincidencia, cabendo a metade da multa ao apl'e
hensor.
ArL 18. As em prezas ou particulares que precj,.;arem se
utilisar da via publica para execução de serviços aulol'isados,
levantando para esse fim o rev.estimento de parallelipipedos
ou macadam nas rua calçadas, recalçadas ou macadarnisadas,
a parti r de 1913, só o poderão fazer nos termos do artigo 132
e seus  das Posturas em vigor, pagamento á Prefeitura para
as despezas da reposição do reve3timento a quantia de 10$UOO
por metro linear de rua macadamisada e 20$000 por metro
linear de rua calçada.
 19 A abertura de vallas de maior largura, fic,l sujeita
ao pagamento proporcional ao preço estipulado neste artigo.
 2.° O Prefeito marcará por edital um praso, pelo menos
de 6 mezes, e do qual, pelo levantamento dos revesti meu tos a
que se refere este artigo, as emprezas ou particulares pagarão
mais a quantia de 10$000 pelo alvará de licença, sendo essa
obrigação somente applicavel pelo praso de 5 annos para as
ruas calçadas ou recalçadas, e de 3 annos para as ruas maca
damisadas, a contar da data da sua conclusão no ponto em
que tiver de ser levantada.

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS
AI'L 19. Os cargos que vagarem no corrente exercicio não
deverão ser preenchidos até nova deliberação da Camara.
ArL 20. O exercicio financeiro de 191ó começará aIo de
Janeiro e terminará a 31 de Dezembro do mesmo anno, com
um mez addicional para o seu encerramento e liquidação.

ArL 21. Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 11 de
Novembro de 1914.
Gandido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Col'Í
tiba, em 11 de Novembro de 1914.

Claro Oordeiro-Secretario
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TB!<!< r> I)1flOS10S 'P'íl 1915A QUE SE REFERE A LBI N. 430 DE 11 DE NOVEMBRO DE 1914
QUALIDADI DO IMPOSTO

 19- A
1
2

3

4

5

6

7
8

9

10
11
12

13

Agencia de loterias do Estado, licença
Imposto annual .
.
.
.
.
.
Agente de bilhetes de loterias de fÓl'a do
Estado, licença .
Imposto annual .
...

HjO$OOO
100$000

200$000
300$000

Agencia de companhia de seguros de vida
ou de fogo, licença
Imposto annual .
.
Agente de companhia de seguros de vida e
de fogo, licença .
Imposto annual .
..
Agente de companhia ou sociedades mu
tuas do Estado, licença
Imposto annual .
..
Agente de companhia ou sociedades mu
tuas de fóra do Estado, licença .
Imposto annual .
.
.
Filiaes de bancos nacionaes e extrangeiros,
Imposto annual.
Agente de casas commerciaes do paiz ou do
extrangeiro que offerecer mercadorias por
amostras, estabelecido em casas particula
res ou com escriptorio, licença .
Imposto annual .
...
Alfaiataria com venda de fazendas, de 1
classe, licença
.
Imposto annual .
.
.
Idem, idem de 2 classe .
Imposto annual.
.
.
.
Idem, idem de 3:.t classe, licença.
Imposto annna] .
.
'.
.
.
.
Idem, sem venda de fazendas, de P classe,
licença
Imposto annual .
.
.
.
Idem, idem de 2l!- classe, licença.

200$000
300$000
200$000
500$000
100$000
100$000
100$000
150$000

600$000

200$000
200$000
150$000
200$000
100$000
150$000
80$UOO
100$000

60$000
80${l00
40$000
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15
16
17
18
19
20

1

2

3
4
5
6
7

8

9

Imposto annual..
.
Açougue de carne verde, de la classe, licença
Imposto annual .
.
.

Idem, idem de 2a classe, licença .
Imposto annual .
.
Idem, idem de fóra do rocio, licença
Imposto annual .
.
Amolador com rebolo, licença
Imposto annllal ..
.
Aguardente que entrar no municipio, por
pipa .
..
Alcool nacional, idem, por pipa.
Automoveis, matricula annua!.

Botequim junto aos circos ou outros estabe
lecimentos de divertimentos publicos, por
mez, adiantadamente.
.
.
.
Botequim, casa de pasto ou restaurant dE;'
1 classe, licença.
Imposto annual ..
.

Idem, idem de 2 classe, licença .
Im posto ann ual .

.

.

Imposto annua] .

.

.

Idem, idem de- 4a classe, licença.
Imposto annual .

ça para os tres dias

12
13

.

Baile publico, não sendo gratuito, cada um.

Barbeiro com perfumaria e miudezas, licen.

ImpostQ annual.

11

.

Banco ou casa bancaria, imposto annual
Baile á fantas.ia, não sendo gratuito, licen-

ça

10

.

Idem, idem de 3 classe, licença.

.

Idem sem perfumaria, F classe, licença

Imposto annual .
Idem, idem de 2 classe, licença.
Imposto annual .
.
Idem, idem de 3 classe, licença.
Imposto annual .
Bilhar, licença
.
Imposto annual por cada um

30$000
100$000
100$000
80$000
80$00(1

40$000
50$000
30$000
25$000
5$000
5$000
20$000

50$000

150$000
150$000
150$000
100$000
90$000
80$000
50$000
50$000

500$000

80$000
50$000

100$000
150$000

80$000
80$000
50$000
50$000
30$000
30$000
100$000

80$000
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15
16

17
18
19
20
21

22
23

1

2

3

4
5
6

7

Brigas de gallo, fóra do renhideit.o, licença
por dia
.
.
Brinquedos e papeis, loja de, licença.
Imposto annual .
.
.
Banha, refinação ou fabrica de, licença
Imposto annual .
.
Bilhetes de lotelÍa, vendedores por conta
ou não das agencias, mensalmente
.
Balança decimal para engenho, aferição
Idem de baleão, aferição .
Idem de pharmacia, aferição
Bebidas (agentes de fabricas de fÓL'a do Es
tado) licença
Imposto annual .
.
Bicycletas, imposto annual .
Bicycletas a vapor, imposto annual

Casa de pensão que forneça
fóra, 11;1 classe, licença.
Imposto annual .
De 2 classe, licença.

10$000
10$000
8$000
10$00U

200$OnO
300$000
5$000
8$000

comida pma

Imposto annual .
Casa em que se vendam fazendas, chapéos,
calçados, ferragens, seccos e molhados e ou
tros semelhantes, juntos ou separadamente,
em grosso ou por atacado em grande escala,
licença
Imposto annual .
Idem, idem, por grosso ou a varejO de 11;1,
2 e 31;1 classes, licença
Imposto annual para a la classe
Imposto ann ual para a 2 classe
Imposto annual para a 3 classe
Dita, dito, dito de 4a classe, lieença
Imposto annual .
Dita, dito, dito de 5ll- classe, licença
Imposto annual .
Dita, dito, dito de 6.a classe, licença
Imposto annual .

Dita de qualquer outra classe, licença

Imposto annual .

10$000
100$000
150$000
100$000
150$000

100$000
80$000
50$000
50$000

500$000
1:200$000
300$000
800$000
600$000
400$000
150$000
200$000
100$000
120$000
80$000
80$000.
60$000
60$000

--------------------- .2a:r
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8

Casas eSl'leciaes de calçados ou chapéos, licença .

200$000

.

Imposto annual de 1l:l classe

9

10
11

12

13

14

Idem, idem de 2l.I classe
Casa de penhores e descontos, imposto annual
...
Casa de commissões, licença
Imposto annual..
.
Dita, cujo ramo de negocio consista em
joias, pedras preciosas, obras de ouro p
prata e relogioe, licença
Imposto annual de 1l:l classe
Imposto apnual dE' 2 classe

Idem com salão para bailes, que tenha jogo
de bolas embora pertença
club, imposto annual.
Idllm de banho, licença
Imposto annual..

á sociedade

16

.

Companhia Dramatica ou Lyrica ou de con

18
19
20

21

200$000
400$000
300$000

100$000
nO$OOO
60$000
50$000
50$01)0

100$000
50$000

ficada, para espectaculos

100$000
50$000

publicas, licença
.

.

Circos, coretos, etc., aluguel da .praça para
as suas edifiações, por metro

Idem para touradas, licença
Por cada funcção

.

Imposto annual .

.

$300

quadrado

Casa especial de fructas, licença.
.

'.

Confeitaria de ll:l classe, licença.
Imposto annual .

Dita de 2a classe, licença
Imposto annual ..

.

22

Dita de 3l:l classe, licença
Imposto annual .

23

Confeitaria sem venda de liquidos espiri

24

400$000
200$000
150$000

Dita equestre e gymnastica, licença
Por cada espectaculo ..
.
Dita de outra qualquer especip- não especi
Por cada espectaculo .

17

250$000

ou

certos publicos, licença
Por cada espectaculo.

15

400$000

tuosos, licença
Imposto anllual .

Cortume de P classe, licença
Imposto annual .

.

500$()(IO
500$000
50$000
60$000
200$000

500$000
150$000
300$000
100$000
200$000
100$000
60$000
2()0$OOO

200$000
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26
27

28
29
30

31
32
33

34

35

Dito de 2a classe, licença
.
Imposto annual .
.
Cortume de 3a classe, licença
Imposto annual.
Caldeireiro, licença
Imposto a11nual .
.
Corretor, imposto annual
.
.
Corridas de cavallos fóra do Prado, licença
Carrinhos de 2 rodas e 1 animal, para conducção de carga, para 0,05 ou mais de lar
gura de chapa, cada roda. annualmente, com
mola.
Sem mola.
..
.
Para 0,04 de largura de chapa, com mola
Sem mola.
..
...
Para 0,03 de la l'gura de chapa, com mola
Sem mola.
.
.
.
.
.
.
Carrüças de 2 rodas e mais de um animal
para conducção de cargas, para 0,09 ou mais
de largura de chapa, cada roda, annualmente, com mola
.
Sem mola .
.
.
.
Para 0,08 de chapa, com mola
Sem mola.
.
.
.

Para 0,07 de chapa, com mola

Sem mola .

36

37

38

.

.

.

Para 0,06 de chapa, com mola
Sem mola.

..

..

Carroça de 4 rodas para conducção de car

gas, cada roda, annualmente, para 0,12 de
largura da chapa, com mola
Sem mola.
.
.
.
.
.
.

39

Para 0,11 de largura de chapa, com mola .
Sem mola.
..
..
Para 0,10 de largura de chapa, com mola

40

Carro de aluguel para passeio ou passagei

Sem mola.

.

.

.

..

.

ros, cada roda, annualmente

41
42
43

Idem, particular, idem, idem
.
.
.
Idem, de aluguel ou particular, com rodas
de borracha
.
.
.
.
.
.
Carros de praça ou particulares, matricula
annual

150$000
150$000
100$000
100$000
100$000
100$000
200$000
50$000

1$000
1$500
1$500
2$UOO
2$000
2$500

$500

1$000
1$000
1$500
1$500
2$000
2$000
2$500

3$000
4$000
4$000
5$000
5$UOO
6$000
10$000
5$000
isento

10$000

- 8844

45
46

47

48

49

Ditos de quatro rodas

para

conducção

na

cidade, matricula annual
Ditos de duas rodas, para conducção na
cidade, matricula annual
...
Carroças ou carrinhos que veem á cidade
com productos da lavoura ou industria,
matricula annual.
.
Cocheira ou estrebaria que receba animaes
a trato, annualmente.
.

Casa em que se vendam moveis novos ou
usados, licença.
.
Imposto annual para a de F classe
Idem, idem, para a de 23 classe .
Idem, idem, para a de 3a classe.
.
.
Club que tiver bilhar ou botequim, imposto
annual

.

51
52

Cães açaimados, matricula annual
Carpinteiro (officina de) licença.
Imposto annual ..

53

Chapéos de sól ou cabeça (officina de con
certar, licença .
Imposto annual .
..
.
Cerveja, entrada de outro municipio, licença para vender

30$000

.

.

56

nual
Carrinhos de conducção
annual
..

62
63

.
.
de pão, matricula

Cocheiros, matricula .
.
Casa de negocio em geral onde se venderem
drogas e preparados medicinaes, licença
Imposto annual .
.
Cooperativas industriaes, imposto annual
Cinematographo (annualmente) licença
Por cada espectaculo .
.
Casas
cença .

de machinas

150$000
300$OClO
200$000
150$000

5$000

Calçado, vendedor ambul::tnte, imposto an-

61

50$000

50$000

55

59
60

5$000

300$000

Idem que ti ver jogos, cobrando baratos

57
58

5$000

150$000

.

50

54

10$000

para

ind ustriaes,

50$000
50$000

300$000
50$000
5$000
20$000
150$000
200$000
300$000
50$000
5$000

li-

.

Imposto annual .
.
.
.
Ditas de machinas de costura, licença.
Imposto annual ..
.
.
Casas com vendas de bebidas alcoolicas, em
consumo no balcão, annualmente

150$000
200$000
100$000
200$000
60$000

-3464
65

1

2
3

4

5

6

7
8
1:)

10

11

Casas com vendas de bebidas em garrafas,
não consumidas no balcão, annualmente
Casas com venda de bebidas para serem
consumidas no balcão, quando forem de
classe inferior ou botequim, annualmente

Deposito de forragem, licença
Imposto annual .
.
Dito de xarque, licença
Imposto annual .
..
Dito ou casa para a venda de lenha ou
combustivel, licença .
Imposto annual..
..
Dito de farinha de trigo, centeio, milho ou
farello, productos do municipio, licença
Imposto annual .
Dito de madeira, licença
.
Imposto annual de la classe
Imposto anllual de 2'!- classe.
.

Dito de cal e materiaes de construcção, im
posto annual de 1<).. classe .
Imposto annual de 2<).. classe
Drogaria, licença
Imposto annual .
Dentista, licença.
Imposto annual .
..
Deposito de farinha de trigo impol'tada, de
V classe, licença
Imposto annual .
.
Idem, idem, de 2a classe, licença.
Imposto annual .
.

Despachantes,' imposto annual

30$000

30$000

60$000
60$000

100$000
80$000

50$000
30$000
50$000
60$000
80$000
200$OllO
100$()00
150$000
100$000
150$000
400$000
150$000
150$000

200$000
200$000
100$000
100$000
50$000

S 5.° - E
1

2

Escriptorio de companhia, empreza indus
trial ou mercantil, licença .
Imposto annual .
.
..
Dito de engenheiro, agrimensor, advogado,
solicitador, tabellião, esc:rivão, inclusive o

20')$000
200$000
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3

4
5

de casamento e ecclesiastico, medicos, guar
da-livros, licença.
Imposto annual .
.
.
Emprezas ou companhias industriaes que
funccionarem na capital e que estiverem
sujeitas ás disposições de leis ou contractos
pagarão 2 % sobre o capital
Empreiteiro de obras, imposto annual
Engenho de serra I', a agud, vapor, etc., li
cença.

6

7

Imposto annual de 1 classe
Imposto annual de 2 classe
Emolumentos de concessão requeridos á Ca
mara Municipal (Lei n. 204 de 22 de Abril)

Idem, sobre o valor dos contractos lavrados

80$000
80$000

100$000
150$000
300$000
200$000
20$000

com a Camara, meio por cento (1/2 %) in
dependente do respectivo sello

8
9

.

Idem por qualquer" licença concedida pela
Camara ou pela Prefeitura.
Idem, de certidões passadas pelas secções
Camara, por linha
Por anno de busca

10

11
J

12

13

Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se
vender leite, licença
Imposto annual .

Encadernação, officina, licença

Imposto annual.

Estofador, officina de, licença
Imposto annual .

Espectaculo, concerto etc., etc., sem ser por

$
5$000
$1()0

1$000
50$000
60$000
60$000
100$000
.50$CJOO
80$000

companhia, mas do qual aufiram lucros, li
cença.

Por espectaculo .

14
15

Electricidade (venda de objectos de) licença
Imposto annual .
Engraxate, licença
J mposto annual .
.
Por cada cadeira, annualmente, mais.

50$000
15$01)0

100$000
200$000
20$000
20$000
5$000

..

Fabricas:

1

De beneficiar herva-maUe, la classe, licença

300$000

-36 -

2

3
4

5

6

7
8
9

10

11
12

13
14
15
16
17

18
19

20
21

Imposto annual .
Dito, dito, de ;3a classe, licença
Imposto annual .
De biscouto, licença.
Imposto ann ual .
.
Fabrica de mobilias de vime, de l classe,
licença
Imposto annual .
..
Idem, idem de 2a classe, licença.
Imposto annual .
Iderr. de gravatas e espartilhos, licença
Imposto annual .

Idem de vassouras e escovas, licença
Imposto annual.
Idem de chapéos, de 1'.l classe, licença
Imposto annual .
Idem, idem de 2 classe, licença .
Imposto annual .
•
Idem de chapéos de sol e deposito dos mes
mos, licença
Imposto annual .
Idem de carros de pasHeio, licença
Imposto annual .
Idem, de carroças ou carrinhos, licença
Imposto annual .
De picar lenha
.
Imposto annual .
Idem de sabão e vellas, de 1 classe, licença
Imposto annual .
Idem, idem de 2 classe, licença.
Imposto annual .
.
Idem, idem de 3 classe
.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
Fabrica de aguas gazozas, seltz e gelo, de la
classe, licença
.
Imposto annllal .

Idem, idem de 2a classe, licença.
Imposto annual .
.
.
Idem, idem dt' 3 classe, licença.
Imposto annual .
.
Fabrica de cerveja, de 1 classe, licença
Imposto annual .
..
Idem, idem de 2 classe, licença.

400$000
200$000
300$000
100$000
150$000

100$000
80$UOO
50$000
30$000
100$000
150$000
50$000
80$000
200$000
200$000
150$000

100$000
100$000
1.50$000
150$000
150$000

60$000
80$000
80$000
100$000
150$000
300$000
100$000
200$000
80$000
150$000
200$000
300$000
150$000

200$000
100$000
100$000
500$000
800$000

300$000
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22
23

24
25
26
27

28
29

30

31
32
33

34
35
36
37
38
39

40

Imposto annual ..
.
Idem, idem de 3l!- classe, licença.
Imposto annuar.
...
Fabricas de bebidas artificiaes ou licores, de
11;1 classe, licença
Imposto annual .
.
Idem, idem de '2ft classe, licença .
Imposto annual .
Idem, idem de 3l.l classe licença
Imposto annual .
Fabrica de vinagre
Imposto allllual.
.
Idem de charutos ou cigarros, que vende
rem preparados de fóra, la classe, licença
Imposto annual .
.
Idem, idem, de 2a classe
.
Idem, idem que não venderem preparados
de fóra, 1'1 classe, licença
Imposto annual.
.
Idem, idem, de 2a classe
Idem, de vidros, licença
Imposto annual .
.

Idem de papel, licença
Imposto annual .

.

Idem, de colla, licença
Imposto annual ..
...
ldem, de torrar e moer café, de 1\\ classe,

licença
.
.
Imposto annual •

.
.
.
Idem, idem, de 2lll classe, licença.
Imposto annual .
.
.
Idem, de 3a classe, licença .
Imposto annual .
..
Idem, de fogos artificiaes, licença
Imposto annual .
.
Idem, de barrica, de 1\\ classe, licença
Imposto annual .
Idem, de 2a classe, licença
Imposto annual .
Idem, idem de 3 classe, licença.
Imposto anllllal .
.
Idem, de massas, licença
Imposto annual .

600$000
200$000
400$000
500$000
1:000$000
300$000
700$000
200$000
500$000
100$000

200$000
150$000
300$000
200$000
150$000
180$000
100$000
200$000
150$000
200$000
200$000
80$000
50$000
100$000
150$000
100$000
100$000
100$000
80$000
150$000
50$000
100$000
100$000
50$000
50$000
20$000
20$000
100$000
100$000
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Idem, de desfiar fumo, licença
Imposto annual .
Idem, de meias ou tecido de malha, licença
Imposto annual .
Idem de phosphoros, 1 clas"e, licença
Imposto annual .
Idem, idem, de 2a classe, licença.
Imposto annual .
De caramellos, 1'" classe, lieença.
.

42
43

.

44
45

Imposto annual .

46
47

48
49

50
51

.

Idem, idem, de 2111 classe, licença.
Imposto annual .
De pregos, licença
Imposto ann ual .
De tecidos, licença
Imposto annual .
De colchões ou acolchoados, licença
Imposto annual .
De selins e arreios, la classe, licença
Imposto annual .
Idem, idem, de 2 classe, licença.

53
54
55
56

80$000

i 100$000
100$000
150$000

De chapéos para senhoras, licença
Imposto ann ual .
De roupas, licença
Imposto annual .
Flores, fabrica de, licença
ImpoEito anuual .
De fi tas, licença.
Imposto annual .
De calçado, a vapor ou por outro meio mechanico, licença .
Imposto annual.

57
58
59
.... 60

61

Idem, idem (officinas) de
Imposto annual.
Idem, idem, de 2 classe,
Imposto annual.
Idem, idem, de 3 classe,
Imposto annual.
Idem, idem, de 4 classe,
Imposto annual.
De pianos, licença
Imposto annual.

.

J a classe, licença .
.

licença.
licença.
licença .

150$000
100$000
150$000
400$000
500$000
400$000
300$000
80$000
100$000
60$000
80$000

100$000
150$000
200$000
200$000

Imposto annual .
52

100$000

,

80$000
100$000
100$000

1,50$000

150$000
200$000
50$000
óO$OOO
150$000
150$000

200$000
300$000

,

,;

"".

150$000
200$OPC)

16p$000

150$000
80$000
100$000
50$000
50$000
150$000

200$000

,

':-I'

o.t:,'/
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63

I.

64

I

65
66
67

68
69
70

71
72
73

74
75
76
77
78
79
 .

80
81

De latas e baldes, ou s6 de lalas ou baldes,
licença
.
..
.
Imposto annual para a 1" classe
Idem, idem, 2 classe, licença
Imposto annual para a 2l:l classe.
De palhões, licença
Imposto annual.
.

De camas de ferro, licença .
Imposto annual.
.
.
.
.
De moveis, a vapor, 1 classe, licença.
Imposto annual.
..
Idem, idem, de 2<;\ classe, licença.
Imposto annual .
.
.

Idem, idem, de 3 classe licença.

Imposto annual .
.
.
.
Idem, idem, de 4a classe licença.
Imposto annual.
De chocolate, licença.
Imposto annual .
.

De molduras para quadros, 1 classe, licença

Imposto annual ..

.

Idem, idem, idem, de  classe, licença

Imposto annual.

De ladrilhos, licença

Imposto annual .

.

De tijollos e telhas, movidas a vapor ou

agua, de 1 classe, licença .

Imposto annual ..

.

Idem, idem, idem, por qualquer systema,

de 1 classe, licença .
Imposto annual..

..

Idem, idem, idem, etc. de 2 classe, licença.
Imposto annual.
.
.
Fundição a vapor, licença .
Imposto annual .
.
Funileiro, de 1 classe, licença
Imposto annual.
.
.
Idem de 2a classe, licença .
imposto annual .
.
Ferreiro ou ferrador, de F classe, licença
imposto annual .
.
.
.
.
idem, idem, de 23 classe, licença .
imposto annual .

100$000
200$000
100$000
100$000
150$000
150$000
100$000
150$000
150$000
250$000
100$000
150$000
80$000
100$000
50$000
60$000
100$000
.. 100$000
100$000
150$000
80$000
70$000
100$000
100$000
150$000
200$000

100$000
150$000
80$000
70$000
200$000
300$000
80$000
100$000
50$001)
60$000

80$000
80$000
50$000
50$000
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83

30$000
20$000
80$000
100$000

idem, idem, de 3 classe, licença
imposto annual.
.
Forragens, deposito de, licença .
impost.o annual .

S 79 - H
1
2

Hotel de 1 classe, licença .
imposto annual .
.
idem de 2 classe, licença
imposto annual .
.

200$000
300$000
150$00u
200$000
80$000
100$000

3

idem, de 3 classe, licença
imposto annual.

1

Imposto predial sobre o valor localivo annual dos predios alugados 12 %
.
.
idem, idem, dos predios habitados pelos

2

3

1

2

proprios donos '%'

.

.

.

.

Instrumentos, officina de concerto, licença.
imposto annual .

Jogo de bolas, na cidade, sem
poules, licença .
imposto annual .
.
.
Dito fóra da cidade, licença.
imposto annual .

$
$

50$000

80$000

venda de
100$000
100$000
50$000
20$000

S 10 - K
1

2

Kiüsque que se estt'lbelecel' nas praças não
ajardinadas. ou ruas para botequim, etc.,
licença
imposto annual .
.
Idem para venda de jomaes ou flores, com
approvação da Prefeitura, licença annual

200$000
200$000
30$000

Sll-L
1

Lavanderia a vapor, licença.

80$000

- 41Imposto annual.

2

I'

3
4

5

6

7

8


10

.

Limas, officina de, licença
Imposto annual .
...
Licença para vender areia extrahida dentro
ou fóra do rocio, imposto annual.
.
Idem, para extrahir saibro ou pedra dentro
do rocio, em terreno não aforado, para fim
commercial, imposto annual
Idem, para trazer realejos

100$000
50$000
50$000

20$000

20$000

e outros instru

mentos, panoramas e out.ros divertimentos,
tocando ou mostrando por paga, nas ruas.
estradas e casas, imposto anrludl
Leiloeiro, licença
Imposto annual .
.
.
.

Leilão de qualquer e'lpecie, cada um

Litographia de la classe, licença.
Imposto annual.
.
Dita de 2a classe, licença
.
Imposto annual.
.
.
Livraria de 1  classe, licença
Impost.o annual .
Dita de 2 classe, licença
Imposto annual .

50$000
100$000
200$000
20$800
200$000
400$000
200$000
200$000
150$000
200$000
100$000
150$000

S 12- M
1

2

3

Marmorista ou estatuario, licença
Imposto annual .
.
Moinho para cereaes, licença
Imposto annual .

Idem, idem, idem, a vapor, licença
Imposto annual .

4
5

.

.

Ditos de moer assucar, licença
Imposto annual .
Mascate que vender ou trocar imagens,
imposto annual .

6

8

.

100$000

Idem, de objectos de folha e ferro batido,
imposto annual .

7

.

80$000
100$000
60$000
80$000
100$000
100$000
100$000
150$000

Idem, de fazendas,

.

.

.

.

.

armarinhos, perfuma

rias, calçados e seus semelhantes, só com
uma caixa, imposto annual.
.
Idem, idem, idem, etc., com cargueiro, cal'.
rinho ou companheiro, imposto annual

80$000

600$000
1:000$000

-42 9
10
11

12
13
14

15

16
17

18
19

Mod ista (officina de F'- classe) lieença.
Imposto annual .
.
Idem, de 2a classe, licença .
imposto annual .
...
Mobilias (officina de concertar ou enverni
sal') licença
.
Imposto annual .
Metro, aferição de um.
.
.
Medidas, aferição de cada terno.
Mensageiros ou rapido (empreza de) licença
Imposto annual .
.
.
.
Musicas (casa especial de) licença
Imposto anllual .
.
.
.
.

Musicas bandas de musica ambulantes)
licença
.
Moillhos a vapor ou não, de l.a classe,
licença
.
.
Imposto annual .
.
Idem de 2a classe, licença .
Imposto annual .
.
.
.
Idem, idem, de 3l.l classe, licença.
ImposLo annltal .

80$000
1 QO$OOO
50$000
60$000

50$000
50$000
,1)$000

10$000
80$000
100$000
100$000
150$000

100$000
100$000
150$000
80$000
100$000
50$000
40$000

 139 - O
1

2

Ourives

que

Lrabalhar em

ouro, prata

concertos, de ll.' classe, licença .
Imposto annual .
.
.
Idem, idem, de 23' classe, licença.
Imposto annual .

e

80$000
100$000
80$000
tiO$OOO

 149 - P
1
2
3
4:
5

Perfumarias (casa especial de) licença
Imposto annual.
.
.
.'
.

Papeis e brinquedos (loja de) licença.
Imposto annual .
Pintor, licença .
Imposto annual .
.
.
Padaria de la classe, licença
Imposto annual .
.
Di ta de 2l.' classe, licença
Imposto annual .

150$000
200$000
100$000
150$000
50$000
30$000
120$000
100$000
80$00u
60$000

--...,

--1""

-436

Dita de 3 classe (fóra do rocio) licença
Imposto annual .
Pharmacia de ll,l classp, licença .
Imposto a11nual.
Dita de 2l,l classe licença
Imposto annual .
Dita de 3a classe, licença
.

7

.

.

8
9

.

Imposto annual .
Dita homeupathica, licença.
.

10
11
12

13

.

Imposta annual .
Phonographo, licenca.
Photographia de 1l,l classe, licença
Imposto annual .
Dita de 2l.l classe, licença
Imposto annual .
Pipa d'agua á venda, imposto annual
Pezos por aferição de terno.
.

.

.

14
15

.

.

50$000
30$000
200$000
300$000
150$000
200$000
100$000
150$000
80$000
100$000
30$000
150$000
200$000
80$000
100$000
20$000
10$000

S 15.0 - Q

 169 - R
1

r

Renhideiro ou estabelecimento para brigas
de gallo, licença.
Imposto annual .
Refinaçãp de assucal', licença
Imposto annual .
.

2

.

100$000
200$000
150$000
200$000

S 17 - S
1
2

3

Sirgueiro, officina de, licença
Imposto annual .
.
.
.
Serralheiro ou ajustador, licença
Imposto annual.
Salsicharia, licença
Imposto annual .

80$000
80$000
50$000
50$000
10U$000
100$000

 18.0 - l'
t"l

1

Taverna, licença.

2

Imposto annual.
Torneiro, officina de, licença
Imposto annuul .
.

60$000
60$000
50$()00

30$000

-443

4

5

1
2

3

Typographia com officina de encadernação
ou pautação etc., licença
Imposto annual .
Tintureiro, licença
Imposto annual de l' classe
Idem, idem, de 2a classe.
.
Idem, idem de 3 classe, licença .
Tanoaria, licença
Imposto annual .

Vendedores ambulantes de generos de P.
necessidade, por mez, adiantadamente
.
Vendedores ambulantes de doces, frudas,
etc., licença
Imposto annual .
Velodromos, frontões, kerrnesses, tiro ao
alvo, parques ou outros estabelecimentos
onde se vendam poules de jogos permittidos
por lei, licença

4

5
6

7

.

Imposto annual .
Vendedores ambulantes de bilhetes de Lo
teria, imposto mensal (Lei n. 240 de 24 de
Abril de 1909)
Vidraceiro, licença
Imposto annual .
Vendedores de roupas feitas e outros arte
factos semelhantes, pelas ruas ou local determinado, licença mensal.
.
Idem de joias em bolsas, caixas, etc., licen
ça mensal

200$000
250$000
100$000
100$000
80$000
fiO$OOO
30$000
20$000

10$000

30$000
20$000

500$000
300$000

10$000
50$000
50$000

100$000

100$000

.

 20 - X
1
2

Xarque, deposito de, licença
Imposto annual .
Xarqueada, licença .
Imposto annual .
.
.
As officinas onde forem vendidos objectos
importados, alem do imposto, pagarão mais
o determinado na 6'.l classe das casas de
commercio.

100$000
80$000
100$000
150$000

J,'-ILi

- 45Todos os impostos que não estiverem clas
sificados nesta tabella serão cobrados de
20$000 a 500$000.
As casas lançadas, e que no lançamento
subsequente tenham melhorado de classe,
mas não possam ser elevadas á classe su
perior, poderão ser lançadas com um aug

mento de 10 % a 50 %.

TABELLA de preços para as armazenagens no
deposito de infiammaveis (por tres mezes)
Agua raz (pipa e fracções) .
Kerosene ou gazolina (caixa)
Foguetes sem fiexas e bombas (kilo) .
Polvora ou dynamite .
Foguetes com flexas (kilo).
.
.
.
Fogos de artifício em grandes volumes (metru cu bico) .
.
.
.
.
.
Ditos para salões e outros não classificados
(kilo) .

1$0/)0

$300
$040
$020
$060

$OOO
$100

 21 - MATADOURO MUNICIPAL
1

Gado vaccum abatido para
cabeça

2

.

.

.

xarqueada, por
.

.

2$500

.

Dito abatido no Matadouro, inclusive preparo.

.

.

.

.

3
4
5
6
7

Vitella, idem, idem, idem
.
Porcos, idem, idem, idem.
.
.
Idem, idem, idem, fóra do Matadouro.
Idem, idem, idem, para fabrica de banha .
Cada lanigero e cabrum, abatido no Mata-

8

Gado abatido para xarqueada, montada com
machinismos e apparelhos modernos (Lei
n. 339 de 13 de Novembro de 1912).
.
Taxa especial para a Santa Casa de Iise
ricordia (Lei n. 8 de 10 de Maio de 1900)

douro, inclusive preparo.

9

.

.

.

7$000
3$000

3$000
2$000
1$000
2$000

1$000

$

S 22 - MERCADO MUNICIPAL
1

Bancas no Mercado para a venda de fruetas,
hortaliças etc., aluguel mensal por metro
quadrado .

5$000

- 462
3

Bancas para venda de peixe, mensalmente,
por 01.2.
..
Espaço occupado em frente aos botequins,
pelos proprios locatarioH, mensalmente, por
n1.2

4
5
6

7

•.

te, por compartimento
.
.
.
Generos de qualquer natureza, aluguel de
quartos, por 15 kilos, mensalment.e
Toucinho, por kilo, aluguel de quarto para
venda, mensalmente

Quarto para a venda de verduras e fructas,
mensalmente

8
9

10
11

..

Gaiolas para a venda de aves, mensalmen-

...

Quarto para a venda de peixes e generos
alimenticios, mensalmente..
.
Quarto para botequim on açougues, mensalmente
..
Quarto para fazendas e semelhantes, mensalmente
.
...
Porco vendido em pé, por cabeça

7$500

3$000
6$000
$060
$020

20$000
25$000
30$000
50$000
1$000

S 23 - TAXA FUNERARIA E CEMITERlü MUNICIPAL
1

:2

3

4
5

6

E:mprezas fUllerarias, licença
Imposto annual .
.
.

.

300$000
1:000$000

Idem, idem, de 2a classe, licença annual.

20$000

.

.

Carro funerario de la classe, licença annual
-Sepultura simples, por 5 annos .

Ditas para creanças menores de 14 annos,
idem, idem.
.
.
.
.
.
.
Abertura de carneiras e covagens em terreno. proprio
...
.

7

Cbnstrucção de carneiro!:' até 2 metros de
altura..
.
.
8 Construcção de capella ou mausoleu, com
9

10

11

mais de 2 metros de altura.
Concessão de terreno para jazigo perpetuo.
Por metro quadrado, alem da concessão
Excesso de tempo de 5 annos, para a con
servação da inhumação nas sepulturas geraes ou carneiros que não tiverem conces
::.ão perpetua, por anno
Exhumação para o mesmo cemiterio .

30$000
8$000

6$000

10$000
10$000
50$000
50$JOO
8$()00

5$000
20$000

- 47S 24 - TAXA DE ESTATISTIC'A
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
26
27

Aguas mineraes artificiaes ou gazozas, por
kilo.
.
Banha, por kilo .
Aduellas para barriea, por kilo .

5 réis
10 réis
2 réis

Barricas, surrões, saccos ou quaesquer ou-

tros envoltorios com herva-maUe, por kilo .
Barricas vasias, por kilo
.
Bebidas al'tificiaes, por kilo
Cume de porco salgada, por kilo .
Cerveja, por kilo.
Chifres, por kilo.
.
.
.
.
Couros salgados ou envenenados, por kilo.
Couros s€ccos, por kilo
.
.
.
Couros cortidos ou preparados, por kilo
Colla, por kilo
.
.
Fumo, charutos e cigarros, por kilo
Garras, por kilo .
Ladrilhos, por kilo
Moveis, por kilo .
.
.
Madeira beneficiada, por kilo
.
Madeira para construcção, por kilo
Massas alimenticias, por kilo
Ossos, por kilo.
.
Palhões e palha de centeio, por kilo
Phosphoros, por kilo .
Pregos, por kilo .
Sabão e vellas, por kilo
Vinagre, por kilo.
.
Generos não classificados, excepto os cereaes, por kilo
.
.
Fica estabelecida a taxa minima de 500 réiE:
para cobrança do imposto.

1
5
50
20
10
10
15
30
30
10
100
2
1
5
1
1
2
5
2
5
3
5
30

real
réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis
real
réis
real
real
réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis

5 réis

S 25 - DIRECTüRIA DE OBRAS
1

2
3

Alinhamento e nivelamento para qualquer
construcção, além da conducção, cada 10
metros ou fracção, na 1l;\ zona
.
Idem, idem, idem, etc., na 2a zona
Idem, idem, idem, etc., na 3a zona

4

Alvará de licença

10$01.10

7$500

5$UOO

2$500

-48 5
6
7

8
9
lO
11
12
1:

14
15
16
17
18
19

20

Andaimes, licença na 1 zona, para casa de
sobrado, por metro corrente
.
Idem, idem, para casas terreas, por metro
ooITen
.
Idem, idem, na 2a zona, para casas de so
brado, por metro corrente .
Idem, idem, para casas terreas, por metro
corrente
.
.
Idem, idem, na 3 zona, para casas de so
brado, por metro corrente
Idem, idem, para casas terreas, por metro
corrente
Conducção, quando as partes não offerecem,
para alinhamentos no quadro urbano.
Idem, idem. no rocio .
Idem, idem, para vistoria e verificações de
terrenos, no quadro urbano
Idem, idern, no rocio, de 15$000 a
Idem, idem, para diviHão de lotes no quadro
urbano
Idem, idem, no rocio, de 20$000 a
Calçamento a parallelepipedo, por metro
quadrado .
Idem, idem, a macadam, por metro qua
drado, em qualquer zona .
Emolumentos sobre transferencias de ter
renos do rocio, excepto os divididos em lo
tes, e sobre averbação para legalizar' titulas
das partes, por carta ou fracção .
Idem, idem, no quadro urbano, cada) O me
tros ou fracções, na 1a zona

21
22

Idem, idem, na 2a zona
Idem, idem, na 3l). zona
(Os terrenos do rocio divididos em lotes,
são equiparados aos da 3l). zona).

23

Emolumentos para divisão de terrenos em
lotes, além do sello e approvação da planta,
por lote
Idem sobre confecção ou approvação de
planta, conforme a dimensão e o trabalho,
de 10$000 a
Idem, sobre approvação de planta, para casa

24

de alvenaria

2$000
1$500
1$500
1$000

1$000
$600
5$000
10$000
10$000
20$000

10$000
40$000

$700
$500

10$000
10$000
7$500
5$000

10$000

50$000

20$000

-'10

- 4925
26

Idem, idem, para casa de madeira
Idem, idem, para muros, gradis ou balaus
tradas.
(Toda revalidação de planta fica sujeita a
50 % dos respectivos emolumentos, e as

10$000

5$000

plantas, além dos emolumentos acima, pa
garão, em vez do sello, por decimetro qUll-

27

28
29

drado, 40 réis).
Emolumentos de verificação de terreno,
além da conducção, no rocio ou no quadro
urbano, por carta
Idem, idem, de 2 em diante, cada carta
Idem, idem, quando pertencerem os terre

15$000
10$000

nos a mais de urra possuidor, por condomi

30

nio, cada 2 cartas
Idem, de vistorias feitas pelo engenheiro e
pessoal da fiscalização, a requerimento das

10$000

partes, além da conducção .

10$000

31

Frente de terreno não edificada, por metro

32
33

Idem, idem, na 2a zona
Idem, idem, na 3'!- zona

corrente de frente, na 1'!- zona

3$000
1$000
$300

(Excepfuam-se: Os terrenos murados ou
não, pertencentes a Hospitaes, Asylos e So
ciedades Beneficentes, até 1918; os muros

que não tiverem a altura exigida pela lei

34

35

n. 341, art. 89, ficam sujeitos ao respectivo
imposto com o abatimento de 50 %, e os que
aUingirem á altura de 2,50 ficam isentos do
imposto, Lei n. 429; frentes dos terrenos
para O" prolongamento de ruas existentes
ou projectadas, quando cedidas gratuita
mente pelos proprietarios ou Joreiros, e du
rante o praso de 5 annos ; e as frentes das
ruas não abertas de terrenos divididos em
lotes, com plantas approvadas anterior
mente á lei n. 389).
Fóro annual por carta de terreno do rocio,
12,100 m.2.
..
.

(As fracçóes serão pagas proporcionalmente)
Fóro annual de terreno do quadro urbano,
por Om22 .

5$000

$050

- 5036

37

38
39
40

Predios não rebocados e caiados, além do
imposto predial, quando habitados, e muros,
até á sua conclusão, por metro corrente
Prol'ogação d.e praso para conclusão de
obras, por mez e por metro corrente de
frente, na P zona
Idem, idem, idem, na 211- zona
Idem, idem, idem, na 3li- zona
Terreno do rocio, concessão de excesso de
accordo com o art. 10 da lei de 2 de Maio

2$000

$f)OO

1$500
$500

de 1897, por carta de 12,100 ms. quadrados
ou feacção .

41
42
43
44

.

Terreno do rocio, transferencia por carta de
12,100 ms. quadrados ou fracção
Terreno do quadro urbano, concessão de
excesso, cada Om22, em ruas sem beneficio
Idem, idem, em ruas macadamisadas ou cal
çadas.
Idem, idem, transferencia por metro corrente de frente, na Ia zona

45
46
47
48

49

50

Idem, idem, idem, na 211- zona
Idem, idem, idem, na 3a zona
Idem, idem, do rocio, divididos em lotes
Viação, imposto annual de 1 % sobre o va
lor venal dos terrenos do rocio, mini mo por
metro quadl'ado .
Levantamento de calçamento nas ruas re
vestidas a parallelepipedos, por vallas de
largura no maximo de 0,50, por metro li
near em rua calçada ou recalçada
Idem, idem, em rua macadamisada, por me
tro linear

300$000
25$000
5$000
10$000
8$000
!5$UOO
3$000
$500

0,40

20$000
10$000

(Para valIas de maior largura o pagamento
51

será proporcional).
Certificado de alinhamento e

nivelamento,

$500

cada

S 26 - IMPOSTO DE PUBLICIDADE
1

Ann uncios aereos e instantaneos por meio
de projecções luminosas em espaço até 6 m.
por 6 m. em cada ponto na cidade, por tri
mestJ'e

60$000

- 512

Idem, ambulante, conduzido

por

pesc;oas,

5$000

de cada pessoa, por 30 dias.
3

4

5

Idem, de terceiro, em theatros, casas de es
peetaculos, salões, cafés, botequins, etc. 1
annuncio por anno
Idem, em panno, papel, madeira, parede ou
em qualquer metal, com os dizeres: «gran
de liquidação», «liquidação fina!», «grande
queima» e outros dizeres semelhantes na
frente das casas f' estabelcimentos com
merciaes, por mez
Idem ou quadro para armuncios ou para
cartazes, nos lagares em que o Prefeito per
mittir, em espaços de 1 m. por 1 m., sendo
em pintura artisticamente trabalhada, por
mez

6

7

.

10

30$000

.

.

(Comprehendidos todos os letreiros dos
bonds, menos nos vidros lateraes e das
frentes, onde não serão permiUidos, qual
quer que seja seu fim).
Annuncios ou reclames em bond especial,
cada bond, por anno .
.
Idem, de espectaculos em vehiculos ou animaes, por anno

11
12
13

.

Idem, idem, por seis mezes.
Idem, idem, por um mez
.
Idem, ou reclame em bicycleta ou tripodes,
por anno

14
15
16

1$000

Idem, ou reclames em bOGds, devidos pelas
comphnhias ou emprezas desses mesmos
bonds, de cada bond em circulação, por
anno

9

30$000

3$000

'.

Idem, idem, etc., sendo em papel commum
e tinta tambem commum, por mez
.
Idem, ou reclames eleetricos, sendo fixos,
por anno

8

3$000

...

Idem, idem, em carroças e caminhões, idem.
Idem, idem, idem, em carros e automoveis,
idem
..
.
.
Cartaz ou annuncio letreiro ou reclame em

20$000

50$000
50$000
20$000
5$000

3$000
8$000
30$000

papel até 1 m, por 1 m., collocado nas pa
redes ou distribuidos em qualquer ponto

da via publica

.

$100

- 6217

18

19
20

21
22

23
24
25

Idem, idem, idem, etc., excedendo em qual
quer das dimensões .
(Este imposto será cobrado mediante ca
rimbação e numeração feitas pela Prefei
tura, e prevalecerá para qualquer que seja
o periodo do exercicio e será divido por
todo e qualquer cartaz affixado ou distri
buido, embora em substituição dos inutili
sados, ou outros emblemas).
Chapéos de sol, com saliencia, não exce-

dendo de Om40 cada um, por anno
.
.
Idem, idem, idem, com mais de Om40 de
saliencia, cada um, por anno
Letreiro, placa ou taboleta com letreiro e
sem saliencia nas paredes ou humbras das
casas, de 0,30 por 2 m., annualmente
Idem, idem, idem, excedendo a esse limite,
mais por decimetro quadrado
.
Idem, ou taboleta com letreiro, figura ou
emblema nas proprias casas, até 0,40 de sa
lienc:ia, de 0,30 por 2 m., anllualmente
Idem, idem, idem, excedendo a esse limite,
mais por decimetro quadrado
Idem, idem, em sentido transversal ás pa
redes e com mais de 0,40 de saliencia
Idem, sendo em globos de electricidade, por
anno

26

28
29

.

mez

31

lado,
.

Idem, sendo illuminados em arco ou outra
qualquer forma, por anno .
Idem, idem, idem, por mez.
Idem, placa ou taboleta com letreiro, figura
ou emblema nas paredes lateraes das casas,
muros ou parte visivel de terrenos, de .l m.
por 1 m., para cada annunciante, annual
mente.

30

.

Idem, atravessando a rua de lado a
por

27

$200

.

.

Idem, idem, idem, etc., excedendo essas di
mensões, cada annunciunte, annualmente
Placa de metal, marmore ou vidro, indica
tiva de profissão ou designação de firmas e
outras, de companhia ou empreza de segu
ros contra fogo ou de vida, collocada em

10$000

20$000

2$000
$040

3$000
$060
]0$000

10$000
10$000
nO$OOO
6$000

6$000
10$000

- 53predios, paredes ou murç>s, de cada placa;
.por

32
33

anno

.

Alvarás de licença para emprezas de annuncios
.'
Reclames em quadros collocados em pontos
da via publica, por mez, cada um, até

2m. X2 m.
Idem, idem, excedendo dessa dimensão

5$000
100$000

10$000
19$000

---- ..

---

DECRETOS
'

"

.

DECRETO N. 79
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a Lei
n. 407, de 29 de Janeiro do corrente anno, que creOll o INSTI
TUTO PASTEUR, nesta Capital
lJecreta :
Art. Unico. Fica aberto o credito extraordinario da quan
tia de Rs. 20:000$000 (vinte contos de réis) para na vigencia
do exercicio fazer face ás despezas de installação e manu ten
ção do referido Instituto.

.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Janeiro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu

DF.CRETO N. 80
O Prefeito do Municipio da Capital, usando das aUribui
ções que lhe confere o art. 15 das Disposições Permanentes
da Lei orçamentaria vigente:
lJecreta :

Art. Unico. Fica aberto o credito extraOL'dinario da quan
tia de Rs. 1:250$000 (um conto duzentos e cincoenta mil réis),

para pagamento

de 500

exemplares de li vros - PONTOS DE

NOSSA HISTORIA dos autores Verissimo e Lourenço de Souza.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 11 de
Março de 1914.

Candido Ferreira de Abreu
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DECRETO N. 81

O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a Lei
n. 411 de 6 de Fevereiro do corrente anno, resolve abrir o
credito extraordinario da quantia de Rs. 1:200$000 (um conto
e duzentos mil reis) para no torrente exercício, attender-se o
pagamento da illuminação do predio em que funccionar a
Sociedade de Tiro Rio Branco.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Col'itiba, em 21 de
Março de 1914.
Candido Ferreira de Abreu

DECRETO N. 82

O Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribui
ções que lhe são conferidas pelo al't. 4 S 25 da Lei Estadoal
n. 134 de 29 de Dezembro de 189,1 :
Conl':iderando que tendo sido concedido a Orestes Codega,
a titulo de excesso, pelo Poder Executivo Municipal, uma área
de terreno approximadamente de 40.000 metros quadrados,
annexos á propriedade que o mesmo diz possuir, no Quarteirão
de Santa Quiteria, desta Capital;
Considerando que no caso em questão não foram obser
vadas as prescripções da Lei de 21 de Maio de 1897, combi
nada com o art. 258 das Posturas em vigor, visto não se tratar
de excesso, mas sim de uma área de terras dez vezes superior
áqueIla que o mesmo aIlegava superior, adquirida do «Comité
Pró Calabria ;
Considerando que em data de 18 de Outubro de 1911, já
havia o mesmo pretendente apresentado ao Poder Legislativo
Mllnicipal uma petição solicitando

a mesma área de

terreno,

em cuja petição reconhecia a incompetencia do Executivo,
nenhum andamento teve, digo do Executivo para concedel-a ;
Considerando que essa petição, depois de om-ido o Poder
Executivo, nenhum andamento teve;
Considerando finalmente, que até esta data taes terrenos
pel'manE'cem desoccupados, sem feixos ou quaesquer bemfeito
rias, perdido portanto todo o direito pretendido á eIle;
Resolve, nos termos do art. 258 das Posturas Municipaes
E'm vigor, considerar devolutas os mesmos terrenos para todos
os effeitos legaes e restituir os' direitos pagos.

---------------------------,2501

- 57Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 29 de
Abril de 1914.

Gandido Ferreira de Abreu
DECRETO N. 83

o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a Lei
n. 358 de 11 de Janeiro de 113, que concede premios aos
proprietarios que durante aquelle exercicio construissem edi
ficios ou predios com mais artisticas fachadas;
Considerando que cumpridas as disposições do art. 2 da
referida Lei e que a commissão technica em seu laudo julgou
dever ser conferido os premios de que trata a citada Lei á
JôSé Celestino de Oliveira Junior:
lJecreta :

Art. Unico. Fica aberto o credito extraordinario de Rs.
5:000$000 (cinco contos de réis) para occorrer ao pagamento

em cumprimente a referida Lei n. 358.

Com munique-se á Directoria do. Thesouro e Contabilidade
para os devidos effeitos.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 28 de
Maio de 1914.
Candid() Ferreira de Abreu

DECRETO N. 84
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a Lei
n. 389 de 4 de Agoto do anno ultimo que estabeleceu o im
posto sobre terreno nâo edificado e muros fosse cobrado na 3\1
zona pelo minimo estatuido pela Lei n. 341 para essa zona.
Considerando que a referida Lei n. 389 foi decretada pos
teriormen te ao 19 semestre e portanlo sem effeito retroactivo
para isentar contribuintes da primeira prestação do imposto
lançado, resolve que na Directoria do Contencioso se faça as
devidas annotações quanto ao 20 semestre, procedendo-se a
sua cobrança á razão de 500 réis por metro corrente na 3\1
zona referida.
Gahinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de
.Tulho de 1914.

Candido Ferreira de Abreu
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DECRETO N. 85
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a re
solução da Camara de 23 de Julho do corrente anno :
lJeareta :
Art. Unico. Fica isento dos impostos Municipaes de ter
renos não edificados, Estabelecimentos e mais propriedades
pertencentes á The South Brazilian Railways Company Ltd.,
.com excepção de calçamento visto este não fazer parte de suas
propriedades.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Julho de 1914.
Gandido Ferreira de Abreu
DECRETO N. 86
O Prefeito do Munieipio da Capital, tendo em vista a Lei
n. 421 de 25 do corrente:
lJeareta :
Art. Unico. Fica concedido o praso de dois (2) mezes a
contar desta data aos contribuintes do imposto de Commercio
p. Officinas do Quadro Urbano e Rocio, para pagarem seus
impostos em atraso sem a respectiva multa.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Julho de 1914.
Candido Ferreira de Abreu
DECRETO N. 87
O Prefeito do Municipio da Capital, considerando que
ainda permanecem os motivos de retrahimento dos contri
buintes do imposto de Commercio e Officinas no cumprimento
dos respectivos pagamentos em atmso e tendo em vista as
disposições da Lei n. 41 de 25 de Julho ultimo, resolve pro
rogar até o fim do corrente anno o pmso de dois (2) mezes
marcado no Decreto n. 86 de 31 de Julho proximo passado.
.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de

o'utubro de 1914.

Oandido Ferreira de Abreu

------------------- <>d5
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DECRETO N. 88

O Prefeito do Município da Capital, usando das attribui.
çl5es de seu cargo:

Decreta:

Art. Unico. No exerci cio de 1915 a cobrança dos impostos

consignados nos  1,2,4, 5,7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19,
22, 23 e 31 do art. 19 da lei orçamentaria n. 430 de 10 do
corrente, serão effectuados nos seguintes mezes :
JANEIRO-Aferição de pezos e medidas. - P. prestação
da Taxa Sanita ria.
FEVEREIRO - l.a prestação do imposto de frentes não
edificadas, frentes não revestidas e muros.

----l.a prestação do imposto de calçamento.

MARÇO-Matricula de cocheiros e chauffeurs, matricula

e marcação de vehiculos e llatricula de animaes.

ABRIL - 1 prestação do imposto de Corn,mercio e Offi-

cinas do Quadro Urbano e Rocio.
2.a prestação da Taxa Sanitaria.

MAIO-Foros do Quadro Urbano e Rocio e de Viação.
JULHO - 3i!- prestação da Taxa Sanita ria.

AGOSTO -- 2 prestação do imposto de frentes não edifi

cadas, frentes não revestidas, muros e calçamento.

SETEMBRO - 2i!- prestação do imposto de Commercío e

Officinas.
OUTUBRO - 4" prestação da Taxa Sanitaria.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20 de

Novembro de 1914.

Candido Ferreira de A.breu

DECRETO N. 89
O Prefeito do Município da Capital, tendo em vista a Lei
n. 338 de 13 de Novembro de 1912, que mandou auxiliar a
Federação Espirita do Paraná com a quantia de Rs. 2:000$000
(dois contos de réis), auxilio este dado pelo Poder Legislativo
Municipal, para aquella Associação, resolve abrir o credito
extraordinario dessa quantia que será paga em 4 prestações
pela verba exercicios findos do orçamento vigente.
Communique.se para os devidos fins.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 11 de
Dezembro de 1914.
Oandido Ferreira de A.breu
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DECRETO N.90

O Prefeito do Municipio da Capital, considerando, por
informações prestadas pela Directoria de Obras Publicas Muni
cipaes em officio n. 273 de 15 do corrente, solucionando a
consulta do Snr. Secretario desta Prefeitura feita por officio
n. 132 de 1° de Junho de 1909 por determinação do então
Prefeito para satisfazer a consulla do Snr. Secretario do Inte
rior e Justiça do Estado sobre se o terreno concedido a 20 de
Junho de 1883 á Directoria Geral dos Telegraphos, situado no
Alto de São Francisco desta cidade, é o mesmo que, em vir

tude da Lei n. 186 de 20 de Julho de 1906, foi dado em parte

á Federação Espirita do Paraná e á Associação Protectora da

Infancia e a outras associações que o terreno em questão é
realmente o concedido em 1883 á Directoria Geral dos Tele
graphos ;
Considerando mais, qUE', para o fim de evitar que exista
uma caria de terreno que hoje já pertença a terceiros em
parte ou na sua totalidade e evitar igualmente, que outras
sejam desapropriadas;
lJeoreta :

Art. Unico. Fica cancellado o registro da carta de um

terreno concedido no Alto de São Francisco expedida á Direc
toria Geral dos Telegraphos em 20 de Junho de 1883, visto
fazer parte do mesmo terreno concedido por lei n. l86 de 20
de Junho de 1906 á Federação Espirita do Paraná e á Associa
ção Protectora da Infancia, em partes iguaes, revertido actual
mente á MUQ.icipalidade, o da primeira por accordo firmado
pelo Presidente da Federação em 12 de Novembro de 1913 e o
da segundu por não ter dado cumprimento ao que determina
o art. 3° da referida Lei n. 186. Ficando este Decreto á appro
vação do Poder Legislativo.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 22 de

Dezembro de 1914.

Oandido Ferreira de Abreu

ACTOS
............ --,.....

ACTO N . .51
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a Lei
orçamentaria n. 40.5 a vigorar no corrente exercicio, resolve
nomear:

Para o cargo de Fiscal de Obras Municipaes o cidadão
Dario Fagundes Gaertner e para feitor geral o cidadão Manoel
Bittencourt, ambos da Directoria de Obras; para o cargo de
Dactylographo da Secretaria da Prefeitura, o cidadão Manoel
Vaz Lobo; para o cargo de ajudante pharmaeutico da Direc
toria de Hygiene o cidnc!ão Ocar Pires de Albuquerque. Pará
o cargo de ajudante do Fiscal do Quadro Urbano e do Depo
sito de Inflammaveis o cidadão Bento Manoel de Ramos Ta
borda Ribas. Para os cargos de aferidor e ajudante os em
pregados commissionados Manoel Augusto de Souza e Tito
Pospissil. Para o cargo de Guarda montado Ponciano Cus
todio e Guarda a pé o cidadão Manoel Ferreira Junior. Para
o lugar de auxiliar do Administrador do Matadouro o actual
guarda fiscal Jeremias Prestes Br'anco. Para o lugar de Fiscal
do Rocio o actual Fiscal Geral da 1l.l zona Urbano Gracia
Filho e para o lugar de Adminü:trador do Mercado o actual
fiscal do mesmo Antonio Pereira da Silva e para encanegado
ua Estatística, em commissão, o cidadão Antonio Manoel da
Silva, bem como passam a denominar-se Officiaes os aduaes
primeiros e segundos escripturarios da Prefeitura, todos per
cebendo os vencimentos marcados em Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, el11 2:1 de

Janeiro de 1914.

Candido Ferreira de Abreu
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ACTO N. 52
O Prefeito do Municipio da Capital, attendendo o reque
rido pelo funccionario do Thezouro e Contabilidade, Benigno
Lima Junior, concede ao mesmo 30 dias de ferias na forma da
Lei n. 226 de 22 de Janeiro de 1908.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 28 de
Janeiro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 53
O Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribui
ções de seu cargo nomeia para o cargo de Ajudante do Fiscal
de Obras o cidadão Antonio de Souza Azevedo, que se achava
como apontador geral, percebendo os vencimentos marcados
na lei orçamentaria vigente.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 28 de
Janeiro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu
ACTO N. 54
O Prefeito do Municipio da Capital, lendo em vista a lei
n. 407, de 29 de Janeiro do corrente anno, creando o Instituto
Pasteur, nesta Capital, resolve nomear para os cargos creados
pur esta lei os cidadãos O ... Eduardo Leite Vo-al Ferreira, para

o lugar de Director Medico: para auxiliar technico, José
Giolito; para serventes, Francisco Candido de Paula e Ale
xandre Nerys, os quaes perceberão os vencimentos marcados
na mesma lei.
Gabinete' fia Preteitura Municipal de Coritiba, em 10 de
Fevereiro de 1914.
Gandido Ferreira de Abreu
ACTO N. 55
O Prefeito do Municipio da Capital, attendendo o reque
rido pelo Dil'ector de Hygiene Municipal, Dl'. Alfredo de Assis
Gonçalves, concede ao mesmo 30 dias de ferias na forma da lei
n. 226 de 22 de Janeiro de 1908
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiha, em 9 de
Fevereiro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu
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ACTO N. 56

o Prefeito do Municipio da Capital concede ao Feitor Ge

,

-,

ral Manoel Bittenconrt, dois (2) mezes de licença, na forma
da lei, para tratamento de sua saude, conforme requereu e
attestado medico que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 9 de
Fevereiro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 57
o Prefeito do Municipio da Capital, attendendo o pedido
do i\judanle da Directoria de Obras, Aristides de Oliveira,
concede '3.0 mesmo tI'eis (3) mezes de licença, sem vencimen
tos, para tratamento de sua saude, conforme requereu.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20 de
Fevereiro de 1914.

Candido Ferreira de Abreu
ACTO N. 58

o Prefeito do Municipio da Capital, usando das atlribui
çõe,:; de seu cargo, concede sessenta dias de licença na forma
da lei ao 1.0 OmciaI da Directoria do Thezouro e Contabili
dade, Benigno Lima Junior, para tratar de sua saude, confor
me atlestado medico que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Abril de 1914.
Gandido Ferreira de Abreu
ACTO N. 5
o Prefeito do Municipio da Capital, attendendo o reque
rido, concede ao Administ.rador do Mercado, Antonio Pereira
da Silva, 30 (trinta) dias de licença, na forma da lei, para
tratamento de ua saude, conforme attestado medico que
exhibio.
Gabinete da Prefeitul'3 Municipal de Coritiba, em 22 de
Maio de 1914.
Candido Ferreira de Abreu

-I
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ACTO N. 60
o Prefeito do Municipio da Capital concede ao Pharma
ceutico da Directoria de Hygiene Municipal, Oscm' Pires de
Carvalho, 20 (vinte) dias de licença, na forma da lei, para
tratar de seus interesses fóra da Capital.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 17 de
J unho de 1914.
Candido Ferreira de A breu
ACTO N. 61
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a lei
n. 420 de 25 de Julho ultimo, concede ao Ajudante da Directo
ria de Obras Municipaes, Aristides de ,Oliveira, seis (6) mezes
de licença, sem vencimentos, para tratamento de sua saude,
conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 5 de
Agosto de 1914.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 62
O Prefeito do Municipio da Capital, usando da faculdade
que permitte a lei n. 226 de 26 de Janeiro ele 1908, concede ao
Fiscal de Búnds, Antonio Ricardo do Nascimento, 30 dias de
ferias.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20 de
Agosto de 1914.
Oandido Ferreira de Abreu
ACTO N. 63

.

L'

. O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a lei
n. 422 de 31 de Julho do corrente anno, concede ao Escriptu
rario do Thezouro e Contabilidade, Benigno Lima Juniol', seis
(6) mezes de licença para tratamento de sua saude e com todos
os vencimentos na forma da referida lei, conforme requereu.
Gabinete da PrefeituI'a Municipal de Coritiba, em 2 de
Setembro de 1914.
Candido Ferreira de Abreu

,
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ACTO N. 64

o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribui.
çõesde seu cargo, conr,ede 30 dias de licença ao Gual'da Fiscal
Feliciano Correia de Freitas, para tratar de sua saude, con
forme attestado medico que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 12 de
Setembro de 1914.
Oandido Ferreira de Abreu
ACTO N. 65
o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribui.
ções do seu cargo, concede 30 dias de ferias ao Z? Official da
Directoria do Thezouro e Contabilidade, Carlos Antonio de
A zevedo, conforme requereu.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 26 de

Outubro de 1914.

Oandido Ferreira de Abreu

ACTO N. 66

"

o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a lei
orçamental'ia n. 430 de 10 do corrente, que tem de vigorar no
exerci cio vindouro e considerando que para cobrança dos
respectivos impostos que teem de ser previamente lançados,
resolve nomear os funccionarios municipaes Pedro da Silva
Arouca, Silfredo Pedrosa e Juão Octaviano Picheth para, em
commissão fóra das horas do expediente da repartição, proce
derem ao lançamento dos impostos de Commercio e Officinas
do Quadro Urbano e Rocio, cuja cobrança no exercicio de
1915 deverá ser feito em virtude do lançamento previo e de
aceordo com o Decreto expedido nesta data.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20 de
Novembro de 1914.
Oandido Ferreira de Abreu

ACTO N. 67

o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribui.

ções de seu cargo e considerando

que o imposto de terrenos

não edificados, muros, calçamentos e de frentes não revestidas

tem de ser previamente lançados para sua cobrança no exer-

-66 cicio de 1915, na forma do Decreto de 20 do proximo passado
mez, que determina as épocas de pagamentos dos impostos
Municipaes, considerando mais que esse serviço pela sua
natureza não póde ser executado dentro da Repartição, nas
horas Regimenlaes, resolve nomear em commissão os funccio
nados Dl'. Adriano Goulin e Claro Cordeiro, para proced'ere
ao lançamento fóra das horas do expediente commum, d:- 
vendo esse serviço ficar devidamente escripturado e apresen.tado a Prefeitura em devido tempo para sua cobrança.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 4 de
Dezembro de 1914.
Oandido Ferreira de Abreu

ACTO N. 68

o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribui
çóes de seu cargo, nomeia o cidadão Henrique Jouve para o
cargo de Feitor Geral, pela vaga do fallecido Manoel Bitten
court, percebendo os vencimentos marcados na Lei.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 30 de

Dezembro de 1914.

Candido Ferreira de Abreu

INDICE
.....-........----

LEIS

N.406 de 28 de Janeiro de 1914. Resolve sobre isenção de
impostos sobre fabricas de banha e minos abãtidos para
seu producto.

N. 407 de 29 de Janeiro de 1914. Cl:eando o serviço de vacci
nação anti-rabica, denominado fnstituto Pasteur e creall
do lugares de empregados.

N. 408 de 31 de Janeiro de 1914. Estabelece horario para fe
chamento de estabelecimentos commerciaes no inverno c
verão.

N.409 de 6 de Fevereiro de 1914. Prohibe os empregados
exercerem funcçôes remuneradas ou outro emprpgo, salvo
opSão.
N. 410 de 6 de Fevereiro de 1914. Conta o tempo de serviços
de Arthur vou Meine na Secção Technica.
N. 411 de 6 de Fevereiro de 1914. Concedendo auxilio de Rs.
1:200$000 para custeio da illuminação do predio da So
ciedade de Tiru Rio Branco.

N. 412 de 6 de Fevereiro de 1914. Àutorisa a representar ao

Congresso do Estado para isenção de imposto predial até
limite de 360$000 annual.

N. 413 de 7 de Fevereiro de 1914. Permitte construcção de
casas de madeira na 2a
construcções.

e 3a zona, regulamentando taes

-68N. 414 de 7 de Fevereiro de 1914. Estabelece auxilio de
10:000$000 como premio aos colonos que apresentarem
melhores productos.

N. 415 de 7 de Fevereif'O de 1914. Determina as cotas de ni

velamentos para construcções urbanas, impõe multas a
empreiteiros de obrrs e manda applicdr somente M'-2<;l

zona o imposto de 1$5UO por metro corrente de muros 
terrenos não edificados.

N. 416 de 7 de Fevereiro de 1914. Concedendo á Companhia
Trlephonica o direito de substituir a rede aerea pOl' cabos
subterraneos.

N. 417 de 2 de Maio de 1914. Considera como Instituição util
a Associação Commercial do Parant.

':'-

N. 418 de 4 de Maio de 1914. Determina a forma de paga
mento de calçamento de frentes de predios.
N. 419 de 4 de Maio de 1914. Isenta por 3 annos de impostos
a Fabrica de pianos de F. Essenfeld & Comp.
N. 420 de 25 de Julho de 1914. Concedendo 6 mezes de licen
ça a Aristides de Oliveira.
N.421 de 25 de Julho de 1914. Autol'isa a relevação de muI
tas aos devedores do impo:::to de Commercio e Officinas.

N. 422 de 31 de Julho de 1914. Concedendo 6 mezes de licen
ça a Benigno Lima Junior.
N. 423 de 31 de Julho de 1914. A utorisa a concessão de ter
reno a Pdro Alexandrino de Barros.
N.424 de 31 de Julho de 1914. Reduzindo o preço de quartos
do Mercado e taxa pará medidas ambulantes de peixes.

N.425 de 31 de Julho de 1914. Manda contar tempo para
aposentadoria aos empregados Antonio Pereira da Silva,
Manoel Augusto de Souza, Sebastião Velloso e Manoel
Bittencourt.
N. 426 de 10 de Novembro de 1914. Aposentando Joaquim
Gomes Ferreira, Porteiro da Camara Municipal.
N. 427 de 10 de Novembro de 1914. Isenta por 2 annos de
impostos a padaria Gloria, de Affonso Weiss.
.
N. 428 de 10 de Novembro de 1914. Isenta o Club Coritibano
dos emolumentos á construcção de seu predio.

N. 429 de 10 de Novembro de 1914. Manda cobrar 700 réis
por metro quadrado de calçamento a parallelipipedos .e
500 réis por calçamento
dencias.

a Macadan

N. 430 de 10 de Novembro de 1914.
do Municipio para 1915.

e dá outras provI

Orça a Receita e Despeza

-
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DECRETOS

N.79 de 31 de Janeiro de 1914. Abl'indo credito extraordi
nario de Rs. 20:000$000, para attender despezas com a
,

creaç,ão do Instituto Pasteur.

N. SO de 'u de Março de 1914. Ahrindo credito extraordinario

--

de Rs. 1:250$000, para pagamento de 500 livros «Pontos
de Nossa HistoriaJJ.

N.81 de 21 de Março de 1914, Abrindo credito extraordinario
de Rs. 1:200$000 para pagamento da luz da Sociedade de
Tiro Rio Branco.
N. 82 de 29 de Abril de 1914. Manda considerar devolutos os
terrenos concedidos á Orestes Codega.
N. 83 de 28 de Maio de 1914. Abrindo credito extraordinario
de Rs. 5:000$000 para pagamento de premio a José Celes
tino Junior.
N. 84 de 10 de Julho de 1914. Determina á Secção do Con
tencioso para modificar o lançamento do 29 semestre de
terrenos não edificados de accordo com a lei n. 389.
N. 85 de 31 de Julho de 1914. Manda iqentar a The South
Brazilian Railways Company Limited dos impostos de

\r

I



I

terrenos não edificados e mais propriedades, salvo calça
mento,

N. 86 de 31 de Julho de 1914. Concedendo o praso de dous
mezes, sem multa, aos contribuintes do imposto de Com
mercio.

I

'I

N. 87 de 10 de Outubro de 1914. Pro roga até fim de Dezembro
o praso

Officinas.

para

pagamento

do imposto

de Commercio

e

- -"I

N.88 de 20 de Novembro de 1914. Marca a época de paga
mento para o exercicio de 1915.

N. 89 de 11 de Dezembro de 1914. Abl'indo o credito extra
ordinario de Rs. 2:000$000, para pagamento do auxilio
dado á Federação Espirita do Paraná.

.

N. 90 de 22 dé Dezembro de 1914. CanceIlando o registro de
uma carta de terreno concedida á Direetoria Geral
Telegraphos, em 20 de Junho de 1883.

dos

ACTOS

N.•51 de 23 de Janeiro de 1914. Nomeando empregados para
os cargos Municipaes de accordo com o orçamento.

/'..

--

------
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t

N. 52 de 28 de Janeiro de 191<1. Concede a Benigno Lima Ju

i

nior, 30 dias de ferias.

'"

N. 53 de 28 de Janeiro de 1914. Nomeia Antonio de Souza
Azevedo para o lugar de Ajudante do Fiscal de Obras ..
N. 54 de 1° de Fevereiro de 1914. Nomeiando o Dl'. Eduárdo

l

.......)

i

Leite Leal Ferreira, José Giolito, Francisco CaridiOoe

Paula e Alexandre N erys, para os lugares creados pelà,---
lei n. 407, para o Instituto Pasteur.
N. 55 de 9 de Fevereiro de 1914. Concede 30 dias de ferias
ao Dl'. Alfredo de Assis GOílçalves, Director de Hygiene
N. 56 de 9 de Fevereiro de 1914. Concede a Manoel Bitten
court, dous mezes de licença.
N.57 de 20 de Fevereiro de 1914. Concede a Aristides de Oli
veira, tres mezes de licença.
N. 58 de 6 de Abril de 1914. Concede 60 dias de licença á

"
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Benigno Lima Junior.
N. 59 de 22 de Maio de 1914. Concede 30 dias de licença á
Antonio Pereira da Silva.
N. 60 de 17 de Junho de 1914. Concede 20 dias de licença á
Oscar Pires de Albuquerque.
N. 61 de 5 de Agosto de 1914. Concede 6 mezes de licença á
Aristides de Oliveira.

"

N. 62 de 20 de Agosto de 1914. Concede 30 dias de ferias á

,-

Antonio Ricardo do Nascimento.
N. 63 de 2 de Setembro de 1914. Concede 6
a Benigno Lima Junior.

mezesde licença

N. 64 de 12 de Setembro de 1914. Concede 30 dias de licença

ao Guarda Feliciano Correia de Freitas.
N. 65 de 26 de Outubro de 1914. Concede 30 dias de ferias
a Carlos Antonio de Azevedo.

N. 66 de 20 de Novembro de 1914. Nomeia Pedro da Silva
•

Arouca, Silfredo Pedrosa e João Octaviano Picheth para
procederem ao lançamento de Commercio e Officinas para
1915.

N. 67 de 4 de Dezembro de 1914. Nomeia Dl'. Adriano Goulin
e Claro Cordeiro para procederem ao lançamento de
terrenos não edificados, muros e calçamentos pal'a 1915.
N. 68 de 30 de Dezembro de 1914. Nomeia o cidadão Hen
rique Jouve para o cargo de Feitor Geral.
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Pagina l-Em

vez de Publicada na Secretaria da Caman

Municipal- diga-se Publicada na Secretaria aa Pr.:
feitura Municipal.

Pagina lI-Em vez de Lei n. 419 de 6 de Maio, diga-se em.j
de Maio de 1914.

Pagina 17-Em ve de addicional de 50% sobre  1, 2,3, di
ga-se Addicional de 5%.

Pagina 25-Art. 12 Em vez de verba fixa de
diga-se -Taxa fixa de 500 reis.

-"-"""l

.-.--.....-.

,"

500 r"'iJ

