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DECRETO-LEI N,0 45

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidade do disposto no art. 5.° do decreto-lei n.o

1202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Senhor Presidente

da República,

DECRETA:

Art. 1.0 - As subvenções e os auxílios do MunicípIo só serão concedidos

às instituições enumeradas nos artigos 4.° e 5.° do decreto-lei federal n.o

527, de 1.0 de julho de, 1938.

Art. 2.° - As instituições enumeradas no artigo 6.° do decreto-lei cita

do no artigo anteríor não poderão gozar dos favores aludidos.

Art. 3.° - Para a concessão de auxílio ou subvenção, as instituições in

teressadas deverão apresentar à Prefeitura as provas a que se refere o art.

7.° do mencionado decreto-lei federal n.o 527.

Art. 4.° - A concessão da subvenção ou do auxílio por parte do Municí

IJio, deverá obedecer, no que couber, às disposições federàis que regem o

assunto.

Art. 5.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital .do Estado do Para

ná, em 20 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.O 46

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.° do Decreto-Lei n.o

1. 20�, de 8 de abril de 1. 939,

DECRETA:

DA INCID1l:NCIA

Art. 1.0 - O imposto predial. legalmente caracterizado como trIbuto sO

bre a propriedade, constitue onus real e incIde sôbre todos os prédios situa-
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dos 'nos quadros \lrbano e suburbano da cida4� e dos demais distrito;; CIo
Município, de, Curitiba.

Parágrafo único -", O Prefeito definifá em 'Decreto, sempre qUe julgar

oportuno, mas, no ,mínimo; uma vez em �cla triênio, nos li�ütes dos quadros

urbano e suburbªno referidos no presente artigo.

Axt. 2.° '- São considerados p!édios é como tais sujeitos aó imposto pre

dial tôdas as edificações e dependências que possam servir de llUl)itação,

uso ou t;ecreio, seja qual f()r a, denominação, forma, destino ,ou natureza da

construção.

Art. 3.° � O imposto ,predilll é proporcional ao valor locativo do prépiQ;

Art.. 4.? - Para fins de cobrança do, impo1>'to predial, cOl1sidera,"sf) valor

locativo de uma economia predial a i1l1por'tância. bruta anual 'que çleve ou

deveria provir da respectiva locação, compreendendo não só o aluguel mas

Ujnl.bém qualquer outra quantia ou vantagem que o inquilino se obcigll.e h

. pagar pelo seu uso. �

Pará�rafo único - 'Em se tratando de casa de cômodos, apartamentos,

fábricaS, casas de. diversões ou outras ecopomias prediais cujo aluguel ãbran

ja móveis, ute�sílios, maquiJ1ários, aparelhagem especial ou accessórios de

qualquer natureza far-se-á a dedução respectiva do valor locªtjvo -global' até

o máximo de 20% (vinte por cento).

Art. 5.° - O v,alor locativo que servirá de base ao lançamento do Im

POllto predial devido em cada exercício será o declarado pelo proprietário

do imóvel até o fim do penúltimo mês do exercício anterior. ou o apurado

pela Prefeitura.

Art. 6.° -,- O prop!'ietârio que defraudar o imposto, fazendo declarações

ine�atas, assinando contratos e recibós de quantia menor da que rec!!ber

ou sem design�ção da quantia, ou em diferentes exemplarI�s, dividindo por

êles o "preço do aluguel íncorrerá em multa igual ao imposto de um ano, .que

será cobrado além do imposto relativo ao exercício. "

Parágrafo único - Além da multa, incorrerá o proprietário -incurso

neste artigo, nas penas legais que no caso couberem.

Art. 7.;0 - O Valor locativo será arbitrado pelá Prefeitura 110S seguintes'

casos:

a) na falta .de declaração de proprietário ou quando a mesma, fôrma

nifestamente inexata;

. b) se o prédio se achar vago na época do lançamento e o proprietário
não fizer .a declaração prevista no artigo 5.0; .

c) se o valor locativo declarado fór inferior a seis por cepto (6%) do

valor venal do imóyel;

d) se o prédio fôr cedido gr�tuitamente; \

e) se o prédio fór 9cupado por filhos; pais ou outros parcl)tes rIo pro

prietário;

f) se o prédio fór ocupado por firma comercial, de que faç� parte o

proprietário ou vice-ver$;

J
I

I

mot.I'YO para.'7' suspeita :dos. documentos apresentados
g) se houver justo .

pelos interessados; ...,.... .

h) se houver adaptação, reconstr.ução,bemfeltonas ou aclesclmo feltos

no prédio por conta do inquilino; .

. j) se o contrato de locação do imóvel abranger bens de dIversas espé-

cies' de acórdo com o parágrafo únicO do artigo 4.°;

'j) se o contrato de Ioc�ção do imóvel abranger outras o�ri�ações a.ssu
midas pelo inquilino que traduzam van.tagens para o locador,

1)' se' houver sub-locação .�otftl ou Parcial do prédio. , ," .
A t 8 ° _ Para o arbitl'amento do valor locativo tel'-se-a em VISta o lo

cal ,e ra� c�pacidade dp prédio, a área do ter�e�ó, á àréa. ed�ficada, o valor
. . .... r outros quaisquer 'caractenstlcos e condiçoes que possam

venal do lnlOVe e . . - com outros
inflúü' seguramente ness.a avaliação, notadamente a comparaçao

prédiOS vizinhos óU, situados en} zonas econômicamente sen�e�hantes._
. f ,. O valor locativo al'bitradopela PrefeItura nno po-

Paragra o umco - '. t .

.. 'f" 6'" ('seis "por cento) nem superior a 10% (dez por c�no)
dera ser In enora 10. '

do valor venal do, imóvel.
I ' •. I t ndo em vista ó dispostO

AJ:t. 9,° _ A porcentagem do imposto prema ,e .

no artigo.3.0, é a seguinte: "

a) para ,c:;; prédios situados na zona urbana - 10%;

b) para os ptéCÚos situados na zona suburbana - 6%. '" . ..
, f 'ico O imposto P'tediál será reduzido de 50,0 (cmquenta

Paragra o un -,- . . ., ,

)' d pre'dl"o se destinar no seu ,todo excluSlVumente para
por cento quan o o , ". .' .

residência partiéular do l'espectivo propnetàno.

DAS ISENÇõES

A.rt. 1O.q - são isentos do imposto predial:

a) Os prédios pertencentes aos governos da União, dos Estados C dos

Municipios;

b) os prédios pertencentes a associações, hospitais de caridp.de, a�ilos de
_ t' ntidades prestam assistência hospitalar gl'atuit�,

órfaose expos os, cUJas e
f" d q'lalquer espécie a pessoas reconhecidamente sem recursos

ou bene ICIOS e , '. •

financeiros e desde que oimóvel não constitua objeto de loc,açao;

c) os templos de qualquer religião; .

d) as residências próprias de exíguo valor venal, cujos proprietários
comprovadamente não disponham de recursos para atender ao paga�ento
do imposto, uma vez que o valor locativo não exceda de Cr.$ 600,00 (ae�cell-

tos cruzeiros) anualmente;

e) os pequenos barracões considerados dependência do prédio salvo

qt<ando ut!1izados para fins comerciais ou industrIais;

f) os préc1ios favorecidos por leis espec1á.1s.
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DA INSCmçAO PREDIAL
to no � único do artigo 9.°, mediante apresentação de escritura pública res

pectiva, d'esde que a tributação do imóvel seja pàga pelo promitente com-

prador.

I

r

Art. 11.° - Todqs os prédios existentes nas zonas urb.ana e suburbana

da cidaae e dos demais distritos do 1I1[unicípio de Curitiba" à data da pu

blicação dêste Decreto-Lei e ibem .assim aqueles que venhaI!l a ser �onstrui",
dos ou reconstruídos, ficam sujeitos ,a. ,inscrição na Secção. de Revisão de

Tributos da Prefeitura.

� 1.0 - Os contribuintes ou seus representantes legais ficam obrigados

a preencher e entregar pessoalmente na referida Secção, ou enviar per c'arta

registrada, uma ficha de .inscrição p.ara. cada prédiO, cujo modêlo.impresso

lhes será fornecido gratuitamente.

� 2.° - Os prazos para a inscrição serão:

a) de 45 (quarenta e cinco) dias para os prédios existentes. à data do

edital de abertura da inscrição predial, ficando o Pl:efeito com a faculdade

de .prorrogar o prazo, pelo mesmo espaço de tempo, se achar- conv'e�iente;

b) de 30 (trinta) dias a contar da data. em g.ue forem concluídos,para

os prédios cuja construção ou reconstrução se realizar, após .a publicação

dêste Decreto�Lei.

� 3.0 - A isenção do pagamento do lmÍJosto não dispensa a inscrição

do. predio.

I Art.o 12.° "- às contribuir-tes ou seus representantes legais são obriga

dos a comunicar à Secção de Reyisão de Tributos, por meio de fórlUnlas es

peciais que lhes serão fornecidas gratuitamente, qua.lquer variação para mais

ou p.ara menos po aluguel de cadàecohomia, b�m como os c�sos de demo_
lição, incêndio, ruina ou condenação do prédiO.'

�. 1.0 - Estas comuriicaÇões deverão ser feitas no pl'azo de 30 di:ls, a

ccútar da data da realização dasccurrências.

� �.o _ As comunicações de aumento ou de diminuição de aluguel pro

duzirão efeito unicamente .a lJartir do exercício imediato.

Art. 13.0 - Os cont1'ibuintes que não fizerem as inscrições dentr"o dos

prazos previstos nós artigos 11.° e 12.° e �espectivos parágrafos ficam su

jeitos a multa de Cr.$ 20,00 (vinte cruzeiros) a Cr.$ 50,00 (cinqüenta cru-

w�o�. '

Parágrafo "Ú,nico - A Secção de Revisão de Tributes encaminhará :\

Repartição competente, em fOr111Ulário especial, as comunicações das mul

tas, dentro de 5 dias ela verificação da ocurrência.

Art. 14.° - Inscrever-'se"'ão os préelk>sem n.ome do proprietário ou elo
usofrutuário, si houver, sendo êstes obrigados pela tótalidade do impQsto,

ficando-lhes salvo o direIto COl:\tra o locatário pelo acréscimo do mesmo im

posto, resultante de benfeitoria ou sub-locação.

Art; 15.0 - O prédio, ainda que edificado. em terreno alheio, será ins

crito em nom,e do proprietário da construção.

Art. 16.° """" Nos casos de compromisso' de compra e venda a inscrição

será feita em nOlUe do promJtente vendedor, cabendo, entretanto, o dispos-

DO PAGAMENTO

Art. 17.0 '""'- O pagamento do imposto predial será feito juntamente

com os demais tributos que incidem sôbre propriedades, em quatro presta

ções trimestrais, nos meses de janeiro. abril, julho e outubro. de ac�rdo
com o estabelecido no Decreto-Lei n.o 15, de 11 de dezembro dé 1.941, dêste

Município.
� -1.0 _ O' contribuinte que pagar o imposto de todo o exercício 'de uma

só vez, no primeiro perfoq.o de cobrança, gozará de abatimento de 5% (cin

co por cento).

� 2.0 _ O contrib�inte não será admitido ao pagamento da primeira

prestação sem que esteja quites com o lançamento anterior, nem poderá
pagar as 'prestações' subseqüentes, sem que o esteja em. relação às anteriores.

� 3.0 = A Prefeitura reserva-se o direito de exigir do contribuinte a prova

do pagamento de que. trata o parágrafo anterior.

� 4:0 _ O contribuinte que não satisfizer o pagamento das prestações

dentrodos prazos constantes do artigo� 17.°, fica sujeito à multa de 10%
(dez por cento) sôbre o total das prestações não pagas ou vencidas.

� . 5.0 _ .Findo qualquer dos prazos estabelecidos pa.ra pagamento elo im

posto, fica o contribuinte sujeito à cobrança judicial.
Art. 18.0 -'- Será concedida ao contribuinte exoneração do imposto pre

dial se o prédio estiver desocupado por três ou mais meses consecutivos e
completos, ainda que o tempo da desocupação pertença a dois exet'cícios,

mantidas integralmente à& respectivas taxas.
� 1.0 _ Para gozar da regalia prevista neste artigo deverá o contribuinte

ou seu representante legal:
a) comunicar a vacância do prédio, preenchendo e entregando à Secção

de Revisão de 'Tributos por via pessoal ou postal, sob registo. .a. ficha de
vacância cujo modêlo impresso lhe será gratuitamente fornecida;

b) comu;ücar a reocupação do prédio,dentro do prazo de 10 (dez) dias
da ocurrência da mes�a, preenche>ndo e entregando à Secção de Revisão
de TributOs pOli via pe�oal ou postal sob registo. a ficha de reocupação,
cujo modêlo impressO lhe será gratuitamente fornecida.

S 2.0 _ A comunicação' de vacância sÓ 'será tomada em consideração
para o prédio quites com o imposto predial até o último mês antecedente ao

da referida comunicação.
� 3.0 _ A vacância será concedida a partir do primeiro dia do mês

seguinte àquele em que seja, feita 'a comunicação; e a reocupação a partir

do primeiro dia do mês de sua ocurrência. .
� 4.0 � Os prédios declarados desocupados pelas fichas' de vacância se-

rão inspecionados pela Prefeitura, no mínimo, uma vez mensalmente. a
partir' do mês seguinte àquele em que seja feita a respec.tiva comunicação.

..
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,� 5.° � o abOIW por vacância s;ráféito por o�dem da Secção deRe:..
visão do Tributos, mediáúte-,descon_tg no lançamento do exercíciq sc"'uhltes
da,importãncia correspo�ldcnte 'a exonvação. '" .' ,

� 6.° - Não é aplic'ável á disposição dê;;>t� artigo ao prédio que se achar �

vago por conta do proprietário ou do Inquilino, salvo aUlUento do val�l' 10

�ativo por sub-locação, caso em que se deduzirá a, quota do imposto ,ql).C a
esse aUlUento cori"csponder.

DO LANÇA+V1ENTO

sal' à Repaxtiçãpcompetentc, com 'osaocumentos necessários, a:fim de 13er

feito o respcctivo lançamento proporcionalmcnte à quota quc, no imóvel,

possue.

Art. 25.° - Não sendo conheciqo o propl'ietário, o lahçamento será feito

em nome d'e qllem' detiver o imóvel e fierá publicada a localiza.çáo dêste em

edital, com os caracteristicos principais.

Art. 26.° - Embora fonném um só grupo e ainda que pertençam a um

único proprietário, os. prédios serão sempre lançados sep'aradamente, paI:

economia predial.

Art. 27.° - Os avisos de lançament� dev,erão conter, aMm da impor

táncia do imposto, todos os característicos do impvel.Art; 19;° - Compete à Secção 'rt'e Revisão de Tributos;

, a) rec!,ber as declarações dos proprietários dos prédios, procedendo com
eles a uma avaliação sumária;

1;» efeJuar o cálcUlo do ;imposto com aplicação da taxa cabível nos
tênnos do artigo 9.° e respectivos paí:ágrafos; .' ,

c} entregar aos contribuintes; 1101: intermédio da Inspetoria de Rendas,
os avIsos ,de lap.ç.amentos, depois de conferidos' "-

d) anotar nas resIíectivas fichas de lan�a�ento, �s 'alterações havidas
no decurso' do exerclçio para a necessária retificação no exercíCIo seguintp;.

e) rever anualmente o lançame11to do imposto para produzir efeito no
exercício seguinte,

�t. 20.° -: .?omo .subsídio para fixar as quotas de imposto predial a
.Secçao de RevlSRo de Tributos poderá exigir dos' contribuintes a e}:ibíção
dos contratos de locação.e outros documentos úteis.

Ai'L 21.° - Concluida a revisão do lâça��nto; a Prefeitura fará. constar
.por edita:s, ,'�ixados no� lugares mais públicos e pela imprensa, a .relaçãó
dc� contnbumtes que lJao forem énccntrados pata entrega dos respectivos
aVL�CS.

�' tinico- No caso do presente artigo, os contribuintes que não .procura
rem cs respqctivos avisos de lançamento dentro do prazo' de 30 <trintn) dias
ficam sujeitos à multa prevIsta nos parágrafos 4.0 e 5.0 do art. 17.0. '

Art. 22.° - Os,'prédios novos ou não coletados no decorrer da revisão
do lançamento serão lapçados em aditamento pelos meses segUi�tes àque�

les em que tenha sido concluída a edificação e fornecido o j'espectivo "HA
�ITE-SE", vaJendo o lançamento, nestes casos, para o próprio exercíclo
em curso.

Parágrafo único - No caso em que os proprietários já tenham ;esi
dência própria; os prédios 'novos serão 'taxados como de aluguel.

Art. 23.° � A;; alterações de �ançamento determmadas pela alien..<r.ção

de imóveis se farão. à vista da transciiçãoe S9 vigorarão a partir do exer�
cício imediato; salvo jJ nome' 'el0 contribuinte que será retificado a partir
do trirfl,estre seguinte a, essa Ocurrênc:ia.

Art. 24.° - Os iIÍlÓvéis ,em comunhão serão lançados em nome dos con

dôminos conhecidos, proporcionalmente, aos seus l'c<spectivos quinhões. Se

110uverconC\omínio,<; desconhecidos e não 'tributados;. �erão obrigadôs a avi-

DAS .RECLAMAiÇõE8 E R,ECl]RSo.S

Art. 28.°' - Os contribuintes poderão reclamar ou recorrer dos lànça

mentos dentro do prazo de- 10 (dez) dias, a contar da data constante dos

respe,Çt,.ivos avisos.

Art. 29.° ....,. Nos casos de êrro de Hmç-amento, do qual not(Jria_mente não

caiba a culpa ao contribuinte ne111 ao locatário do iínóvel, a retificação de

Verá ser feita "e:l'-ofícío", mediante reclamação verbal à Secção de Revisão

de Tributoscondiiconada :3, aprovação do Prefeit-o.

Art. 30.° - Os recursos sóbre Hmçamento serão formulados aO Pre

"feito ,mediante l'equerimento instruído com o aviso respectivo e outros do

cumentos Julgados necessários.-,

Parágrâfo tínico -- Os recursos sóbre lançamento deverão seJ: feitos se

pàradamel1te para cada prédio, com. a declaração do valor locativo de cada

economif, predial utrib4ído pelocontriouinte, sem cujas formalidades não

�;erão estudados.

Art. 31.° -- Serão arquivados por perempção:

aJ os recursos pâra cuja decisão definitiva se exijam �rôvas conclu

dentes parà o esclar�cim�nto do fato, désàe qúe' não sejam apresentadas

dentro de 10 (dez) dias. a contar da qata em que for feita a notificação

ao contribuinte;

b) os recursos protocolados fora'. do prazo previsto' no artigo 28.°.

Parágrafo ún\co - O Prefelto Municipal poderá prorrogar o prazo, ou

conceder 'novo e, mais amplo, a spu juízo, se a natureza das provas ou do

cume:ltos fór de pesquisa difícil ou demorada.
Art. 32.° - Os 'dOcumentos anexos aos recursos serão restituídos alls

respectivos si1}atários, mediante recibo no processo, independente de quais

quer outras formalidades.

DISPOSIÇõES GERAIS

Art. 33.° - Sempre que houver tranSferência de domínio de 8,lgum pré

dio;_ qualquer do;;>' interessados requerel.'á � ;E;'refeitura, no prazo de 30 (trinta)

L_
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dias, a averbação na Secção de ,Revisão de Tributos do respectivo título de

propriedade, sob pena de multa de Cr.$ 20,00 (vinte cruzeiros) a Cr,$ 50,00

(cinqüenta cruzeiros>.

. Art. 34.° - Os funcionários encarregados .do lançamentó e arrecadação

do Imposto predial serão obrigados à indenização dos preJuízos que 'por omis

sões ou enganos causar,eni ao Município ou aos contribuintes,

Parágrafo único - O funcionário que por ódio ou afeição arbitrarem

maior ou menor imposto do que o legalment€ cobrável, além de incorre

rem nas penas do Código Penal, responderão ao Município pe1'os desfalques

e aos partiéulares pelo excc.."SO, e os pagarão em dobro,

Art. 35.° - As pessoas que injuriarem os funcionários do lançamento em

atos de suas funções ou os perturbarem nos referidos atos serão punidas na
forma 'do Código Criminal e Leis de Processo. Para êsse fim o Prefeito en

caJninhará ao Promotor Público a exposição do foto feita .pelo Chefe da

Secção de revisão de Ttibutos, com indica.ção ou rol das testemunhas,

Art, 36.° - No caso de requerimento de reconsideração de despacho s6

bre recurso anterior, o Prefeito poderá designar uma Comissão de três (3)

funcionários para proceder às. investigações legais e emitir parecer com a

informação final. '

Art. 37,° - :Ê:ste Decreto-Lei entrará em vigor no dia 1.0 de julho do

corrente ano, rev()gadas as disposições em contI'ário,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 20 de março de 1.943.

Departamento de Obras e Viaçi;o

(a) ROZALDO G. DE'lUEI,LO LEITÃO.

Prefeito Municipal.

Dotação n.O 7 _ Código Local 7.14 - Pe&'>oal operário para pavi-
mentação de ruas , .

Código Local 7.15 - Compressoristas .

Código Local 7.16 - Pessoal operário para ccnservação de ruas

asfaltadas ., '.' .

Código Local 7.17 - Eessoal operário p.ara conservação de ruus

calçadàs aparalelepipedos , .

Código Local- 7.18 - pessoal operário .para conservação de. ruas
macadamisadas , .

Código Local 7.19 _ pessoal operário par.a conservação de ruas

seIU pavinlentação ............•.............................

Código Local 7.20 - Pessoal operário para diversos serviços ....

Código Local 7. 21 � Pessoal operário para construção e conserva-

ção de obras correlativas à pavimentação .

Código Local 7.22 - Camaradas de engenheiros .............•..

Código Local 7.29 - Pessoal operário para estradas e caminhos
-Código Local 7.30 - Pessoal operário para estradas macada'mi-

sadas , , .

Código Local 7. 31 � Camaradas de engenheiros .

Código Local \.36 -'Pessoal opetário para matas e jardins .

Código Local 7.37 - Pessoal operário para o "passeio Público"
código Lecal 7.40 - Pessoal operário para Depósito e Oficin'ls

Código Local 7.41 - Motoristas e maquinistas .

Código Local 7.55 - Camaradas de éngenheiros .

Código Local 7.56 _ Péssó:l! operário para limpeza de rios, boei-
res e valetas , , ..

Código Local 7.57 -Pessoal operário para coleta. e remoção do
lixo domiciliar .

Código Local 7.58 - Pessoal operário para a varrição noturna ..

Código Local 7.59 - Pessoal operário .para os serviços de lihlpeza
da Cidade , , "

Código Local 7.60 - Pessoal operário para pega de animais .

Código Local 7.61 - Pessoal operário para construção e conser-

vação de obras de saneanlento .

DECRETO-LEI N.o 47

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ; na conformidade do disposto no art. 5.° do decreto-lei n.o

1 .202, de8 de abril de 1939,

DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam abertos créditos suplementares na importância de

Cr.S 317.890,00 '(tresentcs e deze&'>ete mil e oitocentos e noventa cruzeiros).

distribuídos das consignações abaixo descritas, rloorçamento em vigor, para,

atender à lJ:lajoraçáo de salários determinada pela Portaria n.o 36, de 8

de janeiro último. do Exmo, Sr. Ministro Coordenador da Mobilização Eco-

nômica. '

Departamento de Edificações, Cadastro e Patrimônio

Dotação n.o 8 - Código Local 8.7 - Pessoal operário , .

Código Local 8.13 - Pessoal operário ,

Código Local 8.18 - -Pessoal operário para diversos serviços .
Departamento de Fazenda

Cr.S
TOTAL

.................. ; .

Dotação n.O 3 - Código Local 3.26 - Pessoal operário para di-

versosservlços , . 4.200,00

15.486,30

440,10

821,80

1.260,40

3.466,30

1.476,20

15.577,90

693,20

1.759,90

24.089,50

3.586,80

390;00

45.884,90

10.857,60

1.958.90

16.275,40

743,40

2.248,30

12.505,20

67.942,80

30.723,20

1.273,90

40.538,00

2.220,00

6.870,00

4.600,00

317.890,00
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Art. 2.° --, Reyogam-se' as Çlisposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Muniêipal de Curitllfa:c,apital do "Estádo dó Pa,.
ranã, em 4 dc maio de 1943.'

(a) ROZALDO G. DE J.\.IELLO LEITAO.

.• Prefeito Municipal.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITffiA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA, ria conformidade, do. disposto no ar:j;; 5.° do decreto-lei número
1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Ãrt.o 1.0 - Ficam abertos créditos especiais po total. de Cr,$ 3,H.2�l:l,20
(trezentos é quarenta e quatro fuil e du:zentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte cen,�vos) para atender às seguintes despesas:

1 - Contas de exercícios findos ,. o'••••••••••••••

2 - Aquisição de um cofre para o pep. de Fazenda " ....

3 - Aquisição de uma câmara frigorífico, para o Matadouro

de. Gúabirotuba .

4 - Percentagens sÓbre a arrecadação da Dívida Ativa

parte de 1942 .

Cr.$

291.174,40

12.000,00

9.000,00

TOTAL:
......... ' , .

32.073,80

-. .,.--.......L..

.344.248,20

Art. 2.° -Revogam-se as disposições eni contrário.

Palácio da Prefeitura. Municipàl de Curitiba, Capital do Esfado do Í'a
.raná, .em 4 de maio de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO UnTAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.O 49

O PREFEJTO MUNICII:'AL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANA, na. conformidade dô disposto no a�t.o 5.0 do decreto-lei n.O 1.202,.
de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

-�-��--��--'l'.....t��!!&lIt-lII.IIII!IW.?!!".
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Art.o 1:0 _ Ficam abert;ps' créditos s'uplcmentares ao orçamento do €xC1:

. ia. vigente na importância de Cr.$ 2113.316,50 (duzentos c sessenta G tres

���l e tresent�s c' dezesseis cruzeiros e cinqüenta ?elltavos), assim distribuídos:

Departamento de Obras c Viação

..

Dotação n.o 7 - Código Local '7� 62 - MateriaIs pára obras de.

sanéamento '1.................................. 4•. 316,50

Departamcnt{) de Edif., Cadastro e Patrimônio
. .

I Dotação n.o 8 _ Código Local 8.10 - conStrução. de .escola; Mu-
. nicipais e P.arques Infàntis \ .

Código Local 8.21 -- Plano Regulador da Cidade .•••.... ' .

Desaptopriações e 'Indenizações ....•...........................

100.000,00

�O.QOO,OO

98.000,00

"----_.-.-

T O T A L : '. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..263.316.50

Art. 2.° - Revogam-se as disposições emcontrário. _

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital d9 Estado

ranã, em 4 de maio de 1943.

do Pa-

(a) ROZALDO G. DE MEu.,OLErrA<;>.

Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.o 50n

O PREFÊITOMUNIÓIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DÓ ESTADO pO

PARANA, na conformidade do disposto no arfo 5.° do decre.to-lei n.o 1.202, de

8 de abril de 1939,
DECRE'I'A:

Artigo único '- Os veículos automotores a gazogênio: álcool ou ou.tros

combustíveis de produção nacional gozarão de' Ul�a 1'E�duçao de 30:a (t:l�ta
por cento) nos preços das licençâs e dos registos; revogadas as dlSpOj;lçOeS

em coiltl'ário. .

pálácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CapltaldoEstado do Para-

ná, em 4 de Nnho de 1943.

(a); ROZALDO G. DE MI!:LLO LEITãO.

Prefeito Municipal.
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DECRETO-LEI N.o 51 DECRwrO-L}JI N.o 53

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANA, na conformidade do dispOsto no artigo 5:° do dccreto-Iei n.� 1.202,
de 8 de abril de 1939, ,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO .PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto-lei fe

deral 11.° 1.202, de 8 de abril de 1939,

• DECRETA: DECRETA:

Art. 1.0 - A atual rua Conselheiro Carrão, e ') seu prolongamento com
o nome de Simão Bolivar, da praça Coronel Enéas até a pont� do primeiro
afluente do rio Belém, paSSa a denominar-se "RUA MATEUS LEME", em ho
menagem ao capitão povoador Mateus Martins Leme.

Art. 2.° - A _primeira rua paralcla à rua Itupava,. lado csqucl'do. a par
tir da rua. Põrto Alcgre, Passa a ser denominada "RUA CONSELHEIRO
CARMO".

Art, 3.° - A segunda paralela à rua Itupava, lado csquerdo, com início
na rua Mauá, passa adenor.�nar-se "RUA SIMAD BOLIVAR".

Art. 4.° - A rua ,atualme'nte dcnominada - André .Rebouçás, passa a
ser denominada "RUA BALTAZAR CARRAS.CO ,DOS REIS", em homcnn
gem a êsse povoador de Curitiba.

Art. 5.° - Revogam-se as dispOsições cmcontrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pq_
raná, em 11 de jun}:lo de 1943.

(a) 1l0ZALDO G. DElUELLO LEl'r.-'iO.

Prefeito Municirml.

Art. 1.0 - Ficam reduzidas, no orçamcnto vigente, no total de Cr.$

121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos cruzeiros), as dotações a

seguir especificadas:

DOTAÇÃO N.o 1

GABINETE DO PREFEITO

1.3 Funcionalismo ......................•........... , ....

DOTAÇÃO N.o 3

DEPARTAMÊNTO DE FAZENDA

3.8

3.18

3.21

3.25

Pessoal Fixo do Preparo e Contrõle Mecânico da Receita

.Pessoal Fixo da 'Inspetoria de Renda e Fiscalização .,

Pessoal Fixo da Fiscalização .

Pessoal Fixo dos Matadouros Municipais .

DOTAÇAO N." "1

DE�ARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇAO

..DECRETO-LEI N.O 52.�
7.6 l\.1:aterialllara -limpez.!1 e conservação .

7.8 Pessoal Fixo da Divisão TécniCa e de FiScalização .

7 :9 Pessoal Fixo da Fiscalização de Contratos e de Con-

cessões .. , " ' .

7.12 Pessoal Fixo pata Conservação de r"ogradouros Públicos

7 .14 Pessoal Operário para Pavimentação de ruas .

7.17 Pessoal Operário para Conservação de ruas a parale-

lepípedos .

7.18 Pessoal Operário para Conservação de ruas macada-

mizadas .

7.20. Pessoal Operário para. diversos serviços .

7.24 Materiais para novas pavimentações = .

7.25 Materiais para Conservação de ruas não revest�das ..

7.28 PessÇlal FiXo de Viação ..

7.29 Pessoal Operário para Estradas e Caminhos .

7.42 Aquisição de veículos e accessórios .

7 .45 �aterial permanente para oficinas .

7.51 Ferragens .........................•.........•........

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURI'I'IBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5,0 dó decreto-lei n.o
1.202, de 8 de abril de 1939, •

DECRETA:

Artigo único - Fica excluída, da obrigatoriedade. contida em o ar!;, 4.0
do Decreto-lei n.o 42, de 30 de novembro de 1942, a consignação const.ante do
Código Local 7.62, Dotação n.O 7 - "Materiais para Obras de Saneamento'"
revogadas as disposições em contrário. '

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 14 de julho de 1943.

(a) ROZALDO G.DE l\1EI,LO LEITÃO.

Prefeito Municipal.

I

�-�---

Cr.$

3.000,00

1.400,00

1.600,00

3.000,00

800,00

6.800,00

1.000,00

1.000,00

1.8CO,OO

6.900,00

7.000,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

20.000,00

3.000,00

900,00

1.000,00

6.000,00

7,000,00

3.000,00
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7.54 Pessoal Fixo da Divisão de Saneamentô ê limpeza.

Pública , ' .

7.56 Pessoal Operário para Limpeza de rios, valetas e bOelros

7.57 Pessoal Operâ.rio para remoção de lixo .

, 7.58 Pessoal Operário para Varredura NotUrna .

7.59 Pessoal Operário para Limpeza da Cidade .

7.60 Pessoal Operário para pega de animais .' .

7.61 Pessoal Operário para Saneamento .

DOTAÇA9 N.o 8

PEPARTAMENTO DE EDIFICAÇOES .CADo, E PATRIMONIO

8.2 Móveis e Utensílios " " .

8.6 PesSoal Fixo da Divisão de 'Edificações '

8.11 Placas para.num�ração '. .

8.16 Pessoal Fixo da Divisão do P{ttrimõnio " .

8.14 Instrumentos e ApareIJ:lOs .

8.19 Placas para numeração ...•. , ..

DOTAÇAO N.o 10

ENCARGOS DIVERSOS

1Ô.11 Gratificações adicionais <Decreto n.o 16, de 1936� .....

-17-

'1

sete cruzeiros. e quarenta. centavos), assim tlistribuldos ,.dentro das .dota

ções do �rçªIJ}.entQ em vigor:
DOTAÇAO N.o'2

SECRETARIA DA PREFEITURA

Código Lf!Cal

6.900,00

1.000,00

1.500;00

13.500,00

5.000,00

1.500,00

1.000,00

'2.15 Aquisições e encadernação .de livros ., ..

92.500,00 DOTAÇAO �.o 3

DEPARTAÍVíENTO DE FAZElmA

Código Loca�... • . . ,
3.5 MoveiS e UtensílIOS , .

3.6 Material de expediente .

3. Hl Aparelhamento mecânico de Contabiliqude .

3.29 Medicamen'tos e etc. . ....•.......... '.' , .

f

'1.000,00

1.000,00.

4.000.00'

90o,ob.

3.000,00

2.000,00

DOTAÇAo N.o '1

DEPAR'I1AMENTO DE OBRAS EVIAÇÀO

Códig€l Locai

7'.10 Iluminação Pública .

7.,26 Pavimentação por contrato ,,'

7.49 Combustíveis 'C lubrificantes '. "....•......

7. 62�ateríaiS para obras qe saneamento � .

7.63 Obras de saneamento por contrato .

17.9ÔO,OO

l.600,00

T O T A L : 121. 800,QO

Art. 2.° - Revogam-so a.s disposições em contrário;

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba. Capital do Estado do Pa

raná, em 28 de julho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITãO.

Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.o 54

DOTAÇAO N.o 8

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇõES, CAD. E. PATRIMÔNIO
Código Local

8.8 Construção de .próprios Munícipais .....•............

8.9 Construção de Postos de Saúde Municipais .

8.10 Construção de Escolas Municipais e Parques Infantis

8.13 Pessoal VarIável : .
8.22 Desapropriações e Indeniza.ções .

O PREFEITO MU1'lICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO' DO

PAR.l\NA, na. conformidadé do disposto no artigo 5.° do decreto-lei fede)',']!

n.o 1.202, de 8 de abril de 193�,

DECRETA:

DOTAÇAO N.o 10

ENCARGOS DIVERSOS

Descontos sôbre Impostos

Código Local

10.12 Descontos de 5% sObre pa�amentàs antecipados

\

Art.. 1.0 -,. 'Ficam abertos créditos suplementares no total' de Cr.$

7.178.6ll\,40 (dois milhões, cento e setel1tll e oito mil c.. seisccntos� e, oitenta e

Cr.$

5.000,00

10.000,00

20.000,00

63.330,40

500,00

93.830,40

80.000,00

700.000,00

:30.000,00

100.000,00

400.000,00

1. 310.000,00

40.000,00

20.000,00

45.000,00

8.0pO,OO

586.8�7,00

699.857,00

30.000,00
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'1' O T A L : 2.178.687,40 1

1

Art. 1.0 - Fica aberto um crédito. especial de 01'.$ 3.600,00 (três mil e

seiscentos cruzeiros), para atender às seguintes. despesas da Inspetoria Sa

nitária do Departamento de Fazenda:

Aparelhamento da Inspetoria Sanitária Cr.$ 2.600,00

Exames radiológicos do pessoal variável Cr.$ 1.000,00

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 28 de julho de 1943.

Despesas eventuais

Código Local

10.15 Eventuais � ..- . 40.000,00

70.000,00

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de curitiba, Capital dó Estado do Pa

raná, em 28 de julho 'de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITãO.

Prefeito Municipal.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Pr:efeito Municipal.

DECRETO-LEI N.ô 58

DECRETO-LEI N.O 55

o PREFE;ITO MUNICIPAL DE CURITIDA, CAPITAL DO ESTADO

DO 'PARANA, na conformidade do disposto no art. 5.° do decreto-lei !;l.o

1.202, de 8 de a.bril de 1.939,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL bo 'ESTADO DO

PARANA, 'na conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto-lei federal

n.O 1.202, de 8 de abril de 1939,

�DECRETA:

DECRETA:

Art. 1.0 - FiCa aberto um crédito e�pecial de Cr.$ 130.568,00 (cento

e trinta mil e quinhentos e sessenta e oito cruzeiros), para atender ao pa

gamento de "Juros ao Banco do Estado do Paraná".

Art. 2.° - Revçgam-se as disposições em. contrário.,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 28 qe julho de 1943.

(a) ROZALDO G; DE MELLO LEITtiO.

Prefeito Municipal.

Art. 1.0 - Fica .abertoum crédito especial de Cr.$ 7.500,00 (sete mil e

qulnhentos cruzeiros), para atender às seguintes despesas, no corrente exer

ciclo:

Pessoal variável para serviços de comunicações Cr.$ 6.000,00

Pessoal variável pàril. serviços diversos Cr.$ 1.500,00

Art. 2.° - Re�ogam-se as disposições em contrârio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do. Pa

raná, em 28 de julho de 1943.
DECRETO-LEI N.o 59

(a) ROZALDO G.. DE MELLO LEITAO.
Prefeito Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto-lei

federal rí.o 1.202, de' 8 de abril de 1939,

DECRETA:

.Art. l,ó - Aos funcionários públicos municipais é concedido um abono

provisório, de conformidade com o disposto nas alfneas a, b e c dêste artigo.

a) - até Cr.$ 450,00 totais 20%

ti) - de mais de cr.� .450,00 até Cr.$ 900,00 totais 15%

c) - de mais de Cr.$ 900,00 até Cr.$ 1.500.00 totais 10%

Art. 2.° ..... O abono provisório qe que trata êste Decreto-lei será atribui

dQ a con� .40 II)ês de julbo do corrente ano,

DECRETO-LEI N.O 56

O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIDA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto-lei fe

deral n.o 1.202, de 8 de abril-de 1939,"
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Art. i.o -.As 'atualstaxas de Limpeza da Cidade e de Limpeza.Parti
cular ficam re�nicÍas em unia sÓ, com a âenominação de "T.axa d� Lim
pezl1> Pú1;1lic�", a Ilpr cobrada dos [lroprietários de todos os imóveis urbanos

e �uburban:(js cituados em vias públicas das quais sejam mantidos pelo
MunicípiQ seryiçosde saIl�aITlent9, limpeza pública, varredura noturna, ir

rigação, ou coleta .e remoção do lixo domiciliário.
Art. 2.° '- A cobrança çle!js,a TfLxade I1im.peza Pública será feita jun-,

tamente; com o ;Imposto Predial e nas mesmâs épocas, de 'acÔrdo com a
tabela àprovadap..lo present� Decreto-lei. .

Art. 3.° '_. Ficam revog.aclas as disposições do � -11.0 da tabela de im

postos, taxàse emollimentos, 'que baixou com a lei n.!> 45, de 8 de janeiro de
-1937; .do decreto n.o. 33, de 26 de fevereiro de 1938, do art. 5.° do decreto n.O

104; de 29 de dezembro de 1938, e demais disposições em con1;rál-'io .

Art. 4.° ,- O presente Decreto-lei entra em vigor na data da cua pu

i:?licação" ficando. maritidosos ilançamentqs já procedidos para o corrente

exercício. •

Palácio da, Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

r,aná, em, 4 de agôs�o de 1943.

(a) ROZALDO G.DE MELLO LEITA9.

. "prefeito Municipal.'\

Art. 3.° ,.- O abono é calculado sObre. o .vencimento de tabela, cons-.

tante do orçamento vigente. .
� lÍnico - Aos funcionários que perceberem vencimimtôs totais glo.

bais, de quadro e mais grati�icaçõe;; incorporadas,superiores: a Cr.$ 1.500,00

mensais, não será .concedido o aborio proviSÓrio a que se refel'é ó àrtígo 1.0.

Art. 4.° - Fica aberto um crédito especial de Ci<$ 129.783,00 (cento e

vinte �e nove 'mlIe setecentos e oitenta e três cruzeiros); para. ocorrer às
despesas com êste Decreto-lei, Ilo corrente exercício financeiro.

Art. 1,i.o - Fi,caa Prefeitura MunIcipal aut9ri�ada a organizar a classi

ficação e nomenclatura de cargos, e funções dos servidores do MuniCípio,

com ol5sérvância do decreto-lei 'federaln.o 5.527, de '28 de. maio dó cor'"

.rente 'ano.

Art. 6.° - �evogam-se as disposições em contrário.

Pal�io da Prefeiturá Municipa� de Curitiba, Capital do Estado do Pa-,

ránã, em 28 de julho de 1943.

(a) RO��LDQ G. DE "MELLO LEIl'AOr
�Preteito MJUl,icipal.

DE,CRETO-LEI' 'N.o 60

o PIloEFE1TO MUNICIPAL DÊ CURITIBA, CJ\PITAL DO ESTADO

DO PARANA. na conformitladç d,Q 4ispqsto no artigo 5:0 do decreto:'Iei

n.O 1.202, de 8 'de .abril de 1.939, TAXA DE LIMPEZA 'PÚBLIOA

Tabela ápi:ovada pelo Decreto-::lei n.o 61, de 4 de

agôsto de. 1943

TA B E L A. A

Art. 1.° ,-Fica. aberto um .crédito especial na importânciá ,de Cr.$

344.280,60 (íreseníos e quaren,tae quatro mif e duzentos e 9itenta cruzeiros

-e sessenta centavos) para "Contríbüição do ¥unícipio, ao Govêrnodo Es
tado para a construção do Centro de Saúde da CapitaÍ".

Art. �.o - A importânclareferida no artigo anterior será depositada
integralmente pelo Município no, Te.souro do Estado.

Art. 3.° - Iloevogam-seas disposições em contrário.

'Palácio da P,refeitura Municipal de (Juritiba, Capital do Estado do� I;'a
raná, em 28 de julho de 1943.

" (a) ROZALDO (;. DE MELLO' LIUTAO.
Prefeito Municip!1L .

Hotéis,. restaurantes, pensões; casas de saúde,colégios, teatros, casas

ele dive,rsões; clubes, ,cinematógrafos, etc.
,

1.- 'CLASSE

D;ECRIETA

Cr.$.

De valor, locativô anual até

" maicr de 1.200,00

��,

" " " 2.460.00

" 3.600,00

'1 ,,' �;'. " 4.200,00

" " " " 6.009.00I

"
,,' '! " " 7.200,00

8.400,00

.. �9.600.00
,; .i

�

10.800,00

até

o ,PREFEITO MUNICIPAL/cApITAL DO E;STAQO'DO PÁRANA, na
cOnfemnidade do disposto no artigo 5.° do decreto-lei federal h.o 1.20�. de

ã de abril de 1939,

,.

Cr.$ Cr.$

1.200,00 120,00

2.400,00 ....1 126,00

'3.600.00 138,00

4.800,00 150,00

6.000,00 162,00

7.200,00 174,00

8.400,00 186,00

9.600,00 198,00

10.800,00 210,00 "'.

12.0ÓlT,00 222,00
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Cr,$ Cr,$ Cr.S Cr.S Cr.S Cr.$

13.200,00 234,00 "" "
r li li 21.600,00 22.800,00 303,00

"
121000,00

13.200,00 14.400,00 246,00 "
li ti "ti

22.800,00 "24.000,00 315,00

" "
li

14.400,00 15.600,00 258,00
,�

"
li li ti 24.000,00 ,'� 25.200,00 327,00

"lO li

"
15.600,00 16.800,00 270,00 " " /' li li 25.200,00 26.400,00 339,00

"16.800,00 18.000,00 282,00 '< li 26.,40Õ,OO ;,
27.600,00 351,00

"', "19.200,00 294,00 ",
,; li li li 27:600,00 28.800,00 363,00li 18.000,00

19.200,00" 20.400,00 306,00

r
li

28.800,00 30.000,00 375,00

"
21.,600,00 318,00 "

{' " li
" li 30.000,00 31.200,00 387,0020.400,00

21.600,qO 22.800,00 330,00 "
li u 31.200,llU 32.400,00 399,00

22.800,00 24.000,00 342,00
u li 32.400,00 " 33.600,00 '.l11,00

24.000,00 25.200,00 354,00 "
li li 33.600,00 3"4.800,00 423,00

"
25.200,00 " 26.400,00 366,00 ',' li li li 34.800,00 36.000,00 435,00

,

,�
" 26.400,00 27.600,00 378,00

li
36.pOO,00 37.200,00 447,00

27.600,OÓ 28.800,00 390,00
li u 37.200,00 em diante 485,00

-" 28.800,00 30.000,00 402,00

30.000,00 31.200,00 ,414,00 3.- CLASSE

31.QOO,OO 32.400,00 426,00
Cr.S Cr.$ Cr.$

32.400,00 ,33.600,OÓ 438,OQ
\

,,' "
", li

De valor locat�vo anual até eJ,.200,OO 66,00

"
33.600,00 34.800,00 450,00 ;,

maior de � .200,00 até 2.400,00 72,00
u

" 34.800,00 36.000,00 162,00
"

!-t. u li
2.400,00 3.600,00 84,00

36.000,00 37-.200,00 474,00 ..<

"
ti li

3.600,00 4.800,00 96,00

"
37.200,00 em diante 500.00

"
li li

4.800,00 6.000,00 108,00

"
li li U

6.000,00 7�200.oo 120,00

2." CLASSE
1_"

7.200,00 8.400,00 132,00

"
li li 8.,400,00 9.600,00 144,00

er.S Cr.S er.$ 9.600,00 10.800,00 156,00

locativo anual até 1.200,00 93,00 "
,� li

10.800,00 12.000,00 168,00
De valor

" maior de 1.200,00 até 2.400,00 99,00 12.000,00 13.200,00 180,00

"
2.400,00 3.600,00 111,00 13.200,00 " 14.400,00 192,00

3.600,00 4.800,00 123.00' 14.400,00 15.600,00 204.00

4.800,00 6.000,00 135,00 li li
15.600,00 16.800,00 216,00

" " 6.000,00 7.200,00, - -147,CO " " "
,.

16.800,00 18:000,00 228,00�

"
7.200,00 8.400,00 159!00 ". " i8.000,OQ 19.200,00 240,00

"
8.400,00 9.600,00 17l,OP ?� 19.200,00 20.400,00 252.00"

"
9.600,00 " 10.800,00 183,00 li li

20.400,00 21.600,00 264,00

10.800,00 12.000,00 195,00 "
li li

21.600,00 22.800,00 276,00
-"

i; " 12.000,00 13.200,00 207,00 "
li li

22.800,00 24.000,00 288,00
'1

13.200,00 14.400,00 219,00 lO' 24.000,00 25.200,00 390,00
."

n.400,OO
,; '-

15.600,00 231,00
;,

"
li li

25.200,00 26.400,00 312,00

". 15.600,00 16.800,00 - �43,00 �.' "
li li

26.400,00 " 27.600,00 324,00

" -16.800,00 'i 18.000,00 255,00 li ti li
27.600,00 " 28.800,00 336,00

.; 18,000,00 19:200,00 267,00' li
28.800,00 30.000,00 348,00

�" . 19.200,00 20.400,00 279,00 li li li
30.000,00 31.200,00 360,00

,20.400,00 21.600,00 291,00 li li li

"
li li

31.200,00 32.400,00 372,00li

,





__ 26 .... - 27-

Cr.$ Cr.$ Cr.$ Cr.$ Cr.$ Cr.$

" "
7.200,00: 3.400,00 123,00 " " 16.800,00 18.000,00 210,00

l' 'i
"

li. 400,00 " 9.600,00 - 135,00 " 18.000,00 19.200,00 222,00

", " " "
9.600,00 10.800,00 147,00 �,

19.20,000 20.400,00 234,00
,

10.800,00 12.000,00 159,00 20.400,00 21.600,00 246,00" "
". 12.UOO,OO

H

13.200,00 171,00 " " 21.600,00 22.800,00 258,00

'. " "
13.200,00 14.402,00 183,00

J
22.800,00 24.000,00 270,00

"
14.400,OÓ 15.600,00 �95,OO 24.000,00 25.200,00 282,00

" "
15.600,00 16.800,00 207,00 25.200,00 26.400,00 294,00

,;

" 16.800,00 18.000,00 219,00 ..

26.400,00 27.600,00 306,00

'H

" 18.000,00 19.200,00 231,00 c" " 27.600,00 28.800.00 318,00

" " " 19.200,00 200400,00 243,00 " 28.800,00 30.000,00 330,00

" 20.400,00 21.600,00 255,00 30.000,00 31.200,00 342,00

" " " 21.600,00 22.800,00 2"67,00 '", 31.2ÓO,ÓO " 32.400,00 354,00

" " 22.800,00 24.000,00 279,00 " " 32.400,00 33.600,00 '366,00

..

" " " 24.000,00 25.200,00 291,00 " 33.600.00 34.800,00 378,00

" "
to 25.200,00 26.400,00 303,00 34.800.00 .36.000,00 390,00

" " 26.400,00 27.600,00 315,00 " 36.000,00- 37.200,00 402,00

" 27.600,00 28.800,00 327,00
H

" 37.200,00 em diante 420,00

" " " 28.800,00 30.000,00 339,00

"
.. to 30.000,00 31.200,00 351,00

31.200,00' " 32.400,00 363,00 TABELA C�

,;
.. 32.400,00 33.600,00 375,00

" "
to 33.600,00 34.8ÓO,00 387,00 1- RESID:e:N'CIAS PARTICULARES - Alugadas ou não.

"
.. to 34.800,00 36.000,00 399,00 II - Escritórios de Engenheiros, Arquitetos, Construtores, Agrimenso-

"
to to 36.000,00 37.200,OÓ 411,0,0 res, Advogados, Solicitadores, Artífices, E:scrivães em geral, Ecle-

.. ..

" 37.200,00 em diante 430,00 siásticos. Técnicos em Contabilidade, Técnicos em Economia e Fi-

nanças, Consultórios Médicos, Gabinetes Dentários, e dé outras

5." CLASSE E OUTRAS
\ :ttividades profissionais:

Cr.$ Cr.S Cr.$ NA La ZONA

Pe valor locativo anual até 1.200,00 48,00

maIor de 1.200,00 até 2.400,00 54,00 Cr.$ Cr.$ Cr.$

" " "
to 2.400,00 3.600,00 66,00 De valor locativo anual até 1.200,00 36,00

� �

maior de 1.200,00 até 2.400,00' 54,00"
ti Ii 3.600,00 4.800,00 78,00.

"
,c,

"
to Ii 4.800,00 6.000,00 90,00 2.400,00 3.600,00 66,00

" "
to 6.000,00 7.200,00 102,00 '1 3.600.00 " 4.800,00 78,00

" "
Ii 7.200,00 8.400,00 114;00 " 4.800,00 6.000,00 90,00

" "
to 8.400,00 9.600,00 126,00

}I

6.000,00 " 7.20Ó,00 102,00

" " " 9.600,00 10.80q,00 138,oô 7.200,00 " • 8.400,00 114,00

"
.'a' " .10.800,00 12.000,00 15º,OO

,,'
" 8.400,00 9.600,00 126,00

,>,

"
t, toe

12.000,00 13.200,00 162,00 " 9.600,00 10.800,00 138,00

'" " '13.200,00 14.400,00 174,00 10.800,00 12.000,00 150,00

;,

" " 14.400,00 15.600,00 186,00 " " " " 12.000,00 13.200,00 162,00

" " " 15.600,00 16.800,00 1.98,00
li'

13.200,00 em diante 180,00
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"

"
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"

" "

"

" "
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"
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Cr.S

�' -" 16.800,00
�, 18.000,00-

.. 19.200,00

" f' 20.400,00

"
f' 21.600,00

f' 22.800,00

"
.. 24.000,00

25.200,00

..

" 26.400,00

.. 27.600,00
�,

"
.. 28.800,00

.. .,.� .. 30.000,00

" 3f.200,OO

"
.. 32.400,00

"
t. .. 33.600,ÓO

" -,
.. .. 34.800,00

" '.' ..
36.000,00

.. 37.200,00

3." CLASSE

Cr.$

De valor -locativo anual até

".

"

"

"
,"

"

" ?'

" "
�,

�.�

I

t

"

maior de ,1.200,00 até

.. ..
2.400,00

.. ..
3.600,00 "

.. ..
4.800,00

J,

.�, 6.000,00 "

.. .. 7.200,00

.. ..
8.400,00

,

.. ..
9.600,00 "

.. ..
lU. 800,00

.. ..
12.000,00

" " 13.200,00

" " 14.400,00

" " 15.600,00

..
16.800,00' " ,

.. ..
18.000,00

..

19.200,00
.',...

..
20.400,00

..

" " 21.600,00_

"
...

22.!l00,00

!' .. 24;000,00
.. ,tr

:a5.�00,09 "

"

"

"
..

..

..

"

"
"

..

(:

Cr.� Cr.S

" 18.000,00 246,00

19-.200,OQ 258,00

20.400,00 270,00

21.600;00 282,00

2�.800,OÕ 294,00

24.000,00 306;00

25.200,00 318,00

26.400,00 33Q,0�

27.600,00 342,00

" 28.800,00 354,00

" 30.000,00 366,00

31.200,00 378,00

32.40q,OO 390,00

33.600,00 " 402,00

34.800;00 414,00

36.000,00 426,00
;,

37.200,00 433,00

em diante - 460,00

Cr.:;

1.200,00

2.400,00

3.600,00

4.800,00

6.000.00

7.200,00

8.400,00'

9.600,00

10.800,00

12.000,00

13.200,QO

14.400/)0

15.600,00

16.800,00

18.000,00

1!f . 200M.

20.400,00

21.600,00

22.800,00

24.000,00

25'.200,00.-' "'

�6,�00,00 -

-:31
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Cr.$ Cr.' Cr.$" ..

26.400,00 27-.600,00 324,00

" 27.600,00 28.800,00 336,00
.. 28.80Õ,00 30.000,00 348,00"

'"
,,-

30.000,00 31.200,00 360,00'.'
..

31.200,00 " 32.400,00 372,00
"

..

g2.400,OO 33.600,00 384,00.h

33.600,00 34.800,00 396,00"
"

..

34.800,00 36.000,00 408,00" ..

36.000,00 37.200,00 420,00" " " 37.200,00 em diante 0150,00

TABELA E

Depósitos de casas comerciais, de companhias, de emprêsas
industriais ou mercantis

I - QUll:nd,o situados junto ou na mesma área do estabelecimento:
Taxa fixa. para o depósito ou depósitos 72,00

II -- Quando situados em local diferente do estabelecimento:
Taxa de acõrdo com a Tabela B.

Cr.$

66,00

72,00

84,00

96,00

108,00

120,00'

132,00

144,00

í56,00

168,00

180,00

192,00

204,00

216,00

228,00

240,00

252,00

264.00

276,00

288,00

300,00

ªl�,OQ

DECRETO-LEI'N.O 62

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANá, na confor�nidade do disposto no artigo 5.0 do decreto-lei fe
detâÍ h.a 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRlj:TA:

Artigo único - Fica prorrogado até 31 de dezembro do corrente ano
O Pl'azo constante do art. 2.° do decreto-lei n.o 13, de 15 de outubro de 1940;
revogadas às disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa'
raná, em 23 de agõsto de 1943.

(a) ROZALDO G. DE l\'lELLOLEITAO;

Prefeito .Municipal.

DE-C�ETÓ-L�� N.o 63

ci PREF'EITÓ MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DÓ ESTADO
DO PARANá, na conformidade do disposto 'no artigo 5.0 do decreto-lei fe
deral h.O 1.202, de 8' de abril de 1939,

DECRETA:
Art. 1.0 - Ficam aprovados os' plallo� elaborados pelo 'Departamento

de Obras e Viação; seguhdo plànta e pei'fisnesta data rubricados, para a



,

� 32,..,..

construção do ca�çâmento e obras correla:tas 'à ru� Tibaif, entre aruá Ami�1-
tas dB rros e Avenidá 7 de Setembro... -,

'. A:t, ;'.0 --'" E' declarad\t: de utilidaç.epública a�ãiX� de, ,terreno ,ne���:
. '. , ' , fon amento da rua TlbagI entre as A.em ""

sária para .a abertu�a do pro g da lanta.a que se refere (j arti-

Getúlio Vargas e 7 de Se.tpembf:�;;:ns�:::;ropr�r os terrenos .adjp.centes à
anterior podendo a re ". " . , 're

go, •I, ',' - • dos lotes futuros, e venÇler as arcas -
referida 'faixa para a, recomposIçao ,

nian�ooentes'. 't"
Art. 3e" - Rev,Ogam-se às ,d�Sposições e:n: con ra�lO., ,Estado ao Pa-

, <C it ,.. MuniCIpal de CUrItiba, CapIt.al do
Palácio da Pre.e ura " '

ran�. em 23 de a,gôsto de 1943,
(a) ROZALDU G. DE MELLO ,I.EI',fAO.

" Prefeito Ml:JlliciPa,1.

DECRETO-LEI N.b 64

o PREFEITO MUNICIPAL :gE �URITIBA.
DOPARANA. na conformidade do diSpostO. no

federal n.O 1,202, de8 de ,.abl'AI de .1939,

C�PITAL DO ESTADO
útigo 5�Q do decreto-lei

DECRETA

Ã tiO _ Todos os funcionários e ex£ranumêi:ários ,�ertencentes.,'t��S
r. . _ F zenda da., Prefeitura MunIcipal de CUIl 1 a

quadros _dO De�ar�:�;���ã�e �al equivalente ao total !le um. eme�o por
perceberao um .g 'ci ,.ta tributária e industnal, com e,x
.cento (1,5%) sôbre o. �a�o;.: total a tfece! z que seja arrecadada a pre-

-' d serviços telefomcos; orçada. ,uma, ve , ' , ' ,
pesSll.O os" .. ,. " dpara o exercicio corresponden"e.
visão orçamentarra,' fixada ea�rova tâ�" .. , total de gratificação sera. distrr:'

P . fo único Essa :unpor ncra. '
aragra, . . .,- , '..., 1'0 orcionalmente aos vencimen-

buida aos funconanos e extranuemIanos 1l 'o P seguinte ao que se verificar
d e será pága durante ames

tos de ,ca a _um, . �. d dotação orçamentária prevista para
ao arrecadaçao fIxada, po, melO e

êsse fhn. "f'� - todos os funcionários da R"ecE'ita,
A t 2 ° - :Além dessa gratI lcaçaO, "" - '
r;. _ , '"o e os da Tesouraria, perceberao maIS um!!-

'preparo, arrecadaçao .e controle" . . "to (101.)sôbre 'b va-
�'" I' lente. ao total de um p01 cen ,o
gratificação anua eqUlva .. ,. .'�, - ' ta no artigo 1.0.

. , xceder da arrecadaçao prevJ.:3 .
lor correspondente ao que e "f' _ também será distribuida propo.r-

á fo único - �ta gratI Icaçao ", t
, �ar gra . . ,'"' d' d um c será paga no. exercício segum e,
cionalmente aos venCimentos e ca a ., anterior pôr meio de crédito
apó� o fechamentp. do balanço do exerClClO "

speciál a ser aberto. - ", t' d
e O f" 'onários ê extran,umerários ..da DlVlda..A. lva e a

kl't. 3.° """ ,S unCl '. . ...'.. . v'stas no
," d 'a. Municipal continuam com direito as,gqtiflcaçoespre 1 . ,

p.l"ocura OrI

\

IL

,
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decreto municipal ll..o 60, de 18 de abril de 1938, nas condições estabelecidas

pelo mesmo Decreto.

Art. 4,° ...- Ai todos os funcionários e extranumerários municipais aqui

nhoados com porcentagens, "na forma dêste decreto-lei, cabem as 'obrigações

previstas no artigo 8.° do. decreto estadual n.o 56, de 11 de janeiro de �935.

Art. 5." -" Para 'pagamento, no corrente exercício, da gratificação pre

vista no artigo 1.0 dêste Decreto, será aberto' crédito especial, oportuna

mente, uma. vez realizada a .arrecadação da quantil:!, orçada.

Art. 6.°- O presep,te decretp�lei'entra em vigor a partir de 1.0 de se

tembro do corrente ano.'a:'evogaâas as disposições em cop.trário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do EStado do Pa

'raná, em 30 de. setembro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITãO.

Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.O 65

l
I

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidade'do disposto no artigo 5.° do decreto-lei n.o

1. 202, de 8 de àb'ril de 1939, e.devidamente autorizado pelo Senhor Presi

denle da República;

D E"C R E TA:

Art. 1.°,,",- A Prefeitura Municipal"de Curitiba concede subvenção anual

aos e,<itabelecimentos de ensino superior abaixo mencion,ados e nas bases

que seguem:

à ,Fàculdade de Engenharia do Paraná Cr.$ 24.000.00

à Faculdade de Direito do Paraná Cr.� 12.000,00

à Faculdade de Medicina do Paraná , Cr.$ 24.000,00

ao Instituto Técnico de Agronomia, Veterinária e Quí-

mica do Paraná •. , ' Cr.$ 24.000,00

� único -'- Fica, também, concedido um auxilio anual de Cr.$ 12.000,00

ao Hospital Dr. Vítor Çlo Amaral, mantido pela Faculdade de Medicina do,

Paraná.

Art. 2.° - Como- retr:!buição pelos favores mencionados no artigoan

terior, os estabelecimentos referidos deverão destinar à Prefeitura Munici

pal os seg�intes números de matrícula� gratuitas para alunos reconhecida
mente pobres, indicados. pela �refeitura:

Faculdade de Medicina do Paraná.:

Curiso de Medicina ,................................ 6 matrículas •

Curso de Odontologia ,......... 2 matrículas

Curso de Farmácia ' .. '. . . . .. 2 matriculas

Faculdade qe Engenharia do Paraná ; 10 matrículas
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Faculdade de' Direito do Param\ 10 mat�iculas

Instituto Técnico cie Agronomia, Veterinâria e Química d'o Paraná:

Curso dê' Agronomia 5 matrículas

Curso de Veterinária. ; , .." , 3 matrículas

Curso d� Química '... 2 mah-ículas
Art. 3.° - As subvenções concedidas serão pagas a partir da. data em

que foram suspensas,' 13 de .fevereiro de 1942.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.

'Pa.Iâcio da PrefeItura Municipal de Cúritiba, Capital do Estado, do Pa

ranã, em 30 d� setembro' de 1943.

(a) ROZALDÓ G. DE MELLO LEITAO.

'Prefeito Municipal.

CAPíTULO I

Disposições preliminares

..

i

Art. 1.° -"- Além de funcionário, poderá haver, no serviço público muni
cipal, pessoal. extranumerário.

Art. 2.° - O pessoal extranumerário será, sempre, admitido a título pre
cário,. para função determinada e salário fixo, respeitado o limite do crédito
próprio.

�únicó - Caqa Departamento ou Serviço terá l,1ma tabela numérica. ou
mais de uma, de mensalista e de diarista, respeitado o limite do crédito
próprio.

Art. 3.0 - O pessoal extranumerário se divide em:

:r - Contratado;

II ,.- Mensalista;

.lU - Diarista; e

'IV - Tarefeiro.

� único -- No crédito orça�entârio ou adicional discriminar-se-á a im
pOl;tância relativa a cada uma das modalidades de extranumerário.

Art. 4.° - Nénhum contratado será .admitido, nem será preenchida qual
quer função de mensalista, sem prévia autoriZ;tção do Prefeito.

Art. 5.° - Compete ao Diretor do Departamento ou Chefe de Serviço,
diretamente subordinadqs ao Prefeito, asSinar e expedir os atos relativos ao
pessoal e�tranumerário, respeitadas as disposições dês� decreto-lei.

� 1)nico - O ato de preenchimento de função de mensalista será indi
vidual.

Art. 6.° - Nenhum extranumerário poderá entrar em exercício sem que,
previamente, seja submetido.a exame médico, por médico do serviço municipal.

� único ,.- ,Somente quando não puder ser feito o exame médico na Pre
feitura, será aceito, excepciqnalmente, e a critétio do Prefeito, atestado, de

sanidade e capacid�de física, passado por outros médicos oficiais. I

Art. 7.° - Apllcam-se ao extranumerário as disposições do decreto-lei
estadual. n.o 90, de 28 de outubro de 1942, referentes aos deveres e ação
disciplinar, independendo, poré�, a dispensa, de. inquérito administrativo.

� l1nico. - Competirá ao Diretor de Departamento ou Chefe de Serviço
diretamente subordinados ao PrefeitQ, dispensar extranumerário, promoven

do imediàta comtlI}icação ao Serviço de Pessoal, para as devidas anota
ções e providências.

Art. 8.° - A despesa com o pagamento de salários somente poderá cor
rer à conta de crédito próprio, observado o respectivo limite, fixado para
cada uma das modalidades de extranumerârio.

Art. 9.° .,,- Nos se;rviços em que não houver ritmo uniforme de trabalho,

a admissão de diarista e tarefeironão Jicará sujeita ao duodécimó do cré

dito próp!'io, e obedecerá ao pr.ograma de trabalho que fôr, previamente,
organizado, e aprovado peÍo Prefeito.

DECRETO-LEIN.066

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL 1)0 EST,ADO

DO PARANá, na conformidade do dispostoÍiQ artigo 5.° do decreto-lei n.o

1.202,'de 8 de abril de 1939: e devidamente autorizado pelo Senhor Presi
dente da República,

DECRETA

Art. 1.° - Ficam concedidas subvençõcs anuais às seguintes instituições:

santa Casa �e Misericórdia ,. Cr.$ 70.000,00

Asilo Nossa Senhora da Luz Cr.$ 54.000,00

Sociedade "SQcorro aos Necessitaaos" Cr.S" .20.000,00

Escola Maternal dó á.S.N " Cr.$ 16.000,00

Hospital de Crianças Cr,$ �9:000.00

Federação Espírita do Paraná (Albergue Noturno). Ct.$ 10:000.00

,Art. 2.° - Para atender ao pagamento das subvens:óes referidQ.s no

artigo 1.0 serão abertos créditos especiais, no corrente exercíCio.

Art. 3.° - As subvenções concedidas serão pagas a partir da data em

que foram suspensas, 13 de fevereiro de 1942.

Art. 4.° - Revogam-se as diSposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estâdo do Para

ná, em 30 de, setembro de 1943.

(a) ROZALDO Go DE �iELLO LEI'J;<\O.

Prefeito MunicipaL

DECR;ETO-LEI N.o 67

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DQ ESTADO DO

PARANá, na conformidade do !iisposto no:artigo 5.°- do decreto-lei federal

n.o 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRE"TA;
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� único - A despesa decorrente deverá correr por dota.ção própria,�para

determinado serviço, e os diaristas e tarefeiros serão; sempre, :ylmitidos a

título provisório.

. Art. 10.0 - Será punido com pena de repreensão o servidor que come
ter engano, êrro ou omissão na instrução dos atos relativos ao preenchi

mento de função de extranumerário, ou fôr o responsável pelainobservân'-

cia das determinações dêste decreto-lei, ;

�: único - Será punido com .pena de suspensão o servidor quedeI' exer

cício a extranumerário, cuja admissão não fôr aprovada, por desrespeito

às prescrições dêste decreto-lei, além de responsabilizado pecuniàriamel�te,

cabendo-lhe o direito regressivo contraaquêles que intervierem 110 respectlVo

processamento.

CAPíTULO 111

Da admissão de. mensalista

CAPíTULO 11

Art. 15.0 - Mensalista é o extranumerário que recebe salário por mês,

correspondente aós dias' de trabalho efetivo, ressalvados os afas�amentos

legais, e que desempe�ha função inerente às séries funcionais.

Art. 16.0 - A função de extranumerár�o mensallsta será preenchida
�ediante:

a) - Admissão;

b) - Melhoria de salário;

c) - Transferência; e

d) - Readmissão.

Art. 17.0 - A admissão de mensalista só podeI'! ser feita na função

de referência inicial de série funcional da tabela numérica do Departamento

ou Serviço.

� único - Quando a conveníência do serviço aconselhar a admissão em
função de qualquer referência, esta só poderá ser feita mediante aprovação
do Prefeito, em proposta convenientemente justificada pelo Departamento

ou Serviço interessado.

Art. 18.õ - Antes de entrarem -exercício, o mensalista deverá apre
sentar no Serviço de Pessoal os seguintes documentos:

a) - prova de quitação pará com o serviço plil1tar;

b) --'- fôlha corrida ou atestado de conduta fornecido por autoridade

policial.

Art. 19.0 - O mensalista dispensado não terá direito l1 qualquer ressar

cimento ou reclamação.

Art. 20.0 - Na admissão para vagas de extranumerário mensalista te

rão preferência os candidatos, aprovados em concurso de La entrância, que

aguardarem nomeação.

Da admissão do contratado

Art. 11.0 - Contratado é o extranumerário admitido, mediante contrato

bilateral, para o desempenho de função reconhecidamente. especializada e
para a qual não haja servidor 'devidamente habilitado.

Art. 12.0 - Para a admissão do contrato, o chefe de serviço que dispu

zer de crédito farâ proposta, amplamente. justificada.; ao Prefeito, instruin-

do-a com os seguintes documentos, que serão exigidos do candidato: •

a) - prova de capacidade técnica para a função;

b) - fôlha corrida. ou atestado de boa conduta fornecido por autorJ-

dade policial;

c) - prova de quitação para com o serviço militar;

d) - carteira de saúde; ,e

e) - minuta. de contrato.

fi único - Fica� dispensados da apresentação do documento referido

na alínea C os estrangeiros residentes no País. .

Art. 13.0 - Sendo aceita a proposta de que trata o artigo anterior, o

Departamento ou Serviço interessado a encaminhar� ao Serviço de Pessoal,

.para as devidas anotações, acojllpanhada apenas dos documentos referidos

nas alíneas A e E. •

fi único - Q. Serviço de Pessoal, após os :necessário's regist�s, promove:á:

a) - a pl1blicação no órgão oficial do despacho do PrefeIto, com a 111

dicação da data e das condições essel�ciais;

b) - lavrat�a do contrato, que indicará, obrigatoriamente, as condi
ções de locação, período de trabalho, salário, inicio de exercício e

termino de validade;

c) - as providências necessárias para a realização de exame ;mécUco .na

Prefeitura,. para verificação da capacidade física para a funçao;

d) � a abertura do assentamento individu.al.

Art. 14.0 - E' vedado acIniitir contratado para função correspondent�

à série funcional.

CAPíTULO IV

,

Dá. admisslio do diarista

�i.:. �y ��" 't:--�.; 'I'. •.l��, '�f�'t�:;r������::,;;"1{11, J.tf' ,;�� �"'.!;�;';:ifti1f I

Art. 21.0 - Diarista é o extranumerário admitido para função de na

tureza braçal ou subalterna e que recebe salário correspondente ao dia de

trabalho.

� único - E' vedada a admissão de diarista para função inerente às'

profissões liberais, trabalhos de escritórios, de qualquer .natureza,. exceto os

de conservação e asseio.

Art. 22.0 - ,A admissão de diarista. será feita -pelo ehefe de serviço, res

peitado o limite do crédito próprio, mediante aprovação do Prefeito.

� único - Poderá ser expedido ato coletivo, pelo Diretor de Departa

mento ou Chefe de Serviço, diretamente sUbordinado ao Prefeito; para, a

admissão ou dispensa de diarista.

l__��_�__
.i
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Art. 23.0 - O diarista perceber� o salário por dia de trabalho efetIva

mente prestado. oU por hoi,u de serviço efeUvamente prestada durante o dia.

Art. 24.0 - De tôda e qualquer alteração havida com diarista será feita

comunicação imediata ao Serviço de Pessoal, para as necessárias anotações.

l

cAPtTULÓ V

Da admissão do tarefeiro

Art. 25.0 -' 'Tarefe�ro é o extranumerário que percebe salário na- base

de produção'por unidade.

Art. 26.0 � A admissão de tarefefro. é feita pelo chefe de serviço; res.

peitado o limite do crédito próprio e mediante indiéa.ção do trabalho, fixa�

ção de prazo, mínimo e má�Imode produção, e condições de execução,

acabamento e pagamento.

Art. 27.0 - PodeJ;.á ser expedido ato coletivo para admissão ou dispensa

de tarefeiro.

� único -. Da admissão ou dispensa de tarefeiroserá, sempre, fe�ta co

. mUllicação ao Serviço de Pessoal para os devidOS fins.

éApíTULO VI.

Das tabelas numéricas

Art. 28:0 - As tabelas numéricas e R escala de salários das séries fun

cionais, bem como qualquer alteração posterior,serão expedidas por decreto

do Prefeitv. .

� 1.0 - Do decreto de alteração constárão -.a atual ,e a novl} sitüatiio

das séries funcionais, se aestrútura respectiva for mod.ifica.da em' qualquer
, . .

das referências, exceto quando se tratar de referência iniical ou únicUl

�. 2.0 '- Respeitádos os limites da escala, o salário inicial e o final de
cada série funciOnal poderão variar em função dOs encargos do serviço ou

repartição, e das condições de trabalho.

� 3.0 -,- A função da tabela suplementar que vagar, será automàticlJ.

mente suprimicta, p.ão podendo ter aplicação o crédito corre�;>ondente.

Art. 29.0 ......... As tabelas nUméricas só poderão. ser alteradas, quando

houver redução de serviço; desenvolvimento de trabalho. ou aúmento, de

encargo, devidamente comprovados. "
� único - No caso de transformação de função, o respectivo ocupante,

depois de processada ,a adhils'são, respeitadas as condições de habilita.ção,

perceberá o salário da nova função, a partir do tlia em que deixou de

receber o da função transfo�iada., se não houver interrompido o. �xercjcio.
Art. 30.0 - Os Departamentos e !?e�'viços, mediante minuciosíi; justifi

cação, poderão .propor alterações nas tabelas numéricas, quando o exigir a

necessidade dós serviços.

t
I

"
J '.

* lÍ,nico .,- fi proposta deverá cóDter, a�ém de outros elementos neces

sários à justificação, o n�ero de 'funções a serem suprimidas ou criadas

em cada ,série ,funcional, sem referência a salário, especificando, no se-

gundo caso, os encargos ql.le caberão aos seus ocupantes. ,

Art. 31.0 - Até o dia 31 de agôsto de caga ano, os Departamentos ou

Serviço submeterão à apreciação do Prefeito �s propostas d� alteração das
tabelas numéricas a serem incluídas no orçamento para o pr6ximó exer

cício financeiro.

Art. 32.0 - Respeitados os limites estabelecidos, o salário inicial e o fi

nal de 'cada série funcional poderão variar de acôrdo com Os encargos. da

repartição, e comas, condições de trabalho.

� único - Os extranulllerários que, à data. dêste decreto-lei, já perce

berem salários que exceda ao da série funcional correspondente, passarão a

figurar em tabela suplementar com o salárIo atual, conservada a preca

riedade da admissão.

CAPiTULO VII

De melhoria de salârlo

"

Art. 33.0 - A melhoria de salário s6 poderá ocorrer quando houver vaga
na referência imediatamente superior da resp�ct1va série funcional cta

mesma .tabela numérica.

�, 1.0 - Somente depois de dois anos de interstício na referência. pode

;rá O extranumerário obter melhoria de salârio.

� 2.0 '- Sem interstício, só poderá o extranumerário ter melhoria de

,.. salário se, na mesma. refE1rência e série funcional nenhum outro o houver

completado, não podendo, porém, neste caso, obter nOVa melhoria. de salário,

antes de decorridõs dois anos.

� 3.0 - Quando a conveniência do serviço aconselhar a melhoria de

salário, poderá ser feita, mediante proposta fundamentàdá ao Prefeito. in

dependentemente de interstício,

Art. 34.0 -'- A melhoria de salário será proposta pelo chefe de serviço

a que corresponder a tabela numérica.

� único - Aprovada a proposta� o chefe de serviço expedirá o respectivo

ato, dando conhecimento ao Serviço de Pessoal.

.'

CAPíTULO VIII

Da transferência

,.Art. 35.0...:.. A transferência de mensalista ou diarista, de uma para ou

tra tabela numérica, ouvidos. sempre, gs órgãos interessados, poderá ser
fe�ta, a pedido ou ex-offició, mediante, propoSta do chefe de serviço e apro

vação do Prefeito, para função da mesma referência..
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art. '36.0 - o mehs.álista ou o�diar'istap.oderão ser transferidos:

I - de uma pàra outra série funcional de mesma denominação da tu

'óelà numérica do mesmo Departamento ou S�rviço; e

II -'- de uma para outra série funcional de denominação diversa da mes

ma tabela numérica, do mesmo, ou de oútro Departamento ou Serviço.

Art. 37.0 ..L A transferência far-se-á, atendida, sempre, a convenii!ncia

do serviço, ou o interêsse da, administração:

I - a pedido, no caso do item I do artigo' anterior; e

II - ex-officioi nos casos dos itens I e II do artigo 36.

4rt. 38.0 - O pediclO de trapsierêl1ciaserá didgido ao chefe do, serviço

a, que ,corresponder a tabela npmérica; o qual ó remeterá, cOm parecer, ao

chefe' 'de serviç01nteressado I).U traD,sferêllcia.

Art.o 39.0 - A proposta de transferência" ex-officio serã:1 feita 'Pelo chefe

de seryJço interessado" ll.0 chefe de Serviço' que c(}rresponder a 'respectiva

tabela numérica, que a submeterá à apreciação dó Prefeito.

� único - No, caso de ser a tra�sferência. nowesmo Departamento ÇJu

Serviço, o chefe de, serviço fará a proposta diretamente ao Prefeito.

Art. 40.0 -,- As transferências deverão ser comunicadas ao SerViço de

Pessoal.

D'a reádInissâo

� ;l.o - E' vedad�, 'fazer qualqu'erpagâmento a pessoal extranumerário à

conta de saldo de dotação que se destina a pessgai fixo ou a outra moda

lidade de extranumerário.

� 3.0 - E' igualmente vedado pagar quaisquer importâncias, parciais ou

to�ais, por conta de 'verba de obras a pessoal que execute trabalJ;1os de ou

tra natureza.

� 4.0 - EIIl caso de inobservância do disposto neste artigo e seus pará

grafos, serão pecuniàriamente responsabilizados o processante e o ordenador

da despesa, além das pen,alidades que ,no easo couberem.

Art. 46.0 - Os Chefes de Serviço promoverão, na forma estabelecida

neste decreto�lei pata admissão de contratados até 31 de agôsto d.e cad,a

ano ea renovação dos contratos qUe terminarepl até 31 de dezembro, e

que devam vigorar no apo seguinte, devendo a proposta respectiva ser en.

caminhada, com a minuta de prorrogação de contrato, ao Serviço de Pes

soal, depois dê aprovação, p�ra os fins previstos neste decreto-lei. \

Art. 47.0 - Compete ao Chefe do Serviço de Pessoal organizar as nor

mas; instruções e tnodelospara a execução dêste decreto-Iei,'submetendo-os,

.previamente,. à apreciação do Prefeito.

Art. 48.�:- O Serviço de Pessoal, por s�u chefe, poderá promover, junto
a todos os Departamentos ou Serviços, as diligências que forem necessárIas

à instrução dos processos .relativos a e}!:traJ;1umerários, bem como a execução

dêste decreto-lei, na parte que "lhe estiver afeta.

Art. 49.0 - 1l:ste decreto-lei entrará em vigor li 1.0 de janeiro, 'do ano

dê 1944.

Art. 50.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipq,l da Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 11 de. outubro de 1943.

CAPíTULO IX

Art. 41.0 - A readmiss,áo serª, feita e;\::-officio, ou a pedido 'do !Uteressa

do, dirigido, ao Chefe de Serviço, c, quando ficar provado que não mais

subsistem os motivos determinantes de sua qispep.sa, ou verificado que n.ão

];l{L i)1conveniência para o seryiço público, quando a dispensâ se. tenha pro

cessado a 'Pedido.

Ar� 42.0 - A re.adfuLc:8.ão far"se-á na função anteriormente exercida

• pelo interessado, podendo; entretanto, s�r feita em outra, a juizo do chefe.

de Serviço e aprovaçãQ do Prefeito.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

CAPíTULO X
ESCALA PADRÃO DE SALÁRIOS

Das escalas de �alál'jo

Art.,43;0 - As tabelas numéricas serão organizàdas com observância

das escalas de, salários da respectiva série funcional.

Art. 44.0 - As tabelas suplementares serão organizadas em confornü

dade com o .� único do artigo 32.

CAPíTULO XI

Referência Mensal Diário Horário

Cr.$ Cr.� Cr.$

I, 120,00 4,80 0,10

II 150,00 6,00 0,75

lU 200,00 8,00 1,00

IV 230,00 9,20 1,15

.V 240,00 9,60 1,20

VI 260,00 10,40 1,30

VII 280,0.Q 11,20 1,40

V�U 300,00 12,00 1,50

IX 320,00 12,80 I,ClO

X 340,00 13,60 1,70

;

,

Disposiç,ões finais

í .'. .. .'
,Art. 45.0 - A despesa com o pagamento de salários de peSsoal .extra-

nwnerário só poderá ser feita à conta de crédito orçalllentários ou. suple

mentares e especiais, expressamente: destinados a 'êsse fim.
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Art. 2.° - Revogam-se as disposições e� contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Est,ado do Pa

raná, eI\l 22 de novembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DE,CRETO-LEI N.O 69

o PREFEITO ¥UNICIPAL DE "CURITIBA! CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, na conformidáde 40 disposto no artigo 5.° do decreto-lei

federal n.O 1.20�, de 8 de abril de f939,

DECRETA:

NOTA: - O salário mensal corresponde a 25 dias úteis de trabalho, na

base do salário diário, e êstj:! a 8 horas d� trabalho.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

I

,I �rt. 1.0 - Fica aberto um cr�dito especial de Cr.$ 200,00 (duzentos cru

zeiros) para atender ao resgate de apólice da Dívida Pública Municipal,

a que se refere a Lei- n.o ,228 de 1.0 de outubrp de 1908.

Art. 2.° - Revogam-se as' disposições em contrário.

Palácio da Pref�itura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, 'em, 22 de novembro de 1943.

DECRETO.LEI N.O 68
(a) ALEXANDR� BELTRAO.

Prefeito Municipal.

O PREFEI'l:O MUNICIPAL DE CUR:r.TI�A, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.° do 'decreto-IeI fe-

deral n.o 1.202, de 8 de abril de 1939, �
DECRETA:"

:DECRETO-LEI N.o 70

Art. 1.0 - Fica aberto um crédito especial de Cr.$ 286.000,OO'(duzentos

e oitel1ta e seis mil cruzeiros) para atender, no corrente exercício, ao pa

gamento de subvenções municipais às seguintes instituições:

O PREFEITO MU;NIC�PAL DE CURITIBA� CAPITAL DO ESTADO

DO 'PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto-lei fe-

'deI'al n.o 1.202, de 8 ele abriÍ de 1939, '
,

DECRETA:

•
Faculdade de Erígennaria do Paraná , .

Faculdade éle Direito do Paraná "0 •••••••••••••••

Faculdade de Medicinà do Parahá ,. ',' " ..

Instituto Técnico de Agronomia, Veterinária e Química do

Paraná � '•... , .-.•.. ; .

Hospital "Dl'. Vitor do Amara!" , .....•..... ô'

Santa Casa de Misericórdia " .

Asilo Nossa Senhora da Luz ' , "

Sociedade "Socorro aos Necessitados" .. " ,.........•...

Escola Matefhal da S.S.� .

Hospital de, Crianças ' 'o ••••• , ••••••••, ••••••" ••

Federação Espírita do Pâ.raná (Albergue Nôturno) h ••

Cr.$

24.000,00

12.000,00

24.000,00

Art. 1.° - Ficam abertos créditos suplementares no total de Cr.$ ..•.. ,

463.800,00 (quatrocentos e sessenta e três mil e 'oitocentos cruzeiros), assim

distribuídos nas dotações do orçamento em vigor.:

,24..000,00

12.000,00

70.000,00

54.000,00

20.000,00

16.000,00

20.000;00

10.000,00

DOTAÇAO N.o 2

Secretluia da Prefeitura.

CóDICO LOCAL

2.4 --' Material dé expediente .

Cr.$

5.000,00

TO T A L' : •..••.......... "- . 286.000,00

DOTA:ÇAO N.O 3
Departamento de Faz,e.nda

'CÓDIGO LOCAL

3.3� Asseio e Hígiene ' '. '204,50
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DOTAÇAON.O 7

Departamento (le Obras e Viação

CóDICO LOCAL

7.26 - Obras de pavimentação por contrato .

7.38 - Material para conservação de Matas e Jardins .

7-.46 - Peças e accessórios para veículos .

7.48 - Aquisição de pneus .

7.63 - Obras dê saneamento'por contrato .

DOTAÇAO N.q 8

Departamento (leEdificações, Cad. e Patrimônio

CÓDICO LOCAL

8.22 - Desapropriações e Indenizações .

DOTAÇAO N.o 10

Encargos Diversos

CóDICO LO.ÇAL

10.8 - Iluminação de próprios municipais' , •......

10.12. - Descontos sôbre (mpostos .

10,13 -Restituição de imPostos e t;Lxas .

TO T f:l. L: .

45 -

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do E,stado do Pa

raná,. em 29 de novembro de 1943.

200.000,00

500.00

4.0ÓO,00

20.000,00

50.000,00

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.o 72

150.345,50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA, na conformidade do disposto no rrt. 5.0 do decreto-lei federal n.o

1.202", de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Senhor Presi

dente da República,

D.ECRETA:

8.750,00

15.000,00

10.000,00

Art. 1.0 - A Prefeitura MUnicj�al de Curitiba concede, enquanto não
houver no Estado escolas oficHlis de música e pintura, subvenção anual às

escolas- abaixo enumeradas, e nas bases que seguem:

ao Instituto de Música do Paraná "Menssing" Cr.$ 4.800,00

à Academia de Música do Paraná Cr.$ 4.800,00

à Escola de Desenho e Pintura ., Alfredo Andersen" Cr.$ 4.600,00

Art. 2.0 - Anualmente, as escolas referidas no artigo anterior deverão

provar:

a) que não dispõem de recuI'sos próprios suficientes à sua manutenção;

b) que não recebem outra qualquer subvenção financeira da União

.e do Estado;

c) que .continuam em pleno .funcionamento.

Art:. 3.0 - Como compensação pelos benefícios referidos no art. 1.0, as

escolas mencionadas conceder1i,o anualmente, à Prefeitura Municipal de

Curitiba duas matrículas gratuitas cada estabclecimento, para serem ocupa

da,s por alunos reconhecidamente pobres.

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em cont.rário.

Palácio da Prefeitura" Municipnl de Curitiba, "capital do Estado do

Paraná, em 29 de n,ovembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRÃO.

Prefeito Municipal.

-----�

463.800,00

Art. 2.0 - Revogam-se as. disposições em; contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 22 de novembro de 1943.

(a) ALEXÃNDRE BELTRAQ.

Prefeito MunIcipal.

DECRETO-LEI N.O 71

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO 'ESTÁDO

DO PAR�NA, na conformidade do disposto no artigo 5.0 do decreto-lei

n.o 1.2(}2, de 8 de abril dê 1.939. e dévidamente autorizado pelo Senhor

Presidente da-República.

Art. 1.0 - A Prefeitura Municipal d� Curitiba concede subvenção anual

às Instituições abaixo enumeradas, e nas bases que seguem:

à Sociedade Beneficente ,,�os Servidos do Múnicípio Cr.S 16.000;00

ao Asilo São Luiz Cr.$ 24.000,00

ao Asilo do Cajurú Cr.$ 6.000.00

Art. 2.0 - As subvenções serão pagas a partir da data em que foram

suspensas, 13 de fevereiro de 1942.

DECRETA:

DECRETO-LEI N.o 73

O PREFEITO MUNIOr:PAL DE CURITIBA, CAPITAL DO EST.t\DO

DO PARANA, na conformidade do dispost{) no ar�igo 5.0 do decreto-lei fe

deral n.o 1.202, de 3 de 'abril de 1939,

DEC;RETA:



Art. 1.0 - Ficam 'extintos todos os cargos 9-0 quadro de fUl1cionârios

desta Prefeitura, e qtl�constam do orçamento aprovado para o exercício

de 1943.

Art. 2.° - Vigor\lirá, a partir de. 1.0 de janeirq de 1944, o seguinte qua

dro de funcionários, clljos cargos são criados em. substituição aasque foraín

extintos pelo 'artigo 1'.0 tlêste decreto-lei.

GABINETE DO PREFEITO
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1 Oficial de Gabinete (e� comissão)

1 Motorista Classe G .

1 Contínuo Classe E .

DIRETORIA DO EXPEDlEN'fE E DO

PESSQAL

Gabinete

1 Diretor - Gratificação de função

1 Oficial Administrativo CI,aSl?e V.".

r Escriturário Classe I ".

1 Auxiliar de Eser.itório ClaSse ,E . � ..

1 çontínuo Classe E .

Serviço de 'Expediente c Portaria

1 Escriturário Classe N .

I 'E.�criturário Classe I .

1 Auxiliar de Escritório Classe G .

1 Auxiliar de Escritório Culsse E ..

J Arquivista. Auxiliar Classe E .

1 Arquivista Auxiliar Classe D .

1 GuardiÍíoClasse E .

Excedente:

1 Porteiro !

1 TcJefonista .

Serviço de Pessoal e Fôlhas

1 Escriturário Classe L .

2 Auxiliares de 'Escritório Classe H a'

Cr.$ 6.600,00 ..

2 Auxiliares de Escritório Classe G a

Cr.$ 6.000,00 ..

1 Aui.:iliarde Escritório CiasseE

Serviço fle Com,!nicações '"

1 Escriturário Classe I ..' .

Biblioteca Pública de Curitiba

1 BihJiotecârio Classe P .

JAuxiliar ele 1.'1seritQrio Classe H ..•.

l

Cr.$

9.600,00

6.000,00

5.160,00

C1'.$

3.000,00

lll. 000,.00

'J .200,00

5.160.00

5.160,00 38.520,00

0.6UO,OO

7.200,00

6.000,00

5.160,00

5.160,00

4.800.00

5.160,00 •

6.048,00

6.048,00 55.176,00

�

8.400.00

13.200;00

12.000,00

5.160,00 38 .. 760,00

7.;WO,OO

iO.800,OO

6.600,00

c

1 Contíguo Classe E

1 ;:3ervente Cl�e C'

.......... , ... ' ..

. .

Cr.$

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Diretoria

1 Diretor' - Gratificação de função

1 Oficial Admihistrativo Classe X ..

1 Auxiliar de Escritório Classe G ..

1 Contínuo Classe E ..

20.760.00

DJ\'isão de Contabilidade

1 Chefe de Divisão - Gratificação _

de' função; ' .- .
1 Contador Classe V .

r Contador Classe T o .

r Oontador Classe R ..

l Guarda, Livros Classe P .

i Escioiturãrio Classe L , .

1 Escriturário Classe I , .

1 AuxíÍiar de Escritório Classe H .

1 Auxiliar- de Escritório Classe' E .

1 Motorlsta,-Classe'C .

1 S'ervente Classe C ..

DiYisáo da Receita c Tesouraria

1 Chéfe de Div,isão - Gratificação de

fÍl,nção ...•..•..•.•.... ,"' •.•.•••••.

RccebCdoria c Pagadoria

1 Tesoureiro Classe V .

1 Auxiliar de Tesou�'eiro Classe Q ..

1 Auxiliar de Tesoureiro Classe N ..

2 Oficiais Administrativos Classe Q a

Cr.$ 12.000,00 ; ..

1 'Guarda Livros Classe P .

1 Escriturário Classe N ',' ..
2 Auxiliares de Escritório Classe G a

Cr.$ 6.000,00 .. "' .

Revisão e Preparo da Receita

2 Oficiais Administrativos Classe Q a
Ct.$ 12.000,00 ..

I Escriturário Classe N .

1 Gljarda Classe J .

II Guardas Classe' H a Úr.$ 6.600,00 ..

47 -

Cr.$

5.160,00

4.329,00

Cr.$ Cr.'

'26.380,00 166.536,00

6.000,00

20"100,00

6.COO,OO

5.160,00 4�.560,OO

3.000,00

Hl.ooo,oo

15.600,00

13.200.00

10.1300,00

8.400;00

7.2QO,09

6.600,00

5.160,00

6.000,00

4.320,00 92.280.00

3.000,00

18.000,00

12.000,00

9.600,00

24.000,00

10.800,00

9.600,00

12.000,00 96.000,00

24.000,00

9.600,00

7.800,00

26.400,00
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2 Auxiliares de Escritório Classe H a

Cr.$ 6.600,00 .

Emissão deContrôle da Receita

::: E<.:criturários Classe I a Cr.$ 7.200,00

2 Auxiliares de Escritóri9 Classe fI a

Cr.$ 6,.600,00 .

1 Guarda Classe H "•........

1 Auxiliar de EscrItório Classe G ..

3 Auxiliares de Escritório Classe E a

Cr.$ 5.160,00 .

1 Servente Classe C .

Quebra (le Caixa

Quebra de caiX!L a 1 Tesoureiro Clas-

se V ....••....•...•....••.••.•..•.•

Divisão de Fiscalização

1 Chefe de Divisão - Gratificação de

função .

1 Oficial Administrativo Classe V .

1 Oficial Administrativo Cl!!sse U •.

2 Oficiais Administrativos Classe S a

êr.$ 14'.400;00 .

� FiscaIS Classe Q a Cr.$ 12.000,00 ..

10 Guardas Classe J a Cr.$ 7.800,00 ..

15 Guardas Classe H a Cr.$ 6.600,00 .

1 Escriturário Classe L .

1. Auxiliar de Escritório Classe H .

1 Auxiliar de EscritárioClasse E .

2 Motoristas Classe G a Cr.$ 6.000,00

1 Contínuo ClasSe E .. '.' .

1 Servente Ólasse C .

Agências Distritais

2 Guardas Classe J a Cr.$ 7.800,00

2 Serventes d1�sse C a Cr.$ 4.320,00

Depósito de Inflamáveis

1 Guardá Classe H � " .

1 Guardião Classe C :, .

1 Servente 'Classe C .

Cr.$

13.200,00

21.600,00

13.200,00

6.600,00

"6.000,00

15.480,00

4.320,00

3.000,00

18.000,OÓ

16.800,tlO

28.800.00

48.000,00

78.000,00

99.000,00

8.400,00.

6.60G,00

5.160,00

12.000,00

5.160,00

4.320,00

"15.600,00

8.640.00

6.600,00

4.320,00

4.320,OQ

Cr.$

81.000,00

67.200,00'

90ó,ó0

:333.240,00

24.240,00

15'.240,00

01'.$

Aferição de Pesos e l\ledldas

1 Escriturário Classe N .

1 Escriturário Classe L .

1 Servente Classe C .

Matadouros Municipais

1 Oficial Administrativo Classe S

1 Auxiliar de Escritório Classe E

1 .Servente Classe C ..

Serviço Sanitário

1 Médico Classe S .

2 Veterinários Classe Q a Cr.$ 12.000,00

1 Veterinário Classe N ..•...........

5 Gl,lardasSanitários Classe E aCr.•

5.160,00 ." .•.....•...••....•.......

1 servente Classe C .

ALl\10XARIFADO

1 AlmoxarIfe -'Gratificação de fun-

ção , ....•....•......••.•..•.

1 dficial Administrativo ClaSl)e S .

1 Guarda Livros Classe P .

1 Conferente Classe G .............•

1 Confcren�e Classe E .

1 Servente. Classe A .

.PRo.CURADORIA MUNICIPAL

1 Advogado Classe X .

1 Auxiliar de Escritório Classe H' .
1- Contínuo Classe E .

Serviço da Dívida Ativa

1 Advogado Classe Q .

1 Escriturário Classe L .............•

1 Escriturário Classe I ..

1 Auxiliar de Escritório Classe H .

1 Auxiliar de Escritório Classe E .

1 Servente Classe C .

SERVIÇO DE ESTATíSTICA
1 Agente de Estatística .......•...•

1 Estatístico Auxiliar Classe I .

1 Estatístico Auxiliar Classe H .

1 Servente Classe C .

49 -

Cr.$

9.600,00

8.400,00

4.320,00

14.400,00

5.160,00

4í320,OO

14.400,00

24.000,00

9.600,00

25.800,00

4.320,00

2.400,00

14.400,00

lQ.800,00

6.000,00

5.160,00

3,600,00

20.400,00

6.600,00

5.160,00

12.000,00

8.400,00

7.200,00

6.600,00

5.160,00

4.320,00

9.600,00

7.200,00

6.600,00

4.320,00

.it'"1

Cr.$ Cr.$

22.320,00

23.880,00

78.120,00 880.980,00

42.360,00

32. 160,ob

43.680,00 75.840,00

27.720,00
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DF;EARTA1\lENl'O DE OBRAS E

VIAÇAO

Diretoria

"

1 Diretor - 'Gratificação cie função
1 Engenheiro Classe I ' , .

1 Auxiliar de Escritório Classe G .

1 Motorisfu, Classe G .
1 Contínuo Classe E ,,, .. ',' .

Serviço de Protocolo, E�pçdiente e

Contrôlc

1 Oficial AdlIlinistrativo Classe U .

1 Esçriturário qlasse N ; c ••

.1 Escriturário Classe! .

1 Cont�nuo Classe E ..•........... , ..

Divisão Técniéa e de F�scalização

.1 Ohefe de Divisão - GratIficação de

função ...................•..... : ..

1 Engenheiro Classe V., , .

1 Engenheiro Classe S .

1 Desenhista Classe P ............•.

1 Desenhista 'Classe L .

1 Auxiliar de Desenhista Class� H ,.

1 Auxiliar de Desenhista Ciasse G ..

Fisçalização de Contratos e de Con-

cessõés

1 Oficial Administrativo Classe S '"

'I. Oficlal Administrativo Classe Q .

1 J!!scriturário Classe L ,

1 Escriturário Classe Í , ,' .

1 Guarda Classe J , .

2 Guardas Classe H a Cr.$ 6.600,00 ..
'4 Guardas Liilhas qIasse Ca Cr.$

4.320,OC :.. ' ,•.....•. , .. ' .

1 Servente Classe A ' ..

�ivisão de, ,Pavimentação
1 Chefe de Divisão - Gratificaçáo de

funçáo '" ' �.•.....•

1 Engenheiro ClasSe V.,...•.........
1 Motorista Classe C .. , .

1 :::lervente Classe C " ..

Cr.lji

6.000,ÔO'

20.400,00,

6.000,00

6.000,00

5.160,60 '

�

1�:f!OO;OO

9.600,00

'7.200,00

5.160.00

3.000,00

18.000,00

14.409,00.

10.,800,00

8.400,00

'6.600,00

6,000,()O '

14.40°100
12.00�,oo

8.400,00

7.2,00,00

7.80�,ÓO

13,.200,00

17.280,00

3;600,00

3.000,00

W.OOO,OO

6,OGO,ÓO

� 4.�2Q,0()

Cr.$

43.59°,00

38.760,00

,67'.200.00

83.880,00

/'

31.320,00

lo

Cr.$

• '�.f

I

"

.1

Conservação, de LogradourosPúbJi.

cos

1, Engenheiro Classe S .

t Topógrafo classe P .

1 Mestre d� Obras Classe N .

1 feitor Classe I .. , .

1 Apontador Classe ç : ..

Cóni>trllçio de Logradotír� Públicos

� En�enheiro Classe T ..

l"Etlgenheiro Classe S .

1 Top6�rafo Classe P .

1 Feitor ClasSe L ' ' .

2 Feitore� Classe I a Cr.$ 7.200,00 ..

1 Apbntador Classe C ....... :......

Divisão de Viação e Transportes

']f Chéfe d:e Divisão - Grati�icação de

função ., .

1 Engenheirp Classe V , ..•..

-I Motorista C1àsse G .. ' ..

1 Servente êlassê' ê ..

Viação

1 Engenheiro, Classe' T .

1 ,seccionista Classe I .

1 Servente C�C .

2 Feitores Classe' L a C1'.$ 8.400,00 ""

1 Apontador classe C ..

, l\'latas e Jardins

1 Feitor, Cla.sSê I .

1 Apontador Classe C .

., 'l'rans'pórte, Depósito e Odci�as

1 En�enheiro Classe S .

'1 Auxiliar de .Escritório ClasSe H .

1 Mestre de Oficinas Classe L.. ' .

1. Mécânieo Classe G ...............•

'1 Servente Clas� C .

Divisão de Saneamento e I,.ln'.peza

Pública

1 Chefé de Divisão - Gratificação de

função ', '••.•

14.4oo,QO
10.800,00

9.600,00

7.200,00

4.320,00 46.320,00

15.600.00

l�.4oo,OO

10.800,00

8.400,00

14.400,00

4.320,00 67.920,00

3.000,00

18'.000,00

6.009,00

4.�20,oo 31.320,00

15.600,00

7.200,00

4;320,00

16.800,00

4.320,00 48.240,00

\

7.200,00

4.320,00 11.520,00

114.400,00

6.600.00

8.400,00

6.000,00

4.320,00 39.720,00

3',OOO,O�
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1 Engenheiro Classe V .� ;. .

1 Engenheiro Classe S , .

1 Oficial Administrativo ClasSe Q •..

1 Servente Classe e .

1 Mestre de Obras Classe N .

2 Feitores Classe L a Cr.$ 8.400,00 ..•

1 Feitor Classe l .

1 Feitor Classe G - .

3 Apontadores Classe C a <;:1'.$ 4.320,00

DEPARTAl\IÉNTO DE EDIFICA

ÇOES. CAD. E PATRUIONIO

Diretoria

1 Diretor - Gra.tificação de função

1 Engenhe4'0 Classe X ..

1 Escriturário Classe L .

1 Auxiliar de Escritório Classe E .

1 Motorista. Classe G .

1 Continuo Classe E , .

1 Servente Classe C ..

Secção do Plano da Cidade

1 Engenheiro Classe V .

1 Desenhista Classe N .

1 Arquivista Auxiliar Classe C " ' .

1 Servente Classe C ; ','

Divisão de Ji:cijficações

'1 Chefe de Divisão - Gratificação de

função .

1 Engenheiro Classe V '_' .

1 Engenheiro Ciasse T ..

1 Seccionista. Classe I .

1. Topógrafo Ctasse Q .

1 Topógrafo Classe ? .

1 Auxiliar de Escritório Classe H .

I Auxiliar de Escritório Clásse E .

1 Motorista Classe G , .

Divisão do Cadastro

1 Chefe de Divisão - Gratificação de

função- .

1 Engenheiro Classe V .

1 Engenheiro Classe S '_' .

18.000,00

14.400,00

12.000,00

4.320,00

9.600,00

16.800,00

7.200,00

6.000,00

12.960,00

6.000,00

20.400,00

�.400,00

5.'160,,00

,6.000,00

5.160,00

4.320,00

18.000,00

9.600,00

4.320,00

4.320,00

3.000,00

18.000,00

15.600,00

7.200.00

12.000,00

10.800,00

6.600,00

5.160,00

6.000,00

3.000,00

18.000�00

14.400,00

104.280,00

55.440,00

36. 240,OÓ.

84,360,00

.... 53
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� .�/.'.� . �.�� )��f.SlW1

1 Topógrafo Classe Q ..

2 Topógrafos Classe P a Cr.$ 10.800,00

1 Secclonista Classe I .....•........

1 Desenhista Classe L .

1 Motorista, Classe G ',' .........•

614.040,00

Divisão de Patrimônio

1 Chefe de Divisão � Gratificação de

função .

1 Engenheiro Classe V ..

1 Topógrafo Classe Q _ ..

1 Desenhista, Auxiilar Classé G -: .
1 Escriturário Classe N .............•

1 EScriturário Classe L .............•

2 Escriturários. Classe I a Cr.$ 7.200,00

1 Auxiliar de Escritório Classe H '-

1 Auxiliar de Escritório Class� G .

3 Auxiliares de Escritório Classe E a

Cr.$ 5.160,00 ••.••••••••• : .

1 Servente Classe C ...........•.....

Cemitérios

3 Zeladores Classe E a Cr.$ 5.160,00
Excedentes:

1 Administrador ..

1 Ajudante de Administrador, .

TOTAL GERAL: ' .

12.000,00

'21.600,00

7.200,00

8.400,00

6.000,00 90.600;00

3.000,00

18.000,00

12.000,00

6.000,00

9.600,00

8.400,00 �

14.400,00

6.600,00

6.000,00

Q

15.4?O,OO

4.320,00 103.800,00

15.480,00

8.280,00

iJ.4eO,OO 30.240,00 400.680,00

2.228.916.00

Art. 3.° - Os cargos de Chefia de Departamentos, Diretoria, Divisõe.s

e Almoxnrlfado serão exercidos em comissão, por funcionários R serem ,no

meados pelo Prefeito Municipal.

� 1.0 - Para, os cargos de Diretores de Departamentos - poderão ser

nomeados funcionários das Classe V e X.

� 2.° - Pm'a os cargos de Diretor de Diretoria e Chefes de Divisões po

derão ser nomeados funcionários das Classes U e V.

i 3.° - Para o cargo de Almoxarlfe poderão ser nomeados funcionários

das Classes R e S.

Art. 4.° - O cargo de Advogado Classe X, da Procuradoria Municipal

será exercido em éaráter efetivo pelo atual titular, sendo extinto quando
se vagar, para dar lugar à criação de cargo de chefia, na forma prevista

no artigo anterior.
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Axt. 5.0 _ Fica aprovada a seguinte escala padrão de vencimentos do

funclonalilimo desta Pl'efcitura, que vigorará" ,também, a. partir. de, :.0 . de
janeiro de 1944, e na qual são enquaârad� todos os atuaIS funclOnanos.

L

Vencimento Vencimento
CLASSE

,

,.; .mensal anual

er.$ Cr.$
�

A 300,00 3,600,00

B 330,00 3.960,00

C 360,00 4.320,00.

D 400,00 .4.800,00

,E 430,00 5.160,00

F 460,00 5.570,00
•

500,00 6.000,00 "
G

H 550,00 6.600,00

I 600,00 7.200,00

J 650,00 1'.800,00

L 700,00 8.400,00

.M 750,00 9.000,00

N 800,00 ,9.600,00

O 850,00 10.200,00

P 900,00 10.800,00

Q 1.000,00 12.000,00 .

R l.100,OO 13.200,00

S 1.200,00 14.400,00

T 1.300,00 15.600,00

U 1.400,00 16.800,00

V 1.500,00 18.000,00 �

X 1. 700,00 20.400,00

Art. 6.0 _ Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da prefeitur� Municipal de cw'itiba, Capital do Estado do Pa-

raná. em 29 de novembro de 1943.
(a) ALEXANDRE BEtTRA�.

, Prefeito Municipal.

., "-

DECRETO-LEI N.ó75
�

O PREFEITO' MVNICIPAL DE CURITIBA:, CAPITAL DO EST�DO
DO PARARA, na. conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto-leI fe-

deral n.o 1.202, de 8 de abrU- de 1939,
D E'C R E T � :

Art. 1.0 -' Á zona urbana da cidade de curitiba passa a ter as séguin
tes divisas: começa, abaixo do Seminãrio, no cruzamento da rua aonçaI-

c
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I

ves Dias com a rua Bispo- D. Jpsé, e segue por. esta, em direção leste, e pela
avenida Batel até a rua FranciSco Rocha; por est<'lI até a rua Saldanha Ma
rinho; por esta., até a rua f"rancisco. 'Simas; por esta, até a Alameda D."

Júlia da Costa; PÇlr esta, até a Alameda Presidente Taunay; por esta, até

a avenida Perimetral 2� por esta, até a ,avenida Cruzeiro;. por esta, até

direção oeste, até encontrar, a SOOmetros uma rua à direita; por esta, em

direção leste, até a alameda Prudente de Morais; por esta, em direção norte,

até a prim,eil'a. rua paralela à avenida Cruzeiro; pór esta, até a rua Tapa

jaz; por esta, até a avenida do Pilarzinho; por esta, até a rua Jataf' por

esta, até a rua .Nilo Peçanha; por esta, até a rua Augusto Severo; por' esta,
até �primeita rua ao n<.>rte e paralela à rua Campos Sales; por esta, até a

rua Moisés Marcondes; P<?Í' esta, até a rua Campos Sales; por esta, até a

rua. Manoel EÜfrási�; ,por esta. até a avenida Anita Garibaldi; por esta,

até a rua Dl'. Manoel Pedro; por esta, até a avenida João Gualberto; por

esta. até a. primeira rua, à leste, e paralela à rua dos Funcionários; por

esta a.té.a avenida Graciosa; por esta, até ar segunda rua à leste e para

lela à. rua d0l" .Funcionários; por esta até a rua Recife; por esta, até a .rua

Dl'. Manoel Pedro; por esta, até a primeira rua ao sul e paralela à rua Re

cife; por esta, até a rua Bom Jesus; por esta, até a rua José. de Alencar;

por esta, áté a rila 15 de Novembro; por esta, até a rua 'Gõcthe; por esta,

rité a avenida Capanema; POl' esta. até o prolongamento da rua Camões;

por esta, até a j'ua Engenheiros Rebouças; por está, até a rua marginal à

linha da Estrada de Ferro para Ponta Grossa; por esta linha. até o rio Agua

Verde; por êste tio, até a rua 24 de Fevereiro; por es�a, até a rua Jóquei
Clube; por esta, até a rua marginal à linha da Estrada de, Ferro; por esta,

em direção sul, até o primeiro córrego; por êste córrego. adma, até a rua Ma.

rechal Floriano Peixoto; por esta, até a avenida Guair�; por est<'f, até a

rua Nunes Machado; por esta, até a rua Chile; por esta, até a avenida Agua
Verge; por esta. até a ruli, Cândido Xavier; por esta, até a rua Castro Alves;

por esta, até a rua Gonçalves Dias e, por esta, para oeste, até a Tua Bispo

D. José, ponto de partída. '
Art. 2.° - A zona suburbana da cidade de Curitiba passa a ter as di

visas se�uintes: começa no cruzamento da avenida Graciosa com a rua Mé

xico e segue pela divisa dos lotes de terrenos da "Vila Àméric:i" com o 5.°

Batalháode Engenharia até'O ponto de intercessao com a rua Valparaizo;
paI' esta. até a estrada da Colônia Argelina, que'vai ao rio Bacacherf; por

esta estrada, em direçij,o S. O., até o encontro com a avenida Perime

traIS; P9r e�ta.até a sua intercéssão com a linha da Estrada de Ferro de

Paranaguá.;" dêste pop.to. em linha reta. até o cruzamento da estrada de

São José dos Pinhais com o rio Belém; dêste ponto, em linlla reta, até a.

intercessão da rua Marechal Floriano Peixoto com a linha da Estrada de

Ferro que segue para.. Ponta Grossa; por esta linha de Estrada de 1('erro,

até a sua intercessão com o eIxo da ávenida República Argentina; dêste

ponto, pela avenida Perimetral 3, até o cruzamento com um caminho vicinal

que fica mais ou !!lenos na direção do prolongamento da alameda Vicente

I
I

I
�
,



56 -

Machado; dês(;e ponto, também situado na liliha que delimita 03 terrenos

foreiros, segue esta linha até. o rio Bariguí; por êste rio, até a ponte f;ôbre

ri m�mo, na estrada que vém do Bigorrilho; por ,esta estrada, na direj<ão
S. E., até uma distância de 490 metro�; dêste ponto, n,a direção 'P9rt�, e em

linha reta até a confluência de dois córregos; dêstep�>nto, pelo córrego que

divide os lotes cadastrais nos 1.1,85 e 1.1J3!l, at.é encoI}trar o prolqngamento

do valo qúe diVide os lotes nOs. 1.187 e 842; por êste valo, atéencontra.r
o�tro valo, limite oeste dos lotes cadastrais nOs. �410 e 845, e pOr êl?te l�m�te
até a estrada que vai à Santa. Felicidade; por esta, na direção leste, até a

divisa dos lotes cadastrais nOs. 849 e 850; por esta divisa, até �ma estrada.

e, por esta, e� direção nõr�e, até a primeira encruzilhada; ,daí, em àireç�o *
N. E., até uma segunda. encruzilhada; e daí, amda pela estradll:, 'em dl

reção .leste, até a avenida Pilarzinho; por esta, na dire�ão norte, até a li

nha divisória dos lotes cadastra�s nOs. '528 e 529, e por esta qivisa, na direção

leste, até um Córrego, que serve de divisa entre os lotes cadastra!s nO�. 531

e 532; por esta divis!" até sair num caminho, e por êste até a estrad�a tq�le

fica no prolongamento da rua Nilo Pe�anha; .por esta estrada, �a lhreç,ao

norte, até a encruzilhada da estrada da antiga pedteita da Ercfe�ura; por

esta, na direção leste, até. sair na estrada do Assunguí; por esta estrada, �t�

a sua intercessão com a rua n.o '6 da "Vila Santa-Clara",; por esta rua, ate

ligar com a avenida 'Perimetral 3; por esta avenida até a sua intercessão
com a avenida João Gualbel'to; por està. até a rua México; por esta, até

a rúa Costa Rica; por esta, até o cruzamento com a rua n.o 7 p.a "Yjla

Thasir.'" por esta, até .a avenida Graciosa e; por esta, até o ponto de
, l

partida.

Art. 3.° ,.- ;para os efeitos fi�cais fica a cidade dividida e!J.l qUQ.tro Z9

nas fiscais.

Art..4.° - A primeira zona fiscal abrange a área limitada pelo pel'Íli1e

tro seguinte: cOlJleça no cruz�mento da rua Çomendador Araujo com n rua

DeseInbarg;dOr Mota; segue, por esta, até a rua Saldanha Ma!inho; por
esta, até a rua Viscnde de Nacar; por esta, até a ru� Martim Afonso; por

esta, até a avenida Jaime Reis, no ponto de cruzamento com a rua. 13 de

Maio; por esta, até a 'rua Aln:lirante Barrozo; por esta, até a rua Inácio Lus

toza; por esta, até a avenida João Gualberto; por esta, até o limite, leste �o

Passeio Público, contornando o mesmo até o encontro éolh a tua Tibagl;

,por esta, até.'3, av.enida 7 de Setel\lbro; por esta, até a,.rua Desembargador

Mota e, por esta até o ponto de ,partida.

Pari!grafo unico = Ficam pe,rtence,�c;lo à prim�JJZa z9na fJgcal l.llaisos

seguintes trechoo de logradouros ,públicos: ,rua C0I11:endador Araújo t' ave,

nid!l' do Batel, entre a rua ,Desel.llbar�ador lI4ot{l e praça M,igU�l CQuto, in
clusive esta praça; avenida' 'Jaime "Reis, entre as ,ruas Martlm Afonso e

Ttngufs; ayenida Jo!io GualQerto, el)tre O;P\\�e�O Pu,bliço e a rq,a :Rio Ne
gro; rua 15 de Novembro, ,entre as ruas Tibagí e Ubaldino do �a�al;

avenida 7 de Setembro, el1tre as l'\l�S Tib\\gí e Mariano 'fOrres, inclusive o
, ,

I
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largo Bom Jesus; rua. Mnrechul 1"lor1ano Peixoto, entre a. àvenida 7 de
Setembro e rua En�enheiros Rebouças.

Art. 5.° =- A segunda zona f�scal abrEJ,nge a área não compreendida na

primeira zona e limitada pelo perímetro assim descrito: começa nq cruza

mento da avenida Batel com a rua Capitão Souzll,Franco; por esta rua,

até a rua D. Pedro II; por esta, até a rua Alferes Angelo Sampaio; por esta,

�té a alameda Carlos de Carvalho; por esta, até a rua Presidente T!lunay;

por esta, até a rua Augusto Stelfeld; por esta, até a alameda Prlldente de

Morais; por esta, até a rua Tinguís; por esta, até a avenida Cruzeiro, no

cruzamento com.a rua Tapajoz; por esta, até a rua Inácio Lustoza; por

esta, até a rua Portugal; por esta, até a .l'ua Célestino Júnior; por esta,

até a praça Souto Maior; por esta, contornllndo a divisa leste do cep.1J(ério

e a praça ao lado, até o prolongamento da rua Xavier da Silva; por esta,

até a rua Mateus Leme; por esta, até a rua 14 de Julho; por esta, até a

rua Rio Negro; por esta, 'até a rua Manoel Felix; por esta, até a rua Ubal;..

dino do Amaral; por est.'t, até a rua Benjamin Constant; por esta, até a
rua Francisco Torres, atravessando a avenida Capanema até encontrar a

linha tronco da estrada de ferro que segue para Paranaguá; por e,st,a liJ:1ha

e, depois, pela 'linha férrea qUe segue para Ponta Grossa até a rua Enge

nheiros Rebouças; Por esta, até.a rua Lamenha Lins; por esta, até.1l ª,ve

nida Ivaí; por esta até a rua Buenos Aires; por esta, até a aveI)ida Iguaçü;

por esta, 'até a rua Bento Viana e por esta, até a rua Comendador Araújo,
,no ponto de partida.

Parágrafo único -, Ficam pertencçndo à segunda zona fisc:al mais os
seç'uintes trechos de logradouros públicos: avenida Dl'. Vicente Machado,

entre II rua Alferes Angelo Salupaio e rua Francisco Rocha; avenida Cru

zeiro, entre a rua Tapajo1\ e alameda Dl'. Prudente de Morais; rua Mat;eus

Leme, entre a rua 14 'de Julho e rua Mauá; avenida João Gualberto, entre

a rua rúo Negro*e rua Manoel Eufrásio; rua 15 de Novembro, entre ,a rua
Ubaldino do Amaral e a ponte sõbre o rio Juvevê; avenida Capanema,

entre a rua Francisco T�rres e rua�Ubaldino do Amaral; rua Marechal Flo
riano Peixoto, entre a rua, Engenheiros :Rebouças e rua Conselheiro Dantas;

rua Buenos Aires, �ntre a �xen�d!t Ivaí e rua 5 dê Maio; avenidas IguaçÚ', 7
de Setembro e Getúlio 'Vargas, tôdas entre as ruas Bento Viana, e Carnei
JO Lobo.

Art. 6.° - A terceira zona fiscal abrange a área limitada pelo perímetro

urbano e não compreendida nas prip'leira e segunda zonas fiscais:

Parágrafo único - Ficam pertencendo à terceira zona fiscal mais os
seguintes trechos de logradouros públicos: rua Bispo D. José entre a rua

Gonçalves Dias e o perímetro suburbano; rua do Assunguí, entre a rua

Maua. e o perímetro suburbano; Avenida Anita Garibaldi, entre a rua.Ma

nool Pedro e o perimetro suburbano; avenida Gi'aciosa entre o limite da

zona urbana e a estrada de'ferro que segue para Rio Branco; avenida Re

pública Argentina, entre a avenida Agua Verde e a ftnha da estrada de
ferro que segue para Ponta Grossa.
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Art. 7.° -_ A qUàrta zona, fisc.al (suburbana) abrange a área limitada

pelo perímetro s\lburbano c não compreendida nas�,prjmEljra, segunda c ter

ceira zonas fiscais.

li 1.0 - Ficam pertencendo à quarta z0nafisca] mais os segUÜltes tr!l
chos de logradouros públicos: estrada para Campo Largo, c!ltre o perímetro

suburbano .e o rio Bariguí; estrada ,dó Assungu'í, entre o perImetro subur

bano e a estl'adà que vai à pedreira municipal; estrà.da da Barreirinha,

entre o perímetro suburbano e .a, estrada transversal que passa por São

Lourenço; estrada da Graciosa, entre o perímetro suburbano e o rió ,Baca

cherí; estrada' para São José dos Pinhais, entre o perímetro suburbano II a

primeira estrada à esquerda, qUE; vai ao Cajurú;, estrada do Portão, entre o

'perigletro suburbano e a bifurcação das e�tradas para São ,José dos Pinhais

e para Araucária. "

� 2.° ,.,- Ficam ainda pertencendo à qUinta zona fiscal as áreas de ter

renos arruados quer já tenharp. sido abertas ou não as respectivas ruas.

-6rt. 8.õ - As propriedades que possuam frente ou frentes para QS lo

gradOUros OU linhas �que limitam os perímetros das . diversas zonas fiscáis

são considerados como incluídas inteiramente na zona 'fiscal de maior .tn1

portância. ,

Parágrafo ünico - para os efeitos do artigo acima, quando, se tratar de

propriedades externas ao perimetro suburbano, com grand!!s J;lrofundidades,

será conside).:ll,da apenas .uma ,profundidade de 50 metros, pára os fil}S

fiscais. '"

Art. 9.° -Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do ES,tado do ,Pâ

raná, em 1.° de dezembro de 1943:

.l\rt. 2.° - Como. recurso destinado à. cobertura da despesa referida no

:'irtigo ,anterior, ficam. reduzidas, no orçalllento vigente, as consignações

abaixo descritas, nas seguintes inlP,Ortâilcias:

Cr.$

3. 5 - IUaterial Permanente

Móveis e utensUios : , , . .. . . . . . . 4.000,00

3'. 7 - Materiál de ()onsumó

Matêriais diversos , ,............ 1.500,00

3.26 - Pessoal VarÜvçl ....

Pessoal operál'io para diversos servIços ...•........ ,. �.OOO,OO

9. 1 - DespeSás Diversas

Amortização e resgate de apólices .... ',0 ,.. •• ••• ••• ••• 36.500,00

9. 2 - Despesas Diversas

Juros de apólices da Dívida .. , .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 12.000,00

9. 5 -" Despesas Diversas •

Amortizaçã'o do empréstimo com a Caixa Econômica

Federal , ; ,.................. 20.000,00

9. 6 - Despesas Diversas

Juros de 8,5% do empréstimo com a Caixa Econômica

'Federal , . , ; , . . . . . . . . . . . . . '21.000,00

-9. 7 - Despesas Divel'sas

Restituição do imposto de licença de 1936 e 1937 ..... 15.000,00

10;, � - Despesas Diversas.

Funéionários 'apóstlntadQs : o .8.00�,OO

10. 3, - Despesas Diversas

Disponibilidades .... I' •••••• '" ••• " .... ••••• • •.•• •••••• 1.500,00

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefe,ito MunIcipal. TO T A L: 121.500,00

r
f

I

/

DECRETO-LEI N.O 76

Art. 3.° - Revogam�se as disposições em cqntrário. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Cápital do Estado do Pa

raná, em 13 de dezembro 'de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito MWliçipal.

o P�EFEITO MUNICIPAL DK CURITIBA, CAPITAl. DÓ E6TÁDO

DO PARANA"na conformidade do disposto no artigo '5.0 do aêcreto-lei. fe

dera;! n.o 1.202,de 8 de abril de 939,
� "-�.

DEGRETA

DECRETO-LEI N.O 77
.

Art. 1.0 - Fica ,a,berto o crédito especial de Cr,$. 121.500,00 (éento e

vinte mil e quinhentos cruzerros), para atender ao paganténto de p()l'centa
gens aos funcionários pertencentes aos quadros do �partamento de Fa- 

zenda, nos têrmos do decreto-lei municipal n,o 64, de ?O de setembro dês-

te ano. .

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DOPARANA. na conformidade do disposto no artigo 5.0 do decreto-ler fe

deral u.° 1.202, de 8' de abrll de 1939,
,

DECRETA:
'.......... � �

. I
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. 1 ta no total de Cr.$ .. ,
Art. 1.0 - 1'icam abertOll �réditos sup.emen. ��s centavos)

26.206,60 (vinte e seiS mil e duzentos e S�lS c�'uzelIos e sessenta

às seguintes dotações do orçamento em vlfl;or. Cr.$

3.27 - combustivél e outros materia.is ".

r

9. 3 _ Amortização conf9rme contrato de 18-
4-1941 • .............•.......

DOTAÇAO N.o 10 10.000,00
Código Local 10. �5 - Eventuais " _---.--

DOTAÇAO N.o 2

Código Local

DOTAÇAO N.o 3

Código Local

DOTAÇAO N,o 9

Código Local

2. 2 - Móveis e Utens!lios .....................

TOTAL:
........ . ; ,.

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

9.000,00

3.000,00

4.206,60

:; abertura dos créditos supleD1ent3resll
, Art 2 ° '- Como recurso para a - nUa de

. . f' t' o 1 o fica o orçamento em vigor reduzido na qua
que se re ere o ar 19 ., . '.. ta lenta-

Cr.$ 26.206,60 (vinte e seis mil e duzen�os e seis cr�zeiros e sessen

vos), assim distribuída dentro das dotaçoes seguintes. Cr.$

DOTAÇAO N.'11

... Código Local

DOTAÇAO N;o 2

Código Local

Código Locàl

DOTAÇAO N.o 3

Códiga Local

DOTAÇAO N.o 9

Código Local 9.

1. 3 - Pe!l�al Fixo
........................ -...

6' � Material para limpeza e conservação ..
2.

2. 7 - publicação de atos oficiais .

3.13 - Móveis e utcnsllios ..

4 _ Juros de 7% do en)préstimo tomado da

Caixa Econômica Federal do Paraná,

de acôrdo com o contrato de 18-4-1941

2.000,90

2.000,00

3.000,00

2.000,00

'"

4.206,60

DOTAÇAO N.o 1°10.000,00
C6digo Local lO. 1- Despesas Diversas ; .

Código Local 10. 2 _ Funcionários .apos9ntadps __3_.0_0_0_,0_0

TO T A L : ó ••••••••••••••••••••
26.206,60

Art3 ° - Revogam-se as disposições em contrãrio. .
pal6.cio da Pre'fel.tura .:Municlpal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 15 de dezembro Q� 1943.
(�) ALEXANDJtE BEI,TRAO.

Prefeito Municipal.
..
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DECRETO-LÊI N:o 78

OPREFEI'l'O MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto-lei n.O

1.202, de 8 de abril de l!J39, e devidamente autorizado pelo Senhor Presi

dente da. República,

DECRETA:

Artigo -único - Fica aprovada a Tabela. F, que com êste baixa, para a

cobrançll, da Taxa de Limpeza Pública. sóbre terrenos sem 'edificações; revo

gadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, -Capital do Estado do Pa

raná, em 18 de dezembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO•

Prefeito :Municipal.

TABELA F

.;

A Taxa de Limpeza Pública ptua os terrenos sem edificação corresponde
a 50% (cinqüenta por cento) do valgr do Imposto sóbre terrenos sem edi

ficação, constantes do � 4.° da Tabela de Impostos, Taxas e Emolumentos

aprovada com II lei n.o 45, ,de 8 de janeiro de 1937.

DECRETO-LEI N.o 79

o PI"tEF.EITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO, na

confomlidade do artigo 5.° do decreto-lei federal nío 1.202, de 8 de abril

de 1939,

DECRETA:

Art. 1.0 -Ficp. aprovado o projeto de prolongamento da rua José Lou

reiro, no trecho cntre.a alameda Dl'. Muricí e a rua Desembargador Westpha

len, com a largura de 18 metros, a partir do alinhamento pregial norte da

rua José Loureiro, e, bem as.sim, a retifiçação da rua Desembargador Westpha

.len na sua. chegada na praça Zacarias.

Art. 2.° - São declarados de utilidade pública os prédios necessários à

execução do projeto a que se refere o artigo anterior para fins de desa

propriação.

Parágrafo único � Os prédios compreendidos no perímetro formado

pela .praça Zacarias, alameda Dl'. Muricí, prolongamento da rua José Lou

reiro e rua Desembargador Wéstphalen, poderão ser declarados de utilidade

pública, para um melhor aproveitamento dos terrenos.
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PREFEITURA CURITLBAMUNICIPÁ-L DE

DECRETO-LEI N.o 80

o P�EFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ. usando da atribuição que lhe
confére o artigo 12, n.o IV do decreto-lei federal n.O 1.202, de 8 de abril de 1939, e nos têrmos do parecer n.o 3.582, de

15 de dezembro de 1943 do Conselho Administrativo do Estado, DECRETA

Art. l.o - A Receita do Município de Curitiba, pa ra o exercício de 1944 é orçada em Cr.$ 12.920.000,00 (do.
ze milhões, novf'centos e vinte mil.cruzeiros) l.' será constitui da com o produto do que fôr arrecadado, sob as seguintes

r!lbricas:

c Ó D' I G Ó S Receita l\lutação
LOCAiL GERAL Efetiva Patrimonial. Total
( ---_.------------

1

0.11.1

1.1

0.12.1

1.2

1.3

RECEITA ORDINARIA

RECE�TA TRIBUTÁRIA

a) 'Impostos

Imposto Territorial

Imposto s/frentes não edificadas - e outras

(Tabela apensa a Lei n. 45 de. 8-1-1937 e De.

ereto n. 70 de 1928) , ..

r

260.000,00

Imposto Predial f

1 - Imposto Predial - 5% e 10% sôbre o

valor locativo (Decreto-lei n. 46 de 20 de

março de 1943) ,. .. 3.200.600,00
2 - Imposto Suburbano - 3% e 6% sôbre o

valor locativo, art. 4.0 da Lei n. 768 de

24�5-1929 e Decreto-lei n. 46 de 20-3-43 .. 200.000.00 3.400.000,00

O'
N

,.'

,

.0'

W

u

'-



c Ó D I G O S lteceUa Mublli.

LOCAL GERAL Efetiva l'atrimollial '1'otsl

I

0.17.3

1.4

0.18.3

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

.

1.1Q

1.11

0.27.3

1.12

1.21.4

1.13

Imposto sôbre Indústl'ias e Profissões
50% do lançado pelo Estado - letra. .f do art.

42 da Lei Estadual n. 15 de 9-10-35 - (Lei

Orgânica) ... ... ... ... '.. ... ... . .•

Imposto de Licença
1 ...,. Alvará e continuação (Tabela de impos-

tos apensa a Lei n. 45 de 8-1-1937) .

2 - Imposto sôbre veículos (Tabela de im-

:postos apensa a Lei n. 45 de 8-1-1937)
3 - Gado abatido fóra do Matadouro (Ta

bela apensa a Lei n. 45 de 8-1-1'937) ....
4 - Imposto de publicidade (Tabelà de im

postos apensa a Lei n. 45 de 8-1-1937) ....

5 - Matrícula de animais (Tabela apensa

a Lei I}. 45 de 8-1-19�7) .

6 - Marcação de veiculos (Tabela de ,Im

postos apensa a Lei n. 45 de 8-1-1937) •.

7 =- LQcação para instalação de bombas de

gazolína (Lei n. 763 de 24-5-1929) " .,

Imposto sôbre Jogos e Divel'sóCs

Impostosôbre diversSies públicas (10% sôc

bre o 'valor das entradas - Lei n. 44 de'
'8-1-37) , ' .. '" ., :.

h) 'Ia�".\s

"Taxa de E�pediente

Taxa de Expediente. (art. 321 do Regula-

1 .200.000,00

250.000,00

90.000,00

30.000,Q()

1e.000,00

20.000,00

100.000,00

1.300.000,00

a-
...

1.700.000,00

380.000,00

. T . _,513") .��,n".:W 'i-di L; •

mento Geral que baixou com o Decreto n.
14 de 28-4-1931) '" '" . ..... ...-... ..

1.22.4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
1.14 Emolumentos em geral' (Tabela apensa a Lei

n. 45 de 8-1-1937) ... '" '.. '" ... '"

"1.23.4 Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos
1.15 Taxa de aferição de pesos e medidas (Tabe-

\ la apensa a Lei n. 45 de 8-1-1937) e letra t
do art. 42 da Lei Estadual n. 15 de 9-10-1935
- (Lei Orgânica) ... ,.. '" '" .• '. . .',

1. 24. 1 Taxa de Limpêsa Pública
1.16 Taxa de Limpêsa Pública (Decreto-lei n. 61

de 4-8-1943) '" '" '.. '" '" '" ... '"
1.25'.1 Taxa de Viação

1.17 Taxa de calçamento (Tabela apensa a Lei n.
45 de 8-1-1937 e Decreto n. 103 de 28-12-38).

2

2.01.0
2.1

2.2

2.3

2.02.0
2.4

Total da Receita Ti'ibutária
••• ',. f', ',.

RECEITA PATRIMONIAL

Renda ImObiliária

1 - Diversos imóveis (Alugueis) " .... "
2 - Laudêmios CQecreto n. 53 de 30-3-938)
3 .,.- Fóros (Lei n. 45 de 8-1-1937) " .. "

Renda de Capitais

Juros de Bancos '"
'" I •• ' •• f. ''', I,

Total da Receita Patrimonial ...

40.000,00

400.000,00

150.000,00

20.000,00

800.000,00

40.000,00

650. 000,00 '

450.000,00

8.50O:-ÔÕO,00

C1>
U1

,

8.500.000,00

590.00,00

40.000,00

630.000,00
630.000,00



CODlGO GERAL DESIGNACAO DA DESPESA

3

j3.1

3.2

3.3

4

4.12.0

4.1

4.13.0

4.2

3.02.0

3.05.0

RECEITA INDUSTRIAL

Comunica!)ões

Renpa dos Serviços Telefônicos (7% si a

renda' liquida - contrato) '.' ... ... ",'

Estabelcciml!11tos e Serviços Diversos

1 - Matadouro (Tabela apensa a Lei n. 45
de 8-1-1937) ... '" '" ... ' .. '" ,,; :l,'

.� 2- Depósito de Inflamáveis (Lei n. 45 de

,8-1-1937 e art. 136 da Lei n. 527 de 27 de ja

neiro de 1919) .. , ... '"

Total dn Receita Industrial

RECEITAS DIVERSAS

Receita de Cemitérios

Cemitérios (Tabela de impostos' apensa' ã Lei
n. 45 de 8-1-1937 e art. 225 e seguintes da. Lei

n.527 de- 27-1-1919) '" , ..... '" ..'0 '"

Receitas Diversas

Reqf,'ita de Combustívei,! e Lubrificantes (� 4
do art. 7.0 do Decreto-Lei federal n. 2615 de

2�-9-1940) '" "'�!" ..

Total da Receitas Diversas '" .. , '" .

TOTAL DA RECEITA 01'tDINARI4 . ...

..-.. - -----"t---T-...-----¥r- -- _
- --- -----��---- -----..;.3 ----

-.--

5

6.11.0

5.1

6.12.0

5.2

6.16.0

5.3

6.20.0

5.4

5.5

5.6

6.21.0

5.7

5.8

6.23.0
5.9

5.10

RECEITA EXTRAORDINÁRIA

Aliena!)ão de Bens Patrimonia�
Ve!).da de terrenos '" '"

. - .

Cobran!)a dá Dívida Ativa

Dívida Atíva ... '.. '.. .... '" .. ,

Quõta de lFiscaliza!)ão Diversa

Qllóta de Fiscalização de contratos ... ... ..

Contribui!)ões Diversas

1 - Qllóta para fiscalização especial de con
sumo de energia elétrica ... ... '" ... '"
2 - Contribuições especiais de calçamento, _
2/3 do custo dos serviços: .

Lei n. 725 de 4-5-1928 '" ." '"
Lei n. 25 de 24-6-1936 ' .. ' '"

Multas

1 - Multas s/impostos (10% - letra m do
artigo 54 das Disposições Gerais da Lei n. 15
de 9-10-1935 - Lei Organica) . .

2 - Multas por infrações '.. .,. '" ... . ..

Eventuais

1 - Eventuais '" ... '" ... ' ..
2 - Venda de Placas '" ..

TOTAL DA RECEITA EXTRAORDINARIA

TOTAL GERAL ... ... '" ' ..
...�

660.000,QO

150.000,00

. ,� .

11.400,00

10.000,00

600.000,00

50.000,00

15.000,00

100.000,00

5.000,00

c

.;:

Despesa.

Efetiva

130.000,00

810.000,00

940.000,00

130.000,00'

200. 000,00 �

330.000,00

28.600,00

621.400,00

65.000,00

c

Mutação

�atrhUonia.

500.000,00

1.200.000,00

105.000,00

820.000,00 1. 7úO. 000,00

11.220.000,00 1. 700.000,00

Total

940.000,00

330.000,00

10 :400'. 000,00

2.520.000,00

12. !)20. 000,00

o
O'

�

".:!



Art. 2.0 - A Despêsa do Município de Curitiba, para o exercicio de 1944 é fixada em Cr.$ 12.920.000,00 (doze

milhões, novecentos e vinte mil cruzeiros), c distribuida pelas seguintes dotações:

,

DESIGNACÃO DA DESPESA

Despesa

Efetiva

Mu�
PatrimonialCODlGO GERAL Total

8.02.0

8.04.0

8.04.1

8.04.2

8.04.3

8,04.4,

8.09.0

8.09.1

8.07.0

8.07.1

8.09.0

8.09.1

-, "

ADMINISTRAÇÃO l'tIUNICIPAL

Dotação n.o 1

GABINETE DO PREFEITO

Pessoal Fixo . ... ... . ..

,

'56.760,00 56.760,00

Dotação D.O 2

.f)IRETORIA DO EXPEDIENTE E DO PES

SOAL

Gabinete

Pessoal Fixo '.. ... .•. ... ... ... . ..

Pessoal Variável .,. '.. '" '" .. , ...

Material Permanente .. , ... ..

Material de Consmno '.. '.. . ..

Despêsas Diversas ... .,. .., .•..

o-

38.520,00 Q)

3.600,00
.,

6.000,00

21.000,00

50.000.00
,

55.176,00

15.120,00

38.760,00

3.600,00

;. 7.200,00
.,

19.800,00 1

Serviço de Expediente e Portaria,
Pessoal Fixo ... . .

Pessoal Variável ...

Ser"iço de Pessoal' e Folhas

Pessoal Fixo ... . .. '.. . ..

Pessoal Variavel ... ' ... , .. ',' ...

Serviço de Comunicações

Pessoal Fixo '"

Pessoal Variável .,.

.. �.

"'o

8.34.0

8.34.2

8.04.0

8.04.2

8.04.3

8.13.4

8.07.0

8.07.1

8.07.2

8.07.3

8.09.0

8.09.1

8,.09.0

8.13.0

8.07.0

8.07.1

8.07.2

8.07.3

-l

Bibliotéca Pública de Curitiba

Pessoal Fixo ... '"

Material Permanente ...

26.880,00

20,.000.00 305.656,00

Dotação n.o 3

DEPA�TAMENTO DE FAZENDA

Diretoria

Pessoal Fixo .. , '" .

Material Permanente .

Material de Consumo ' ..

Despêsas Diversas .1.. ... .... .".' .. ,

,'"

... [

43.560,00

3.000,00

20.000,00

139.650;00

92.280,00

3.600,00

4.000,00
,�

14.000,00 �

3.000,00

6.000,00

-
96.900,00

81.000,00

67.200,00

3.600,00

225.000,00

36.000,00

••• .r

Divisão de Contabilidade
Pessoal Fixo '.. . ..

Pessoal Variável ... . ..

Material Permanente

Material de Consumo ...

Divisão da Receita e Tesouraria

Pessoal Fixo ' ..

Pessoal Variável ...

Recebedoría e Pagadoria

Pessoal Fixo ... '.. . ..

'Revisão e Preparo da Receita

Pessoal Fixo ... ... '" '.. '"

Emissiio e Contrôle da Receita

Pessoal Fixo ... . ..

Pessoal Variável ... ' ..

Material Permanente ' .•

Material de Consumo



�

'CO�k

DESIQNAÇAo DA DESPESA
Despesa

Efetiva TotalCÓDIGO GERAL

8.12.0

8.12.1

8.12.3

8,13.0

8.13.3

�

8.69.0

� '3.12. O

8.12.3

8.69.0

8.69.1

8.69.3

8.46.0

8.46.3.

8.46.4

8.07.0

Divisão de. Fiscalização

Pessoal Fixo ..', '., ,
Pessoal Variável . ..

Material de Consumo .. ,

339.240,00

19.200,00

12.000,00

Mutação

Patrimonial

'--l

o

r

"

1.479.270,00

f • - --- - �- --'"- -�...,., -fI".oi:\ - ......." ...'" rez" • '3. "11 �.M: -

.1.

8.07.1

8.07.2

8.07.3

8.07.4

8.13.0

8.13.2
8.13.3

8.13:4

8.p.0

8.11.4

8.07.0

8.07.1

8.07.2

8.07.3

8.07.4

8.04.0

8.07.0

8.07.1

..

Agências Distritais

Pessoal Fixo ... '"

Material de Consumo .. �.

24.240,00

1.600,00

D'eIJósito de Inflamáveis

Pessoal Fixo ... '" .. , 15.240,00

Aferição de Pesos el\'Iedidas

Pess.oal Fixo '" '.. . ..

Material de Consumo .. , ... ,�.

22.320,00

1.000,00

IUatadouros Municipais

Pessoal Fixo ... '.. . ..
Pessoal Variável '" .. ,

Material de Consumo,

.......... 23.880,00

105.640,00

12.000,00

Serviço S.anit�io

I:>�ssoal, FIXO' '" ". ..' '" ,'"
Material de Consumo .�.

Despês::is Diversas .. ' '"

�-

.. '
78.120,00

2.0()0,00

�.OOO,OO

Dotação n.o 4:

ALMOXARIF{\I)O

Pessoal Fixo .. ' ... • •• ,.. " o" 42.360,00

Pessoal Variável... .'..
Í\'laterial Permanente
Matérial de .Conslúno '"

Despesas Diversas '" ...

3.360;00..�. •.. ' ��C't ...../;.

....

3.600,00

1'.000,00

Dotação n.o 5

PROCURADORIA JVIUNICIPAL

Pe�soat Fixo ... ... ... ."

Material .Permanente .• ' .. '

Material de Consumo
Despêsas Diversas ... ..'

32.160,00

5.000,00

6.000,00

Serviço da Dívida Ativa

Pessoal Fixo ... ... ..,

Porcentagens siá arrecadação da, pivida Ativa
43.680,00

36.000,00

I)otação H.O G

SERVIÇO DE ESTATISTICA

Pessoal FixQ '" .

Pessoal Variável '"

Material Permanente ...

Material de Consumo

Despêsas piversas ... . ..
t'

27.720,00

13.200,00

3.960,00

1.200,,00

Dotação n.o 7

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

Diretoría . I

Pessoal Fixo ' .. '" ... ... '.. ... .." ... 43.560,00

Serviço de Protocolo. Expediente e Contrôle
:pessoàl Fi::Co . . ... .

Pessoal Variável ,.. '.. '" .. , ... ... ' ..
38.760,00
7.200,00

�

2.000,00

3.000,00

2.000,00

�

5.2.320,00

125.840,00

'--l

''"'

A,.

48.0ª0,00

'.

.I



CODIGO GERAL

8.07.2

8.07.3

3.07.0

8.07.1

8.06.0

�.,88.4

8.81. O

8.81.0

8.81.0

8.81.1
8.81.3

8.81.4

8.89 .. 0'

3.82.0

8,.82.1

DESIGNACÃO DA DESPESA

Despesa
Efetiva

Mutação

Patrimonial Total

Material Permanente '"
Material de COJ?sumõ .. '

15.000,00

20.400,00
'"

DiviSPA)' '.ré'{;.nicz c de Finca!b;ario

Pessoal Fixo ... '" •.. ,.' .,'

Pessoal Variável .,. .,. ' ••. , •••.
,

...

67.200,00

2.400,00

Fiscalização de Contratos e de Concessões

P�ssoal Fixo .. , ", .".

Despêsas Diversas ' , .. '. •.•

8�.880,00

9.50.000,00

Divisão de Pavimentaçio

Pessoal Fixo . 31.320,00
o..J
10

I
..Conservação de. LOgl'udouros Púb'ucos

Pe�soal Fixo .'. .., ... ..,

Construção de Logradouros Púbíicos
Pessoal Fbço ., '. ..' ' ..

Pessoal Variável ... '" '" .. '

Material de Consumu

D'espêsas Diversas ". ..' . � .

46.320,00

�7 .920,00

422.760,00

370.000,00

776.068,80

• "1'

Divisão de Viaç�o e Transportes

Pessoal Fixo '" ... ..; .. ' '" .31.320,00.

, Viação

Pessoal Fixo

Pessoal Variável

48.240,00

324.360;00

-

� .�< �,. A-,
,

,

8.82.2 Material Permanente , ..
. " o ••••• .'.. .'.,' . 11, 1.000,00

8.82.3 Material de Consumo .. ' .. ':.... ' .. ' . " .. ' 110.000,00

8.82.4 Despêsas Diversas .. . .. . .. . .. . .. . ' .. 70.000,00

L

Matas e Jardrils ,

8.89.0 Pess'oal Fixo ... .. . " . .. . " .. . .. .. . . .. 11. 520,00

8.89.1 Pessoal Variável . .. . .. . .. .

. .' . " ... 250.920,00

8.89.3 Material de Consumo ... .. . . ..... 3.000,00 �
" . .. .

Transporte, Depósito e Oficinas ,.

8 89.0 Pessoal F,ixo .. , . , . . . ' . .. ... .. ' ... . .. 39.720,00.

8.89.1 Pessoal Variável ...
" . " .

.. . " . . ., .. : 237.00Q,CO ..p.

8.89.2 Material 'Permanente ". .. ' .... ...

. .' . " 51.000,O(l
8.89.3 Material de Consumo ... . . ' ... .. " .. " ... 369.000,00

8.89.4 Despêsas Di'Versas .. . .. . .. . ... .. . .. ' 31.000,00

Divisão de Saneamento e Limpeza 'Pública

13.85.0 Pessoal Fixb '" ' .. .. . .. . ... e .•• .. . •• o; 104.280,00 o..J

8.85.1 Pessoal Variável .. , 665.880,00
l.;.1

.. . ... .. . .. ' . " ....

8.89.2 Material Permanente .. , .. . ... .. . . .. .. ' 10.000,00
8.89.3 Material de Consumo ... ' .. ••• ••• ••• o .•• 80.000,0'0
8.89.4 Despêsas Diversas ... ..' ... ..' ,.' '" '" 280.000,00 5.664,028,80

Dotação n.o 8

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, CA-

DASTRO E PATRIMÓNIO

Diretoríá

8.04.0 Pessoal Fixo ... ... . , . .. . . .. .. . . , . . .. 55.440,00

8.04,tt Material Permanente ' .. " . .. . .. . ... . ." 10.000,00
8.Q4.3 Material de Consumo ... '" ... ... '" .. , 20.000,00

4>

Secção do Pla'i1o da Cidade
8.89.0 Pessoal Fixo '" • o' • 0° .. . .. ' . . , ... ... 36.240,00
8.89.1 Pessoal Variável ... .. . .. . ... .. . . .. . .. 18.240,00
8.89.4 Despêsas Diversas .,. '" ... '.. ... ... .,. 600.000,00



CóDIGOS
Local Geral

;,.'

8.87.0

8.87.1

8.87.2

8.49.2

8.33.2

8.87.3

8.87.0

8.07.1

IL07.2

8.07.3

8.0�.9

8.89.0

8.89,1

8.89.3

8,73.4

-..;1

8.74.4

8.73.4

8.74.4

8.73.4

8.74.4

8.79.4

�

,.,

DESIGNAÇãO DA DESPESA

DesIJ�s�

Efetiva

;_ ", o,',

Divisão de Edificações

Pessoal Fi:xo .. ' .. '

Pessoal Variável ...

MaterIal Permanente
Material Permanente

MateriaL Permanente

Material de Consl!mo

•• ",l 84.360;00

14.400,00...'

5.000,00

'''"-

Divisão do CadaStró

Pessoal Fixo .'.. ..'
Pessoal Variável ' ..
Material Permanente

Material de Consurp.o ...

90.600,00

30.720,00

5.000,00

Divisãó do Patrimônio

Pessoal Fixo '" ,.. ..' 103.800,00-

Cemitérios
-Pessoal fixo .. '.

Pessoal Variável

Material de' Consumo

!O-, 30.240,00

53.40Ó,00
5.ooo,OG

-�, ..

; Dotação n.U 9
DíVIDA PúBLICA

Dívida Interna Fundada

Emissã'o, UnÍficação e tor�olidaçãq.

Despesas Diversas

Amortização e resgate de aI?óHces ..... .•.• . ." .'.

'""-'C"

Despêsas Diversas
Juros de ..(\pólices da Divid,t .. , 111.790,00

Empréstimo da Caixa Econômica Federal de

1941

Despesas Diversas

Amortização conforme contrato de 18-4-1941

Despêsas Diversas

Juros- de 7% do empréstimo tomado -da Cai

xa Econômica Federal do Paraná, de acordo

com o contrato de 18-4-1941 ... ... ... . ..
1.014.399.70

Empréstimo da Cáixa Econômica. Federal de
1943

�espêsas Diversas
Amortização do empréstimo com a Caixa Eco

nômica Federal, nos termos da auto�'izaçãá

contida no Decreto-lei Municipal n. 29, de

1-7-1942 ' .. :.. . ..

Despêsas Diversas

Juros de 8,5% de empréstimo com a Cáixa

Econômica Federal do Paraná, conforme au
tori?=ação contida no Decreto-lei n. 29, de

1-7-1942 ... ... '" ... . ..
94.311,10

Dívida Interna F.lutuante

Despesas Divel'sas .

Restituição de imposto de licença de 1936 e

1937, conforme protocolo firmado entre o Es

tado e o Comércio em 13-6-937 .. ' ... ... . ..

Mutações

Patrimoniais

70.000,00.'

130.000;00

850,000,00

10.000,00

332.000,00

�r.iI

384.857,90

85.026,90

10.000,00

"
Total

J-ol "• .;

2.222.440,00

� .:�

!i.,.

2>.032_.. 385,60

--.:

�

--.::

UI



CODIGO GERAL

8.29.4

8.48.4

8.29.4

8.38.4

8.90.4

8.93.4

8.91.4

8.91.4

8.95.4

3.25.1

8.99.4

.a.!'8.4

8.99.4

8.11.4

8.99.0

8.92.4

8.98.4

8.99.4

DESIGNAÇAO DA DESPESA

Despesa

Efetiva

Mutação

Patrimonial Total

Dotação n." 10

ENCARGOS DIVERSOS

1 - Subvenções

Despêsas Diversas

Amparos ás Sociedades de Socorro -... vôO,OO

102.000,00

16.000,00

'-J"

o-

120.000,00

,

167.709,60

12.450,00

40.000,00

Despêsas Diversas

Hospitais e Casas de_Saúde

Despêsas Diversas
Maternidade e Infância ......... '.....

Despêsas Diversas

Educação e Cultura

2 - Previdência lUunlcipal

Despêsas Diversas

Funcionários Aposentados

Despêsas Diversas

Disponibilidades '"

Despêsas Diversas

Contribuição para previdência do pessoal ope.

rário ... '.. .., '" ... ... '" ... ... . ..

Despês'is Diversas

Contribuição para a Legião Brasileira de As

sistência .. ; ... ;.. .., ... '" ... 10.000,00

-:

Despêsas Diversas

,Pensões Diversas ... ?880,00

3 - Outros Encargos

Junta de Alistamento Militar

Pessoal Variável... .,. 9.400,00

Manutenção de 'Próprios Municipais

Despesas Díversas ' ,. 38.000,00

Assistência aos Municípios

Despêsas Diversas .,.. . .. 50.000,00

serviços Extraordinários

Despésas Diversas ... .,. 10.000,00

Desco�tos sôbre Impostos

Despêsas D�versas ... . .. 150.000,00

""J
""J

Gratificações Adicionais Incorporadas

Pessoal Fixo ' '" .
57.780,00

Indenizações, Restituições e Reposições

Despêsas Diversas. " ., . 10.900,00

Proteção á Família

Despêsas Diversas '" 3.000,00

Despêsas Eventuais

Despêsas Diversas .. : 50.000,00 933.219,60

10.696.l15,20 2.223.884,80 12.920.000,00



J

Art. 3.0 _ A arrecadação das tributações consignadas (Material para conservação de pontes e pontilhões) - 7.28

nas. diversas rubricas orçamentárias, será feita de acôrdo c,?m I (Materiais para obras novas) e 7.52 (Materiais para obras
a legislação e os regulamentos em vigôr e demais instruçoes de saneamento).

expedidas pelo Prefeito Municipal. Art. 5.° - A abertura de créditos suplementares, espe-
Art. 4.0 _ As consignações destinadas á aquisição de dais e extraorçamentários dêpende ae recursos para atender

material de consumo e a pagàmento do pessoal, serão distri- á despêsa, que deverá ser acompanhada de exposição jus

buidas por duodecimos nas 'respectivas dotações, e qualquer tificativa, observadas as disposições em vigôr.

excesso que por ventura se venha a verificar implicará na Art. 6.0 - O exercIcio financeiro começará em 1.0 de

responsabilidade do Diretor do Departamento. janeiro e terminará em 31 d� dezembro, com um mês adicio-

Parágrafo único - Não estão compreendidas na obriga- uai para a sua liquidação e encerramento.
toriedade contida nêste artigo, por conveniência da marcha Art. 'i.o - Revógam-se as disposições em contrário.

dos serviços, as consignações constantes dos seguintes Códi- Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do

gosLocaiS: ---�7.18 (Material.para conservação da pavimen- Estado do Paraná". em 28 de dezembro de 1943.

tação) - 7.19. (Material para novas pavimentações) - 7.20'" •
(Materip.is para conservação de ruas lJ.ão revçstidas) - 7.27 (a) ALEXANDRE BELTR,AO

"'TABELAS .EXPLlCATlVAS DO ORÇAMENTO DA DES,PESA PARA 1944 �.

a>

CÓDIGOS

Local Geral DESIGNAÇAO DA DESPESA Parcela. Consignação Efetiva

Mutações

Patrimoniais Total
�

ADlVIINISTRAÇAO MUNICIPAL

Dotação n.o 1

1 GABINETE DO PREFEITO

8.02. O Pessoal Fixo

1.1 Subsídio dó Prefeito ... ' ..

1.2 Representação do Prefeito . ..

1.3 1 Oficial de Gabinete' (em comis'

são) ... ... .." '.. ... . ..

24.000,00

12.000;00

..

9.600,00

.. fi .�.......... • au ai�' -'"Il� - �, ""_"""""_,,,,,

1 MotoristaClasseG ...

1 Contínuo Classe E ' ..
6.000,00

5.160,00 56.760.00 56.760,00 56.760,00'

Dotação n.O 2 �

2 DIRETORIA DO EXPEDIENTE

E DO PESSOA,L

Gabine!e

8.04. O Pessoal Fixo

2. 1 1 Diretor - Gratificação de fun-
ção '" ' '" .

1 Oficial Administr"ativo Classe V

1 Escriturário Classe I

1 Auxiliar de Escritório Classe' E

1 COntinuo Classe E '.. '.. . ..

3.000,00

18.000.00

7.200,00

.5.160,00

5.160,00 38.520.00 38.520,00 �

<D

8.04.1 Pessoal Variável

2.2 Pessoal Variável do Gabinete do
Diretor, conforme tabela nU1:né-

rica '" '" .. ' . 3.600,00 3.600,00

2.3

2.4

8.04.2 Material Permanente

Móveis e utensílios

Livros e encadernações
4.000,60

2.QOO,00 6.000,00
6.000,00

2.5

2.6

2.7

8.04.3 Material de Consumo

Material de Expediente '" ' ..
Material elétrico e accessÓI'ios
Material para limpeza e conser-

vação ... ... '.. ... '.. . ..

15.000,01)

1.000,00

5.000,00 21.000,00 21.000,00



r

CÓDIGOS Mutações

Local Geral DESIGNAÇãO, DA DESPESA Parcela Consignação Efetiva Patrimoniais Total

8.04.4 Despes,as Diversas

2.8 Publicação dt; atqs oficiais ... . 22.000,00

2.9 Publicações diversas '" ... '" 18.000,00

2.10 Telegramas e portes de correio 2.000,00

2.11 Diversas despesas ' .. ... .. . . . 8.000;00 50.000,00 50.000,°0
..,

Sc��viçode Expediente e Portaria.

8.09.0 Pessoal Fixo "'

2.�2 :1 Escriturário Classe N ., ...... ... 9.600,00

1 Escriturário Classe I .. . ' .. 7.200,OQ

1 Auxiliar de Escritório Classe G 6.000;00

1 P�uxiliar de Escritório Classe E 5,160,00 Ol

1 Àrquivisfa Auxiliar Classe E . 5.160,00 .0

1 Arquivista Auxiliar Classe D . 4.800,00

1 Guardião Classe E '" ' .. . .. 5.160,00
,

Excédentes:

r Porteiro ' .. .. .
" . " . .. . 6.048,00

1 'L'elçfonista ... ... .,. ... .,. 6.048,00 55.176,00 55.176,00
___t

8.09.1 Pessoal Variável

2.13 Pe3soal Variável do Serviço ,de

Expediente � POl'tal'ia, conforme

tabela IlUmérica ' .. .. . ' .. • o... 15.120,00 15.120,00

Seníço de Pessoal e Fôlhas

8.07-.0 Pessoal Fixo

2.14 l' EEcrlturário Clilssé L
. ".' ' .. 8.400,00

:;,o

2 Auxiliares de Escritório Classe

H a Cr.$ 6.600;00 '" ... . .. 13.200,00

2 Auxili<\re;; de Escritório Classe
G a Cr.$ 6.000,00 .. : ' .. .. . 12.000,00

1 Auxiliar de Escritório Classe E 5.160,00 38;760,00 38.760,00

8.07.1 Pessoal Variável

2.15 - Pessoal Variável do Serviço d.e
Pessoal e Fôlhas, conforme tabela
numérica ... .. . ..... .. . ... 3.600,00 3.600,00

Serviço de Comunicações

8.09.0 Pessoal Fixo

2.16 1 EscrituráJ;ÍO Cl1\sse I ... '" .. 7.t°o.oO 7.200,00

8.09.1 Pessoal Variável r

Ol2.17 Pessoal Variáve� do Serviço de .....

Comunicações, conforme tabela
"-

numérica ' .. " . . ..
. " ..... 19.800,00 19.800,00

Bibliotéca Pública de Curitiba

8.34,0 Pessoal Fixo

2.18 1 Bibliotecário Classe P '" ... 10.800,00

1 Auxiliar de Escritório Classe H 6.600,00

1 Continuo Classe E .,. ' .. .. . 5.160,00

1 Servente Classe C ..'. .. .
" . 4.320,00 26'.880,00 26.880,00

8.34.2 Material Permanente

2.19 Aquisição e encadernação de li-

vros ... ., . ... ... . ' .... .0.0 18.'000,00
2.20 Móveis e utensílios ...

' .. .. . 2.000,00 20.000,00 20.00.0,00 305.656,00



'!-,'

CóDIGOS lUlltaÇóes

Local Geral DESIGNAÇAO DA DESPESA Parcela Consignação Efetiva Patrlmoniais Total

Dot�o n.o 3

3 �EPARTAMENTO pE FAZENDA

Diretoria

8.04.0 Pessoal Fixo

3.1 :1 Diretor - Gratificação de

função .,. ... '" ......... 6.000,00

1 Oficiál Administrativo Classe

X ... ' .. .. . .. . . .. .. . . .. 20.400,00

1 Auxiliar de Escritório Classe
o>

Q, '." ... .. . ... .. . . .....
6.000,00 N

1 Motorista Classe G ... '" ... 6.000,00

1 Continuo, Classe E ... .. . .. .
5.160,00 43.560,00 43.560,00

íl. 04.2 Material l;'ermanente

3.2 Móveis e utensílios' ... ' .. .. . 3.000,00 3.000,00

8.04.3 Material de Consumo

3.3 Material para limpeza e conser-

vação . , . .. . .. . . , . .. . " .
/

2.000,00 2.000,00

8.13.4 Despêsas Diversas

3.4 Porcentagem ao pessoal do De-

partamento de Fazenda, nos têr-

mos do Decreto-lei n, 64, de

30-9-1943 .........._. ' ..... 139.650,00 139.650,00

Divisão de Contabilidade

8.07.0 Pessoal Fixo

3.5 1 Chefe de Divisão -Gratifica-

ção de função ... .. . .. . .' .. 3.000,00

1 Contador Classe V ' .. .. . " . 18.000,00

1 Contador Classe T '" .. . ' .. 15.600,00

1 Contador Classe R ...
" . ' .. 13.200,00

1 Guarda Livros Classe P ...' .. 10.800,00

I- Escriturário Classe L
.. .

" .
8.400,00

1 Escriturário Classe I '"
.... 7.200,00

1 Auxiliar de Escritório Classe

H .. ' .. . ' .. . .. .. .
" . . . 6.600,00,

1 AUxiliar de Escritório Classe

E ... . . .. . ' .. .. .
" . . . 5.160,00

1 Servente Classe C ...
. .... ... 4.320,00 92.280,00 92.280,00

8.07.2 oJMaterial Permanente
t.l

3.6 Móveis e utensílios ...
. .. o ••

-
4.000,00 4.000,00

8.07.3 Material de Consumo
3.7 Mateljal de Expediente

' .. .. . 12.000,00
3.8 Materiais diversos

... .. . .. . 2.000,00 14.000,00 14.000,00

8.07.1 Pessoal Variável

8.9 Pessoal Variável da Divi�ão de
Contabilidade, conforme tabela 3.600,00 3.600,00
númerica ... .. . .. .

" . " .

Divisão da Receita e Tesouraria

8.09.0 Pessoal Fixo

3.10 1 Chefe de Divisão - Gratifica-

ção de função ...
... . ...... o •• 3.000,00 3.000,00
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CODlGO GERAL DESIGNAÇÃO DA DESPESA

8.09.1 Pessoal Variável
3.'11 Pessoal Variável da Divisão da

Receita e Tesoúraria, conform�

tabela numérica .... , ....

Re'eebedoria c' Pagadoria

.

8.09.0 'Pessoal Fixo

3.12 1 Tesoureiro Classe V '" ... .

1 Auxiliar de Tesoureiro Classe,

Q " ,' .. '" .
1 Auxiliàr de Tesoureiro Clas-

se N ' ,

2 Oficjais Administrati"os Clas-

se Q a Cr.$ 12.000,00 '" ...

1 G'uarda Livros Classe P ... ..
1 Escriturário Classe N ... . ..

2 Auxiliares de Escritório Clas-

se G a Cr.$ 6.000,00 .. , . ' ..

Québra de Caixa

8.09.0 Pessoal Fixo

3.J 3 Québra de caixa. a A Tesoureiro
Classe V . �. ".. ..... ... . .'...

R evisifo c Preparo da Receita

8. p. O Pessoal Fixo

D

\

18.000.00

12.000,00

9.600,00

24.000,00

10.800;1)0

9.600,00

12.000,00

"'" - � -..- - -.,'- - - - ---� ��-

3.1jl 2 Oficiais Administrativos Clas-
se Q a Cr.,$ 12.000,00 •.. , '"

1 Escriturário Classe N . . ..•.
1 Guarda Classe J '" '" '"
4 Guardas Classe H a Cr.$ .

6.600,00 '.. ... '" '" .
2 Auxiliares de Escritório Clas-

l?e H a Cr:$ 6. 600,nO ., "'.'

Emissão e Contrôle. lla Receita
Pessoal Fixo

3 Escriturários Classe r a .

Cr.$ 7.200,00 ... '.. '" '"
2 Auxiliares de Escritório Claf-

se H a Cr.$ 6.600,00 '" .... ..
1 Guarda Classe II '" ... . ...
1 Auxiliar de Escritório Classe G
3 Auxiliares de Escritório ClaI-

se E a Cr.$ 5.160,00 ... ' .. � ..
1 Servente Classe C '"

8.07. 1 Pessoal Variável

Pessoal Variável do Serviço de
Emissão. E' Contrôle da Receita,
conforme tabela num{'rica ....

8.07.0

3.15

3.16

3.17

3.18

8. 07.2 Material Permanente

Moveis e Utensílios

Aparelhamento Mecanico

Pagamento a efetuar no exerci-

cio '" '" ... '" '"

3.19
,

8 . 07. 3 Material de Consumo

Materia.! de Expediente
.....

.'

24.0QO,00

9.600,00

7.800,00

26.400,00

13.200,00

--"-----,

21.600,00.

13.200,00

6.600,00

6.000,00

15.480,00

4.320,00

4.000,00

221.000,00

--

6.000,00

96.000.00

9(l0,OO

81.000,01)

67.200,00

3.600,00

225.000,00

36.000,00

Despesa

Efetiva

6.000,oa

96,000,00

900,00

..1

81.000,00

67.200,00

3.600,00

36.000,00

Mu&a4láo

Patrimonial

lI'

�

225.000.

Total

�

03,

.p.

u

03.

UI
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CÓDIGOS , Mutações

Local Geral DESIQNAÇ1W DA D�SPESA Parcela Consignação Efetiva Patrimoniais Total

Divisão de Fizcalizàção

8.12 O Pessoal Fixo

3.20 I Chefe de Divisão - Gratifica-

ção de função ." .. . .. . ... 3.000,00

1 Oficial Administrativo Classe

V ... o •• . , . ' .. " . . .. . . 18.'000,00

r Oficial Administrativo Clas-

se U '" .. '. ' .. '" .. , .... 16.800,00

2 Oficiais Administrativos Classe

S a Cr.$ 14.400,00 .. , ... . .�. 28.800,00 I

4 Fiscais Classe Q a Cr.$ ....

12.000,00' .,. : . � 48.000,00
(Xl

.. . .. . . .. 9'.

10 Guardas Classe J a Cr.$ ....

'7.80(Mo .. . ... ..., .. . . .. 78.600,00
15 Guardas Classe H a Cr. $ ...

6.600,00
" o

... .. . .. . .. . 99.000,00

1 Escriturário Classe L .. . ... 8.400,00

1 Auxiliar de. Esçritório Classe

H '" ' .. .. . . ..
" . . �. . .. 6.600,09

i Auxiliar de Escritório Classe

E ... ... ... ... ... ... ... 5.160,00

2 Motoristas Classe G a Cr. $ ..

6.000,00 '" . , . ... .. . . .... 12.000,00

1 Continuo Classe E '" .. . ... 5.160,00
1 Servente Classe C ' .. .. . .. . 4.320,ÕO 333.240,00 333.240,00

8.1�.1 Pessoal Variável

3.21 Pessoal VarIável da Divisão de

Fiscalização, conforme tabela nu-

mérica '" .,0 • .. . .. . .. . ., . 19.200,00 19.200,00

8.12.3 Material de Consumo
3.22 Material de Expediente '" . .. 10.000,00
3.23 Material para Jimpêza: e conser-

,'ação ' .. .. .
" . .. .

" . 2.000,00 12.000,00 12.000,00

Locomoção

8.12.0 Pessoal Fixo
3.24 Lbcomoção de Guardas ...

.. . 6.000,00 6.000,00

Agências Distritais

8.13.0 Pessoal Fixo
3.25 2 Guardas Classe J a Cr.$ ... . ..

00
7.800,00 ' .. 15.600,00 --.I... .. . .. . .. .

2 Ser'ventes Classe C a Cr.$ ..
4.320,00 ... .. . ' .. . .. o, •• 8.640,00' 24.240,00 24.240,00

8.13.3 Material de Consumo
3.26 Material de Expediente '" ... 1.000,00
3.27 Material para limpêsa e conser-

vação .. . ' .. . .. . ..
" . .. . 600,00 1.600,00 1.600,00

Depósito de Inflamáveis

8.69.0 Pessoal Fixo
3.28 1 Guarda ClaSSe H

" . " . 6.600,00
1 Guardião Classe C '" '"

... 4.320,00
1 Servente Classe C ' ..

... 4.320100 15.240,00 15.240,00
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Despesa

Efetiva

Mutação

Patrimonial TotalCODIGO GERAL DESIGNAÇÃO DA DESPESA

Aferição de Pesos e l\ledidas

8.12. O Pessoal Fixo

3.29 1 Escritlll'ário Classe N '" '"

1 Eseritürário ,Classe L ... ... .

1 Servente Classe C.,'.

9.600,00

8.100,00

4.320,00 22.320,00 22.320,00

8.12.3 Material de Consumo

8.30 Qhumbo para aferição i.ooo,oo

,

1.000,00

:M;atadourós Municipais

8.69.0 Pessoal Fixo

1 Oficial' " Adminjstrativo

se S '"

1 A:uxiJiar áe Escritório

se E •... , ....

1 Servente Classe C ...

Clas-. '1'''' r�
'... co"

ClI»3'.31,

14.400,00 -I.
Clas-

. .. " 5.160,00 i;' li _"

4.320,00 �.880,OO 23.880,OQ

;�
8.69.1 Pessoal Variável

� 3.32 Pessoal Variável conforme ta-

bela numérica, para os Matadou-

ros Municipais .. . ... . .. .. .

8.69.3 Material de. Consumo

3.33 Combustivel e outros materiais
;O'

Serviço' Sanitário

8.46.0 Pe::;soal Fixo

�
,J

�,:-;'r"",�-""'"

105:640,00 105,. 64Ó,OO

12.000,00 a.ooo,O/}

,t

•

=�=-=-�

�

3.34 1 Médico Classe S .,. ... '" . 14.400,00
2 Veterinários Classe " Q a Cr. $

�,12.000,00 ...
... '" ... '" 24.000,00

1 Vetetinario Classe N '.. . ... 9.600,00
5 Guardas San,itários Classé E a_

25.800�OO5.160,00 '" '" '.. ... ... ..
76.120,00 76.120,001 Servente Classe C " .

.. . .. . 4.320,00

8.46.3 Material de Consumo
2.000;99 2.000.003.35 Medicamentos, etc.

.. . ..

8.46.4 DespêsasbiveJ:;sas
�.OOO,OO 2.000,00 1.479.270,00

3.36 Exames 'radiológicos '" '...
" .

Dotação n.o 4

4 ALMOXARIFADO
.:

•>D>!"8.0'1.0 Pessoal Fixo
.

4.1 1 . Alm,oxarife - G:r;atLficação de

função ... '" '" . .. '" ... 2.400,00
1 Oficial Administrativo Clas-

se S '" '" '" '" ' .... '" 14.400,00
1 Guarda Livros Classe P .

... 10,800,00
1 Conferente Classe G '" ... .. 6.000,00
1 Conferente Classe E ... '" .. 5. 160,QO
1 Servente Glasse A '"

" . " . 3.600,00 42.360,00 42.360,00
-�

1$.07.1 Pessoal Variável
4.� Pessoal Variável .do Almoxarifa-

d(), conformé tabela numérica '"
3.360,00 3.360,00

6.07.2 Material Permanente
�'7•. 3, MóveIs e utensílios

.. . .. . .Ó • 2.000,00 2.000,00

-



OODIGOS

Local Geral

Despesa

Efetiva

Mutacões

Patrimoniais TotalDESIGNAÇãO DA DESPESA

8.07.3 Material de Consumo

4.4 Material de expediente '" ...

4.5 Mflterial para' limpêsa, conserva
ção e accessórios ... ... '.. ' ..

3.000,00

600,00 3.600,00 3.600,1)0

8.07.4 Despêsas Diversas

4.6 Diversas despêsas ... 1.000,00 1. OOO.'JO 52.320,00

fi

Dotação 0.0 5

PROCURADORIA MUNICIPAL'

8.13. O Pessoal Fixo

5.1 1 Advogado Classe X .

1 Auxiliar de Escritório Clas-

se H ... ' .....

1 .continuo Classe E ...

20.400,00

6.600,00

5.160,00

-o

C

32.160,00 32.160,00

8.13.2 Material Permanente

5.2 Móveis e utensílios '"

5.á Encadernações .. , ... ... ' ..
5.4 Aquisição de liVros técnicos

1.000,00

1.000,00

1.000,00 3.000,00 3.000,00

8.13.3 Material de Consumo

5.5 Material para limpêsa, conser

vação e accessórios ...

5.6 Material de expediente ... , ..

500,00

4.500,00 5.000,00 5.000,00

8.13.4 Despesas Diversas
.'

.....,.-.. -

\

5.7 Despesas Judiciais... ... ... .. 5.000,00

5.8 Diversas despêsas '" '" '" ... 1.000,00 6.000,00 6.000.00

Sel'viço da Divida Ativa

3.11.0 Pessoal Fixo

li.l� 1 Advogarlo Classe Q '" ... . .. 12.000,00

1 Escriturário Classe L .. . ... 8.400,00

1 Escriturário Classe I ... .. . 7.200,00

1 Auxiliar de Escritório Classe H 6.600,00

1 Auxiliar de Escritório Classe E 5.160,00 ,.

1 Servente- Cla:;se C ' .. ' .. .. . 4.320,00 43.680,00 43.680,00

8.11.4 Despêsas Diversas

ruo Porcentagens sôbre n arrecada-

ção da Dívida Ativa ... ...

'" 36.000.00 36.000,00 125.840,00
. t

-D

Dotação n.o 6 ,.' :�! fj .....

• !>!

fi SERVIÇO DE ESTATISTICA.

8.07.4 Pessoal Fixo

6.1 1 Agente de Estatística
" . ... 9.600,00

1 Estatistico Auxiliar Classe I .. 7.200,00

1 Estatístico Auxiliar Classe H 6.600,00

1 Servente Classe C ... ... .. . 4.320,00 27.720,00 27.720,00

8.07.1 Pessoal Variável

6.2 Pessoal Variável do serviço de

Estatística, conforme tabela nu-

mérica .. . .. . ' .. . ..
" . . .. 13.200,00 13.200,00

8.07.2 Matepal Permanente �.. ,-
_.... . �

6.3 Móveis e utensílios ., . . .. 2.000,00 2.000,00



•
TotalDESIGNAÇãO DA DESPESACODIGO GERAL

Despesa

Efetiva

Mutábio .

Patrimonial

8.07.3 Material de, Consumo

6.4 Material de .expediente

6:5 Material para limpêsà, \:onserva
ção e accessórios '" '" ... . ..

8.07.4 Despêsas Diversas

6.6 Diversas despêsas

7

Dotação n.o 7

DEPARTÀMENTO DE OBRAS
E VIAÇÃO

Diretoría

8 . 04 . O Pessoal Fixo

-7.1 1 Diretor � Gràtificação de fun-

ção .. , .,. ' .

1 Engenheiro Classe X . .

1 Auxiliar de Escritório Classe G

1 Motorista Chisse G
1 Contínllo Classe E .,. ... . ..

�_... _.�..-

Serviço de Protocolo, Expediente
e COQtrôle

8.07. O Pessoal Fixo

7'.2 1 OfIcial Administrativo Clas.-

se U '" ..

�

1 Escriturário Classe N .

1 Escriturário 'Classe I .

1 Continuo Classe E ... . ..

8.07.1 Pessoal Variável

7.3 Pessoal Variável do Serviço de
Protocolo, Expediente e Contrôle,
.c.onforme .tabela numérica

8 .07 .2 Material Permanente
7.4 Móveis e utensílios .. ,

7.5 Instrumentos e aparelhos

..

8.07.3 Material de Consúmo

7.6 Material de expediente .

7.7 Limpêsa e conservaçã� . .
7.8 Material para levantamentos to

pugráftcos ... ... .. ... . .' ...

Divisão Técnica e de Fiscalização

7.9

8.07. o Pessoal Fixo

1 Chefe de Divisão - Gratifica-

ção de função ... ." ... .

1 Engenheiro Classe V . .

1 Engenheiro Classe S '" ..

1 Desenhista Classe P . .

1 Desenhista Classe L ..
1 Auxiliar de Desenhista Classe H

1 Auxiliar de Desenhista Clas-

se G ..• ' .. '" .. , '" ...

3.600,QO

360,00

6.000,00

20.400,00

6.000,00

6.000,00

5.160,00

1�.800,00

9.600,Ot'l

7.200,00

5.160,00

5.000,00

10.000,00

3.960,00

1.200,00

43. 560,0(

38.760,00

7.20.0,0.0

15.000,00

3.�60,00

�.200,00

4�.p60,OO,

38.760,00

7.-200.00

15.000,00

3.000,00

2.400;00 20.400,00 20.400,00

----�'�:�ifm:�t ;��� � '�T�:� ��. �

3.000,00

18.000,00

14.400,00
10.800,00

8.400,1)0

6.600,QO

6.000.00 67.200,00

,

67.200,00

15.000,00

48.080,00

-o
IV

,.

c

.-------

-.C)

t.>



•
CÓDIGOS Mutações

Local Geral DESIGNAÇãO DA DESPESA Parcela CoasiPaçáo Efetiva Patrimoniai!l Total

8.07.1 PeSsoal Variável

7.10 . Pessoal Variável da Divisão Téc-

nic? e de Fiscaliação, conforme ...

tabela numérica ' .. .. . ... " . 2.400,00 2.400.00

Fiscalização de Contratos e de

C0'i.1CeSSÕes

8.06.0 Pessoal Fixo

7.11 r Oficial Administrativo Classe S 14.400,00

1 Oficial Administrativo Classe Q 12.000.00

1 Escriturário Classe L ... .. . 8.400,00

l' Escriturário Classe I ... 7.200.00 .o
..

""1 Guarda ClasseJ ... .. . 7.800,00

2 Guardas Classes H a Cr. $ .... I'

6.600,00 ' .. .. . " . . .. . .. 13.200,00

4 Guardas Linha Classe C a Cr$

4.320,00 .,. .. . .. . .. . . .. 17.280,00

1 Servente Classe A '" . , . ... 3.600.00 83.880,00 8"3.880,00

-----

8.88.4 Despesas Diversas

7.12. Iluminação Pública ' ..
--- - .. 950.000,00 950.000.00

Divisão de �avjmentaçio
..

8.81.0 Pessôal Fixo

7-.13 1 Chefe de Divisão - 'Gratifica- ,

ção de função ... ... . .. ... 3.000,00

1 Engenheiro Classe V ... .. 18.000,00. ".)

;'

1 Motorista Classe G ... ... '" 6.000,00

1 Servente Classe C '" ... . .. 4.320,00 31.320,00 31.320,00

Conservação de Logradouros' PÚ-

blicos

8.81. O Pessoal Fixo

7 ..14 1 Engenheiro Classe S ••• '.0<" 14.400,00

1 Topógrafo Classe P ... '" ... 10.800,00

1 Mestre de Obras Classe N ... 9.600,00
1 Feitor Classe I ... .. . . .... 7.200,00

1 Apontador Classe C .,.
... 4.320,00 46.320.00 46.320,00

constmçâo de Logradouros PÚ-

blicos

8.81.0 Pessoal Fixo'

-D7.15 1 Engenheiro Classe T '" ... . .. 15.600.00
CI\

1 Engenheiro Classe S ... '" ... 14.400,00

1 Topógrafo Classe P '.. ... . .. 10.800,00

1 Feitor Classe L ... '" '" ... 8.400,00

2 Feitores Classe I a Cr. $ ....

7.200,00 ... .. . .. . - .. . . 14.400,00

1 Apontador Classe C '"
.. . .. 4.320,00 67.920,00 67.920.00

�

8.81.1 Pessoal Variavel
7.16 Pessoal Variável da Divisão de

Pavimentação, conforme tabela

numérica .,. ... ... '" ... . .. 337.800,00
7.17 Transporte contratado '.. ... . .. 84.960,00 422.760,09 422.760,1)0

,

8.81. 3 Material de Consumo
7.18 Material para conservação da pa-

vimentação ... .. . .. . .. . ' .. 120.000.00



Q

CóDIGOS � Mutações

J�ocal Gera,l DESIGNAÇÃO DA DESPESA Parcela Consignação Efetiva Pa&rimouiais- Total

-

'"7.19 Material para- novas pavimenta-

ções ... ...... . '" ., . .. . . .. '240.000,00

7.20 Materiais para cOI).servação de

ruas não revestidas ...... '" .. 10.000,pO 370.000,00 370.000,00

8.89.4 De�pêsa1'l piversas

7.21 PavimeJ1taç�Q por contrato .... 776.068'.80 776.068,80
\

:Divisão de Viação e Transportes

8,89.,0 ,Pessoal Fixo

7..22 1 Chefe de, Divisão - Gratif�cação

de função ... ' .. 3.000.00
-o

.. . . .. .. . a-

I Engenheiro Classe V '" .... 18.000,00

1 Motorista Classe G ... . .. .. . 6.000,00

1 Servente Classe C ....
" . .. . 4.320,00 31.320,00 31.320.00

----

Viação

8.82.0 Pessoal Fixo

7.23 1 Engenheiro Classe T ... .., ... 15.600,00

1 Seccionista ,Classe I .,. ... . .. 7.200,00

1 Servente Classe C .......... 4.320.00

2 Feitores Classe L, a Cr.$ .....

8.400,00 ... " . ' .. .. . . .... 1�.800,00

1 Apontador Classe C .. , ...... 4.320,00 48.240,00 48.240,00

8.82.1 Pessqal Variável

'.,"

n

7.24 Pessoal Variável do Serviço de

Viação, conforme tabela numé-

rica ... '" ' .. '" .
Transporte contratildo _.. .,.

I �;,

7.25
266.280,00

58.080,00 324/360.GlJ 324.360,00

7.26

8.82.2 Material Permanente

Ferramentas '" ... 1.000.00 1.000,00

8.82.3 Material de Consumo

7 ,,27 Material para conservação de pon-'

tes e pontilhões ... '" ... . ..

,7.28. Materiais para obJ;'as novas . "'"

'.

30.000,00

80.000,00 110.000,00 11'0.000,00

8.82.4 DespêsasDiversas

7,.29 C'onstrução de estradas por con-

trato ... . �. '" ... '.. .,. '" 70.000,90 70.000,00
..o
�

l\'fatas e Jardins

8.81.0 Pessoal Fixo

7.30 1 F�itor Classe I '.. '" ... . ..
1 �pontadoi: Classe C '" ...•

I:

� 7. .?QO,QO

4.320,00 11.520,00 11.520,00

8 . 81. 1 Pessoar Variáve)

7.31 Pessoal Variável do Serviço de
Matas e Jardins, confo!'me tabela
numérica ... .,.

7.32 .Transporte contratado ... '" ..
241.560,00

9.360,00 250.920,00 250.920,00

8.81. 3 Material de Consumo

7.33 Material para conservação de ma
tas e jar�ins ... ... '" ... .,. 3.000,00 3.000,00



�

CóDIGOS
Mutações

JAJcal Gerál DESIGNAÇAO DA DESPESA P�rcela Coasipat'io Bletiva Patrimoniais Total

Transporte, Depósito e Ofieinas

8.89,0 Pessoal Fixo

7.34 1 Engenheiro Classe S '" ...u ••• 14.400,00

1 Auxiliar de Escritório Classe H 6.600,00

1 Mestre de Oficinas Classe L ... 8.400,00

1 Mecanico Classe G '" ., . .. . 6.000,00

1 Servente Classe C ...' ... ... 4.320,00 ag.720,OO 3D.720,,00

.

,
.,.

I '(� "� ,. ...�,. ;:"

,

' 1�

8.89 ...1 Pessoal Variável

'.35 Pessoal Variável do Serviço de I
Transporte, Depósito e Oficinas,

conforme 'tabela numérica""" ... 237.000,00 237.000,00 -o
CD

,

8.89.2 Material Permanente

7.36 Aquisição de accessórios para veí-

culos '., .,. ." ... '" ... . .. 15.000,00

7.37 Adatação de aparelhos de gazoge-

nio ... .. . .. . " . .. . ' .. .. . 20.000,00

7.38 Semovente e pertences ... .,. .. 6.000,00

7.39 Materiàl permanente para as ofi-

cinas .,. ... ... ... ... '" .. ' 10.000,00 51.000,00 51.000,09

8.89.3 Material de Consumo

7.40 Peças para veículos ' .. .. . ...
40.000,00

7.41 Materiais para odeI1ósito e ofici-

nas '" .. . ... . .. . ...... . ..
25.000,00

7.42 Aquisição de pneus .. , ." '" .. 20.000,00

7.43 Combustíveis e lubrifican,tes ... 230.000,00

-------�---............-----....--..........---------------........-....-......................------...-........_�r..-----..�-.---...,�=-----.....-......

7.44 Forragens,diversas . .. '" '" ... 48.000,00
7.45 Ferragens '.. ... ... .,. .,. . .. /l.OOO,OO 369.,000,00 369.000,00

-

8.89.4 Despêsas Diversas
7.46 Consêrtos de veículos e compresso-

soras em oficinas particulares .. 24.000,00
7.47 Ornamentação e iluminação para

festividades cívicas ... ' .. .... . 10.000,00 34.000,00" 34.000,00 \
--<

Divisão de Saneamento e iLimPêsa
Pública

8.85.0 Pessôal Fixo
7.48 1 Chefe de Divísão -'Gratificação

,..-;

de .função ... ,' '" '" ... '" 3.000,00
1 Engenheiro Classe V '" ... '" 18.000,00

-D• 1 Engenheiro Classe S '.. ... '" 14.400,00
-D

1 Oficial Administrativo ClaSSe Q 12.000,01)

1 Servente Classe C '" '" " ... �.320,OO
1 Mestre de Obras .Classe N ... 9.600,00
2 Feitores Classe L" a Cr.$

.

8.400,00 '" ...
'" '" .

. ,. .16.800,00
1 Feitor Classe I ... '.. '"

0'0 • 7 .200,09
1 Feitor Classe G '" ... '.. . .. 6.000,00
3 Apontadores Classe é a Cr. $ "

4.320,00 ... ... ... .., '" .,. 12.960,00 104.280,00 104.280,00

8.85.1 Pessoal Variável
7.49 Pessoal Variável da Divisão de Sa- .

neamento e I:.impêsa Pública, con-

forme tabela numérica '"
..... 637.800,00

7.50 Transporte contratado '" '" .,. 28.080,00 665.880,00 665.880,00
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CóDIGOS

I.ocal Geral Consigna.ção Efetiva Tota.lDESIGNAÇAODA DESPESA fl'rcela

8.89 . � Material Permanente

7.51 Ferramentas .... '"

8 . 89 . 3 Material de C�msumo

7.52 Materil;lis para 'obras de sanea-

mepto '" " '. ... ... '" ... . ..

10.000,00

80.000,00 80.060,0{)

8.89.4 Despê�as Diversas

7.53 Obras de saneamento .por contra-
to " .. 280.000,00 280.000,00'

Dotação n.O 8

8 DEPARTAMENTO DE EDIFICA

ÇÕES, CADASTRO E PATRIMô
NIO

.Diretoria

8.04.0 Pessoal Fixo

1 Diretor - Gratüicação' de fun-

çao .,. '" ',' : .

1 Engenheiro Classe' X .,. ..

1 Escriturário Classe L .' ..

1 Auxiliar de Escritório Classe E

1 Motorista Classe G ... ... . ..
1. Contínuo Classe E '" .,. .,.

1 Se,rvente Classe C ... ... ... . .. 55. 440,O!)

8.1

'I k"l

'6.000,00

20.400,00

8.400,00

5.160,00

6.000,00

5.160:00
4:.320,00 55.440,00

L

1'lutações

Patrimoniais

10.000,00

�

• -- �---- ... _-�, ". � U--'-�J$p'tt t __ �

5.664.028.80

�.
-�

8.04.� Material Permanente c.

8.2 Móveis e utensílÍos '"
' .. • r 10.000,00

10.000,00

8.04.3 Material de" Consumo
8.3 Material de'exp'edIente '" "" ... 15.000.008.4 Materiais diversos .,. ... . ....•. 2.000,00

, , \ I �. �'. '.: lu
8.5 Impressos e fichas

... ... ... 3�000,00 20.000.00 20.000,00

Secção do Plano da Cidade
.

/
I

9.89.0 Pessoal Fixo
'8.6 1 Engenheiro Classe V ... '" '" 18.0QO,00

1 Desenhista Classe N '"
... 9.600,00

1 Arquivista Auxiliar Classe C . 4.320,00
i Servénte Classe C '" '" .,. 4.320,00 36.240,OÓ 36.240,00

8.89.1 Pessoal Variável

-
8.7 Pessoal Variável da Secção do P.la-

-
c
....no da, Cidade, conforme tabela nu-

mérica '" '" ..• ... ... '" ' ..
18.240,00 18.240,00

8.89.4 Despesas 'DiverSa:;'"
8.8 Desapropriações e Indenizações .•

600.000,00 600.000,00
.

DiVisão de Edificações

8.87.0 Pessoal Fixo
8.9 1 Chefe de Divisão - Gratificação

de função '" '" '"
." ...... 3.000,�q

1 EngeIJ.veiro Classe V ... ... '" 18.000,00
1 Engenheiro Classe T '.. '" . 15.600.00
1 Seccionista Classe I '" '" '" 7 .200,00
1 Topógrafo Classe Q ...

.... 12.000,00
1 Topógrafo Classe P ... ... '" 10.800,00

1-4

8

.1

�

-c



'�

CÓDIGOS
>

Mutações
� .... 'loJ'o- :- .... �

Loca! C'eral DESIGNA'ÇAO DA DESPESA , Parcela Consignação Efetiva. Patrimoniais Total
---.-

1 Auxiliar de Escritório Classe H 6.600,00

1 Auxiliar de Escritório Classe � 5.160,00

1 Motorista Classe G ... '.. .,. 6.000,CO 84.360,00 84.360,00

8.87.1 Pessoal Variável

8.10 Pessoai Variável da DJvisão de

Edificações, conforme tabela nu;-

mérica '.. ... .,. ... . '.. ... . .. 14.400,00 14.400,00

8.87.2 lli'raterial Permanente

8.11 Construção dE. próprios munici-

� pais ... .. . .... . .. . ' .. . .. 70.000,00 70.000,00
.....

..:;, S
8.49:2

.... -j.

Material Permanente
,

8.12 Con,struçãe de Postos de Saúde
I ..

,

municipais ... " .. ... ' .. 13,Q.OOO,00 130.000,00

8.33.2 Material Permanente

8.13 Construção de Escolas Municipais

e Parques lnfantís - Convênio do

En8ino Primário '.. .,. ... . .. 850.000,00 850.000,00

8.87.3 Material de Consumo ,

,

8.14 Placas para numeração ... ... . ..
j I l

5.006,005.000,00

Divisão do Cadastro

8.07.0 Pessoal Fixo

8.15 1 Chefe de Divisão - Gratifica-

ção de função ... ... ... .,. . 3.000.00

,,""•...------------------------------------...._...'w,_----------� ---..

1 Engenheiro Classe V ... . ..

1 Engenheiro Classe S . '"

1 Topógrafo Classe Q, '.. .... ..

2 Topógrafos Classe P a Cr. $ ..

10.800,00 ... '" ' .

1 Secciónista Classe, I '.. . ..

1 Desenhista Classe L ..

1 Motorista Classe G . ..

8:16
8.07.1 Pessoal Variável

Pessoal Variável da Divisão do

Cadastro, confonne tabela numé-

rica ' ' .
...

8.07.2 Material Permanente

8.17 Instrumentos e aparelhos ... . ..

8.07.3 Material de Consumo

8.18 Materiais para cartas e plantas ...

8.09.0
Divisão do Pau-imôlllo
Pessoal Fixo

1 Chefe de Divisão - Gratifica-

ção de função ., .. ... ... ' ..

1 Engenheiro Classe V '.. '" ..
1 Topógrafo Classe Q '" '" ...
1 Desenhista Auxiliar Classe G ..

1 Escriturário Classe N . ....

1 Escriturário Classe L '" .

2 Escriturários Classe I a Cr. $ ..

7.200,00 ... '" '" ... . ....
1 Auxiliar de Escritório Classe H

1 Auxiliar de EscritórIO Clas-

se G ...... '" ......

8.19

-�

18.000,00

14.400,00

12.000,00

21.600,00

7.2,00,00

8.400,00

6.000,00

.....

o
.tN

3.000,00

18.000,00

12.000,00

6.000,00

9.600,00

8.400,00

14..100,00

6.600,00

6.000,00



CÓDIGOS

Local Geral DESIGNAÇãO DA DESPESA TotalParc�ia Consignação

3 Auxiliares de Escritório Clas

se E a Cr.S. 5.160,00

1 Servente Classe C .,. ... . ..

ll.89. O

Celtlitérios

Pessoal Fixo

3 Zeladores Classe

5.160,00 ..

E a Cr.$ ..8.20

Excedentes

8.89. O Pessoal Fixo

8.21' 1 Administrqdor ... ... ". . ..
1 Ajudante de Administrador

8.89.1 Pessoal Variável

8.22 Pessoal Variável da Divisão do
Patrimônio,. conforme tabela nu

mérica ... '" ... . ..

8.89.3 Material de 'Consumo

8.23 Placas -para numeração

Dotação fi.o 9

9' DIVIDA PüBLICA

Dívida Interna Fundada

Emissão, Unificação e ConsoHdação

.3.13. � Despêsas diversas

�

�

...,..

9.1 Amortização e resgate de apó-

lices ... ... ... ... ..: ...' I •••

8." 7,4 .4 D,espêsas diversas

9 ..2 Juros de apólices da Divida ...

l

Empréstimo da Caixa Econômica

Federal de 1941 ,;

8.73.4 Despêsas Diversâs

51.3 Amortizàção conforme contrato

de 18.,4"19jl ... ... ... . ..

9.4

8.74.4 Despêsas Diversas

Juros de 7% do empréstirilO to

mado da' Caixa Econômica Fe

deral do Paraná, de acôrdo cem

o contrato de 18-4-1941 .

Empréstimo da Caixa Ecollomica

Federal de 1943

8.73.4 Despêsas Diversas

9.5 Amortização .. do emp�éstimo com

a Caixa Econômica Federdl, nos

têrmos da autorização contida no

Decreto-lei municipal n. 29, de

1-7-1942 ... ... '" ... '" ...

8.74.4 Despêsas Diversas

9'.6 Juros de 8,5% do empréstimo

com a Caixa Econômica Federal

do Paraná, conforme autorização

contida no Decreto-lei n. 29, de

1c7-1942 ... '" ' ....• '" ...

�

15... 480,Oa

_ 4.320,00

15.480,00

8-.280,00

6.480,00

"

103.800,00

30.240,00

53.4ÓO,od

5.000,00

�_.. -

c

�32.000,00

111.790,00

384.857,90

1.014.399,70

85.026,90

94.311,10

Efetiva

103.800,00

30.240,00

53.400,00

5.000,00

�

&

111.790,00

1.014.399,70

94.311,10

Mutações

Patrimonia�

, I

....

o

."'"

"

2.na.üO,oo

.. � ,1''''

332.000,00

384.857,90

'� ,.

85.026,90

....

o
UI



OõDIGOS

Looal Geral DESIGNAÇÃO DA DESPESA Total

Despesa MutaQÕes

Efetiva Patrimoniais

Dívida Interna Flutuante

8.79.4 Despêsas D�versa5

9.7 Restituição d'o imposto de licen
ça de 1936 e 1937, conforme pro

tocolo firmado entre o Estado e

Ó comércio em 13-6-1937

10

Dotação n.O 10

.'ENCARGOS DIVERSOS

1 - Subvenções

Ampáro ás Sociedades de Socorro

8. 2Q . 4 Despêsas Diversas
10.1 \ 1 - Asilo N. Senhora da Luz

2 - Sociedade Socorro aos Ne

cessitados ... '" '" ..... .

3 - Albergue Noturno (F. E. P.)

Hospitais e Casas de Saúde

8.48.4 Despêsas Diversas

10.2. 1 - Santa Casa de Misericórdia

2 - Hospital de Crianças .. ..

3 - Hospital Dl'. Vitor do Ama-

ral , .

-�-�.. ---- ---��

,

54.000,00

20.000,00

10.000,00

70.000,00

20.000,00

12.000,00

1,0.000,00 10.000,00

84.000,00 84.000,00

102.000,00 102.000,00

Maternidàde e Infaneia

8.�9.4 Despêsas Diversas
10.3' Escola Maternal da Sociedade So

corro aos Necessitados ... . ..

Educação e Cultura

8.38.4 Despêsas Diversas

10.4 1 - Faculdade de Engenharia .

2 - Faculdade de Medicina ...

3 - Faculdade de Direito.... .
4 - Instituto Técnico de Agro-

nomia, Veterin�ria e Químicn

5 - Desenvolvimento da Arte e

da Cultura .

2 - Previdencia Municipal

8.90.4 Despêsas Diver,sas

10.5 Funcionários Aposentados

10.6

8.93.4 Despêsas Diversas

Disponibilidades ...

8.91.4 Despêsas Diversas

10.7 Contribuição para previdência do

pessoai operário ... ... ... . ..

8.91.4 Despêsas Diversas

10.8 Contribuição para a Legião Bra

sileira de Assistência '" '.. ..'

16.000,00 16'.000,00

..

24.000.00

24,.000,00

12.000,00

24.000,(JO

36.000,00 120.000,00 120.000,00
----rl�ior.�t.l';� ?il9"1��!l' �'. . '1

, .... f

r

'��"'�c!''''''''tJ. ,,:,:l r"rJ � ....
.-, ."t

'"' "t

167.709,60 167.709,80

12.450,00 12.450.00

�

- 7 !F

40.000,00 40.000,00

�eF;;:i �--"."" tr'
.. '10.000,00' 10.000;00

2.032.385,60 .

I •

.....

O
a-.
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Ddpdii

Efetiva

Mutações

Patrimoniais Total

C6D1GOS
X;.ocal Geral DESIGNAÇãO DA DESPESA

8. 95 .4 DespêsasDiversas
10.9 Pensões Diversas

a D. Herminia Seeling

a D. Hercilia' Pel?lowski

E

1.680,00

1.200,QO 2.880,00 2.880,00

3 - Outros encargos

8.25.1

10.10

Junta de Alistamento Militar

:Pessoal Variável
Gratificações e salários

Manutenção de Próprios Munici

pais

8.99.4 Despêsas Diversas

10.11 . . 1 - Seguros e Conservação

10'.12 2 '- Luz e Fôrça '.. '.. ' ..

A$!jistência aos M1J!1icípios

8.98. 4 Despêsas Diversas
10.13 Contribuição ao Departamento

das Municipalidades .. , 50.000,00 50.000,00

Serviços Extraordinários

8.99.4 Despêsa� <Oiversas

3
_.:1..:-..-- _ -------....,--,��� .

c �

10.14 Gratificação por serviços ex-

traordinários ... : ....... , ... 10.000,00 10.000,00

Descontos sôbre impostol

8.11.4 Despêsas Diversas

10.15 Descontos de 5% sôbre pagamen-

tos aIj.J�ipados .. . .. . ... .. . l�O.OOO,OO 150.000,00

Gratificações Adicionais incorpo-

radas

8.99.0 Pessoal Fixo
,

n

10.16 Gratificações adicionais incorpo-

radas aoS vencimentos, de acôrdo �

com o decreto-lei federal I).. 4.860,
o
-D

de 22-10-19�2, conforme tabela

, explicativa ., . .. . .. , ' .. .. . 57.780.00 57.780,00

Indenizações, Restituições e Re.-

posiçõP$
,

,

8.92.4 Despêsas Diversas

10.17 Restituição de impostos e taxas 10.000,00 10.000,00

Protecção á Família

8.Q8.4 Despêsa's Diversas

10.18 Abonos familiares - decreto-lei

federal n. 3.200, de 19-4-1941 ... 3.000,00. 3.000,00
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DECRETO-LEI N.o 81

o PREFEITO MUNICIPAL DE CU�ITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, wsando da. atribuição que lhe confere o artigo 12, n.o IV do

decreto-lei federal D.o 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA

Art. 1.0 - Fica aberto um crédito especial de Cr.$ 60.400,00 (sessenta

mil e quatrocentos cruzeiros) -para atender, no corrente exercício, ao paga

mento das seguintes subvenções concedidas pelos decretos-lei ns. 71 e 72

de 29 de novembro do corrente ano:

ao Instituto de Música do Paraná "Menssing" '1.800,00

à. Academia de Música do Paraná 4.800,00

à Escola de Desenho e Pintura "Alfredo Andersen" 1.800,00

à Sociedade Beneficente dos Servidores do Município 16.000.00

ao Asilo São ;Luiz 24.000,00

ao Asilo do Cajurú . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . . .. . . 6.000,00

Art. 2.0,_ -Como recurso para atender à despesa. decorrente da abertura

do crédito especial a que se refere o art. LO, fica a dotllção n.o 7 do orça

mento em vigor reduzida. nas seguintes parcelas:

Código local 7.10 - Cr.$ 20.400,00

Código local 7.63 - Cr.$ 40.000,00.

Q.l

't:l

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 30 de dezembro de 1943.

DECRETA

(a) AI,EXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.O 82

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, usando da atribuição qUe' lhe confere o artigo 12. n.o IV do

decreto-lei federal n.O 1.202, de 8 de abril de 1939,

Art. 1.0 - Fica aberto um crédito suplementar de Cr.$ 12.000,00 (doze

'mil cruzeiros) à dotação n.O 7 do orçamento em vigor, código local 7.44 _

Aquisição de animais e pertences.
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Art. 2.° - Como 'recurso'para atender ao crédito suplement.ar a que se

refere o art. 1.0, tíi.ca a dotação n.o 7 do orçamento vigente reduzida em

igual quantia, assim distribuída:

Código lçcal 7.20 - Cr.$ 6.000,00

Código local 7. 27 �. Cr.S 6.000,00.

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

Palácio da ,Prefeitura" Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 30 de dezembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO

Prefeito Municipal.

\

f.

,

I

DECRETO N.o 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, nomeia Mário Conrado de Souza para exercer, com venci

mentos de Cr.$ 3.600,00 (três mil e seiscentos cruzeÜ'os) anuais o c.a:.rgo de

Servente do Serviço de Estatistica (Divulgaç5,o e Turismo), na conformi

dade do que dispoe () art. 21 e seus H do decretn-Iei n.o 90, de 28 de outu

bro de 1942, do Govêrno do Estado.

palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 2 de 'janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITÃO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 2
,

-I O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, ÓAPITAL DO ES7.'JkJo

pARANÁ,

DECRETA:

Artigo único � Ficlj. revigorado, para. o vigente exercício, o inteiro teor

do Decreto n.o 31, dc 18 de fevereiro de 1942, revogadas as disposições em

contrárIo•

.Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

l'anã, em 7 de janeiro de 1943.

(á) ROZALDO G. DE MELLO J"EITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DÉ CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO' pARANA, atendendo 30 requerido em petição n.o 10.805, de 23 de de

zembl'o p. pâssado, pelo Ommla-Llnhns DELBOS ZOLA LEODORO DA
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da. Divisão de Cadestro do Departamento de Edificações, Cadastro e Pa
tr1mônio.

Palácio da Prefeit�ra Ml,micipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 8 de janeiro de 1943.

(a.) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

SILVA, do Departamento de Obras e Viação, resolve exonerá-lo a pedido�

das funções daquele cargo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 7 de janeiro de 1943.

(a) RO�LDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 4
DECRETO N.o 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITtBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, por conveniência de serviço, resolve transferir o Condutor

Técnico interino da Divisão de Edificações do Departamento de Edificações,

Cadastro e Patrimônio OSMAN PIERRI para.& Divisão de Viação e Trans

portes do Departamento de Obras e Viação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Eltado do Pa

raná, em 8 de janeiro de 1943.

'�lr;���v�'.,,-- '.\,,", .'�
l,,";;e,��Jf}���-e';, ...'"' '. I. .

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista a desistência formulada por Zaide Lemos

Luna, em 8 do corrente, resolve deixar sem efeito o decreto n.O 187, de 31

de dezembro de 1942, qUe a nomeou para exercer o cargo de 2.° Ama'luense

do Departamento de Edificações, Cadastro e Patrimônio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

niná, em 11 de janeiro de' 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Pref?lto Municipal.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.
, .

DECRETO N.o 8

DECRETO N.O 5 O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO. PARANA, atendendo ao requerido em petição n.O 10.235 de 30 de no

vembro p. passado, pelo 1,° Desenhista MANLIUS HEHL PEREIRA DE

MELLO do Departamento de Edificações, Cadastro e Patrimônio, e em face
do laudo de inspeção a que se submeteu no Departamento de Saúde do

Estado, e na fotina do disposto no artigo 157 do decreto-lei estadual n.O 90,

de 28 de outubro de 1942, resolve conceder ao aludido funcionário 90 (no

venta) dias de licença para tratamento de saúde, e a contar de 30 de novem
bro último.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 11 de janeiro de 1943.

o 'PREFEITO MUNICIPA� 'DE 'CURITIBA, CAPITAL DÓ ESTADO

DO PARANA, resolve aproveitar oSeccionista interino da Divisão dI' Edi

ficações do Departament;a .de Edificações, Cadastro e Patrimônio CLAUDIO

LOIOLA E SILVA para exercer, com vencimentos anuais de Cr.$ 10.800,00;

em caráter interino, o cargo de Condutor Técnico lda mesma I>ivlsão do

aludido Departamento.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 8 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito MunicipaL
(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

D;ECRETON.o 6
DECRÊTO N.9 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA. nomeia RUBENS MACHADO C�MARA, para exercer, ihte

rinamente, com Vencimentos de Cr.$ 6.000,00 anuais, o cargo de Seccionista

O PREFEITO MUNJ;CIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO. ESTADO
DO PARANA, atendendo ao requerido ..em petição n.O 74 do corrente ano,

pela 2.8 Amanuense Circe Izabel da Costa Saboia, do Departamento de Edl-



-.116 -

ficações. Cadastro e Patrimônio, rCSQlve exollerã.;ia. a 'pédído, 'das funções

do referido càrgo.

Palácio da Prefeitura Municipal de C'uritiba;, C!,pital do Estado do Pa

raná, em 11 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITãO.

Prefeito MunicipaL

DECRETO N.O 10

o PREFEITO MUN�CIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARI\NA, atendendo ao requerido em petição h.o 177 do corrente

ano, pelo 1.0 Amanuense Aldo Fernandes, do Departamento de Fazenda,

resolve exonen\-lo, a pedido, das �un�ões do referido cargo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitib.a, Capital do Estado do Pa

raná, ;f�m 1� lie janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MEl"LO LEITAO.
.Prefeito Mu:nicipa1.

DECRETO N.O 11

. O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIB�,CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve aprQveitar a 2.8 Amanuense Vitória Gçmzalez, da Df'

visão de Contabilidade do Departamento de Fazenda. para. exercer; com

vencimentos anuais de Cr.$ 4.800,00 (quatro mil e .oitocentos, cruzeiros)

o cargo de 1.0 Amanuerise da Secção de Receita do mesmo Departamento.

Palácio da prefeituraMunicip�l de Curitiba, Capital do Estado do Pao;.

raná, em 11 de janeiro de 1943.

�a) ROZALDO <i. DE MELLO J..EITA9.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 12 ,

O PREFEI'ro. MUNICIPÃL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO 'PARANA, nomeia Afonso Cassou que foi classificado em 20.° lugar em

concurso de 1.8 'entrância, parll exercer, com vencimentos anuais de C1'.$

4.200,00, o cargo' de 2.° Amanuense da."Divis1io de Contabilidade .do Departa-
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mento de Fazenda, I}.a f.opna do disposto no item II do art. 15.°, do decreto
lei estaçual n.!' 90, de 28 .deoutubro de 1942.

p�lácio glj. Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado -do Pa
raná, em 12 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE lUELLO LI!:ITAO.

Prefeito Municipal.

DÉCJ�ETO N.o 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADo

DO PARANA; por conveniência do ser.viço, resólve transferir o 2.° Amanuen

se dos Matadour�lS Municipais Astromar Artigas Brandão, do Departamento

de Fázendi1, pata a. Divisão de Edificações, do' Departamento de Edifj
cações, Cadastro e Patrimônio.

Palácio da Prefeitüra Municipal de Curitiba. Capital do Estado do Pa

raná, em 12 de janeiro de 1943.

-'
(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO•

Prefeito Municipal.

DE,CRETO NP 14

'1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CA,PITAL DO ESTADO

DO PARANA, nomeia Eulo Fruet Betini que .foi classificado em 21.0 lugar

em concurso de l,"entrâ'ncia, para exercer, com vencimentos anuais de Cr.$

4.20p,OO, o cargo de 2.° Amanuense dos Matadouros Municipais do Depar

tamento de .Fazenda, na forma do disposto no item II do art. 15.° do de:

ereto-lei estadual n.O 90, de' 28.de outubro de 1942.

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pà
ra,ná, em 12 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

PrefeIto Municipal.

DECRETO N.o 15

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

- DO PARANA, nomeia Nélson Santos que foi classificado em 22.° lugar em

concurso .de 1.8 entrância, para exercer, com vl!ncimentos anuais de Cr.$
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4.200,00, o cargo de 2.° Amanuensé da Divisão do Patrimônio, do Departa

mento de Edificações, Cadastro e Patrimônio na forma do disposto no item

Ir do art. 15.° do decreto-lei estadual n.O 90, de 28 de outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 12 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DE:CRETO N.o 16

OPREFEIYO MUNrCIP'AL DE eURtTIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido em petição n.o 294 do corrente mês,

por Djalma P. Menezes, que foi classificado em concurso de La entrância e

nomeado para exercer, com vencimentos anuais de Cr.$ 4.200,00, o cargo de

2.° Amanuense desta Prefeitura, conforme decreto n.o 185, de 31 de dezem-.

bro último, resolve prorrogar o prazo até 1.0 de março do corrente ano, para

o aludido nomeado assumir suas funções, na forma do disposto no � 1.0 do

art. 34 do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 12 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 17

O 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, tendo em vista a comunicação formulada pelo Departâménto

de Fazenda, em ofício n.o 12 do fluente mês, e o laudo de inspeção de saúde

do Médico Chefe da Inspetoria Sanitária, resolve conceder 45 (quarentâ e

cinco) dias de licença, para tratamento de saúde à. 2.a Amanuense do De-
. ç

partâmento de Edificações, Cadastro e Patrimônio, Iza. de Lemos Luna, na

forma do disposto. no artigo 157 do decteto-l�i estadual n.O 90, de 28 de
outubro de 1942, modificado pelo decreto-lei também estadual, n.o 101, do

mesmo ano.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estâdo do Pa

.raná, em 14 de japeiro de 1943.

'.' (a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefe�to Mu�cipal.

,

�
I
I
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DECRE1.�O N.o 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, OAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista a comunicação do Departamento de Fa

zenda, formulada em ofício n.o 13 do mês corrente, e o laudo de inspeção do

Médico. C�efe da Inspetoria Sanitária, resolve licenciai' para tratamentQ de

saúde, no período de 4 a 21 do andante, o Servente Antônio Bernardo 'lie

Lima, daquele Departamento, na forma do disposto no artigo 157 do decre- .

to-lei estadual n.O 90, de 28 de outubro de 1942, modificado pelo decreto-lei

também estadual, n.O 101, do mesmo ano.

Palácio da Pr.efeitura Municipal de Curitiba, Capitâl do Estado do Pa

raná. em 14 de janeiro, de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LIÜTAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 19

'f��i:;r���i���
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,' CAPITAL Do ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido, e� petição n.O 859 do ano em curso,

por Raul Correia Pinto, Guarda-Fiscal de 2.a Classe do Departamento de

Fazenda, desta Prefeitura, resolve exonerá-lo, a pedido, das funções do

referido cargo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estâdo do Pa

raná, em 1.° de fevereiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITãO.

Prefeito Municip.al.

\

DECRETO N.o 20

�1f���1t�NICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, tendo em vista a comunicação do Comando da 5." Região

Militar, formulada em oficio n.o 329 - B/O, de 10 de dezembro último, re

solve licencíar o 4.° Esc'riturário do Departamento de Fazenda Heitor Bagio

Vidal, que foi convocado para o serviço ativo do Exército, .a partir de 16

daquele mês, enquanto durar êsse estágio, percebendo vencimentos pelos co

fres federais, conforme consta do oficio n.o 1.550, do Comando do 3.° Regi

mento de Artilharia Montada.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 1.0 de fevereiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.
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DEÇRETO N.o' 21 {I10, do ano de 194�, ,no total de Cr.$ 409,20 (quatrocent{:>s.e pove cruzeiros e

vinte centavos) deverá ser assilh dlstruibut� no corrente exercício:

Obras, de pavimentação contratadas " ". Cr.$ 121.290,00

Desapropriações e Indenizações Cr.$ 100.000,00

:Materiais para canalizações de rios e saneamento Cr.$ 38.119,20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO .ESTADO

DO PARANA, tendo em vista. o resultádo do inquérito administrativo pro
cedido nos têrmos da portaria n.o 1 do corrente ano, resolve suspender de

suas funções por sessenta (60) dias, a contar ..desta data, e, Guarda-Fiscal

de 2." Classe do Departamento de Fazenda João Raul Bauml.

Pa�«io da :prefeitura �unicipal de E:uritiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 6 de.fevereiro de 1943.

(a) !tQZALPP G.p� +'tIEI..LQ I..EIT;\.O.

Prefei1;p Municipal.

TO T A L : : 0 Cr.$ 259.409,20
Art. 2.,0 - Revogam-se as disposições em contrário. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-
ram\, em 19 de fevereiro de 1943. '.

(a) ROZALDO G. DEl\IELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 22
DECRETO N.o 2'4

O PREFEITO MUNICIPAL DE; CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido em petição n.O 1.331 do corrente aqo,

pelos Las Amanuenses M;írig Ribeiro e Altair Cavalcanti de Albuquerque,

desta Prefeitura, resolve transferir. o primeiro para a Secção de -Revisão de

Tributos e o segundo p.ara a Secção ge Fôlhas de Pagamento, ambos do

Departamento de Fazenda.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do' Pa

raná, em '11 de fevereiro de 1943.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

pO PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.0 do Decreto-lei
n.o 1,202, de 8 de abrU de 1939,

DECRETA:

(a) noZAI,DO G. DE l\IEliI.;O LEITAO.

Prefeito Municipal.

Art, 1.0 - �ca aprovado o regulaplento, que com este baixa, para os ser

viços a cargo do Departamento de Obras e Viação. .

Art. 2.0 - O regulamento a que se refere o artig� anterior entrará em
vigor na data da sua pul,>licação, revogadas as disposições em contrário.

P,aláció da prefeitura MunIcipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
ranD., çm 24 "de fevereiro de 1943.

,:.

(a) nOZA'u)O G. DE MELLO LEITÃO.

Prefeito Municipal.

. DECR�:rO N.O 23

REGULAMENTO DO DEPARTAMENTd DE

OBRAS E VIAÇÃO

- CAPíTULO I -

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO P�J\NA, de acôrdo c;m o artigo "S:q do decre�'-lei n.o 1.202, de 8 ..de
abril' de 1939.

Da Orgãnização do Ilcpartamento e da sua Finalidade

DEc'RETA:

Art. 1.0 - Ao Departamento de Obras e Viação compete o estudo, pro

jeto. execução e fiscalizáção de serviços publicos de engenharía do Municí

pio e dos contratos e concessões que se relacionam com os serviços a seu
cargo.

Art. 2.0 - O Diretor de Obras e Viação, diretamente sUbordin:ldo ao
Prefeito, elÇercerá a direção geral de tqdos os u'abalhos que serão distri

buídospor um Serviço de Protocolo, Expediente e COlltrôle e pelas Divisões

Técnica e de Fiscaliza.ção, de Pavimentaç:io, de Viação "C Transportes, e de
Saneamento "e Limpeza P\Íb!ica. .

Art. 1.0 - A importância de Cr.$ 259.409,20 (duzentos e cinqüenta e nove

�i� quatrocentos e nove cruzeir'os e vinte centavos), correspondente à últi
ma prestação do empréstimo contraido em 1941 com a Caixa Econômir.a Fe

deral do Paraná•.no valor de Cr.$ 2&9;000,00 (duzentos e cinqüenta r nove

mil cruzeiros). mais o saldo dos recursos provenientes do mesmo empréstl-
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Art. 3.° - Ao Serviço de I.'rotocolo, EXllcdientc e Conlrôle, incumbe:

1) - O prepnro da correspondência e do expediente a ser assinado pelo
Diretor de Obras e Viação.

2) - A publicação de despachos, editais e intimações - referentes aos

serviços do Departamento, no órgão oficial da 1'refeitura.

3) - A distribuição pelas Divisões de"tOdas as leis, resoluções, decretos,

portarias, circulares, ordens de serviço, têrmos �e contratos, etc., e o arqui

vamento de tôda a documentação do Departamento.

4) - O registo e distribuição de ofícios, requerimentos e outros quais

quer documentos que transitem pelo Departamento.

5) •- O 'preparo dos pedidos e das requisições de materiais para os ser

viços a cargo de cada Divisão do Departamento.

6) - A confecção de Fôlhas de1'agamento do ,pessoal não titulado do

Departamento, com o contrôle dos elementos fornecidos pelas Divisões.

7) - O registo da despesa efetuada pelo Departamento, discrimimmdo-a

de acôrdo com ás verbas da lei orçamentária e por serviço realizado.
,

8) - A expedição de alvarás, não só para rebaixamento de guias como

para outros serviços a'fetos ao Departamento.

9) - A expedíção e contrôle de guias de pagamento de emolU'nentos

e taxas. • ,,, ..."t. ���
10) - A atualização da coletânea das leis que interessem ao Departa-

mento. . ,',.,f.i1Ç�'J!>?""'�

11) - A organização do boletim diário da distribuição - do pesso9.1 ope

rário pelos diversos serviços, com os dados fornecidos; pelas Divisões.

12) - A extração de guias para recohimento de depósitos ou r.�uções,

bem como das notas de despesa para cobrança de serviços executados por

conta de repartições, emprêsas ou particulares.

13) - A compilação de dados estatísticos relativos aos trabalhos exe

cutados pelo Departamento, de acôrdo com os quadros aprovados para

êsse fim.

14) ""- A confecção de quadros l1umencos e diagramas elucidativos e

comparativos dos diversos serviços, conforme modêlos aprovados pelo 1're-

feito. '*

15) - A elaboração das fichas diárias de apropriação de mão de obra

e matel'ial, dos serviços executados pelo Departamento, separadamente, por

natureza, da obra e por Divisão.

16) - A determinação dos custos unitários dos trabalhos mensuráveis

executados pelo Departamento, separadamente, por natureza das obras e

por Divisões.

17) - O arquivamento d!\ documentação fotográfica e histórica dos trilo.

balhos executados ou fiscalizàdos pelo Departamento, como índice res

pectivo.

18) - O exame e as informações sôbre os requerimentos relativos ao

pessoal não titulado: tempo de serviço, licenças, aposentadorias, acidentes,

.. - l�-
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e outras quaisquer solicitaçÕes, ouvido o scrviço do 1'essoal da Ser.r!ltaria

da Prefeitura.

19) - Atender ao público, prestàndo informações sôbre o andamento e

despacho de processos que transitem pelo Departamento.

20) - O intercâmbio com a agência de estatistlca, no que disser res

peito a dadus estatísticos apurados, que interessem aos trabalhos do De

partamento.

21) - Coordenar os dados necessários à orgánização de relatório do

Departamento.

Art. 4.° - A Divisão Técnica e de Fiscalização, incumbe:

1) - Cooperar com as demais Divisões para o estabelecimento de nor

mas. compreendendo Obrlgações contratuais, métodos de trabalho f' espe-

cificações àe materiais. .

2) � 1'roceder �os estudos e a elaboração dos projetos, orçamentos e

especificações para a execução de obras relativas à pavimentação de 10Rra

douros, escoamento de águas, pontes, pontilhões e outras estruturas.

3) - Executar os desenhos de todos os, levantamentos topográficos

procedidos pelas Divisões.

4) - Fornecel' às Divisões e repartições interessadas, cópias dos pro

jetos elàborados. mantendo o arquivo dos origin�is cÇlm o índice respectivo.

5) - Fiscalizar os serviços de fôrça, luz e telefones.

6) -- F'roceder a localÍzação das linhas aéreas' e das canallzações das li

nhas subterrâneas, para os serviços telefônicos, telegráficos e de trans

nlissão de energia elétrica.

7) - Manter atuallzado o cadastro da rêde de iluminação pública. e o

da. distribuição de energia elétrica em baixa e alta tensão.

_ 8) - Estudar e projetar ,a iluminação adequada aos logradow'os.

9) - Zelar pell!- conservação das instalações executadas pela 1'refeitura

para a llumina.ção pública.

10) - Fiscalizar os serviços de transporte coletivo.

11) - 1'rocessar, de aCÔrdo com as leis e regulamentos municipais, os

pedidos de licença ou concessão para o estabelecimento de serviços de trans

porte coletivo.

12) - Organizar gráficos referentes aos horários para os serviços de trans

porte de passageiros em bondes e auto-ônibus, e outros do interêsse do

DéPartamento.

13) - Manter o registro dos veiculas destinados aos serviços de trans

porte de passageiros e !ias licenças concedidas para êsse fim. dentre) do

Município.

14) - 1'roceder a revisão e atuaUzação do cadastro da área pavimen

tada da rêde de escoamento plu\'ial. e da al'borização da cidade.

15) ""'- Elaborar os projetos referentes à al'borização e ajardinamento dos

logradouros públicos, e fazê-lo em colaboração com o Serviço do 1'lano da

Cidade, por intermédio do Engenheiro Chefe do Departamento, quàndo

fOr o caso.
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16) - Registrar e arquivar os projf:)t{)s relativos aos serviços do De

partamento.

17) - Fornecer seman-ll1mente, ao Departamenro de

efeitos de fiscalização de tributos, a relação das, novas

telefones.

18) - Apresentar até o dia 8 de cada mês relatório circunstanciado das

ocurrêl1cias ou trabalhos realizados pela Divisão, durante ó mês anterior"

de acÔrdo com os mO<iêlos adotados.

Art. 5.° - A Divisão de Pavimentãção, incumbe:

1) - Estudar, executar, conservar e fiscalizar tôdas us obras de pavi

mentaçiio da cidade.

2) - Organizar o Caderno de Encargos e Especificações para os ma

teriais destinados às obras de payimentlição.

3) -'Ze�ltr pela perfeita conservação da pavin,lentação dos logradouros

públicos, adotando qs meios mais econômicos para a sua execução.

4) -'- Executar todos os serviços de reposição e construção da paVllllel1.,

tação, adotando medidas assecqratórias ao míl1imode embaraço à circula

ção dos veículos e dós P!ldestres.

5) - Diiígír os serviços de exploração das pedreíras municipais.

6) - Organizar () Regulamento Ílara a exploração de pedreir.flS parti.,

culates.

7) - Proceder à� exper}ências dos materiais empregados na pavimen

tação da cidade, estuçIandomérodos para sua, conser�ação e maior duração.

8) - Fiscalizar as obras relativas à abertura de lograd!>uros e à constru

çãodos passeios a cargo dos particulares, intimando-os nos casos de repa

rações de passeios julgad,as necessárias pela Divisão.

9) - Execut.,1.r os servIços de constrUl;ão e conservação das cãnalizações

para a1i águas pluviais, quando correlatas às obras cj.e pavimentação.

10) - Procedcj' no lançamelíto da contribuiçã::> de melholia relativa às

obras de pavimentação executadas, fornecendo ao �epartamento de Fa

zenda todos os detalhes necessários à cobrança.

11) - Proceder menSalmente a revisão e atualização qas fichas l"eferen

tes ao cadestro da área pavimentada dos logradouros públicos.

12) - 4purar o cusro dos trabaHlos executados por administração ou

adjudicados à particulares. •
13)- Expec�� intimações pal'u o cumprimento das leis e regulamentos

êm v�gorno qúe. Se refere às atribuições dos serviços da Divisão.

14) - Fo.rriecer quinzenalmente a relação dos serviços ex�('utados, par:),

os efeiros dos lançamentos.

15) - Apresentar até o dia 8 de cada mês um, rclatório ciI:cunstancLad()

das ocurrênciase trabalhos reátizados pela Divisão ,durante o mês a11,terior,

de acôrdo com os' modêlos açlotados;

Art. 6.° � A Divisão de Viaç�o e Transport� incumbe.

1) - Fazer investigaçôes e ,experiências. sôbl'e os meios mais econômicos

de construçãoe. conservação de estradas do Município.

Fazenda. para os

ligações de luze

2) - Executár todl!S os 'setviços de construções, revest.imen�o, repara

ção e conservação de esU'adas e caminhos do Município.

3) � Sinalizar as estradas por meio c:Ie postes, marcos, taboletas, que

contel1ham indibçóes de nome, quilometragem, direção e outras, para maior

I facilidade e segurança do tráfego de veículos:

4) _ Proceder, de acôrdo com as determinações do Prefeiro, a estudos

de �ovas �stradas dentro do l\1ünicípio, afim de completar o plnno de via

çj3.o municipal.

5) _ ClasSificar as estradas municipais de acôrdo com o seu desUno'

e condições técnicas, levántando-as o organizando IJ mapa gemI cia viação

<lo Município.

6) � Procedcr as experiências dos materiais empregados no" revesti

menros das esttadas, estudando métodos para a sua conservaçiio e maior

duração.

7) _.$xecutar e zelar pela conservação das obras de arte n"" !'str�das

municipais revestidas. 4
8) - Estudar e fixar os tipoS de obras de arte correntes a serem exe

cutadas nns estradas municipais.

9) -Dirigir os serviços das oficinas, depósito e transportes.

10) - Executar os serviços de. reparação qe veículos e máquinas da Pre

feitura, fiscalizando a execução dos mesmos quando adjudicados e parti

culares.

lI) - Estudar, construir e reparar os veículos de tração animada.

12) - Confeccionare reparar caçambas, arreios, ferraduras e outros ma

teriais necessários à tração animaçla.

. 13) - Estudar e promover o embelezamento das praças, jardins c da

arborização cios logradouros públicos existéntes.

14) - Construir e conservar as praças ajardinadas e jardins públicos dO

Município.

15) -, Executar a arboriz..'l.ção da cid:;tde, organizando os viveir,)5 para

as neceSsidades da�arborização dos jardins e parques munícipais.

16) �. Executar! os serviços de plantio e replantio. no Hôrto Municipal e

no Passeio 'Público, para a sua conserv:a.ção e desenvolvimenro.

17) � Próceder aos estudos, e experiências acêrca das essências flores

tais mais adaptáveis às condíções mesológicas de Curitiba.

18) - Organizar ,os hôrto:> muncipais de planta!, vivas da flora para-

l1acnSe eespécimens vegetais exótléos. .
19) - Manter a criação de anjmais do Passeio Público c: do HôrtoMu-

nicipaI.

20) - Ornamentar a cidàde nas festas e cerimônias cívicas.

21) - Inspi!clonar e conservar os monumentos pÇ1bHcos entregue ao

Mwücípio.

22) - Fiscalizar es divertimentos nos jardins, praçás e lograqourospú-

iJlicos.

i"t-..------------
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- TíTULO 1-

administrativos, wliformizando as normas de execução dêsses trabalhos,

mantendo a ordem e a disciplina no p"essoal técnico e administrativo, cwn

prindo e fazendo cumprir as determinações prescritas neste Regulamento.

2) - Encaminhar às Divisões as ordens do Prefeito sôbre obras e ser

, viços a cargo do Departamento.

3) - Despachar o expediente que depender de resolução sua, e informar

ou encaminhar todo o expediente de resolução do Prefeito.

4) - Reunir em audiência coletiva, ,sempre que julgar conveniente, os

Engenheiros Chefes de Divisão pura conhecimento geral do andamento dos

servíços, orientação unüorme de sua execução, determinação conjunta de

ordens de serviço, discussão e colaboração nos vários problemas e trans-

_ missão qas resoluções do Prefeito.

5) - Examinar com os Engenheiros Chefes e Ajudantes das Divisões as

questões de detalhes relativas à. execução dos trabalhos, ouvinp.o as suges

tões, esclarecendo as dúvidas e informando as consultas dêsses Engenheiros,

resolvend? os problemas que se apresentem de modo que sejam evitadas in

certezas óu demoras na execução dos tr,abalhos.

6) - Ordenar aos Engenheiros Chefes das Divisões os eudos, planos or

çamentos, dados técnicos e pareceres que devem ser organizados nas Divi

ses, de acôrdo com as normas adotadas para a 'execução dos trabalhos do

Departamento e em obediência às deliberações do Prefeito.

7) - Emitir parecer sôbre,os trabalhos, estudos, projetos e orçaml'ntos

que se organizarem nas Divlsõee e que forem submetidos a sua aprovação

para serem resolvidos pelo Prefeito.

8) - Expedir instruções e ordens de serviço para a 'execução dos tra.

balhos administrativos e técnicos, para a fiscalização das obras por admi

nistração e contrato, para a boa ordem e disciplina do pessoal do Departa

mento, quer nas suas relações internas, quer nas suas relações com o pú

blico.

9) - Propor ao Prefeito as medidas que julgar necessárias aos oerviços

técnicos e administrativos do Departamento.

10) - Determinar, após a aprovação do Prefeito, os serviços e obras

que devem ser feitos por administração ou por contrato de acôrdo com as

leis municipais.

11) - Presidir às concurrências públicas para os serviços e obras que

devem ser feitos por contrato, dirigindo às comissões que têm de receber

propostas, estudá-las, emitir parecersôbre elas, e submetê-las a conside

ração do Prefeito para solução definitiva.

12) - Enlitir parecer sôbre os pedidos de reconsideração de despachos,

ordens de serviços, multas e imposições estabelecidas pelas Divisões, julgan

do pelas informações e pareceres que as instruiram, e submetendo cada caso

à aprovação do prefeito.

23) - Expedir intimações para o cumprimento das leis e regulamenf{)s

em vigor, ,no que se refere às atribuições dos serviços da D�visão: •
24) - Apresent�r até o dia 8 de cada. mês um rel.atório circunstanciado

das OCUlTências e trabalhos realizados pela Divisão, durante .0 mês ante

rior, de acôrdo com os modelos adotados.

Art. 7.° - A Divisão de Saneamento e Limpeza Pública, incumbe:

1) - Estudar a-s obras necessárias para a canalização e �etificação dos

cursos dágua que atravessam a cidade e o município, afim de completar o

-plano geral de saneamento...
2) - Executar o revestimento dos canais 'e fiscalizar a execução dêsse

serviço quando constituídos por particulares.

3) - Estudar e projetar as instalações e construções accessórins para

o escoamento presente e futuro das águas pluviais, de acôrdo caIu o plano

geral prêviamente aprovado, e com a demonstração do custo �or natureza

da obra realizada.

4) - Proceder 'ao lança.tp.ento das contribuições de melhoria, relativas

aos serviços de canalizações e obras de saneamento.

5) - Executar os sérviços de capinação, varredura, lavagem e irrigação

dos iogradouros públicos.

6) - Executar os serViços de conservação da limpeza. da cidade.

7) - Proceder à coleta e remoção do lixo das habitações particulares

das demais edificações do quadro urbano.

8) - bar destino conveniente ao ,lixo coletado.

9), - Estudar os processos de aproveitamento ou destruição do lixo.

para dar solução �definit1va a êsse problema, no Municipio.

10) .- Apreender animais nas vias públicas e recolher ao depósito os

apreendidos por particulares, na conformidade das disposições legais em

vigor.

lI) - Manter rigorosamente em dia a escritura.ção do movimento diá

rio da entrada e saída dos animais no Depósito Municipal.

12) - Expedir intimaçÕes para. o cumprimento das leis e regulament{)s

I em vigor no que se refere aos serviQos da Divisã/l.. .
13) - Apresentar até o dia 8 de cada m.ês um relatório circunstanciado

das ocurrências e trabalhos realizados pela Divísão, d!1rante o mê� ante

rior, de acôrdo com os modelos adotados.

- CAPíTULO 11 -

Das atribuições do pessoal

Do Dire1<!r de Obras e Viação

Art. 8.0 - Ao Diretor de Obras c Viação. compete:

I) - Dirigir, inspecionar e fiscalizar todos os serviços do Departamento,

determinando a orientação que deve ser adotada nos trabalhos técni.cos e
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13) � Aprovar e assinar os pedidos de fornecimento de material 'parll a

exécução de serviços e obras do Depãrtafuento, de acôrdo com as autoriza

çÕes do- Prefeito, dentro dos duodécimos orç'amentários' ou d� desPesa au

torizacla.

14) - Visar os alvarás de licença para rebaixamento de gui,as; que fo

rem expedidos pela- Divisão de Obras e Pavimentação.

15) - Visar e r�meter .ao Departamento de Fazenda, até o. dia 2S' de

cada mês as fôlhas. do pessoal não titulado, distribuindo as despesas res

pectivas pelas 'verbas próprias da lei orçamentária.

16) - Solicitar de autoridades e Chefes de repart,ição -e com exceção po

Interventor Federal ou Governador do Êstado, Presidente do Conselho Ad

ministrativo, Secretários de Estado, Presidentes da Côrte de Apelação. as'

informações e pareceres necessários à instrução e decisão das questões que

transitem pelo Departamento,

17) -Propor ao Prefeito o adiantamento das quantias correspondentes

às consignações de pronto pagamento, indicando o funcionário respo!lsáyel

que terá de prestar cOntas justüicativas da despesa.

lS) - Dar audiência diária ao público, durante pelo menos duas horas

previamente. marcadas. ...

19) - Propor- ao Pre!eito sempre que julgar conveniente, a transferência

de fúncionários técnicos e administrativos de um para outro serviço, man

tidas as categorias l'espectivas.

20) --- Submeter à aprovação do Prefeito os quadros .do pessoal operário

organizado com as r�spectiva.� ,categorias e diárias para. fi execução dos

serviços a cargo do Departamento. •

21) � Admitir, substituir, dispensar e distribuir o 'pessoal operário den

tro dos quadros àprovados pelo Prefeito e de acôrdo com as neces'3idades

dos serviços expostos pelos Engephei,ros Chefes de Divisão.

22) - Rubricar todos os livros dest�nados a escrituração e registro do

Gabinete.

23) -'- Remeter .ao Arquivo da, Prefeitura todos os processos e requeri

mentos 'devidamente ultimados.

24) �- Visar os avisos de lançámehto para a cobrança de contribuições

de melhoria devidas por particulares.

25) - Avisar pot esctito, com antecedência necessária, tõdas 1.\S reparti

ções, companhias e emprêsas que tenham instalações óu canalizações no

sub-solo dos Jográduoros, de execução dos serviços de construção e :'lubsti

tulção de calçamento ou de simples modificação de perfil, afim qe que, sem

prejuízo para o bom and3J?ento dêsses' serviços, possam ser executa,dos os

trabalhos de revisão', substituição ou modificaçõeS das instalações e cana

lizaç6es.

26) - Promover' a criação. da biblioteca técnica do Departamento, pro

pondo anuulmente a verba necessária para êsse fiin.
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27) � Propor anualmente ao Prefeito as verbas necessárias ao custeio

dos serviços e do pessoal operário do Departamento.

28) - Encaminhar quinzenalmente ao Departamento de Fazenda, a. re

lação de tôdas as alterações- havidas, em taxas e contrIbuições relativas a

calçainento, guias, etc., para os efeitos da. revisão de tributos.

29) - Apresentar anualmente ao Prefeito, um relatório do andamento
dos serviços do Departamento, na. execução dos trabalho� e óbras realizadas

durante o ano, sugerindo as medidas e providências tendentes ao desenvol-
vJmento e aperfeiçoamento dos serviços. '

Dos Engenheiros Chefes da Divisão

, Art. 9.° - Aos Engenheiros Chefes de Divisão, compete:

1) - Dirigir os serviços das Divisões de conformidade com .a. legislação

municipal vigente, as disposições dêste Regulamento e as instruções, do
Diretor de Obras e Viação.

2) . - Providenciar para a execução das ordens de serviço do Prefeito
ou do Diretor de Obras 'e Viaçll.o.

3) - Dar ãuqiência pública diária duas horas no mínimo, prevIamente
designadas.

4) - Organizar especüicações, editais e bases de concurrências para a
execução dos projetos elaborados.

5) - Informar ou opinar em todo ô processo rel.ã.tivo às Divisões.

6) - Inspecionar e fiscalizar �reqüentemente a execução de tôdas as

obras em andamento, por administração ou por contrato, providenciando

para que nas mesmas obras sejam rIgorosamente observados os projetos

aprovados e promovendo o estudo das modificações necessárias quando, du

rante a execução das mesmas obras, as circunstâncIas o exigirem.

7) - Providenciar no .sentido de que nai; plan�s e perfis de obras em

e:;:ecução sejam feitas as anotações correspondentes às modificações dos

projetos, às medições e ao andamento progressivo do serviço.

S) - Distribuir os serviços das Divisões, exam�nando o andamento diá

rio dos ,trabalhos, providenciando para a sua execução, acompanhando a

elaboração dos projetos, pI:0vendo a unüormização das normas de execução

dos trabalhos de acOrdo com as deliberações do Diretor -de Opras e Viação.

9) --- Extrair e encaminhar guias para recolhimento de depósitoS ou

cã,uções relativas a.serviços c0!1cernentes ás Divisões, bem como das notas

de despesa para cobrança. de serviços executados por contá de Repartições,

Emprêsas ou :particulares, ou ainda, de indenizações por avarias produzidas

em veículos, materIal de iluminação ou Qutro qualquer bem do' Município

à cargo das Divisões, e verülcar a entrada em receita.
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10) - Providenciar no sentido de que nenhum serviço de recom.trução,

ou obra. nova. seja iniciado sem a aprovação do projeto e respectivo orça

mento, salvo determinação especial do Prefeito ou do Diret-or de Obras e

Viação.

1Ú � Éni::aminhar os pedidos dos "materais indispensáveis aos :ierviços
das Divisões, com a .descriminação dI) cada serviço e dentro do duodécimo

orçamentário ou da despesa autorisada, descriminando a respectiva verba

e o destino do material pedido.

12) - Organizar quadros estatisticos e confecciona.r gráficos, estudos

e compilação de dados que possam interessar ao Departamento.

13) - Classificar e informar nos processos de pagamento, as verbas

pelas quais deverão correr as despesas de cada serviço, distribuindo-�s den

tro dos limites fixados de acOrdo com as previsões orçamentárias vigentes.

14) - 'Fornecer ou visar as autorizações dadas pelos Epgenheiros Au

xiliares aos empreiteiros ou contratantes para o início de serviços ou obras,

bem corno, visar tõdas aS notas relativas às locações feitas pelo pessoal

técnico.

15) - Conceder em conformidade com as instruções do Diretor de Obras

e Viação, abonos do pessoal jornaleiro, ou determihàr descQntos quandC' fôr

o caso, encaminhapdo as respectivas notas ao Serviço de 'Protocolo, EJ!:

pediente e Contrôle para a confecção das Iôlhas de pagamento.

16)- Conferir e assinar as fôlhas de pagamento do pessoal operário,

organizadas pelo Serviço de Protocolo, Expediente e ContrOle, e os- orçamen

tos relativos a serviços e obras elaborados pelas Divisões, e -aprovados pelo

Prefeito.

17) - Entender-se diretamente com os demais Engenheiros Chefes c
, '. 1,

Engenheiros Auxiliares em matéria de serviço do Departamento. _

18) - Manter constante fiscalização sôbre os funcionários que lhé são

subordinados, providenciando para que tanto as obras como os serviços de

escritório das Divisões, sejam mantidos em boa ordem e regularidade
19) - Aplicar ao pessoal operário a pena de suspensão quando assim o

exigirem a. boa ordem e a disciplina nos serviços, comunicando }mediata

mente ao Diretor, o ato da suspensão.

20) - Velar pelo exa.to cmp.primento das leis e regulamentos munici

pais em tudo quanto se refere a serviços da Divisão, mandando 1::tVrar :lutos

de infração aos contraventores nos casos determinados em lêi.

21) - Baixar instruções, circulares e ordens de serviço que julgar nc

cessárias para a regularidade dos serviços' da Divisão.

22) '- Cooperar com o Diretor em seus estudos técnicos e adminis

trativos.

,23) - Substituir o Diretor de Obras em seus impedimentoll eventuais

quando para isso especialm�rite designado pelo Prefeito.
24) ---, Controlar, no fim de cada trimestre, a p,plicação de todos 9S ma

teriais empregados ou em uso na Divisão, e as respectiva!! cargas, incl,!indo

êsse contrôle no relatório mensal respectivo. .

TíTULO III

Do Engenheiro Chefe da Divisão Técnica e de Fiscalização

Art. 10.° - Além das atribuições do art. 9.°, compete ao Engenheiro

Técnico e de Fiscalização:

1) - Pr.oceder em colaboração com as demais Divisões aos estudos e à

elaboração dos projetos, cálculos orçamentos e especificaçõe/i de obras re

lativas à pavimentação e arborização de ruás e logradouros públicos, ajar

dinamentos, abertUra e revestimento de estradas, saneamento, pontes, via

dutos e outras estruturas.

2) - Exercer e fazer. exercer pelos funcionários para êsse fim designa

dos, permanente fiscalização dos contratos dos serviços telefônicos f' de

transpprtes coletivos, pelas emprêsas ou pa�ticulares que explorem êsses

serviços.

3) - Fiscalizar os serviços de energia elétrica procedendo e determi

nando inspeções na Usina, sub"estação e rêde distribuidora, observando sem

pre as altas e baixas tensões regulamentares e providenciando a normali

zação das irregularidades que forem verificadas.

4) - Fazer vistorias nas instalações de energia elétrica quando neées

sário e exames nos medidores retirados como suspeitos pela fiSCalização

municipal, afim de apurar fraudes. que contravenham os regulament-os em

vigor.

5) - Promover o estudo e a organização de projetos para a amplia

ção da rêde d� iluminação pública bem corno de suas modificações tendo em

vista a importância dos logradouros.

6) - Providenciar sôbre a, conservação das instalações feitas pela Pre

feitura para iluminação pública, em próprios municipais ou para fOrça

motriz.

7) -Manter atualizado o cadastro da rêtle de iluminação públlca.

8) - Organizar a estatística dos serviços sob sua fiscalização.

9) - Processar as contas dos fornecimentos feitos a Prefeitura ou aos

próprios estaduaiS, pelas emprêsas fiscalizadas.

10) - Opinar sôbre localização de quaisquer instalações nas vias pú
blicas que afetem o trânsito urbano.

- TíTULO IV-

Do Engenheiro Chefe da Divisão de Pavimentação

Art. 11.° �'Além das atribuições do aft. 9.°, compete ao Engenheiro
Chefe da Divisão de Pavimentação:

1) - Colaborar com a Divisão Técnica e de Fiscalização na organização

dQS projetos de obras de pavimentação de ruas e logradouros públicos.
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- TíTULO V -

brificante e peças accessõrias, de mod� que, por meio de quadros me!1!'ais
seja permitido julgar-se da eficiência dos 'mesmos, com a comparação entre

os aparelhos de lenha e os de carv'no, em relação aos demais que consomem

apenas. gazolina, e do custo da produção nas diversas dependências das
oficinas.

9) - Estabelecer regulamentos e instruções especiais para os rliversos
serviços das.oficinas, hôrtos, matas e jardins.

10). - Promover os serviços de extinção de formi�as e de combate às
doenças e pragas que atacam as plantas.

11) -Super�ntender ao P!1liciamento dos jardins, parques e suas de..
pendências.

12) - Inspecionar e providenciar a conservação dos monumentos pú
blicos a. cargo do MUnicipio.

13) - Fiscalizar os divertimentos nos jardins e parques, promovendo

a conservação do respectivo aparelhamento.

14) - Superintender a criação de animais do PaSseio P,úbl1co e do HOrto
Municipal.

15)- Provide,IJ,ciar a ornamentação da cidade e a construção de coretos
para festas e cerimOnias clvicas. .

2) - Dirigir, inspecionar e fiscalizar todôs os serviços de construção c

reposição de pavimentação, adotando medidas as.secun�tÕrias aO mínimo

embaraço à circulação de, veiculos e pedestres.

3) - Inspecionar e dirigir os trabalhos da Pedreira MunicipaJpropqndo

ao Diretor as medidas que julgar necessárias para que se conserve a reS

pectiva instalação em perfeito funcionamento, ou fiscalizar a execução dos

contratos quando arrendada llt particulares.

4) - Proceder ó cálculo do lançamento das contribuições de melhoria:,

relátivas às obras de pavimentação.'

5) - Encaminhar quinzenalmente a� Diretor à relação descriminada
dos serviços' concluídos, para os flns de lançamento.

6) ..,... Organizar o caderno de encargos e.especificações pam os mate

riais asfálticos destinados às obras de pavimentação.

7) - Estudar e propor os' tipos de revestimento de .passciosadcquados

a. cada logradouro público, providenciando a prganização dos respectivoS'

projetos 'para aprovação do Prefeito.

Do Engenheiró Chefe .da J)iviSão .de Viação e Transportes'

Art. 12.° - Além das atribuiçoes do art. 9.°, compete ao Engenheir� .•

Chefe da Divisão de Viação e 'Tra,nsportes:

i) - Dirigir os estucÍos e colll.borar. coma Divisão TécnIca e de Fiscali�

zação na organização dos pr<;ljetos das estradas de rodagem do Munic.lPio,

dos parques, e dos jardins públicos.

2) - Constru.lr e zelar pela conservaçã,o. das estradas de rodagem e ca

minhos do Munjcipiq e das respectivas obras de arte.

3) - Estudar e. fixar os tipos de obras de arte correntes para as es

tradas de rodagem.

4) - Promover o desenvolvimento da arborização da cidade, determi

nando a respectiva substituição, poda. e conservação bem com,! procedendo

. os estudos e experiências das essênCias florestais mais adaptáveis àcíuele fim;

5) - Dirigir e inspecionar os traba1hos do� ,:iveiros, jardins, hOrtos e

parques municipais.

6) - Dirfgir, orientar e fiscalizar os serviços de transportes da Prefei

tura, compreendendo a guarda, conservação; abastecimento e distribuição

dos veiculos, de forma que sejam convEmiéntemente atendidas as requisíções

que lhe forem dirigidas pelos diversos Departamentos Municipais.
7) - Dirigir, orientár €i fiscalizar os serviços de reparaÇões de veiculas e

máquinas da Prefeitura, com.o perfeito 'contrôle do ponto diário 'e do ma

terial para' êsse fim utilizado.

8) - Mandar proceder a parte diâria de todo ti movimen10 das oficinas,

e do percurso dos caminhõe.s de g.azogênio, e do material t:uI)sport,aao e

todo () COnsumo e ctistôs� de lenha, carvão, "gazolin"a, óleo de motor,. óleo lu-

TíTULO VI

Do Engenbeiro Chefe da Divisão de Saneamento e Limpeza Pública
.. ;�

Art. 13.° - Além- des atribuições do art. 9.°, compete ao Engenheiro
Ch�fe da Divisão de Saneamento e Limpeza Pública:

'1) - Orgal1i�ar em colaboração com a Divisão Técnica e de Fiscaliza
ção, o projeto de conjliIito da estrutura geral do esgOto pluvial da cidade.

:.?) - Promover a dMobstrução, canalização, retificação- dos rios e vales
de escoamento de água, determinando a execuçãô- dos trabalhosa isso ne
cessários.

3) - Dirigir, inspecionar e fiscalizar os serviços gerais de limpeza pú

blica e da coleta do ,lixo, estudando e aplicando os processos mais conve

nientes ao aperfeiçoamento dêsses serviços, com a determinaçã� .do custo
unitário.

" '� -�.
4) - Proceder ao lançamento das contribuições de melhoria, relativas

aos serviços de canalizações e obras de saneamento.

5) - Determinar a apreensão, de animais soltos nas vias públicas, em
conformidade com as disposições legais.

6) - Dirí?ir, inspecionare fiscalizar a construção das canalizações para

as âguas pluviais, quando não sejam êsses serviços correlativos às obras

de pavimentação e a de pontes, viadutos, etc., d� que fOr encarregado.
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- TíTULO VII - TíTULO VII� -

Do Assistente Dos Engenheiros Auxiliares

Art. 14.0 - Ao AssIstente compete:

1) - Dirigir e fiscalizar o serviço de protócolo e expediente, que será

único para todo o Departamento, providenciando para que a distribuição

de processos, requerimentos e demais papéis seja feita com a maIor presteza,

controlando a demora dos papéis em cada Divisão.

2) ..;.;;. Determinar a confecção das r�uisições de material para tôdas

as Divisões do Departamento e providenciando a sua d!Stribuição de acôrd,o

com os pedidos dos Engenheiros Chefes de Divisão.

3) - Manter ordem e disciplina entre os funcionálios da Secção, pro

pondo as medidas repressivas para os que infrigirem disposições dêste Re

gulamento.

4) - Dirigir e fiscalizar o serviço de escrituração da despesa detalha

damente pelas verbas autorisadas, bem como a sua distribuição para cada

serviço e obra, determinando o custo unitário dos que forem mensuráveis.

5) - Organizar quadros estatisticos e confeccionar grupos da mesma

natureza que forem de interêsse do Departamento.

6) - Organisar o serviço fotográfico-histórico dos serviços executados,

com o respectivo índice.

7) - Organizar mensalmente as contas de reposição de calçamp.ntos a

serem cobradas de outras repartições, emprêsas, companhias ou particu!ares.

8) - Solicitar das Divisões o fornecimento dos dados e elementos que

necessitar e que delas dependerem para a elaboração do relatório anual do

Diretor de Obras e Viação.

9) - Manter cada serviço registrado em fichas em que se possa a cada

instante conhecer as despêsas realizadas com o mesmo.

10) - Providenciar a publicação de todos os editais, avisos, intima

ções, etc., do Departamento.

11) - Fornecer ao Diretor de Obras e Viação e aos Engenheiros Chef.es

de Divisão os esclarecimentos, indicações e informações que forem por êles

solicitádas.

12) - �uxiliar diretamente o Diretor de Obras e Viação em suas fun

ções, executando os serviços que lhe forem distribuídos, técnicos ou admi

nistrativos.

13) - Fornecer mensalmente ao Diretor a situação geral das verbas des

tinadas ao Departamento, relativamente à material e ao pessoal operário.

14) - Coligir e remeter à Agência de Estatistica, mensalmente os dados

estatísticos, apurados, com" relação aos serviços a cargo do Departamento.

15) '- Apresentar, no fim de cada trimestre, o tombamento geral de

todos os materiais entregues e em uso em cada Divisão, com a discriminação

dos mesmos e respectivos cargos.

. r

�
I

Art. 15.0 - Aos Engenheiros Auxiliares, compete:

1) - Executar os serviços que lhe forem distribuídos pelo EnglJnheiro

Chefe respectivo, correspondentes a atribuições de sua categoria.

2) - �minar, estudar e informar todos os requerimentos que lhes

forem distribuídos pelo. Engenheiro Chefe.

3) - Preparar e estudar todos os elementos necess�ríos à organização

dos projetos, planos e orçamentos relativos a serviços a seu cargo, de modo

a determinar com a maior exatidão o custo provável da obra a realizar.

4) - F'iscalizar diàriamenté .os serviços e obras por 'administração ou
contrato executados na Divisão, propondo ao Engenheiro Chefe a.s penalida

des a serem impostas aos contratantes por infrações de cláusulas contratuais.

,., 5) - Propor ao Engenheiro Chefe, justificando-as, as modificações que

julgar necessárias no decorrer da exeCução das obras a seu cargo.

6) _. Submeter ao Engenheiro Chefe a relação discriminada do pessoal

operário necessário aos serviços da Divisão afim de ser formado por ftquele,

o quadro geral que terá de ser aprovado pelo Prefeito.

7) - Propor ao Engenheiro Chefe a pena de suspensão do pessoal ope

rário quando assim o exigirem a boa ordem e a disciplina nos serviços.

8) - Propor ao Eengenheiro Chefe os aperfeiçoamentos que julgar con

venientes à execução dos serviços da Divisão, sugerindo as modificações

destinadas a conseguir a regularidade dos trabalhos.

9) - Dirigir tõdas as obras executadas por administração que lhe forem

distribuídaS pelo Engenheiro Chefe, controlando o ponto do pessoal e o

emprêgo do material.

10) - Fornecer à locação necessária e fiscalizar tõdas as obras autori

zadas e que forem executadas por contrato, orientando e fiscalizando o ri

goroso cumprimento das obrigações assumidas pelos contratantes em relação

a tais obras.

11) - Providenciar para que as obras a seu cargo, quer por administra

ção, quer por contrato, sejam rigorosamente executadas de acôrdo ('om os

projetos aprovados e as instruções do Diretor de Obràs e Viação, não só

quanto ao processo de execução como quanto à natureza e qualidade dos

materiais, obedecendo além disso, em tudo, ao caderno de obrigações apro

vado, fazendo constar do histórico da obra, sempre por documento assinado,

qualquer modificação aprovada pelo Engenheiro Chefe do Departamento.

12) - Dar ordens de serviço para tôdas as obras sob sua fiscalização,

fornecendo 'aos contratantes ou eXecutores, os elementos, esclarecimentos e
dados necessários para o cumprimento dos contratos' e execução dos projetos.

13) - Zelar pelos eursos dos rios, canais, valas de escoamento (' gale-

• rias pluviais, prQmovendo a sua desobstrução e limpeza, e impedindo que,

nesses eursos sejam colocados quaisquer obstáculos à sua livre vasão.
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14) - Propor ao Engenheiro Chefe a organiza.ção ,dos projctoo que juí

gar necessáriO.'l, bem como. dO.'l melhoramentos úteis à cidade.

15) - Manter em estado de perfeita conservaÇão li\s estradas de ródageni

do Municipio.

16) - Estudar e propor as mod,if1cações darêde de estradas de roda

gem do Município.

17) - Provide!1ciar sôbrea 'sinalizaçãónecessária nos pontos onde hou

ver perigo ao trânsito públiao, sugerindo as medidas que lh�s pareçam con

venientes.

18) - Estudar e, propor os tipos mais convenientes para a pavimentação

das vias públicas e estradas do Município.

19) - Zelar pela conservação dos instrumentQs a' cargo da Divisão,

próvidenciàndo para que sejaín mantidos em perfeito estado de retificação.

20) - Proceder a medição de tôdas �s obras elCecutadas .por contrato,

sob sua fiscalização, anexando as fôlhas de medição devidamente assinadas

aos processos de contas dos cpntratantes, e manter em dia a allroorl.áção
dos serviços feitos por administração.

21> - Dirigir os serviços de conservação e reposição dos calçamentos

da cidade, evitanJio embaraços à �irculação de veículos e ao trâ!18ito pÚj:Jlifo�
22) - Informar ós pedidos de licença para obras a serem executadas

por particulares nos logradouros públicos.

23) - Executar todos os ser.viços técnicos externos que lhe forem desig

nados pelo Engenheiro Chefe completando-os com os tr�j:Jalhos de escri

tório correspondentes,

24) - Promover e.fiscalizar os serviços gerais de limpeZa da cidade e

a poleta do lixo domiciliar, estudando e propondo as medidas que julgar

acertadas para maior reguladdadee efIciência dêsses serviços, é contro

'�lando o custo mensal por unidade de serviço executado.

25) - 'Determinar e' fiscallzar o serviço de pega de animais soltos nas

vias públicas.

26) - Substituir o Engenheiro Chefe respectivo em seus impedimentos

eventvais.

- TíTULO IX - �

Dos COJ!dutores Técnicos I

Art. 16.0'� Ao Condutót Técnico"da Divisão de PaVimentação, compete:

1) ,..,. Executar, os Serviços técnicos de topografia, nivelamento, fiscali

zação de obras, medição, etc., de que for incumbido pelos Engenheiros' Che-.

fe ou Auxiliar da Divisão em que servir.

2) - Executar os se1'Viços técnicos externos que lhe forem distribuídos,

completaIldo-os cozp. 05 trabalhos' .de esciitór�o corresponden,tes.

3) -'- Colhêr os dados técnicos e obser�ações locais necessárias à execução

de planos, projetos, orçamentos, estatfstIcàs" tarifas de preços <e de valo-o

res, e fornecendo os dados necessários à .determinação mensal dos custol!

unitários.

'J
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4) -- .Atender c fiscalizar 03 sel'viçoo de reparação de passeioo expe

dindo intimações para. ês.,e fim, nos rerinos da legislação em vigor.

5) - Prestar informações, claras e precisas, em todos os processos que

lhe fore!1l dístribufdos ou de serviços e trabalhos que tivel� conduzido nos

têrmos dês!e �gulamento.

Art. 17.0 - Ao Cond!1tor Técnico Encarregado do Serviço de Transpor

tes, Depósitos e, Oficinas, compete:

1)' - Cumprir e fazer cumprir as ordens do Diretor de Obras e Via

ção ou dotEngenheiro Chefe da Divisão de Viaçãó e Transportes, com. re-'

ferência aos serviços executados no Depósito� nas Oflicnas e no Posto de Lu

brificação e Lavagem.
J

2) - Fàzer a distribuição metódica dôs trabalhos entre os seus subor-

dinados. de acôrdo com a profissão e aptidão de cada um e,veIar pela bre

vidadé na execução das obras de caráter urgente, de modo que os serviços

de transporte da Prefeitura não fiquem desprovidos do material rodante

indispensável.

3) - Fiscalizar a entrada c a aplicação da matéria prima para o fa

brico, reparo ou conservação do material, bem como dos accessórios, requi

sitados para os, veiculos. •

4) - ViStoriar ou fazer vistoriar, diàriamente, o estado do material ro

doan<te em serviço.

5) - DaÍ" valor, ou consultar o Engenheiro Chefe da Divisão de Viação

e Transportes quando tiver dúvIdas, às avarias e extravios, de peças ou

access6rios dos veículos, quando tenham de ser indenizados pelos motoris

tas culpados e enviar ao Engenheiro Chefe da mesma Divisão a relação de

tais avarias e extravios, afim de serem descontados em fôlhas de pagamento.

G) - Verificar e controlar o ponto do pessoal e as fichas 'diárias do

ll1uteri.a,1 rodllnte e do custo dos serviços executados nas oficinas, com discri

minação do material e mão de obra, e organizar o mapa menst\l de pl'odu

ção das oficinas çom a verificação do custo unitário de cada serviço, bem

como a apropriação do custo do transporte dos caminhões e dos carros de

passageiros.

7) - Manter em dia as fichas de cada veiculo, propondo as medidas

que julgar convenientes para .a boa regularidade dos serviços de transporte

e a conservação do material rodante.

8) - Observar e fazer cumprir as instruções baixadas para o uso

conveniente dos aparelhos de gazogênio e consel'vação dos respectivos

veículos.

9) - Requisitar ao"Engenheiro Chefe da Divisão a matéria prima para

o trabalho das oficinas, o material .para lubrificaçíío, as peças e acessórios

para os veiculos bem como a forragem para os animais da Limpeza, os

apreendidos nas viaspúbllcas e todo o material de consumo necessário.

10) - Manter a ordem e a disciplina entre seus subordinados, repre

sentando ao Engenheiro Chefe da Divisão de Viação e Transportes, c'ontra

J
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os atos irregulares e propondo a punição 'ou a demissão'dos que se revela

rem incompatíveis com, os serviços das oficinas.

11) - Informar os papéis de assunto de sua competência, que lhe forem

distribuídos.

12) - Prestar as informações concernentes aos serviços que lhe estão

afetos: propondo as medidas tendentes ao melhoramento dos serviços.

13) - Controlar a entrada e a saída do Depósito, de todos os veículos

ou máquinas, comwücando imediatamente ao Engenheiro Chefe qunlquêr

anormalidade que se vel'ifique.

TíTULO X -

Do 2.0 Topógrafo

Art. 18.0 - Ao 2.° Topógrafo" compete:

1) - Executar os serviços de topografia ou medições de obras que Ihe3

forem distribuídos pelo Engenheiro Chefe ou AuxUiar da Divisão de Obras

e Pávimentação, anotando os dados em cadernetas próprias, que serão ar-

quivadas quando concluídas e após o Visto do Chefe da Divisão.

2) - Executlu' os trabalhos de que fôr incumbido pelo Engenheiro Che

fe cwnprindo as ordens e instruções especiais de cada. serviço que lhe fôr

confiada.

3) - Organizar mensalmente o quadro de produção da Pedreira com

a discriminação do custo dt> material, e de sua distribuição pelos diversos

serviços e obras, fazendo o contrôle dos talões de saída com o reéebimento

dos Feitores ou Encarregados ..

4) - Prestar informações claras e por escrito sObrê todos os serviços

e trabalhos de que fôr incumbido ou que tiver executado nos têrmos deste

Regulâmento.

5) - Informar todos os papéis que lhe forem distribuídos versando sO

bre, assuntos corl'esponcJentes às suas atribuições.

- TíTULO XI -

Do Seccionlsta

Art. 19.0 - Ao Seccionista, compete:

1) - Executar os serviços de topografia compativel.!> como, sua aptidão,

que lhe foreni distribuídos pelo Engenheiro Auxiliar de Viação, bem como

os traba1llos de escritório Slorrespondentes, anotando os dadôs em cader

n�tas próprias, que serão arquivadas quando concluídas e após o Visto do
Chefe da Divisão.

2) - Conduzir os trabalhos de que fôr encarregado, cwnprindo as or

dens e as instruções especiais de cada serviço.

"
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t- T1TULO XII 

. Dos Desenhistas

.

Art. 20.0 - Ao 1.° e %.0 Desenhista, compete:

1) - Executar os servi�os dê desenho em geral - croquis, planos, plan

tas, perfis, projetos, etc., que lhe forem distribuídos.

2) - Efetlijlr cópias dos desenhos executados em conformidade com as

necessidades do serviço do Departamento ou para fornecer ao público quan

do rêquerido nos têrmos da legislação vigente.

S) - Zelar pela. boa conservação dos instrwnentos e do material de
desenho que lhes forem confiados.

4) - Manter em perfeita ordem o arquivo dos projetos.

5) - Calcular rampas, elementos de curvas, e .executar os trabalhos de

natureza técnica compaUveis com as suas aptidões, que lhes forem distri

buídas pelo Engenheiro Chefe da DiviSão Técnica e de Fiscalização.

O) -- Encaminhar mensalmente ao Engenheiro Chefe a relação do ma

terial de consumo necessário aos serviços que lhe estão afetos.

- TíTULO XIII -

Do CopIsta

Art, 21.0 - Ao Copista, compete:

1) - Fazer tôdas as cópias em vegetal ou heliográficas relativas aos

serviços do Departamento, que lhe forem distribuídos pelos desenhistas.

2) - Efetuar o registro do material empregado para os serviços a seu

cargo, apresentando semanalmente ao Engenheiro Chefe o balanço discri

minado dêsse material.

3) - Auxiliar os Desenhistas em serviços compatíveis com as suas atri

buições.

- TíTULO XIV -

Do Feitor "Geral

I

I
I

�

.J

Art. 2,2.0 - Ao Feitor Geral, compete:

1) - Distribuir e orientar os serviços dos feitores - de modo que os

trabalhos sejam conduzidos cgm regularidade e em' obediência às ordens e

instruções baixadas para cada cas.o, consultando sempre que haja dúvida,

ao EI!genheiro Chefe ou ao Engenheiro Auxiliar da Divisão de Obras e

Pavimentação.

2) - Fornecer ao Engenheiro Chefe mensalmente e aos Engenheiros

Auxiliares sempre que fõr solicitado, o ponto parcial dos diversos trabalhos

executados por administração na Divisão de Obras e Pavimentação afim de

que em cada serviço seja determinado o custo da mão de obra individual

por natureza de trabalho executado.

3) - Orientar os serviços de conservação corrente da pavimentação e

das galerias de águas pluviais, promovendo a substituição do material da-
I
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nificado e as reparações necessárias, de acôrdo com as ordens recebidas

do Engenhei,ro AuxÚiar, e ()rgalli�ando nota separada, �para cada serviço,

comprobatória no material aplicado.
4) -Providenciar sôbre' o fornecimento do material necessário aos ser

viços das diversas turmas de conserva e de reposição de calçamentos, em

obediência às ordens ieêebidas do Engenheiro Auxiliar, organizando quadro

do material aplicado em cada serviço.

5) - Auxiliai' os serviços de fiscalizlcção das obras ,contratadas na par�

concernente- ao materia), exigindo que nas mesInas obras, sejam fielmente

cumpridas as espeéificaçõe,i; aprovadas, constantes das ordens de serviço ex-

pedidas pelo Engenheiro Chefe da Divisão. .

6) - Providenciar sôbre a distribuição do material da Pedreira desti- .

nado aos diversos serviços do Departamento, promovendo o seu transporte

eficiente de modo quê garanu;,' a regularidade do andamento das obras,
�empre de acôrdo cQm as instruçôes que lhe forem dadas pelo Engenheiro

Chefe ou Auxilial' da Divisão de Obras e Pavimentação.

7) - Encami,nhar ao Serviço de Protocolo, Expediente e Contrôle, por

intermédio de Engenheiro Chefe da Divisão de Obras 'e Pavimentação, pàra

a confecção do respectivo mapa, as notas de reposição de calç�mentos e1'e

cutados por conta de outras repartições, companhias ou emprêsas, e auto-

rizadas pelo Engeilheifo Chêfe da Divisão. •
8) --' Promover junto à estr,ada de 'Ferro oq Companhias de Transporte

,0 desembaraço do materiaÍ par-a obras} adquirido pelo Departamento, efe

tuando p,âgamento de fretes e provid.enciando o transporte para Os locais

das obras.

9) '- Executar os serviços q�e lhe forem distribuidos nos têrm'os dêste-

Regulamento e de acôrdo com suas atribuições, prestando sôbre os mesmos

tOdas as informações que lhe forem solicitadas.

- TíTULÓ XV-

Dos Feitores

Art. 23.(} -, Aos 1"8 e 2;°1; Feitores, compete:

1) -Éxecutar os serviços qúe lhes forem designados, distribuindo o

péssoal operário de modo, 3 obter ,3 máxima eficiência, segundo a natureza

do serviço de cada ,caso.

2) - Organizar e escriturar o livro ponto do pessoal ,operário que lhes

fOr subordinado.

3) __ Manter a ordem e a disciplina entre os operários seus subordina

dos represen�ndo a� Engenheiro Auxiliar ou ao Feitor Geral da l;>iyisão
em que servir,contra os que cometerem atos irregulares. ,.

4) - Assistir' aos opetârios que se acidentarem em serviço, providen
cIando imediatamente a sua, remoção, curati�os ou internamento, dando em
seguida ao Engenheiro Chefe ou Au.'l:lliar, cOIPunic.açjio 'escrita daocurrên

cla. e das providências tomadas.

D

- TíTULO XVI ..:-

Dos ,Apontadores

Art. 24.(} - Aos Apôstadores, compete:

1) - Orgài1i�ar o pontd geral pata a confecção das fOlhas dE! paga

mentodopessoal operário.

2) - Fornecer ao Serviço de Protocoio, Expediente e ContrOle, por in

termédio das Divisõe.s, o ponto di4rio \ do pessoal' operário comunicamlo se

manalmente as: vagas Qcorridas nas diversas turmas.

3) __ Conferir mensalmente o ponto dos diversos feitores de turml1S com

o ponto geral. I

4) - Executar os Serviços que lhes forem distribuídos prestando infor

mações claras e precisas, devidamente anotadas e escritas, dos trabalhos de

que foreI11 incumbidos. •

5) - Dar conhecimento ao Chefe a que estiver subordinado, do! aci

lielftes ocorridos em serviÇO com o pessoal operário.

__ TíTULO XVII-

Do Encarregado do Depósito

"

Art. 25.0 - Ao Encarregado do Depósito, compete:

• 1) -Cumprir e fazer cumprir pelo peSSOal operário das oficinas, as

determinações do Engenheiro Chefe ou do Condutor Técnico encarregado

dos serviços de transportes. .

2) - Informar ao Engenheiro Chefe cu ao Condutor Técnico da Di

visão de Viação e Transportes sObre os serviços das oficinas, distrlb�indo
e orientando oS - trabalhos. a cargo das mesmas.

3)' - Registrar e controlar a saída ou entrada de qualquer material com

carga para o Depósito, discriminadamente pelas Divisões interessadas. .

4) - Organizar, abrir e enêerrar"à,s horas_ que lhe forem designadas, o

ponto- obrigatório de todo o pessoal do DepÓsito e das Oficinas.

5)' - Providenciar sôbre a expedição' do materiai confecionadQ nas

oficinàs e que' se destina aos logradou,ros públicos O,u aos próprios muni

cipaiS, de acôrdo com as guias de remessa fornecidas 'pelo Chefe da Di

visão.

6) - Cuidar e fazer cuidar do tratamento dos muares da Limp�za Pú

blica, prover a sua alimentação. e recorrer sempre que fôr -necessário, a assis

tênCia do Ve�rinário Municipal.

in - Isolar e fazer tratar; de acOrdo com as instruções do Veterinário

Municipal os mj1ares que enfermarem de Inoléstlas contagiosas.

8) --"-- Fazer sacrifical' os muares que se Inutilizarem no serviço ou que

éontí'aírern moléstias incuráveis, após .0 certificado competente do Veteri

nário Municipal.
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9) - Manter em perfeitõ asseio as cocheiras dos muares, examinando

constantemente suas condições sanitárias e o estado dos animais aí abriga

dos, bem como doS locais destinados aos animais apreendidos nos logra-

douros públicos. . I

10) - Dar imediata comunicação por escrito ao Engenheiro Chefe da

Divisão de Viação e Transportes, do sacrifício ou do falecimento dos animais

em serviço.

11) - Fazer a �crituração do movimento diário da. entrada e da saída

dos animais que forem apreendidos nas vias públicas, em conformidade com

as disposições. legais, e contrôle do Depãrtamento de Fazenda.

12) - Solicitar ao Engenheiro Chefe da Divisão' de Viação e Transpor

tes, sempre que requisitado pelo Almoxarifado, o pessoal necessário à carga,

descarga ou arrumação de materiais destinados ao mesmo ou aos diferentes

serviços das Divisões.

13) - Impedir a. entrada e a permanênc�a no recinto do Depósito de

pessoas estranhas ao serviço das oficinas.

- ;ríTULO XIX -

- TíTULO XVIII -

Art. 27.0 - Aos 1.0 e 2.° Mecânicos, compete:

1) - Executar os serviços que lhe forem distribuídos pelo Engenheiro

encarregado. do serviço de tr;msportes ou quando urgente, pelo Encarregado

do Depósito, dependendo nesse caso de posterior confirmação do aludido

Engenheiro.

2) - Vistoriar os veículos, máquinas ou peças, recolhidas às Oficinas

apresentando ao Engenheiro encarregado dos serviços de transporte', uma

relação pormenorizada dos consertos a serem realizados, especificando

quando possível, a natureza e o custo aproximado do material e ']a mão

de obra necessária.

:I) - Zelar pela conservação das máquinas e ferramentas da oficina

mecânica, e pela boa aplicação de todo o material que lhes fôr confiado, pelo

qual é responsável.

4) '- Verificar o bom funcionamento dos veículos reparados, antes de

restituí-los ao serviço e fornecer ao Chefe respectivo a ficha discriminada

dos servíços realizados em cada veículo.

5) - Fazer e receber os pedidos de material necessário aos tr!lbalhos

da oficina, prestando contas semanalmente de sua aplicação.

6) - Ao 2.° Mecâníco, compete auxiliar e executar de acordo 1:0'11 as

suas aptidões, todos os trabalhos que lhe forem distribuídos pelo 1.0 Me

cânico.

Do Encarregado da. Auto-Patrulha

Art. 26.0 - Ao Encarregado da Auto-Patrulha, compete:

1) - Executar todos os serviços de reparos, conservação, abaulamento,

envaletamento, etc., das estradas municipais ou de logradouros públicos,

que lhe forem distribuídos pelo Engenheiro Chefe ou Auxiliar da Divisão

em que servir.

2) - Obedecer rigorosamente às instruções baixadas pela Divisão de Via

ção ,e Transportes, quanto ao uso da Auto-Patrulha, de sua lubrificação e

cuidados.

3) � Zelar pela perfeita conservação da máquina e da casa de turma

da 1." residência, no Distrito de Colombo.

4 - Registrar diàriamente, os dados relativos ao t):"!tbalho da máquina,

do material consumino, do ponto e dos serviços executados, remtendo-os

'semanalmente ao Engenheiro Auxiliar, que os coordenará para a respectiva

apropriação dêsses serviços. .

5) - Dirigir e distribuir de acôrdo com as instruções de seus superiores,

a turma do Distrito de Colombo, organizando o ponto do pessoal operário

para a confecção da. respectiva fOlha de pagamento.

6) - Propor a substituição ou a exclusão dos operários que se torna

rem prejudiciais à boa ordeJp. e ao regular andamento dos serviços.

7) -'" Entender-se diretamente com os proprietários ãos terrenos ao lon

go das estradas e dos caminhos do Município, no sentido da execução de
roçadas, recuos de cêrcas, etc., para sua conservação, retificações ou alarga

mentos. de acôrdo com asinstruçõcs recebidas do Engenheiro Auxtliar ou

Engenheiro Chefe da. Divisão.

- CAPITULO UI -

Das �tribqições do Pessoal Admitlistrativo

� TITULO 1-

Do Fiscal Geral

Art. 28.0 - Ao Fiscal Geral encarregado da fiscalização de contratos e
concessões, compete:

1) - Fiscalizar os transportes coletivos por meio de bondes ou auto
ônibus, de modo que sejam cumpridas as exigências regulamentares, de -con

formidade com as instruções recebidas do Chefe da. Divisão.

2). - Estudar a regulamentação dos serviços de transportes coleiivos e

.propor as alterações necessárias nos regulamentos vigentes.

3) - Organizar e manter em dia a estatística relativa aos transportes.

4) - Percorrer cOI15tantemente as linhas em tráfego, afim de verificar

a boa ordem e a observância das obrigações por parte dos licenciados, quan

to à horários, higiene, preços de passagens, etc.

5) - Confeccionar gráficos referen�s aos horários para serviços. de

transportell de p.assageiros em bondes e auto-ônibus, ou outros, do interêsse

da. Dtvisão.
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6) - Providenciar para o recolhimento aO' Tesouro Municipal q'? cau

Õ s quotas de fiscalização, depósitos e quaisquer outras importãnciar;, de-
ç e, , 'bI"
vidas à Prefeitura pelos Concessionários de serviços pu .ICOS.

. 7) - Reg'istrar e controlar as apólices de seguro contra. acidentes nos
serviço:'\ de transportes, exigina.o a renovação das mesmas, quando ven.

cidàs., . . t
8) - Vistoriar de acôrdo com o Departamento de ,ServH;o de' Transi o,

os ônibus a serem matriculados. . .

9). - Propor ao Chefe da Divisão as multas e outras ,penalidades de

correntes de infrações.
10) - Estudar C<I problemas relativos ao .estabeleclmento de pontos de,

parada, pro�idenciando 8 conveniente sinalização.

11) - Fiscalizar os. contratos relativos a telcfones, .celebrados cQll1 a

Prefeitura, de acõrdo com as instruções recebidas do Engenheiro, Chefe da-

Divisão. , . , .
12) - Colaborar com o El}genheiro Chéfé Ílo estudo do estabelecimento

de .novas linhas de transportes dentro do Municí1.'io, de acârdo com as .pos

sibilidades e exigências locais.
13) - Fornecer os elementos necessários para as minutas dos contratos

a serem l�yrados com a Prçfeitura 'para a exploração de serviços.detrans-
porte coletivo. _ .

14) - Coligir e fornecer ao Engenheiro Chefe da Divisa0 Tecni�a e de

Fiscalização os dados mensais relativos ao movimento geral dos serviços �e

lefânicos e de tra.nsportes coletivos, organizarido. trimestralmente u,ma sm-

tese dêsses elementos. .

15) - Informar. nos processos que lhe forem distribuídos, relativamente

nos assuntos 'concernentes às suas atribuições. •

16) - Manter e coordenar as relações. do Município com as emprêst1&

• concessionárias dê serviços públicos.

17) - Auxiliar o E.ngenheiro Chefe na. fiscalização do contrato relativº

aos serviços de luz e fôrça motriz.

critórios, casas de saúde e hospitais, casas de diversões, colégios, tem,
pIos, qyartéis, repartições p�blicas, etc.

5) --' Zelar' pela conservação da limpeza da cidade, impedindo que o
público atente -contra a higiene urbana.

6)' - Velar pelo cumprimento das disposições 'leg!1is referentes à l,impe
za pllblica e à coleta do lixo.

7) - Providenciar sôbre o transporte extraordinário do lixo. Quando de
termi).'lado pelo Engenheiro Chefe ou Auxiliar da Divisão de Saneamento
e LimpezaPúbllca.

8r - Informar sôbre todos. os assuntos atinentes à limpeza pública e
à coleta do liXl).

9) - Organizar a distribuição das turmas de acôrdo com as ordens e
instruções do Engenheiro Chefe ou Auxiliar da. Divisã'o de Saneamento e
Limpeza Pública.

" 10) --' O�ganizardiàríamente o detalhe do serviço qe limpeza da cidade,
com o respectivo custô upitál'Ío, de acôrdo com as determinações do Enge
nheiro Chefe e fornecer aos encarregados de turmas instruções sôbre a dis-

. tribuição do pessoal operário.

. 11)' - Atender às requisições de serviços urgentes e inadlávt!is quando
feitas por 3utoridáde. competente, dando de tais requisições imediata co
municação 8,0 Engenheiro, Chefe da Divisão de Saneamento e Limpeza
Pública.

12) - Fornecer ao Engenheiro Chefe da Divisão sempre que êste exigir,
os dados necessários e- asélarecimentos sôbre os serviços de suas 'atribuições.

13) � Propor ao J!:ngenheiro Chefe da Divisão ae Saneamento c Lim •.
peza Pública as medidas que julgar convenientes para o aperfeiçoamento
dos serviços de limpeza da cidáde e, da coleta e remoção do lixo.

- TíTULO TIr '--

Do Chefe de Secção

- TiTULO lI-

Do Administrador da J_impeza da Cidade

Ar�. 30." - Ao Chefe de- Secção, �gmpete:

1) - Dirigir os trabalhos da Secção, distribuindo os serviços pel(ls tun-
- � �cionários sob sua direção.

2) - Manter a ordem e a discipliná, providenciando para que sejam
conservados em dia o registro e a escrituração do's serviços da Secção.

3) - Auxiliar a direção dos trabalhos internos da Divisão, observando
as instruções do Engenheiro Chefe.

4)- Fornecer as informações que pelo Engenheiro Chefe ou Fiscal
J Geral, lhe forem exigidas.

5) - ReSOlver sôbre dúvidas qUe tiverem os funcionários que lhe forem
subordi�ados._

6) --' Impedir que estranhos entrem ou permaneçam no recinto da res
pectiv� Secção.

Art. 29." � Ao Administràdor da Limpeza. da Cidade, compete:

1) - Orientar e inspecionar os Serviços de capinação, varredura, raspa:

gem, lavagem e 'irrigaçpes dos logradouros públicos.

2) - Promo\'cr ao limpeza e conservação de vq.las e rios e a lavagem

e desirifecção das galerias de 'águas plu,Viais. . . . .
3) - Promover a remoção dos entulho1l, animais mortos: re.sH��os�etc..

4) - Prnvidenciar e fiscalizllr os serviços de coleta e remoça0. _:0 lixo

das habitações pal'ticulal'cs, estabelecimentos 'comerciais e industl'l\lIS, es-
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7) - Informar os requerimentos, processos e demaiS papéis, cncami

nnhando-os devidamente instruídos ao Engenheiro Chefe da. Divisão.

8)"- Controlar, mensalmente, as marcações doscon�umos de energia

elétrica, das instalações mlmicipais ou estadua�s.

- TiTULO V -

Dos Fiscais de Iluminação

- TíTULO IV �

Art. 32.° - Aos Fiscais de 1.& e 2.& Classes, compete:

1)- Executar todos os serviços compatíveis com as atribuições de sua

categoria que lhes forem atríbuídos pelo Chefe de Secção e os trabalhos de

fiscalizaçã9 de 'iluminação pública e particular de que forem incumbidos

pelo Engenheiro Chefe da Divisão Técnica e de Fiscalização.

2) - Dirigir e fiscalizar os serviços de substituição de limpeza. na rêde

de iluminação pública e. verificar a execução de novas extensões, ampliações

ou reformas da mesma rêde, de acôrdo com instruções detalhadas que lhes

serão fornecidas pele Che�e da Divisão.

3) - Zelar pela conservação das instalações elétricas e dos aparelhos à
cargo da Prefeitura.

4) - Comunicar por escrito ao Chefe da respectiva Secção para os

e�ei�os de cobrança das indenizações correspondentes, sôbre as avarias pro

duzldas nos candela.bros, postes e .armações da rêde de iluminação pública

e pertencentes à Prefeitura.

5) - Orientar e acompanhar os serviços de inspeção das inst..'\lações

particulares de energia elétrica, assistindo a abertura de aparelhos assinan

do os respectivos autos de constatação provisória e determinand� asubs
tituição ou a retirada dos medidores para posterior exame e confirmação

pelo Engenheiro Chefe, das irregularidades ou infrações verificadas, de tudo

fornecendo parte diária ao Chefe de Secção.

Dos Escriturários c Amanuenses

...

Art. 31.° � Aos Escriturários c Amanuenses, compe.te:

1) - Executar todos os trabalhos de' acôrdo com as suas atribuições,

que lhes forem distribuídos pelo Assistente, pelo Chefe de Secção e Fiscal

Geral de Concessões, quando a êstes diretamente subordinados, e os traba

lhos especiais de que forem incumbidos pelos Engenheiros Chefes de Divisão.

As atribuições serão, sem embargo das categorias respectivas, livr�mente

determinadas pelo Diretor, ou. com sua. aprovação, pelos Engenneiros Chefes,

tencl,o sempre em vista as conveniências do serviço e a capacidade, efi.

ciência, aptidões e tendências de cada um.

2) - Organizar e manter os protocolo)! de remessa. e recebimento de

oficios, avisos, . cartas, circulares. e de todos os processos que transitarem

pelo Departamento.

3) - Executar todos os trabalhos de datilografia que lhes forem atri.

buidos. �. .;.... ti�{t:�

4) - Manter rigorosamente em dia as fíéhas de escrituração e distri

buição dé verbas, de apropriações de obras, serviços de transportes, etc.

5) - Expedir vales para fornecimentos do pessoal jornaleiro, dentro p,os

limites' fixados e confeccionar as respectivas fôlhas de pagamento.

6) - Extrair gúias para recolhimento de depósitos ou cauções e notas

de despesas para cobrança de serviços executados pelo Departamento.

7) -" Organizar o boletim diáJ;'io da aistribuição do pessoal operário pelos

d!versos serviços.

8) - Extrair alvarás para a execução de serviços autorizados em reque

rImentos..

9) - Prep!1.rar a correspondência e o expediente e manter em perfeita

ordem o arquivo do Departamento.

10) - Dar ó andamento necessário a todo o 'expediente de moào a não'

haver atrazo, propondo ao Chefe a que estiver diretamente subordinado,

as medidas que julgar convenientes para a regularidade dêsseserviço.

11) - Atender ao público �om urgência e presteza informanào em con-c

formidade co� as disposições legais_, sôbre o andamento e despa.cho de pro

cessos que transitam pelo Departamento.

12) - Prestar informações sôbre assuntos de suas, atribuições em todos

os proce3sos que lhes forem distribuídas.

- 'TíTULO VI -

Dos Guardas Linhas da Iluminação PúbUca

Art. 33.0 - Aos Guarda Linhas da Iluminação Pública, compete:

1) - Percorrer às horas que lhes forem designadas pelo Chefe de

Secção respectiva, os logradouros públicos de suas zonas e inspecionar o

estado das instalações da iluminação pública, anotando as deficiências que

encontrar e de tudo dando comunicação diária à Secção respectiv�.

2) - Executar todos os serviços compatíveis com as atribuições de sua

sua categoria que lhes forem distribuídos pelo Chefe de Secção.

- TíTULO VII -

Dos Motoristas

Art. 34.° - Aos Motoristas, compete:

1) - Atender com presteza e pontualidade aos serviços de transporte

que lhe forem designados.
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2) _ Observar rigoroSllmente o regulame�to geral do trâi1sito pübllco",

3) - Manter ,em estado de perfeita conservação c asseio o material que

lhe fór confiado e conservar o cano' sob a su'a responsabilidade sempre pron

to a trafegar.

4) - Responder pelo extravio de peças do carro sob sua, guarq.a (' pelas

avarias nêle ocasionadas por imperícia, negligência ou imprudência.

5) - Proceder à lavagem, lustramento e limpeza do caJ;'ro que estivcr

dirigindo, bem cOiUo a substituição de pneumáticos e cãmaras de ar do

mesmo. .' ,_

6) - R"equisitar ao Encarregado do Depósito e das. Oficinas, os reparos

e consêrtos de que necessitar ó carro e o materia�sob sUa responsabilidade,

bem como os accessórios de pronta substituição. '

7) - Auxiliar e fazer lubrificar 'e p�lveriz!j,r pelo Posto de .Lubrii'ícação
o carro sob sua responsabilidade, de ,acôrdo com as instruções que lhe fo

rem baixádas pelo Engenheiro Chefe da :pivis�o de Viação e Transpurtes,

devendo êsse serviço constar da caderneta de. veículo.

8) - Levar ao conhecimento de seu chefe imediato qualquer .acidente

que ocorrer com 'o veiculo.

9) - Manter em boa ordem a caderneta quilométrica do 'veículo, fazendo

as anotações e observaçoes claras e precisas; .

10) -' Informar ao Engenheiro Chefe ,OU" ao Condutor da Divisão de

Viação e Transportes, sôbre .qualquer çopsum«>. fj,llOrmal quc verificar .no,

carro sob o seu cuidado.

11) _ Verifica� a aplicação e forncc\lr reclbo das novas p,eças que foram

colocadas nos veículos sob sua responsabilidade, bem como dos accessôri08."

ferramentas, pneumáticos ou câmaras de ar, eJ;c.

12) _' Economizar sempre que possível o gasto de combustível e de

sobressalentes.

6) - Impedir, salvo autorizado .pelo Chefe respectivo, a entrada de

estranhos nas dependências do Departamento.

7) - Ter a seu,catgo e responsabilidade os objetos existentes na Di

visão em que servir.

8) - Conduzir, todos'os papéis aos locajs que lhes forem designados.

- TíTULO IX -

Dos Serventes

Art. 36.0 - Ao!, Serventes" competé:

1) - Cumprir tôdas as ordens compatíveis com as suIls; atribuições de

terminadas .pelos seus superiores.

2) - Executar os serviços de limpeza e asseio das salas e dos móveis

do bepartamento.

3) - Conduzir todos os papéis aos locais que lhes .fórem designados,

quando na Divisão em que servirem não/haja Contínuo.

Em- 24 de fevereiro de 1. 943.

(a) ROZALDO G. DE l\iELLO tEITAO. '

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 25

Dos Contínuos

O PREFEITO MUNIDIPAL DE CURITIBA', CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao �equêrido em petição n.O 1.808 do corrente mê�J'
pelos 2°s. Escriturários Violeta Maranhão e Dino G.asparin, desta Prefeitura,
resolve transferir a primeira para a Inspetoria de Rendas e Fiscalização,

e o segundo para a Divisão de Contabilidade, ambos do Departamento de

Fazenda.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 24' de fevereiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE lUELLO LEITJ\O.

Prefeito Municipal.

- TiTULO VIII -

Art. 35.0 - Aos Contínuõs, compete:

1) -- Abrir e fechar as dependências do Edifício da Prefeitura ocupa

das pelo -Departamento nas horas marcadas pelo Diretor ou pelo Engenhciro

Chefe da Divisão em que servir.

. 2) � Cumprir tôdas as ordens de serviço determinadas pelos seus éhefes

respectivos.

:n - Dirigir e executar os serviços de limpeza e asseio das salas ão De-

partamento e dos móveis aí il\stalados.

4) -' Receber e fazer a. entregacl\l tôda a correspondência expedida

pelo DepartamenJo ou por SUllS Divisões.

5) - Manter a ordem nas salas reservadas ao público, rccon:('ndo áú

Chefe respectivo sempre que se tornar necessário:

DECRETO N.O 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

D OPARANA, tendo em vista a comunicação do Departamento de Fazenda

formUlada em olício n.O 28 do corrente mês, e o laudo de inspeção de saúde

do Médico Chefe da Inspetoria Sanitária, resolve conceder vinte (20) dias

de licença:, em prorrogação, para tratamento de saúde à 2.a Am.anuense do

';
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Departamento de Edificações, Cadastro c Patrimônio Iza de Lemos Luna,

na forma do disposto no artigo 157 do decreto.lei estadual n.a 90, de 28

de- outubro de 1942. •

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba". Capital do Estado do Pa

raná, em 24 de fevereiro de 1943-

(a) ROZALDO G. �E MELLO LEITAÓ.

, Prefeito Municipal.

r
.;, ..1

DECRETO N.O 27

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, em face do laudo de inspeção de saúde n.a 50392, do corrente

mês, do Departamento de Saúde do Estado, resolve çonceder ao Guarda

Fiscal de 2.a Classe Abllio Rodrigues dos Santos, do Departamento de Fa
zenda, sessenta (60) dias de licença. para tratamento de. saúde, na forma do

disposto no artigo 157 do decreto-lei "estadual n.a 90 de 28 de outubro de

1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitíba, Capital do Estado do Pa

raná, em 5 de março de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

.�

DECRETO :N.o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requeridoertl petição noa 2.046 do corrente mês,

por pjalma Po Menezes, resolve deixar sem efeito i:> decreto noo 185, de 31

de' dezembro último, qUe o nomeou par,a exercer cargo de 2.° Amanuense

desta Municipalidade.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Para

lllÍ, em 6 de março de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LF1ITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, .CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve aproveitar ,o 2.° AmanuenseRui Cavalcanti de AI�

buquerque, da Divisão d� Edificações do Departamento de Edificações, Ca-
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dastro e Patrimônio para' exercer, com vencimentos anuais de Cr.$ 6.000,00,

o cargo de Seccionista da mesma Divisão e em caráter interino.

Palácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 10 de 'março de 1943.

(a) ROZALDO G.DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 30

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,CAPITAL DO ESTADO

DO' PARANA, tendo em vista o resultado do inquérito administrativo man

dando instaurar pela portaria n.O 21, de 18 de ja.neiro último, resolve sUs

pender o 1.0 Fiscal João Aguida do Departamento de Fa.zenda, de suas fun

ções; por 15 (quinze) dias, na conformidade do estatuído no art. 224 do de

creto-lei noO 90, de 28 de outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 12 de março de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITãO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 31

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista a comunicação formulada pelo Comando do

30° Regimento de Artilharia Montada, em 0t1cio noo 478 de 11 do corrente,

resolve licenciar o Apontador do Departamento de Obras e Viação, Oscar

Gottardi, mervista convocado para o ser.viço ativo do Exército Nar\onai,

enquanto durar a sua incorporação, e percebendo vencimentos pelos cofres

federais, conforme optou, na conformidade da Lei.

Palác�o da Prefeitura. Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em,,}9 de rhárço de 1943.

(a) ROZALDO G.DE MELLO LEIT,\O.

� Prefeito Municipal.

\ DECRETO N.o 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, por conveniência de serviço, resolve transferir o 2.° Ama-
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nuense dos Matadou.ros Municipais Eulo Fruet Be,ttini; do Departamento de

Fazenda para a Divisão de Edificações, do Departamento de Edificações,

Cadastro e Patrimônio. "

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital 40 Estado do Pa-

raná, em 22 de março. de 1943. •
(a) ROZALDO G. J)EMELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

cações, Cadastro e Patrimônio, para responder' pelo expediente da Prefeitu-

r� ¥unlcipal, durante a sua ausência e I

Paiácio da Prefeitura MuniciplJ,l de Curitiba, Capital do Estado do Pu ..

raná, em 29 de março de 1943.

I (a) ROZi\LDO G. DE MELLO LEITAO.
Prefeito Municipal.

J

D�CRETO N.o 33
DECRETO N.O 36

o PREFEITO .MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DOPAR.A.NA, tendo em vista a comunicação formulada pelo Comando. do

20.0 Regimento de. Infantaria, em ofício n.O 770, de 18 ,do corrente; resolve

licenciar Alçeu PereIles, Servente do Departamento de Fazenda) que foi con

vocado para o servíço ativo do Exército Nacional, percebendo o funcionário

supra referido vencimentos pelos cofres municipais; conforme optou, l}11

conformidade das disposições 1egais em vlgor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado. doPa

raná, .em 23 de março de 194�.

(a) ROZALDO G. DE MELI.O LEITAO.

Prefeito! Municip.lll.

O l;>IRETOR DO DEPARTÀMENTO DE EDIFICAÇOES, CADASTRO E

PATRtMONIO, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA aten

dendo ao requerido por João Fagundes Barbosa, 1.0 Topógrafo da Divisão

dê Edificações do Departamento de Edüicações, Cadastro e Patrimônio, em

petição número 1994, de 25 de fevereiro ,último, e tendo em vista. o laudo de

inspeção de saúde den.o 5.547 da Diretoria Geral de Saúde dêsíe Estado,

RESOLVE conceder ao aludido funcionário 6 (seis) meses de licença para

tratamento de saúde, de acôrdo com o artigo 157 do decreto-lei n.o 90 do Go

vêrno do Estado, de 28, de outubro de 1942 modíticadà pelo � único do artigo

1.0 do decreto-lei n.o 101 de 27 de novembro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capita� do Estaelo do Pa

raná, em 2 de abril de 1943.

n

(a) AltNALI!0 ISIDORO BECKERT.

DECRETO N!o 34
,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao pedido formulado pelo Dl'. ,fosé Loureiro Fer

nandes, em petição' número 1.963, de 25 de fevereiro último, resoÍve exone.

rá-Io da Comissão de Revisão da Nomenclatura dos Logradouros Públicos çln.

Capital, para a qual fôra nomeado por ato n.o 16, de 17-3-937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do �st.ado do' Pa
raná, em 26 de março de 1943.

(a) �OZALDO G. DE MELLO LEITAO.•

Prefeito Municipal.

DECRE'TO N.o 37

O DIRETOR DO .pEPARTAMENTO DE EDIFICAÇõES, CADASTRO E

PATR.IMóNIO,RESPONDENDO PELO EXPEDI�TE DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA nten-

#c dendo ao requerido por Merçedes ;Mendes Morais, 2.3 Escriturária do De

partamento de Edificações, Cadastro e patrimônio, e tendo em vista o laudo

n.o 5601 da Diretoria Geral de Saúde dêste Estado, RESOLVE conceder à

aludida funcionária 30 (trinta) dias de licença por motivo de doença em

pessoa de sua fanúlia,. na forma do disposto no � 2.° do art. 164 do decreto

,lei estadual n.O 90, de 28 de outubro de 1942, e a contar de 26 de março

último.

_ Palácio da Preféitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 2 de abril de 1943.
DEÇRETO N.o 35

O PREFEITO MU�ICIPAL DE CURITmA. CAPITAl; DO ESTADO

DO PARANA, tendo ele se l.!:usentar desta Capital, em serviço do MUI}i,cípio,

designa o dr. Arnaldo Isidoro Beckert, Diretor 'dQ I)e�rtamento de Edifi-

(a) ARNALDO ISIDORO BiWKERT.

;
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DECRETO N.038
.j

de 1942, realizada conformQ escritllra pública lavrada em 23 de m.'uço do

, ano em curso, é destinada ao pagamento do imóvel denominado Matadouro

MOdêló, no Atu15a, para o que fica aberto o necessário crédito.

• Artigo 2,° - Revogam-se .as disposições em contrário,

Palácio da Prefeitw'a, Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 20 de abril de 1943, •
(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO,

Prefeito Municipal.

o DIRETOR no PEPARTAMENTO DE EDIFICAÇõES, CADASTRO E

PATRIMôNIO, RÊSPONDENDÓ PELO EXl'EDIENTE DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE CUR�TIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARAl'fA aten

dendo' ao l'equerido por Henrique Simó da �osta, Encarregado do Auto-Pa

trulha, resolve conceder-lhe sessenta. (60) dias .de l,icença Para tratamento

de saúde, a partir de 6 de março último, tendo em vista o laudo médico

anexo, e em face do disposto no artigo 15.7 do decreto-lei estad,ual 'n.O 90,

de 28 de outubro de 1942,

Palácio da Prefeit�r.a Mupiçipal de CW'itiba, Capital do Estado !io Pa

raná., em 5 de abril de 1943.
DECRETO N.o 41

(a) ARNALJ)O ISIDORO ,BECKERT.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista o atestado do Médico Chefe da Inspetoria sa

nitária do Departamento dé Fazenda, e em face do disposto no artigo 157

do decreto-lei estadual n.O 90, de 28 de outubro de 1942, resolve considerar

licenciado, para tratamento de saúde, no período de 10 a 30 de março pre

térito o ContÍl1Uo Joaquim Mariano d!,s Santos Filho, daquele mesmo De

partamento.

Palácio da Prefeitul,'a l\1:un!cipar de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 20 de abril de 1943.

DECRETO N.o 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO' PARANA, atendendo ao requerido por Benedito da Costa Coelho,

Contador do Departamento de :Fazenda, desta Prefeitura, em petição n,O

3.278, e tendo em vista o resultado do exame' médico a que se submeteu,

resolve conceder-lhe trinta (30) diâs de licença para tratamento da �al1de,

na -forma do disposto no artigo 157 do decret�-lei estadual n.O 90, de 2'8
de outUbro de 1942.

Palácio da .Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 15 de abriÍ de 943.
,

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

frefeito Municipal.

DECRETO N.� 42

(a) ROZALDO G, DE 1\IIi:LLO LEITAO.

Prefeito Municip.al.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

" DOPARANA, resolve aproveitar {) 2.° Amanuense da Divisão de Contabili

dade do Departamento de Fazenda, Afonso Cassou, para exercer o cargo de

Guarda Fiscal de 2.S Classe da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, do

mesmo, Departamento, com vencimentos anuais de Cr.$ 5.400,00.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 20 de abriL de 1943.
DECR,ETO N.o 40

O PREFEIfO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

pc PARANA, na. conformidade ,do art. 5.° do 'decreto-lei n.o 1.202, de 8

de abril de 1939,

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITi\O.

Prefeito Municipal.

DECRETA:

t,. _ (t.

Artigo 1.0 - A importância deCr.$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos

mil cruzeiros)' recebida da Caixa Econômica Federal do Parana, proveniente

da operação de crédito a que se refere o decreto-lei n.o 29, de 1.0 de julho'

DECRETO N.o 43

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, áteridendo ao l'equerido em petição n.o 3562 do corrente mês,

por Claudio Loiola e Silva, Condutor Técnico, interino, da Divisão de Edifi-
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(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITi\O:

Prefeito Mllnicipal.

tos anuais de Cr.$ 4.200,00 (quatro mil" e -duzentos cruzeir(8), o cargo de

. 2.° 4ll\anuense- dos .Matadouros Municipais, do Departamento de Fazenda,

na forma do disposto no item II do artigo 15 do decreto-lei estadual n.o

90, de 28 de outubro de 1942.

Palácio daPréfeitura. Municipal de Curitiba, CaJ:>ital do Estado do Pa

raná, eIl}. 4 de maio de 1943.

cações, do Departamento -de Edificações, Cadastro e Patrimônio, '"esolve

exonerá-lo, a pedido, das Junções do aludido cargo.

Palácio da Prefeltw'a Municipal de Curit�ba, Capital do Estado do Pa

raná, em 28 de abril de 1943.

t

I

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECR;ETON.O 44
\

DECRETO N.o 47

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, nomeia Alberto Sitrinski que- foi clas�ificado em 1.0 lugar em

" .

concurso de primeira. entrância, para exercer, com vencimento.� anuais de

Cr.$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros), o cargo de 2.° AmanuenSe

da. Divisão de Contabiliclad� do Departamento de Fazenda, na forma do

dispo!�to no item II do artigo 15 do decreto-lei estadualn,o 90, de 28 de

outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado doPa

raná, em 4 'de maio de 1943.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidade do disP08to no art. 5.ó do decreto-leI n.o

1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

(a) ROZALDO, G. DE l\IELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

Art. 1.0 - Ficam aprovados os planos elaborados pelo Departamento de

Obr.as e Viação, segundo planta. e perfis nesta data rubricados, para a cons

trução do calçamento e obras correlatas à rua Tibagi, entre a rua Amintas

de Barros e Avenida 7 de Setembro.

Art. 2.° - E' declarada de utllldade pública a faixa de terreno necessá

ria para a abertura do prolongamento da rua Tibagi entre as Avenidas

Getúlio Vargas e 7 de �etembro, const.ãnte da planta a que se refere o

artigo anterior.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 5 de maio de 1943.

DECRETO N.o 45

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARA�A, nomeia Glaflra .Assunção Hiuda que foi' classificada eIl1 2,°

lugar em concurso �e primeira entrância, para exercer, com vencimentos

anuais de Cr;$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros), o cargo de 2.°

Amanuense da Inspetoria de Rendas e Fiscalização do Departamento de

Fázenda, na forma do disposto no item II do artigo 15 do decreto-lei es

tadual n.O 90, de 28 de outubro de 1942.

Pal�cio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

ran�, em 4 de rI!aio de 1943.

(a) ROZAI,DO G. DE l\IELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 48

(a) ROZALDO G. DE l\IELLO LEIT.'lO.

Prefeito Municipal,

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, aproveita o Seccionista Adherbal Sprenger Passos para exer-.

cer, na forma do dÍ!lposto no item II do artigQ 15.° do decreto-lei estadual

n.O 90 dç 28 de outubro de 1942, o cargo de Condutor Técnico da Divis�o

de Edificações do Departamento de Edificações, Cadastro e Patrimônio, com

vencimentós anuais de Cr.$ 10.800,00.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba. Capital do Estado do Pa

raná, em 6 de maio de 1943.
DEC�ETO N.o.46

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, nomeia Francisco Schleder Negrão que foi classtfic'ado em

3.° lugar em concurso de primeira entrância. para exercer, com "encimen-

(a) ROZALJ)O G. DE MELLO I�EITAO.

Prefeito Municipal.

c
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DECRETO N.o 49 e Viação, ao cargo de 2.° Desenhista da Divisão do Ce,dastro do Departa

mento de Edifica,ções, Cad,astro e Patrimônio, com vencimentos de Cr.$

6.600,00 anuais.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 6 de maio de 1943.

o PREFEITO MUNICIP4\L DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, promove o 2.° Desenhista Auroel Schleder Negráo, do De

partamento de Edificações, Cadastro e Patrimônio, ao cargo de 1.0 Desenhis
ta da Divisão do Cadastro do mesmo Departamento, com vencimentos :lnuais

de Cr.$ 8.400,00.

Palácio da Prefeitura Municipl\l de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 6 de maio de 1943.

(a) ROZALDO G. DE lUELLO" LEIT.\O.

Prefeito Municipal.

(a) ROZALDO G. DE 'MELLO LEIT�O.

Pr.efeito Municipal. DECR;ETO N.o 53

O PREF'EITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, nomeia Sera"fim Voloscllen para exercer, durante. o impedi

mento do titular do cargo, as funções de Copista da Divisão po Patrimônio

do Departamento de Edificações. CadMtro e Patrimônio, com vencimentos

dc Cr.$ 4.800,00 anuais.

Palácio da Prefeitura Municipal: de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 6 de maio de 1943.

� (a) ROZALDO G. DE MELLO LEITãO.
I

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 50

O PR1i:FEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, designa o '2.° Desenhista, Celso Lacerda, da Secção do Plano

da Cidade, do .Departamento de Edificações, Cadastro, e Patrip:1ônio, para

exercer durante o impedimento do titular efctivo,o cargo de 2.° Topógrafo,

da Divisão do Cadastro, do mesmo Departamento. com vencimentos anuais
de Cr.$ 8.400,00.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, C�pital do Estado do Pa

raná. em 6 de maio de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEIT.\O.

Prefeito Municipal.
DECRETO N.O 54

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, tendo em vista o atestado do Médico Chefe da Inspetoria

... Sa�itária do Departamento de Fazenda, e em face do disposto no artigo

157.° do decreto-lei estadual n.O 90, de 28 de outubro de 1942, resolve conce

der ao Contador do Departamento de Fazenda Benedito da Costa Coelho,

30 (trinta) dias de licença, em prorrogação, para tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 18 de maio de 1943.

DECRETO N.o 51

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, designa o Copista interino José Schleder de Macedo para

exercer, durante o impedimento do titular efetivo, o cargo de 2.° Desenhista

'da Secção do Plano da Cidade, do Departamento de Edificações, Cadasf,ro

e Patrimônio, com vencimentos anuais de Cr.$ 6.600,00

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 6 de 'maio de 1943.

, (a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

(a) ROZALDO G. DE MELLO I,EITi\O.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 52
DECRETO N.o 55

,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, promove o CopLstnEdg�rd Thielen, do Dep1\rtamento de Obras

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido em petição n.O 3.912 do corrente ano,

,POJ Júlio Alves da Conceição, Porteiro desta Municlpalldade, e em face do
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parecer exaraçio peJo J¥1édic(), Ch�fe da, Inspetorlp. Sanitária do DepaN.a

lnenro de Fazenda, resolve conceder .ao aludido funcionário 30 (trilltl» dias,

de licença paratratament<:l de saúde, a pai'tirde 5 do corí'imte íner;, na 1'01'

ma do disposto no artigo 157 do decreto-lei estadual n.090, de 28 'de, Pl.l

tlJbro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado d(\ Pa
raná, em 19 de maio pe 1943.

(a) RQZALPO G: ,DE l\,IELJ.!O LEI1'.\O.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 56

o PREFE'rrO MUNICIPÁL' DE 'CURITIBA, CAPITAL 'DO ESTADO

� DO PARANÁ, atend�ndo ao requerido por Anoollio Carlos de Araújo Moritz,

Médico Veterinário do Serviço Sanitário do Departamenro de Fazenda, em

peti�ão n.o 4.573 de 26 do mêS' que hoje finda, i'esolve e�xoneÍ'á-lo! a, pe

dido. do referido cargo.

Paláçio da 'Prefeitura Municipal de Curitiba, éapital do' 'Estado do

Paraná, em 31 de maio de 1943.

(a) itÓZAtDO G. DE MELLO LEIT.lJ>.

Prefeito �unicipal.

, • i'"

))'ECRETO N.o 57 �

- O PREFEITO MUNICIPAL DE,CURI'l;'IBA, 'Ç1\P�TAL DO ESTADO

DO PARANÁ resolve promover o Vetérinário Auxiliar José Nascimento Ro

zeira ao carg� de Médico- Veterinário da Inspetoria Sinitária do DepaÍ.ta
mento de Fazenda, percebendo os vencimentos de Cr.� 10.200,00 anultls.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado. do Pa

raná, em 31 d�maiode 1943.

:..

(a) ROZALDO G. DEMELÜ> LEITAo. �

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 58

O PREFEITO MUNICIPAL DÉ CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

'DO PARANA, �resolve aproveitar o Méclicp Veterinário Gilberto Nascintp.l1tó,
• lia 'quadro suplementar, para exercer, com vencimentos al}Uãis dc, 01'.$

8.400,OÕ, (j "cargo' de Veterinário 1\uxilial' da InSpetoria Sanit.'1rià do Depál'�

tamento de Fazenda.. - .,

Palácio da Préfeitura Municipal de ÇUritiba, Capital do Estado ,(lo Pa

raná, em ,;n de maio de 1943.

(a) IlOZAIJDO G.DE i\IELLO LEI'l''iO.

Prefeito. Municipal.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidade do dispo,sto no artigo 5.0 do decreto-lei n.o

1. 202, de 8 de abril de 1939,

D E C R E T A :-

Artigo upleo -Fica revogado o art. 1.0 do decreto n.O 95; de 24 de

junho de 1.94�.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 2 de julho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITÃO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 60

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atep,dendo ao requerido por Henrique Simó da Costa, Encar

regado do Auto-Patrulha, dó Departamento de Obras Viação, ,em processo

n.o 4.711 do corrente ano, resolve exonerá-lo, a. pedido, do referido cargo.

Palácio da Prefeitura Municipa� de Curitiba, Capital do Est�do do Pa
raná, em 11 de junho de 1.943.

(á) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO, N.o 61

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARA�.", atendendo ao r'eqUeridO por Alberro Sitrinski, 2.0 Amanuense
da Divisão de Contabilidade do Departamento de Fazenda, em petição n.'?

4.938 do mês em curso, resolve, tendo em vista o documenro apre�entado,

retificar o nomé do referido funcionário para Alberto Sytriski.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 11 de junho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE l\IELLO LEITAo.

Prefeito Municipal.
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DECRETON.O 62 1
r

DECRETO N�o 65

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL Do ESTADO

DO P�A,NA, considerando que Serafim �Voloschen, nomeado por, decreto

n.O 53, de 6' de maio próximo findo para exercer o cargo de Copista do De

partamento cj.e Edific;çÕes, Cadastro e Patrimônio, não .assumiu o exercício
das funções dentro do prazo legal, resolve deixar sem ef�ito o decreto su

pra referido, de acôrcj.ocom o parágrafo 3.0 'do artigo 34 do decreto-lei esta

dual n.O 90, de 211 de outubro de 1942.

Pàlácio da Prefeitura Muhicipal de Curitiba, Capital do Estádo do Pa

raná, em 11 de junho de 1943.

O 'PR�E,ITO MUNIQIPAL DE, CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, na conformidade do disposto no artigo 5.0 do decreto-lei n.O

1. 202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

(ar ROZALDO G. DE MEJ.LO LEITÃO.

Prefeito Municipal.

• Artigo ÚIlico - Fica revogado o artigo 3.° do decreto n.o 95, de 24 de

junho de 194:l.

Palácio,4aPrefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

rami, em 23 de junho de 1943. '

(a) ROZALDO G. DE l\'IELLO LEITtlO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 63
!jjr�

• O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO 'ESTADO
DO PARANA, atendendo ao requerido por Val.entim Maria de Freitas 1.0

De.senhista do Departatp.ento de. Obras e Viação, em processo n.o 4721 do

corrente ano, e tendo em vista o i'esultado do exame médico a que se, sub

meteu no Departamento de Saúde do ,Estado, resolve conceder-lhe: a. partir

de 2 de junho em curso, 6 (seis) meses de licença para t;"atamento de saúde,

na forma do disposto no artigo 157 do decreto-lei estadual n.o 90, de 28

de outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 14 de junho.de1943.

• �a) ROZALDO G.DE MELLO LEITt\O.

Prefeito 'Municipal.

DECRETO N.o 66

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA. CAPITAL DO ESTADO

'I;lÓ PARANá, resolve aproveitar o Servente Reinaldo Pedroso para exer
cer, com vencimentos anuais de Cr.$ 3.600,,00 o cargo de Guarda Linha� da

Fiscalização de Contratos e de Concessões do - Departamento de Obras e
Vjação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

ra,ná, em 25 de junho de 1943.'

(a) ROZALDO G. DÉ lUELLO' LEITAO.

Prefeito Municipal.

• e."

DECRETO N.O 64
DECRETO N.O 67

O PREFEITO MUNICIPAL 'DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO P�ANÁ, .na conformidade do disposto no artigo 5.0 do decreto-lei 11.�

1.202, de 8 dê abril de 1939,

DECRETA:

Artigo único _ O prazo a que se refere o art.. 2.0 do decreto n.o 30, de

11 de março de 1941, fica prorrogado até 31 de dezembro de 1944; revogadas

as disposições em contrário.

Pàlái::ió da Prefeitura MUllicipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 16 de junho d,e 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito ,Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, nomeia EIgson Ribeiro Gomes para exercer, com vencimentos

anuais de Cr.$ 4.800,00, O"cargo de Copista da Divisão Técnica e de Fisca

lização do Departamento de Obras e Viação na forma do disposto no item

II do artigo 15.0 do decreto-lei estadual n.O 90, de 28 de Qutubro de 1942. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-'
raná, em 25 de junho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal;

I

l
�;

.J
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D:ECRETO N.o 68
DECRETO N.9 71

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITiBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, nomeia o Eng. Civil Pedro /issy Miranda para exercer, com

vencimentos ,anuais de Cr.$ 12.000,00, o ,cargo de Engenheiro Auxiliar da

Divisão de Saneamento e Limpeza Publica 510 Departamento de Obras e

Viação, na forma do disposto no Item Ir do artigo 15.° do decreto-lei esta

dual n,o 90, de 28 de outuqro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 25 de junho de 1943.

1
)

r
I

O PREFEITO Mp'NICIPAL DE CURITIBA, CA�ITAL DO ESTADO

DO PARA�A, atendendo, ao requerido por Arides Gerber, 2.° Desenhista do....

Departamento de Obras e Viação, em requerimento protocoiado sob n.o 5313,

de 22 de junho pretéritó, resolve exonerá-lo; a pedido, das funções elo re

ferido cargo, a partir do dia 13 daquele mês.

Palácio da .Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado doPa

raná, em 3 de juiho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO .LEITAO.

Prefeito Municipal.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 72

DECR�TO N.o 69
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAP.ITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, na conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto-lei fe

deral 11.° 1.20�, de 8 de abril de 1939,

O 'PREFEITO MÚNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL 'DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista o atestado do Médico Chefe da. Inspetoria

Sanitária do Departamento de Fazenda, e em face do disposto no �rtigo

157 do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942, resolv� con

ceder ao Contador do Departamento de Fazenda Benedito da Costa Coelho,

30 dias de licença, em prorrogação, para tratamento de saúde, :>. contar .de

18dêste mês.

Palácio da Ptefeitura Municipal de Curitiba, Càpital do Estado do Pa

raná, em 25 de junho de 1943.

(a) ROZALDO G. DÉ �LLO LEI'rAO.

Prefeito Municipal.

DECRETA:

Art. 1.0' - Ficam .aprovados oS planos elaborados pelo Departamento de

Obras e Viação, constantes ç.e plantas e perfis nesta data rubricados, para

a execução dos calçamentos e obras correlatas, a serem executadas nas ruas

Comendador Macedo, Nilo Cairo e Travess'a Itararé, en.tre as ruas Conse

lheiro Laurindo e TibagL

Art. 2.° - Revogàm-seas disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, e,m 9 de julho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLOLEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 70

O PREFEITO MUNICIpAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista o atestado do Médico Chefe da, Inspetoria Sa

niflíria do Departamento de Fazenda, e em face do disposto no artigo 157

dodécreto-lei éstadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942,l'esolve conceder
a Auiiliar tio Serviço de Estatistica, DiVulgação e<;JTurismo, Edith Baú.deim

Rocha 30 (trinta) dias 'de licença para tratamento de saúde, a contar des-
, �

ta data.

Pàláéio da Prefeitura Municipal de Curitiba, 'Capital do Esta�o do Pa

raná, em 3 de julho de 1943.

DECRETO N.O 73

(a) ROZA�DQ G. DE l\lELJ.O LEIT.\O.

Prefeito iluniciplll.
I

O PREFEI.];O MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO:p.,AHANA, atendendo .ao requerido pcío Engenheiro Auxiliar da Di

visão de Viação e 7'rausporte do Departamento de Obras e Viação, Eng.o

Civil Jvan-Monteiro do Valte, em petição protocolada sob n.O 5502, de 30 de

junho pretérito, resolve exonerá-lo, a pedido, das funções do referido cargo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 12 de julho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.
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o PREFEITO MUNICIPAL DE ..CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atend�ndo ao requerido por Raul Costa, Fiscal de L" Classe

da Divisão Técnica e dê Fiscalização do Departamento de Obras e ViaÇão,

em petição n.ó 5.657 de 6 do corr,ente, e em face.do que dispõe o �rtlgo 98

do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubrQ de, 1942, RESOLVE� mandar
'contar para os efe�tos de alJosentadoria e disponibilidade. pela têrça parte,
o tempo de serviço que o referido funcionário. prestou à. Prefeitura Munici

pal de São José dos l"inhais, e que corresponde a 2 (dois) anos, .1 (um)

mês é 8 (oito) dias.

Palácio da P]."efeitura Municipal de 'Curitiba, Capital do Estado do Pa:�

raná, e� 16 de ,julho de 1943. •
(a) ROZALDO G. DE MELLO ,LEITAO.

Prefeito M;llnicipal.

DECRETO N;o 75

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, face ao atestado do Médico Chefe da Inspetoria Sanitária do

Departamento de Fazenda. e em vista, do disposto no artigo 157 ,do, decreto

lei estadual n.o 90, de 28cÍe outubro de 1942, �esolve concede� vinte dias de
licença para tratamentõ de saúde. ao Guarda-F�cal de. 2,.01 classe A.fonso

Casspu daquele Departamento.

Palácio cio. Prefeitura Municipal de Curitiba, Capij,al do Estado do PI\

raná. em 17 de julho de 1943.

.i t

(a). ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

I

DECRE,TO .N.o 76

O PREFEITO MUNICIP.6,L DE CURITIDA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendO -em vista o laudo de inspeção do Médico Chefe da lris

petor!a Sanitária do Departamento de Fazenda,.e em face do disposto .no

artigo 157 do decreto-lei n,o 90, de 28 de outubro de 1942, resolve conçeder

quarenta e cinco (45) dias de. licença, para tratamento de saúde, a contar

de 16 do corrente? ao vi Escriturário do Serviço de Protocolo, Portaria c Ar

quivo. da Secretaria da Prefeitura Brasilio Pery Moreira.

, Palácio da Prefeitura M�nicipal de CÚIitiba•. Capitàl do Estado do Pa

raná, em '19 de julho de 1943�

l. -

(I�) ROZALDO G. DE MÉLLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

t

I

i
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DECRETO N.o 77

\

O PREfEITO MUNICIPAL pE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na c.onformidade do -disposto no artigo 5.° do decreto-lei

féderal �.o 1.202, de 8 de abril d,e 1939,

���'I"'.:L. D E C R E ,1; A :

Art. 1.0 - Á partir de 1.0 de janeiro de 1944 fica proibida a localização

de estações, depósitos ou armazéns de -qualquer organização de transporte

de mercadorias, cargas ou encoinendas, inclusive as já existentes, dentro da

área central urbana delimitada pelas seguintes ruas:' Rua André de Barros,

Praça Senador Correia, Travessa. Itararé, Rua Mariano Torres, Largo Biten

court; Rua Presidénte Carlos' Cavalcanti, Rua Presidente Faria, Rua Inácio

Lustoza, Rua Portugal, RUa Martim Afonso, Rua Visconde de Nacar, Rua

24 de Maio, PraÇa Rui Barboza, e, novamente, Rua Iilldré de Barros. I

Art. ?o - Fora dessa área, ta:rnbém fica proibida< essa localização nos

seguintes trechos de ruas: Westefalen, em tôda a extensão; Marechal Flo

riano Peixoto, desde André de Barros até Conselheiro Dantas; 15 de No

vembro, ,desde Marianó Torres até Ubaldino do Amaral; Avenida João Gual

bérto, desde Ináéio Lustoza ate Rio Negro; Avenida Cruzeiro, desde Rua
Portugal até Rua júlia Wanderley; Rua Saldaliha 'Marinho, em tôda a ex

tensão; Rua Carlos de êarvalho e AveI).ida Vicente Machado, desde Rua

Visconde de Nacãi.ó até Francisco Rocha'; Rua Comenda�or Araújo, em

tôda a extensão; Avenida Batel, desd� Angelo Sampaioatê Carneiro Lobo;

Rua Emiliano Perneta, em tôda a extensão e Rua 24 de Maio, desde a,

Praça Rui Barboza até a Ave!11da Ivai.

Art. 3.°_ A localização de estações, depósitos ou armazéns, de qual

quer organização .de, transporte de' mercadorias', cargas ou encomendas, in

clusive as. já existentes, s6 será permitida dentro da área delimitada pelo

artigo 1.0, ou nas ruas mencionadas no artigo 2.°, uma vez que disponham de

área interna apropriada para t.al fim, de fácil acesso, e destinada não só ao

armazenamento, como ao embarque e desembarque da carga, e, também,

ao estacionamento de todos os veículos de transporte, que, em hipót!!se

nenhuma poderão estacionar na rua, para" qualquer fim.

o Art. 4;0 _ Revogam-se as disposições em contrário.

-Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado de Pa

raná, 'em 28 de jull)o de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITt\O.

Prefeito Municipal.

"

DF,i,CR.E�O N.O 78

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPIT4L DO ESTADO

DOPARANA, face ao laudo de iílspeção do Médico Chefe da Inspetoria

SànJ.târia do DepartalIle,nto de, Fazenda, e na forma do disposto no artigo
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157 do decreto-Iêi estadual n.o !lO, de '28 de outubro de 1942, resolve conceder

ao 2.° ESCl'iturPcrio da Divida Ativa do Departamento Jurídico Arijeu Loiola

Pinho, villte( 20) dias de licença para tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 28 de julho de 1943.

llcrvista, convocado' para o Serviço Ativo do Exército Nacional, enquanto

perdurar a sua ,incorporação, e percebendo vencimentos pelos cofres fede

rais, conforme optou, na conformidade da lei.

Palácio ..da Prefeitura Mimicipal de Curitiba, Capital do Estado do pà
raná,em 30 de. julho de 1943.

la) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

la) ROZALI)O G. DE MELLO LEITAO,

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 79
DECRETO N.O 82

,

la) ROZALDO G. DE MELLO LEITãO.

Prefeito Municipal.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, designa o 2.° Amanuense Milton Portugal Lobato para subs

tituir o 1.0 Amanuense do Serviço de Protocoloco, Portaria e Arquivo da

Secret.1ria da Prefeitura, Armando Ribeiro Pinto, 3.° Sargento Reservista

convocado para o Serviço Ativo do Exército Nacional e incorporado ao 15.0

Batalhão de Caçaçiores. Enquanto d1,lrar essa substituição, o 2;° Amanuense

Milton Portugal LobMo perceberá 00 vencilljentos correspon�ntes ao ::argo

de 1.0 Amanuense.

Palácio. da PrefeitUra Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 30 de julho de 1943.
\

la} ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,. CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, face ao laudo de inspeção do Médico Chefe da Insoetoria

Sanitária do Departamento. de Fazenda, ena forma do disposto no artigo

157 do decreto-lei estadual n.o�O, de 28 de outubro de 1942, resolve conce

der ao Guarda Fiscal de 2." Classe do referido Departamento, Artur Chaves

Rego Barros, noventa (90).dias de licença para tratamento de sa�de.

, Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 28 de julho de 194?:

DECRETO N.o 80

O PREFEITO MUNICIPAL DE 'CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, face ao laudo de inspeção do Médico Chefe da Inspetoria Sa

nitária do Departamento. de Fazenda, e na, formado disposto no artigo 157

do decreto-lei estadual n.O 90, de 28 de outubro de 1942, resolve conceder ao •

Ajudante de Fiscalização da Inspetoria de Rendas e Fiscalização do aludido

Departamento, Romulino Requião, trinta (30) dias de licença para trata

mento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa- �

raná, em 28 de julho de 1943.

DECRETO N.O 83

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEIT40.

Prefeito Municipal.

O PREI�ErTO MUNIC�PAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido pelo Engenheiro Civil Pedro Assy

Miranda, Engenheiro Auxiliar da Divisão de Saneamento e Limpeza Pública

do Departamento de Obras e Viação, em requerimento protocolado sob n.o

6428 do mês corrente, e tendo em vista o documento .apresentado, resolVE!

retificar o nome do aludido funcionário para Pedro de Miranda Assy.

Palácio da Prefeitura MunicIpal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 4 de agOsto de 1943.

la) ROZALDO G. DE l\IELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 81

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBÁr CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista" "a comunicação formulada pelo Comandó do

15.0 Batalhão de Caçadores, em ofíc10 n.O 2.403, de 27 de julho corrente,

resolve licenciar o LO Amanuense do ServÍço de Protocolo, Portaria e Ar
quivo da Se.cretária da Prefeitura, Armando Ribeiro :Pinto, 3.° ,sargento Re-

DECRETO N.O 84'

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, face ao atestado do Médico Chefe da Inspetoria Sanitária do
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Artigo único - Fica' revogado o artigo 2.° do decreto n.o 95, ,de 24 de

junho de. 1942. . . t

'Palá�io da Prefeitura 'Municipal de Curitiba, do Estado do Paraná, em
23 de ajiôsto de 1943. - .

(a) ROZALDO G. DE l\IELJ,O LEIl'AO.

Prefeito Mwl1cipal.

DECRETO N.O 88'
�

DEC�ETO N.o85 o PREFEITO MUl:'iICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO,PARANÁ, face ao laudo de inspeção do Médico Chefe da Inspetoria SlJ,

.hitária do Depar�âmento de Fazenda" e na forma dó disposto no artigo 157

dó decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942, resolve conceder

ao 1.0 Escriturário do Serviço de Protocolo, Expediente e Contrõle do, De

plJ,rtaménto de Obras e Viação Bento Dias de Grácia, vinte (20) dias de

licença. 'para tratamento de saúde, a, contar -do dia 17 do fluente mês.

Palácio aa Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estâdo dó Pa

raná, en'l 27 dê agôsto de 1943 .

(a). ROZALDO G. DE. MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

..

O PREFJjJITO MUNICIPAL DE CURItIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO pARANÁ, nomeià José�alvador Ferreira, classij'icl\do em 6.° lugar em

,concurso de lJ' entrância, para substituir o 2.° Amanuense do Serviço de \

protocolo, Portaria, e A�q�liVó da Secretaria, desta Prefeitura. enquanto �êste
estiver substituindo o 1.0 A�anuelJse do mesmo Serviço.

Palácio da Prefeitura Municipal deCúriti,ba, CapiJ;ll do ES,tado do Pa

raná. em 16.de agõsto de 1943.

(a) ROZAtDO G. DE MELLO LEI'J,'AO.

Prefeito .Municipal.

DECRETO N.O 86 DECRETO N.° 89 '-.'

O PREFEITO r-,iUNICIPAL DE CURITIBA, CAP�TAL DO ESTADO

DOPARANA, face ao ofícion.o 399, de 16 de agôsto corrente, do Comando

do 3.° Regimento de Artilharia ,Montada" resolve licenciar o Guarda-Fiseal

de2:a Classé José Irineu Ribas Veiga, do. Departamento de Fazenctá. reser

vista convQcado ,Pa.ra o ser"iço .ativo do ExérCito NacIonal, enqu;lnto perdu

rar a sua, incorporação, e pêrcebendo vencimeptos pelos cofres municipais,

conforme: optOtt; na conformidade da lei.

Palácio da Prefeitura Municipàl de Curitiba, Capital do Estado do Pa

ra'n�, e�l 18 de agôsto de 1943,
(a) ROZALDO G. 'DE MELLO I,EITAO.

Preleito Municipal.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURIT1BA, CAI>,!TAL DO ESTADO

,DO iPARANA! atendendo ao requerido pelo 1.0 Escriturário do ,Serviço de

p�'orocolo, Portaria e Arquivo da Secretária da Prefeitura Brasílio Pery

l\1oreira, efll p�tição .protocoladj1 sob n.O 6978 do corrente mês, e tendo em

. vista o laudo 1lléliico apresentádo; éna formo.. do disposto no artigo 157

do decreto-lei estadual n.o 90, 'de 28 de. outubrq de 1942, resolve conceder

1l1ê quarenta e ç�nco (45) dias de licença, em prorrogação, para trataxpento

de sua saúde,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do .Pa

raná, em 27' de agõsto de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 87
DECRETO N.o 90

o PREFEITO MUNICIPAL 'DE CURITIBA, CAPITAL DO .ESTADO
DO PAR4NA, de acõrdo com o art: 5.° do decreto�lei 1).:0 1.�02, qe � de'
abril de 1939,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO'PARANA, face ao, laudo do Médico Chefe da. Inspetoria Sanitária do

Departamento de Fazenda, e tendo em vista o disposto no artigo 157 do
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decreto-lei estadu:ll n.O 00, de 28 de outubro de 1042, resolve conced'!l' a 4.a

Escriturária do Departamento Ju)'idico Djanira Crespo Rochá, trinta (30)

dias de licença para tratamento de :;aúde. '

Palácio da Prefeitura MnniciPal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 28 de agôsto de 1943,

(a) ROZALDO G. DE l\IELLO LEITÃO". \ •

Prefeito Municipal.

(

I

f
1

o pnEFEI'r0 'MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista o disposto no artigo 34 do decreto-lei es
ta.dual �.o 90, de 28 de outubro de 1942, resolve deixar sem efeito o decreto
n.o 67, de 25 de junho de 1943, que nomeou Elgson Ribeiro Gomes para excr

cer o cargo de Copista da Divisão Técnica e de Fiscalização do Dcpartam'ento

de Obras e Viação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado rlo Pa

raná, em !4 de setembro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.DECRETO N.ó 91

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, face ao laudo de inspeção do Métlic.o Chefe da Inspetoria

sanitária do'Departamento de Faz�nda, e na forma do disposto no artigo

157 do decreto-lei. estadual n.O 90, de 28 de' outubro de 1942, resolve conce

der ao Ajudante de FiscalizaçãQ daquele Departamento, Romulino Requião,

quarep.ta. e cinco '(45) dias de licénça. em prorrogaç�o, para tratamento de

saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 28 de agôsto de 1943.

(a) ROZALDO' G. DE MELLO LEIT,\O.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 94

O PREFEITO MUNICIPAL m'1 CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, nomeia Elgson Ribeiro Gomes para exercer, com venci�lentos

anuais de Cr.$ 6.600,00, o cargo de 2.° Desenhista da Divisão Técnica e de

Fiscalização 'do Dep.artamento de Obras e Viação, na forma do disposto no
item II do art. 15 do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942.

Palácio da P�efeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 14 de setembro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE l\IELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 92
DECRETO N.O 95

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, .atendendo ao requerido por Napoleão Libel,'ato de lvIiranda,

Fisca� de 2.a Classe da 'Fiscalização de Contratqs e de Concessões do De

partamento de Obras e Viação, em petição protocolada. sob n.O 7128 do cor

rente ano, e�face ao laudo de ,inspeção do Médico Chefe da Inspet.ol'ja Sa

nitária do DepartMnentodeFazenda, e na forma do disposto no artigo

� 157 do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942� resólve conce

der-lhe noventa (90) dias de licença para tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital ao Estado do Pa

raná, em 13 de 'setembró de 19�3:
(a) ROZALDO G. DE l\mLLO LEITAO.

Prefeito MunicipaL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

00 PARANA, facê ào laudo de iIispeçãõ do Médico Chefe da Inspetoria

sanitária do Departamento de f"az,enda, e na forma do disposto no artigo

157 do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942, resolve conce

der ao Guarda-Livros do Preparo e Contrôle Mecânico da Receita rio alu

dido Departamento, Ric.ardo Viale, 25 <vinte e cinco) dias de licença l'Jara

tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado db Pa

raná, em 15 de setembro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE :l\IELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

1
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DECRETO N.o 96

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,' CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA; na conformidad,e do disposto no artigo 5.° do decreto-lei fe-

. deral n.o 1.202, de 8 de abril de 1939, .
l

DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam aprovados os planos elaborªdos pelo Departamento de

Obras e Viação, segundo planta e perfil nesta data rubricados, para a cons

trução do calçamento e obras correlatas à Avenida Presidente Getúlio Var-.

gas, entre as n�as João Negrãoe Tibagí.

Art., 2."'- Revogam-se as disposições em, contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital"do Estado do Pa
raná, em 18 de setembro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITIlO.

Prefeito Municipal.

�
I

DECRETO N.o 97

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL. pO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao formulado em ofício n.O 807, de 18 de setem

bro corrente, pela Secretaria do Interior, Justiça e Segurança Pública, res91

ve cassar, nos têrmos do n.O 3 do artigo 130 da Lei n.O 527, de 27 de janeiro

de 1919, o alvará de licença. expedido em 18-8-1917 à Maria Gradowski para

abertura de uma char1,1tark't à rua 15 de Novembro n.O 63, desta Capital.

Palácio da Prefeitura Municipal dê Curit.iba, Capital do Estado do Pa

raná, em 24 de setembro de 1943. .

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito .Municipal.

DECRETO N.O 98

O PREFEITO ¥UNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO .ESTADO

DO ;I'ARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto-lei fe

deral n.o 1.202, de 8 de aoril de 939,

DECRETA:

Art. 1.° - Ficàm aprovados os orçalpentos elaborados pelo Departa

mento de Obras e Viação nas importâncias de Cr.$ 120.138,50 <centá e vinte

mil e cento e trinta e oito cruzeiros t} cinqüenta centavos). Cr.$253 .193,20

(duzentos e cinqüenta e três mil e cento e novent� ,� três cruzeiros e vinte
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centavos) e Cr.$ 126.546,20 (cento' e vintce seis m11' e quinhentos e quarenta

e seis cruzeiros e vinte centavoS), pãra< a pavimentação da rua Tibagí nos

trechos compreen,�c;los pelas ruas Amintas de Barros e Benjamin Constánt

e entre esta última rua e ó Largo Bom Jesús e das ruas Comendador Ma

cedo, Nilo Cairo e Travessa Itararé, entre :ís rua� Conselheiro Laurindo e
Tibagí, cujos planos foram aprovados, respectivamente pelos Decretos nOS. 47,

de 5 de maio, e 72, de 9 de julho, e pelo decreto-lei n.o 63, de 23 de agôs

�to, todos do ano de 1. 9�3.

Art. 2.° ,- ,Revogam-se a,s disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital do Estado co Pa

raná, em 30 de setembro de �.943.

la) ROZALDO G. J)E l\:IELLO LEITãO.

Prefeito Munic1pal.

DE,CRETON.O 99

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

D0 PARANÁ! atendendo à proposição formulada pelo Departamento de Fa

zenda em ofíciO n.o 103, do corrente mês, resolve suspender de suas funções

'por 20 <vintfl) dias o Guarda Fiscal de 2.8 C�asse Lauro .Sodré de Souza

Feijó, em face das irregularidades apontadas.

Tendo em vista, porém, a conveniência, para o serviço, resolve converter

a aludida penaJidadeem multa. na forma do disposto no parágrafo único

çio artigo 224 do decreto-lei estadual n." 90, de 28 de outubro de 1942.

Palácio' da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado dCl Pa-

raná, em 30 ,de setembro de 1943. '
la) ROZALDO G. DE MELLO LEITAo.

.Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 100

O PREI<'EÍ'I'O M'UNICIPAL DE éURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista haver se apre::;entado ao serviço o funcionário

Armando Ribeiro Pinto, 1.0 Amanuense do Protocolo, Portaria e Arquivo da

Secretaria desta Prefeitura, que fqra convocado para o serviço ativo do

ExérCito Nacional, resolve fazer cessar, a partir de 26 de setembro ontem

findo, os' ete,itos do gecreto n.081, qo corrente ano.

Palácio aa Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado rio Pa

raná, em 1.0 de out\lbro de 1943.

la) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.
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DECRETO N.o 101
DECRETON.O 104

, I

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,- CAPITAL ?O ESTAD?
DO PARANA, atendendo ao requerido pelo Engenheiro Auxiliar da Sec�ao
de construção de Logradouros Públicos do Departamento de Obras e Vla-
_ A to Viana Klingeifuss, em requerimento protocolado sob n.o 6932 do

çao, ugus . ." f'd o
cornl11te ano, resolve exonerá-lo, a pedido, das runçoes do re erl o carg ,

a partir de 1.0 de setembro p. passado. . .' , _
Palácio da prefeitura Municipal de CUrItiba, Capital. do Estado :ia Fa

r.aná, em -2 de outubro de 1943.
(a) ROZALDO G. DE MJ<:LLO LEIT.\O.

Prefeito Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁt face ao laudo de inspeção de saúde e atendtmdo ao reque

rido por ArInando Gottardi, Motorista do Departamento de Edificações, Ca

dastro e Patrimônio, desta Prefeitura, em petição protocolada sob n.o 8526

do corrente mês, resolve conceder-lhe vinte dias de 'licença para tratamento

de saúde, contados de 16 do andante, de acôrdo com o dispostos no artigo

157 do' decreto-lei -estadual n.O 90, de 28 de outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba-, Capital do Estado do Pa

raná, em 22 de outubro qe 1943.

I
í

I
I

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Ftefeito Municipal.

DECRETO N.o 102

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTAD?
DO PARA,NA face ao laudo de inspeção do Médico chefe da Il1spe�l'la

, d d" to no artigo
Sanitária do Departamento de Fazenda, e na forma o ISpOS _-

157 do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942, :e�olve con-
o d Divida Ativa ,do Departamento JUrIdlCO Genny

ceder a 2.a Amanuense a - '.

G lbcke vinte (20) dias de licença para tratamento de saude.
e palâci; da Prefeitura- Municil?al de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

r.al1á, em '9 de outubro de 1943.

DECRETO N.o 105.

(a) ALEXANDRE' BELTRAO.

Prefeito Municipàl.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÇUij,ITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo 1.0 Escriturário do Serviço de

Protocolo, Portaria e Arquivo da Secretaria da Prefeitura Brasílio Pery Mo

reira, em petição n.O 8.351 do mês corrente, e em face do laudo de mspeção

do Médico Chefe da Inspetoria Sanitâria do Departamento cfe Fazenda,

resolve conceder-lhe vinte (20) dias de licença, em prorrogação, para. tra

tamento de saúde, contados do dia 18 do andante, na conformidade do dis

posto no artigo 157 do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 29 de outubro de 1943.

DECRETO N.o 103 (a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÚRITIB�, CAPITAL DO E;S:rADO
DO PARANA .face ao Laudo de inspeção do Médico Chefe da Inspetol:1a Sa
nitária do D:partamento de Fazenda, e na forma do disposto no art]�o 15�
do decreto-lei estadual n.o 90. de 28 de outubro de 1942, resolve c�.leedeI
trinro. (30) dias de licença, em prorroga9áo,para tratamento de ::auue, ao
Ajudante de 'Fiscalização daquele Departame�to. Ro�ulino ReQUiãO._

Palácio da Prefeitura M\U1icipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná em 21 de outubro de l!i43.
, - "

DECRETO N.o 106

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARAN4-, face ao'laudo de inspeção do Médico Chefe da Inspetoria Sa

nitária do Departamento de Fazenda, e na forma do disposto no artigo 157

do decreto-lei estadual n.090, de 28 de outubro de 1942, resolve conceder ao

Chefe-de-Secção da. Secção de Receita do referido Departamento Ewaldo

-
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Weigert, 15 (quinze) dias de licença para trat�Ifientode saúde, contados do.

dia 4 do mês andante.
Palácio 'eIa Prefeitllra Municipal d� Curitiba, Capital do :E:stado do Pa-

raná, em 5 de novembro de 1943.
(a) ALEXANDRE JJELTRAO.

Pref�itq Municipal.

DECRETO N.o 107

o PREFEITO MUNIÔIPALPE CURITIBA. CAPITAL DO ESTADO
DO PA.RANA. atendendo ao requerido .pelo Chefe de Contabilidade do De�
partamento de Fazenda. Ezequiel Honório' Vialle. e:n requerimento proto
colado sob n.o 8.815 do corrente ano, resolve exonera-lo. a pedido. das fun,.

ç6es do referido cargo. ..'

Palácio da Prefeitura Municipal de curitib�, Capital do Estado do Pa-

raná, em 6 de nóvembro de 1943;
(li) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito M1,ll1icipal.

DECRETO' N.o 1pS

. O PREFEITO MUNICIPAL DE CUR1TIBA. CAPI,TAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requeridó pela 2." ESGl'iturária da Inspe�t'ia de
Rendas e Fiscaiizaçãodo Depàrtamento de Fazenda, Violeta Ma�anb:? em
requerimento n.o 8.736 do mês corrente. e em face do laudo de mspeçao do
Médico Chefe da Inspetoria Sanitária do mesmo Dep'artamento, resolve con

ceder-lhe, a partir desta data, trinta (30) dias de licença. para trat�mento
de saúde. na conformidade do disposto no artigo 157 do decreto-lei esta

dual n.o 90, de 28 de outubro de 1942.
Palácio da prefeitura Mun�cipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 6 de, novembro de 1943.
(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 109
i'}

O PREFEITO 'MUNICIPAL DE CURITIBA. CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, atendendo 13,0 formulado em ofício n.o 114/43 do Departa-

:r
I

I

t
- 179 -

I
I

mento de Fazenda, e tendo em vista o atestado Illédico apresentado, resoÍ

ve considerar licenciada, por motivo de doença em pessoa da 'familia, no

período de 25 de outubro pretérito a 1.0 do mês andante, a 2.'" Amanuense

Maria da Luz Misurell1 Ferreira. da Secção de Preparo e Contrôle Mecâ

nico da Receita do referido Departamento, na conformidade do disposto no

parágrafo 2.° do artigo 164 do decreto-lei estadual n.O 90, de 28 de outubro

de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 8 de novembro de 1943. '
\ (a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 110

O PREFEITO MUNIÇIPAL DE CURITIBA. CAPITAL D6 ESTADO

DO PARANA, na conformidade do dispo�to' no art. 5.° do decreto-lei n.o
1. 202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Artigo único � Em face do requerimento n.o 8636. de 27 de outubro

último, da firma Vaccari & 13onato Limitada, é declarado ,rescindido o con

trato assinado entre 'essa fiIma e o Município, em data de 7 de junho do

corrente ano, para utilização do desvio ferroviário do Depósito 'de Infla-
máveis; .

L Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná,em lEi de ,novembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 111

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUR�TIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO rARANA, face ao laudo de inspeção do Médico Chefe da 'Inspetoria Sa

nitária do Departamento de Fazenda. e na forma do disposto no artigo 157

do decreto-lei estadual n.o 90. de 28 de outubro de 1942, resolve conceder I

ao servente da referida Inspetoria Teófilo Luiz dos Santos. trinta (30) dias

de licença. para tratamento de saúde; contados do dia 6 do corrente mês.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, çm 16 d. riovêmbto de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.
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DECRETO N.o 112
cer, com os vencimentos.. fixados no .orçamento em yigor, o- cargo de Guar.da

Livros da Divisão de Contabilidade do Departamento de Fazenda.

Palâciodá Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 16 d.e novembro de 1943.
o PREFEITO MUNICIPAL 'DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve prómover o Çontador Benedito Costa Coelho ao car
g() de Chefe deContabilid'ade do Departamento de Fa:zendll., percebendo os

vencimentos fixados' no 'orçament() em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de CUritiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 16 de novembro de 1943. .

(a) ALEXAN:Q�E .BELTRAO.

Prefeito Municipàt

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

. DECRETO N.o 116

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARAN:A, na conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto-lei fe

deral n.O 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETO N.o 113
. .

DECRETA:

,.

(a) A,L,EXA,NDRK BELTRAO.

PrefeIto Municipal

Art. 1.0 - Fica aprovado o orçamentO' elaborado pelo Departamento

de Obras.li Viação na. importância de Cr.$ 205.589,00 (Duzentos e cinco mil

e qt1inhentos e oitenta e nove cruzeiros), para a pavimenta,ção da Avenida

Presidente Getúlió Vargas, no trecho compreendido entre as ruas João Ne

grão e 'Tibagí, cujo projeto foi aprovado pelo decreto n,O 96, de 18 de setem

bro do ano em curso.

Art. 2,° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, .em 17 de novembro de 1943.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO.

DO PARANA, resolvê promover o Sub-Contador Teodomiro Furtado ao car

go de, Contador da Divisão de Contabilidade do Departamento de Fazenda
percebendo os vencimentos fixados no orçamento vigente. '

Palácio da Prefeitura Municipal de CurItiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 16 de novembro de 1943.

(a) ALÉXANDRE BE1/l'RAO.

Prefe�to Municipal.

DECRETO N.O 114
DEiCRETO N.o 117

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve, aproveitar o Guarda-Livros Edmundo Leinig Saporski

para exercer o cargo de Sub"pop.tador. da Divisão de Contabilidade do De

partamento de Fazenda, percebendo os vencimen.tos fixados no orçamento

vigente.

Palácio da PrefeItura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 16, de novembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito MunicipaL r

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAP�'r,AL DO ESTADO

DO PARANA, resolve promover o 3.° Escriturário Euclides Vieira Alves ao

'Cargo de 2.° Escriturário da Divisão d� Contabil1dade do Departamento de

Fazenda, percebendo os vencI:m.entos fixados no orçamento vigente.

PaláCio da Prefeitura' Municipal de Curitiba, Capital do 'Estado �o Pa

raná, em 17 de novembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito MunicIpal.

DECRETO N.o' 115 DE,eRETO N.o 118

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve aproveitar o 2.° Escriturário Dino Gasparin para exer-

O PRE:FE�'r9 MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL Do ESTADO�

DO P4RANA, resolve aproveitar a Auxiliar do Serviço de Estatística Edith
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Bandeira. Rocha para exercer o cargo de 3.° Escriturário da DivisA0 CÜ\ Con-

tab1l1dade do Departamento de Fàzendl1'. _

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital�do Estado, do 'Pa

raná, em 17 de novembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECllETO N.O I!!

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL .DO �T�

DO PARANA, resolve aproveitar o Apurador ,de 1.8 Classe do Serviço de

Estatística Aristides Cés.lU' de Oliveira Filho, para exercer o cargó de Au

xiliar do mesmo Serviço, percependo os vencimentos fixados no orçamento

em vigor.

Palácio da Prefeitura MUIlicipal'de Curitiba, Capital do Estado d.o Pa

raná, em 17 de novembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

• :1'
o' :..::

D�CRETO N.() 12'0 /

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve aproveitar o Apurador de 2.8 Classe do Serviço de

Estatística Odilon Chagas Correia para exercer o cargo de Apurador de 1.8

Classe do mesmo Serviço, na forma do disposto no item 11 do art. 15 do

decreto-lei n.o 90 de 28 de outubro de 1942.

Palácio da.. Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 17 de novembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTR&O.

Prefeito MUD1�lpal.

DE�RETO N.O 1�1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, �ndo em vista a comunicação do Comando da 1.8 Compa
nhia Independente de Transmissões, formulada em oficio n.0847 '- c, de6

de novembro côrrente, 'resolve licenciar o 2.° Desenhista do Departamento de

Obras e Vi�çã'� Elgson Ribeiro Gomes, que foi ,�onvocado para o serviço

5:,_

- 'Hl3

ativo do Exército, a partir de 1.0 de novembro corrente, enquanto durar

êsrse estágio. percbendo vencim'ento,s pelos cofres federais, conforme consta
no referido ofiéio.

Palácio da Prefeitura de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 22
de novembro de 1943.

I
,!

I

(a) ALEXANDRE BELTR&O.' ü

Prefeito Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE C�ITmA, CAPITAL.DO ESTADO
DO PARANA, �tendendo ao requerido por Jlllio Alves da Conceição, Por
teiro do Serviço de Protocolo, Portaria e Arquivo, da Secretaria desta Pre
feitura, em petição n.o 9.293 dó corrente ano, e tendo em vísta o resultado
do exameméd1co a que se submeteu, resolve conceder-lhe 15 (quinze) dias
de licença para tra�mento de saúde, a partir de 27 de novembro último,

na forma do disposto no B:,1'tigO 157 do decreto.lei 11.° 90, de 28 de novembro
de 1942.

�alário da Preteitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 2 de dezembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito MUnicipal.

". DECRETO N.o 123

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA. �tendendóao requerido pe�o Condutor Técnico da Divisão
de ViBÇiio e Transportes do Departamento de Obras e Viação, Osman Pier

ri, em petição protocolada sob on.o .9369 do ano em curso, resolve exonerá
lo, a pedido" das funções do referido cargo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, ,em 7 de dezembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTR&O.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 124

O PREFE�TO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido por Eleutérlo Gaspar1m, Fiscal de 2.8

J
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Classe do Departamento de Obras e Viação, em petição n.O 8184 do corrente

ano, e tendo em vista o lalldo médico do Médico Chefe da Inspetoria Sa

nitária, resolve conceder-lhe vinte (20) dias de .licença para tratamento de

saúde em pessoa de sua famili�hc de conformidade do disposto no � 2.° do

artigo 164, do decreto.-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro. de 1942.

Palácio da Pr.efeitura Mw1icipal de CUritiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 7 de, dezembro -de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAo.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 12J�

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista os ofícios nOs. 1438 e 1490 do COmando do

5.° Batalháo de ,Engenharia, desta Capital, datados. de 26 de novembro úl

timo, resolve licenciar. -o Condutor Técnico do Departam,ento de Obras

e Viação, Carlos Luiz Lück, que foi convocado para o Serviço ativo do :Exér.

cito Nacional, a partir de 1.0 de novembro p. findo, enquanto durar êsse. es

tágio, percebendo seus vencimentos pelos cofres federais, conforme optou.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná,em 7 de dezembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRE'rO N,o 126

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao reqUerido em petição protocolada sob o n.o

9502 do corrente ano, pela 2.a Escriturária da Inspetoria de Rendas e Fis

calização do-,Departamento de Fazenda Violet.a Maranhão, e tendo em vista:

o lll-udo médico apresentado, resolve conceder-lhe, em prQrrogação, 15 (quin�
ze) dias de licença para tratamento de sua saúde, na forma do disposto no

artigo 157 do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cttritiba, Capital do Estado do Pa

raná, em, 7 de dezembro de, �943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

•.• f
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DECRETO NP 127

,I
,

}

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido pelo Guarda-Fiscal de 1,R Classe do

Departamento de Fazenda Alvaro José da Costa, em pet,ição n.O 9446 do

corrente ano, e tendo em vista o laudo de inspeção médica incluso, resolve

conceder-lhe 20 (vinte) dias de licença para tratamento de saúde, contados

de 1.0 do mês andante, �a forma do disposto no .artigo 157 do decn'�o-lei

estaduàl n.o 90, de 28 de outubro de 1943.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado dQ Pa

raná, em 7 de dezembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECR�TO N,o 128

o PREFEITO MuNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve aproveitar o Seccionista Murilo Bittencourt de Ca

margo, do Departamento de Obras e Viação, para exercer o cargo de Condu

tor Técnico da Divisão de Viação e Transportes do referido Departamento.

Paiácib dá. Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná. em 15 de dezembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Preteito Municipal.

DE,CRETO N,o 129

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao reC),uerido por Júlio Alves da Conceição, Por

teiro do Serviço de Protocolo, Portaria e Arquivo, da Secretaria r!est.. Pre

feitura, em petição n.O 9679 do mês corrente, e tendo em vista Q l"e1\ul'.ado

do exame a que se submeteu, procedido pelo Médico Chefe da Inspetoria

Sanitária do Departamento de Fazenda, resolve conceder-lhe, em prvrroga

ção 15 (quinz�) dias de licença para tratamento de sua saúde, na, forma

dQ disposto no artigo 157 do decreto-lei estadual n.O 90, de 28 de outubro de

1M2.

Palácio. da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado de Pa

raná, em 20 de dezembro' de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

• ,0
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DECRETO N.o 130

o PREFEITO MUNICIPAL DE, CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista o ofício n.o 131143 de Departa

mento de Fazenda e o laudo de inspeção de saúde do Médico Chefe dll Ins

petoria Sanitãria; resolve conceder ao Servente Teófilb Luiz dos santos do

mesmo Departamento. vinte (20) dias de licença. em prorrogação, à partir

de 13 do corrente mês, de acôrdo com ti artigo 157 do decreto-lei �stadual

n.o 90. de 28 de outubro de 1942.

Pall\cio da Prefeitura Municipal'de éuritiba. C�pita\ do Estado do Pa

ranl\, em 27 de dezembro de 1943.

la) ALEXANDRE BELTRAO.

Pt�feito Municipal.

DE�RETO N.o 131

o PRÊFEITO �UNICIPAL DE CUR�TIBA. CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao r(lquerido por Mercedes Mendes de Morais,

2.- Escriturária do Departamento de Édificaçpes. Cadastro e PatrimOnio,

em protocolo n.O 9.818 do cOrrente ano e tendo em vista o laudo de �peção

de saúde do Médico Chefe da Inspetoria Sanitãr18. do Departamento de

Fazenda, resolve conceder-lhe 30 (trinta) dias de llcença, parta tratamento

de saúde, a contar de 15 do mês andante e de acôrdo com o artigo 157 do

decreto-lei estadual n.o 90. de 28 de outubro de 1942.

Palácio da. Prefeitura MUI;licipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

'râná. em 28 de dezembro de 1943.

la) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 13�_
,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA. CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ. t�ndo em vista os ofícios nOs. 135/43 do Departamento d�

Fazenda e 30143 da Inspetoria Sanitária. reSoive considerar 11cenciad,>, para

tratamento de saúde. no período de 18s. 24 do mês andãnte. o 2.° ApulI�uense

Moysés Bromfmann. do mesmo Departamento. na forma do. disposto no ar

tigo 157 do decreto- lei estadual n.o 90. de 28 dê outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa_

raná, em 29 de dezembro de 194�.
la) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

--'---------
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DECRETO N.o .133

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAl. DO ESTADO

, DO PARANÁ, na. conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto-lei fe

deral n.o 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Art..1.0 - Fica aprovado o quadro do pessoal tunclonéil0 que com

êste" baixa, para o exercício de 1944, sendo classificados, nomeados, conser

vados, transferidos e promovidos os funcionários do Município como a seguir

se especiti�:
" - � -'--�"�'" .....

GABINETE DO PREFEITO

Oficial de Gabinete, vago.

Motorista classe G. �aulo Pontaralü.

Continuo Clas.�e E. Aristides Costa e SUva.

DIRETORIA DO EXPEDIENTE E DO PESSOAL

Gabinete

Oficial A.dministrativo Classe V, AntOnio Gomes.

Escriturário Classe 1:. Zuleika Maranhão.

Auxiliar de Escritório Classe E, Adhail Sprenger PassO&.

Contínuo Classe E, Antônio Garcia.

I
,

!

Scrviço de Expediente e Portaria.

Escriturário Classe N. Brasília Perí Moreira.

EscrIturário Classe 1, Maria Zenita Franco Teigáo.

Auxiliar de Escritório Classe G. Armando Ribeiro Pinto.

Auxiliar de Escritório Classe E, Milton Portugal Lobato.

Arquivista Auxil1ar Classe E, Francisco Azevedo.

ArqUivista Auxiliar Classe D. Genciana Ferreira de Morais.

Guardião Classe E, Joaquim Mariano dos Santos F,llho.

�orteiro. Jl1lio Alves da Conceição.

Telefonista. Rosemira Pereira, da Silva.

Serviço de Pessoal e Fôlhas

Escriturário Classe L. Afonso Coelho dos Santos.

Auxiliar de Escritório Classe H, Rubens da Silva Martins.

Auxiliar de Escritório Classe Hi Gabriel Flalho Gurgel.

Aux1l1ar de Escritório Classe. G, Altair Cavalcanti d� Albuqllerque.
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Auxiliar de Escritório Classe- .G, Basílio Fuq,k.

Auxiliar de Escritório Classe E, Sigmundo Dionisio stasiak.

Escriturário Classe N, João Correia de 'Souza Pinto.

Auxiliar de Escritório Classe G, Vitória González.

Auxiliar de Es�ritório Classe G, Eugênio de Almeida Filho.

Serviço de Comunicações

Revisão e Preparo da Receita

Escriturário Classe .I. Newton Guimarães Sotomaior.

Biblioteca PÍlblica de Curitiba

Oficial Administrativo Classe Q, Amazonas de Souza Azevedo.

Oficial Administrativo Classe Q. Angelo Scuissiatto.

Escriturário Classe N. Alberico Camargo Ribas.

Guarda Classe J, José PereIles.

GUl\rda 'Classe H, José Sá.

Guarda Classe H, Afonso Cassou.

Guarda Classe H, João Manoel Ramos Neiva de Lima.

Guarda Classe H. Eduardo Wanke de Souza.

Auxiliar de Escritório lnallSe H, Mário Ribeiro.

A�xUiar de Escritório Classe H, André Fialla Neto.

Bibliotecário Classe p. Bel. BanI Lupion Quadros.

Auxiliar de Escritório Clas�e H. Paulo de Tarso MonteSerrat.

, Contínuo Classe E. Vergílio Manoel Bini.

Servente Classe C. Arsênio Misker.

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Diretoria,
Emissão e Contrôle da Receita

Oficial Administrativo Classe Xi Carlos Antônio de .Asevedo.

Auxiliar de Escritório Classe G, Moisés Bromfmann.

Motorista Classe G, José Cruz.

Continuo Classe E, José Scuissiatto.

'Divisão' (le Contabilidade

Escriturário Clásse l. Raul Korman.

Escriturário Classe l, Edith Bandeira Rocha.

Escriturário Classe l, Moa.cir Potier.

Auxiliar de Escritório Classe H, Heitor Baggio Vidal.

Auxiliar de Escritório Classe H. Elizabeth Pereira Cordeiro.

Guarda Classe li, José lrineu R�bas Veiga.

Auxiliar de Escritório Classe G, Aleir Pospissil.

Auxiliar de Escritório Classe E. Oswaldo Otávio Pereira.

Auxiliar de Escritório Classe E, Maria da Luz Misurelli Ferreira.

Auxiliar de Escritório Classe EI, Dfdimo- Fernandes Faria.

Servente Classe C, Adilson de Oliveira Werneck.

Contador Classe V, Benedito da Costa Coelho.

Contador Classe T. Teodomiro Furtado.

Contador Classe R, -Edmundo L�inig 8aporsk1.

Guarda Livros Clàsse P, Dino Gasparin.

Escriturário Classe L, Euclides Vieira Alves.

Escriturário Classe l, Aleione Vésper Pimpão Ferreira Alves.

Auxiliar de Escritório Classe H. Plinio Franco Ferreira da Costa.

Auxiliar de Escritóriô Classe E. Alberto SytriSki.

Servente Classe C, Artur Librelato.

Divisão de Fiscaltzàçáo

Recebedoria e Pagadoria

Oficial Administrativo Classe V, Alvaro de Andrade.

Oficial Administrativo Classe U, Romulino Requião.

-Oficial Adminil;trativo Classe S. Alvaro Luiz Picheth.

Oficial Administrativo Classe S, Flávio Ribeiro.

Fiscal Classe Q, João Aguida.

Fiscal Classe Q, Waldemir Costa Lima.

Fiscal Classe Q, Lauro Ribeiro de Macedo.

Fiscal Classe Q, Miguel Baby.

Guarda Classe J, Alvaro José da Costa.

Guarda Classe J, David Rosa.

Guarda Classe J. Francisco Grande.

Guard� Classe J, Ildefonso Pcnaforte Marques.

Guarda Classe J, Manoel Ribeiro de Mace�o.

DIVISA0 DE RECEITA E TESOURARIA

Tesoureiro Classe V, Olavo Chagas Correia.

Auxiliar de Tesoureiro Classe Q, Luiz Felipe .de ':lUldrade.

Auxiliar de TesoureiroClas,;ê N, João Antônio Ohiminàzz6.
Oficial Administrativo Classe Q, Ma�oel Teixeira Machado.

Oficial Administrativo Classe Q. Ewaldo Weigert.,

Guarda� Livros Classe p. Ricardo Vialle.
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Guarda Classe J, Manoel Taborda Ribas.

Guarda Classe J, Pedro Mainka.

Guarda Classe J, Ul�es JOsé Ribeiro.
Guarda Classe J. Walfrido Bueno Ferreira.

Guarda Classe -J, Abílio Rodrigues dos SantoS.

Guarda Classe 'H, Arlindo Fernandes de Faria Júnior.

Guarda Classe H, Artur Chaves Barros.

Guarda Classe H, Airton Alberge Carneiro.

Guarda Classe H, André Bruzamolin.

Guarda Classe H, BeneditQ Correia de Freitas.

Guarda Classe H, Eduardo Machado.

Guarda Classe H, Honório José Bruno.

Guarda Classe H, João Raul Baumt

Guarda Classe H, Lauro Sodré de Souza Feij6.

Guarda. Classe H, Marciano Marques de LIma.
Guarda. Classe H, Mário Libânio Guimarães. ./

Guarda Classe H, Reinaldo Mion.

Guarda Classe H, Vidal Dutra Filho.

Guarda. Classe H, vago.

Guarda Classe 'H, vago.

Escriturário Classe L, Violeta Maranhão.

Auxiliar de Escritório Classe H, Ilór Bressiani.

Auxiliar de Escritói'1o Classe E, Glafira Assun,ção l!iuda.

Motorista Classe G; Agnello Batista.

Motorista Classe G, Nicolau Roberto de Mello.

Con�ínuo Classe E, João Guilherme Pereira.

Servente Classe C, Antônio Bernardo de Lima.

Ac6ncias DiStritais

Guarda Classe J, Antônio Puppi.

Guarda Classe J, Hermenegildo de Lara.

Servente Classe C, Domingos Lazzarotto Segundo.

Servente Classe C, Randolfo Siqueira.

Depósiiõ de Inflamáveis

Guarda Classe H, vago.

Guardião Classe C, Napoleão Taborda Chuba.

Servente Classe C, Fiorav�te Zandoná.

Aferição de Pesos e Mee.ida�

Esci'1turário Classe N, Inácio Lombardl.

Escriturário Classe L, Abelardo Reis Petra.

Servente Classe C, Alceu Perelles.

r

.:

Matadouros Municipais

Oficial Administrativo Classe S, Carlos Weigert Filho.

Auxiliar de Escritório Classe E, Franéisco Schieder Negrâo.
Servente Classe C. Joaquim Romualdo de Barros.

Serviço Sanitário

Médico Classe S. Adalbe�to Scherer Sobrinho.

Veterinãrio Classe Q, José Nasc�ento Rozeira.

Veterinário Classe Q, João Carlos de Souza Castro.

Veterinãrio Classe N. Gilberto Nascimento.

Guarda Sânitãrio Classe El, Teó!ilo de Oliveira Camargo.

Guarda Sanitã:io Classe E, João Furquim de Siqueira.

Guarda Sanitãrio Classe E, José CY�balista Júnior.

Guarda Sanitãrio Classe E, Bonifácio Furquim de Siqueira.

Guarda Sanitãrio Classe E, Demétrio Brandalize.

Servente Classe C, Teófilo Luiz dos Santos.

ALMOXARIFADO

Oficial Administrativo Classe S, Wilson Portugal Lobato.

Guarda Livros Classe P, Olyo Weigert.

Conferenre Classe G, Ney von Meien.

COl}ferente Classe E, Jací Rodrigues Gomes.

Servente Classe A, vago.

PROCURADOR MUNICIPAL

Advogado Classe X, Bel. Theofilo Moreira Garcez.

Auxiliar de Escritório Classe H, Djanira Crespo Rocha.

Contínuo Classe E, Lauro Silva.

Serviço da Dívida Ativa

Advogado Classe Q, Bel. Odilon Viana de 4raujo.

Escriturário Classe L, Argeu Loiola Pinho.

Escriturário Classe I, Nelson Cunha Gomes.

Auxiliar de Escritório Classe H. Aline Cunha Braz.

Auxiliar de Escritório Classe E, Genny Gelbcke.

Servente Classe C, Alberto Faria de Abreu.

SEJtVIÇ9DE ESTATíSTICA

Agente de Estatística, José Teixeira da. Silva.

Estatístico Auxiliar Classe l, Aristides Cesar de Oliveira Filho.
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Estatístico Auxiliar Classe H, Odilop. Chagas Correia.

Servente Classe C, Mário Conrado de Souza.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇAO

Diretoria .

..

<

Engenheiro Classe X, Eng. Civil João Macedo Sousa.

Auxiliar de Escritório Classe a, Nelson dos Santos.

Motorista' Classe G, João Bordignon.

Contínuo Classe E. Waldomiro �andulac.

,

Serviço de Protocolo, Expediente e Contrâle

Oficial Administrativo Classe U, João Américo de Oliveira.

Escriturário Classe N. Bento Dias de Gracia.

Escriturário Classe I. Daniel Luiz.

Contínuo Classe E, Manoel FerreiÍ"a de Miranda.

Diyisão Técnica e de Fiscaliz.ação

Engenheiro Classe V. Eng. Civil Armando Miguel Matte.

Engenheiro Classe S, Ladislau Lobos.

Desenhista Classe P, Valentim Maria de Freitas.

Desenhista Classe L. Elgson Ribeiro Gomes.

Auxiliar de Desenhista Classe H, Wilson Ribeiro de Souza.

Auxiliar de Desenhista Classe G, vago.

Fiscalizaçáo de Contratos e de Concessões

Oficial Administrativo Classe S, Abílio Monteiro.

Oficial Administrativo Classe Q. José Paladino.

Escriturârio Classe L, purval França.

Escriturário Classe l, José Tadeu Pietruza.

Guarda Classe J. Raul Costa.

Guarda Classe H, Eleutério Gasparin.

Guarda Classe H. Napoleão Liberato de Miranda.

Guarda Linhas Classe. C, Albano Casagrande.

Guarda Linhas Classe C. Domingos Barberi.

Guarda Linhas Classe C, Reinaldo Pedroso.

Guarda Linhas Classe C,- Ursulino Rosa.

Seryente Classe A, Miguel Coelho dos Santos.

r
r
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Divisã,o de PavimentaçáG

Engenheiro Ciasse V, Eng. Civil Rafael KIJer d'Assunçfj.o.

Motorista Classe d. Pedro Scussiattoy

Servente Cl� G, João D. Cardoso.

$,.
Construção de Logradouros Públicos

Engenheiro Classe S, Eng. Civil Ham,Uton nibeiro de Souza..

Topógrafo Classe P, Murilo Bittencourt de Camargo.

Mestre de Obras Classe N, Angelo João Gottard1.

Feitor Classe l, Humberto Bevervanso..

Apontador Classe C, Oscar Gottard1.

Construção de Ll!dragouros PYblicos

Engenheiro Classe T, vago.

Engenheiro Classe S, Eng. CiviÍ Carlos Luiz Lück.

T.opógrafo Classe P, Frederico Kirchgassner.

Feitor Cia�e L, Vitor Bcnatto.

Feitor Classe l, João Fernandes.

Feitor Classe l, vago.

Apontador Classe C, vago.

Divisão de Viação. e Transportes

Engenheiro Classe V, Eng. Civil Sady Souza.

Motorista Class� G, vago.

Servente Classe C, Arcelino Rosa.

Viação

Engenheiro Classe T, Eng. Civil Pedro de MiraIldaAssy.

,Seccionista Classe l, Mário de Mari.

Servente Classe é, Eugênio de Mello.
Feitor Classe L, Antônio Brandalize.

Feitor ,Classe L, Feliciano de Oliveira.

Apontador Classe C; vagC!.

Matas � Jardins

Feitor Classe. I, Angelo Faõro.

Apontador Classe C. vago.
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Transporte, Depósito e Oficinas Seccionista Classe I, Rui Çavalcanti de Albuquerque.

Topógrafo Classe Q, Adherbal Sprenger Passos.

Topógrafo Classe P, Cid Marcondes de Albuquerque.
Escriturário Classe H, Rui Pinto da Rocha.

Auxiliar de Escritório Classe E, A,stromar Artigas Brandão.

Motorista Classe G, Miguel Milecke.

Engenheiro Classe :;l, vago.

Aux1l1ar de Escritório Clásse H, Ari Borges do Canto.

Mestre de Oficinas Classe L, Antônio Pontarolla.

Mecânico ClasSe G, José Dumas.

Servente Classe C, Ewaldo Sass.

Divisão do Cll.dastro

Divisão de Saneamento e Limpeza Pública

Engenheiro Classe V, Eng. Civil João Pereira de Macedo.

Engenheiro ClasseS, vago.

Topógrafo Classe Q, João Schleder Sobrinho.

Topógrafo Classe P, Oastão Marques da Silva.

Topógrafo Classe P, Auroel Schleder Negrão.

Seccionista Classe I, Rubens Machado Câmara.

Desenhista Classe L, Edgard Thielen.

Motorista Classe 9, João Brandalize.

Engenheiro Classe V, Eng. Civil Nestor :Nivaldo Dittrich.

:Engenheiro Classe S, Eng. Civil Henrique Ribeiro.

Oficial Administrativo Classe Q, Antônio Cunha Braz.

Servente Classe C, Pedro Simplício Moreira Filho.

Mestre de Obras Classe N, J<.>sé, Taschner.

Feitor Classe L, José 011nto dos Santos.

Feitor Classe L, Dômingos Petrelli.

Feitor Classe I, Ernesto Tiradentes de Souza.

Feitor Clásse G, Antônio Thielen.

Apontador Classe O, Rotílio dós San.tos.

Apontador Classe C, Emerson Tiradentes de Souza.

Apontador Classe C. Fe11ciano de Oliveira Filho.

Divisão do Patrimônio

Diretoria

Engenheiro Classe V, Eng. Civil Raul Bruel Antônio.

Topógrafo Classe Q, João Fagundes Barbosa.

Desenhista Auxiliar Classe O. Rubens Dória de Oliveira.

Escriturário ClasSe N, Murilo Costa Pinto.

EScriturário Classe L, Joãó Loiola Pires.

Escriturário Classe I, José Matucheski Júilior.
Escriturário Classe I, Oswaldo Fornarolli.

Auxiliar de Escritório Classe H, Jorge Tapitanga Huy.

Auxiliar de Escritótio- Classe G, Amir Cassou.

Auxiliar de Escritório Classe E, Isa de Lemos Luna.

Auxiliar de Escritório Classe E, José Salvador Ferreira.

Auxiliar de Escritório Classe E, ,Eulo Fruet Be£tini.

Servente Classe C, Edgard Antunes da Silva.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, CADASTRO E PÂTRIMÕNIO

Engenheiro Classe X, Eng. Civil Arnaldo IsidoroBeckcrt.

Escriturário Ciasse L, Mercades Mendes Morais.

Auxiliar de Escritório Classe E, Eunice Faria.

Motorista Classe G, Armando Gottardi.

Contínuo Classe E, Ricardo Bigatto.

Servente Classe C; Hortêncio de Almeida.

Secção do Plano da Cidade Cemitérios

,Divisão de Edificações

Administrador, Frederico WeiSs.

Ajudante de Administrador, Manoel Otacílio da Silva.

Zelador Classe E, Avelino Pereira da Silva.

Zelador Classe E, Dante Bonat.

Zelador Classe E, Francisco Leõ,ncio dos santos.

Art. 2.° - O cargo de Oficial de Oâbineté será exercido em comissão,

porpessõa da imediata confiança do'Prefeito.

Art. 3.° - A promOÇão ao cargo de Escriturário Classe I dependerá,

sempre, de concurso de 2.6 entrância.

Engenheiro Classe V" Eng. Civil Oswaldo Kuss.

Desenhista Classe N, Celso Lácerda.

ArquiviSta Auxiliar Cla,sse C, Carlos Amaro.

Servente Classe C, Antônio Coelho dos Santos.

Éngenheiro Classe V, Eng. Civil Henrique Estrela �o",eira.

Engenheiró Classe T, Eng. Civil otto Ernesto- Blunie. '
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Pará.grafo 'Ílnico - ,Ficam, dispensados dessa formf1lidade os funciOi1ârlos

que já prestaram concurso de 2.a entrância, para o provimento de cargo de

4.° Escriturário.

Art. 4.° - A promoção ao cargo .de 'Fiscal Clas�e Q dependerá-.dp. con

curso de 2.a entrância, que poderá ser :prestado por funcionários das elas,;;

ses J a P.

Art. 5.° - Os cargos de Auxiliar de Escritório Classe E -e os de Guarda

Classe H serão preenchidos mediante concurso de' l.a ,entrância.

Art. 6.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Pfefeitur!lMunicJpalde Curitiba, Capita] do Estado do Pa

raná, 'em 30 de dezembro de 1943.

DEPA�TAnIENTO DE O�RAS J;: VIAÇAO

Diretor, Eng. Civil João Macedo Sousa.

Divisa" Técnica e de Fiscalização

Chefe de Divisão, Eng. Civil Armando Miguel Mutte.

Divisão' de Pavimentação

, ,.

Chefe de Divisão, Eng. Civil Rafael Kl1er d'Assunção.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Pref�ito Municipal.
" Divisão de Viação e TranspC!rtes

Chefe de Divisão, Eng. Civil Sady Sousa.

DECRETO N.o 134
1;)ivisão de Saneamento e Limpeza Pública

O PREFEITO MUNIpIP�L DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve nomear os funcionários 'abaixo' enumerados para o

exerçício de funções de chefia, percebendo as gratüicações de. função fixadaS

em lei:

Cpefe d� Divisão, Eng. Civil Nestor Nivaldo Dittrich.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, CADASTRO E PATRIMÔNIO

DIRETORIA DO EXPEDIENTE E pO PES�OAL
Diretor, Eng. Civil Arnaldo Isidoro Beckert.

Diretor, Antônio Gomes.
Divisão de Edificações

DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Chefe 'de Divisão, Eng. Civil Henrique Estrella Moreira.

Diretor, Carlos Antônio de Asevedo;
Divisão do Cadastro

Divisão de Contabilidade

Chefe de Divisão, Eng. Civil João Pereira de Macedo.

Chefe de Divisão,' Benedito Costa Coelho.
Divisão do Patrimônio

Divisão da Receita e Tesouraria
Chefe de ,Divisão, Eng. Civil Raul Bruel Antônio.

Chefe de Divisão, Olavo .Chagas Correia.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 30 de dezembro -de 1943.

Divisão de Fiscalização
(aj ALEXANDRE BELTRI10.

Prefeito Municipal.
Chefe de Divisão, Alvaro de Andrãdtk

ALMOXARIFADO

- Almoxarife, Wilson Portugal Lobató.'


