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DEORET().�EI N.o 45

o PREFEITO MUNICIPAL DE OURITIBA, OAPITALDOESTADO

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

1202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Senhor Pres�dente

d!t República,

DEORETA:

Art. 1.0 - As subvenções e os auxilies do Município sõ serão concedidos

às instituiç6,es enumeradas nos.artigos 4.° �e 5.° do decreto-lei federal n.O

527, de 1.° de julho de 1938.

Art. 2.0 - As instituições enumeradas no artigo 6.° do decreto-lei cita

do no artigo anterior não poderão goz�r dos favores aluãídos.

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

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

7.° dó meneionadó decreto-lei federal n.? 527 .

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

pio, dêverá obedecer, no que couber, às disposiÇÕes federais que regem o

assunto. -

Art. 5,0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da. Prefeitura Ml1nicipal de Ourit�ba, Càpital do Estado do Para

ná, em 20 de janeiro de 1943.

�'. '). (a) ROZALDO G. DE M.,ELLO LEITAO.
� Prefeito �unicipa1. .

� �. -'-.---

�'tJ' !!!l. /DECRETO-LEI N.o 46
� � \'PR f;I O MUNIOIPAL DE CURITIBA, OAPITAL DO ESTADO
�bo..p A.. a conformidade do disposto no artigo 5.° do 'Decreto-Lei n.o

./ �2, 8 � abril de 1.939, :
,... DEORE'rA.

/ �
� ,: ti DA" INOID�NCIA

�" '. 1,0 - O imposto predial, legalmente c[lracterizado como trlbutosô-

� bre, proprIedade, constitue onus real e incide sôbre todos os prédios llitUR-
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g) se 'lloU\'cr J,usto 'JIlotiyO para sU!lp�ita dos documelltosj apr�sent:ld�
pelos interessados:

h) se houvel: adaptaÇão, reconstrução, bemfeitorias ou acréSçUno f().lto
'no prédio, por conta do inqúilino;

i) ,se o contdto de locaçflo dd imóvel abranger bens de diversas espé.
cies, de acôrdocom, o pa1'ágráfo único do .u.rtlgo4.0;

j) se I> contrato de locação ,do im6vel abranger butr�s' obrigações �ssu

midas !pelo inquilino que tradllzam 'Vantll.�ens; para. o locador;

i} se hóuver sub-locação total ou parcial do prédIo.

,Art', 8.° - �ara. o arbitramento 'do yalor locativo ter-sc-á, em vista o' 16,

caÍ' eà capacidu'de do prédio. a área do terreno, � área, edificada, o valol:
venal do �mõvei e ouh'os quaisquer êaractel'ísticos e condições que possam,

'influir segUrament� nessa avaliação, notadamente li cdmparaç�o com outros

prédios vizinho� ou sitlia,dos etn zo!la� ,econômicamente semel�ntes,

Parágrafo único..,... O valor locat1vo arbitrado pêla Pl'éfeitur,a não po�
derã serinfel'lor a 6% (seis por cento), nem super10r a 16r" (dez );lar C,ctltqJ

, do ,valor venal do imóvel. '
, ... ..

Art. 9.° - A porcenta�eth do imposto, predia:l ,tendo ,em vista \) dispootó

no artigo 3,°, é a seguinte:

a) para os prédios situados na zona urbana. - 10%;

b) p.àra os pl'éd1os situados na zonasuburb,ana - 6%.

ParágTafoúnico - ,0 iniposto ,p1:edial será. ,reduzidod� 50% tcinqüenta
por celito) quando o pl'édio' 'se destinar, no seu todo exclllslvâmellte pUI,'u

l'esldênçia particular do respectivo proprietário:

doil nas quadros urbano e subUl:bano 'da cidade c dos deaais 4�stritosdo
MUnicípio çe Ouritibl\.

-Parágrafo único -- o Prefeito definirá em pecreto, sempre que julgar

oportuno, �S, no ,mínimo, uma, ve� em capa tffémõ; nos limit�s dos, quadros
urbano e suburbano referidos no presente artigo. .....,

Art. 2.° ,.... São considerádos prédios e como tais sujeít9S. ao imposto pre

dial tôdas as edí�icações' e dependências que 'possam servir de habitação,

uso ou recreio, seja qual fôr a qencimina,ção, forma, destino ou" natureza da

construção.,

, Art. 3.° - O imP9sto ptedinl é proporcional ao valor locativo do p;édiO. ,;;.'

Art. 4," - Para. fins de cqbrança do 'imposto preqial, considera-se valor

locativo de uma ecqnomia 'predial aimpprtâncí;!- bruta anual QllC deye ou

deveria pr,ovir da respectiva locáç�o, compreendendo' :qão só o aluguel mas

também qualquer' outra quantia ou vantagem que o inquilinp se 6brígi.1e a
pagar pelo seu uso.

Parágrà.fo, único - EJ!l ;>e tratando. de casa, de côniodos, apartamentos.

fábricas, casas de diversões ou outras economias prediais cujo aluguel abran

ja móveis, u,tensílios, m.aquil)ários, aparelhagem c.special ou accessót:ios, de

q:ualq1.!er natureza, far-se,-á. a dedUção respectiva do valor locativo ,g�obal até

o máximo de 20% (vin� por cento).

Art. 5:" - Q valor locativo que servirá de base àQ l�nçamento do im

posto predial devido em cada exercício será o declarado pelo prop,rietl\rio

do im6v�1 até o fim do penú�tinio mes do exe�cÍcio anterior 011 o apurado,

pela Prefeiturár

Art. 6." - o proprietário que defra,udar 19 imposto, faz�ndp declarações

. Inexata;>, assinando contratos � recilJos de quahj;í.a, menor da que receber

o'U sem qesignação da qUl\ntia, ou em diferentes exemplares, çlividintÍCl por

êles o preço do aluguel incorrerá. em multa. ig�al ao imposto de UIn áno, que

será cobrado além do imposto relativo ao e.lterc�clo.•

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

neste ,artigo, nas, penas legaIs que no caso ,couberem.

"Art. 7;° - O valor, locativo será arbitrado pela PrefeItura �os stlguin,tes

casos: �

a) na falta. de declaraç,ão de proprietário ou quando a mesma fór ma"

nifestamente inexata; •

b) se o prédio se achar va�o na época 'do.lançamentõ e o proprietário

não fizer a declaração prevHíta no nrtigo 5.";_ 1 ...

c) se o valor locativo declarado fôr inferior :l. sCls' por conto W%) do
. . (

valor venal do imóvel;

d) se o prédio fôr cedido gratUitamente;

e) s,e opréd.io fór oc�pado por filhos, ;pals ou outros parent.t's do pro

prietário;

f) se () prédio fôr ocupa'do por firma comercial d� q\lC faça parte ó

proprietário ou vice-versai
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DAS ISENÇOES.
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Art, 10.0 ,...,. São isentos do imposto predial:

a) QS préd�os perfenéentes aos. ,govel'llOs da. Uniá(), dos Estaáos e, dos
Munlcípiol1;'"

b) os prédioo pertencentes a associações, hospitais de caridade, asilos de

órfãos eexpo.'>tos, cujas entídad�s prestam assistência hospitalar gratuita,

ou benefícios de qualquer espécie a pessoas reconhecictamente ,sem rec�rsos

financeiras e desde que oim6vel não constitua objeto ,de loc.a,ção;
., rl'

c) os templos de qualquer religião;

d) asr!lsidêncla5 próprias de exíguo valor venal, cujos proprietários,

comprovadamente não disponham de recursos para, atender ao pagamento

do imposto, 'uma vez que o valor locativo não exceda de 01'.$ 600,00 (aeiscea
tos cruzeiros) \lnualmente;

e) os pequenos 'barracões considerados dependência do 'Prédio salvo

qllando utilizados para fins comercla\s ,ou 1ndustr13�

f) os prédios favorecidos por leis especl.a1lJ.

"
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DA INSCRIÇAO PRE,DIAL

"
Art. 11.° - T()dos OS prédios cxislellWs llaszOllas urbana e suburbana

da cidade e dos demais distritos do Muni�ipio ,de Curitiba, à data da pu

blicação dêste Decreto�Lei e bem assim aqueles que venham a ser construi

dos ou reconstruidos, ficam sujeitos a inscrição na Secção de Revisão' de

Tributos da 'Pl'efeitura.

� L" - Qs contribuintes ou seus representantes legais ficam obrigados

a preenchel' e entl'egur pessoalmentená referida Secção, ou enviar por carta

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

lheS' será fomecido gratuitainente.

i 2.° - Os prazos para a insctiçãoserão:

a) de 45 (qul!-reJlta e cinco) dias para os prédios existentes à data do

edital de abert�lra da, inscri<;ão predial, ficando o Prefeito com a faculdade

de, prol'l'ogar o prazo, pelo mesmo espaço de tempo, se achar conveniente;

b) de 3Ô (trinta) dias a contar da, data em que forem concluídos, para

os, prédios cuja: construção ou reconstruç(i.o se realizar após a publicação

dêste Decreto�Lei.

S 3.° - A isenção do pagamento do imposto não dispensa a inscí'ição

do prédio.

Art.o 12.° - Os cont�ibuintes ou seus representantes legais sáo obr1ga�

dos a comuniçar à Secção de Revisão de Tributos, pór meio de fórmulas es

peciais que lhes serão fornecidas gratuitamente, qualquer ,,'arlação para mais

ou l19.ra menqs no aluguel de cada economia, bem como os casos de demo

iição, incêndio, ruina ou condenação do prédio.

� 1.0 - Éstas comunicações deverão ser feitas no prazo de 30 dias, a

contar da data da reaÍização das ocurrências.

� 2.° - As comunicações de aumento ou de diminuição de l:jluguel pro�

duzirão efeito imicamente a partir do exercício imediato.

Art. 13.0 -'- .Os contribuintes que não fizerem as inscrições dentro dos

prazos previstos nos artigos 11.° e 12.° e respectivos parágra.fos ficam su�

jeitos a mul�a �e Cr.$ 20,00 (vinte cruzeiros) a 01'.$ 50,00 (cinqüenta cru

zeiros).

Parágrafo único - A Secção de Revisão de Tributos encaminhará à

Repart�ção competente, 'em formulárioespeci!ll, às comunicações das mul�

tas, dentro de 5 dias da verificação da ocurrência.
...

Art. 14.° - Inscrever-se-áo os prédios em nome do pl'oprlet-ário ou do

usofrutuário, si houver, sendo êstes obrigados pela totalidade do impósto,

ficando-lhes salvo o direito contra o locatário pelo acréscimo do mesmo im

posto, resultante de benfeitoria ou sub�locação.

Art.. 15.° - O prédio, ainda que edificado em terreno alhe10, será1ns

crito em nome do proprietário da construção;

Art. 16.° - Nos casos de compromisso de compl'a e venda a inscrição

,será feiti em nome do promitente ven.dedor, cabendo, entretanto, o dispos-

'I
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to no .� único d,o artigó 9.°, medianté apres,entação de escritura públi<;

pectiva, desde quéa tributação do ,imóvel seja paga pelo promitente
prador.

no PAGAMENTO

Art. 17';0 - O pagamento do imposto predial será feito Jtmtam
com os demais tributos quê incidem sqbre propriedades, em quatro pre
ções trimestrais, nos meses de" jàneiro, abril, 'julho e outubro, de ac{
com oestábelecido- no Decreto-Lei; n.o, 15, de Íl, de, dezembro de 1.941, dI
'Município.

� 1.0 - O contribuinte que pa&,ar. o imposto de, todo o exercício de UI
só 'vez, no pl'imeiro período de cobrança, gozará de abatimento de 5% (ci
co por cento).

� 2.° .:... O contribuinte não serãad,mitido ao pag.amento da primeil
prestação sem que esteja quites com o' lançamento anterior, nem poder
pagar as prestaçÕes subseqüentes, sem q�le o esteja em relação às anteriore£

� 3.° - A 'Prefeitura réserva-se o dir�fto de exigir do Qontrilminte u prov�
do pag.amento de que trata o pa,rágrafo anterípr.

� 4,° - O contribuinte que não satisfizer o pagam�nto das prestaçÕes
dentl.o dos prazos constantes do àrtigo 17.°, fica sujeito à multa de lO%>
(dez por cento) sõbre o total das prestações não pagas.ou vencidas.

� 5,.0 .:... Findo qualquer dos prazo� estabelecidos para pagamento' do 1m
'postó, fica o contribuinte sujeito à cobrança judicial.

Art. 18.° -'- Será concedIda ao contribuinte exoneração do imposto pre
dial se o prédio estiver desocupado por três ou mais meses, consecutivos é
completos, ainda que o tempo da desocupação pertença a doÚ) eXercícios,
mantidas integralmente às' respectivas taxas.

� 1.0 - Para, gpzar da regalia prevista neste artigo devera o contribuinte
ou seu represe.ntante legal:

a) comun�car 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) comunicar ai reoçupação do prédio, dentro do prazo de 10 (dez), dias
da ocurrência da mesma, preenchendo e entregando à Secção de Revisão
de Tributos por via pessoal ou postal sob regi&to, a ficha de reocupação,
cujo modêloimpresso lhe será gratuitamente fornecida..

� 2.0 - A comunicação de vacância .$ó será tomada em consideração
para o prédio quites com o imposto predial até o último mês antecedente ao
�a r:eferida cpinunicação.

�, 3.° - A va.cância será concedida a partir do primeiro dia dp ,mês
seguinte àque�e em que seja feita a comunicação; e a reocupação a partir
do primeiro dia do mês de sua ocurrência.

� 4.° - Os prédios declarádos desocupadps pelas fichas de vàcância se�
l'ão inspecIonados pela Prefeitura. no mínimo, uma vez mensalmentr .......
partir do mês s�gu1nte àquele em que seja feita UesnllA"'- - -
I -
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ti fi5.l\ -.0 abono por vacância será feito por ordem dàSecção deRe�
visão do Tributos, media,nte desconto no lançamento do f,lX;çrçíçio seguintes,

da impor4\ncfa corréspondentea eX<,)nli;r!,ção. '

fi 6.° -'- Não é aplic�vel ,a"dispOSição dêste artigo ao .pr�dio que se achar

vago POl; conta do 'proprietário ou do iJ,lquilino, saiVo aumento do valor lo

cativo por' sub-locação, caso em que se deduzirá .a quota do imposto que, a

êsse 'alJ.U1.ento corresponder.

�

�

DO LANÇAMENTO

"-
Art. 19.° - COIllPete à Secção 'lreRevisão de Tributos:

a) receber as declarações .dos proprietários ,dos pi'édios,J;lrocedendo com

êles. a uma avaliação s�lllái'ia; l, ,

b) efetuar" ° cálculo do impostocoD;l apliciti;ãó da taxa cabível nos

têrmos .do ar�igo'9.oe ,respectivos"parágrafos;
c) entregaf aóscontribuintes, por in�rmédio. da Inspétoria, de Rendas,

os avisos de lançamen,tofl, depois dé conferidos;

cp anotar nas respectivas fichas de lançamento, às alterações, havidas

no decurso do 'exercício para a 'netessária, retificação no exercício 'seguinte;

e) reV'er antialniente o lançamento do imposto pata produzir efeito no

exercício seguinte:
, 'f"',. _ '1. _' _'

.t\:t:t. 20.° - Como subsídio para; fixar a� q�otas ,de 'imposto predial a

Secçaode Revisão de Tributol? poderá. exigir, dos 'contribuintes a exib'ição
d(Js cop.tratos de locação equtros documentos úteis. .

Art, 21)' - Cor�clí,1ida a revisão do laçamento, a'Prefeit:ura fil-rá 'constar

por editais, afL'cados nos lugares mais públicos e pela imprensa, a l'elaç1j,o

dos contribuintes qu� nãp forem en'contrados pp.ra entrega dos respectivos

avisos.

S llnico ...... No caso do presente artigo; os 'contribuintes que não procura- �

�e111 qs respectivos avisos de lançllmento dentro do prazo de, 30 (trinta) dlas

ficalh. sujeitos 'à multa pre�ista, nos parágrafos 4.° e ,5.° ,do ar�. 17,�:

Art. 2,2.0. - Os prédios novos ou não coletp.qos no decor'rer da 'revlsito

do lançamento serão lança,dos em aditamento pelos meses seguintes àque

les em, que tenha sido co'nclúída a edificação e forn�cido o respéctivo i. HA

BITE-SE", valendo o 1ançarrrento, nestés casos, para o ,próprio eXerCício

em curso.

Parágrafo único '-, No caso em que os ,proprietáríos já tenham ,resi

dência própria, os prédios: novos serão taxados como de aluguél.
" ,",'

Art. 23.0 - As alterações de lançamento determinadas 'pela: aliena.ção

de imóveis se, farão à vista da transcrição e só vigorarão ãpartir do exer

�ício imediato, salvo 'o nome do contribuinte que será retüicado a partir

do trimestre seguinte a essa ocurrênda.

Art. 24..ó - Os imóveis em comunhão serão lançados em nome :dos con

dôminos conhecidos, proporcionalmente aos, seu� iClSpectivos quinhões. Se

houver' condomínios desconhecidos e não tríbutal:\os, serão obrigã�os a. 'av�
)
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Sal� à Repattição compefente� com '.os aocument;92; neçessáriosi :afim de ser

:feito o l:espectivp lançamento propor.cionalmenté àJ J1uota, que, no jmóve,l,

possue." ' "

Art.: 25.° -.. Não sendo conhecido o. proprietário, o lan:çamerito,. será: feitq

em riórhe de quem detiver o imóvel e será puJ;llica<;l� \l, localiz.'1..ção 'dê.ste em

edital, com os .característicos.principais.

Art. 26.° - Embora .for'mem um só grupo e aind,a qJle pert,ençam a Um

único proprietário, os préciiosserão sempre lançados separadamente, por

ecoIÍOInia predial. J J

Art.. 27.°- Os avisos de lançamento dev,erãó conter, allhIl da impor�

tância do inipostó, tOdos os éaràcterísticos do imóvel. . ,
/ .,..�

'DAS RECLAMAiÇõESE RECURSOS
I.

'i(>

i

Art. 28.ó - Os contribuintes 'poderão reclamar ou .recorrer dqs ll1nça.

nie�tos degtro do prazo de 10, (dez) dias, a, conhir dactata constante dos

resp'ectivos avisos.

�rt. �9.o - Nos .cases de' êrro 'de lançamento, do' quaL notoriamente não

caiba á culpa aó contribuint� nem ao locatário do imóvel, a retl�iGaçãode.

,verá �r feita "eA�9fício", mediante ,reclamação verbal à Secçãó.. cte Revisão
,,',,' " ':", -' ',' .,

de Tfibutos condiiconadil..à áptovação do, Prefeito.

Ar1i, 30.° ...... 98 :recursos sôbre lançamento serão formulados:í.o, Prê

feito mediante requerimento Ti'rstruido com, o aviso' respectivo e outros <lo�

cumentos j)llgados necessários..

Pái'ágrafo úhico - Os recursos sôbre lançamento deverão ser feito;;' se.

paradamen,te para cada 'predio,'com ,a. declaração dq valor locativo de badá

economiw 'pi'êdial atI'ibuído pelo contribuinte, ,sem cujas formalidades núo
� � '�

serão estudados.

Aí.'t. 31.° - Serão aí'quivâdos pói' pcrempçãb:

a) 'Os reCUl'ii9s para cuJa decisão definitiv.as� eXiJarri provasêOhClU"
dentes 'par� o escÍareéimento. do fato, desde que não sejam apresent.'l.das
dentro ,de lQ (dez) dias,a contar d; data em que f�r feita, a notificaçãO
aO' contribuinte; �

b) os recursos protocolados fOfa! do praz� previsto riO artigo 2Íl.ó.

Parágrafo único - O ,Prefeito Municipal poderá prorrÇ>gar ,o prazq, ou

conceder novo e mais amplo, a seu. juízo, se a :natureza das provas ou tio ..'

cumentos fôr .de p,esquisa difícil ou demorada. ".

Art. 32.° - Os documentos anexos 'aos recursos 'serão restituítlôs aes'

respectivoss.inatários, mediante recibo no processo, �n�.ependente de quais�

q�er outras formalidades. ,-

�

�l{

� I:
,

fr

r
DISPOSIÇÕES GERAIS

. Art, 33.° - 'Sempre que houver transferêncía de, domínio de algum pré

di�, qualquer do,s inter�ssac;l9,s r�quçfe.'l,\ à prefe�tl!Xa,' no pra,zo de 30 (trinta)
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dias, a averbação na Secçjio de Revisão de Trib.utos do respectivo titulo dc

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

(cinqüenta cruzeiros). .,.

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

ào imposto predial serão obrigados à indenização dos prejuízos que por o!TIis

sões ou enganos causarem ao Município ou aos contribuintes.

Parágrafo único -. O funcionário que pOl' ódio ou afeição arbitrarem

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

rem nas penas do Código Penal, responderão ao Município pelos desf,alqlJ,es

e aos particulares pelo excesso, e os pagarão em dobro.

Art. 35,.° - As pessoas que injuriarem os funcionários do, lançamf!uto e�n

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

caminhará ao Promotor Público a exposição do f,ato feita pelo Chefe da

Secção cj.e rçviSão de Tl:lbutos, com indicação ou rol ,dás testemunhas.

Art. 36.° - No caso de requerimento de reconsideração de despacho sô

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, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeit'\1ra Munlcipl1,l .de Curitiba, Capital. do Estado do Pa

raná, em 20 de março de. 1.943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Mun!clpal.

t,r..
..

";.

DECRE1'O.LEI N.o 47
r

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO'

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

1.202, de 8 de' abril dç 1939,

DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam abertos créditos suplementares na importância de

Cr.$ 317.890,00 (tresentos e dezessete mil e oitocentos e noventa cruzeiros),
distribuídos das consignações abaixo descritas. do orçamento em vigor, para

atender à majoração de salários determinada pela Portaria n.o 36, de 8

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

nômica.

Departamento .de Fazenda
�

Cr.$

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

versos serviços ',' I .•••' •••••••• ; •••••••••••••••••••••••• 4.200,00

u

Dotação n.o 7- Código Local 7.14 - Eessoal operário !Jara pavI-

mentação de ruas .. '.' 'O" ••• " : •••

Código Local 7.15 - Compressoristas .......•..................

..Código Local '7 .16 - Pessoal operári,o para conservação de ruas

asfaltadas ' , .

Código Lócal7 .17 ,- Pessoal operário p.ara conservação de ruas

calçadas a paralelepipedos .

Código Local 7. 18- Pf!l!sqal ope,rário para conservação de ruas

macadamisadas ' '\ '"

Código Locál 7.19 --,. Pessoal operário para conserva�ão de ruas

sem pavimentação .

Código Local 7.20 - Pes.soal operário para diversos serviços .

Código Local 7.21 - Pessoal operário para construçãó 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 macadami-

sadas .,. .. , �"""'" .. .. . . 3.586,80

Código Local 7.31 - Camaradas de,. engenheiros ................' 390,OQ

Código' Local 7.36 - Pessoal operárló para matas e jardins 45.884,90
Código Local 7.37. - pçssoal operário para o "Passeio Público" 10.857,60
código, Local 7. 40 � Pessoal operário para Depósito e Oficil1!\s 1. 958,90

Código Local 7.4l .,-- Mot6ristas e maquinistas 16.'275,40
Código Local 7.55 - Camaradas de engenheiros ,.... 743,40

Código 14>cal 7.56 - Pessoal operário para limpeza de rios, boei-

ros 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 l!Ippeza

.. 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 saneamento .

-11

Departamento (lc Obras e Viação

Departamento de Edificações, Cadastro e Patrimônio

'notação n.o 8 - CódigoLÓC31 8.7 ...". Pessoal operário .

Código Local 8.13 - Pessoal operário ..

Código Local 8.18 - Pessoal operArio para diversos serviços ",,'"

TOTAL: ••• ' e- -.', � .

"

15;486,30

440<10

821,80

1.260.10

3.466,30

1. 476,?0

15.577,90

693,20

,1. 759,90

24.089,50

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



I,

r

II

'�
I

lo!

u

_,12 -

m

1lI

�

� 13l _

"'"I

"

Art.o 1.0 - ,Ficam, àbertos' crédij;o& s:uplementares aó -orçamento' do excr"

cício vigente, na. imporUmcia de Cr.$ 26:í,.31�,50 (gu:;;entose, sessenta; e três
'mil e tresentos e dezesseiê cru,zeiJ.:qs e cinqüenta centavOs), assim qistribuídos:

� 7 ,

Departamento d� Obras e Viação

Art. 2.° '- Revogam-se as dispO$�ções em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curititià, Capitàl do Estago do Pa

raná,.em 4 de maio de 1943.

(a)� ROZALDO G. DE MELLO LEITão.,

Prefeito Municipal.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAP+TAL DO ESTAD6,DO

PARANA, na ,conformidade do disposto no art. 5.° do decreto-lei número

1,202, de 8 'de, abril de 1939,

DECRETO-LEI N.O 48

DECRETA:

Dotação n.o 7 - Códi'ç'o Local 7.62,' - Materia�s para obras de,

saneamento , . , ,., .. ',,' , '. . . . . '1:5,.,316,50

Departamento de Edit., Cadastro e Patrimônio

\_,

Dotação n.á 8 - CódigoLoca�. 8.-10 ,- Construção de cscola,s Mu-

p.lcipais e Parques Infantis , .

Código ,Local 8.21 - Plano Regulador da Cidade ., " " .,

Desapropriações c Indenizações ......•........,0••••••••••••• '" ••

100.000,00

20.000,00

98.0QlJ,00

��{
T O 'r A L : .'.. ." " " ' ," , 263.316,50

r,

Art.O 1.0 � Ficam abertos créditos especiais no total de C1'.$ 3H.248,20

(trezentos e qUftrenta e quátro mil e duzentos e, quareqta e 9ito cruzeiros c

vinte, centa.vos) para atender às segll,intes despesas:

1 - Contas de exercícios findos .

2 - Aquisi�ão de u!Jl cofre para ó Dep. de Fazenda .

3 - Aquisição' de.uma câmara frigorjiica para o Matadouro

de auabirotuba " ; ........•.... ,.

4, ,..,.. Percentag'enssôbte a arrecadação çla, Dívida: Ativa

parte de 1942 " : ;, "lO

T O T A L ': , .

.1

Art. 2.° - Revogam-se asélisposições, em contrário.

PaI,ácio da Pr�feitura Municipal dç Curitiba, Capital do Estado �o Pa

�aná; em 4 de maio de 1943.
� Cr.$

291.174,40

'" 12.000,00
(a) fiO�ALDO G.DE l\'IELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.9.000,00

32.073,80

344.248,20 DEC�liJTO-L:EI N.q,50.
-li)".

lo-

Art. 2�0 - Revogàm-se as disposiçõe� em contl'ário.

Palácio da Prefeitura Municipai de Curitiba, C:lpital do Estudo do Pa-
ram\. em 4 de maio de,'1943.' .

'" • O PREFEITO MUNICÍPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA, na conformidade do disposto no art. 5.o,do deci'eto-Iei n.o 1.202, qe

8 de abril de ,1939,

(a) ROZALDO G. DE !\mLLO LEITAO.

Prefeito' Municipal. •

DECRETA:

DECRETO-LEI N.o 49"'

Artigo único - Os' veiculas automotores ,a gazogênio, álcool ou outrolj

cOÍllbustíveis de produção 'nacional. 'gozarão de uma r:edução de 30% (tl'1nta

por cento) nos preços das licenças' e dos regist<ls; revog�das as dispo..<;ições

em contrário. '

Palácio da Prefeitura Munidpal de Curitiba, Capi1J1,1 do Estado dl)- Para,

ná, em 4 qe junho de 1943.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA. na conformid,'lde do disposto no II-rt.o 5.° do decreto-lei n.o 1.�02,

de 8 de abril de 1939,

D E C R E'TA :

.:;.- (á) ROZALDQ G.; DE MELLO 'LEI'rAO.

Prefeito Municipal.

•

...

Q

�
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. DECRETO-LEI N.O 51

o PRli::FEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANÁ, na conformidade do disposto no artigó 5:° do decreto-lei n,o 1.202,

de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Art. 1.0 - A atual rua Conselheiro Cjlrrão, e ') seu prolongamento com

� o nome de Simão Bolivai, da praça, Coronel Enéas até a ponte do primcJro

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 paralela à rua ,Itupava, lado esquerdo, tl par

tir da. rua POrto Alegre, passa a ser denominada "RUA CONSELHEIRO

CARRAO",

Art. �.o - A segunda paralela à rua Itupava, lado esqUerdo, êom 'inicio

na rua Mauá, passa�,a denq�nar-sc, "RUA SI�AO BqLIYAR".

Art. 4.° - A rua "atualméhte denominada - André Rebouças, passa a
ser denominada "RUA BALTAZA;R CARRASCO l,)OS REIS", em hOll1Cna

gem a &se povoador de, Curitiba.

Art. 5.° - R�wogam-s{\ as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do. Pa�

raná, em 11 de junho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEIT.\O.

Prefeito Municipal.

#

DECRETO-LEI N.o 52

O PREFEITO MUNICIPAL pE 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 1939,

DECRETA:

Artigo único - Fica excluida, da obrigatoriedade contida em o art. 4.0

do Decreto-lei D.o 42, de 30 de novembro de 1942, a cOllsignação constante do

Código Local 7.62, Dotação n.O 7 - "Materiais para Obras de Saneamento";
revogadas a� dispósições em contrário.

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

raná, em 14 de julho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

C\

..

7
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DECRETQ�LEI N'.O�3
,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIflA, CAP1TAL DO ESTADO

DO :PARAN�, na conformidade do disposto no artigo 5P d'o decreto-lei fe

deral.11.o 1.20.2, de 8 de, abril de 1939,

DECRJ,!:'l'A:

Art. J.O L Ficam reduzidas; no orçamento vigente, no total qe Cr.$

121.800,00 (cento e vinte c um mil' � oitocento� cruzeiros), as dotações a.

seguir especificadas:

DOTAÇAO N." 1

GABtNETE DO PREFEITO
,>

1.3 Funciona�ismo ',' ,., '" ..

DQTAÇAO N.o 3

DEPARTAMENTO DE,,F4ZENDA

3.8

3:18

3.2l...

3.25

Pessoal' Fixo dl) Preparo e ContrOle Mecânicó da Receita

Pessoal Fixo da Inspetol'ia de Renda c Fiscalização > ••
Pessoal Fixo da Fiscalização .

Pessoal Fixo dos Matadouros Municipais .

.pOTAÇAO N." 'i

DEPARTAMENTO DE OBRAS ri: VIAÇAO

'7.6 Material para limpeza e conservação ........ _ .......

7.8 Pessoal Fixo da Divisão Técnica ede Fiscalização ""

7.9 Pessoal Fixo da Fiscalização de Contratos e de Oon-

\, cessões ••.•.•• " .••..•.••.•.•.........•.•...•••.....•.•
7.12 Pessoal Fixo pàra Conservação de Logradoúros 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 9perârio para diversos serviços .

7.24 Materiais para novas pavimentações , .

7.25 ¥att;lpai,s para ConseJ:vação de r\las uM revestidas "

7.28 Pessoal Fixo de Viação ".

7 .29 Pessoal Operárío para Estradas e Caminhos .

7.42 Aquisição de veícufos e accessórios .......•............

7.45 Material permanente para oficinas .

7.51. ,Ferragens ......•.... ',' , ..

Cr.$ �

3.000,00

1.400,00

J .600.00

3.000,00

800,00

6.800.00

1.000,(}0

1.000,00

1.800,00

6.900,00

7.000,00

1.000,00

'1.000,00

1.500,00

20.000,00

3.000,001

900,00

1.000,00

6.000,00

7.000,001

3.000,00
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7.54 ,Pessoj\l Fixo da Diyisão de Saneamento e limpeza

Pública' ' .

7.56 Pessoal Operário para �impeza <;te rios, valetas'e boeiros
7.57 Pessoal Operário para remoção de lixo r' •••• '•••

7.58 Pessoal Operário para Varredura, Noturna .

7.59 Pessoal Operário I,Jara Limpçz� da Cidade .

7'.60 Pessoal Operário para pega de animais .

? .61 Pessoal Operário pa\'a Saneamento .

�

DOTAÇAO N." 8

PEPAR�AMENTO DE EDIFICAÇOES CAD. 'E PATRUJONIO
8.2 Móveis e Utensílios ' , .

8.6 Pessoal f�xO da .pivisão de Edificações ,. .

8.1J Placas para numeração .

8.16 Pessoal Fixo da Divisão do Pattimôn.iÇJ .. , ;:};' .

,8 .. 14 Instrumentos e Aparelhos " .

8 .19 Placas 'Para numeração .; L •

n

DO:rAÇ/LO N." 10 .

EN.CARGOSDIVERSOS

10.H Gratifi�ações adicionais lDecreton.o 16, de 1936) .' .. ','

TO T A L : , , ; '.

Art. 2.° - R�vognm-se as disposiçõeS em contrário.

Palácio da. Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital 'do

r!lná, em 28 de julho de 1943.

.

.

6.900,00

'1.000,OQ

L5QO,OO

,�3.500;OO

5.000,00

1. 500,ÓO

1. QOP,OO

92.5QO,00

7.000,00

1.000,00

4.000;00

90Q,00

3.000,00 I •

2 ..000,00

17.900,00

1.600,00

121.300,00

Estado do Par

(a) ROZALDO q. DE l\,JELLO LEITAO.

Prefeito Municipal. "'

,4 •.-

DECRETO-LEI N.o 5,4 C'

O PJ;tEFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO 1,JO

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

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

DECRETA:

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

2.1!78.G87,40 (dois milhões, cento e setenta e oito mil e seiscentos e oit.etita e

-.....�,II!I.--�_II!!I........_-�---...,..-=....=.
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sete cruzeiros e quarenta! centavos),. assim :distrlbuidos dentro çlas .dota
ções' do orçamento em vi�or: .

DOTAÇAO N.o 2'

SECRETARIA DA PREFEITURA

Código Local

I1

��
II

I
I

I
I/
'I

i
2.1� Aquisições e encadE<rnação de livros , .

i:'

DOTAÇAO N." 3 ,

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Código Local

3.5 Móveis e Utensílios ","'" '" , , .

3.6 Material de. expediente .

3,10 Aparelhamento mecânico de ContabÍlidade .

3.29 Medicamentos e etc. .. " .

DOTAÇAO N." 7

J?EPARTAMENTp DE; OBRAS.E VIAÇAO

Código Local

7.10 Iluminação Públlca .

7. 26 Pavi�eI1tação por contrato , •

7.49 Cómbustíveís e lubrüicantes .
'7.62 Materiais para obras de. saneamento' .

7.63 Obras de saneamento por contrato, " .

DOTAÇAO N.oS

DEPARTAMEN'J;'O DE EDIFICAÇõES, CAD. E. PATRIMONIO
Código Local

,8.8 Construção de Próprios Municipais .

8.9 Construção de Postos de l;>aúde Municipais ..

8.10 Construção de Escolas Municipais e Parques Inf.antis

8.13 Pessoal Variável " .

8.22 Desapropriações' e Indenizações' .

DOTAÇAo N.o 10

ENCARGOS �IVERSOS

Descontos sõb1'e, Impostos

Cótligo Local

10.12 Descontos de 5% sObre pagamentos antecipados

C1'.$

5.000,00'

"

10.000.00

20.000,00

63.330,40

500,00

r,

93.830,40

80.00Q,00

'700.000,00

30.00Q,QO

,100.000,00

400.000.00

1.310.000,00

�O"OOO,OO

20.000,00

45.000,00

8.000,00

586.857,00

6�9.857,OO

/

ao .000,00
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Dllspesàs eventuais
êóc}igo LocaÍ

10.15 Eventuais ' ,'.............................. 40.000,00
""I'"

" 70.000,00

T O T A L : , '2.17à.687,10

Art: 2.° - Revogam-se as disposições pm contrário.
Paláciq da Prefeitura Municipal de CUJ,'itiba, Capital do Estado doPa

ral}á, em 28 de, julho de 19'43.

(a.) ROZALDO G� DE MELLO LEITAO.
' Prefeito ¥uniçipal.

,"

DECRETO-'LEI N.o 55 J

O PREFEITO MUNICIPAL DE; CURITIBA, CAPI';I.'AL DO ESTApO DO
PARANA, na conformidade �o dISposto, no ar�go 5.0 do decreto-lei' federal
11.°1. 202. de- 8 de abi'il de 1939,

g

DE CR E TA:'

IArt. 1.° - Fica aberto um crédi,to especial de Cr,$ 7.500,00 (sete mil C'
� quinhentos ,cruzeiros), para atender 'l1!s seguintes despesas, no corrente cxer�c ciclo:' .

Pessoal variável para ,serviços de comunicaçõ;;,g Cr.$ 6.000,00
Pessoal vªriável para serviços diversos : Cr.$ 1.500,00
Art: 2.° - Revogam-se as disposições e� contrário.
Palácio da Prefeitura Ml,lnicipal de CUritiba, Capital do Estado do Pa,.

ranã, em 28 de julho'de 1943. t.

(a) ROZALDO G. DE MELLO 'LEITÃO.
Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.O 56

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITA,L DO ,ESTADO
DO PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.0 do decreto-lei fe"
deral n.o 1.202, de 8 de- abril de 1939,

DECRE'T.i\

�

t

I
I
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Art. 1.° - Fica:'àt>erto lAm cr�ditqespecial de 01'.$ 3.600,00 (tr� mil e
seiscentos cruzeiros), para atender às seguintes despesas da Inspetoria Sa

nitária d� Departamento de Fazenda:
Apareihamento da Inspetoria Sanitária Cr.$2.600,OO

Exames radiológicos, do pes.'>Oal variá\reI .. Cr.$ 1. 900,00

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

Palácio cfu. ,Prefeitura Munic�pàl de Curitib�, Capital do Estado do Pa

raná, etn 28 de julho de 1943.

" (a) ROZALJ)O G. DE MELLO LEITAO.

\ Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.o' 58

-

Q PREFEITO MUNICIPAL DE êURITIBA,CÂPITAL DO ESTimo
'J

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

1.202, de 8 de abfiÍ de, 1.939, •

DECRETA:

Li

• i \"'" " I •.
Art. 1;° - l"ica aberto um credito especial de Cr.$ 130.568,00 (cento

e trinta mil e quinhentos c sessenta e oito cruzeiros), para atender ao pa',.
gamento de "Juros aq ':J;lapC9, !lo Estago do Paraná".

Art. 2.° - Revogam-se aS! disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Oprttil,Ja, Capital dó Estado do Pa-

raná, em, 28 de julhó de 1943. ;

(a) ROZALDO G. DE MELLOLEITAO.

Prefeito Municipal.

.:I

DECRETO-LEI' N.o 59

O PREFEITO MUNICIPAL DE C�I'l,'Il3A, CAPITAl, :p0 ESTADO

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

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

D E.C RE TA:

Art. 1.0 - A,os f\lncionários plíblicas municipaÍs é concedido um abono

provisório, de conformidade com o disposto nas alíneas a, b e c dêste artigo.
a) - até Cr.$ 450,00 totai� 20%

b> -'- de mais de 'Cr.$ 450,00 até Cr.$ 900,00 totais........... 15%

:f c) - de mais de Cr.$ 900,00 até Cr.$ 1.500,00 tot�is 10%

Art; 2.° - O" abono J;lrovisório de que trata êsre 'Decreto-lei será atribuí-

ào II çop.tar �()... mês de julho do corrente ano, ..



- 2@ '7'

'Art.3.0 '..... o a,bano é calçulado sObre o vencimento' de tabela, cons
tante do orçamento vigente.

� único - Aos funcionários que perceberem v�néimentos totais glo
bais, de qqadro e mais gratificações ,irtcorporadas, superiores a. Cr.$ .1.500,00
mensais, não será cOllcedido <> abono provisório a que se refere o' artigo 1.0.

Art. 4.° - Fica abel'to u� crédito especial de Cr.$ 129.. 783,00 (cento e
vinte e nove mil e 'setecentoS' e oitenta e três cruz�iros) ,para ocorrer às
despesas com êste Decreto-lei, no corrente exercício financeiro.

Art. 5.° -.j Fica a Prefeitura Municipal autorizada a organizar a: classi
ficação. e nomenclatura de cargos e funções dos servidores do Mtmi.cípio,
com obserVância. do decreto-lei federal n.O 5.527, de 28 de maio do cor
rente ano.

Art. 6.° -. Revogam-se as dispOSiÇÕes em contrário.

Palácio da Prefeitüra Municipal de Curitiba, Capltaldo Estado do Pa
raná., em 28, de julho- de 1943.

� .. • ........__._-_..,...ll!,:l.••P.tQZALDe (I ., MELLO LEITAO.

• Prefeito Municipal.

A �J�.m'D)!:CRETO'LEloIN.;o
11 {'')/lI. .1 JO/1IS6,n

rol. _;lÇ;{LJ..lrL�mo.,.M.uNÍéúfAr; .6:>EooCU.&IT-I2A,._<f'\P.ITAI. DO ESTADO
DOPARANA, na conformidade do disposto no a'tigo 5;0 do decreto-lei

n.o 1.202'��A�,d�f���..�:�3�' ....7t .., .. :O��=�

Art. 1.° - Ficad�dito-especial' importância de Cr.$
---&4+:�O (tleseittoiS e quaxeula-e'qmrtrtrmn-e duze tos e oitenta: cruzeiros

e sessenta sentamlll) .,}')liIFa '!GeRtPiblÍ� ia ao Goyêrno d$) Es�

tadó para a construção do Centro de Saúde da Capital".

Art. 2.° -'A imp�rtância referida no artigo anterior será depositada
integraImentepelo Município no Tesouro ,do Estado.

Art. 3.° - Revog�m-se ás. disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa,�
ranã, em 28 de jul,ho de 1943.

(a.) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

,

DE,eRETO-LEI N.o 61

o PREFEITO MUNICIPAL, CAPITAL D9 ESTADO DO PARANA, na
conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto�lei federal n.o 1.202. de.
a de abril de 1939,

DECRETA
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Art. 1.0 -'- As atuaili taxas de Limpeza da Cidade e ,de Lizppeza. Parti�

cular, ficam reunidas em llmà só. com. a denominação de "Taxa de Lim

peza Pública�', a ser cobrada dos pr6prietários de todos os imóveis urbanos

e s\lburbahos cituados em vias públicas das quais sejam mantidos 'pelo

M:unícípio serviçO,S des.aneah).ento, limpeza pública, varredura noturna, ir.-
rigação, ou coleta e remoção do 'lixo domiciliário. •

Art. 2.° --- A coqrança de.ssa Taxa de Limpeza Pública será feita jun

tamente. com o IJTlpbsto Predial .e nas mesmas épocas, de acôrdo cQm a

tabela .aprovada .p.lo presente, Decreto�lei.

Art. 3."'_ .Ficam revogadas as disposições do � 11.° da. tabela. de im�

postos, taxas e emolumentos, que baixou com a lei n.O 45, tie 8 de janeiro de

1937, do .decreto n.O, 33, de 26 de fevereiro de 1938, do art. 5.0 do decreto n.o

104, de 29 çiedezembro de 19�8, e demais disposições em contrário.

Art. 4.° � O presente Decreto-lei' entra em vigor na data da sua pu

blicação, ficand(j mantidos os lançamentos já prOCedidos para0 corrente
exercício.

'palácio ela Prefeitura 'Mun�cipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa.,

ranã, em 4 de tl,gõsto de 1943.

(a) ROZALDO G. DE �lELLO' LEI'rAO.

Prefeito Municipal. {

TAXA DE LIMP,EZA PÚBLICA

"T�bela aprovada pelo Decreto-lei n.o 61, de 4 de
agôsto de 1943

T A BEL A A
";."".,\..'....

Hotéis, restauT£lntes,pensões,casas de saúde, colégios, teatros, c.asas
de diversões, clubes, cinematógrafos, etc.

1.- CLASSE

Cr.$ Cr.$ Cr.$

De valor locativo anual até 1.200,00 - 120,00
.,

" 'f., ". maier de 1.200,00 até 2.400,00 -� 126,00

" " " "
I .. ..

2.400,00 " 3.600,00 - 138,00

" " "
,

" " 3.600,00 " 4.800,00 - 150,00

" " " "
,

" " 4.200,00 " 6.000,00 - 162,00
�,

" " " 6.000,00 " 7.200,00 - 174,00

" " 7.200,00 " 8.�00;00 - 186,00

" .' " 8.400,00 " 9.600,00 - 19B,00
.. ..

" "
.. ..

9.600,00 " 10.800,00 210,00-

" " 10.800,00 " 12.000,00 ...;.. 222,00





"

,"

I'

" "

24-

"
ér.$

(. 32.400,00

33.600,00,

,31.�OO,00

36.000,00

37.200,00

,�
,. "

TA B E"L Â. B

" 'Cr.S'

J" " ,.,,,

De valor ,locativo anuallit,té

"
1.200,00

2.'400,00

3.60Q,00

4.800,00'

". 6.000,00

<' 7.200,00
I" "

" 8.400,00

li 9.�00,00

"11 10.800,00

.., 12.000,00
""it OI, d

"" 13.200,00

" 14.�on,Oo

• 15.�00,OO

16.�00,OO

18.QOO,00'

• 19.�00,00

20.400,00

2!.600,00

22.800,00

24.,�00,oo

25.?00,00

26.400,00

27.600,00

28.800,00

.. 30.000,00

31.200,00

" ';12 •. 400,00

33.600,00

" 34.800,00

'36.000,00

37.200,00

".

"

" '':

?'

"
"

" "

,,'

"

"

"""'ir.

Cr.$

33.600.00

'34.800,00

36.000.00

37.200,00

em diante

Casas de comé'reto, illbricas, oficilJ,f1s; etc.

V' CLASSE
't.

;,

"

"
\

"

'.
,�

"

� "

"

maior' dê

;',

",

"
,5

"

"

"

"

"
�

'.'

"

"

l"��i'�..... �" :.. '�.--....w--.. __�__ . __ �'_" �_.� __ � _

C1'.$

1.200,00

até 2.400,00

3.600,00

4.800;00

6.000,00

u 7,200,00

" 8.400,00

9.600,00

10.800,00

" 12.000,00

" 1�.200,00

" 14'.400,00

lI? 600,00

" 16.800,00

'! 18.000,00

19.200,00

20.400,00

21.600,00

22.800,00

24.000,00

25.200;00

26.400,00

27.600,00

28.800,00

30.000,00

31.200',00

32.400,00

33.600,00

" 34.800,00

36.000,00

!' 37.200,00

em diante

Cr:$
384,00 ,

3�6;(Í0

408,00

420,pq

450,00

I." CLAS�E

�

'De', valor lócátiv'o anual até

J' ") "/,, màior de

,I'

"
H'

,;

I'

.,J

!'

" "
,; ,H

Cr.$

84,00

90,00

102,00

114,00

126,00

138,00

150,00

162,00

174,00

1,�6,00

198,00

:UO,OO

222,00

234,00

246,00

258,00

270;00

282,00

294,00

306,00

31�,00

33Q,00

342,00

35'4,00

366,00

378,00

390,00

402,00

414,00

42MO

438,00

460,00

H "
.

..

"
',�

"
"., .�

." "
,i

" "
H

"
"

'!

�

"
"

,�

'"
"

"j
'?'

" "

- 2S-

Cr.$
,I

+ .2,00,00 até

,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

13.200,00

14.400,00

15.600,00

16.800,00

18.000,00

19.200,00

H' 20.400,00

21.600,00

22.800,00

24.000,00

25.200,00

26:�00,00

27.600,00

eB.80p,00

30.000,00.

31.�00,00

32'.400,00

33.600,00

34.800,00

36.000,00

37.,200,00

,; :,

" '.
l,

,,11

J, �.

,,1

".;,1

,,"':"

" �J

U II

" .. i

,,-:1

,� (.

",11

f'U

" .�.�

,,11

" t,

"U\

...

...

' ..

...

..

H
-;(

3." E 4." 'CLASSES

,I
De valor locativo anual até

maior de

...

""

" "

- -- -�"'---��.,�-

Cr.$

"t

1.200,00

2:400,00

3.600,00

4.800,00

6.. 000,00

Cr.$

1.200;00 

2.'�OO,QO

3.600;00

4.800,00

6.000,00

7.200,00

8.400,00

9.600,00

10.800,00

12.000,00

13.200,00

14.400,00

,,' 15.600,00

16.800,00

" 18.000,00

19.200,00

20.409,00

21.600,00.

22.800,00

24.000,0Ir -"

... 25.200,OQ

26.4001°0

" 27.600,00

,28.800,00

30.000,00

31.200,00

32.400,00

" • 33.60q,00

34.800,00 r

36.000,00

37.200,00

em diante

até'

...�

Cr.$

1.200,00

2.400,00

3.600,00

4.800,00

6.000,00

7.200,00:

Cr.$

66,00

72,00

1l4,OO

�6,OO

108,00

1)0,00

132,00

144,00

156,00

168,00

180,00

192,00

204,00

:U6!00

228,00

240,00

252,00

26�,00

276,00

288,00
300,00

312,00

�24,00

336,00

348,00

360,00

372,00

384,00

396,00

408,00

420,00

450,00

Cr.!;

57,00.

63,00

75,00

87,00

99,00

111,00
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Cl'.$
\ ,

" 7,200,00

» 8.400,00

» 9 .600;00

.. 10.800,00

12.000,00

.. 13.200,00

.. 14.400',00

... 15.600,00

16.800,00

.. 18.000,00

.. 19.200,00

20.400,00

.. 2,1. 600,00

22.8oo,pO

.. 24.000,00

.. 25.200,00

.. 26.400,00

" 27.600,00

,', I 28.800,00

" 30.000,00

» '31. 200,00

.. 32.400,00

.. 33.600,00

H 34.800,00

.. 36.000,00

.. 37.200,00

5.• CLASSE E OUTRAS

De valor locativo anual até
Cr.S

maior de 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

13.200,00

14.400,00

15.600,00

.. » ..
,

"
" ..

"
" "

OI ..

"
.. ..

" ,,' .. ..

» »

" " " "» » » » .. H

»

"
»

.. ..

"
» » »

» ..
",

» »

" " ..

"
»

" "
» 'i

"
4�

.--� ... """'#:,. --'l;___

-.

01'.$, Cr$ I NA 1.••IZONA
1.200;00

- 48,00

2.400,00
- 54,00 I CI'.$ Cr.$ Cr.$

3.600,00
- 66,00 De valor locativo anual até 1.200,00 - 36,00'.

4.800,00 - 78,00 I " " "
» mSl,ior de .�.200,OO até 2.400,00 - 54,00

6�OOO,00
- 90,00 1

" " " " !'
.. 2.400;00 " 3.600,00 - 66,00

7.200,00
- 102,00 » »

"
.. ..

" 3.600.00 " 4.800,00 - 78,00
8.400,00 - 114,00 1

» » »

"
.. .. 4.800,00 » 6.000,00 - 90,00I

9.600,00
- 126,00

"
»

"
» .. .. 6.000,00

..
7.200,00 - 102,00

10.800,00
- 138,00 • j

'" » »

" " " 7.200,00 " . 8.400,00 - 114,00
12.000,00

,

126,00- 150,00 I "
» » » .. .. 8.400,00

»
9.600,00 -

13.200,00
- 162,00 I » »

"
» .. .. 9.600,00

»

10.800,00 - 138,00
14.400,00

- 174,00 . I » .". » n'

"
, ..

10.800,00 .., 12.000,00 - 150,00

15.600,00 '_ 186,00 »

" "
..

" ", 12.000,00 " 13.200,00 - 162,00
16.800,00

- 198,00
" "

.. 'I " ". 13.200,00 em diante - 180,00g

.,

Cl'.$

8.400,00

9.600,00

10.800,00

12.000,00

13.200,00

14.400,00

15.600,00

16.800,00

18.000,00

19.200,00

20.400,QO

21.600,00

22.800,00

24.000,00

25.200,00

26.490,00

27,600,00

28.800;00

30.000,00

31.200,00

32.400,00

33.600,00

34.800,00

36.000,00

37,200,00

diante

li

I - R�SID:ltNCIAS PARTICULARE;S � Alugadas ou não.

II - Escritórios de Engenheiros, Arquitetos, Construtores, .Agrimenso

res, Advçgados, Solicitadores'l Artífices, Escrivães em geral, Ec1e�

siásticos, Técnicos epl Contabilidade, Téc�icos em Economia e l"i-'

nanças, Consultórios Médicos, Gabinetes Dentários, e de Qutral?

atividades profissionais: "

01'.$

12&,OQ

,135,00

147;00

159,00'

171,00
lIlS,OO

195,00,

207,00

2�9,OO

231,00

243,ÓO

255,00

267,00

279,00

291,00

303,00

315,00

327,00

339,00

351,00

363,00

375,00

387,00

399,00

411,00

430,OQ

J

1
1

'Cr.$'

16'.àoo,oO

18:'000,00

19 ..20,000

20.100,00

2i.600,OO

2�.800,00

24.000,00'

25.200,00

26.490,00

27.600,00

28.800,00

30.000,00

31.200,00

32.400,00

33.600,00

34.800,00

36.!lQ'O,OO

37.200,00

,I

",

'"

"

em

até

"

"

Ir

I
II
•

I
l,

I

.\

�
I

.'

I

!I

" ". "

"

TABELA C

'.'

CC.S

18.000,00

19,,200,00

20.400,00

21.600,00

22.800,00

�4.0oo,00

25.200,00

26.400,00,

27.60p,00

28.800,00

30. QOO,OO

31.200,09

32.400,00

33.600,00

34.800,00

36.000,00

37.200,00

diante

l'

,;

,�

em

Cr.$

210;00

222,00

234;00

246.00

258,00

270,00

282,OQ

294,00

306,00

318,00

330,00

342,00

354,00

366,00

378,00

390,00

402,00

420,00



�..i
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NA 2.0. ZONA

DevalOl: locativo anual <lté

" ,.

m:tior de

'"

"

"

"
,,'

..

"r'

De Valor locátIvo aÍluulaté

;,
maior de 1.200,00

2.400,00

3.600,00

4.800,00

6.000,00

7.200,00

8.400,00

9.600,00

1O.líOO,00

12.000,00

13.200,00

'-'

" "
," "

,�

"
li I,

" "

" "
" 'J

" to

'"
" " ti

TABELA D

Cl'.$

Cr.$ Cr.$

1.200,ÔO

até, 2.400,00 _

3.600,00

4.800,00 

6.000,00

7.200,11°

8.400,00

9.MO,00

10.800,00

12.000,00

13.200,00

em diante

Cr.$

30,00

45,00

57,00

69,00

81,00

93,00

105,00

117,00

129,00

141,00

153,00

170,QO

Cr.$

24,00

36,00

48,00

60,00

72,00

84,00

96,00

108,00

120,00'

132,00

144,00

Í60,00

Escritórios de Companhias, casas bancárias e emprêsas industriais
ou mercantis

,

1•• CLASSE

De valor locativo anUal até
Cr.$

"

maior de
h

1.200,00

2.400,00

3.600,00

4.800,00

6.000,00

" " u

" " �, "

até

Cr.$

1.200,00

2.400,00

3.600,00

4.800;00

6.000,00

7.200,00

",

Cr.$

120,00

126,00

138,00

150,00

162,00

174,00

�;r-�-�==�

i .'

I

I

,I

t.

�

"

l'

!'

"

"

'J

"

.,fi

�,

"

..

"

.- 29 -

"

Cr.$

7.200,00

8.4°P,00

9.600,00'

10.800,00

1'2.000,00

" 13.200,00

" 14 .400,00

" 15.600,,00

16.800,00

" '18.000,00

" 19.200,00

" 20.4ÓO,00

" '21.600,00

" 22.800,00

24.000,00

" "25.200,00

" "26.400,00

27.600,00

28.800,00

" 30,. 000,00

31.200,00

32.400,00

" . 3�, 600,00

" 34.800,00

" 36.000,00

" .. 37 . 200,00

Cr.$

1.200,00

1.200,00 até 2.400,00

2.400,00 " 3.600,00

3.600,00 " 4.800,00

4.800,00 " 6.000,00

6.000,00 " 7.200,00

7.200,00 " 8.400,00

8.400,00 " 9.600,00

9.600,00 '. 10.800,00

10.800,00 " 12.009,00

" 12.000,00 " p.200,00

" " 13.200,00 em diant�

NA 3.0. ZONA E;' NA AREA SUBURBÀNA'

"
'"

"

v"

"

"

"

" "

"

"

"

"

"

" "

"

"

2.& CLÂSSE"
"

r.

<:;1'.$De valor locativo anual até

;,

j,

'"

'I

" "

maior de

I' 1.200,00

2.400�00
3.600,00

4.800,00

6.0ÓO,00

7.200,00

8.400,00

9.600,00

10.800,00

12.000,00

13.200,00

14.4.00,00

15.600,00

l'

"

" " "

"
""

,o'

.. "

'lO

Cr.$

8.400,00

9.600,00

.10.800,00

12.000,00

13.200,00

14.400,00

15.600,00

16.800,00

18.006,00

19.200;00

20.400,00

21.600,00

22.800,00,

24.000,00 

25.200,00

26.400,00
27.600,00

28.800,00

30.000,00

31.200,00

32.400,00

33.600,00

34.800,00

36.000,00

37.200,00

em diante

até

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,ÔO

13.200,00

14.400,00

15.600,00

16.800,00

"

Cr.S

186,00

198,00

210,00

222,00,

234,00

246,,00

258,00

270,00

282!00

�94;00

306,00

318,00

330,00

342,00

354,00

366,00

'378,06

390,00

402,00

414,00

426,00

438,00

450,00

462,00

474,ÔO

500,00

Cr.S

84,QO

90,00

102;00

114,00

Í26,00

138,00

150,00

162,00

174;00

186,00

198,00

210,00

222;00

234;00



I

f "

','

...

30,-

Cr.$ �CX:;$ Cr.;

" " 16.800,00 " 18.000,00
- 246,00

18.000,00 " 19.200,00
- 258,00

-..

" 19.200;00 " 20.400,00 .- 270,00
..

" 20.400,00 " 21.600,00
- 282,00

..

" 21.600,00 " 22.800,00
- ,294;00

..

" 22.800,00 " 24.000,00
- 30B,OO

..
24.000,00 " 25.200,00

- 318,00

" " 25.290,00 'I 26.400,00 - '330,00
." ,26.400,00 " 27.600,00

- 342,90
,lO

" .27.600,00 " 28.800,00
- 354,00

.. ..
28.800,00 " 30.000,00

- 366,00

" 30.000,00 " 31;200,00
- 378,00

"
..

3r.200,OO " 32.400,00
- 390,00

" " 32.400,00 " 33.600,00
- 402,00

.. ..
33.600,00 " .34.800,00

- 414,00

" " 34:'.800,00 " 36.000;00 - 426,00
.. .. 36.000,00 " ,37.200;00 -- 438,00

"
..

37.200,00 em diante ,.- 460,00

" OI

;1

�,

"

"

OI

"
"

..

"
OI OI

�

I

l
/1
)1

I
I,

I
(,

'I

3 .... CLASSE

Cr,s Cr.$ Cr.$
Pe. valor locativo anual até

1,200.00 - 66,00
"

,f, ." ,.

" maior de 1.200,00 até 2.400,00
- 72,00

" L.� ',-'
" 2.400,00 '.' 3.600,00 - 84,00

" " " "
..

" 3.600,00 " 4.800;00
- 96,00

". " "
.. ..

4.800,00 " -6.000,00 -, 108,00

" "
..

6:000,00 " 7.200.00
- 120.00

.. ..

7.200,00 " 8.400,00
- 132,00

" " "
H

"
..

8.400,00 " 9.600,00
- 1�4,OO

"
..

" .9.600,00 " 10.800,00
- 156,00

"
..

" " m.800!00
,;

12.000,00
- 168,00

" " " " 12.000,00 " 13.200,00
- 180,00

..

13.200,00 " 14.400,00 - 192,00�

"
..

" " " 14;.400,00 " 15.600,00
- 204,00..

" "
..

15.600,00 " 16.800,00
- 216,00

" .. ..

16.800,00 " 18.000,00
- 228,00

" " " " " " 18.000,00 " HJ.!zOO,OO � 240,00
.. li

19.200,00 " 20.400,00' "- 252.00
" li li

20.400,00 " 21.600,00
- 264.00

" " " li li

21.600,00 " 22.800,00 - 276,00
li

22.800,00 ..

24.000,00
- 238,00

.. ,,'
24.000,00 " ,25.200,00

- 300,00,�

" " 'I "
I,

25.200,00 " '?6.400.00' - ;J12,OQ

,

,Ia

.

-;31 ....

.,

Cr:S .Cr.$ Cr.$

"
\" l' " " " 26.400,00' " 27.600,00 - 324,00

" " " ." " " 27.600,00 " ZB.800,00 - 336,00

" " " 28.800,00 " 30.000,00 - 348.QO

3Ó.000,OO . " 31.200,00 - 360,00

',' " " " " 31.20l),00 " 32.400,00 - 372,00

.'� " " " ' " " S2.400,OO " 33.600,00 -
384,00

" " "
.. 'o " 33.600,00 \" 34.800,00 - 396,00

I' " " "
..

" 34.800,00 " 36.009,00 -
408;00,

" " " "
..

" 36.000,00 " 37.200,09 - 420,90

.,

" " "
.. li 37'.200,00 em diante -

450,00

,

TABELA E

Depósitos de casas comerciais, de companhias, de emprêsa(>

industriais ou mercantis

1- Quando situados j'ilIlto ou na mesma área. do estabelecimento:

Taxa fixa para o depósito ou' depósitos ..... , ... ,...... 72,00

II - Quando 'situados, em ldcal diferent� do estabelecimento:

Taxa de acôrdo com a Tabela B.

DECRETO-LEI N.o 62

o PREFEITO M'tJNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DÓ ESTADO

:pO p�ANA,na conformidade do disposto, no artigo 5.0 do decreto-lei fe- "

dera! n.o 1.202, de 8 de abrir de 1939,

DECRETA:'

Artigo único _ Fica prorrogado até 31 de dezembro do corrente ano

o prazo constante do art. 2.0 do decreto-l�i n.o 13, de 15 de outUbl'O �e 194Q;

revogadas as disposições .em contrario.

Palácio da Prefeitura Municipal de C1,ll'itiba, Capit!ll do Estado do Pa

rana, em 23 de agôsto de 1943.

(a) ROZALDO G. DE. MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.o 63

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidad� Ido disposto no artigo 5.0 do aecreto-Iei fe
deral n.o 1.202. de 8 de abril. de 1939,

D E C RE TA:

Art., 1.0 _ Ficam aprovados oS planos elll.borados pelo Depàrtamento

de Obras e Vi'ação,'segundo planta e perfis nesta data, rubricados, para a
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constrllção do calçamento e obrascorrelátas à, rua Tiba&í, entre a ruá AIÍiín
tas de Barros e Avenida 7 de Sete.mbro.

Art. '2.° - E' declarada de utilidade pública a faixa de terreno néces

,s*ria para a abertura do prolongamento da" rua Tibagí entre as Avenidas
Getúlio Vargas_ e 7 de Setembro, constantc da plante, a que se refere o arti
go anterior, ,podendo a Prefeitura desapropriar os terrenos ac1jace,ntes à

referida fa�a para a recomposição dosl1otes fúturo;:;,'c vender as áreas te�
manescentes.

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

Palácio da Pl'efeitura MunicipM de- Curitiba, Capital do ,Estado do Pa
raná" em 23 de agôsto de 1943.

la) ROZ'ALDOG. DE l\lELI.,O I.E:J:T;\O.

Prefeito Municipal.

x

DECRETO-LEI N.o 64 �

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIDA, C.t\PITAL DO ESTADO
DO PARANÁ, na conformidade do disposto no artigo 5.0 do decreto-IeL
federal n.O 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

�

Art. 1.0 - Todos os fU!1cionários fi extranumerários ,pertencentes aos
quadros do Departamento de Fazenda da Prefeitura Muilicipal de Curitiba
perceberão uma gratificação al1Ual equivalente ao total de um c' meio por

cento (1,5%) sôbre o valor total da receita tributária e industrial, com ex
cessão dos serviços telefônicos, orçada, uma vez que seja arrecadada a pre

visão orçal1,lentária fixada e aprovada para o exercício correspondente,'

Parágrafo único - Essa importância total de gratificação. será dis.tri
buída aos funconários e extranuemrárros proporcionalmente aos vencimen
tos de cada um, e será paga durante o mês, seguinte ao que se verificar

a arrecadação fixada, por meio de dotação o(çamcntária prevista p::tl':1,
&se fin)..

Art. 2.° - Além dessa gratificação, todos os funcionários da Rp.ceita,
preparo, arrecadação e contrôle, e os .da Tesouraria, perceberão mais Uma

gratificação anual equivalente ao total de um por cento (l %) sóbrc o ya�

101' correspondente ao 'que exceder da arrecadação prevista no artigo I,l'.

Parágrafo único - Esta. gratificação também sera distribuida. propor

cionalmente aos vencimentos de cada um e será paga no exercício seguinte,

após o fechamento do balanço do exercicio anterior, por meio de crédito
espécial a ser aberto.

Art. 3.° - Os funcionários e extranumerários da Dívida Ativi e da

Procuradoria Municipal continuam com direito às gl'atificações previstas no

r"
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decreto mun.icipal 0..0 60, de 18 de abril de 1938, na::;. condições estab1lecidas

pelo�mCSDlO IJecreto.
Art. 4.0 _ A todos os funcionários e extranumerários municipais aqui-

nhoados com !?orcentagen� na forma dê::;te decreto,..lei, cabem as obrigaçÕeS
previstas no artigo 8.0 do decreto' estadual n.o 56, de 11 de janeiro de 1935.

Art. 5.0 _ ,Para pagamento. no corrente exercíci(), da gratificação pre
vista no artigo' 1.0 dêste Decreto, será aberto crédito especial. o!?ortuna

mente, uma vez realizada a arrecadação da quantia orçada.
Art. 6.0 _ O presente decreto-lei entra em vigor a p�rtir de 1.0 q.e se

tembro do corrente ano,revogadas as disposições em contrário.
Palácio da prefeitura MuniCipal de Curitiba. Capital do Estado do Pa-

raná, em 30 de setembro de 1943.
(a) ROZALDO G. DE MELLO LElTliO.

Prefeito Municipal.

I

DECRETO-LEI N.o 65

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO PARANÁ, na conformidade do disposto no artigo 5.° do
1.202, de 8 de abril de 1939, e devidameJ;lte autorizado pelo

dente da República,

DO EST,ADO

decreto-lel' n'.O

Senhor Presi-

IJECRETA:

Art. 1.0 _ A Prefeitura Municipal de Curitiba concede subvenção anual
aos estabelecimentos de ensino superior abaixo menciop.ados e n.asbases

que seguem:

à Faculdade de Engenharia do Paraná � Cr.$ 24.000,00
à Faculdade de Direito do Paraná Cr.$ 12.000,00

•
à Faculdade de Medicina do Pax:aná ...•................ Cr.$ 24.000,00

ao Instituto Técnico de Agronomia, Veterinál:ia e Quí-
mica do Paraná Cr.$ 24.000,00

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

ao Hospital Dl'. Vítor do Amaral, mantido pela Faculdad,e de Medicina do

Paraná. .
Art. 2.0 _ Como retribuição pelos favores mencionados no artigo an-

terior, os, estabelecimentos referidos deverão destinar à Prefeitura Munici
paIos segUintesnúmeros de matrículas gratuitas para alunos reconhecid�-
mente pobres, indicados\ pela Prefeitura:

Faculdade de Medicina do Paraná:
Curlso de Medicina .

CUrso de Odontologia .

Curso de Farmácia ..............•., , , .

Faculdade de Engenharia do Paraná- .

6 matrículas

2 matrículas

2 matrículas

10 matrículas
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Faculdade de Direito do ,Paraná ,....................... +0 matriculas
Instituto Técnico de Agronomilt, Veterinái'ía e Química do ,PaJ;aná: .

Curso de Agronomia ,................... 5 matrículas
Curso de Veterinária "........... 3 matrículas
Curso de Química ;..................... 2 matrículas

Art. 3.° - As SUbvenções concedidas serão' pagas a partir9a data em
qUe foram suspensas, 13 de fevereiro de 1942.

Art. 4.° - Revogam-se as disP'osições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CapiÚ1I do Estado do Pa

raná! em 30 de setembro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.
Prefeito Munic�paI.

"':i ,�

•.I..'� 'ôl'�.l)ECRETO-L.EIN.()66

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.0 do decreto-lei 'n.o
l.202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Senhor Presidente da República,

DECRETA:

-i\rt. 1.° - Ficam concedidas SUbvenções anuais às seguintes il�stituições:
Santa Casa de Miseric6rdia Cr.$ 70.000,00
Asilo Nossa Senhora da Luz Cr.$ 54.000,00
Sociedade, "Socorro aos Necessitados" " " Cr.$ 20.000,00
Escola Maternal do S'.S.N ,Cr.$ 16.00p,00
Hospitál de Crianças ,..... Cr.$ 20.000,00
Federação Espírita do ParaI1á (Alpergue Noturno) ..' .. CJ;.$ 10'.000,00
Art. '2.° - Para atender ao pagamento das subyençoes referidas no

artigo 1.° serão abertos créditos especiais, no corrente exercício.
Art. 3.° - As SUbvenções .'concedidasserão pagas a, partir ela data em

que foram. suspensas, 13 de 'fevereiro, de 1942.
Art. 4.° - Revogam-se' as disPosições em contrário.
Palácio da Prefeitura, Municip.al de Curitiba, Capital do Estaàe do Para

ná, em 30 de setembro de 1943.

(a) ROZALDO G. D� MELLO LEITAO.
Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.o 67
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.0 do decreto-lei federal
n,o 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA

.��"'t'-----_.
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CAPíTULO;I �

Disposições preliminarlls

....

Art. 1.0 .".. Além de funcionário: poderá haver, 'no' serviço públicõ muni

cipal, pessoal extranumerário.

Art,. 2.°' - O pessoal extranumerãrio será; sempre, admitido a tít1.1lo 'pre

cário, pàra; função determinada é salário, fixo, res�eitado o lipl�te cio crédito,

próprio.

�' único = Cada Departamento ou �erviço terá uma tabçl:;L numérica, ou

mais de uml!-, de l1Jeg�aliSta e de diarista, respeitado o limite do crédito

próprIo.

Art. 3.° � O pessoal extranumerário se divide em:

I �Contratado;

U - Mensalista;

UI - Diarista; e

IV ...., �arefe�o:'

� único � No crédito orçamentário ou adicíol1al discriminar-se-á a im

portáncia,relativa a cada uma das modalidades de cxtranumerário�

, Art. 4.° - Nenhum contratado será admitido, nem, será preenchida qUEil�

quer função de mensalista, sem prévia autorizaj(ão do Prefeito.

Art. 5.° � Compete ao Diretor do Departamento ou êhefe de Serviço,

diretamente subordinados ao, Prefeito, assinar e expedir os ,atos relativos ao

pessoal extranumerário, respeitadas as disposiçõeS dêste decreto-lei.

� único - O ato de preenchimento de função de mensalista será .indi-

vidual. ',/" ".-.. "'''ú't

Art. 6.° - Nenhum extrallUmçrátío poderá entrar em exercício sem que,

prêviamente, seJa submetido a exame médico, por' médico do,serviço municipal.

�. único - Sômen,te quando não puder ser feito Q exame médico ,na Pre

feítura, sérá aceito, excepcionalmente, e a critérío do Prefeito,atestàdo de

sanídade e capacIdade físic�, passado por outros médicos oficiais.

Art. 7.° -;: Aplicam-se ao extranumerário as disposições do decreto'-leI

estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942, referentes aos deveres e açãq

disciplinar, independendo, porém, a dispensa, de inquérito acillJinistrativo.

� único -- Cómpetirá ao Diretor de Departamento ou Chefe de Serviço

diretamente subordinados ao Prefeito, dispensar extranumerário, promoven

do imediata comunic.a.ção ao Serviço de Pessoal, para as devidas anota

çÕes e providências.

Art. 8.°_ A despesa com o pagamentq de salários somente poderá cor

rel; à conta de crédito próprio! observado o respectivo limite, fixado para,

cada uma das modalidades de extranumerârío.

Art. 9.° � Nos serviços em que não houver ritmo uniforme de trabalho,

a admissão de diarista e tarefeir� não ficará sujeita ao duodécimo docré

dito prÓprio, e obedecerá ao programa de, trabalho que fõr, previamente,

organizado, e aprovado pelo Prefeito.

�

�
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� único - A despesa decorrente deverá 'correr por dot.ação própria. para

determinado serviço; e os diarista.s e tarefeiros serão, sempre, admitidos a

título provisório.

Art. 10.° - Será punido com pena de repreensão o servidor que come

ter engano, êrro ou omissão na instrução dos atos relativos ao preenchi

mento de funçãQ de extranl1m�ário, ou fôr o responsável pela inobservân

cia, das determinações dêste decreto-lei.

�l único' - Será punido com pena de suspensão o. servidor ql!e der exer

cício a extranumerário, -cuja admisSão não fôr aprovada, por desrespeito

às prescrições dêste decreto",lei, além de responsabiÜzado pecu111�riamente,

cabendo-lhe o direito regressivo contra aquêles que intervierem no respectivo

processamento. �

CAPíTULO 11

Da admissão do contratado

Art. ,11.°-, Contratado é o extranumerário admitido, mediantecolltrato
bilater.aI, para. o desempenho de função reconhecidamente, especia:Iizada e

para a qual não haja servidor devidamente habllitado.

Art. 12.° - Para a admissão do contrato, o chefe. de ser,viçoque dispu

;ler de crédito fará proposta, amplamente justificada., ao Prefeito, instruin

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

�) -,- prova de capacidade técnica para R' função;

b) - fôlha corrida ou atestado de bOtt conduta forn,ecido por autori-
dade policial;

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

d) - carteira de saúde; e

e) - minuta. de contrato.

� único - Ficam dispel,1sados 'da?preseritação do documento. referido
na alínea C os estrang:eiros residentes no País.

Art. 13.° -"- Sendo aceita a prop,osta de que trata o artigo anterior, o

nepai.tamento ou Serviço interessado a encaminhará ao Serviço de Pessoal,
para as devidas anotações, acompanhada apenas dos' documentos referidos
nas alíneas A e. E.

�. único - O Serviço de Pessoal, após os necessários registos, prOmoverá:

a) - a publicação no órgão oficial do despacho do Prefeito, com a, in

dicação da dlilta e das condições essenciais;

b) - lavrtttura do contrato, que indicará, obrigatõriamente, as condi

ções de locação, período de trabalho, salário, início de exercício e

term410 de validade;

c),- as providência.s necessárias para a realização de exame médico na

Prefeitura, para verificação" da capacidade física para a função;

(1) - á abertura do assentamento individual.

Art. 14.° - E' vedado' adlnitir contratado para. função correspondente

à série funcional.

'JIl'....
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CAPíTULO lI!

�a admissão do mensalista

Art. 15.° _ Mepsalista é o extranumerário que recebe salário por mês,
correspondente aos dias de trab�\ho efetiyq, ressalvados os afastamentos
legais, e que desempenha função inerente às séries funcionais.

Art. 16.0 _ A função de e�tranumerário mensalista será preenchida

mediante:

a) - Admissão;'

b) -.,. Melhoria de salã��o;

c) - T1'ansferênci�; e

d) - Readmissão.
Art. 17.0 _ A admissão de mensalista só poderá ser feiti na :!�hção

de 'referência. inicial de série funcional da tabela numérica .do Departamento
ou Serviço. .

� único _ Quando a conveniência do serviço aconselhar á admissão em
função de qualquer referência, esta só poderá ser feita mediante 'aprovaçãq
do Pl'efeito, em prop0l!ta convenie�ltemente justificada pelo pepartamento

ou Serviço interessado.
Art. 18.0 _ Antes de entrar em exercício, o mensalista deverá apre-

sentar no Serviço de Pessoal os seguintes documentos:
a) _ prova de quitação para com o serviço ��litar; ,
b) _ fôlha cO,r,rida ou atestado de conduta fornecido por autoridade

policial.
Art. 19.0 _ O mensalista dispensado não terá direito a qualquer ressar-

cimento ou reclamação.
Àrt. 20.0 _, Na admissão para vagas de extranumerário mensalista te-

rão .preferênc}a os candidatos aprovados em concurso de �." entrância, q1-lc

aguar<:lar!lm nomeação.

,

CAPíTULO IV

Da admissáo do diarista

•

Art. 21.0 _ Diarista é o extranumerário admitido para função de na-
tureza.braçal ou sub.alterna 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 pero chefe 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.
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Art. 23.0 - O diarista. perceberá o salário por dia de trabalho efetiva
mçnte prestado" ou por hora de .serviço efetivamente pre&tada durante o dia.

Ar.t. 24." - De, tôda e qualquer alteração havida com dJarista será feita
comunicação imediata. ao Serviço de, Pessoa.l, p,ara ,as necessárias anotações.

CAPíTULO V

, .

,Da. admissão do tarefeiro
,

Art. 25.0 - o:rarefeiro é o extranumerário que percebe .salário na base
de produção por unidade.

Art. 26,,0 - A admissão de tarefeiro é feita: pelo chefe de .serviço, res-.
peitado o limite do crédito próprio e mediante indicação do trabalho, fixa
ção çe prazo, mínimo e máximo de produção, e condições de execução,
acabamelJ,to e pagamento.

Art. 27:0 - Poderá ser expedido dto coletivo para admissão ou dispensa
de tarefeil"o. I

� único - Da :;tdmiSsão ou dispensa' de tarefeiro s,erá, sempre, feita co-
municação ao Serviço de Pessoal para os devidos f'ns. I

" CAPíTUL9 Vi ....

Das tabelas numéricas

Art. 28.0 - As ta,belas numéricas e a, escala de saláriqs, das séries fun
cionais; bem como qualquer alteração pcmteri9r, serão expedidas por' decreto
do Prefeito.

� 1.0 - po decretq de, alteração constarão a atual e' a nova situàção
da,,s séries funcion:ais, se a, estrtltu�a, respectiva for modificada em qualquer
das t�ferências, e;..:;ceto quando se tratar de referência iniic,al ou única.

� 2.0 -'- Respeitados 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 - 4. função ,da tàbela suplementar que vagar, será automàticn
mente suprimida, não podendo ter aplicação o crédito correspondente.

Art. 29.0 - As tabelas numéricas só poderão .ser alteradas, quando
houver redução de serviço, desenvolvimento de trabalho, ou aumento de
encargo, devidamente comprovados:

s único - No caso de transformação de função, o respectivo ocupante,
depois de processada .a admissão, respeitadas as condições de habilitação,
perceberão salário da nova função, a partir do dia em que deixou dE)
receber o da função transformada, se não h,ouver interrompido o. exerCicio.

Art. 30.0 - Os Departamentos e Serviços, mediante minuciosa justifi
cação, podemo propor alterações nas tabelas numéricas, quando o exigir a
necessidade dos .servíços.

:--

I�'�.
�
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� único _ A proposta deverá conter, a,Wll çie.outros elementos neces
sários ..à justificação, o nÚmero de funções a seremsuprirnidas 0).1 criadas
em cada s,érie funcional, sem referência a sal?-rio, 'especificando, no se-

gundo caso, os encargos que caçerão aos seus ocupantes. ,
Art. 31.0 _ Até o dia :31 de. agôsto de caçla ano, os ,be�rlmnentos. ou

Serviço submeterão à apreciaçã� do Prefeito as propostas de alteração das
tabelas numéricas a serem incluídas no orçamento para0 próximo exer-

cício financeiro. '
Art. 32.0 � Respeitados os I1mites estabelecidos, o salário iniciál', e. o fi-

nal cie cada série funcional poderão variar de acôrdo com .os encargos da
repartição, e com as condições de trabalho.

� único _ Os extranumerários que, à data, dêste decreto-lei, já perce-
berem salârios que excedwao da série funcional correspqndente, passarão a
figurar em tabela suplementar cC!:rn o salário atual, conservada ,a preca-

riedade da admissão.

CAPíTULO VII'

De melhoria: de salário

"Art. 33.0 _ A melhoria de, salário só poderá ocorrer quando houver vaga.
na referência imediatani�)l1te superior da respectiva série. funcional da

rn,esma tabela numérica.
�. 1.0 -' Sômente depois qe dois anos de intersticio na referência, pode-

rá o extranumerário obter melhoria de sll,l,ãrio.
'� 2.0 -' Sem interstic�o, só poderá o extranumerário ter. melhoria de

salário se, na mesma referência e série funcional nenhum outro ° houver
completado, não. podendo, porém, neste casO,' qbter nova mé�horL.'l de salário,

::tntes de d�corridos dois anos.
� 3.0 -'- Quando a, conveniêhcia do serviço aconsel�ar a melhoria de

S!\lário, poderá ser feita, mediante proposta fundamentaqa ao Prefeito, in-

dependentemente de interstíciO.
Art. 34.0 _ A melhoria, de salário será proposta pelo chefe de serviço

a que corresponder; a 'tabela nUInérica.
� úpic;o _ Aprovada a proposta,o chefe de serviço expedirá o respectivo

ato, dando conhecimento ao Serviço de Pessoal.

CAPíTULO vnl

Da transferência

Art; 35.0 _ A transferência de mensalista OU diarista, de uma para ou
tra tabela numérica, ouvidos. sempre, os órgãos interessados, poderá ser
feita, a pedido ou ex�offiçio, mediante proposta do chefe de serviço e apro
vação do Prefeito, para função da mesma referência.
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Art 36.0 - O me�lista ou o diarista poderão ser tran,sferidos:

,I - de uma para outra série funcional de mesma denominação dn ta

bela numérica do mesmo Departamento ou Serviço; e

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

ma tabela numérica, do mesmo, ou de outro DepartamentO ou Serviço.

Art. 37.0 - A transferência far-se-á, atendida, sempre, a conveniência

do serviço, ou o interêsse da ad!l1inistração:

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

II - ex-officio, nos casos dos itens I e ti do artigo 36.

Art. 38.0 -.0 pedido de �ransferência serà dirigido ao chefe do serviço

a que corresponder a tabela numérica, o qual o remeterá, com parecer, ao

chefe de serviço interessado na transferência.

Art.o 39.0 - A proposta de transferênci� ex-cfficio será) feita pelo chefe

de serviço interessado, ao chefe de serviço qUe corresponder a respectiva

tabela numérica, que a submeterá à apreciação do Prefeito.

� único - No caso de ser a transferência no mesmo Departamento ou

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

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

Pessoal.

CAPíTULO IX

Da readmissão

Art. 41.0 - A readmissão será feita ex-oEfido, ou .a pedido do interessa

do, dirigido ao Chefe de Serviço, e, quando ficar provado 9ue não mais

subsistem os motivos determinantes de sua dispensa, ou verificado que não

há inconveniência para o serviço público, quando a dispensa se tenha pro

.cessado a pedido.

Art. 42.0 - À readmissão far-sc-á na função anteriormente exercida

pelo interessado, podendo, entretanto, ser feita em outra, .a juízo do chefe

de Serviço e aprovação do Prefeito.

CAPíTULO X

Das escalaS! de salário

Art. 43.0 - As tabelas numéricas serão organ�zadas com observância

das escalas de salários da respectiva série funcional.

Art. 44.0 - As tabelas suplementares serão organizadas em conformi�

dade com o � único do artigo 32.

CAPíTULO XI

Disposições finais

(

Art. 45.0 - A despesa com Q pagamento de salários de pessoal extrn�

numerário �6 poderá ser feita à conta de crédito orçamentários ou suple

me�tares e especiais, expressamente destinados a êsse fim.

I
\ "

_ .H-

� 2.0 _ E' vedado fazer qualquer pagamento a pessoal extranumerário à
conta de saldo de dotação que se destiÍla a pessoal fixo, ou a outra moda-
lidade de extranu�erário.� 3.0 _ E' igualmente vedado pagar quaisquel' importâncias, parciais ou
totais, por conta de verba de obras a pessoal que execute trabalhos de ou-

tra natureza.� 4.0 _ Em casO de inobservância do disl'0sto neste artigo e seuS pará-
grafos, serão pecuniàriamente responsabilizados o processante c o o,rdenador
d(\, despesa, além das pena1id�des que no casa couberem.

Art. 46.0 _ Os Chefes de Serviço promoverão, na forma estabelecida
neste decreto-lei para admissão de contl'atados. até 31 de agôsto de cada
ano e a renovação dos contratos que terminarem até 31 de dezembro, e
que devam vigorar no ano seguinte, devendo a prol'osta respectiva 'ser en�
caminhada, com a minuta de prorrogação de contrato, ao Serviço de ,Pes�
soaI, depois de aprová'Ção, para os fins pr�vistos neste decreto-lei.

Art. 47.0 _ Compete ao Chefe do Serviço de Pessoal organizar as nor�
mas, instruções e modelos para a execução dêste tlecreto-Iei, submetendo-os,
prêviamenté, à apreciação do Prefeito.Art. 48.0 -'- O Serviço de Pessoal, por seu chefe, poderá promover\ junto
a todOS os Departamentos ou Serviços, as diligências q\le forem necessárias
à Instrução dos proce;ssosrelativoS a extranumerários, bem como ,a execução
dêste decretó-lei, na parte que lhe estiver afeta.

Art. 49.0 _ �te decreto-lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro no nno

de 1944.Art. 50.0 _ Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da prefeitura, Municipal da CuriÜba, Capital dó Estado do Pa-

raná, em 11 de outubro de 1943. (a) ALEXANDRE BELTRAO•
Prefeito Municipal.

ESCALA PADRÃO DE SALARIOS

Refl\rência.
Mensal

Cr.$

120,00

150,00

200,00

230,00

240,00

260,00

280,00

300,00

320,00

340,00

Diário

Cr.$

4,80

6;00

8,00

9,20

9,60

10,40

11,20 •

12,00

12,80

13,60

Horário

Cr.$

0,60

0,75

1,00

1,15

1,20

1,30

1,40

1,50

l,GO

1,70

I

II

III

IY
V

VI

VII

VIII

IX

X
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XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXI:r

XXIII

370,00

400,00

450,00

500,00

550,00

(100,00

700,00

800,00

900,00

1.000,00

1.lOq,00

1.200,00

1.300,00

...

11,80 1,85

16,00 2,00

18,00 �?5

20,00 2,50

22,00 2.75

24,00 3,00

28,00 3,50

32,00 4,00

36,00 4,50

40,00 5,00

44,00 5,50

48,00 6,00

52",00 6,50

NOTA: � O salário mensal corresponde a 25 dial'úteis de trabalho, na
,,'o � ,

b!l8e do salário diãr,jo, e êste .ft 8 horas de trab.alho.

(a) ALEXAN1>RE BE�TRAO.

Prefeito, Municipal.

DECRETO-LEI N.o 68

O PR,EFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, na' conformidade do disposto no artigQ '5.0 do decreto-lei fe
deral n.o 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica llberto um crédito especial ele Cr.$ 286.000,00 (duzentoi!,
e oitenta e seis mil cruzeiros) para atender, no 'corrente exercício, ao' :pa
gamento de subvenções municipais às seguintes instituíções:

01'.$

Faculdade de El)genhariO, do Paraná 24.000,00
Faculdade de Direi'to do Paraná 12.000,00
Faculdade de Medicina do Paraná 24.000,00
Instituto Técnico de Agronomia, Veterinária e Química do

,Paraná ,.,.................................... 24.000,00

Hospital "Dr. Vítor dó Amaral" 12.000,00

Santa Casa de Misericórdia 70.000,00
Asilo' Nossa Senhora da Luz ;............ 54.000,00
Sociedaàe "Socorro aos Necessitados" ......•..... 20.000,00

Escola Maternal da S.S.N. 16.000,00

Hospital 'de Crianças 20.000,00
Federação Espírita do P.araná (Albergue Noturno) 10.000,00

T O T A L : 286.000,00 ,

.• �

, ��
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Art. 2;0 _ Revogam-se �s disposições em contrár�o.
palácio daPr�feitura. Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 22 de novembró de 1943.
(a) ALEXAND'RE.BELTRAO.

Prefeito MUnicipal.

DECRETO-LEI N.o 69

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTAl)O
DO PARANÁ, na cQnformidade do disposto no arti�o 5.° do decreto-lei

federal,n.o 1.202, de 8, de abril de 1939,
DECRETA:

Art. 1.0 _ Fica. aberto um crédito especlal de �Cr.$200,00 \.du�ntos cru
zeiros)' para atender ao resgate de .apólice da Dívida pública Municipal,
a que se refere a Le�. n.o 228 de 1.0 de outubro, de 1908.

Art. 2.0 _ Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da' PrefeitUra Municipal de Curitiba, Capital do J!:Stado do Pa-

ra�á,em 22 de noveml;lro de 1943.
\

(a) ALEXANDRE BELTRAo.

Prefeito Municipal.

DECRE�O-LEI N.o 70

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL no ESTADO
DO PÁRANA, na conformidade do disposto no artigo 5,° do decreto�leI f�-

deral n.o 1.202, de 8 de abriL de 1939,
DECRETA:

Art. t.o _ Ficam a1;Jertos créditos suplementares no total de Cr.$
463.800,00 (quatrocentos e sessenta e três mil e oftocentos cl'uzeiros).assim
,distr�buidos na.s dOUú;ões do orçamento em vigor:

DOTAÇAO N.o 2

Secretaria da. Prefeitura

cóDICO LOCA,L Cr.$

2.4 _ M:aterial de expediente " , . .. .. .'5.000,00

DOTAÇAO N.o 3

Departamento de Fazenda

CóDICO LOCAL
3.32 _ .Asseio e Higiene '..•.......•................. , ,204,50
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DOTAÇAO N." 7

Departamento de Obras c Viação

QóDICO 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 de saneamento por contrato .

DOTAÇÃO N." 8

Departamento de Edificações, Cad.. e Patrimônio

CóDICO LOCAL

�.22 - Desapropriações e Indenizações ' .

DOTAÇAO N." 10

Encargos Diversos

CóDICO LOCAL

10.8 - Iluminação '" de próprios. municipais .

10.12 - Descontos sôbre impostos ,' ..

10.13 - Restituição de impostos e taxas .' .

TOTAL: ......... •••••••••••••••••••••1 ••••••••••.•

200.000,00

500,OQ

�.OOO,OO

20.000,00

50.000,00

150.345,50

8.750,00

15.000,00

10.000;00

463.800,00

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 22 de novembro de 19.13.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

"

DECRETA:

,

Art. 1.0 - A Prefeitura Municipal de Curitiba concede subvenção anual

às Instituições abaixo enumeradas, e nas bases que seguem:

à Sociedade Beneficente dos Servidos do Município Cr.$ 16.000,00

ao Asilo São Luiz Cr.$ 24.000,00

ao Asilo do Cajurú Cr.$ 6.000.00

Art. 2.° - As subvenções serão pagas a partir da data em que foram

suspensas, 13 de fevereiro de 1942.

l-

il
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Art,. 3.0 _ Revoga�n-se as disposiçqes em contrário.
Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, 'Capital do Estado do Pa-

raná, em 29 de novembro de .1943.
(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECR�TO-LEI N.o 72

O PREFEITO MUNICIPAL DE Cl,TRITmA, CAPITA� DO ESTADO DO
PARANA, m. conformidade do disposto no art. 5.° do decreto-lei federal n.o
1.202, de 8 de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Senhor Presi-

dente .da República,
DECRETA:

Art. 1.0 _ A Prefeitura Municipal de curitiba concede, enquanto não
houver no Estado escolas oficiais de música e pintura, subvençao anual às
escolas abaixQ 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.$4.800,00
Art. 2.0 _ Anualmente, as escolas referidas no artigo anterior' deverão

provar:
a) que não dispõem de recursos próprios suficientes à sua manutenção;
b) que não recebem outra q�alquer subvenção financeira da UÍlião

e do �tado;
c) que continuam em pleno funcionamento.
Art. 3.0 _ Como compensação pelos benefícios referidos no art. 1.0, as

escolaS mencionadas concederão anüaimente, à Prefeitura Municipal de
Curitiba duas matrículas gratuitas cada estabelecimento, para serem ocupa�

das por alunos reconhecidamente pobi'es.
Art. 4.0 _ Revoglim-se as disposições em çontrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 29 de novembro de 1943.
(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.o 73

O PREFEITO MlTNICI:PAL DE CURITmA, 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, •
DEORETA:
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Art. 1.0 - Ficam 'ext�ntos todos os cargos do quadro de funcionários
desta Prefeitura, e que constam do orçamento aprovado para o exercício
de 1943.

Art. 2.° "..... Vigorará, a partir de 1.0 de janeiro de '1944, o seguintequa

dro de funcionárioS, cLljos cargos sád criados em substituição ,aos qlJe foram
extintos pelo artigo 1.0 dêste decreto-lei.

GABINETE DO PREFEITO

1 Oficial de Gabinete (em COlllissão)

1 Motorista Classe G ..

1 Contíp.uo Classe E .

DIRETORIA DO EXPEDIENTE E DO

PESSOAL

Gabinete

1 Diretor -,-, Gratificação de função

1 Oficial Administrativo Classe V .,.

,1 Escriturário Classe I .... ! •••••••••

l Auxiliar de Escritório Classe E .

1 Contínuo Classe E .

Serviço de Expediente e Portaria

1 Escriturário Classe N .

1, Escriturário Class� I .......•......

1 Auxiliar de Escritório Classe G ....

1 Auxiliar ae Escritório Classe E ..

1 Arquivista Auxiliar Classe E .

1 Arquivista AuxiÍiar Cla,sse D .

1 GUlirdiâo, Classe E ..

Excedente:

1 Porteiro .

1 Telefonista .

Serviço de Pessoal e Fôlbas

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 AuxifiRr de Escritório Classe E

Serviço de Comunicações

1 Escriturário Classe I ..

Biblioteca Pública de' Curitiba

1 Biblioteéário Cllisse P .

1 Au;iliar' de Escritório Classe H ,

Cr.$

9.600,00

6.000,00

5.160,00

3.000.00

18.000,00

7.200,00

5. 16r:.00
5.16Q,00

9.6l10,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

8.400,00

13.200,00

12.000,00

5.160.00

10.800,00

6.600,00

Cr.$ Cr.$

20.760,00

!,'/C-.J�: °l.,"'>fA'r'

38.520,00

55.176.00

38.760,00

7.200,00

JP
I
....

\
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1 co�tínuo Classe E .. ,', .

1 ;:Servente Classe C ó ..

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Diretoria

1 Diretor - Gratificação de função

1 Oficial Administrativo Classe X ...

1 Auxiliar de Escritório ClasSe G ..

1 Contínuo Classe E .

Divisão de Contabilidade

1 Chefe de Divisão -;- Gratificação -

de função .

1 Contâdor Classe V ..

1 Contador Glasse 'J;' ; ..

1 Contador Classe R .

1 Guarda �ivros Classe P .

1 Escriturário Classe � "o

1 Escriturário Classe I .

1 Auxiliar de Escritório Classe H .

1 Auxiliar de Escritório Classe E .
1 Motorista, Classe .c ....•............

1 Servente Cl�sSe Cf .

I'

Divisão da Receita c Tesouraria

1 Chefll de Divisão '- Gratificação ge

função .

Recebedoria e Pagadoria

1 Tesoureiro Classç V .

1 Auxiliar de Tesoureiro Classe Q ..•

1 Auxiliar de Tesoureiro Classe N ..

2 Oficiais Administrativos Classe Q a

Cr.$ 12.000,00 .

1 Guarda Livros Classe P .

1 Escritm'ário Classe N .

2 Auxiliares de Escritório C�asse G a"

Cr.$ 6.000,00 ..............•.....•.

Revisão e PJ,:elluro da Receita

2 Oficiais Administrativos Classe Q a

'Cr.$ 12.000,00 ; ..

1 Escriturário Classe N ..•....., .

1 Guarda Classe J , .

4 Guardas Ciasse H a 01'.$ 6.600,00 ..

--

Cr.S

5.160,00

4.320,00

Cl'.$ Cr:S

26.880,00 166.536,00

6.000,00

20.400,00

6.000,00

5. 16U,00 43.560,00

- ,

j

};,f'

� \r' i, pr"':t:.':

3.000,00

18.000,0.0

15.600,00

13.200,00

10.800,00

8.400,pO

7.200,00

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-



'."1

2 Auxiliares de Escritório Classe H a

Cr.S 6.600,00 ..

Emissão de Contrôle da Receita

3 E:scriturários Classe I a Cr.$ 7.200,00

2 Auxiliares de Escritório Classe H ,a

Cr.$ 6.600,00 .

1 Guarda Classe H .

1 Auxiliar de EscrUórioClasse G "

3 Auxiliares de Ew::ritório Classe E a

Cr.$ 5.160,00 .

1 Servente Classe C .

v' 151 Qúebra de Caixa

Quebra de caixa a 1 TesoureiroClas-

se V .....•.•................... '"

Divisão de Fiscalização

1 chefe de Divisão - Gratificação de

fUlll(ão .............•..•.••••••••••

1. Oficial Admillistrativo Classe V ....

1 Oficial Administrativo Classe U .,
, �

2 Qficiais Administrativos Classe S a

Cr.$ 14.400,00 .

4 FiscaIS ciasse 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 Escritório Classe E ...

2 Motoristas Classe G a Cr.$ 6.000,00

1 Continuo Classe E .

1 Servente Classe C .

Agências Distritais

2 Guardas Classe J a Cr.$ 7.800,00

2 Serventes Classe C a Cr.$ 4.320,00

Depósito de Inflamáveis

1 .Guarda Classe H ..

1 Guardião Classe C .

1 Servente Classe C .

48 -

Cr.$

13.200,00

�1. 600,00

13.200,00

6.600,00

6.00'0,00

15.480,00

4.320,00 ,

3.000,00

18.000,00

16.800,;)0

28.800,00

48.000;00

78.000,00

99.000,00

8.400,00

6.60e,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

4.320,00

Cr.$

31.000,00

67.200,00

900,00

333.240,00

24.240,00

15.240,00

,.

Cr.5

-yr �
f
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.t\ferição de Pesos. e Medidas

1 Escriturário Classe N .

1 ÊSlJriturário 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 .
, I

2 Veterinários Classe Q a.,Cr.$ 12.000,00

1 Veterinário Classe N •.......•.•...

5 Guardas Sanitários Classe E a Cr.$

S .160,110 ..••..•. ',' ',' .•.••.••••.••••

1. Servente Classe C ............•.•..

�

ALMOXARIFADO

1 Almoxarife - 'Gratificação de fun-

ção " , ..........•

1 Oficial Administrativo Classe S .. ,

1 Guarda Livros Classe P .

1 'Conferente Classe G " -

1 Conferente Classe E ..

1 Servente Classe A ..

PROCURADORIA MUNICIPAL

1 Advogado Classe X '" " .

1 Auxiliar de Escritório Classe H. .

1 Continuo Classe E ..

Serviço.da Dívida Ativa

1 Advogado Classe Q ..

1 Escriturário Classe L .

1 Escriturário Cl�e I , .

1 Auxiliar de Escritório Classe H .

1 AuxiHar 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 ..

�L

/

,...

1
,

Cr.$ Cr.$ C",,$

9.600,00

8.400,00

4.320,00 '22.320,00

14.400,00

5.16Q,OO

4í320,OO 23.880,00

--

14.400,00

24.000,00

9.600,00

25.800,00

4.320,00 78.120,00 880.980,00

-

�t-•• ?",,�

,

2,400,OQ

14.400,00

10.800,00

6.000,00

5.160,00

3,600,00 42.360,00,

-

20.400,00

6.600,00

5.160,60 32.160,00

I"

� .8:1
l

1

�'

12.000,00

8.400,00

7.200,00

6.600,00

5.160,00

4.320,00 43.680,00 75.840,00

!
9,600,QO

7.200,00

6.600,00.

4.320,00 27.720;00

'"

/'
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DEPAR'l'AlUENl'O

VIAÇãO

Diretoria

DE OBR,,\S

t,

1 .Diretor --- Gratificação de função
1 Engenheiro Classe I .
1 Auxiliar de Escritório Classe G '"
1 Mqtorista Classe G '" �
I Contíl,luo Classe J!: ..•....• . •....•

Serviço de Protocolo, Expediente e
Contrôle

1 Oficial Administrativo Classe U .
I Escriturário Classe N, , .
1 Escriturário Classe I .. , " "
1 Contí�uo Classe E . 'o ..; "., .

Divisa0 Técnica c de Fiscalização
1 Chefe de D,ivisão_ Gratificação de'
função , .

'1 Engenheirq Classe y ":" .
1 Engenheiro Classe S .. , .
1 Dêsenhista Classe P ; "
1 Desenhista. Classe L .
1 AÚxiliar de Desenhista Classe H
1 Auxiliar de Desenhista Chu;se G "

Fiscalização de Contratos e .de Con-
cessõe�

1 Oficial Administrativo Classe S '"
1 Oficial Administrativo Classe Q. '"
1 Escriturário PIasse L .
} Escriturário Classe.I .
1 Guarda Classe J .
2 Guardas Classe H' a Cr.$ 6.600,00 ..
4 Guardas Linhas Class� C a Cr.$

4.320,O() ".. ; .
LSetvente Classe A ., o

Divisão de Pltvimentação

1 Qhefe de Divisão - Gratificação de
funÇão' " " o

1 Engenheiro ClaSse V o ••••••
.1 Motorista Classe C .
1 �ervente Classe C � o ..

--.. -_o """-� ��__u _

"""!"'!' ...... ---��= ... -:- ....
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E

Cr.$

6.000,00

20.400,00

6.000,00

6.000,00

5.160,00

16.aoo,oo

9.600,00

7.200,00

5.1f?Q,00

3.000,00

18.00�,oo.

14.406,00.

10.800,00'

8.400,00

6.600,00

6.000,00

--

14.400,00

12.000,00

8.400,00

7.200,00

7.800,00

13.200,00

17.280,00

3,600,00

3.000,00,

18.000,00

6.000,00

4.320,00

Cro$

43.560,00

\

38.760,00

,

67.200..00

83.880,00

31.320,00

Cr.$

,

Con:>ervação do Logradouros Públi,"

cos

1 Engenheiro Classe S., ; .

1 Topógrafo Classe P .

I Mestre de Obras Classe N ....•...•

1 Feitor Classe I , .

1 Apont!ldór Classe C " ',' .

construção de Logradouros Ptlblicos

1 Engenheiro Classe T ' .

'1 Engenheiro Classe f? ..

1 Topógrafo Classe P ..

1 Feitor Classe :L .. � o .

2 Feitores Classe I a Cr.$ 7.200,00

1 Apontador ClaSlie C , .

Divisão de Viação. e Tran:>portes'

1 Chefe de. Divisão - Gratificação de

função ..

1 Engenheiro Classe V , , � .•. o ','"

1 Motorista Classe G .

1 Servente Classe C ..

Via�áo <I

� Engenheiro Classe T .

1 Seccionista Classe I .

1 Servente Classe C .

2 Feitores Classe L a Cr.$ 8.400,ÓO

1 A{lontador Classe C .

�ratas e Jardins

1 Feitoi', Classe I .
,

I A,pontador Classe C .

Transporte, Depósito e Oficinas

1 Engenheiro Classe S ..

1 Auxiliar de E:>critório ClaSse H: •..

1 Mestre de Oficinas Classe L .

1 Mecânico Classe G ..

1 Servente Classe C ..

J>ivisão de Saneamento e Limpeza

Pública

1 Chefe de Divisão - Gratificação de

função •....• o.' o •••• o • o • o o o o • o o o o o o

�.+.

�

...

14.400,00

10.800,90

9.600,00

7.200,00

4.320,00

.�

46.320,00

-----

15.600,00

14.400,00

10:800,00

8.400,00

14.400,00

4.320,00 67.920,00

�

.
I

3.000,00

18.000,00

6.000,00

�4.320,00 31.320,00

15.600,00

7.200,00

4;.32MO

16.800,00

48.240,00 I'4.3?O,OO .
,

.r

I

7.200,00
"

4.320,00 11.520,00 I:

1

�
14.400,00

. I

I'
I

6.600,00

8.400,00

6.000,00

4.320,00 39.720,00

�

3.0'00,00
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Y'

1 Engenheiro Classe V ..

1 Engenheiro Classe.S .

1 Oficial Administrativo Classe Q '"

1 Servente Classe C .

1 Mestre de Obras Classe N' ! •••••
2 Feitores Classe L a Cr;$ 8.400,00 .

1 Feitor Classe I .

1 Feitor Classe G � 00 •••

3 Apontadores Classe C a Cr.$ 4.320,00

DEPARTAMENTO DE EDIFICA-

ÇõES. CAD. E PATRIMôNIO

Diretoria

1 Diretor - Gr�tificaçáo de função

1 EngeIlheiro Classe. X ..

1 Escriturário Classe L ,•......

1 Auxiliar de Escritório Classe E .

1 Motorista Classe G .

1 Contínuo Classe ,E ..

1 Servente Classe C ..

Secção do Plano da Cidade

1 Engenheiro classe V 00 .. 00 00

1. Desenhista Classe N .

1 Arquivista Auxiliar Classe C :.

1 Servente' Classe C 00 ..

Dh'isáo de Edificações

1 Chefe de Divisão - Gratificação de

função .

1 Engenheiro Classe V 00 ..

1 Engenheiro Classe T 00 .

1 Seccionista Classe I . 00 00 00 00 •

1 Topógrafo Classe Q 00 00 .

1 Topógrafo Classe P , ..

1 :Auxiliar de Escrit6rid Classe, H .,.

1 Auxiliar de Escritório Classe E .,.

1 Motorista Classe G 00 •••

Divisão do Cadastro

1 Chefe de Divisão -'Gratificação de

função : : '.
t Engenheiro Classe V 00 00'" ..

1 Engenheiro Classe S 00 ' , •

18.000,00

14.400,00

12.000,00

4.320,00

9.600,00

16.800,00'

7.200,00

6.000,00

12.960,00 104:280100 614.040,00

6.000'QO

20.400,00

8.400,00

5.160,00

6.000,00

5.160,00

4.320,00 55.440,00

18.000,00

9.600,00

4.320,00

4.�2P',00

.. ,

36.240,00
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1 Topógrafô. Classe Q ..•........•...

2 Topógrafos Classe P a Cr.$ 10.800,00
1 Seccionista Classe I ..

1 Desenhista Classe L .. '.........•..•

1 Motorista ClasseG .

Divisão de Patrimônio

1 Chefe de Divisão - Gratificação de
função ......................•.••••

1 Engenl1eíro Classe V .

1 Topógrafo Classe Q .

1 Desenhista, Auxiilar 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 Classe 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 .. ó .

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,ÓO

14.400,00

6.600,00

6.000,00

15.480,00

4.320,00 103.800,00

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 84.360,00

1�.4BO,OO

8.280,00

6.480,00 30.240,00 400.680,00
. �

3.000,00

18;000,00

14.400,00

2.228.916.00

Art. 3.0 _ Os cargos de chefia de Departamentos, Diretoria, Divisoes
e Almoxarifado serão exercidos em comisSão, por funcionái'ios a serem no

meados pelo Prefeito Municipal.

� 1.0 _ Para os cargos de Diretores de Departafuentos .:- poderão ser

nomeados funcionários das Classe V e X.

� 2.0 _ Para os cargos de pitetor de Diretoria e chéfes de Divisões po

derão ser nomeados funcionários das Cl�sses U e V.
� 3.0 _ Para o cargo de Almoxarüe podel,ão ser nomeados funcionários

das Classes R e S.

Art. 4.0 _ O cargo de Advogado Classe X, .da Procuradoria Municipal
será exercido em caráter efetivo pelo atual titular, sendo. extinto quando
se vagar, para dar lugar à' crl.ação de cargo de chefia, na forro!!: prevista

no artigo anterior.



!.1i

J
.,.... :54 :--

, '. ��
Art. 5.° - Fica aprovada �, seguinte eScala padrão de vencimentos do

funcionaliSmo desiaPréfçitur.a, que vigóraní, tambêm, a partir de 1.0' de

janeiro de 1944, e na qual são enquadrados ,todos os atuais funcionúrios,:

CLASSE Vencimento Vencimento

mensal anual

Cr.$ Cr.$
. �

A 300,00 3.600,00

B 330,00 3.960,00

C 360,00 4.320,00

D 400,OÓ 4.800,00

E
.

430,00 5.160,00

F 460,00 5.520,00

G 500,00 6.000,00

H 550,00 6.600,00,

j' 11\ 111"111111111111111 I 600,00 7.200,00
�

J 650�00 7.800,001

L 700,00 8.400,00
�

114: 750,00. 9.000,00

N 800,00 9.600,00

O 850,00 10.200,00

P 9QO,OO 10.800,00

Q 1.000,00 12.000,00

R ..- i.100,OO 13.200,00

S 1.200,00 14.400,00 ..

T 1.300,00 15.600,00

,I
'U 1.400,00 16.800,00

V 1.500,00 18.000,00

X 1. 700,00 20.400,00

I •

Art. 6.° -, Revogam-se as disposições em contrário.

Palá.cio da Prefeitu.ra Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 29 de novembro de 1943.

(a) ALEXANDRE �ELTRAO.

prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.o 75

O PREFEITO MUNICIPAL .DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARARA, na conformidade d,o disposto no artigo 5.° do decreto-lei fe

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

DECRETA:

Art. '1.0 -, A zona urbana da cidade de Curitiba 'passa a, ter �s seguIn

tes divisas: começa, abaixo 'do Seminário, no cruzamento da rua aouçaI-

D

'"

�

"
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ves Dias com a rua Bispo' D; José, e, segue por: csta, em direção leste, e pela
avenida Batel até a rua FranciSco Roc1w; por esta até a rua Saldanha Ma.
rinho; por esta" até a rua Francisco Simas:poresta, até a Alameda D.a
Júlia da costa; por esta, até a AlaIlleda Presidente Taunay; por esta, até
a avenida perilneiral 2; por ,esta, até a avenida Cruzeiro; por esta, até
direção oeste, até encontra�, a 300. metros uma- rua à dir�ita; por esta, em
direção leste, até a alameda Prudente de MoraiS; por esta, em direç,ãonorte,
até a primeira- rua paralela àav:enida Cruzeiro; por es�, até a' rua'I'apa
jaz; por ,esta, até a avenida do. Pllarzin:h0; por esta, até a rua Jatai; por'
esta, até a rua Nilo. Peçanha; por esta, até a rua Augusto Severo; por esta,
até a primeira rua ao norte e paralela à rua Campos Sales; por esta, até a
rua Moisés Marcond�; por, esta; até a rua Campos Sales; por' esta, até a
rua Manoel Eufrásio; por esta, até a avenida Anita Garipaldi; por esta,
até a rua Dl'. Manoel Pedro; por esta, até a avenida João Gualberto; por'
es�, até a primeira rua, à leste, -e paralela à rua qos l"uncionários; por
esta até a aver-ida Graciosa; por esta, até a segunda rua à leste e para
lela, à rua. dos 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, até a rua 15 de Novembro; por esta, até a rua Gõethe; por esta,
até a avenida Capanema; por esta, até' Ó prolongamento da rua Camõés;
por ,esta, até' a rua, Engenheiros Rebouças; pôr está, até a. rua marginal à
linha. da Estrada de Ferro para Ponta Grossa; por e�ta linha, até o rio Agua
Verde; por êste rio, até a rua 24 <ie Fevereiro; ,por esta, até a rua Jóquei
Clube; por esta, até a rua marginal à linha. da Estrada d� Ferro; por esta,
em direção sul, até o pÍ'imeiro córrego; por êste córrego, açima, até ,a rua M,.'l
rechal Floriano Peixoto; por es�a, até a avenida Guaíra; por ,esta,. até a
rua ljun�s Machado; por esta, até a rua Chile;' por esta, até a avenida Agua
Verde; por esta, até a rua Cândido Xavier;, por esta, até a rua Castro Alves;
por esta,até a rua Gonçalves Dias e, por esta, para oeste, até a rua Bispo

D. José, ponto de. partida.
Art, 2.0 _ A,zolli,l> suburbana da cidade de Curitiba passa a ter as di.

visas seguintes: começa no cruzamento da avenida Graciosa com ,P' rua Mé
xicoe segue pela divisa dos lotes de terrenos da "Vila América" com o 5.°
Batalhão de Êngenharia até o ponto de intercessão com a rua Valparaizo;
por esta, até a estrada' da Colônia Argelina, que vaI ao rio Bacachetí; por
esta estrada, em direção S. O., até o encontro com a avenida Perime
traI 3; por esta, até à sua intercessão com a linha da Estrada de Ferro de
Paranhguá; dêst� ponto, em, linha reta, até o cruzamento da estrada de
São José dos Pinhais CÓIn o rio Befém; dêste ponto, em linha re�, até à
intercessãó da rua' Marechal Floriano Peixoto com a linha da Estrada de
Ferro que segue para Ponta Grossa; por esta linha de Éstrada de Ferro,
até a sua intercessão com o eixo da avenida República Argentina; dêste
ponto, pela avênida Perimetral 3, até o cruzamento com um <;an1in110 vicinal
que fica mais ou m'énos na direção do prolongamento da alameda Vicente
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.Machado; dêste ponto, também situado na linh(.l. 9ue delimita os terr�llos

fo�'eii'os, segue esta linha até o rio Bariguí; por esté 1'10, até á pontcsô)Jrc

o mesmo, na. estrada 9.ue vém do B�gorrilho; pOI.: esta estrada, na direção

S. E., até tpna distâncIa de 400 metros; dêste ponto, na .direçãonqrte, e em

llnha �eta até a confluência de dois córregos; dêste ponto, pelo córrego que

divide os lotes cadastrais nos 1.185 e 1.186, até encontrar o proIongamento

do valo que divide os lotes nOs. 1.187 e 842; .por êste valo, até encontrar

outro valo, limite oeste. dos lotes cadastrais nOs. 844 e 845, e por êste limite

até a estrada que vai à Santa Felicidade; por esta, ná direção leste, até a

divIsa d� lotes cadastraIs nOs. 849 e 850; por esta divisa, até uma estrada

e, por esta, em direção norte, até a primeira encruzilhada; daí, em direção

N. E., até uma segunda encruzilhada; e daí, ainda pela estrada, em çii

reção leste, até a . avenida Pilarzinho; por esta, na direção norte, até aj li

nha divisória dos lotes ,cadastrais nOs. 528 e 529, e por esta divisa" na. direção

leste, até um. ,córrego, que serve de. divisa entre os lotes cadastrais nOs. 531

e 532; ,por esta divisa, até sair num caminho, e por êste até a estrada que

fica no prolongamento da rua Nilo Peçanha; por esta estrada, na direção

norte, até a encruzilhada da estrada, da aptigapedreira da Prefeiturà;por

esta, na direção leste, até sair na estr.ada do Assunguí; por esta e�rada, até

a su� Intercessão com a rua n.o 6 da "V!!a Santa-Clara"; por esta rua, até

ligar com a avenida Perimetral 3; por esta avenida até a sua intercessão

com a ayenida João Gualberto'; por esta. até .a l'ua México; por 'esta, até

a rua Costa, Rica,; por esta" até o' cruzamento com a rua n.o 7 da "VlIa

Thasir'''; por esta, até a avenida a,raciqsa e, por esta, até o ponto de

partida.

Ar,t, 3.° - Para os efeitos fiscais fica a cidade div�dida em quatro zo

nas fiscais.

Art. 4.° - A primeIra zona fiscal abrange a, área limitada pelo perime

tro seguinte: começa no cruzamento d9. rua Comendador Araujo com a, rua

Desembargador Mota; segue, por esta, até a rua saldanha Marinho; por

esta, até a rua Viscnde de Nacar; por esta, até a rua Martim Afonso: por

esta, até .a aveúic;la Jaime Reis, no ponto de crúzamento com a rua 13 de

Mala; por esta, até a rua Almirante Barrozo; por esta, até a rua Inácio Lus

toza; p()r esta, até a avenida João Gua'lberto; 'por esta, até o limite leste do
Passeio Público, contornàndo o mesmo até o encontro com a rua Tibagí;

por esta" até a a,venida 7 de Setembro; por esta, até a. rua Desembargador

Mota e, por está até o pon'to de partida.

Parágrafo único - Ficam pertencendo à primeira zona fiscal mais os

seguintes trechos de logradouros públicos': rua Comendador Araújo e .ave

nida do Batel, entre a rua Desembargador Mota e praça Miguel Couto, in

clusive esta praça; avenida Jaime Reis, entre as ruas Martim Afonso e

TInguIs; avenida, João Gualberto, entre o. Passeio Público e a rua Rio Ne- .

gro; rua 15 de Novembro, entre as ruas Tibagí e UbaldIno do Amaral;,

avenida 7 de .setembro, entre.as ruas Tibagi e Mariano .Torres" Inclusive o

.11,
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largo Bom Jesus; rua Marechal :Floriano Peixoto, entre a avenida, 7 de

Setembrp c rua Engenheiros Rebouç�.
Art. 5.0 _ A segwlda zona fiscal abrange á área não compreendiqa pa

'primeira zona e lim,itada p�lo perímetro, assim descrito: começa no cruza

mento da avenida Batel com à rua Capitão Souza Francq; POl' esta, rua,
até a ):ua. D. Peçl.ro II; por esta, até a rua Alferes Angelo Sampaio; por esta,
até a' alameda Carlos de CarvJlho: por esta, até a rua Presidente T'1unay;
por esta, até a l'ua Augusto Stelfeld; por esta, até a alameda, Pl'udente de
Morais; por esta, até a rua Tinguís; por esta, até a avenid� Cruzeiro,. no
cruzamento com a rua Tapajoz; por esta, até a rua Inácio Lustoza; por
esta, até a rua Portugal; por esta, até a rua c�lestino J�nior; por �sta,
até a praça Souto Maior; por esta, contornando a divisa leste do cemitério
e a praça ao la40, at� o prolongamento da ru\lo Xavier da Silva; por esta,
até ao rua Mateus Leme;, por esta, até a rua 1� de Julho; por esta, até a
rua Rio Negro; por esta, até a rua 'Manoel Fellx; por esta, até a rua Ubal
dino do Amaral; ,'por esta, 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 est,a linha
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 a ave
nida Ivaí; por esta até a rua Buenos Aires; por esta, até a avenida Iguaçú;
por esta, até a rua Bento Viana e por esta, até a rua Comendador AratljO, ...
no ponto de partida. /

Parágrafo único _ Ficam pertencendo à segunda zona fiscal mais os
seguintes trechos de logradouros públicos: avenida Dl'. Vicente Machado,
,entre a rua Alferes Angelo Sampaio e rua Francisco Rocha; .avenida Cru
zeiro, eht.re a rua Tapajoz e alameda Dl'. Prudente. de Morais; rua Mateus
Leme, entr.e a rua 14 de Julho...e rua Mauá; avenicla João Gualberto, entre
a rua .Rio Negro e rua Manoel Eufrásio; rua 15 de Novenibró, entre a rua
Ubaldino do Amaral, ea ponte sôbre o rio Juvevê,; avenida CapanetJUt;
entre a rua Francisco Torres e rua Ubaldíno do Amaral; ,rua Marechal Flo
riano Peixoto, entre a rua, Engenheiros Rebouças e r,ua Conselheiro 'Dantas;
rua. Buenos Aires, entre a avenida 'Ivaf e rua 5 de Maio; avenidas Iguaçú','i
de Setembro e Getúlio Vargas, tôdas entre as ruas Bento Viana e Carnei-

ro ,Lobo.
Art. 6.0 _ A .terceira zona fiscal abrange a área limitada pelo perímetro

urbano e não compreendida nas primeira e segunda zonas fiscais.
Parágrafo único, _ FIcam pertencendo à terce!ra zona ,fiscal mais os

seguintes trechos de logradouros públicos: rua Bispo D. José entre a rua
Gonçalv�s Dias e o perímetro suburbano; rua do Assunguí, entre a rua
Mauá .e o perimetrosuburbano; Avenida Anita Garibaldi, eIltre a rua Ma
noel- Pedro e' o períll1etro suburbano; avenida Graciosa entre o limite da
zona urbana. e a. estrada de ferro que s�gue para Rio Branco; avenida :Re
pública ¥gentIna, entre a avenida ,Agua Verde e a nnha da estrada de

ferro que segue pa.ra Ponta Grossa .

,
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Art. 7.° - A. quarta zona fiscál (suburbana)' abrange a ªre!l limitada

pelo perímetl'o suburbano e não compreendida nas pi'imcira,segunda e ter

ceira zonas fiscais.

� 1.0 - Ficam pertencendo à quarta zona fiscal mais osseglÜntes tre

chos de, logradouros públicos: estrada para. Camp'o Largo, entre o perínietro

suburbano e o rio Barigui; estrada do Assungui, entre o perImetro subur

.bano e a estrada que vai à pedreira municipal; estrada da Barreirinha,
� .. ,

entre o perímetro suburbano e .a estrada transversal que passa por São

Lourenço; estrada da Graciosa, entre o perímetro suburbano e o rio Bar;u

cherí; estr.ada para São José dos Pinhais, entre o perimetro suburbano e a

primeira estrada à esquerda, que vai ao Cajurú; estrada do Portão, entre o

perímetro suburbano e a bifurcação da,s estradas para São José dos Pinháis

e para Ara.ucârl.a.

� 2.° - Ficam ainda pertencendo ã quarta zona fiscal as áreas de ter

renos arruados quer já tenham sido abertas ou não as respectivas ruas.

Art. 8.õ - As propriedade&, que possuam frente ou frentes para os 10
gradouros ou linhas que limitam os perímetros das diver$as zonas fiscais

são consideí'ados como incluídas inteiramimte na zona fiscal de maiol; im
portância.

Parágrafo iinico - pàra os efeitos do artigo .acima, quando se tratar de

propriedades extel'nas ao perímetro suburbano, com grandes profundidades,

será considerada apenas uma profundidade de 50 metros; pará os fins

fiscais.

Art. 9.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado d'o Pa
raná, em 1.0 de dezembro .de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO. J

Prefeito Municipal.

"
DECRETO-LEI N.o76

o PREFEITO �UNrcIPAL DE CURITmA, CAPITAl.; DO ESTADQ
DO PARANA, .pa conformidade do disposto no artigo 5.° do decretO-lei fe
deral n.O 1.202, de 8 de abril de 939,

1.1 DE<JRETA

Art. 1.0 "- Fica aberto o crédito especial de' Cr.$ .121. 500,00 (cento e

vi1!te mil e q�inhentos qruzelros)! para atender ao pagamento de porcenta

gens aos �uncionários pertencentes aos quadros do Departamento de Fa

zenda, nos têrmos do decreto.lei municipal n.O 64; de 30 de setembro dês
te ano.
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Art. 2.0 _ Como, r,ecurso destinado ,à cobertu\'a �, dl!sp�sa referida no

"ll'tigç ,anterior" ficam ,redUzidas, no orçamento vigente, as consiguações

abaixo descritas, nas seguintes importâncias:

,&\1;..

3. 5 l\laterial Permanente

Móveis e utensílios ', .

3. ,7 - Materiai de Consumo'
Materiais diversos , .

3.26' - Pessoal 'Variável
pessoal operário para, ,diversOS serviços .

9� i - Despesas Diversas
Amortização e resgate de apólices .

9. 2 - Despesas Diversas

Juros de apólices da Dívida .

9. 5 - Despesas, DiversllS

Amortização do empréstimo com a Caixa li:conõmica

Federal., .. , .

9. 6 - Despesa's Diversas
Juros de, 8.5% do emprés�imo com a Caixa Econômica

Federal , ", \ .

9'. 7 --- Despesas Diversas •
Restituição do imposto de licença de' 1936 e 1937 ., ...

10. 2 - Despesas Diversas

Funçionárlos aposentados ........................•...

10. 3 - DéspéSas Diversas
Disponibilidades ,................... 1,500,00

TOTAL: .......................................

Cr.$

4.000,00

1.500,00

2.000,00

36.500,ÔO

12.000,00

20.000;00

2,1.000.09

13.000;00

8.000,00.

121.500,00

Art. 3.0 -Revogam-se as disposições em contrário;
'Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, .em 13 de dezembro, de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Pfefeit:o Municipal.

DECRE'rO-LEI N.O 77

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO EST..'\D0
DO PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5�0 do decreto-lei fe-

deral n.o 1.202, de 8 de abril de 1939.
DI:ORlll+A:

.{Il:l>�
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Art: 1.� -' Ficl;tm abertos créditossuplemel1tares nq total de Cr.$

26.206,60 (vinte e seis mil e duzentos e seis cr�z,eiros e sessenta centl),vos)

às seguintes dotações ,do orçamento em vig-or:

1
�

DECRETO-LEI N.o78

Or.$

b PREFEITO MUNICIPAI..í DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ, na conformidade. do disposto no artigo 5.° do decreto�lei n.o

1.202� de"8 de abril de 1939, e devidamentê autorizado pelo Sephor Presi-

dente da República,
DECRETA:

DOTAÇAQ N.o 2

Código Local

DOTAÇAO N.o 3

Código Local

DOTAÇAO N.o 9

Código Local

2. 2. - Móveis e Utensílios ., ." . 9.000,00

3.27 -combustível e outros materiais ... " .... 3.000,00

9. 3 - Amortização conforme contre.to de 18

4-1941 . . . . . . . . . . . . . . '.' � . ,; {' . 4.20�,60

,

I
Artigo único _ Fica aprovada a Tabela F, que com êste baixa, para a

cobrança da Taxa dê Limpeza Pública sôbre terrenos sem edificações ; revo

gadas as disposições em contrál'io .
Paló;cio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 18 de dezembro de 1943.

•
DOTAÇAO N.o 10

Código Local 10.15 - Eventuais .................... ,..... : ..... 10.000,00

Y'

TOTAl,.: ........................ , . 26.206,60 (a) ALEXANDRE BELTR;AQ.

Prefeito Municipal..
,

Art. 2.° - Como recurso para a abertura dÇ.s cr,éditos suplement.ares a

que se refere o artigo 1.0, fica o orçamento em vigor reduzido na quantia de

Cr.$ 26.206,60 (vintê e seis mil' e duzentos e seis cru�ei.rose. sessenta centa

vos), assim distribuída dentro das dotações seguintes:

ér.$

TAB�LA F

DOTAÇAO N.o 1

Código Local

DOTAÇAO N.o 2

Código Local

Código Local

:QOTAÇ,AO N.o 3

Código, Local

DOTAÇ,AO N.o 9

.Código Local 9.

1. 3 - Pesso.al Fixo ....••.... , ' . 2.000,00

A Taxa de' Limpeza pública- para.. os' terrenos sem edificação correspondé

a 50% (cinqüenta por cento) do valor do Imposto sôbre terrenos sem edi",
ficação, constantes dO � 4.° da' Tabela de Impostos, TaMJ,s e Emolufueiitós
aprovada com a lei n.o 45, c(e 8 qe janeiro de 1937.

2. 6 - Material para liinpeza e c()nseryação . l

2. 7 - publicação de atos oficiais , .

2.000,00

3.000,00

3.13 :- Móveis e Utcn'silios .. 2.000,00

DECRETO-LEI N.o 79

4 - Juros de 7�ó do empréstimo tomado da

Caixa Econômica 1"ederal do Paraná,

de acôrdo com o contrato de 18-4-1941

"O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ES'l;'ADQ, na.

conformidacle do .artigá 5.0 do decreto-Ici federal n.o 1 :202, de 8 de abril I

de 1939,
DECRETA:

4.206,6Ô
DOT�ÇAo N,o 10

Código LoçaI 10. Í- Despesas Diversas ..

Código Local 10. 2.,... Funcionários aposentados :': , ., ,

10.000,00

3.000,00

Art. 1.0' _ Fica aprovac(o o projeto de prolongamento da rua José Lou

reiro, no trecho entre a :JJaméda'Dr. Muricí e a rua Desembargador Westpha
len, com a largura de, 18 m�tros, a partir do alinhamento predial norte da.
rua José Lourl;liro, e, bem assim, a retificaçã'o da rua Desemb\l..rgador Westpha�

len na sua. éhegada na praça Zacarias.
Art. 2.0 _ São declarados .de utilidade púbnca � prédios �ecessários 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 'Zacarlas, alameda Dr. Murici, prolongamento da rua. José Lou
reiro e rua Desembargador Westphâlen, poderão ser declarados' de. utilidade

pública, para um melhor aproveitamento dos terrenc,>s.

T O'T A L : ••••••••••••••••• � 0 '. 26.206,60

Art. 3.° - Revogam-se as disposições çm contrário.

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

raná, em 15 de dezembro de 1943.

(á) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

\
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PREFEITU;RA MUNICIPAL CURITIBADE

D.ECRET.O.,.LEI N.o 80

"

o PRE.E�EITOMUNICIPAL DE eURITIBA, CAPITAL. DO ESTADO DO PARANÁ, usando dá atribuição que lhe
confere 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. 1.0 _ A Receita do Município lie Curitiba, para o'exercíc1ode 1944 é orçád�em C'r;$ 12.920.000,00 (do-
z'e milhões, novf>centos e vinte milcruzeirós) e será constitui da com o produto do. que fôr arrecadado sob as seguintes
rlibrica!f:- "____'-----"-__________ ,. a'

CónlGOS

LOCÀ'L GERAL
i,

Receita

Efetiva

MutllÇão

Patrimonia.

1

0.11.1

1.1

0.12.1

1.2

1.3

RECEITA ORDlNARIA

RECEITA TRIBUTÁRIA

a) Impostos

Imposto Terl'!torial
Imposto- s/frentes não edificadas e outras
(Tabela apensa a Lei n. 45 de 8-'1-1937 e De
creto n. 70 de 1928) ., ... , ..... , ... '

IlllPosto Predial
1 _ lmposto Predial"":' 5% e 10% sôbre o
valor locativo (Decreto-lei -no 46 de 20 de
março de 1943) : ... " ., ....•.... , ..

2 _ Imposto Suburbllllo - 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 ..

i
,..

260.000,00

3.200.000,00

21>0.000,00 J. 400 .000,00

Total

(1'

w
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CÓDIGOS

LOCAL GERAL Total

0.17.3

1.4

0.ÍS.3
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

0.27.3

1.12

Imposto sôbre Indústrias e Profissõ'es

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 é contihuação (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 8-1-1937) .....

4 - Imposto de publicidade (Taoela de im

postos apensa a. Lei n. 45 de 8-1-1937) •..•

5 - Matrícula de animais (Tabela apensa

é\ Lei n. 45 de 8-1-1937) .

6 - Marcação de veículos (Tabela de Im

postos apensa a Lei n. -45 de 8;;'1-1937)

7 - Locação para instalação de bombas de

gazolina (Lei n. 763 de 24-5-1929) .. .• .,.

Imposto sôbre Jogos e Diversões

Imp()sto sôbre diversões públicas (10% sô

bre o valor das entradas - Lei n. 44 de

8-1-37) ... .,. '" •.. ••• '" • • ••••

1. 21. 4 Taxa de' Expediente

1.13 Taxa de Expediente (arto 321 do-Regula-

h) 'r:l"�,ns

....

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 Fiscallza�o e Servl�os Diversos
1.15 'J;'axa d.e aferição de pesos e medidas (Tab€:

la apensa a Lei. n. 45 de 8-1-1937) e letra i

do art. 42 da Lei Estadual n. 15 de 9-10-"1935

- (j.ei Orgânica) ... ••. ••• '" ••• .' .•

1.24.1 Taxa de Limpês3 Púplica.

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 apen!la a Lei n.
45 de 8-1-1937 e Decreto n. 103 de 28-12-38).•

2

Total da Receita Tributá�ia ••• -,t •••• -,.

RECEITA PATRIMONIAL

2.01.Ó Renda Imobiliária
2 ..1 1- Diversos imóveis (Alugueis) .
2.2 2 - Laudêmios(Decreto n. 53 de 30-3-938)
2.3 3 - Fóros (Lei n. 45 de 8-1-1937) .•.. "

2.02.0

2.4

Renda de Capitais

Juros de Bancos ... . .. ... '.. .. �

Total da R�ceita Patrimonial .•• -. ..

Receita

Efetiva

Mutação

Palrimon,ial

':. ...,

1. 300. QOO,OO

1.. 200.000,00

250.0oo,O{l

90.000,00
o-
...

30.000.00

1C.000,OO
...

20.000,00

100.000,00 1.700.000,00

380.000,00

�r� r

20.000,00

�l

SOO.oOO,OO

40.000,00

650.000;00

'I
o
U1

450.000,00

8.50-0:ÕÔO,OO ,-

1.500.000,00

40.000,00

400 •.000,00

150.000,00 59Õ.00,OÓ

.,. 40:000,00

630.000,00

• :� -! 1

";, �

630.000,00
( ..:.:'r-. t
� :".; ".......�.:.
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CODIGO GERAL DESIGNAÇãO DA, DESPESA Total

3 RECE�TA INDUSTRIAL

3.02. O Comunicações

j3.1Rençla dos - Serviços Telefônicos (7% s/ a
renda líquida - contrato) o o o o"

3.05. O' Estabelecime-ntos e Serviços Dive1'S{)s

3.� 1 - Matadouro (Tabela apensa a Lei n. 45

de 8-1-1937) ...... ', .... ' .. ',"-': ..'.-.
3.3 2 - Depósito de Inflamáveis (Lei no 45 de

8-1-1937 e art. 136 da Lei n. 527 de 27 de ja

neiro de 1919) ... ... ...

Total .da Receita Industrial

4" RECEITAS DIVERSAS

4.12. O Receita de Cemitérios

4.1 Cemitérios (Tabela de impostos apénSãa -r;éi
n. 45 de.8-1-1937 e art. 225 e seguintes da Lei

n. 527 de 27-1-1919) o" ..

4.13.9 Receitas Diversas

4.2 Receita de Combustíveis e Lubrificantes (� 4�

. do art. 7.° do Decreto-Lei federaln. 2615 de

21-9-1940) '" '" o" o" .

Total da Receitas Diversas ... '" .,. . ..

TOTAX4 DA RECEITA ORDINA,RIA

�.

�.

5
RECEITA EXTRAORDINARIA

Alienação de Bens Patrimoniais
Venda de terrenos .. , ... .,.

Cobrança da Dívida AtíVI\
Dívida Ativa .. , '.. '., .... ..,

Quóta de Fiscalização Diversa -
Quóta de Fiscalização de contratos

6.11.0
.. - .

5.1

6.12.0

5.2

6.16.0

5.3

6.20.0
Contribuições Diversas
1 _ Qu6ta para fiscalização especial de con
sumo de epergia 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 '" " ."

5.4

5.5

5.6

6.21.0 Multas
1 _ Multas s/impostos (10% - letra m do
artigo 54 das Disposições Gerais da Lei n. 15
de 9-10-1935 - Lei Or�anica) . .., ... o o o

2 - Multas por iI).frações o.. o' o

5.7

5.8

"'6.23.0 Eventuais
1 - -Eventuais .. , .. , , .. , .. o .. , o ..

2 � Venda de Placas . '.. .,. ... ... ., o ...

TOTAL DA RECEITA EXTRAORDINARIA

TOTAL GERAL .. , ...... o ......

5.9

5.10

660.000,00

150.000.00

11.400,00

10.000,00

600.000,00

50.000,00

15.000,00

100.0(}0,OO

5.000,00

Despesa

Efetiva

130.000,60

810.000,00

940.000,00

130.000,00

200.000,00

330.000,00

28.600,00

621.400,00

65.000,00

Mutallio

Patrimonial

940.000,00

330.000,00

10.:100.000,00

t"''''' ",-

500.000,00

1. 200.000,00

/

105.000,00

820.000,00 1. 7ÚO. 900,00 �,520.. 000M

1:1.220.000,00 1.700 .OOQ.OO 12.920. OÕO,OO

'"a.

. �

�
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Art. 2.0 - A Despêsa do Município de Curitiba, parll o exercicio de 1944 é fixada em Cr.$ 1�. 920.000,00 (do�e
'milhões, novecentos e vinte mil cruzeiros). e distribuida pelas seguintes dotações: .

CODlGO GERAL DESIGNACAO DA DESPESA
Despesa

BteUva
Mubolo

Patrlaolllal 1.'0"1

8.02.0

8.04.0

8..04.1

8.04.2

8.04.:1

8.04.4

8.09.0

8.09.1

8.07.0

8.07.1

8.00.0

8.09.1

I

�
,

8.304.0

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

43.560,00
3.000,00

20.000,00

139.650,00
.,

92.�80,QO
3.600,00

.

4.000,00

14.000,00
',i

,

3.000.00

6.000,00

96.900,00

81.000.00

67.200,00

;3.600;00
225.0QQ,00'

36.000,00

AD1\UNISTRA(iA� MUNICIPAL

Dotação h.O 1

GABINETE DO PREFEITO

Pessoal Fixo . ... ... ..,
I

56.760,00

Dotação h.O 2

DIRETORIA DO EXPEDIENTE E DO PES
SOAL

Gabinete

Pessoal Fixo '.. ... '" ,., ,.. .•• ... .,'

Pessoal Variável i":". '.. '" ." '., •. , ..•
Material Permanente ,.. .,' ... .... ". •.

Material de Consumo '.. .., "', ,;. '... . ,.
Despêsas Dh:ersas '" ... ... ". .., ' .• ,

/

38.520,00

3.600,00

21.000,00

50.000.00

'.000,00

Serviço de Expediente . e Portaria

Pessoal Fixo ... '.. . ..

Pessoal Variável '" ' .. . "

56.176,00

15.120,00... -.-.

Sen'iço de Pessoal e Folliaa

Pess9al Fixo ... '" , .. ... ' ..

Pe$soal Variavel ' .
38.760,00

'3,600,00

Serviço de Comunicações

Pessoal Fixo '"

Pessoal Variável '.. ,..... . ..

�

7.200;00

19.800,00

..

BibUotéca pública de Curitiba
Pessoal fixo .,. '" .,. .., .. ,

Material Permanente .,. ." .. ,

Dotação 1\.0 3

DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Diretoria .. .
Pes�oal Fixo .. , .,. ... .., .,. .: .
Material Permanente .,. .,. .., ...

Material de Consumo . o' •• , •• , •• ,

Dcspêsas Divers�s .. , .,. "�.' '_0 ." �- ':-'.,.

Dlvisio de Contabtlidl\de
pessoal Fixo '" O" ' ••

Pessoal Variável ... ..,

Material Permanente .. ,

Material d� Consumo

26.880.00
20.000.00

,o

• '! ".,

.,. ':" ..

• '-'- • -' p' �

..... ,

... , o;.: "

Divisão da Receita e Tesourariá.
Pessoal Fixo '., .. ,

PesEoal Variável .. ,

Reéebedoria e Pagadoría.
Pessoal Fixo ... '.. ..' .,. ..,

Revisão e Preparo da. Reeelta
Pessoal Fixo... , . o' .,. '.. ..,

Emissão e Contrôle da. Receita.
Pessoal Fixo ,.. .., .,. .:. ',,'
Pessoal Variável .. , .. , .. , '...

Material permanente '.. . o o '"
Material de Consumo .. , .,. .,.

.. , "',
. � .

.... '"

-., .,.

....

....

66.760,00

li, ", � •

305,656,00

.,

-,:;'

�

�,

•

o
ex>

.,
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CODIGO GERAL

15.07.2

8.07.3

8.07.0

8.07.1

8.06.0

8.88.4

8.81.0

8.81.-0

8.81.0

8.81.1

8.81.3

8.81.4

8.89.0

8.82.0

8.82.1

DESIGN4,ÇÃO DAP,ESPESA

DesPesa

�fetiva

M�

Patrimo�1 Total

Material Permanente

Material de Consumo ••.. • .•
15.000,00

.�.�. . .. 20.400,00

Divisão TéCnica e de Fiscaliza�ão

Pessoal Fixo .. , .c.. o.. ..' O" •••

Pessoal Variável '" •.• '.. ••• o o••
"

• •• ..' t. 67.200,00

.2.400,00
, .

Oi<' �

Fiscalização de Contratos e de Concessões

.Pessoal Fixo .. ' .. :' '" •• ' •.. • •.' •• o • I I
Despêsas Diversas ... .,. .., '.. .•. .•• o lO

83.880,00

95'O.OQO,00

Divisão de Pavimentação

Pessoal Fixo 31.320,00 .t::3

Conservação de Logradouros Públicos

Pessoal Fixo .. j •• : '" •• ,

Construção de {ógradouros Públicos
Pessoal Fixo ... .., ' ..

Pessoal Variável ... . ..
Material de Consumo ..c.

Despêsas Diversas ". ..' . '.' .. '

46.320,00

67.920,00'
422.7.60,00

370.000,00

776.068;80

'i'

, o

Divisão de Viação.e Transportes

Pessoal Fixo ... .., ... ..' ... 31.320,00'

Viação

Pessoal Fixo

Pessoal Variável
48.240,00

324.360,00

f

8.82.2 Material Permanente ... . .. li.. ... '" ••.
1.000,00

8.82.3 Material de Consumo ..'. ... ..' ... ' ,-, . .. '
110} 000,00

3.82.4 Despêsas Diversas ... ,-. J" •• . .. ... .. . '!'
70.000,00

Matas e Jardins

8.89.0 Pessoal Fixo ... ,.. '"
;--;"

11.520,00
.... , ..... 0••• • 'o,, ., . ;;

8.89.1 Pessoal Variável '" .. . .. . .. . .. - "" ...
250.920,00

8.89.$ Material de Çon�umo ... .., .. , .,. ... .,. 3.0oo!00

'� Transporte, DepósÍt9 ,e Oficinas

.889.0 Pessoal Fixo .. ' '" ... 1 ...... . .. . . "" " .
3!). 720,90

8.89.1 Pessoal Variável.".
,

.. . ... .. . 'O .. !
2.37.,OOO,CO

8.89.2 Material Permanente ". : .. .. . . .. .. o' ......
51.000,00

8.89.3 Material de Consumo ... ..' ... ..' .. ' .. �. 369.000,00

8.89.;4 Despêsas piversas .. . .... . - ... .. . ., . '.1,'
3.4:000,00

Divisão de Saneamento e,Limpeza Pública

8.85.0 Pessoal Fixo '" '.. '" .. , .,' . .. .. . ... 104.280,00 .-0 .....

8.85.1 Pessoal Variável ......
�

665.880,00
l.lol

.. ' .. ' ., .

. "

8.89.2 Material Permanente .. ,
�

10.000,00
.. . .. . ... .........

8.89.3 Material de Consumo .. , '.. .., ..............

� 80.000,00

8.89.4 D�spêsas Diversas ... ..' .. , .. ' .. ' .: .:: : 280.000,00 IU184. Ô28,80
, "

Dotaoão n.2, 8

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇõES, CA�

DASTRO E PATRIMÓNIO
�

Diretoria
. ,- - * ......

8.04.0 Pessoal Fixo .. , .. . .. . ..... .... ...... ..... ..... 55.440,00

c 8.04.2 Material Permanente '" .... .... ... .........
10.000,00

8.04.'3 Material de Consumo .. , .......... '" : ..
..

20.000,00

Secl.láo do Plano da Cidade

8.89.0 Pessoal Fixo '" .•.... ' .. .... '�".-. .. , . "
.- ... 36.240,00'

8.89.1 Pessoal Variável ...
...:'

18.240.00..........................

o 8.89.4 Despêsas Diversas .. , .. , ... '" .:. .., ... , 600.0QO,00

".,



OõDIG08
Locai 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

8.07.2

8.07.3

8.09.0

8.89.0

8.89 ..1

8.89.3

8.73.4

r
8.74.4

8.73.4

8.74.4

8.73.4

8.74.4

8.79.4

,

DESIGNAÇãO DA DESPESA
Despesa

Efetiva

Divisão de Edifica�ões
Pessoal Fixo .. ' .. '

Pessoal Variável '"
Material Permanente

Material Permanente

MaterÁal Permanente

Material de Consumo
•

84.360,00

14.400.00

.
.� .. 5,000,00

Divisão do Cadastro

Pessoal Fixo .. ' .. '

Pessoal Variável ' ..

Material Permanente '"

Material de Consumo '"

Divisão do Patrimônio

Pessoal Fixo ... '" .. '

Cemitérios

PessQal Fixo '" '"
Pessoal Variável '" ...

M.aterial de Consumo '"

90.600,00

30.720,00

5.000,00

103.800,00

' ..

30.240,00

�3.400,OO

5.000,00

Dota�ão n.a 9

DÍVIDA PÚBLICA

Dívida Interna Fundada

Emissão, Unificação e Consolidação

Despesas Diversas

Amortização e resgate de apólices • . •
... ., ..

Despêsas Diversas
Juros de Apólices da Divid,t .. , .,. o,, •• ,

li1.790,OO

Empréstimo da Caixa Econômica Federal de

:l941

Despesas Diversas
Amortização confoi'me contrato de 18-4-1941

Despêsas Diversas
Juros de 7% do empr�stimo tomado da Cai
xaEconômica Federal do Paraná, de acordo
com o contrato de 18-4-1941 .,. .., ., o •• , 1.014.399.70

Empréstimo da Caixa Econômica Federal de

1943

Despês;lS D�versas
Amortização do empréstimo com a Caixa Eco.
nômica Federal, nos termos da autorização
contida !lO Decreto-lei Municipal n. 29, de
1-7-1942 '., '0' "0 ., ••• , ., •• ,. ' •••••

Despêsas Diversas
Juros de 8,5% de empréstimo com a Caixa
Econômica Federal do Paraná. cop,forme au
torização contida no Decreto-lei n. 29, de
1-7-191:\ ... .., '" ... ... ... .,. ..,

94.311,10

Dívida Interna Flutuante
Despesas Diversas .
Restituição de imposto de licença de 1936 e
1937, conforme protocolo firmado entre o Es
tado e o Gomércio em 13-6-937 .. ' ... .,. ..,

,/

-

lUutações

Patrimoniais

70.000,00

130.000,00

850.000.00

10.000,00

332.01)0,00

384.857,90

85.026,90

ia. 000,00

�

Total

.:

-l
�

2.2�2.440,ÓO."

"'.l

.",.-

"-!
(11

� ..

2. 03�. 385,60



..a;�

"-.,........__...

•

.'

TotalCODIGO GERAL D�SIGNAÇAO DA DESPESA
Despe�a

Efetiva.

'1 Wd"I'l�Cl'\�'���"
'�!!_�;��'-:f;" "'

r....:... ir _ ' �);.,

8.29.4

8.48.4

8.29.4

8.38.4

8.90.4

8.93.4

, 8�91.4

8.91,.4

8.95.01

�

3.�5.1

�

8.99.4

<8.98.4

. 8.99.4

8.11.4

8.99.0

8.92.4

8.98.4

8.99.4

'.. 9.400,00

� 38.000,00

50.000,00
�

10.000,00
.,

I

-.J
...,

150.000,00

":I

57.780,00 ,

�
10.000,00

3.00Q100

50.000,00 883.219,80

10.696 .. 115,20 2 : 223 . 88�,80 �12. 920.000,00
I"

Dotação n.') 10

ENCARGOS DIVERSOS

1 - Subvenções

Despêsas' Diversas

Amparos ás Sociedades de Socorro ":,

�

�

Mataoio
Patrimonial

....

'��

2.880,00

Despêsas Diversas

Hospitais e Casas de.Saúde

.

�

Despêsas Diversas

Maternidade e Infância

pespêsas Diversas

E.ducação e Cultura - ' .

2 ---" Prev�dência Municipal

Despêsas Divl'rsas

Funcionários Aposentados ... ... .., ... . •.

;"�' �':,�

Despêsas Diversas

Disponibilidades ... ... '.. .., ... ..• ..,

Despêsas Diversas

Contribuição para previdência do pessqal ope.

rário .,. '.. .., .. , ",' ... '" ... ... '"

Despêsas Diversas -:'

contribuição. para a Legião Bras,ileira de As

sistência ... ... '" ."

Despêsas Diversas

Pensões Diversas ...

�

3 - Outros Encargos

'Junta de Alistamento Militar
Pessoal Variável ... ..,

Manutenção de Próprios Municipais

Despesas Diversas .,. ... . ..

Assistência aos Municípios

Despêsas DiversaS .... ... ... ... . ..•

Serviços Extraordinários

Des.pêsas Diversas ... '" '.. ... ... '" ",

Descontos sôbre Impostos

Despêsas Diversas .,. ... '" ,., '"

Gratificações AdiciQl1,ais Inêorporadas
Pessoal Fixo ... ... '.. ... '" ...

Indenizações, Restituições e Reposições

Despêsas Diversas '" ... ... .,.. .., ...

Proteção á Familia
Despêsas Diversas ...

Despêsas Eventuais

Despêsas Diversas ... .., , , .
,

. , .
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Art. 3.0 - A arrecadação das tributações consignadas (Material para conservação de pontes e pontm�ões) - 7.28

nas diversas rubricas orç.amen.tárias, será feita de acôrdo com I (Materiais para obras novas) e 7.52 (Materiais para obra.s
a legislação e os regulamentos em vigôr e demaj.s instruções de saneamento).

expedidas pelo Prefeito Municipal. . Art. 5.° - A abertura de créditos suplementares, espe-

Art. 4.0 - As consignações destinadas á aquisição de ciais e extraorçamentários depende de recursos para atender

material de consumo e a pagamento do pessoal, serão distri- á despêsa, que deverá ser acompanhada de exposição jus

buidas por quodecimos 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 exercício financeiro começará em 1.0 ,de

responsabilidade do Diretor do Departamento. janeiro e terminará em 31 de dezembro, com um mês adieio-

Parágrafo único - 'Não estão compreendidas na obriga- nal para a SUa liquidação e encerramento.

toriedade contida nêste artigo, por conveniência da marcha 4rt 7.0 - Rev'ógam-se as disposições em contrário.

dos se�viços, as cOI,lsignações constantes dos seguintes Códi- Palácio da Prefeitura Münieipal de Curitiba, Capital do

gOl> Locais: - 7.18 (Material para conservação da pavimen- Estado do Paraná, em 28 de dezembro de 1943.

t3.ção) ,- 7.19 (Material para novas pavimentações) - 7.20

(Materiais para conservação de ruas não revestidas) - 7.27 I <a) ALEXANDRE BELTRAO

TABELAS ,EXPLICATIVAS DO ORlÇAMENTO DA DES PESA PARA 1944 oo.J
(»

r
CÓDIGOS

Local Geral DESIGNAÇAO DA DESPESA Parcela Consignação Efetiva

Mutações

Patrimoniais Total

ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL

•

1

Dota�ão n.o 1

GABINETE DO PREFEITO

8.02. O Pessoal Fixo

1.1 Subsidio do ,Prefeito ... . ..

1.2 Representaçã'o do Prefeito
1.3 1 Oficial de Gabinete (em comis-

são) .,. ... . '-0 ' ••• ,. • ••

24.000,00

12.000,00

9.600,00

li- • 2 kSSd £3&11 a e li i 26" i i_

1 Motorista Classe G ... ... .,. 6.000,00

1 Contínuo Classe E ' .. ... .. . 5.160,00 56.760.00 56.760,00 56.760,00

Dotaçã9 n.O 2

2 DIRETORIA DO EXPEDIENTE

E DO PESSOAL

Gabinete

8.04.0 Pessoal Fixo
2.1 1 Diretor - Gratificação de fun-

ção ........ , ' .... , ...... 3.000,00

1 Oficial Administrativo Classe V 18.000,00

1 .Escriturário Classe I ... . .. 7.200,Oil

1 Auxiliar de Escritório Classe E 5.160,00 ....,

1 Continuo Classe E ' .. ' .. .. .
5.160,00 38.520,00 38. 520,OU -o

-----

8.04.1 Pessoal Variável

2.2 Pessoal Variável do Gabinete do

Diretor, conforme tabela numé-

rica .. . .. . . .. o, • o" ...

3,600,00 3.600,00

8.04.2 Material Permanente

2.3 Móveis e utensílios o o o ... ... 4.000,00

2.4 Livros e encadernações ... .. . 2.pOO,00 6.000,00 6.000,00

8.04.3 Material de Consumo

2.5 Material de Expediente . , . ' .. 15.000,0/)

2.6 Material elétrico e accessórios . 1 �000,00

2.7 Material ,para limpeza e conser- lo'

vaç%io .,. .. . .. . .. . ' .. . .. 5.000,00 21.000,00 21.000,00
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CÓDIGOS
I

Mutações
Local Geral DESIGNAÇAO pA DESP�SA Parcela Consigfta1láo Efetiva Patrimoniais Total

8.04.4 D,espesas Diversas

2.8 Publicação de atos 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 50.000,00

"Serviço de Expediente e Portaria

8.09.0 Pessoal Fixo

:q2 1 Escriturá'rio Classe N .. . ... 9.600,00

1 Escriturário Classe' I
" . ' .. 7 .200,0�

1 Auxiliar de Escritório Classe G 6.000,00

1 Auxiliar de Escritório Classe E 5.160,00
O:l

1 Arquivista Auxiliar Classe E . 5.160,00 o

1 Arquivista Auxiliar Classe D . 4.800,00

1 Guardiãp Classe E ... ;. .. .. . 5.160,00

Excedentes:

1 Parteiro ' .. ... .. . . .. .. . 6.048,00 ,

1 Telefonista ... ... .,. ... . .. 6.048,00 55.1'78,00 55.176,00

8.09.1 Pessoal Variável .

.�
.

2.13 Pessoal Variável. do Serviço de
.

Expediente e Portaria, conforme i ..:�

�ábela numérica '.. ... '" ... 15.120,00 15.120,00 �.i

Serviço (le Pçssoal e FôUtas

8.07.0 Pessoal Fixo

2.14 1 E�crjturário Classe' L .. . ; ... 8.400,00

j.

_ £! • fi -, ti ç t" Jtt 2 1 Si ia a.a Oi J .J. L�

'2 Auxiliares de Escritório Classe
H a er.$ 6.600,00 '" ... . ..

2 Auxiliares, de Escritórib elasSe

G .a er.1( 6. OOO,QO •• '00 '., • d.

1 Auxiliar de Escritório elasse E

13.200,00

12.000�0

5.160,00 38.760,00 38.760,00

2.15
,.

I;'essoal Variável

.Pessoal Variável do Serviço de

Pessoal e Fôlhas, conforme tabela

numérica ' ,
,.

3.600,00 , 3.600,00

8.07.1

Serpiçode Comunicações
�t.:

8 ..09.0 Pessoal Fixo

� .16 1 Efi'criturário Classé I 7�200,OO '.'1�200,OO
:)-

8.09.1 Pêsso'al Variável

2. 17 Pessoal Variávd do Serviçóde""
Comunicações, conforme' tabela

numérica ... '" i... • i. .:: .'.

co
....

19.800,00 19.800,00

Bibliotéca Públjcã de Curitiba

2.18

8 . 34 .0 Pes'soal Fixo

�, 1 Bibliotecário elasse P ... . ..

1 Auxiliar de Escritório Classe R

1 eontínuo elasse. E

1, Servente elasse C, .,.. '" ...

10.800,00

6.600,00

5.160,QO

4.320,00 26.880,00 �6.880,OO

2.19

2.20

8.34,2
f

Material Permanente
Aql.!ísição 'e çncaqerna�ão de li.
vros , .

Móvei.s 'e lJ,tensílios' ' .. ;;

18.000,00

2.000,00 20.000,00 20.000,00 305.656,09

'"
..

�
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CÓDIGOS . Mutações

Local Geral DESIGNACAO DA DESPESA Parcela Consipaoão Efetiva Patrimoniais Tota'l

Dotação n.O 3

3 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Diretoria
,

8.04.0 Pessoal Fixo

3.1 1 Diretor - Gratificação de

função ... ••• -o ••••••• . , .
6.000,00

1 'Oficial Administrativo Classe

X ...... .. . .. . .. . ...
20.400,00

",

1 Auxiliar de Escritório Classe '(XI.

'G .. , 6.000,00 IV
.. . .. . .. . .. . .. . ., .

1 Motorista Classe G... '" .,. 6.000,00

1 Continuo Classe E ... .. . ... 5.160,00 43.560,00 43.560,00 ,

íL 04. 2 Material Permanente

3.2 Móvéis e utensílios .. . ' .. .. . 3.000,00 3.000,00
.

8.04.3 Máterial de Consumo

3.3 Materíal para 'limpeza e conser-

vação .. . .. . .. . .. . ... '. , 2.000,00 2.000,00

�
8.13.4 De?pêsas 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,pO 139.650,00

ri UI I La,,, ....' LLa. , li$ 1212 I I:: a;�

, Divisão de Contabilidade

8.07:0 Pessoal Fixo

3.5 1 Chefe de Divisão -:- Gratifica-

ção de função ... ... ., ..
1 Contador Classe V

1 Contador Classe T

r Contador Classe.R ... . ..

,I :Guarda Livros Classe. P ." ..
1 Escriturário Classe L ... . ..

1 Escriturário Classe I .. ; ....

Í Auxiliar de Escritório Classe

H .. ' ... ' ........

1 Auxiliar de Escritório Classe

'E ., ...

1 Servente Classe C ...

3.000,00

18.000,00

15.600,00

13.200,00

10.800,00

8.400.00

7.200,00

6.600,00

5.160,00

4.320,00 92.280,00 92.280,00
�

'",

VJ

4.000,00 4.000,00
....

14.000,00 14.000,00
�

.�

. .
<-

3.600,00 3.600,00

8.07.2 Material Permanente

Móveis e utensílios •..3.6

8.07.3 Material de Consumo

:3. '1 Matétiàl de Expediente
,3.8 Materiais diversos ...

12.000,00

2.000,00

8.07. t Pessoal Variável
S.9 Pessoal Variável da Divisão de

Contabilidade, conforme tabela

númerica .. , ... ... ... ..,

Divisão da Receita e Tesouraria.

8.09. O Pessoal Fixo

3.10 1 Chefe dê Divisão - Gratifica-
ção de função ...' ... ..; .,.

J.

3.000,00 3.000,00
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TotalCODIGO GERAL

�

DESIGNACAO DA DESPESA

8.09.1 Pessoal Variavel
3 . .11 Pessoal Variável da Divisão da

Receita e Tesouraria, conforme

tabela numérica .... , ....

Recebedoria e Pagadoria

8.09. O Pessoal Fixo

3.12 1 Tesoureiro Classe V ...
1 Auxiliar de Tesoureiro Classe
Q '" '" .

'1 Auxiliar dê Tesoureiro Clas-

se N ." ' .... '.' '" .... '"
2 'Oficiais Administrativos Clas-

se Q aCr.$ 12.000,00 ... . ..

1 Guarda Livros Classe P '" ..

1 Escriturário Classe N '" . ..

2 Auxiliares de Escritório Clas-

se G a Cr.$ 6.000,00 : ... ' ..

Ql1ébra de Caixa

8.09. O Pessoal Fixo

3.13 Québra de caixa a 1 Tesoureiro

Classe V ... ... ... ... . ....

Revisão c Preparo da Receita

8.13. OPesso�l FixQ

18.000,00

12.000,00

9.600,00

24.000,°9
10.800,00

9.600,00

12.000,00

./

6.000;00

96.000.00

900,oÓ

Despesa

Efetiva

6.000,00

�.

...

'96.000,00

900,00

Mu�

Pairlmonlal

l-

O>
....

LO i i : 1 $$ I' 4iJ li CAL iLftsa:. £ da La t4 4«4 x& i3.l8_

3.14 2 Oficiais Administrativos Clas-

se Q à Cr.$ 12.000,00 .

1 Escrituràrio Classe l� •.• ••• •

1 Guarda Classe J ... . ..

4 Gtiarãas Classe H a Cr.$ .

6.600,00 '.. .,. ... .. '. .'.... •
2 Auxiliares de Escritório Clas

se li a CJ:.$ 6.600,00 .... '.

Emissão 'c Contrôle tIa Receita

8.07. O Pe;;soal Fixo
3.15 3 Escriturários Classe I a .

Cr.$ 7.2'00,00. ,.. . .... '" .
2 Auxiliares de Escritório Clas-

seH a Cr.$ 6.600,00 '" ..

1 Guárdét Classe H ... . ...
1 AuxiliaI' de Escritório Classe G

3 Áuxiliares de' Escritório "CIU-
se.E a Cr.$ 5.160,00 ' ..

1 Servente Classe C '.. .,.

8.07.1 Pessbal Variável
3;16 Pessoal Variável do Serviço de

Emissão e Contrôle da Receita,

conforme tabela numérica

24.000,00

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'

8.07'.2 Material Permanente

3.17 Move�s e Útensíliç>s .,. ... ... 4.000,00

:3 .18 Aparelhamento Meéaniço

Pagamento a efetuar no exerci..,

.� cio ... ... ... ... ... ... ..' 221.000,00

8.07.3 Material de ConSUnlO
8.19 Ma,terial de Expeditmte •..• . •.

l D

iiiiiIiiiIiiiii

..

.C'

81.000,00

67.200,00

3.600iOO

225.000,00

36.00Q,OO

81.000,00

'\

67.200,00

3.6Ô'O,00

�

�6:00o,pO

�

ex>
(JI

225.000.

�

�
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, CÓDIGOS Mutações

Local Geral DESIGNAÇãO DA DESPESA Parellla Consignação Efetiva Patrimóniais Total

----
�

,

Divisão de Fiscalização
" .

6.12 O Pessoal Fixo

3.20 1 Chefe de Di-visão - Gratifica-

ção de função ," .. . .. . ... �.OOO,OO

1 Oficial Adn;ünistrativo Classe

V ... .. . .. . ' .. . .. . .. . . 18.000,00

1 Oficial Administrativo Clas-

se U ...... ' ............ 16.800,00

2 OfiCiais Administrativos Classe ..

S a Cr.$ 14.400,00 ... ... .. . 28.800,00

4 Fis.cais Classe Q a Cr.$ ....

O>
12.000,00 .,. .. . .. . .. . ... 48.000,00 o-

10 Guardas Classe J a Cr. S ....

7.800,00 .. . .. . ' .. . .. .. . 73.000,00

.15 Guardás Classe H a Cr. $ ...

6.600,00
" .

• •• -o •• ... . .. 99.000,00

1 Escriturário Classe L � . . ... 8.400,00

1 AuxIliar de Escritório Classe

H ... ' .. .. . . .. .. . . , . .. . 6.600,00

1 Auxiliar de Escritório Classe

E ... o •• o •• o.' o ••••• o •• 5.160,00

" 2 Motoristas Classe G a Cr. $ ..

6.000,00 ... . , . .. . ... .... . 12.000,00

1 Contínuo. Classe E ... .. .
. .. .-. 5.160,00

1 Servente Classe C ' .. .. . .. . 4.320,00 333.240,00 333.240,00

8.12.1 Pe);soal Variável

3.21 Pessoal Variável da Divisão de .:

r JII 2 I 2 as ..• a LI)I 11.'1 "£ J I I' ,se _.Li! :......

Fiscalização, conforme tabela nu-

mérica ... ' .. .. . .. . .. . . .. 19.2QO,00 19.200,00

8.12.3 Materia� de Consumo

3.22' Material de Expediente ..-. .. 10.000,00

3.23 Material para limpêsa e conser-

vaçã,o '... .. . .. . .. . .. . . .. 2.000,00 12.900,00 12.000,QO

Locomoção

8.12.0 Pessoal Fixo

3.24 Locomoção de Guardas ... ... 6.000,0,0 6.000,09

Agências Distritais 1

I

8.13.0 Pessoal Fixo

3.25 2 Guardas Classe J a Cr.$ ... . .. ,00
....,

'7.800,00. ' .. .. . .. .
., . .. . 15.600,00

2 Serventes Classe C a Cr.$ ..

4.320,00 '; .. .. . ' .. .. . 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 Jiml?êsa e conser-

vação .. . ' .. .. . . .. " . . .. 600,00 1.600,00 1.600,00

Depósito de Inflamáveis

8.69.0 Pessoal Ifixo

3.28 1 GUarda Classe H ... " . .. . 6.600,00

1 Guardião Classe C '" '" ... 4.320,00

1 Servente Classe C "'1 ••• ., . 4.320,00 15.240,00 15:240,00



�

.,

TotalDESIGNAÇÃO DA DESPESACODIGO GERAL

Despesa.

Eletiva '

Mutação

J,'atrimonlal '.

Aferição de Pesos e Medidas

8.12. O J?essoàl Fixo

3.29 1 Escriturário Classe N '" .

1 Escriturário Classe, L ,., .

1 Serv.en'tc Classe C ."

8. 12.3 Material de Copsun:w

3.30 Chumbo para aferição . � ..� .

Matadouros :M:unicip:ais •

8.69. O Pessoal Fixo

3.31 1 Oficial Administrativo Clas-

se S ..

1 Auxiliar de .Eseritório Clas-
se E .

t Servente Classe G ...

Pessoal Variável
Pessoal Variável conforme ta

bela numérica, para os Matadou-
ros' Municipais . n••••••• - •••

8.�9.1

3.32

8.69 . 3 Material de Consumo

3.33 Combustível e outros materiail:!

Serviço Sanitário

8.46. O Pessoal Fixo
. �

�
��."

--

�3.34 1 Médico Cla1?se S ... . i. ... "
2 Veterinários Classe- Q a Cr;$

12.0.00,00 : ..... '" .... :..
1 Veterinario Classe N '.. . .. ,

5 Guardas Sanitários Classe E a
:5.160,00 ..... .'... ... ... ..

1 Servente Classe' C' ".

8 .46.3 Material ,de. ConsumQ

3.35 Med!camentos, �tc. . •.

8.46.4 Despêsàs Diversas •

Exames radiológicos ".

.... .

3.36

Dotação D.o 4

4 ALMOXARIFADO

8.07.0 Pessoal Fixo

4.1 l.Almoxarife --- Gratificação de

função \ .

1 Oficial Administrati \TO Clas-

se S .... � .......•.... '"
1 Guarda Livros Classe P . .,.

1 Conferente Classe G . -.. ..

1Confereqte Classe � ... .:

1 Servente Classe.A .•. ..'. . ..

8.07.1 Pessoal Variável

4.2 Pessoal Variável do Almoxarifa
do, conforme tabela numérica ...

8.07.. 2 Material Permanente
4.3 . _Móveis - e utensílios

9....6!lO,00,

.i8.,00,00.

4,320.ÓO

14.400,00

22.320,00

1.000,00

I-�í'"
� .'

5.160,00 'f"'r.��-'"

4. 320;00 �_:880,OP

l�,'.!OO;OO

24.000,00

9.600,00

25,800,00

4.320,00

2,4001°0

14.400,00

10.800,00

6.000,00

5.160,00

3.600;00

�

��.--....

105.640,00

12.000,00

78. 12(),OB

2:00Q.QOc

2.000,00

42.360,00

3.3tlOJOOc

c2.OM,OO

,

22.320,00

1.000,00

23.8,80,0,0

-.

105.640,00 I

12.000,00

qzg".�r�

78.120,00

2.000,00

2.000,00

42.360,00.

3.360,00
;,

� 2.000,�

'"
CXl
go

g

-- ....

'-�
"

�

lj,

'1.479.270,00

•oQ

I

1"- ,,. \�.

.,



OõDIGOS

Local Geral DESIGNAÇãO DA DESPESA
D�spesa

Efet.va

Mutações

Patrimoniais Total

8.07.3 Material de Consumo

4.4 Material de expediente ... . ..

4.5 Material para limpêsa, conserva

ção e accessórios ... ... '.. ' ..

8.07.4 Despêsas Diver�as

4.6 Diyersas despêsas ...

-5

Dotação n.o 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 .,. ... . ..

8.13.2 Material Permanente

5.2 Móveis e utensílios .

5.3 E.n.cadernações '" '" ' .. '.
5.4 Aquisição de livros técnicos

8. 13.3 Material de Consumo
5.5 Material para limpêsa. conser

vação e'accessórios ...

5.6 Matérial de expediente

8. 13 .4 Despêsas Diversas

�.. r ::1::;:'--' �
. " . � ....... ",

"'" � .

........

5.7

5.8

Despesas Judiciais ., ..... , ...

Diversas despêsns .. , .. '

Serviço da Divida Ath'a

8. 1LQ Pessoa1 Fixo

5.9 1 Advogarlo classe Q ...

1 Escriturário Classe L '" .

1 Escriturário Classe I '" .

1 Auxiliar qe Escritório qasse FI
1 Auxiliar de Escritório Classe E

l Servel}te Cla..,se C '.. '" ...

8.11.4 Despêsas Diversas
5.10 Porcentagens sôbre n arrecada

ção da Divida Ativa

D9tação D.O 6

fi SERVIÇO DE ESTATI'5TICA-

8.07.4 Pes.soal Fixo

6'.1 1 Agente de Estatística ... . ..

1 Estatistico Xuxiliar Classe I ..
1 Estatístico Auxiliar Classe H
1 Servente Classe C

8.07.1 Pessoal 'Variável

6.2 Pessoal Variável do Serviço de
Estatística, conforme tabela nu

mérica... .,. '.. . ..

8.07.2 Material Permanente

f!.3 Móvel!? e utensílios

3.000,00

600,00

20.400,00

6.600,00

5.160,60

1.000,00

1.000.00

1.000,00

500,00

,4.500,00

5.000,00

1.n.OO;00

12 . .000,00

8AOO,OO

7.200,00

6.600,00
5.160,00

4.320,00

"f'r

9.600,00

7 .200,00

6.600,00

4.�20,OO

3.600,00

1.000,00

32.160,00

,3 •.0,00,(10

5.000,00

�

6.090;00

43.680,00

3.600,00

1.000,00 G2.320,00

-e

O:

t

32.160,00

3.000,00 •

5'.600,00

":.aIo�"*,,,,

'�/1"".....� " - .
� ,

-'

D �

6.000,00

.,. ...�

i�

43.680,00

: ',!I ¥. �" -e oeo-.tj;"r�-'" -.

36.000,00 36.000.00

27.720,00

13.200,00

2.000,00

125.840,00

-o
....'

.-::

J

27.720,00

13.200,00

-'''r'''::�'''' '-- r -.•.•

2.000,�



lO ..;

CODIGO GERAL
Total

c

r� .

DESIGNAÇÃO DA DESPESA
Despesa

Efetiva

Hutacio

Patrimollial

8.07.3 Material de Consumo

6.4 Material d.e expediente
6.5 Material para limpêsa, conserVa

ção e atcessórios '" '" ",,' "

• 8.07.4 Despêsas Diversas �

6.6 Diversa's despêsas .

7'

}!,�'" '-0

Dotação n.o 7

DEPARTAMENTO DE OBRAS
E VIAÇãO
Dlretoría

8.04. O Pessoal Fixo

7.1 1 Diretor - :Gratificação de furi-

ção ,. ' '" ..

1 En�enheiro Cla�se :x . ...

'1 Auxiliar de Escritório Classe G

J Motorista Classe G '" '.,

1 COntínuo Classe E '" ...

,...,.,. --..,-.._-.....- ..'''--

Serviço de Protocolo,Expediente

� e Contrôle .

8,07. O Fessoal Fixo

7.2 1 Qficial. Administrativo, Clas-
se' U ...' ... '" .. ' ..' .....

:�.-

�

7.3

7.+

1.5

8.07.3

7.6

7.7

7.8

�

8.07.0

7.9

o

. ...., .... -',

1 Escritllrário Classe N ...

1 Escnturál'io Classe, I '"
1 Continuo Çlasse E

Màterial de Consumo
1Y.iateria\ de expedientê . ",

Limpêsa e .conservação . ...

Material para levantamentos to

pográfiços... ... .. ... . ....

Divi�ão Técnica e de'FiscalizaçãQ

Eeswal Fixo "

1 .Chefe dé Divisão -Gtatifica-
çªo, de função '" . .. ' .

1 Engenheiro Classe V . .

1 Engcnh�iro ClasseS ;... ..
1 Desenhista Classe.P .., ..

1 Desenhista Classe L" ...•... ,..

1 Auxiliar de Désephista Classe H

1 Auxiliar de Desenhista Clas-

se G ... ' .. '" .... ',�

3,600;00

360;00

1"'-

......

ti. 000,00

20.400�OO

�-;,

3.-960,00

1.20'0,09

,;.�

�

6,.OOO,no C:l

6.000,00

5.160,00 _43.560,0£

16.800,00

9.6Ôo,oô
7,.�OO,OO

5.160;00

5.000,00

10.000,00

"r

3.960,09

1.2QO,ÓO

'"�

43.'560,00

� '",
.;

-:�

38.760,00

7,200,00.

15.000,00

-'°h� ��ArJ:./-

38.760,OÕ

__7.200,00'

15.00,0,00

3.000,00

2.-400,00 ". 20.400,00' . 20.400,00

----.�:�B.�i:� � ,1y£tMi�:l� � ;�.�� .�

3.000,00

18.0ÓÓ,ÕÕ
14.400,00

10.800,00

8.400,00

6.600,OO�

6.000.00 67.200�00
:

'1

'67.. 200,00

;f�

.1

15�000,O�

�

48.080;00

..o '\�

Iv

�

�
.

8 :07.1 Pessoal' Variável

Pessoál� Variável do Serviço de

Protocolo, Expediente e Contrôle,

conforme. tabelà numérica

8.07. 2 Material "Permanente

Móveis ..e utensílios " .

Instrumentos e <lparelho�

.13

�

.;t

�

!!f

1
,to '-D

ç.>

�

,;J

,"

�

:>it

g

g



CóDIGOS
,

Muta�es
Local Geral DESIGNAÇÃO DA DES"PESA Parcela Consignação Efetiva Patrimoniais Total'

8.07.1 Pessoal Variável

7.10 Pessoal Variável da Divisão Téc-

niC2 e de Fiscaliação. -conforme

tabela numérica .. , .. . " . . .. 2.400.00 2.400100

Fis�lização de Contratos e de

CO'7lcessões

8.06.0 Pessoal Fixo

7.11 1 Oficial Administrativo Çlasse S 14 ..�00,OO

1 Oficial Administrativo Classe Q 12.000,00

1 Escriturário Classe L 8.400.00 '... . ...

.0"..-

I Escriturário C)asse I 7.200,00 -o... . .

0&>-
I Guarda Classe J .. . " . . .. 7.800,00

2. Guardas Classes H a Cr.$ ....

6.(;00,00 ' ..... '" ...... 13.200,00

4 Guardas Linha Classe C a ér$
4,320,00 ... ., . .. . o' • •• o 17 .2�0,00

8'3 o 880,ÓO1 Servepte Classe A . ',' o' • .. . 3.600.00 83.880,00

---�-

8.88.4. Despesas Diversas

7.12. Iluminação Pública ' .. " . ':0;0 950.000,00 950.000,00

Divisã.o de Pavimentação "-

8.81.0 Pessôal Fixo

7.13 1 Chef6 de Divisão � Gratifica-
ção de função .... .. .

" . . .. 3.000,00.

1 Engenheiro Classe V
... . . 18.000,00

,.

-':'�'lIo �"

1 Motorista Classe G '" .,. '" 6.000,00

1 Servente Classe C .. o 00 o o' • 4.320,00 31 .. 320,00 31.320,00

Conservaçiío de" Logradnuros J>ú-

blicos -'

\

8.81.0 Pessoal Fixo

7.14 1 ..Engenlwiro 'Classe S- ' .. .. ... 14.400,00
1 Topógrafo Classe P '" '.. . .. 10.800,00

1 Mestre de Obras ClasseN ... 9.600,UO

1 Feitol' Classe I ... .. . .... . '7.200.00

1 Apontador Classe C ., . .. . 4.320,00 46.320,00 46.320,00
,

Construção de Logradouros PÚ-

blicos

.8.81.0 Pessoal Fixo.
-o7,15 1 Engenheiro Classe T .".. .., ... 15.600,00 Ul

1 Engenheiro Classe S '" .. _.... 14.400,00

1 Topógrafo Glisse p '.. ... . .. 10.800,00

1 Feitor Classe L ... '" ,.. . .. 8.400,00

2 Feitores Classe I a Cr.$ o •••

7.200,00 .. . . , .
" . " . . . 14.400,00

1 Apontador Classe C '" ... • o 4.320,00 67.!)20,00 67.920.00

8.81.1 Pessoal Variavel

7.16 Pessoal Variável da Divisão de

Pavimentação, confonne tabeia
numé,rica ,.. ... ... '" ... . .. 337.800,00

7.17 Transporte contratado '" '" .,. 84.960,00 422.760,00 '422.760,00
f

8.81. 3 Material de Consumo

7.18 Material para conservação da pa-

vimentação ....
" . .. . .. . ' .. 1:a0.00o,oO



�

�

Total

CÕDIGOS
,Local Geral DESIG�!\Ç.íiODA DESPESA

7.19

7:20

Parcela

)VraterÚll para novas pavimentâ-

ções ." .•. ... ... .,. ...,.. 240.000,00

Materiais para conservação de ,

ruas não revestidas ... '" ... ..' 10.000,00

8.89. 4 Desp�$as Diversas
7.21 Pavil1lcntação por contrato ..••

Di\'isão de Viação e Transportes

8.89.0 Pessoal Fixo

1 Chefe de Divisão - G�atificação
de funç&o ... - . .. '.. .'.. . ..

r 'Engepheiro Classe V ... ., ...

1 Mctorista Classe G ...

1 Servente Classe C

7.22

Viação

8.82.0 Pessoal Fixo

1 Engenheiro Classe T '" "..
1 -Seccionista Classe I ." . ..

1 Servente Classe C .
2 Feitores ClaSse L a Cr.$ .

8.400,00 ... ... .., .. '. . .

1 Apontador Classe C

7.23

8.82.1 Pessoal Variável

'"'l- ••
,,-

7.24 ,Pessoal Y<lriáyel <:Ia ServjçO, de

Viação, conforme tabela numé-

rica ..... : ' .... '.. ','

Transporte contratado7.25

8.82.2 Material Permanente

7.26 Ferramentas ... . ..

8.82.3 Material de Consumo

7.27 Material para conservação de pon,..

tes e' pontilhões ... ... '.;-. . ..
7.28 Materiais pará obras novas .. : ..

\

8.82.4 Déspêsas Diversas

7.29 Construção de ,estradas por çop.-

trato ...... ' ....•.. ' ... , .. �.

�Iatas e Jardins

8.81. ° Pessoal Fixo

7.30 1 Feitor Classe I '.. . < •

1 Apontador Classe C'

8.81.1 Pessoal Variável

7.31" Pessoal Variável do Serviç,ó de
Matas e Jardins, conforme tabela

numérica .;, .. ,' "',
7'.32 'Transporte contratado ... '" ..

8.81:3 Material de Consumo

7.33 Materia1- para conservação de ma
tas e jardins . ',' ..., '" ... . ..

�

• ; e

3.000,00

18.000,00

6.006,00
4.320,00

15.600,00
7.200,00

4.320,00

16.800,00

-4.320,00

,I!.. �

� �:.. '

266.280,00

58.080,OQ

...

'30,.000,00

80.000,00

7.200,00

'4,.3�0,oo

241.560,00

9.360,00

Consignação

370.000,00 •

776.068,80

,31.320,00

48.240,00

Efetiva

Mutações

Patrimonia�s

370:000;00

776.068,80

-o

'"

31.320,00

�

#

48.240,00

:...":'� -:-.' iC$i��...�;..: �!J":
,..��._ � ., �_.� �-''''�t<-�'��.��..

324.360.00

1.000,00

110.000,00

70.000,00

11.520,00

250.920.00

3."OOÓ,00

"

324.360,00
" �-. �

1.00Q,OQ
,. ".

110.000,00

70.000,00 r
'-o
'-l

11.520,00

/

250.920,1)1)

3.000,Q(l
�
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CÓDIGOS
I.ocal Geral. DESIG,NA!Çlio DA DE�PESA

�oial

Transporte, Depósito e Oficinas

8.89.0 Pessoal Fixô

1 Engenheiro Classe oS ••• '.. ."
1 Auxiliar de Escritório Classe H

1 Mestre de Oficinas Classe L .

1 Mecanico Classe G ."
1 Servente Classe é ..:

7.34

8.89.1 Pessoal Variável

'.35 Pessoal Variável do Serviço de

Tr�nsporte, Depósito e Oficinas,

conforme 'tabela numérica

8.89.2 Material Permanente

7.36 Aquisição de accessórips para veí�
culos ',',' .

7'.37 Adatação de aparelhos de gazoge",-

nio ' .. '" ' .. '"
7 .38 Semovente e pertences '" .... �
7.39 Material permanente para as ofi-

cinas '" . o. '" ..... •.• ••• • ••

8.89.3 Material de Consumo

Pe�as para veículos ....

Materiais para o depósito e o�ici- •
nas ' o o •• ' ••••••••

Aquisição de pneus ... ., o '.. ••

Combustíveis e lubrificantes ...

7.40
7.41

7.42

7.43

.....�.; £ ª g tJAii< __.'..,-•. ,�.. '. . '.:':"�'.' '�,'• ..".-,.0; ..
". �--h\

7.44

7.45

Forragens diversas ..... " . o .0 ...

ferragens '.. ..'. •..... '... . ..

7.46

7.47

8,.89.4 .Despêsas Diversas

Cçnsêrtos de veículos e compresso.
soras em oficinas particulares ..

Ornamentação e iluminação para

festividades cíVicas .,. '.. . ....

Divisão 1J� Sª,neamento e !Limpêsa .
rú�lica

8.85, O Pessôal Fixo

7.48 1 Chefe de Divisão - Gratificação
de função . '" .. , '.. ,.,. . .•

1 Engenheiro' Cla,sse V •... ' .

1 Engen):1eiro Classe S '.. .,. . ..

1 Oficial Administrativo ClasseQ

1 Servente, Classe C ... .. o o, •••
1 Mestre de Obras Classe N '"
2 Feitores Classe .J:.: a Cr. $

8.400,00 .. , '" .,. ... . •.•

1 feitor Classe I .... '.. :.: ; ..
1 Feitor ClasseG .. , ... '" ...

3 Apontadores Classe C a Cr. $ ..

4/320,00 ... ... ... ... . .....

8.85.1 Pessoai Variável
7.49 Pessoal Variável da Divisão de Sa

neamento e Limpêsa Públicá. cop.

forme tabela numérica 'o. . ....

'],.50 Transporte contrat�do '" .... , ..

.-� '7!-�10< J'

3.000,00

18.000,00

14.400,00

12.000,00

4.320,00

9.600,00

Parcela

14.400,00

6,600,00
8...400;00
6.ooo,OQ

4.3_20,00

15.000,00

20.000,00

6.000,00

10.000,00

40. QQO,O()

25.000.00

20.000,00

230.000,00

48� ÓOO.OO
6.000;00

24. (){)O;OO

10.000,00

11),800,00

7.200,00

6.000,00

�.2.960;00

637.800,00

28.080,00

,

ConsignaOáo
Mutaçõ�s

PatrpnoniaisEfetiva

,

-
3Q.720,oo 38.720,00 .\

�1

237.000,00 237,000,00 ..
Clt

�

�"

51.000,00 51,000,1)9
;,

�

",,�"'!!.b:�..'\'

369.000,00 369.'000,00

34.000,00 34.000,00

" I

,):8

,. ;< • ., '"

r

'104.-280,00 1.04.280,00

665.880,00 665.880,00

�",



'"
'-CÓDIGOS
�ocal Geral

, á�9.2
17.51

/7.52

/ 7:53
/

/ 8
,

DESIGNAÇAO DÁl)ESPJ<;SA,

Material Permanente

'Ferramentas '" .,.

8,.89,3 Material de Consumo

Mãterlais para obras de sanM-

mevto ' .•' ... '" ... ..• ••• . ••

8.89.4 Despêsas Diversas

. Obrás de saneamento por' contra"

to : :

Dotação 0.0 8

DEF.ARTAMENTO DE .EDIFICA.
çõES, CADA$TRO E PATRIMÔ
NIO

Diretoria

8.1

8.04. O Pessoal Fixo

1 Diretor - Gratificação de fun-
ção .•..........•.. " ..•. ,

1 Engenheiro Classe X , .. ,

1 Escriturário Classe.L .' ..

r Auxiliar de Escritório Classe E-
1 Motorista Cla�se G '"
1 Cont4tuo Çlasse E '" ." .
1 Servente Classe ç '" .

� "'-.

8.04.2 Material Permanente

8.2 ,Móveis e utensílios •..

8.04.3 'Material de. Consumo

8.3 Matcrfal de expediente ... ' ,.
8 ..4 Materiais diversos .." .. , .
8.5 Impressos e fichas .. � .

Secção do Plano da Cidade

9.89.0 Pessoal Fi:l,{o

1 Engenheiro Classe V '" ...

1 Desenhista Classe N '"

1 Arquivist� Auxiliar Classe C

1 Servehte Classe C ... ... .�:.; •

8.89.1 'Pessoal Variável ,

8.7 Pessoal Variável da S�cção do Pla

no da Cidade, conforme ta.bela. nu-

mérica . .. .•. ... ... ... ..; '" .

8.6

8.89.4 pcspesas Diversas

• 8.8 Desapropriações e Indenizações

Divisão de Edificações

8.Ç7.0 Pessoal Fixo

1 Chefe de Divisão -.Gratificaçâà
de função '.. '" .
-}. Engenhe�ro Cle,sse V ... .,.

1 Engenheiro Classe .T '.. '" .
1 Secdonista Classe I ... ... . ..
1 Topógrafo Classe Q '... '.. .
1 Topógrafo Classe P' '" ... . ..

8.9

:.

"

Pareeia

6.000,00

20.400,00

8.400,00

5.160,00

6.000,00

5.160,00
4.320,00

M)ltações

Consignação Efetiv;1 Patrimoniais Total

1,0.000,00 10.000,00

80.000,00 80.000,00

. 280. OOQ,OO' 280.000,00 6.664.028,80

-.

....

8

I,

..
�:

�

� 55.440,�0
... ".I'f ..

55.440,01)

.� ��� "':'7� � •

- .'

• - '<¥ Ulll'W/m"'�, '.' �. -,.... ;.' - -' -�. �.¥'��"'�%'�i._���<:,.. ��.�'�.� ." ...",

15.,000,00

2-.000,00

3.000,00

18.000,00

9.600,00

4.320,00

4. 32(),00

3.000,00

18.000,00

15.600,00

-7.200,00

12,000,00'

10.8.00,1)0

�

10�OOO,00. 10.000,00

"' .,

20.000,00 20.000,00
"

�
�

'"
;.

36,240,00 36.�40,ÓO
"

'õ'
....

18.240,QO 'I18;;l40,00

600.000,00 600.000,00

,.rÇ.

�

'ii

" " "

"
..

"
':!�;-�........ - ....
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mos

Geral DESIGNkOAO DA DESPESA

1 Auxiliar de Escritório Classe H

1 Auxiliàl' de Escritório Classe 'E
1 Motorista Classe G

8.87.1 Pessoal Variável

Pessoal Varíável da

Edificações, confOl�me

mérica '.. ... ... . ..

....

Divisão. de

tabela nu-

8.87.2 MaterialPermanente

Construção.dE, próprios munici-

pais .

8.49.2 Material Permanente

Construção de Postos de S@úde

municipais ... '" ... '.. . ..

8.33.2 Material Permanente

Construção de Escolas Municipais

e Parques Infantis - ConvênIo do

Ensino Primárió '.. ... ... . ..

8.87.3 Material de Consumo

!,lacas para numeração " .

Divisão do Cadastro

"8.07 . O Pessoal Fixo

1 Chefe de Divisão

ção de função ...

Gratifica-

"_fL• I li " 4S+u.: .,....".,
". _ �_ .... ff • �

1 Engenheiro Classe V .. , ... . ..

1 Engenheiro Classe S ... . ...
1 Topógrafo Classe Q '.. '" ..
2 Topógrafos Classe P a Cr. $ ..

10.800,00 ...... ' '"

1 Seccionista Classe I '.. . ..

1 Desenh'ista Classe L '" "
1 Motorista Classe G '" ... . ..

07.1 Pessoal Variável

Pessoal Variável da "Divisão do

Cadastro, conforme tabela n.um�-

rica '" .,. '.. . ...' . ..... '"

17.2 Mater.ial Permanente

Instrumentos e aparelhos ... '"

7.3 Material de Consumo

Materiais para cartas e plantas ...

Divisão do Patrimônio
. O 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 R
1 Auxiliar de Escritório Clas-

se G '" ' ..

Parcela

6.600,00

5.160,00

6.000,00

-----

3.f}00,OO

1 ��""""""

18.000,00

14.400;00

12.000,00

21.-600,00

7.2.00,00

�.400,OO

6.000,00
!

3.000,00

18.000iOO

12.000,00

6.000,00

9.600,00

8.400,00

14.100,00

6.600,00

6.000,00

,<

'�J:y-�

Con!!ignação

• • 0.0 I Mutações
Efetiya Patrimonil\is Tot�l

---.,-

84.360,00 84.360,00

14.400,QO 14.400,00

...

70.000,00 70.000,00
....

o
N

�

:.p.

13Q.000,OO 130.000,00

850.000,00 850.000100.

...

-5.000,00 5.000,00

-�

� �"'"'<1' � � '-'� 'I' L

�

DO.600,OO 90.600,M
.� .

--
_-..........,.tot_

-..:. �-�
t;., :-� ..

30.720,00 30.720,00

10.000,00 , 10.000,00

.'

5.000,00 5.000,00
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CÓDIGOS Mutações
Local Geral DF;SIG�AÇÀO DA DESPESA Parcela Consig:naçã,o Efetiva P4trimoniâis Total

-3 Auxiliares de Escritório Clas-

se E a Cr.$ 5.160,00 ., . .. . 15. <180m

� Servente Classe C ... . , . o' •• 4.320,00 103 . �OJI,OO 103.800,00

Cemitérios

8.89.0 Pessoal 'Fixo
�

8.20 3 Zeladores Classe E a Cr.$ ..

5. 160,00' .. .. .,. ... ••• • .• 15.480,00

Excedentes

8.89.0 Pessoal Fixo 1
8.21 1 Administrador ... ... .. . . .. 8.280,00

�
1 Ajudante de Administrador 6.480,00 30.240,00 39.240,00 o

�
.

8.89.1 Pessoal Variável

8'.22 Pessoal Variável da Divisão do

Patrimônio, conJorme t�bela nu-
mérica ... .� .. ... .. . ..... . .. 53.400,00 53.400,00

8.89.3 Material de Consumo

8.23 Placas para numeração .. . " . 5.000,00 5.000,00 1.2JI.�,OO

Õ! :!.ç, •.

Dotação n.a 9

9 DIVIDA PÚBLICA

Dívida Interna Fundada

Emissáo. Unificação e .Consolidllç'ão
3.73.4 Despêsqs diversas

9.1
'"$

Amortização e resgate de aPó-

-lices .,.. '" ... ... . .. '... '" 332.00�,0� 332.000,00

8.74.4 Despêsas diversas

9.2 Juros d«; apóliêes da Divida '"

./

Empréstimo da Caixa Econômica
Federal de 1941 -

111.799.00 111. 790,00 "

8.73.4 Despêsas Diversas

&.3 Amortização confçrme contrato

de 18-4-1941 '" ... ".. '" .. ,

8.74.4 Despêsas Diyersas

9'.4 Juros de 7% do empréstimo to'"
mado da Caixa Econômica Fe

deral do -Paraná, de acôrdo cem

o contrato de 18-4-1941 .

384.857,90 31;14.857,90

r.

I

�.014.399,70 1.014.399,70 ...

o
VI

Empréstimo da Caixa' Economica
Federa] de 1943'

f

8.73.4 Despêsas Diversas

9.5 Amortização do empréstil110 c!Jm

a Caixa Econômica Feder<tl, :n05
tênuos 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 Federàl
do Paraná, conforme autorização

contida no "Decreto-lei n. 29; de

1-7-1942 .. , '" '.. '" "" ...

85.026,90 85.026,&0

94.311,10 94.3í},10

.�
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OõDIGOS

LoeaJ Geral DESIGNA.ÇÃO DA DESPESA Total

� Despesa

Efetiva

;Dívida Interna Flutuante

9.7

8.79.4 Despêsas Diversas

Restituição do imposto de licen

ça de 1936 e 1937, conforme pro

tocolo' firmado entre o Estado e

o comércio em 13-6-1937
�,

10

Dotação n.O 10

ENCARGOS DIVERSOS

'"
1 - Subvenções

Ampáro ás Sociedades de Socorro

8 .. 29.4 Despêsas Diversas

10.1 1 - Asilo N. Senhora da Luz

2 - Sociedade Socorro aos Ne�,
cessila�o; ..• '" ' .•......

3 - Albergue Nôturno (F. E. P.)

líospita�s 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 '.". '" ... ... ...

-,

10.000,00

54.000,00

20.000,00

10.000,00

�

84.000,qo 84.000,00

'Mutaoões

Patrimoniais

10.000,00 2.032. 385,�0

I

o)

O'

� •• I • - .«. ¥:_ ; MUI n .i 7 . . . _ Si ij t; I. � 4�. 0 P . .}t ir IdIilIJllJlll

,

l\faternidade e Infancia

8.29.4 Despêsas Diversas

10.3 Escola MaternaL da Sociedt1de So

corro aos Necessitados * ..•

Educaçáoe Cultura

8.38.4 Despêsas Diversa!?

1 - Faculdade de Engenharia

2 - Faculdade de Medicina ...

3 - Faculdade de Direito '.. .'

4 - Instituto Técnico de Agro-

nomia, Veterin�ria e Químictl
5 - Desenvolvimento da Arte e

� da Cultura. ... ... . ..

10.4

"

2 - Previdencia Municipal

8.90.4 Desp�sas Diversas

Funcionários Aposentados -a _ a_

,

10.5

8.93.4 Despêsas Diversas

10.6 Disponibilidades ...

8,91.4 Despêsas Diversas

Contribuição para previdência do

pessoal operário .. , .. , ... . ..
10.7

. '

8.91.4 Despesas Diversas

lQ.8' Contribuição para a Legião Bra

sileirl;l de Assistência •.•

,',

70.000,00

20.000;00

12.000,00 102.000,00 102.000,00

oi'

i6.000,00- 1,6.00QI0Q

.1.

24.000,00

24.000,00

12.000,00

24.pOOpO

36.000,00 120.000,00 120.000,00
---- -F�"'1';;-�;'t .,,{'�jI"'�@�1'W" .•'\

J .... h

'I' 'I.' .l � � ,,,,"

f."'j.��' "�r�,<."r�::.';�

-.�' r;

167.709,60 16'7.709,60

12.450,00 12.450,00

�
�.

y

:� �

40.000,00 40.000,00

�r���f�r--;q �� ª.,:� " �

10.000,0() 10.000,00

....

o
--,l

c

�
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CóDIGOS

I!.oea.I Geral pESIGNAÇAO DA DESPESA ToiaI

8.95.4 ,Despêsas Diversas

10.9' Pensões Diversas ",'

a D. 'Hcrminia Seeling
a D. Hercilia Peplowski

Cl

3 - Outros encargos

.Junta de Alistamento 'l\liiitàr

8.25.1

10.10

Pessoal Variável �

Gratifiêações e salários

Manutenção de Próprios Munici

pais"

8.99.4 Despêsas Diver,sas

10.11 1 - Seguro.s e 'Conservação

HLl'2 .2 - Luz e Fôrça '., ' ... '"
� ..

Assistência aos Municípios

8.98.4 besoêsas Diversas
10.13, ContHbuição ao Departamenro

, das Municipalid<jdes .. , ...

Serviços ExtraordÍll/Írios

, 8.99'.4' DespêsBs -Diversas

......

10.14
u

Gratificaç*o 'por

traordinários

serviços ex-
,

T••••••.•••

Descontos sôbre imposto.

8,.11 A Despêsas "Diversas
10 ..l5 Descontoscte 5% sôbre 'pagamen

tos antecipados .. ' .. , ... ..'

Ol

Gratificações Adicióllàis illCOrpO

. ratlas

8.99.0 Pessoal Fixo
Oratificações adicionais incorpo-
radas aos vencimentos, de, acôrdo
com ,o' ctecreto-lE;r i,ederal n. 4.860,
de 22710-1942, con:f,orme tabela.
explisativa .. , .' : .. , ',.. ..,

..1

10.16

10.17

Indenizações, Restituições e' Re

posições

8.92.4 Despêsas Diversas
Restituiçãó de impostos e taxas

protecç�� á Família

10.18

8.98.4 D,esJ?êsâS Diversa�
.Abonos familiares - qecreto-lei
federal n. 3, .200, de 19-4-1941

�--- -=---�""�- --

Despe;la

Efetiva

Mutacões

Patrimoniais

1.680,00

1.200;00 .2.880,00 2.880,00

fr

:O'

��, _ :;�Â. 'i
�

9.400,00,.. 9.400,00 I g

.....

o
<:o

,

1

20.000,00
..

18.0QO,00 38.000,00 38.000,00
!r'� "

""'t

'"

50.000,OQ 50.000,00,

,f

""""

10.000,00 10.000,00

6 .,

�

,

;i;'

150.000,09 150,000,00

"

"
,I �

,.

.-.
,o

-.o

�

57.780,00 'I'

,

57.78.0;00

.�.,� ','

�

�
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• I DECRETO-LEi N.O .81

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, usando dlj, �tribuição q1.le lhe confere o artigo 12, n.o � do
decreto-lei federal n.o 1.202, .de 8 de abril de 1939,

DECRETA

T Art. 1.0 _ Fica aberto um crédito especial de Cr.$ 60.400,00 <sessenta
mil e quatrocentos cruzeiros) para atender, no corrente exercicio, ao paga
mento das seguintes subvenções concedidas' pelos decretos-lei ns. n e 72
de 29 de novembro do corrente ano:

ao Il,1s1;ituto de Música. do Paraná .. Menssing:' ..... ,...... ,1.800,00
à Ae�demia de Música do Paraná .•............ 4.800,00
à ,El?cola de Desenho e Pintura" Alfredo Andersen" 4.800,OÓ-
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 decorJ;.ente da abertura

do crédito especial a que se refere o art. 1.0, fica a dotsção n.o 7 do orça
mento em vigor reduzida nas seguintes parcelas:

Código local 'l.10 -' Cr.$ 20.400,00

CÓdigo local 7.63 - Cr.$ 40.000,00.

Art. 3.0 _ llevogam-se as disposições em contrário .
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 30 de dezembro de 1943. (ri) ALEXANDRE BELTRAO.
Prefeito Municipal.

DECRETO-LEI N.o 8Z

O PREfEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL !)O 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,

DECRETA

Art, 1.0' _ Fica aberto um crédito suplementar de Cr}� 12.900,00 (doze
mil cruzeiros) à dotação 1,1.0 7 do orçamento. em vigor, código local 7.44 -
AqUisiÇão de, .animais e pertences. ;<

:\
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Art. 2.° -Como recurso para atel1der ao crédito. suplementar a que se

refere o art. 1.0, 1'ica a dotação n.o 7 do orçamento ,vig'ente reduzida em
igual 'quantia, assim distribuida:

Código 10cal'7.20 - Cr� 6.000,00

Código ,local 7.27 ....". Cr.$ 6.'000,00.

Art. 3.° - Revogam-se as 'disposições em contrário.

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

rani, em 30 de dezembro de 1943.

(a) ALEXAl\JDRE BELTRAO

Prefeito Muniéipal.
g

c

f!
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.
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DECRETO N.o 1

o P�EFEITO MUNICIPAL DE' QURITIB,fl., C�ITAL DO ESTADO

,DO PARANA, nomeia Mário Conrado de Souza para exercer, com venci�

mentos q.e Cr.$ 3.600,00 (três mil e sei,scentgs c�'u�eiros� anuais, o .cargo de

Servente do Serviço de Estatística (Divulgação e. Turismo), n.a conformi

dade do que dispõe o art. 21 e seus �� do decreto-lei n.o 90, d'e',28 de outu

bro. de 1942, do Govêrno do Estado.

Palácio dll. Preféitura Municipal de Cur�t�ba, Capital, do, Estado do Pa:;:

ratiá, em 2 de janeiro de 1943.

,. (a) ROZALDO G. DE MELLO LEITÃO.

Prefeito Municipal.

DE,Q:RETO N.02

.0 PREFEITO .MUNICIPAL DE CURITIBA" CAP�TA.L Do ES'1'h:;:,o

PARANA,

; DECRETA:

Artigo único - Fica revigorado, para o vigente exercício, o inteiro teor

do Decreto n.O 31, de 18 de fevereiro de 1942, revogadas as ,disposições em

cóntrl\rio.

Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital do Estll,do do Pa

raná, em 7 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO I.EITAO.

Prefeito MU,nicipaI.

DECRETO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

1;)0 PARANA, atendendo ao requerido em petição n.O 10.805, de 23 de de

zembro p. pas,')ado, pelo Guarda-Liphas DELBOS ZOLA LEODORO DA

1
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SII,NA. do Departamento de Qpras e Viação, i:esblve exonerá-lo a pedido,
das funções daquele carga.

Paláci9 ..lia Prefeitura MUllicipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 7 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

r

DECRETO- N.o 4"

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA,;por conveniência de serviço, resolve transferir o Condutor

Técni�o interino da Divisão. de Edificações do Departamento de E<:ilficações,

Cadastro e Patrimônio OSMAN PIERR;r p.!j.ra a Divisão de Viação e Trans'<

portes do Departamento de Obras e Viação.

Palácio. da Prefeitura ;Municipal de, Curitiba. Capital' dg Estado do Pà

raná" em 8 de janéirode 1943.

(a) ROZALnO G. DE MELI,O LEITAO.

p):"efeito Municipal.

�

DECRETO N.o5

O PREFEITO ,MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, reSOlve 'aproveitar o Seccionista interino da Divisão dI' Edi
ficações do Departamento de Edificações, Cadastro e Patrimôni,o CLAUDIO
LOIOLA E SILVA para exercer, com vencimentos anuais de <::1'.$ 10.800,00,

emcaiáter interino, o cargo de Condutor Técnico da mesma Divisão do
aludido Departamen,to.

Palácio da Prefeitura, Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, ePl 8 de, janeiro de 1,943.

(a) ROZALDO G. DE lUEL.LO LEI:rAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 6
I.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA. nomeia RUBENS MACHADO Cl\,MARA, para exercer, inte
rinamente, com vencimentos de C1'.$ 6.000,00 anuais, o cargo de', Se'ccionista

-y"".'.', �. o
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da Divisão de Cadestro dó Departamento de Edificações, Cadastro e Pa
trimônio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, C\\pital do Estado dp Pa
raná, em 8 de janeiro de 1943.

(a.) ROZA;LDO G. DE l\JELLO �IUTAO.

Prefeito Municipal. .

DECRETO N.o 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURIT'mA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista a desistência formulada por Zaide Lemos

LUI;1a, '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 2.0 Amal1uense ,

do Departamento de Edificações, Cadastro é Patrimôn.io.

Palácio da PrefeitUl:a Municipal de Curitiba. Capital do Estado do Pa
raná, em 11 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Pref'1'ito Municipal.

DECRETO N.O 8

o PREFEITO MUNICIPAL..DE CURITIBA" CAPITAL DO ESTADO

DO PAR�NÁ, atendeIldo ao requerido em petição n.O 10:235 de 30 de no

vembro p. passado, pelo 1.0 Desenhista MANLIUS' HEHL PEREIRA DE

MELLO do Departam,ento de Edificações, Cadastro e Patrimônio, e em face

do laudo de inspeção a que se submeteu no Departamento de Saúde do

E,stado, e !la fonp..a do disposto no artigo 157 do decreto-lei estadual n.o 90,

de 28 de outubro de 1942, resolve conceder ao aludido funcionário 90 (nQ
vent(j.) dias de liceIlça para tratamento de saúde, e a contar de 30 de novem-
bro último. ...

Palácio da :prefeitura Municipal de Curitiba., Cápital do Estado do Pa
raná, em 11 de janeiro de 1943.

�

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Mup1cip�l.

DECRETO N.9 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CuRITIBA, CAPITAi. DO ESTAD.O

DOP�NA. atendendo ao 'requerido emp�tição n.o 74 do corrente ano,
pela 2.a Amanuense Circe Izabel dá Costa ,Saboia, dô DepartamentO de Edi-

I
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ficações, Càdastro e Patrimônio, resolve exonerá,la, a pedido, das funções

do referido cargo.

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

raná, em 11 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE �IELLO LEITAO.

prefeito Municipal.

DECRETO N.o 10
,

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido em petição n.O 177 do corrente

ano, pelo 1.0 Amanuense Aldo Fernandes, do Departamento de Fazenda,

resolve exonerá-lo, a pedido, das funções do referido cargo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Es�çlo do Pa- f

raná, em 11 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito. Municipal.

DECRETO N.o 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve aproveitar a 2.a. Amanuense Vitória Gonzalez, da. Di

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 Amanuense da Secção de Receita do mesmo Departamento.

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

,raná, em 11 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITÃO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 12

O PREFEITO MUN!CIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, nomeia Afonso. Cassou que foi classificado em 20.0 lugar em

concurso de l.a. entrância, para exercer, com vencimentos anuais de Cr;$

4.200,00, o cargo de 2.0 Amq.nuense da Divisão de Contabilidade do Departa-

.�
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mento de Fazeilda, na forma do disposto no item Ir do art: 15.0 ,do decreto
lei estadual n.O 90, de 28 de outubro de 1942.

Palácio da Prçfeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
ránâ, em 12 de janeiro ue 1943.

(a) RO�ALDO G. DE MELLO' LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 1-3

�

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURl;TIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO P.ARANá, por conveniência do serviço,resolve transfer{r o 2.0 Amarluen

se dos Matadouros Municipais Astromar Artigas Brandão, do Departamento

de 'Fazenda, para a Divisão de Edificações, do Departamento de Edifi
cações, Cadastro e Patrimônio.

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 14.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANá, nomeia EÍllo Fruet Betíni, que foi classificado em 21.0 lu�ar

em concurso de La entrância, para exercer, com vencimentos anuais de Cr.$

4.200,00, o cargo de 2.0 Amanuense dos Matadouros Municipais do Depar..

tamento de Fazenda, na forma do diSposto no item II do. art. 15.0 do de
creto-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 15

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIUTIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANá, nomeia Nélson Santos que foi classificado em 22.0 lllgar em
concurso de l.a entrância, para. exercer, com vencimentos anuais de C1'.$ ,'1
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}4.200,00, o cargo de 2.° Amanuense da Divisão do Patrimônio, do Úepârtâ

Il?-ento de Edificaç9�s, Ç�dastro e Patrimônio na forma do. disposto no iCem

II do art. 15.° 'do decreto-lei .estadual n.o 90, de 28 de outübro de 1942.

Palá,cio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do EStado- do. Pa

raná, em 12 de janeiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Mu:íllcipal.

',,", "r. ":,''': ... -.,

"

iDE.eRETO N.O 16

OPREFEI'!O M1JNroIP"AL DÊ ctm1TmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido em petição 11'° 294 do corrente mês,

por Djalma P. Menezes, que foi classificado em concurso de L" entrância e

nqmeádo para exercer, com vencimentos anuais de Cr..$ 4.200,00, o 'êargo 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.'\ 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.
p�

DECRETO N.O 17

o PREFEI'rO MUNICIPAL DE CURITmA; CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista a comunicação formulada pelo Departamento

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 (quarenta e

clnco) dias de licença, para tratamento de Saúde à 2." Amanuense d.o De-

o partamento de Edificações, Cadastro e Patrimônio, Im de Lemos Luna, na

forma do disposto no artigo 157 do decreto-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. Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

ran�, em 14 de janeiro de 1943.

(a) ROZAL.DO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Mu:íllcipal.

'.i-
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DECRETO N.O 18
;

O 'PREFEITO .MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo �in vista a cômunicação do Departamento de Fa
zenda, formulada em ofício n.o 13 -do mês corrente, e o laudo de inspeçãQ do

Médico Chefe da Inspetoria Sanitárj,a,J;"esolve licenciar para tratamentQ -de

saúde, no período de 4 a 21 do andante, o Servente Antônio Bernardq. ''Ue

Lilria, daquele Departam�nto,. na form.a 'do disposto no artigo 157 do decre

to-lei esta:dual n.o 90, de 28 de outubro 'de 1942; modificado pelo decreto-lei

� também estadual, n.o 101, do mesmo ano.

Palácio da Preféitura, �Ul1iciPal de Curitiba, Capital do EStado do 1:"8

raná, em 14, de janeiro de 1943.

:o. (a) ROZALDO G. DE l\IELLO LEITAO;

Prefeito M�nicipal.

DECRETO N.o 19

�

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo aó requerido, em petição n.O 859 <;lo ano e� curso,

por Raul Correia Pinto, Guarda-Fiscal de 2.8 Classe do ,Departamento de

Fazenda, desta. Prêfeitura, resolve' exonerá-lo, a" pedido, das funções do.

referido cargo.

Palácio da 'Prefeitura Muniéipál q,e Curitiba" Capital do Estado do Pa

raná, em 1.0 de fevereiro de. 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO 1-oEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 20

O PREFEITO MUNICIPA�, .DE CURI'I'+:BA, CAPI'rAL no ESTADO

DO PARANA, tendo em vista a comunicação do Comando" da 5." Regiâo

Militar, forAluladll; em ofício n.o 329 - B/O" de tO de dezembro. último, re

solve licenciar o 4.° Escriturário do Departamentd de Fazenda Heitor Bagio

Vidal, que foi convocado para o serviço ativo do Exército, a partir de 16

daquele mês, enquantó durar êsse estágio, percebendo vencimentos pelos co

fres federais, conforme consta do ofício. 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 194;J� •

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Mun�cipal.

.!� I' j ...... ;'
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DECRETO N.o. '21

. ' '" ,
o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista o resultado do inquérito adminiStrativo pro

cedido nos têrmos da portaria n.o 1 do corrente ano, re�olve suspender, de
, suas funções por sessenta (60) dias, a contar desta data, o Guarda-�Íllcal

de 2.& Classe do DepartaIl'leIlto de Fazenda João Raul BauIllI.

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

ranâ,em 6 de fevereiro de 1943.

(a) R,OZALDQ G. DE MELLO LEI�AO.

Prefeito Municipal.

".
DECRETO N.° 2�

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PA.RANA, atendendo ao requerido em petição n.O 1'.331 do corJ;ente ano,

pelos LOs Amanue,J;lses Mário Ribeiro e Alta�r Cav�lcanti dê. Albuquerque,

de!lta Prefeitura, resolve transferir o primeiro I?ara a Secção de. R�visão de

Tributos e o seguJ:ldo para a Secção- de, Fôlhas qe fagamento, ambos do

Departamento de. Jó'azenda. •

Palácio da Px:efeitura Municipal de Curitiba, Capit�l do Estado do Pa

raná, em U de fevereiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO tEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 23
t

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, de acôrdo com o artigo 5.° do decreto-lei n.o 1.202, de 8 de

abril de 1939.

DECRETA:

Art. 1.0 - A importância de Cr.$ 259.409,20 (duzentos e cinqücenta e nove

mil quatrocentos e �10ve cruzeiros e vinte centavos), correspondente à últi

ma prestação do empréstimo contraído em 1941 com a Cai"ll. J!:conôIllica Fe

I deral do Paraná, no valor de Cr.$ 259.000,00 (duzentos e cinqüenta e nove

mil cruzeiros), mais o saldo dos�ecuTsos provenientes do mesmo �I1'lP''résti-

I .'
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mo, do ano de �942, no total' de Cr.$' 409,20 (quatrocentos e nove cruzeiros e
vinte centavos) deverá ser assim distruibutda no corrente exercicio:

Obras de pavimentação contratadas Cr.$ 121.!!90,00
Desapropriações e Indenizações Cr,$ .100.000,00
Materiais para canalizações de rios e saneamento Cr.$ 38. q9,20 "

T O T. A L .; Cf;$ 259.409,20
Art. 2.9 - Revog.am-se as disposições em contrário.

Palácio da. Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 19 de fevereiro de Í943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.
_.�

DECRETO N.o 2'4

O PRÊFEITO MUNICIPAL DE PURIT.IBA, CAPITAL- DO ESTADQ
DO P�RANA, na conformidade do disposto no artigo 5.0 do Decreto-lei
n.o 1.202, de 8 de abril de 1939,.

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica aprovado o regulamento, que com este baixa, para os ser
'.iços � cargo do Departamentà 'de Obras e Viação. '

Art. 2:° - O regulamento a que se refere o artigo anterior entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura MU�icipal; de Curitiba, Capital do Estado do Pa
ranã, em 24 de fevereiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITÃO.

Prefeito Municipal.

REGULAMENTO DO DEPARTAMENTO DE
OBRAS E VIAÇÃO

- CAPíTULO I -

Da 'Organização do Departamento e da sua Finalidade

Art. 1.0 - Ao Departamento de Obras e Viação compete o estudo, pro
jeto, execução e fiscalização de serviços públicos de engenharia do Municí
pio e dos contratos e concessões que se relacionam com os serviços a seu
cargo.

Art. 2.° - O Diretor de Obras e Viação, diretamente subordinado ao
Prefeito, exercerá a direção geral de todos os trabalhos que serão distri
buidos por um Serviço de Protocolo, Expediente e Contrôle e pelas Divisões
Técnica e de Fiscalização, de Pavimentação,. (le Viação e TransporteS, e de
Saneàmento e timpezaPública.

i
�,



'J

122 ;....

Art. 3.° ...c-' Ao Sel"yiço de Protocolo, EXI,edien�e e Contrôlct incumbe;,

1) - O preparo da correspondência c do expediente a ser assinado ,pelo

Diretor de Obras e V}ação.

2) - A p),lblicação de despachos, editais e intimações - referentes aoS

.serviços do Departamento, no órgão oficial da PreJeitura.

3) .".- A, distribuição pelas Divisões de tOdas as leis, resoluções, decretos,

portarias, circulares, ordens de serviço. têrmos �e contratos. etc., e ri nrquic
vamento de tôda a documentação do Departamento.

. 4) - O rcgisto e distribuição de ofícios, requerimentos e outi"Os quais-

quer docl.\mentos que transitem pelo Departamento.

5) - O preparo dos pedidos e das requisições de materia,is para os ser"

viços a cargo de cada Divisão do Departamento.

6) - A confecção de Fôlhas de Pagamento do pessoal não titulap.o do

Departamento, com o cóntrôle dos elementos fornecidos pelas Divisões.

7) - O registo da despesa efetuada pelo Departamento. discrimiU!mdo�a

de acôrdo com as verbas da. lei orçamentária e por serviço realizado.
.

8) - A expedição de alvarás, 1100 só para rebaix.a�ento de guias como

para outros serviços afetos ao Departamento. •

9) ,-,.A expedição e contrôle de guias de pagamento de emo�u'11entos

e taxas.

10) - A atua.lização da coletânea das leis que ipteressem ao Departa

me�lto.

11) - A organizaç�o 40 boletim diário da distribuição - do pesso'1l ope

rário pelos diversos serviços, com às q.ados fornecidos pelas Divisões.

12) - A, extração de guias para recohimento de depósitos ou c�.uções,

r.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 aes trabalhos exe

cutados pelo Departàmento, de ,acôrdo com os quadros aprovados para

êSse fim.

14) - A confecção de quadros nUll'J.éricos e diagramas elucidativos e

comparativos dos diversos serviços, conforme modêlos aprovados pelo Pre

feito.

15) - A elaboração das fichas diárias de apropriação de mão de obra

e material, dos serviços executados pelo Departamento. separadamente, po�

natureza. da obra- e por Divisão.

16) - A determinação dos custos unitários dos trabalhos mensUi"ãveis

executados �elo Departamento, separadamente, por natureza das obras e

por Divisões.

17) - O arquivamento da documentação fotográfica e histórica dos tra

balhos executados ou fiscalizados pelo Departamento, com o indice 1'e5

pecti\'o.

18) - O exame e as informações sÔbre os requerimentos relativos ao

pessoal nio titulado: tempo de serviço, llcenças, a�entadorias, acidentes,

f',� . '.

,
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e o�lt:ra5. quai.Squcr solicitações, ouviqp o serviço do Pessoal da Secretaria

da Prefeitura.

19) - Atender ao púbuéo, prestaJ'ldo informações sObre o andame-nto e
despacho de pr�essos que transitem pelo Departamento.

2.0) - O intercâmbio com 'a agência de estatistica, no que, disser 'res
.peito a dados estatisti�os. apurados, que interessem aos trabalhos do De

partamento.

21) - Coordenar os dados necessârios à prganização de relátório do

Depart�mento.

Art. 4.0 - A Divisão Técnica e de Fiscalização, incumbe:'

1) - COoperar com as demais Divisões para o estabelecimento tIe nor

mas, compreendendo obrigações contratuais, métodos de trabalho (' espe�

cificaçpes de ma.teriais.

2) - Proceder �os estudos e a elaboração dos projetos, orçamentos e

especificações para a execução' de obras relativas à paVimentação dp- logra

douros, escoamellto de águas, pontes, pontilhões. e outras estruturas.

3) - Executar os desenhos de todos os levantamentos topográficos

procedidos pelas 'Divisões.

4) - Fornecer às Divisões e repartições ,illteressada�, çópias dos pro

jetos elaborados; mantendo o arquivq. dos originais com o indice respectivo.

5) - Fiscalizar os serviços' de fôr,ça, luz e telefones.

6) - Proceder a localização das linhas aéreas e das canalizações das li

nhas súbterrâneas, para os serviços telefônicos, telegráficos e de trans

missão de energi!J. elétrica.

7) - Manter atualizado o cadastro da rêde de iluminaçãopúblicll>, e o

da di3tribuiçáo de energia elétrica .em baixa e alta tensão.

8) - Estudar e prójetar .a iluminaç�o adequada aos logradouros.

9) -'- Zelar peia conservação das instalações e1tecutaga� pela Prefeitura

para. a ilumina.ção pública.

10) :...- Fisdllizar. os serviços de transporte coletivo.
11) - Processar, de acõrdo com as leis é 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

Departamento.

13) - Manter o registro dos yeículos destinados aos sel'viços de trlll1ll

porte de passageiros e das licenças concedidas .para êsse f1m, dentro do

Município.

14) - Proceder a 'revisão e atualização do cadastro da área pavimen

tada da rêde de escoamento pluvial, e da arborizo.ção da. cidade.

15) - Elaborar os projetos referentes à arborização e ajardinamento dos

logradouros públicos, e fazê-lo em colaboração com o Serviço do Plano' da

Cidade, por intermédio do Engenheiro Chefe do Departamento, quando

fOr o caso.

�

�
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16) - Rcgi5tmr ê arquivar osproJelos relativos aos :scrviços do Dc
partamento.

17) - Fornece!' semanalmente, ao Departamento de Fazenda, :!Jara os,

efeitos de fiscalização de tributos, a relação das novas ligações de ll,lz e
telefones.

18) - Apresentar até o dia 8 de cada. mês relatório circunstanciad.o das .,

ocurrências ou trabalhos re.alizados pela Divisão, durante o mês anterior,

de acôrdo com os modêlos adotados.

Art. 5.° - À Divisão de Pavimentação, incumbe:

1) - Estudllr, executar, conservar e fiscalizar tôdas as obras de pavi;;
mentação da cidade.

2) - Organizar 9 Cader,no de Encargos e Especificações para os ma.

teriais destinados às obras de pavimentação;

3) - Zelar pela' perfeita éonservação da pavimentação dos 10gTadouros

públicos, adotando os meios 11lais econômicos para a süa execução.

4) - Execut.ar todos os serviços de reposição e construção da pavimen

tação, adotando medidas assecuratórias ao mil1.imo de embaraço à circula
ção dos veículos e dos pedestres.

5) - Dirigir os serviços de exploração das pedreiras municipais.

6) - Organi2\ar o Regulamento para. a exploração de pedreiras parti
culares.

7) - Proceder às experiências dos materiáis empregad.os na pavimen

tação da cidade, estudando métodos para sua consllrvação e maior duração.

8) "-" Fiscalizar as obras relativas à abertura de logradouros e à constru

ção dos passeios a cargo dos particulares, intimando-os nos casos de repa
rações de passeios julgadas necessárias pela Divisão.

9) - Executar os servIços de construção e conservação das canalizações

para as águas pluviais, quando correlatas às obras de pavimentação.

10) - Proceder ao lançamento da contribuiç1b de melhoria relntiva às

obras de pavimentação executadas, fornecendo ao Departamento de Fa

zenda todos_ os detalhes necessários à cobrança.

11) - ProcedeI' mensalmente a revisão e atualização das fichas referen.
tes ao cadestro da área pavimentada dos logradouros públicos.

12) - Apurar o custo dos trabalhos executa,dos por administração ou
adjudicados à particulares.

13)- Expec:� intimações para o cumprimento das leis e regulm1J,entos

em vigor no que se r�fere às atribuições dos serviços da Divisão.

14) - Fornecer quinzenalmente a relação dos serviços executados, para
os efeitos ãos lançamentos.

15) - Apresentar até o dia 8 de cada mês um relatório circunstanciado

das ocurrências e trabalhos realizados pela Divisão durante o mês anterior,
de acôrdo com os modêlos adotados.

Art. 6.° - À Divisão de Viação e Transporte, incumbe.

1) - Fazer investigações e experiências' sôbre os meios mais econômicos
de construção e conservaçã"o de estradas do Município.

I
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2) - Executar todo.:o' OS serviços de construções, revestimenf a, repara-
ção e conservaçã-o de estradas e caminhos do Municipio. �

3) � Sinalizm: as estradas por meio de postes, marcos, taboictas, que
Icontenham indicações de nome, quilometragem, direção e outras, para maiOr
facilidade e segurança do tráfego de veiculos.

4) - Proceder, de acôrdo com as determinações do Prefeito, i1. est.udos
tle novas estradas dentro do Municipio, afim de completar o plano de via-
ção municipal. -

5) - Classificar as estradas municipais de acôrdo com o S�H destino
e condições técnicD.!), levantando-as e organizando o mapa geral ria viação
elQ 1\,1tmicipio.

6) - Proceder as cxperiênciss dos materiais empregados no.'3 revesti

mentos das estradas, estudando métodos para a sua conservação e maior
duração.

7) - Executar e zelar peh conservação das obras de arte 11�\, !'strndas
municipais revestidas.

8) - Estudar e fixar Os tipo!)- de obras de ar�e correntes a. seremexe
cütadas nas estradas municipais"

9) ..... Dirigir os serviços das oficinas, depósito e transportes.

10) - Executar os serviços dc reparação de veículos e máquinas da, Pre
feitura, fiscalizv.ndo a execução dos mesmos quando adjudicados e parti
culares.

11) - Estudar, construir e reparar os veiculos de tração animadà,

i2) - Confeccionar e rep.arar caçambas, arreios, ferradu�as e outro,s ma�
teríais necessários à tração animada.

-\-' 13) - Estudar e promover o embelezamento das praças, fardins e da
ul'borização dos logradouros publicos existéiltes. '

14) - Construír e ccnservar as l?raças .ajardinadas e jardins -públicos do
Município.

15) - Executa, a arborização da cidade, organizando os viveir.J.;r para
as necessidades ela arborização dos jardins e parques municipais.

16) - Executar os serviços de pÍantio e replantio no Hõrto Municipal e

no Passeio Público, para a sua conservàção e desenvol\limento.

17) - Proceder aos CStud03 c -experiências acêrca das essências flores

tais mais adaptáveis às condições mesológicas de Curitiba.

13) - -Organizar cs hôrtos mtmclpaifi de plantas vivas da flor't pura
n.aense e espécimens vegetais exóticos.

19) - Manter a criação de animais do Passeio Público e do Hôrto Mu
nicipal.

20) - Ornamentar a cidade nas festas e cerimônias civicas.

21) - Inspecionar c conservar os monumentos públicos entregue ao
Município. .

22) "- Fiscalizar os divert,illcntos nos jardins, praças e logradouros pú
blicos.
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23) _ Expedir intimações para () cumprImento das leis e regulamentos
em vigor. no que se refere às atribuições dos' serviços da Divisão.

24) - Apresentar até o dia 8 de cada mês um relatório circunstanciado

das ocurrências e trabalhos realizados peIa Divisão, durante Q \nês ante:
rior, de acôrdo com os modelos adotados.

Art. 7.0 _ A Divisão de Saneamento e Limpeza Pública, incumbe:

1) -'- Estudar as obras necessárias para a canalização e retificação dos ��

cursos dágua que atravessam a cidade e o município, afim ,de completar o

plâno 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 acce�óri'lS para

o escoamento presente e futuro das águas pluviais, de acôrdo com o plano

geral previamente aprovado. e com a demonstração do custo Por natureza
da obra realizada.

4) ..,.. Proceder ao lançamento das contribuições l:ie melhoria, relativas

aos serviços de canalizações e obras de saneamento.
5) _ Executar os serviços de caplnação,. varre�ura, lavagem, e irt'igaçAo o

dos logradouros públicos.
6) _ Executar os serviços de conservação da limpeza da cidade.

7) _ ProCeder à coleta e remoção do lixo das habitações particulares

das demais edificaçóés do quadro urbano.

8) _ 'Dar destino conveniente ao lixo coletado.

9) -:. Estudar os processos de aproveitamento ou destruição do l�xo,

para. dar solução definitiva. a. êsse problema, no Município.
10) _ Apreender animais nas vias públicas e recolher ao depósito os

apreendidos por particulares, na conformidade das disposições legais em

vigor.

11) _. Manter rigorosamenté em dia a escrituração do mo�imento diá-

rio da entrada e saída dos �nimais no Depósito Municipal.
12) _ Expeçir intimações para o cumprimento das leis e regulamentos

em, vigor no que se refere aos serviços da Divisã/!.
13) - Apresentar até o dia 8 de cada mês um relatório circunstanciado

das ocurrências e trabalhos realizadospela,Divisão, durante o mê'> ànte

rior, de acôrd� com os mOdelOS adotados.

'IQ

II
•,

_ CAPíTULO II -

Das atribuições do pessoal

- TíTULO 1-

Do Diretor de Obras e Viação

Art. 8.° - Ao Diretor de Obras e Viação. compete:

1) _ Dirigir. inspecionar e fiscalizar todos os serviços do Departamento,

detelminando a orientação "que deve ser adotada .nos trabalhos técnicos e

"
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"o
administrativos, unifor�iiando as normas, de execução dêsses' trabalhos,

mantendo a ordem e a dj.sciplina no pessoal técnico e administrativo, CÚID

p�indo e f!\zendo cumprir as determinações prescritas neste Regulamento.

2) - Encaminhár às Divisões ,as ordens do Prefeito sôbrcobras 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 para. conheclmento gera� do. andamento dos

serviços, orientação uniforme de sua execução. determinação conjunta de

ordens de serviço, discussão e cqlaboraçáo p.os vários problemas e tr!:lns

missão das resoluções, do Prefeito.

5) - Examinar com os Engenheirós Chefes e Ajudantes das Divisões as

questões de detalhes relativas à execução dos trabalhos; ouvindo as suges-
I .

tões. esclarecendo as dúvidas e informando. as consultas dêsses Engenheiros,

resolVendo os problemas que se apresentem d,e modo que sejaIp. evitadas in�

certezas ou demoras na execução dos trabalhos.

6) - Ordenar aos Engenheiros Chefes das Divisões os eudos, planos or

çamentos, dados técnicOs e pareceres' que derem ser organizados nas Divi

ses, de, acôrdo com as� normas adota,das para. a execução dos tra.balhos do

Departamento e êm obediência às deliberaçóes do Prefeito.
I

7,> - Emitir parecer sôbre os trabalhos, estudos, projetos e orçamentos

que se organizarem nas Divisões c que forell1 submetidos a sua aprovação

para. serem resolvidos p�lo Prefeito.

'8) -'- Expedir instruções e ordens de serviço para a. execução dos 'tra

balhos administra,tivos e técnicos, p"ra a fiscalização. das obras por admi

nistração e contrato, para a boa ordem e disciplina do pessoal do Departa-,

menta, quer nas suas relações internas, quer nas suas relações com o pú-

;, blico.

9) ..� Propor ao Pi'efeito as medidas que julgar necessárias aos �erviços

técnicos e administrativos dÔ DepartalT)cnto.

10) - Determinar, após a aprovação do Prefeito, os serviços e obras

que devem ser feitos por administração ou por contrato de acõrdo com as

leis municipais.

11) - Presidir às concurrênciEis públicas para os serviços e opras que

devem ser feitos por contrato, dirigindo às comissões que têm de receber

propostas, estudá-las, emitir parecer sôbre elas, e submetê-las a conside

ração do Prefeito pata solução definitiva.

12) - Emitir parecer sôbre Os pedidos de reconsideração de despachos,

ordens de serviços, multas e imposições estabelecidas pelas :Qivisões. julgan

do pelas informações e pareceres que as instruiram. e submetendo cafia caso

à aprovação do Prefeito.

..



-�--------------"".,�.��!!II.�••�••••���!!!�•r f�!F� ==».'," ' ' ---...:.::::�
,

_ 128 -

I

13) '- Aprovar e assinar os pedidos qe fornecimento de material para a

execuç�o de serviços e obras do Departamento, de acôrdo com as autoriza

ções do Prefeito, dentro dos duodécimos orçamentários ou da despesa. au

torizada.

14) - Visar os alvarás de licença para rebaixamento de guias, Que fo-

rem expedidos. pela Divisão de Obras e Pavimentação. I

15) - Visar e remeter ao Departamento de Fazenda, até o dia 28 de

cada mês as fôlhas do pessoal não titulado, distribui�do as despesas res

pectivas pelas verbas próprias da lei orçamentária�
•

16) - Solicitar de autoridades e Chefes de repartição e com exceção do

Interventor Federal ou Governador cio Estado, Presidente do Cons�lho Ad.:.

ministràtivo, Secretários de E:jtado, Presidentes da Côrte de Apelação, as

informações e pareceres necessários à instrução e decisão das questões que

transitem pelo Departamento.
I

17) - Propor ao Prefeito o adiantl!mento das quantias correspondentes

às consignações de pronto pagamento, indicando o funcionário responsável

que terá de prestar contas justificativas da despesa.

18) - Dar audiê�cia diária ao 'público, durante pelo menos duas horas

previamente marcadas.

19) - Propor .ao Prefeito sempre que julgar conveniente, a transferência

de, funcionários têcnicos e administrativos de um para outro servIço, man

tidas as categorias respectivas.

29) - Submeter à aprovação do Prefeito os quadros do pesSoal operário

organizado com as respectivas categorias e diárias para :t execução dos

serviços a cargo do Departamento.

21) - Admitir, substituir, dispensar e distribuir o pessoal operário den

tro dos quadros aprovados pelo Prefeito e de acôrdo com asneces�idadçs

dos serviços expostos pelos Engenheiros Chefes.de Divisão.

2�) - Rubricar todos os livros destinados a escrituração e' regi�tro do

Gabinete.

23) - Remeter ao Arquivo da Prefeitura todos os processos e �equeri

mentos devidamente ultimados.
\

24) - Visar os avisos de lançamento para a côbrança de contribuições

de melhoria devidas por particulares.

25) - Avisar por, escrito, com antecedência necessária, tôdas as reparti-
� ,

ções, companhias e emprêsas que tenham instalações ou canalizações no

sub-solo dos lograduoros, de execução dos serviços de construção e �ubsti

tuição de calçamento ou de simples modificação de perfil, afim de que, sem

prejuízo para o bóm andamento dêsses serviços, possam ser executados os

trábalhos de revisão, substituição ou modificações das instalações e cana

lizações.

26) '- Promover a, criação da bibllotcca têcnica do Departamento, pro

pondo anualmente a verba necessária para esse fim.

�
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27) - Propor anualmente ao Prefeito �l';, verbas necessárias ao custeio

dos serviços e do pessoal operário do pepartamento.

:/. 28) - Encanimhll.r quinzenalmente aó Depa�taOlEmto de Fazenda, a re-

làção de.tôc,tas as alterações havidas, em taxas e cont�ibuições' relativas a

calçamento, guias, etc., para os efe�,tos da revisão de tributos.
,. t'

29) - Apresent\lor anualmente•. ao Prefeito, um relatório do andamento.

dos serviços dq Ilepartamel1to, na execução dos trabalhos e obras reall�adas

durài1te o. anol sug�rindo as me9id� e providências tendentes' ao êIesenvçl

viOlento e aperfeiçoamento pos serviços.•'

A .::

TíTULO 11: -

1
!lI

Dos Engenheiros Chefes da Divisão ..

",'"

Art.� 9.° � .Aos Engen�eiros Chefes de Divisão, compete:

1) ....,. Dirigir os �erv,iços das Divisões de conformidàde com a .legisiação
municipal vigente; as disposições dêsteRegulamento e as Instruções do

Diretor de Obras. e Viação.

'2) - .Providenciar para. a execução .das ôrdens de se�viço do Pre(�!to

ou do Diretor de Obras e Via�ão.

. . 3) - Dar audiência pública diária duas horas no mínimo, previamente

designadas. '
4) '- Organizar especificações, ed,itais e bases.de concurrênclas para a;

execução. dos proj�tos elaborados.

5) - Informar. ou opinar em todo o prpcesso relativo às Divisões.

1 6);- Inspecionll.r e .fiscalizar freqüentep1ente a execução de tôdas as
obras cm andamento, por administração ou por cóntrato, providenciando

para que nas mesmas obras sejam rigorosamente observados os projetos

aprovados e promo�endo o estudo das Irlodifleações necessárias quando, du
rante ll. exe$lução cÍas mesmas obras, as circunstâ�clas o exigirem;

7) ..,.. Providenciar no sentido de que nas plantas e perfis de obras em

execução sejam feitas as anotações correspondentes às modificações dos

projetos, às medições e ao andamento progressivo do serviço.
, � .

8) - Distribuir os serviços das Divisões, examinando o andamento diá

'rio dos trabaÍhos, providenciando para a sua execução, acompanh:mçlo a

elaboração dos projetos, provendo a uniformização dll.s normas de execução

dos trabalhós çle llcôrdo com as dellberàções do Diretor de Obras e Vjaç�o.

9) -, Extrair e enGaminhal.. gulas para recolhimento de .depósitos ou

cauções relativas a serviços concernentes t\S Divisões, bem como das notal!

dc despcsp, para cobrªnça de serviços exeeutados por conta: de Repat:tir.:óes,

Emprêsas ou Pal;Uculares, ou ainda, de indenizações por avarias produzidas

om veiculos, material de! iluminaçüo ou outro qualquer bem do Ml1ultlipio

à cargo das :qivisôes, e verificareS entrada eIIl l'eceita.
"i
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10) - Providenciar no' sentido de que nênnum serviço de reçpn:;trução,

ou obra nova seja iniciado sem a aprovação do projeto, e respectivo orça

mento, salvo deterqJ.inaçãoespecial do Prefeito ou do Diretor c;ltj' Qbras e

Viação.

,11) - Encaminhar os pedidos dos materais indispensáveis aos :'icrviços

das Divisões, com a descriminação de cada serviço e dentro do duodécimo

orçam�ntário ou d\!- despesa a,utorlsada, descriminando a respcctivaverlJa

e o destino do materiar pedido.

12) - Organizar qttadl"0S estatísticos e confecCionar gráficos, estudos
e compilação de dados que possam interessar ao Departamento.

13) - Classificar é informar 110S processos de pagamento, as verbas

pelas quais deverão correr as despesas de cada serviço, distribuindo-;>,s den

trodos limites fixados de acôrdo com as previsões orçamentárias vigentes.

14) -'- Fornecer ou visar as autorizações dadas pelos, Engenheiros Au

xiÍiares aos. empl"eiteiros ou contratantes pata o início de serviços ,ou obras,

bem como, visar tôdas as notas relativas às locações feitas pe�o pessoal

técnico.

15) � Conceder em conformidade, com as instruções do Diretor de Obl'às

e Viação, abonos d9 pessoal jornaleiro, ou determinar descontos quand0 f61'

o caso, encaminhando as. respectivas notas ao �erviço de Protocolo, Ex'"

pediente e Contrôlepara a confecção das fOlhas de pagamento.

. 16) - Conferir e assinar as fôlhas de pagamento do pessoal operário,

oi'ganizadas pelo Serviço de Protocolo, Expediente e Contrôle, e os orçamen

to:; relativos a serviços e obras elabor(\dos pelas Divisões, e aprovados pelo

Prefeito.

17) - Entender-se diretamente com ps demais Engenheiros Chefes e

Engenheiros Aux1llares em matéria de serviço do Departamentp.

IS) - Manter constante fiscalização sôbre Ofõ funcionários que lhe são

subordinados, providenciando para que tanto as obras cemo os serv:ç9S de

escritório das Divisões, sejam ínailtidos 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 imediata-

mente ao Diretor, o ato da suspensão. I

20) - Velar pelo exato cumprimento das ieis e regulamentos munici

pais em tudo quanto se refere a serviços da Divisão, mandando lavrar 3utos

de infração aos cpntraventores nos casos determinados em lei.

21) -;- Baixar instruções, circulares e ordens de serviçó que julgar ne

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 impedimenios 'eventuais

quando para isso esp�cialmente designado pelo Prefeito.

24) - Controlar, no fim de cada trimestre,.a �,plicação de ibdos os ma.

teriais empregados ou em uso na Divisão, e as respectivas cargas, ín,çluindo'

êsse contrOle'no relatório mensal respectivo.
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TíTULO 111

�

Do Engenheiro Chef", da. Divisi� Técnica e de Fisca:'lizaçáo

t

Art. 10.0 - Além das atribuições do art. 9.°, compete ao Engenheiro

Técnico e de Fiscalizaçáo:'

1) - Proceder etn colaboração cOIA as demais Divisões aos estudos: e à

elaboração dos projetos, cálculos 'orçamentos e especificaçÕeli de obras re

lativas à pavimentação e arborização de ruas e logradouros públicos, ajar

dinamentos; abertura e ,revestimento de estradas, sàneamento, pontes, via

dutos e, outras estruturas.

2) -, Exerper e fazer exercer pelos 'funcionários para êsse fim designa

dos, permanente fiscalização dos contratos dos s�rviços telefônicos l' de

transportes . coletivos, pelas emprêsas ou particulares 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

pJ;e as altas e baixas tensões regulamentares e providenciando a normali-

zação das ,irregularidades que forem verificad8{l. \ l

4) � Fazer vistorias nas instalações" de energia elétrica quando neces

!5ári� e exames no� medidores retiradOS com? suspeitos pela fiscalizài;ã'o
municipal, afim- de apurar fraudes que contravenham os regulament.os e!U

vigor"

5) - Promover 'o estudo e a organização de projetos para, a amplia

ção da rêdede iluminação pública bem com; de suas modificações tendo em
vista a .importância dos logradouros.

6) - Providencia1' sôbre a conservação das instalações feitas pela Pre

feitura para iluminação pública, em próprios municipais ou para fôrça

, motriz.

7) - Manter atuali2;ado o cadastro da rêde de iluminação pública.

S) -' Organizar á estatist,lca dps serviços sob sua fiscalização.

9) - Processàf � con,tas dos fornecimentos feitos a Prefeitura ou aos

próprios estaduais, pelas emprêsas {iscaliza\ias.

10) - Qpinar sôbre localização de quaisquer instalações nas vias pú

blicasque afetem o trânsito urbano.,

- TíTULO �V-

Do Engenheiro Chefe da Divisio de Pavimentação

Art. 11.° -' Além das atribuições do art. 9.°, compete ao Engenheiro

Chefe da Divisão' de Pavimentaçiío:

1) -Colaborar com a Divisão Técnica e de Fiscalização na organização

dos projetos de, obras de pavimentação .de ruas e logradouros públicos.
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2) - pirigir, inspecionar e. fiScalizar' �odos <Xl. serviçOS de (;onsLq�ção !l

reposição ,de pavimentação, adotando medidas assecuratórias ao mínImo

embaraço à circulação de veículos e p�estres.

3) ""- Ínspecipnar e dirigir. os trabalhos da Pedreira Municipal propondo

ao I;l�,retor as med�qaS que julgar necessáriaspar� CJ,ue se conserve a res

pectiva instal�ção em perfeito funcionamen�o, ou fiscaiizl1J:& execução âÇls

contratps 9uando !irrendada a particulares.

4) - Proceder o cálcuÍo do lançamento d�s contribuições ne, meÜJori�,

relativas às obras de pavimenta.ção.

5) - Encaminhar quinzena�mente. ao Diret9t a. relação descrlrl1inada

dos serviços' concluídOs, par� os fins de lançamento. '
6) - OrgaJ:lizar o caderno de encargos e especificaçõC's' par.. os' Illate�

riaiS asfãlticos destinadQs às obras de pavimentação.

'7,) -'- Estudar e propor os tipos de revestimento de passeios adequados

a cada logradouro públiço, ,providenciando a organizaçã.o dos respectiyos

projetos para aprovação do �refeito.

!

11,.11

c

Tí'J,'ULO V

"

Do Engenheiro Chefe da. Di,vlsãó, de Vw"l:ão e Transportes
, .

,�

Art. 12.° - Além qas atribuições do a,rt. 9.°, compete ao Engcnllefro

Chefe da. Divisão de Viação e TransP,ortes:

1) ,- Dirigir os estudos e cola,borar com a DivisãQ Técnica e de Fiscal1

zação na organi�ação dos projetos das estradas de rodagem do Município,

dos parques, e dOs jardins públicos.

2) - Constru1r e zelar pela consefYação das estradas derod.agem e ca

minhos do Municipio' e das respectivas ol:lras de arte.

3) - Estudar e fixar os tipos de obras de arte correntes para as es

tradas de rodagem.

4) - Promover o desenvolviJp.el1to da arborizaçãoda ci,dade, determi

nando a ,respectiva substituição, poda. e conservação bem como, procedendo

os estudos e experiências das essênc,ias florestais Plals adaptáveis àquele fim.

5) - Dirigir é, inspecionar os trabalh<Xl dos viveiros, jardins, hôrtose

" parques .muIÜçipals. ,

6) - Dirigu', orientar e fiscalizar os serviços de transportes dá Pr,efei

tura, compreendendo a guarda, conserv.ação, a1;>astecimento e dis,tribuição

dos Veículos, de forina que sejam convenientemente atendidas as requisições
que lhe foreul dirigidas 'pelos diversos Departamentos Municipais;

7) - Dirigir, orientar e fiscalizar os serviços de reparações de veículos e

máquinas da Prefeitura, com o perfeito conttôle do ponto diário e do ma

terial para êsse fim utili2iado,

8) - Mandar proceder a parte diária de todo o movimento das oficinas,

e cio percurso dos caminhões de gazogênio, e ao material t�'2nsport.ado e

todo' ° ,COnsumo e custos de lenha, cal'vâoj gazolil1a, óleo de mqtor, óleo lu-,

" !t

"
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brificante ti 'p�çàs accesoorias, q,e modo que, por m,eio de gúadros me!',�als

seja permitid'o julgar-se da eficiêncÍà doS mesmos; com a, comparação entre

� os aparelhos de lenha e .os de car¥1io, e�, �eHtção a,cs demais' qúe conso��
apenas g�zQlina;, ,e doêusto da prôduçãonas diversas dependências.' das
oficinas, "" ;

l) .J:.. Estabelecer regulamel1tose mstruções espeCiais para os rliversos

Serviçds das oficinas, hOrtos, matas e jardins.

10) - Promover os sêrviços de extinção de fQrmigas e de combate às

doenças e pragas 'que atacam as' plantas.

11) = Sup�rÍl1tender ao policiamento dos jardins, parques esUa's de-

pendêncÚlS. .

12) - 'rnspec�onar e providenciar a: conservação dos Plonumentos. pú-,

blicqs a, cargo do Municípió;

13) '- Fiscalizar os divertimentos nos jardins e p.arques, promovendo

a conservação do respectivo aparelhamento.

i4) - Superintender a �iação de, animais 'do Passeio Público e do Hôrto

MUIllCipal. .

15) -' Providenciar a ornamentação da cidade e a. construção de core'tos

'pafa. ,festas, ecerimôilills cívicas. •
�

Fji

l TíTULO VI

c

Do Engenheiro Ch,efe ila. Divisão de f:'aneamento e timpe:ta Publica

Art. 13.° - AléPl das atribuições do art. 9.°, compete ao Engellhejl'l>

Chefe da DivIsão de Saneamento e Linlpeza Pública:

1) - Organizar em colaboração com a Diyisão Técnica e de Pisca'liza�

çáo, o projeto de çonjunto da estrutura. geral do esgôto pluvial da, cidade.

� '2) -.'promover' a desobstrução, canalização, retificação dos fios e v.eJes
de, escoamento "de água, determinando a execução dos trabalhos a 'isso ne
cessários.

3) "- Dirigir, inspecionar 'e fiscalizar os serviços gerais de limpeza ,p4� •

blica. e da,"coleta do lixo,estuélando e .aplicando os processos mais couve"

nientes ao�perfeiçoàmento dêsses serviços, com a d�terminação do custo

unitário. 1-41 �-!. !�Do�i'..:��\�a:&1
4) - :eroceder ao lançamento dai> contribuições de, melhoria,' relativâs

aos serviços de canalizações e obras de saneamento.

5) - Determinar tvapreen.são, de animais soltos nas �las públicas, em

conformidade com ,as disposiçõeS legais.

6) - Dirigir, inspecionar e fiscalizar a construção das ca�allzações para

as águas pluviais, quandq não sejam êsses 'serviços correlativos às ooras

de paVimentação e a de pontes, viadutos, etc., de que fôr encarregado.

I}
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2) - Dirigir, 'insp�cionar e fisca)izar todosoSservjço� dl.1 consLruçãp II

réposiçãp de pavlmentação, adotando medidas ass\lc)lratóri3s ,ao mínimo

(!mbaraço.à 'çjrculação de veículos e pedestres.

3) - Inspecionar e dirigil; os trabaJhos da PedJ;eira Municipal propondo

ao Diretor as mediças� que. julglir necessárias 'para qJ,ie' se consêrvea res

pectiva instalação em perfeito funcionamento, ou fiscalizar 'a execuçüo dos

contratos quando �i:rendada a particulares.

�). ,'- proce�er o cálculo do lançamento d�s contribuições ete melhoria,

relativas às obras de pavimentação. '

5) -"- Enéamiphar quinzenalmente ;lO Diretor a' relação descriminada

dos serviços, concluídÓl;, par:- Os fü�s de lança�ento. .
6) - Orga4��ar o caderno de encargos e especU:�caçõ('s para os IUl\.tC

riais asfáltjcosdestinaqosàs obra!" de pav'ílnentação.

7) -Estudar' e, proI;lor '01' til?os de revestimento de 'passeios adequados

a cada logradouro púgli,co, providenciando a. ofganizaçã.o qos respectivos

projetQs. para a:prov�çáo do Prefeito.
r!

TíTULO V

.D,o'Enge�heiro Chefe da Divisã,o de '�iação e Tran5po�tes

I

Art'. 12.° - Além das atribuições do art. 9.°, compete ao Engenheiro

Chefe da Divi�o' de Viação e Transportes:

1) - Dirigir os estud05e colaborar com a D�visão TécIlica e ,üe Fiscall

zação na organ\l!l,ação dos projetos das estradas 'de rodagem do Município,

dos parques, e dos jarçins públicos. "

2) = Construire zelar pela conservação das esti'adllS de rodagem. e ca

minhos do Município e das respectivas obras ,de arte.

3) - Estudar e fixar os tipos de obras de arte, correntes para as es-

tradas de fodageni. .

4) - Promover ti desenvolvimento da arborízaçiio,' da cidade, determi.."

nando a respectiva substituição, poda econsehração bem cOplo procedendo

os estudos c' experiências das ess.ênciâs florestais mais adaptáveis àquele fini.

5) - Dirigire inspecionar os trabalhos dos viveiros, jardins, hôrtgs, e

.. parques municipais.

6) - Dirigü', orientar e fiscalizar o,s serviços de transportes dai Prefei

tura, compreendeIldo, a guarda, conservação, abastecimento e diSt,ribuição

dos veículos, de forina que sejam, convenientemente atendidas as re(!l!isições

que lI�e forem dirigidas 'pelos dive�'sos Departamentos MUlliéipais.
7) - Dirigir, ori�ntar e fiscalizar os serviços de reparações d�' vekulose

máquinas da Prefeitura, com o perfeito contrõle do ponto diário e do ma�

teria! pára �se fim utili�ado:

�) ,.-- Manüar proceder a parte diária de todo ° IÍ1ovin�ento das oficinas,

e do percurso dos caminhões de. g-azogênio; e CIo materiál k2l'\Sport.ado e

todo o con.sumo e custos çle, lenna, carvãoJ gl\+olina, óleo de Inotor, óleo lu-,

o

__a _ ..... _a --

u_

I.,

,

1

jJ

- �33

,

prüicante e Peças accessQrias, de modo que, por meio de quadro.s me!l,sais

seja permitido julgar..,se da efiêiência dos mesmos,.,�coma, c?mp.àraçáo 'entre

os aparelhos qe lenha e .()s de carvtio, em relação aos demaisq"ie consomem

apenas gazalina:, e do custo dl1 produção I],\ts diversas dependências das

oficinas. •

9) ;.... EstabeleceI: regulamentos e 'instruçQes especiais paz:a os rliversos

serviços dás oficinas, hOrtos, matas e j�dins. "

10) - PJ;omover os 'serviçosde e�tinção dê f0J.;migas e de combate às

doenças e' pragas que atacam ali plantas.

11) - Sup�rintender ao policÜ1-mento dos jardins. parques e suas de-

pendências. ''\'

12) - Inspeçionar e prõvidenciar a çonservação dos monument-ós pú

blicoS, ,à, cargo do MuDicípio;

13) � Fiscalizar � dlvêrt!mentOs 'rios Jlirdins e parques, promóvendo
a conServação do respeçtivo aparelhamento.

14) -'- Stipet:in£ender a <;!ia�o de,aniwais'do Passeio Público e do HOrto

Municipal.

15) '� Providenciar a ornamentação da cidade e a 'construção de coretos

para festa.se 'cériínônias�ívicas. .'
, �

"
d - TíTULO VI

.' Do Engenheiro Cltefe da: Divisão de Sanea�ento e Limpeza Públicil

Al:t. 13.° - Além. das atribuições do art. 9.°, compete ao Engenheiro,

Chefe da Divisão de Sanellmenttl e Lim�eza Pública:

1) - OrganizaI' em colaboração com a Divisão Técnica e, de Io'iscaiiZa

çãó, o projeto de çonjunto qaestrutura geral do esgõtp pluvial da, cidade.

,.. 2) -" Promove,r a' desobstrução, canalização, retificação.. doS rios e vales

de' escoaínel1to.�de 4gua, dete�min,ando a execução dos trabalhos a isso ne
cessários.

3) - Dirigir, inspecion,are fiscalizar 'os serviços gerais de limp�za pú- j

blica 'e d,a coleta do lixo, estudando e aplicando os processos, mais conv�,.

nientes ao ap\lrfeiçoàmento dêsses serv�ços, com à determinação do custô

unitário. .' • 'o"J,. ,<1,,;/;,....1
_4.�. �. '_ - ) irw�

4) -..,. Proceder ao .lançamen,to das contribuições de 'meihoria, relativa�

a,os servíços de canalizações e obras de, saneamento.

5) - Determinar wapreensão� de animais soltos rias', �ins públicas, (lm

conformidade com ás disposições legais.

6) - Dirigir, inspecionar e fiscalizar a construção das canali?.açÔe's para

as águas pluviais. qual�do não sejam êsses 'serviços correlativos às obras

de pavimentação e. a de pontes, viadutos, etc., de que fô� en,carregado.

If
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-, TíTULO VII .-, � .

t

Do Assistente

;órt. 14.0 - Ao Assistente compete:

1) - ,Dirigir e fiscalizar o serviço de protocolo li expedi�nte, que, será
único plJ,ra todo o Departamento, providencll,lndo para que a distribuição
de processos, requerimentos e ciemais papéis seja feita com a maior presteza,
ç:qntrolando a demora dos papéis em cada Divisão.

2) -'- Detêrmin,ar a confecção das requisições de material para, tOdas
as Divisões do Departamentõe )'rovi,denciaX:d? a, sua distribuiçãó de acOrdo
'com os pedidos 'dos ;E;ngenheiros Chefes de DiviSão.

3),' - Manter ordem e disciplina entre os .funcionários Q.a Secção, pro
ponâo as meçliQ.as �epressivas para os que, infrigirem disPOSições dêste Re
gulamento.

4) - Dirigir e fiscalizar o serviço de escrituração da despesa detllPla
damente pelas verbàs autorisadas, bem como a sua distribUição parl.t cada
serviço e obra, determinando o custo unitário. dos que forem mensuráveis.

5) - Organizar quadros estatisticos e confeccionlir grupos da mesma
natureza que forem de interêsse do Departamento.

,6) - Organisat o serviço fotográfiCO-histórico dos serviços executados,
COm o respectivo índice.

7) - Organi�aJ.; mensalmente as contas de reposição de calçamfmtos a,
serem cobradas de outr� repartições,. emprêsas, companhléls ou. particulares.

8) - SoIi,citar das Divisões o fornllcimento dos dados e: ele�,eritos que
necessitar ,e qUe ,delas dependerem para a elaboi'ação do relatório anual do

'Dir!ltor de Obras e Viação.

9) '"- Manter cada serviço registrado em fichas e� que se, possa a cada
insta�te conhecer as despêsas ,realizadas com o mesmo. ' .

10) - Providenciar ,a publicação de todqs os editais, avisos, jntlma�_
çães, etc., do Departamento.

11) - Fornecer ao Diretor de Obras e Viação e aos Engenheiros Chefes
de Divisão osesclarécimElPtoll, indicações e informações que forem por êles
solicitaaas. I

12) - Auxiliar 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 Estatística, mensalmente 0-5 dados
estatísticos, apurados, com relação aos serviços a cargC? do Departamento.

15) - Apresentar, no fim de cada trimestre, o tombamento geral de
todos os materiais entregues e em U$O em cada Divisão, com a cUsCrimi:ruWão
dos mesmos e respectiv()s cargos.

- '.. :1':
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- TíTULO VIII -

Dos Engenheir�s Aux,ll1ares

Art. 15.0 -'-' Aos Engenheiros AuxiUares, compete: �

, 1) -'-' Executar os serviços. que lhe forem distribuídos pelo Engllrl.heiro
Chefe respectivo, corresponq,entes a atribuições de sua categoria.

2) --'E"-llminar, estudar e informar todos os requerimentos que lhes
f()rem distribuídos, pelo Engenheiro Chefe.

S) -- Preparar e estudar �todos os elementos necessários 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) - Fiscalizardiàriamente Os serviços e obras pqr a�min1stra9ão óu
contrato executados na Divisão, propondo ao Engenheiro Chefe as penalida�

des a serem impostas aos contratantes por infrações de cláusulas co�tratuais.
5) -"pro�or ao EngenheirofChefe, justificando-as, as modificações que

julgl;!;r necessárias no decorrer aa execução das obras. a seu cargo.

6) """- Submeter ao EngenheirO' Chefe a relação discriminada do pessoal
operáflo necessárioa()s s�rviços da Divisão afim ae seI; formado por aquele,
o quadro geral que terá de ser aprovado pelo Prefeito:"'

T) - Propor ao Epgenheiro Chefe a pena de suspeI)São, do pessoal ope
rário quando assim o exigirem a. boa ordem e a disciplina nos serviços.

8) - rropor ao Eéngenheiro Chefe os aperfejçoaml)ntos que julgar con
venientes à execução dos serviços da Divisão, sugerindo as modificações
destinadas a cól1Seguir ã regularidade dos trabalhos.

• 9) - 'Dirigir tôdas as obras executadas por administração que lhe forem
distribuidas pelo Engenheiro Chefe, controlandp o ponto dó pessoal e o
emprêgo do material. '

10) - Fornecer à loca.ção necessária, e fiscalizar tôdas as obras autori

zadas, e que forem executadas por contrato; orientando e fiscalizando o ri
goroso cumprimento das obrigações assumidas ,pelQ9 .contratantes em relação I';
a tais obras.

11) - Providenciar para que as'obras á seu cargo, quer por admmistra
ção, quer por contrato, sejam rigOl:Osamente executadas de acôrdo coni 0il
projetos aprovados e as instruções do Diretor de Obras e Viação, não só

quanto ao' processo de execução como quanto � natureza e qualidade dos

materiais, obedecendo além disso, ém tudo, ao caderno de obrigaçõesapro

vado, fazendo constar do histórico da obra, sempre 'por documento assinado,

qualquer modificação aprovada 4lelo 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 pelQ& cursos dos rios, canais, valas de escoamento e gale

rias pluviais, promovendo a sua desobstrução e limpeza, e Jmpedind() que,

nesses cursos seja:JU colocados quaisquer obstáculos à sua livre vasão.

.....
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i�)- Propor ao Engenheiro Chefe ª ol'cimiza.ção dos projetos que. jul
gar necessários, bem como dós melhoramentos úteis à cidade.

15) - �anterem estaqo de perfeita conser\'açi!o as estrada1l de J;'odagem
do Mqnicípio.

16) ..- Estu,dar e propor as modificE.\çóes da rêde de estradas de roda.
gem do Município.

17) � Providenciar sôbrea sinalização necessária nos pontOs onde, hou
'ver perigo !io trâ�lsito público; sugerindo as medidas que J,!les pareç�m con-

; . .

venientes.

18'> - Els,tudar e propor os tipos mais convenientes para a pavimentação
dàs vias públicas e estradas do Município. !

19) - Zelar pela conservação dos instrumentos a cargo da DivisÍio,
providenciando para que sejam mantidos em perfeito estado de retificação.

20)' - Proceder a in\ldição de tôdas as obras, executadas pai contratçl,
sob sua fiscalização, anexando as fÕlhas de mediçãe;> devidamellteassinadas'

aos processos de contas doS contratantes, e mante; eIIídià a aprooriação
dos serviços feitos por administração. '

21) - D{rigir os" serviços de conservação e reposição dos calçamentos
da cidade, evitando embaraços à circulação de veículos e ao trânsito públic,O.

2�) - Informl:l.r os pedidos de licença, para oJ;n:as a.serem exe,cutadas
por particulares nos:, logradouros pÚblicos.

2�) - Executflr tOdos os serviços técnicos externos que lhe' [çrem desIg

nados pelo EngenheIro Chefe completando-os com os trabalhos deescrI
fatio çorrellPondeptes.

24;) - Promover e fiscalizar os servIços ger!lis' de limpeza da cidade e

a coleta do lixo .domiciliar, estudando e propondo as medidas que julgar

ll,certadas para maior regularidade e eficiência dêsses serviços, e cont.ro

lándo o custo mensaJ por unidade de serviço executado.

25} �. Determinare fi,scalizar o se,rviço de pega de anima,is soltos �as
vias pÚblicas.

26) - Substituir o Engenheiro Chefe respectivo em seus impedimentos
eventuais.

- T�'I'ULO IX -

Q

Dos Condutores Técnicos
"/

Art. '16.°, -.,. Ao" Condutor Técnico da Divisão de Pavimentação, compete:
1) - Executar' os, Serviços técnicos' de topogrâfla, nivelamento, fiscali�

za,ção de obras, medição, etc., de q'ue 'for incumbido pélos Engenhelrós Che
fe ou Auxlliar da Divisão em que servir.

2) - Executar os serviços técnicos externos ,que lhe ,forem dlstribhiçlos,

completando-os com os trabalhos de escritório 'correspondentes.

3) - CoIh�r os. aados técnicos e observações loc�is necess*rias à execução

de planos, projetos, orçamenJ;os, estatísticas, tarifas de preços e de valb�

reS, e fornecendo os dados necessários à deterllÚnação mensal dos 'custos
uilitári9$.

- ,

t

1
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�) --. .Atender c fiscalizar ();'J servl90s de 'repar.nçãp de pas.1eios expe

dindo intimações para êSllc 'fim, !los têrmos da leglslaçii.<i cm vigor,

5) -:- Prestar informações claras e precisas, em todos os processos que,

lhe forem qisttibuídos ou de 'serviços 'e trabalhos que tiver conduzido nos

têrmos dêste RegUlàmento.'

Art. 17.° -'- ,Ao Condutor Téenic" Encarreg'ado do Serviçó de Transpor-

,tes, Depósit� e Oficinas, compéte: ....

1) - Cumprir e fazer cumprir as orilens do Diretor .de Ob,ras e Via

ção ou do Engenhl;!lró Chefe da Divisão ,de. Viação e Transportes, com re

ferência áos se,rviços executados no DepÓsito, nas Ofilcnas en9 Posto de Lu

br:ificaçã�e Lavagem.

2)' - Fazer a distribuição ll).etódica dos trabalhos entre os seus subor

dinados, de acõrd9 com a profissão e àpUdáo de cada um e velar pe},a. bre

vidade na execução das obrasAe caráter urgente, de modo qu..�osserv.!ços

de transpoi"te da ,Prefeitura não fiquem desprovidos do material. rodante

indispensáveL

3) ,� Fiscaiizali' a entrada e a aplicação da .matéria prima para o fa

brico, reparo ou conservação do n;aterial, bem como dos accessórios, reqúi-'
sitados para os veículos.

4) � Vistoriar o,� fazer vistoriar, diàriamente, o estado do material rO

d!tn� em serviço.

5) '-'- Dar valor, oucpnsultar o Engenheiro qhefe da Divisão de Viação

e Tr�1Sportes quando tiver d4v1das, às avarias e extiav,ios, de peças ou

accessórios dos veiculos. quando tenham de ser indenizados, pelos motoris

tas culpa<d'bs e ênvia� �o Êngenheiro Ohefe da mesma Divísão a rel�ção de
tais avarias e extravios, afim de serem descontados em fôlhas de pagamento.

6) - Verificar e cOI)trolar o ponto do pessoal e as fichas dláril1f .do

inatetiaI rOdflute e do custo dos. serviços ex�cutados nas oficinas, com diserI

mlna9ão do material' e lllão de obra; e organizar o mapa mensal de produ

ção das oficinas com a verificação do custo unitário de câd,a serviço, bem

como a apropriação 40 custo do transporte dos caminhões' e dos carros de,

passageiros.

7) - Manter em dia as fichas de cada veiculo, ptopondo as ntedidàs

que julgar convenientes para, â boa regularidade dos serviços 4e transporte

e a conservação do material rodante.

8) - Observar e fazer cumprir as instruções baixadas - para o uso

conveniente dos aparelhos de, gazogênio e conservação dos respectivos

veículos. I.

9) -"- Requisitar ao En�enheiro Chefe da Divisão.a matéria prima PllJ"a

o trabalho das oficinas, o ma.terial para lubrificação, as péças e. acessórios

JlRrR os veículos bem como. a forragem para os animais da Limpeza, os

apreendidos nas vias públlcas e. rodo o rpaterial de consumo necessário.
f

10) - Manter a ordem e a discipllnaentre seus subordlIlados, repre-

sentando ao Engenheiro Che�e da Divlsã� de Viação e Transportes, contra
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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
distribuidos"

12) - Prestar as informações concernente'i aos' serv!ços que lhe estão
afetos, propondo ás medidas tendeptes ao melhoramento dos serviços.

13) ., 'Controla�' a entrada e a saida do Depósito, de todos os veículos
ou máq4inas, comunica,ndo imeçli�tamente ao Engenheiro Chefe qualquer
anormalidade que se verifique.

Tí'tULO X _

Do 2.d Topógrafo

Art. 18.'!..,-- Ao 2.° Topógrafo, compete:

1) - Executar os serviços de topografia ou medições de obras que lhes
forem distribufdos pelo Engenheiro Chefe ou Auxiliar da Dfv1são de Obras
e Pavimentação, anotando os dados em ca,dernetas próprfas, que serão .ar
quivadas quanqo concluidas e após o Visto do Chefe, da Dfvisão.

2) - Executar os trabalhos de que fór incumbido pelo Engenheiro Che.
fe cumprindo as ordens e instruções especiais de cada serviço que lhe rÓI'
confiada.

3) ...;. Organizar mensalp1ente o quadro de produção qa Pedreimcom
a discriminação do custo do material, e de su!lo distribuição pelos diversos
serviços é oqras, fazendo o contrôle dos talões de salda com o recebimento
dos. Feitores ou Encarregados.

4) - Prestar informações claras e POr escrito Sóbre' todos os serviços
e trabalhqs de que fôr incumbido ou qUe tiver �xecutado. nos têrmOSr.dêste
Regulamento,

5) - Informar todos os pa:péis que lhe forem distribuídos versando só
bre assuntos correspondent\'!s às suas atribUições.

- TíTULO XI-

Do Seccionista

Art. 19.0 - Ao Se�ci9nista, compete:

1) ,- Exeçutar os serviços de topografia compativeis com a sua apt!dão,
que lhe forem distribuidos pelo Engenheiro Auxiliar de Viação, bem como
os trabalhos de escritório correspondentes, anotando os dados em .cader
netas próprias, que serão arquivadas qUando concluídas e após o 'Visto do
Chefe da Divis,ão. I' I

2} - ConduZir os trab�lhos de que fór encarregado, cumprindo as 01' ..
dens e as instruções espec1ajs d� cada serviço.

-----'"'"""-'-
1 ... .., e e .......

\
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I'
\

ri'

- 139-

t- TíTULO XII

Dos Desenhistas
I .

\
Art. 20.0 __ Ao 1.0 e 2.° Desenhista, compete:

1) - Executarós serviços de desenho em geral - croquis, plahos, pIan
tas, 'perfis, projetos, etc., que lhe 'forem distribuidos.

2) .- Efetuar cópias dos desenhos executados em conformidade com as
necessiq9,des do serviço do Departamento ou para fornecer ao públlco quan-
do requerido nos têrm� da legislação vigente. ,

.3) - Zelar pe!a boa conservação dos lIlsthl!nentos e do material de
desenho que lhes "forem confiados.

4) - Manter em perfeita ordem o arquivo dos. projetos.

5) - Calcular raIl}pas, elementos de curvas, e executar � trabalhos de
natureza técnica compativeis com as suas aptidões, que lhes forem distÍ'i-
cuidas pelo Engenheiro Chefe da. DiviSão Técnlca e de Fiscalização. '

6) - Encaminhar mensalmente ao Engenheiro Chefe a relação do.ma
terial de consumo ne.,cessário aos serviços que, lhe estão afetos.

- TíTULO XIII -

� Do Copistà

Art. 21.0 - Ao Copista, compete:

1) - Fazer tôdas as cópias em vegetal ou heliográficas relativas aos
serviços do pepartamento, que lhe forem distribuídos 'pelos desenhistas.

2) - Efetuar o regis.tro do material empr�gado para os serviços a seu
cargo, apresentando semanalmente 9,0' Engenheiro Chefe o balanço discri
minado dêsse material.

3) - Aúxilial: os Desenhistás 'em serviços compatíveis com as suas atri
buições.

,

- TíTULO XIV -

Do Feitor G;�ral
\

Art. 22.0 - Ao Feitor Geral, compete:

1). - pistribtlir e orientar os serviços dos feitores - dê modo que os
.trabalhos sejam conduzidos com regularidade e em Obediência, às .ordens e
instruções baixadas para cada caso, consultando sempre que haja dúvida,
ao, Engenheiro Chefe ou ao Engenheiro Auxiliar da. Divisão de Obras e
Pavimentaçâo.

2) - Fornecér. ao Engenheiro Chefe mensalmerlte e aos Engenheiros
AuxiÍiares sempre que fór solicitado,'o ponto parcial dos diversos trabalnos
ex;ecutados por admin,istração na Divisão de Obras e Pavimentação af,im de

que em cada serviço seja, determlIlado o custo da mio de obra individual
,por Ilatureza de trabalho executado.

3) -Orfentar os serviços de cons!,!rvação corrente da pavimentação e

dO. .a""'" d' âgu", pluviab, pro�"",ud'a ''''''UtUlo''' do material da- I
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nlficado C as repai'açõC;ls neCessáriRs. de Rcôrdo com as ordens recebidas
do E!lgellhciro AtI,xí!ül,r. e organizando .notasepul'flda. para cada serviço,
cqmprobatória no material aplicado. '

4) - Rroviden,ciar sõbre .0. fornecimentó dÇ) material llecessáriQ' aos s,er
viços da� diversas turmas de- conserva e de reposição de calçamentos, em
obediência às or�ens recebld�s do Engenheiro Auxiliar, organizan,do, quadro
do matetial aplicado em cada serviço.

5) - Auxiliar os' serviços de fiscaljz&ção das obras contratadas na, parte
concernente ao material, exigindo que nas mesmas obras, sejam fielmr:mte
cumpridas .as especificações 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 q seu!Eansporte
eficiente de modo �ue ,garanta a regularidade do .andamento das obras,
sempre de acôrdo com as instruções que lhe forem dadas pe,lo Engenheiro
Che�e ou Auxiliar da .Divisão, de Obras e Pavimentação.

7) - Encami.nhal' lIo Serviço de Protocolo, Expediente e' Contrôle� por
intermédio de'E�}genheiro ChElfe da Divisão de Obras e Pavimentação, para
a confécç�o do respectivo mll;pa" as 'notas� de reposição de calç;tmentos �xe
cü�ados por conta. de outras repartições, companhias ou emprêsas, e ,auto
rizadas pelo Engimheiro Chefe ,da Divisão.,

8) - Promover juntO à estrada de Ferro ou Companhias de Tran$por'te
o desetnl?araço do -material para obrps, Adquirido llelo Departamento. efe
tU,ando pagamento de fretes e providencjando o transporte para os 10cII,ls
das obras,

9) - Executar osservlços que lhe forem distribuídós t:los têrmos dêste
Regulamento e de acôrdo com suas atribuições, prestando sObre os �lesmos
tôda1' as informações que lhe forem solicitadas.

- 'l;'íTULO xv:r -

Dos Aponta�9I'e!l

�

Art., 24.° - Aos' Apostadores, compete:

1� - Orgl).llizar o ponto .geral para ,a ,confecção das fôlhas d� paga,-

mento do pessoal operário. '

:!) - Fornecer ao Serviçq ,de Protocolo. Expediente e Contrôle, l'0r in.- ,

� termédio das Divisões. o pont{) diário do pessoal operá:rio., comunicando se�

manalmellte as vagas ocprridas nas diversas turmas.

3) .'-'l. Conferir mcrisalment£ o ponto dos diversos fllitores de turmas com

o pqnj;ogera1.,

1) - Executar os serviços que íhes forem distribuídos prestando infor

mações claras e precisas, devidamente anotàdas e ,es�ritas éIa.:, trabâÍhos de
qU� forem incumbidos.

'-5) - Dar eonheclmentoao Chefe a que estiver subordinado, do! acb
dentCs, ocorridos em serviçol cóm o pessoa� operário.

o

o

.1

,- TíTULO XVII, -

,

Do Encarregado do Depósito

...",

Art.. 25'.!' - Ao Encarregado ,do Dellósito, COm'ilCte:,

1) - CUmpri.!,' e fazer cumprir pelo pessoal operário das oficinas; as.

d�terminações do Engenhefro Chefe ou do Condutor Técnico encarregado

dos serviços de tra,nsportes.

2) -, l'nformar ao Engehheiro <;JhefE; ou ao CondutOr Técnico .da Di

visão de Viação e Transpor,tes sôbre os serviços das oficiJ)as, distribuindo
e, prientando os trabalhos a, cargq das P:te�mas. ,

. 3) - Registrar e controlar .a saída ou entrada de qualquer material com

carga para o Depósito, disérlminadamentil pelas Divisões interessadas.

4) - OrgllIlizar, abrir e ence���l:. ,à:s hóras que lhe forem çlesignadas, o
ponto obrigatório de todo 9 PllSsoal do Depósito e das Oficinas. .

'5)' - Providenciar sObre a expedição . do materiâl cOJ,1feçiona,do nas

oficinas e que se destina aos, logradouros' públicos ou aos próprios muni"

cipa,ls. de acõrdocom as guias de remessa forneCidas pelo' C,ge�e da Di

visão.

6) '....., CuidaI:' e, fazer cuidar do tratamento dos muares da lJ1mPt-za 'PÚ

blica,pro\"er a. sua alimentação e recorrer sempre que fôr necessário, a às:íls

tência, 'do Veterinário MunicipaL

7) - Isolar e 'fazer tratar" dé acõrdo com as instruções do Veterinârio

Municipal os muares que enfermarem de moléstias. contagiosas.

8) - Fazer sacrifiC\lr os muares que se inutilizarem no serviço ou que

CO�ltraírelll, moléstias Incurâveis. ápós o, certificado competente do Veteri

'nt\I'io MU!licipaI.

- TíTULO XV-

��,

Dos Feitores

....rt. 23.ô - Aos 1.os e 2.•sFeitores, compere:

1) -. Exec�ltar os serviços ,que lhes forem designados, distribllíildo o
pessoal operário de modo a obter a máxima ef,iciência, segundo aprltureza
do serviço de caaa caso.

2) - Organizar e escriturar o livro ponto do l?ess()al 'operário 'que lhes
f.or subordinado.

3) - Manter a ordem e a disciplina" entre os operários seus subordina
dos representando 110 Engenhejro Auxiliar ou ao iFeltor Geral dltj Divisij.o
em que servir. contra os que cometerem 'atos irregulares.

4) - Assistir aos operários que se acideritaremem s�rviço,ptoviden_
clando imediatamente lt suli remoção, curativos ou ,internamento, dando em
.seguida ao Engenheiro Chefe ou Auxiliar" comunicação escrita da ocurrên
çia 'e das providências tomadas:

: .....

�......- -==...-."_.,
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9) - Manter em perfeito asseio as cocheiras dos muares, exa.minando
constantemepte suas condições sanitárias e o estado d� aniniais aí abriga..;
dos, bem como dos locais destinados aos anjmais apreendidos nos logrl!-
douros públicos.

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 f:scrituração do movimento diário da. entrada. e da saida
dos animais que forem apreendidos nas vias pÚblic,as, em conformidade com
as disposiçõe� legais, e contrôle do Departámento de Fazenda.

12) - Solicitar ao El1genheiro Chefe da Divisãó de Viação e Transpor
tes, sempre que requisitado pelo Alm.oxarifaçlo, o pessoal 'necessárip à carga"
descarga ou'arrunJação de matériais destinados ao mesmo ou aos diferentes
serviços das Divisões.

13) - Impedir a entrada e a permanênciâ no recinto do Depósitg de
pessoas estranhas. ao serviço. das oficinas.

- TíTULO XVIII _

Do Encarregado da Auto-Patrulha

Art. 26.0 - Ao Encarregado da.Auto-Patrulha, cOl,l1pete:

1) - Executar todo;; 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 Div�ão
em qU!! servir.

2) -"- Obedecer rigorosamente às instruções baixadas pe�a Divisão de Via
ção e Transportes, quanto ao uso da Auto-Patnilha, 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 trabalho da máquina,
do materiál consumido, do ponto e dós. serviços executados, remtendo.os
'semanalmenteao Engenheiro Auxiliar, que os coordenará para a respectiva
apropriação dêsses serviços.' ,

5) - Dirigir e dist�ibuir 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 p;tgamento.

6) .,.- Propor a substituição ou a e,xclusão dos operários que se torna
rem prejudiciais à boa ordem e ao regular andamento dos serviços.

7) .,.- Entender-se diretamente com os proprietários ãos terrenos aolon
go das estradas e dos caminhos dÇl Mun.icIpio, no sentido da execução de
roçadas,recuos. de. cêrcas, etc., para sua conservação, retificações ou alarga.-'
mentos, de acOrdo ,com as inst.t:uções recebidas do, Engenheiro 'AúxUjar ou
Engenheiro Chefe da Divisão.

- H3 -.

- TíTULO xtx -

.Art. 27.0 - Aos, L" e 2.0 lU:ecânicos� compete:'
,

1) - Executar os ,serviços que lhe forem distribuidos pelo Engenheiro

encarregado do serviço' de transportes ou quando urgente, pelo EIlcarregado

do Depósito, depen_dendo nesse caso de posteriór confirmação do aludido

Engt;nhei,ro.

2) - Vistoriar' os veículos, máquinas ou peças recolhidas às .oficinas

apresentando ao Engenheiro enéarregado dos serviços de transporte, uma

relação -pormenorizada dos consertos a serem realizados, especificando
quando possível, a natureza e o custo' aproximado do material e da1p.ão

de obra necessária.

3) - Zelar pela conservação das máquinas e ferramentas da oficina

mecânica, e pela boa aplicação ele todo o material que lhes .fôr con�ia10. pelo

quai é responsável.

4) - Verificar o bom funcionamento dos veículos réparados, antes de

rest.ituí-Ios ao serviço e fornecer ao chefe respectivo a ficha discriminada

dos serviços realizados em cada, vejculo.

5) '- Fazer e receber os pedidos de màterial necessário aos tmbalhos

da coficina, prestando contas semanal1p.ente de sua aplicação.

6) - Ao 2." Mecânico, compete auxiliar ;e executar de acôrdo com as

s\tas aptidões, todos os trâbalhos que lhe forem distribuidos pelo'l.° Me.

cânico.

- Cf\PíTUI..O UI -

!, Das Atribuições."do fe;ssoal Administrativo

- TíTULO 1-

Do Fiscal Geral

...,J:"

.
'.I

I
I

Art. 28.0 - Ao fis�al Ger�l encarregado da fiscalização de contratos e,

concessões, compete:

1) - Fiscalizar os transportes coletivos por meio de bondes ou auto

Qnibus, de modo que sejam cumpridas as e:&igências regulamentares, de con

formidade com as instruções recebidas do Chefe da Divisão.

�) - Elitudar a regulamentação dos serviços de transportes col'.lHvose

propor as alterações necessárias no::; regú1amentos vigentes.

3) - Organizar e manter em dia a estatístiCa relativa aos transportes.

4) - Percon-er constantementt; as linhas em tráfego, afim de v£>rificar

.a boa ordem e a observância das obrigações por parte dos ljcenciados, quan

to à horários, higiene, preços de passagens, etc.

5) - Confeccionar gráficos referentes aos horários,para seryiços de

transporteI; de. passageiroS 'em 'bondes eau.to"ônibus, ou outros, do interêsse

da Divisão.

...
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6) - Providencial' parl\ o recolhimentO 'ao Tesouro I\�unidpal, d� CRU'.

çõcs, quotas de fiscalização, depósitos e quaisquer outras. importância:!, de-.

vidar; à Prefeitura pelos concessionári�s de serviços públicos.

7) - RegLstrar e controlar a.s RP9lices dê seguro con� acidentes nos'

serviço.s de transportes, exigindo a renovação dlÜ; mesmas,quano.o' vén. ,

cidas. � •

8) - Vistoriar de acôrdo. com o Dep.artlimento de Serviço de Trânsito,

os ônib1,1s a sel'em matriculados.

9) - Propor ao Chefe da Divisão as multas e outras penalidades dc

correntes de infrações.

10) - Estudar Cô problemas relativos ao estabelecimento de ponto� dc

parada, providenciando a conveniente sinalização.

11) - Fiscalizar os cOlitratos relativos a ,tdefoneS, celebrados com a

prefeitura, de acôrdo com as instruções recebidas do Engenheiro Chefe da

DIvisão. -

12) - ColaboraI; com o Engenheiro Chefe no estudo do estabelecimento

de novas linhas de transporttls dentro do MUnicíp�o; de acô�do com as pos
sibilidades e exigêricias locais.

13) - !"ornecer os elementos necéssáriospára as minutas dos c'ontr�tos

'a serem lavrq.dos com a Prefeitura para.� exploração :de serviços, de trins
porte cóletivo.

14) -Coligir e fornecer ao Engenheiro Chefe da Divisão Técnic;l e de

.Fiscálização os dados mensaisrçlativos ao movimento geral dos serviços te- ,

'lefôn!cos e de transportes cQIetivos, organizando trhnesttaln1ente uma sjn-

• tesedêsses elementos.

15) - Informar nos processos que lhe forem çlistribuídos, relativamenJe

nosassu)1tosconcernçptes às. suas atribuições.

16) -: Manter e coprdenar as rélaçõesdo Município com, as e1!1prêsas

concessionárias de serviços públicos.

17) - Aux1l1ar o Engenheiro Chefe na fiscalização do contrato rcla,tivo
. I . . ,

aos serviços de IUrli e fôrça motriz.

- TíTULÓ II -

Do Admillistrador da Limpezâ da Cidade

Art. 29.0 - Ao Administra.dor da Limpeza da Cidade, compe,tc:

1) - Orientar e inspecionar os serviços de capinação, varredura, raspa.

gelll, lavagem ti irriga,çõe$ dos logtadourospúblicõs.

2) -- Promover a limpeza e c<JllScrvaçâo. de valas e rios e. alavageln

e desinfecçã,o da; galerias de água,s ,pluviais. ..
3) ,- .Promover a remoção dos entulhos; animais mortos; resiclúos, etc.

4) - pr().videnciar e fiSê�lizlU'�'os serviçps de coleta. c I'e�lcção �!olixo
. . , - ..

çllls habitações particulares, estab()léeirnentos comercIais ,eindustrillliJ. es�.

"
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critórios, casas de saúde c; hospitais, casas de. diver/5õe;;; colégioo, tem-
• pIos, quartéis.. repartições públicas, etc. "

5) _ ,Zelar pela conservação dalimpezâ da cidade, impedindo que o

público atente contra a higiene urbana.
6) _ Velar pelo cumprimento das Àisposições legais referentes à limpe-

za pública e à coleta do lixo.
7}' _ �rovidenciar sôbre, o transporte extraordinário do lixo quando de-

terminado pelo Enge1].heiro Chefe, ou Auxiliar da, Di,visãode sàheamento
e Limpeza pública.

8) '--"' Informar sôbre todos os assuntos atinentes li limpeza pública e

à coleta do lixo.9) _ Organizar a\.distribuiÇão das turmas de acô;rdo com .as' ordens e
instruções do Engenheiro Chefe 01,1'Auxiliar da Divisão de Saneamento e
Limpeza pública. ,.

10) _ organizar diàriamente o detalhe do serviço de limpeza da cidade,
com. o respectivo custo Úllitário, de acôrdo. com as determinações do Enge
nheiro Cl:1efe e. f(jrnecer a�s encarregados de turmas instruções sôbre � dis-
tribuição do pessoal opeJ;ár,io.

11) _ Atender às requisições de serviços urgentes e inadiáveis quando
feitas .por autoridade competente, dando de tais requisições imediata co
municação ao Engenheiro Chefe da pivisão de Saneamento e Limpeza

pública.12) _ Fornecer ao Engenheiro .chefe da ,Divisão sempre que êste exigir,
ós dados necessários e asclarecimentos sôbl;e os serviços de suas atribuições.

n •

13) ,..." Propor ao Engenh'eiro Chefe da Plvisão de Saneamento c Lim-
peza pública as ,medidas que julgar convenientes para o aperfeiçoamento
dos serviços de H.mp!!�a da cidade e da coleta e remoção do lixo.

-'"' TITULO TIl -

Do Chefe de Secção

Art. 30.0 - Ao Chefe de Secçáô, compete:
1) :- Dirigir os trabalhos da Secção, distribuindo os se:viç?s pelos fun�

cionários sob sua direção. .
2) _ Manter a ordem e a disciPli�la, providenciando para que sejam

conservados em dia o registro e a escrituração dos s\lrv�ços da Secção.
3) _ Auxiliar a direção dos trabalhos internos da Divisão, observando

as instruções do Engenheiro chefe.
4) _ Fornecer as informações que pelQ EngenheirQ chefe ou Fiscal

Geral,lhe forem e?tigidas.
5) _ Resolver sôbre dúvidas que tiverem9s funcionári?s que lhe forem

subordinados. . I6) _ Impedfr qUe estranhos entrem ou perl11aneçam no recinto da res-

pectiva SecÇão.

'i

I
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7) - Informar os reqUerimentos, processos e demais papéis, cncf!mi..;
nnhando-os devidamente instruídos ao Engenheiro Chefe da, Divisâq.

8) - Controlar, mensalmente, as marcações dos consumos de energia
elétrica, das instalações municipais ou estaduais.

- TíTULO IV _

Dos Escriturários e Alll;tnuenses
,

Art. 31.0 - Aos Escriturários c Amanuenses, compete:

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 trába
lhos especiaís de que forem incumbidos pelos Engenheiros Chefes de Divisão.
As atribuições serão, sem embargo das categorias respectivas, l�vr'?!tIente
determinadas pelo Diretor, ou com suã. aprovação, pelos Engenheiros Chcfés,
te�do sempre em vista as conveniências do serviço e a capacidade, efi.
ciência, aptidões e tendências de cadá um.

2) - Organizar e manter os protocolos de remessa e reéebimento de
ofícios, aVi$os, cartas, circulares e de todos os processos que trans\taren}
pelo DepartamentO.

3) - Executar tqdos os trabalhos de datilografia que lhes forem atri
bUídos.

4) - Manter rigorosamente em dia as fichas de escrituração e distri
buição de verbas, de apropriações de obras, serviços de transportes, etc.

5) - Expedir vales para fornecilIlentos do pessoal jOrnaleiro, dent.ro dos
limites fixados e confeccionar as respectivas fôlhas de pagamento.

6) - Extrair guiás para recolhjmento de depósitos ou cauções e notas
de despesas para cobrança de serviços executados pelo Departamento.

7) - Organizar o boletim. diário da distribuição do pessoal operário pelos
diversos serviços.

8) - Extrair alvarás para a execução de serviços autorizados em requerimentos.

9) - Preparar a correspondência e o exped�ente e manter' ell! perfeita
ordem o arquivo do Departamento.

10) - Dar o andamento necessário a todo o expediente de moào a :não
haver atrazo, propondo ao Chefe a qUe estiver diretan}ente SUbordinado,
as medidas que julgar convenientes para a regularidade dêsse serviço.

' 11) -,-- Atender ao público com urgência e presteza informando em con
formidade COm as disPosições legais, sôbre o andamento e despac,ho de pro..;
CE;Ssos que, transitam pelo Departamento.

12) - Prestar informações sôbre assuntos de I'uafi atrilnliçõés em todqs
os processos que lhes forem distribuídos.

�-�
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TITULO V .y. ..".�,"

Dos Fiscais de Iluminação

,;

Art. 32.0 - Aos Fiscais de V' e 2.a Classes, compete:

1) - Executar todos os serviços compatíveis com as a�ribuições de sua

categoria que lhes forem atribuidos pelo Chefe de Secção e os trabalhos de

fisçalização de iluminação pública e particular de que forem incumbidos

pelo Engenheiro Chefe da Divisão Técnica e de Fiscalização.

2) - Dir�gir e nscalizar os serviços de substituição de limpeza na rêde

de iluminação pública e verificar a execução âe novas extensões, ampliações

ou. reformas da mesma rêde, de acôrdo com instruções detalha.das que lhes
serão fornecidas pele Chefe da Divisão.

3) - Zelar pelá conservação das instalações elétricas' e dos aparelhos à

cargo da Prefeitura.

4) - Comunicar por escrito ao Chefe da respectiva Secção para os

efeitos de. cobrança das indenizações corresponq,entes, sôbre as avarias pro

duzidas nos. candelabros, postes e armações da rêde de iluminação pública

e pertencentes à Prefeitura.

5) � Orientar e acompanhar os \ serviços de inspeção das instálações

particulares de energia elétrica, assistindo a abertura de aparelhos, assinan

do os respectivos autos de constatação provisória e determinando a subs

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.

-,-.. TíTULO.VI -

Dos Guardas Linhas da Iluminação Pública

Art, 33.0 - 40s Guarda !tinhas da Iluminação Pública, co�pete:

1) -,-. Percorrer às horas que lhes forem designadas pelo Chefe de

Secção respectiva, os logradourós públicos de suas zonas e inspecionar o

estado das instalações da iluminação pública, anotando as deficiências que

encontrar e de tudo dando comuniéação diária à Secção respectiva.

2) - Executar todos os serviços .compativeis com as atribuições de sua

sua categoria que lhes forem distribuídos pelo Chefe de Secção.

-,- TiTULO VII '"'-

Dos Motoristas

Art.. 34.0 - fiOS �ot.oristas, compete:

1) -::. Atendet' com preste7.a e pontualidade aos serviços .detransporte

que 'lhe forem designados.
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2) - Observar rigorosamente o regulamento geral do trânsito público.
3} - Manter ,em estado de perfeita conservação e asseio o material que

lhe fôr confiado e conservar o cano'sob a sua resPonsabilidade sempre pron-
to a trafegar. ,

4) - Responder pelo extravio de peças do carro sob sua guarda (' pelas
avarias nêle ocasionadas por imperícia, negligência ou imprudência.

5) - Proceder à lavagem, lustramento e limpeza do carro que estiyer
dirigindo, bem como a substituiçãq de pneumáticos e câmaras de ar do.
mesmo.

6) - Requisitar ao Encarregado do Depósito e das Oficinas, os reparos
e consêrtós de que necessitar o carro e o material sob sua responsabilidade,
béill como os accessórios de pronta SUbstituição.

7} - Auxiliar e fazer lubrificar c pulverizar pelo Posto de LUbrificação
o carro sob SUa respOnsabilidade, de acôrdo Com .as instruções que lhe fo
rem baixadas pelo Engenheiro Chefe da Divisão de Viação e Transpurtes,
devendo êsse serviço constar da caderneta de veículo.

8} - Levar ao con4ecimento de seu chefe imediato qualquet acidente
que OCorrer com o veículo.

9) - Manter em boa ordem a caderneta quilométrica .do veículo, fazendo
as anotações é o�ervações clara.s e precisas.

JO) - Informar ao Engenheiro Chefe ou ao Condutor da Div.isão de
Viação e Transportes, sõbre qualquer consumo anormal que vel'ifkar no
carro Sob o seu cuidado.

11) - Verificar a aplicação e fornecer reelbodas nov�s Peças <lue foram
colocadas nos veiculos, sob sua responsapilldade, bem cOI:í1o dos accessórios,
ferraI11;entas, pneumáticos OU câmaras de ar, etc.

12) - EconolIlizar sempre que Possível o gasto de combustível c desobressalentes.

I

I
I

6) - 'Imp,edir, salvo autorizado pelo Chefe respectivo, a entrada de

estranhos nas dependêncUú; do Departamento.

7) -;- Ter a seu catgo e t;esponsabiUdade QS objetos existentes na Di-

visão em que servir. ' "
8) - Conduzir todos os papéis aos locais que lhes forem designados.

- TíTULO IX-

Dos Serventes

�

Art. 36.0 - AosElervtlntes, compete:

l) - Cumprir tôdas as ordens compatíveis com as suas atribuições de-

terminadas pelos seus superiores.

2) - Executar os serviços de limpeza e asseio das salas e dos móveis

do Departamento. •
3) _ Conduzir todos os papéis aos Jocais que lhes forem d�signados,

quando na Divisão em que servirem não haja Continuo.

Em 24 de fevereiro de 1. 943.

(a) ROZALDO G. DE M�LLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

I

t

f.'f

Dos Contínuos

,

�l:t
r.

DECRETO N.O 25

O PREFEITO MUNfCIPAL DE CURI'I:IBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido. em petiçáon.o 1.808 do. corrente mês,

pelos20s. Escriturários Violeta Maranhão e, Dino Gasparin, desta PrefeitUl:a,

resolve transferir .3. primeira para a Inspetoria de Rendas e Fiscalização,

e o segundo para a Divisão de Contabilidade, 'ámbos do Departamento de

Fazenda.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Est..'ldo 0'0 Pa

raná, em 24 de fevereiro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

-, Tí';t'ULo vrr,l' _

Art. 35.0 - Aos Contínuos, compete:

1) - Abrir e fechar as dependências do Edifício da Prefeitura ocupa_
das pelo Departamento nas horas marcadas pelo Diretor ou pelo Engenheiro
Chefe da Divisão em que servir.

2) - Cumprir tôdas as ordens de serviço determinadas pelos seus chefesrespectivos.

3) - Dirigir e executar os serviços de limpeza C 'asseio das salas do De
partamento e dos móveis aí �nstalados.

4) - Receber e fazer a. entrega de tôda: a correspondência expedida
pelo. Departamento ou por suas l)ivisões.

5) - Manter a ordem nas salas reservadas ao público, recorrendo ao
Chefe respectivo sempre que se .tornar necessário.

'ij

�{

DECRETO:N.O 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE; CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

D OPARANA, tendo em vista.'6 comunicação do Departamento de Fazenda

formulada etn. ofício 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 prorroga.ção, para tratamento de saúde à 2.a Amanuense do

""

.-:::::::::--
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Departarp.ento de Edificações, Cadastro e Patrimônio Iza de Lemos I,una,

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 24 de fevereiro de 1943,

• (a) ROZAL.D0 G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 27

o P�EFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO El:jTADO

DO PARANA, em face do laudo de inspeção de saúde n.o 5.392, do corrente�

mês, do Departamento de Saúde do Estado, resolve conceder ao Guarda

Fiscal de 2.a Classe Abilio Rodrigues dos Santos, do Departam�nto de Fá

zenda, sessenta (60) dias de licenç.a. para tratamento de saúde, na forma do

disposto no artigo 157 do decreto-lei estadual n.O 9q de 28 ge outubro de

1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, 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 CURITIaA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido em, petição n.o 2.046 do correnté mês,

por Djalma P. Menezes, resolve deixar sem efeito o decreto n.o �85, de 31

de dezembro último, que o nomeou par.a exercer cargo de 2.° Amanuense

desta Municipalidade.

Palácio da Préfeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Para

ná, em 6 de março de 194::1.

(a) ROZALDO G.DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO 'ESTADO

DO PARANA, resolve aproveitar o 2.° A,manuense Rui Cavalcanti dê Al

buquerque, da Divisão de Edificações do Departamento de Edificações, Ca-

::-,"" . � ;;--
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dastro e Patrimônio para exercer, com yênçimentos apuais de Cr.$,6.'Ooo,OOI
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) ROZALDQ 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
d,ando instaurar pela portaria n.o ,21, de 18 de janeiro úÍtimo, resolve sus�
pender o 1.0 Fiscal João Ag�ida do Departa!.Uento de Fazenda, de ,suas fun.
ções, p.or 15 (quip,ze) dias, na conformidade do estatuido no art. 224 do' de-
creto-lei n.O 90, de 28 de outubro de 1942.

palácio da PrefeitUl'a Municipal de curitiba, Capital do Estado do Pa-
raná, em 12 de marçO' de 1943.

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

DE�RETO N.o 31

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITn�A, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, tendo em vista a comunicação formulada pelo comando do
3.0 Regimento de Artilharia ,Montada, em' oficio n.o 478 de 11 do corrente,
resolve licenciar o Apontador do Departamento de Obras e Viação, Oscar
Gottarai, reservista cotJ,vocado pãra ,o serviço ativo çlo Exército Nacional,
enqullnto durar a sua incorporação, e percebendo vencimentos pelos cofres
federais, conforme optou, na conformidade da Lei.

:paláCio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado doPa--

raná, em, 19 de março de 1943.

(a)
ROZALDO G. DE MELLO LEIT,lO.

prefeito Municipal. '1

DECRETO N.o 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL pO ESTADO
DO PARANA, por conveniência de serviço, resolve transferir o 2.° Ama-
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I!wmse' dos r:,ratadouros Munfcipais Eulo Fruet Bettini,do Depllrtamentp de
Fazenda para a Divisão de Edificaçõ'es, do Depa:rtamento de Eclific.llçôes,
Cadastro e patilmôni2'

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, capital do Estado dó Pá
faná, em 22 de março, de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEIT!iP.
Preteiti:) MunicipaÍ,

�

DECRETO N.O 33

O ,PREFEITO MUNICIPAL DE CURITffiA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, tendo em vista a comunicação fo�mulad?- P�lo 'Comando çlo
20.0 Regimento qe Infantaria, em ofício .h.O 770, de 18 do corrente, resolve
11ce):ciar Aiceu Perelle$, Sfrvente do Departamento de Fazenda, "quefo£; con
Vocado para o serviço aqvo do EXéJ:citoNacional, percebenqo o funCionário
slJpr,a referido vencimentos pelos cofres municipais, conforme. optou, na
conformidade das disposições legais em vigor. •

Palácio da Prefeitura Municipal qe Curitiba, Capita,J do Es�àdo do Pa
raná, em 23 de março' de 1943.

(a) ROZÁLDO G.DE ME;LLO LEITAO.
Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 34

O PREFEITO MUNICIE:Ar. PE CUl�ITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, atendendo ao pedido formuÍado pelo Dl'. José Loureiro Per
nandes, em petição nÍ!mero 1.963, de 25 de fevereiro último, resolve �Xohe.
rá-Io da Comissão de Revisão da, Nomenclatura dos LogradotÍros PúbHcOJ da
Capital!. para a qual fôra nomeado por áto n.O 16, de 17-3"937.

Palácio da Preteitura l\4unicipal de Curitiba; Capital do Estado do Pa�
raná, em 26 de márço de 1943.

(a) ROZALDO G. ,DE :MELLO LEIT_AO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 35

O PREFEITO MUNICIPAL 'DE CURITIBA, CAPtTA� DO ESTADO
DOPARANA, tendo de se ausentar desta Capital, em serviço do Município,
designa o dI'. Arnaldo Isidoro BE:1,ckert, ':piretor do Departamento de Edifi�

. ,
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cações, Cadastro e Pa.trimôpio, pararesp�ria.ér pelo expedient�' da. Prefeitu

rl,l' Municipal, dumntea sua ausência.

Palácio da Prefeitura ¥unicipal de Curitiba., Capital do Estado do Pa

raná, em 29 de lJlàrço. de 1943.

. (a) ROZALDO à. DE MELLOLEITAO.

Prefeito MUJ;1icipal.

DECRETO N.O 36

�

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇõES, CADASTRO E

PATRIMõNIO, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA PREFEITURA

MUNIClPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO pO PARANA aten

d!,!ndo ao requerido por Joãg Fagundes Barbosa, l.b Topógrafo da Divisão

de Edificações do Departamento de .Edificações, Cadastro e Patrimônio, em

petição número 1994, de. 25 de fevereiro último, e tendo em vista, o laudo de

inspeção de saúde de .n.o 5.547 da Diretoria Geral de Saúde dêste Estado,

RESOLYE conceder ao alUdido funpionário 6 (seis> meses . qe licença para

tratamento de saúde, de acôrdo c<;>m o artigo �57 do decreto-lei n.o 90 do Go

v�rno dI> Estado, de 28 de outubro de 1942 ,modificado pelo .� único do artigo

L" do decreto-lei .n.o 10.1 de 27 de 1o}ovembro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CapitaJ. do Estado do J'a-,

raná, em 2 de abril de 1913.

(n) ARNALDO ISIDORO BECKERT.

, DECRETO N.o 37

O DIRETOR pO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇõES, CADASTRO E

PATRIMôNIO, RESPONDENDO P,:ELO E�PEDIENTE DA PREFEITURA

MUNIQIPA:Y l)E CURITIBA, CAPITÀL DO ESTADO DO PARANA at.en

dendo ao requeri�o por Mercede$ ME:1):ldes Morais, 2." Escl'iturárià do De

pQ.rtamento de Edificações, Cadastro e Patrimônio, e tendo em v�ta .0 laudo

n." 5601 da Diretoria G.eral de Saúde dêste Estado, RESOLVE conceder à

aludida funcionáf1a 30 (trint.a> dias de licença por motivo de doerwa em

pessoa de sua família, na forma do disposto no � 2.0 do art. 164 do decreto'-
, .

lei est!l-dual n.o 90, de 28 de outubro de 1942, e a, contar de 26 de março

último.

, Palâcio da Prefeitura Municipal de Curitiba, C.apital do }i:stad,o do Pa

raná, em 2 de abril de 1M;!.

�..

(a) ARNALDO ISIDO�O BECKER'J.\



- 154 _

DECRETO N.o 38

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇOES, CADASTRO E
PATRIMONIÇ>, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE. CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA aJ;en
dendo ao requerido por Henrique Simó da .costa, Encarregado do Auto-Pa
trulha, resolve conceder-lhe sessenta (60) dias de licença 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 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 5 de abril dé 1943.

.,

(a) ARNALDO ISIDORO BECKERT.

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) dias de licença para tratamento da 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 rio Pa
raná, em 15 de abril dc 943.

(a) ROZAJ>DO G. DE MELLO LEITAO,
Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 40

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, na conformidade do art. 5.° do decreto-lei n.O 1.202, de 8
de abril de 1939,

DECRETA:

ArtigO 1.0 - A importância de 01'.$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
'mil cruzeiros) recebida da Caixa, Econômica Federal do Paraná, proveniente
da operação de crédito a que se refere o decreto-lei n.o 29, de 1.0 de julho

I

L-:...�.-
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de 1942, realizada conforme escritura pu1Jlica irivrada em 23 de' março do

ano cm curso, é destinada aO pagamento do imóvel denominado Matadouro

Modêlo, no Ãtuba, para o que fica aberto o necessário crédito.

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

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

raná, em 20 d,e abril de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEIT!\,O.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 41

O PREFEITO MUNICIPAL DE- CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista o atestado do Médico Chefe da Inspetoria Sa..

nitária 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 considerar

licenciado, para tratamento de S4úde, no período de 10 a 30 de março pre

térito o Contínuo Joaquim Mariano dos Santos Filho, daquele mesmo De

partameI).to.

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

raná, em 20 de abril de 1943.

,..
(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 42

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve aproveitar o 2.° Amanuense da Divisão de .Contabili

dade do Departamento de Fazenda, Afonso Cassou, para exercer o ca,rgo de

Guarda Fiscal de 2.a 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.

�

(à) ROZALDO G; DE MELLO LEIT:\O.

Prefeito Municipal.

\

l�

DECRETO. N.o 43

o PIj.�FEITO MUNICIPAL DE CU:RITIB.(\, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido em petição n.O 3562 do corrente mês,

por Cláudio Loiola. e Silva, Co�dutor Técnico, interino, da Divisão de Edlf1-
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cações, do Departaménto de El;lificaçõe�, Cadastro e Patrimônio, l'csolvc
exo,nerá-Io, a pedido, das funções do aludido cargo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 28 de abril de 1943.

(a) ROZALDO G. DE, IUELLO LEIT,\O.
Prefeito MUnicipal.

DECRETO N.O 44

�O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, nomeia Alberto Sitrinskt que foi classific,ado em 1.0 lugar em
concurso de prime�ra entrância, para. exercer, com vencimentos anuais de

' Cr.$ 4.?OO,OO (quatro mil e duzentos cruzeiros), o cargO de 2:0 Amanuense
da Divisão de Contabil1dade do Departamento de�azellda, na forma do
disposto no item II do artigo 15 do decreto-lei estadual n.o 90, de�8 de
outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado dp Pa-
raná, em 4 de maio de 1943. • •

(a) ROZALDO G. DE l\fELLO LEITÁO.
Prefeito Municipal.

DECRETO N..o 45

O PREFEITO MUNICIPAIJ DE CURITIBA, CAPITAl, DO ESTADO
DO PARANA, nomeIa Glafira Assunção Hiuda que foi .classificaqa em ,2.°
lugar em concurso de prImeira entrânCia, para exercer, com vencimentos
anuais de Cr.$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros), o cargo de 2.0
Amanuense da Inspetoria de Rendas e Fiscalização do Departa1l1�nto .de
Fazenda, na forma elo' disposto .no. .item II do artig'o 15 do decreto-lei es
tadual n.O 90, de 28 de outubro de 194�.

Palácio da Pre.feitura Municipal de Curitiba, Clj,pital do Estado do Pa
raná, em 4 de maio de 1943.

(a) ROZAI.DO G. DE MELLO I.EIT.-\o.
Prefeito Municipal.

DECRETO ,N.o 46

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO PARANA, nOmeia Francisco Schleder Negrão
3.° tugar em concurso de primeira entrância, para

DO ESTÁDO

que foi classificado em

exercer, com vencimen-

...

:.

.... 1
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tos anuais 4e 01'.$ 4.200,00 (quatro;mil e duzentos cruzeiros), o cargo de
2.° Amanuense dos Matadouros Municipais, do I;>epartamento, de Fazenda,

na forma do disposto -no item II do artigo 15 do decreto-l,ei estadual n.o

90, de 28 de outubro de 1942. "

Palácio da Pr�feitura Municipal de- Curitiba, Capital do Estado do Pa

.raná, em 4 de maio de 1943.

(à) ROZALDO G. DE I\'lELLO LEITAO.

'Prefeito Municipal.

ri�CRETO N.o 47

O PREFEITO MUNICIPAL I?E CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

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

1.202, de 8 de abril d� 1939,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fic�in aprovados os planoS elaborados pelo Departam!:'l1to de

Ç>bras e Viação, segundo planta e perfis nesta data rubricados, para a cons

trução do calçamento e obras correlatas, à rua Tibagi, entre a. rua AmÍlltas

de Barros e Avenida 7 de Setembro.

Art. 2.0_ E' deciaradá de utilidade pública a fa.ix!l de terreno necessá

ria para a abertura do prolongamelJto da rua Tibagi entre as Avenidas

"Getúlio Vargas c' 7 de Setembro, constante 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.

(a) ROZA:LDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECR�TO N.o 48

o PREFEITO, MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, 'aproveita o Seccionista Ad11erbal Sprenger Passos para exer

cer, na forma do disposto no item II do artigo 15.° do, decreto�lei estadual

n.o 90 de 28 de outubro de 1942, o cargo de Condutor Técnico da Divisão

de Edificações do Departamento de Edificações, Cadastro e Patrimônio, com

vencimentos anuais de Cr.$ 10.800,00.

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

raná, em 6 de maio de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeit9 Municipal.
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DECRETO N.o 49 e Viação, ao cargo de 2.0 Desephista da Di�isão do Cadastro ao'Depart�
mentá de Edifica.ções, Cadastro 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.

(a) .ROZALDO G. DE l\I.ELLO LEIT.\O.

Prefeito Municipal. .

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITA:4 DO ESTADO
DO PARANA, promove o 2.0 Desenhista Auroel Schleder Negrão, do De
partamento de Edificações, Cadastro e Patrimônio, ao cargo de 1.0 Dese�his
ta da Divisão do Cadastro do mesmo Departamento, com vencimentos anUais
de Cr.$ 8.400,00.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 6 de maio de 1943.

(a) ROZALPO G; DE MELLOLEIT,\O.

Prefeito Municipal.
DECRETO N,,0 53

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPrr/l.L DO ESTADO

DO PARANA, nOmeia Serafim Voloschen para exercer, durante o' impedi

mento do titular do cargo, as funções de Copista da Divisão do Patrimônio

do Departamento de Edificações, Cadastro e Patrimônio, com vencimentos

de Cr.$ 4.800,00 anuais.

pãlácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 6 de ma:lo de 1943. I

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL pO ESTADO
DO PARANA, designa o 2.0 Desenhista Celso Lacerda, da Secção do Plano
da Cidade, do Departamento de Edificaç(íes, CadastrQ e Patrimônio, para
exercer, durante o impedimento do titular efetivo, o cargo de 2.0 Topógrafo

. da Divisão do Cadastro, do mesmo Departamento, com vencimentos anuais
de Cr.$ 8.400,00.

Palácio da Prefeitura, Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa�
raná, em 6 de maio de 1943.

f
"

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEIT-iO.

Prefeito Municipal.

I

I

I
,L,

DECRETO N.o 54

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUR:):TIBA, CAPITAL DÓ ESTADO
DO P4RANA, .tendo em vista ,o atestado do Médico Chefe da Inspetoria

Sanitãria do Departamento de' Fazenda, e em face do disposto no artigo

157.0 qo 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, e!U prorrogação, para tratamento de saúde.

Palácio da prefc:itura Municipal de Curitiba", Capital do Estado do Pa

raná, em 18 de maio de 1943.

(a) ROZALDOG. DE MELLO LEITi\.o.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 51

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PAR..:\NA, designa o Copista interino José Schleder de Macedo para
exercer, durante o impedimento do titular efetivo, o cargo de 2.0 Desenhista
da Secção do Plano da Cidade, do Departamento de Edificações, Cadastro
e Patrimônio, com vencimentos anuais de Cr.$ 6:600,00

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitib.:t,' Capital do Estado do Pa�
ra,nã, �m 6 de maio de 1943..

(a) ROZALDO, G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municip,al.

r
r

r
DECRETO N.o 52

DECRETO N.o 55

o PREFEITO :MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO E8TADO

DO PARANA, atendendo ao requeriqo em petiç,ão ri.o 3,912 do corrente ano,

por' JúHQ Alves da Conceição, P()rteIro desta Municipalid�de, e em face do

O� PREFEITO "MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
Do PARANA, l?fomoveo Copista Edgartl Thielen, do Departamento de Obrns

._--�. --=-.;::- "=:.. ..,.,�� � ...��-:-:.. � M _=_�.�_*�'_' _ L
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pa.recer exarado pelo Médico Chefe �da Inspetoria Sanit4ria do DeParta
mento de Fazenda, resolve conce<ierao aludido f]lUCionário 30 (tri,nta) dias
de licença para tratamento de saúde, a partir de 5 do corrente mês; na, for
ma do disposto no artigo 157 do decreto-lei estadual n.O 90, de 23 de oü-
tubro de 1942. _

Palácio da Prefeitura Municipa( de Curitiba, Capital do Estaçio d... Pa
raná, em 19 de maio de 1943.

(a) ROZAJ.DO G. DE IUELLO,LEIT-iO.
Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 56

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, atendendo ao requerido por Antônio Carlos de Araújo Moritz,
Médico Veterinário do Serviço Sanitário do Departamento, de Fazel1da, em
petição 11.° '4.573 de 26 do mês que hoje finda, resolve exonerá-lo, a pe�
dido, do referido cargo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do
�araná, em 31 de m!lio de 1943.

(a), ROZALDO G. DE MELJ.,O LEITlíO.

Prefejto Municipal.

DECRETO N.o 57

"O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, resolve promover o Veterinário Auxiliar José Nascimento Ro
zeira á� cargo, de Médico Veterinário da Inspetoria Sanitária do DepaHa
m,ento ,de FaZel:lda, percebendo os vencimentos de Cr.$ 10.200,00 anuais.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado dó Pa
raná, em 31 de maio -de 1943.

(a) ROZALDO G.. DE l\IELLO LEITAo.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 58

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
:00 PARANA, resolve aproveitar o Médico Veterinário Gilberto'Nascimento,
êio quadro suplementar, para exercer, com vencimentos anVàis de Cr.$
8.400,00, o cargo de Veterinário Auxi1Jar: ela Inspetoria Sanitária do Depar
taml!nto de Fazenda.

Palácio da' Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado elo Pa
raná, em 31 de maio de 1943.

(li) ROZALDO G.DE l\1:ELLO LErno.
Prefeito Municipal.

�
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DECRETO N.o 59

O PREF:EITO MUNICIPAL ,PE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.° do decI'.eto-lei n.O

1. 202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Artigo úniçç: - Fica revoga,do o. art. 1.0 do decr.e.to n.o 95, de 24 de
junho de 1.942.

Palácio da Prefeitura MunicipaJ de Curitiba, Capital do Estado do Pa�

raná, em 2 de julho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE M�LLO LEITAO.

Prefeito Municipal. .

DECRETO N.O 60

ill

O PREFEITO MUNICÍPAL DE CURITl;BA, CAPITAL DO ESTADO

DO P,ARANA, atendendo ao req\lerido por Henrique Simó da Costa, Encar

regado do Auto-Patrulha, do Departamento de Obras Viação, em processo

n.o 4.711 do corrente ano, resolve exonerá-lo, apedido, do referido cargo.

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

raná; em 11 de junho de 1. 943.

(jl) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal:

I:

D�CRETO N.0. 61

O PREFEI!O MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL bó ESTADO

DO PARANJ\, atendendo ao requerido por Alberto Sitrinski, 2.° Amanuense

da Divisão de Contabilidade do Dep.artamento de Fazenda, em petição n.O

4.938 do mês em. curso, resolve, tendo em vista o documento aprei'entado,

n�tificar ó nome do referido fUncionário par� Alberto Sytrisk1.

Palàcio da .Prefeitura Municipal de Curitibn, Capital d,o E:Jtado dó Pa

raná, em 11 de junho de 1943.

b

I

(a) ROZALDO G.DE MEI.LO LEITAO.

Prefeito Municipal.

,� (, '
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DECRETO N.o 62 "i. #'

o PREFEITO MUNICíPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, considerando que Serafim Voloschen. nomeado por decreto
D.O 53. de 6 de maio próximo findo para exercer o cargo de Copista do De
partamento de Edificações, Cadastro e Patrimônio, não aS.'.lumiu o exercício
das funções dentro do prazo legal, resolve deixar sem efeito o decreto .su
pro. referido, de acôrdo com o parágrafo 3.0 do artigo 34 do decreto-lei.. esta
dual n.o 90, de 28 de outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 11 de junho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELtO LEITAO.

Prefeito Munie,ipal.

DECRETO N.O 63
F;'Y'

'O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, atendendo ao requerido por Valentim Maria de Freitas LO
Desenhista do Departamento de Obras e Viação, em processo n.O 4721 do
corrente ano, e tendo em vista o resultado 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 Ucença para tratamento 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
l'anã. em 14 de junho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO..

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 64

....

DECRETO 1......

O PREFEITO MUNIQ.IPAL DE, CURITIBA, CAPITAL DO ESTADo

DO PARANA, na conformidade do dispostO no artigo 5;0 do decreto-lei n.o

1. 202, de 8 de abril de 1939, .•

• DECRETA:

Artigo único - Fica revogado o artigo 3.° do decreto n.O 95. de 24 de

junho de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do E'ltado do Pa

ran,â, em 23 de junho de 1943.

• (a) ROZALDO G. DE MELLO LEJTAO.

Pre{eito Municip.aI.

DECRETO N.o 66

,

.

I

i'
�

I ·
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(
I

,
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1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve aproveitar o Servente Reinaldo .Pedroso pata .exer

cer, com vencimentos anuais de Cr.$ 3.600,00.0 cargo de Guarda Linhas da

Fisçalização de Contratos e de Concessões do 'Departamento de Obras e

Viação.

Palácio da Prefeitur81 Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Ps.-

ramí, em 25 de Junho de 1943; ,

(l't) ítoZALDO G. DE MELLO LEITAO;

Prefeito Municipal.

�

;�

DECRETO N.o 67
I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA. CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, nomeia Elgson Ribeiro Gomes para exercer, com vencimentos

anu�is de Cr.$ 4.800,00, o cargo de Copista da Divisão Técnica e de Fiscâ

lização do Departamento de Obras e Viação na forma. do disposto no item

II dô artigo 155' do decreto-lei estadual li." 90. de 28 .de outubro de 1942.
Palácio da 'Prefeitura MunicipaJ de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 25 de junho de 1943.

(a) ROZAtDOG. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

+o. 't
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DECRETO N.O 68

o PREFEITO MUNICIPAL DE CT,TRI1"!BA, CAP!1'AL DO Ei3TADO
DO PARANá, nomeia o Eng. Civil Pedro Assy Miranda para exercer, C0111
vencimentos anuais de Cr.$ 12.000,00, ocar�o de EngenheirOAul{ili�r da
Divisão de Saneamento e Limpeza Pública do Depal:tamento deObr.as e
Viação, na forma do disposto no item II do artigo 15.0 do decretO-lei esta
dual n.O 90, de 28 de outubro de 1942.

Palácip da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado doPa,
raná, em 25 dê junho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO I.EITAO.

Prefe,ito Municipal.

DECRETO N.o 69

O PREFEITO MUNICIPAl. 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 artigo
157 do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942, r�olv') COn
ceder ao Contador do Departamento de Fazenda Benedito da Costa Coelho,
30 dias de licença, eI;l1 prorrogação, para tratamento di saúde, a contar de
18 dêste mês. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Est.ado do Pa
raná, em 25 de junho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLOLEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 70

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANá, tendo em vista o atestado do Médico Chefe da Inspetoria Sa
nitária do Departamento de Fazenda, e em face do disposto no al.tigo 157
do decreto-lei estadual n.O 90, de 28 de outubro de 1942, resolve conceder
a Auxiliar do Serviço de Estatística, Divulgação e Turismo, Edith Bandeira
Rocha, 30 (trinta) dias de licença ,para tratamento de �úcle, n.- contar dl}s
ta data.

.' Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado dp Pa
raná, em 3 de julho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO ,LEIT,\{).

Prefeito llunicipal.

�

i
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JlECRETO N.o_ 71

O PRJ!;J!\EITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAJi'I1'AL DO ESTADO

DO PARANá, atendendo ao requeriqg por Arides Gerber, 2.° Desenhista. do

DepartamentQ de O!?ras e ViaçáoJ em requerimento protocolado sob n.O 5313,

de 22 de junqo pretérito, resolve exolJerá-lo, a pedido, das funções do re

ferido cargo, a partir do dia. 13 daquele mês.

Palácio da Prefeitura Muni,cipal .de Cüritiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 3 di julho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITJi,O.

Prefeito -Municipal.

DECRETO N.o 7�
,

I,�
;

j
I

O ;PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIB�, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, nA conformidade do disposto no artigo 5.° do decreto-lei fe

deral R.O 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam aprovados os planos elaborados pelo Departamento de

Obras é Viação. constantes de plantas e perfis nesta data rubricados, _para

a execução dos calçamentos e obras correlatas, a serem executadas nas ruas

Comendador Macedo, Nilo Cairo e Travessa Itararé; entre as ruas Conse

lheiro Laurindoe Tibag1.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contráriq,

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

raná, em 9 de 'julho de 1943.

-l;j

(a) ROZALDO G._ DE MELLO LEI'l'AO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o73

O l;'RE,FEITO Ml,1NICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DÓ ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido pelo Engenheiro Auxiliar da Di

visão !le V�açãoe Transporte do Departamento !le Obras e Viação, Eng,O

Civil Ivan Monteiro do Valle, eIXl petição protocolada sob n.o 5502, de 30 de

junho preté,rito, resolye exonerá-lo, a pedido, das funções do referido cargo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado doPa-

raná, em 12 de julho de 19n. .

(a)J,tOZALDO G. DE MELLO l-EITAO.

Prefeito Municipal.

, I

..
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DECRETO N.o 74

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL 00 ESTADO
DO PARANA, atendendo ao requerido por Raul. Costa, Fiscal de �.a Classe
da Divisão Técnica e de Fiscalização do Departamento de Obras e Viação,
em petição n.O 5.657 de 6 do corr,ente, e eIp, �ace do que dispõe- o artigo 98
do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942, RESOLVE mandar
contar para os efeitos de aposentadoria e disJ)onibilidade, pela têrça -parte,
o tempo de serviço que o referido funcionário prestou à Prefeitura Munici
pal de São José dos PJnhais, e que corresponde a 2 (do�) anos, .1 (um)
mês' e 8 (oito) dias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital da-Estado 'do Pa
raná, em 16 de julho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITãO.

Prefeito Municipal.
�

DECRETO N.o 75

#

\

O PRE�EITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, face ao atestado do Médico Chefe cio. Inspetoria Sanitária do
Departamento de Fazenda, e em. vista do disposto no.artigo 157 do decreto
lei estadual n,O 90, de 28 de outubro de 1942, resolve conceder v!nte dillS de
licença para tratamento de saúde, ao Guarda-Fiscal de 2.& classe Afonso
Qassou daquele DepartaInento.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 17 de julho de 1943.

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

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o" 76

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ, t,endo e� vista o laudo de inspeção do Médico Chefe da Ins- ...
petoria Sanitária do Departamento de Fazenda, e em face do. disposto no
artigo 157 do decreto-lei n.o 90, d.e 28 'de outubro de 1942, resolve conceder
quarenta e cinco (45) dias de. licença, para tratamento de saúde, a contar
de 16 do corrente, ao 1.0 Escriturário' do Serviço de Protocolo, Portaria c Ar�
quivo, da Secretaria da PrefeitUra Brasília Pery Moreira.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, 'Capital do Estado .lio Pa
raná, em 19 de julho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO 'LEITAO.

Prefeito Municipal.

. ,
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DECRETO' 'N.o.77
I �.

O 'PREFEITO MUmCIPAL DE CURITmA, CAPITA� DO ESTADO

DO PARANÁ, na conforrnidadedo disposto no artigo 5.° do decretcHeí

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

\ .� oI .. Ó E.C. R E T. A :

., Art. 1.0 - A partir d�1.° de janeiro de 1944 riCa proibida a localização
de estações, depósitos ou armazéns de qualquer organização de transporte

de mercadoria,s, ca,rgll.s ou encomendas, inclusive as já existentes, dentro da

área central urbana 'delimitada pelas seguintes ruas: Rua André de Barros,

Praça Senador Correia, Travessa Itararé, Rua ¥ariano Torres, Largo Biten

.court, Rua PresIdente Carlos Cavalcanti, Rua Presidente Fari�. Rua Inácio

Lustoza; Rua Portugal, Rua Martim Afonso, Rlla Viscondrt& Nacar, Rua
24 de Mala, Praça Rui Barboza., e, novamente, Rua André ue":aarros.

Art. 2.° - Fora dessa área, também fica proibida essa localização nos

seguintés' trechos de ruas: Westefalep., em tôda a extensão; Marechal Flo

riano Peixoto, desde André de Barros até Conselheiro Dantas; 15 de No

vembro, desde Mariano Torres até Ubaldino do- Amaral; AVEmida João Guál

berto, desde Inácio Lustoza até Rio Negro; Avenida Cruzeiro; desde Rua

pórtugal até Rua Júlia. Wanderley; Rua Saldanha Marinho, em tôda a ex

tensão;. Rua Carlos de Carvalho e Avenida Vicente Machado, desde Rua

Visconde de Nacar até FTancisco �ocha; Rua Comendador Araújo, em

tOda a extensão; Avenida Batel, desde Angelo Sampaio até Carneiro Lobo;

�ua Emiliano Pernet<a, em tôda a extensão e Rua 24 de. Maio, desde .a

Praça Rui Barboza até a Avenida !vaí.

Art. 3.° ....,... A 10cáliZáção de estações, depósitos ou armazéns, de Q.ual

quer organização de transporté c:ie mercadoriaS, cargas ou encomendas, in

clusive � já existentes; sÓ será .permitida de�1tro da área delímitada:pelo
artigo 1.0, ou nas .ruas mencionaqas no artigo 2.°, uma 'vez que disponham de

área interna apropriada. para tal fim, de fácil acesso, e destinada n'ão só ,ao
armazenamento, como ao embarque e desembarque da carga, e, também,

ao estaciol}n!.l1ento de todos os veículos de tran:;;porte, que, em hipõte;;e

nenhuma poderão estacionar na rua, para qualquer fim.

,Art. 4.° - Revogam-se as disposições e.m contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Cap�taldo Estado de Pa

raná,. em 28 de julho de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLÓ LEIT,\O.

Prefeito Municipal.

I
""I

I

I
I
I

D;E,CRETO N,o 78
� "" "',�, � >v-�� .:.�.\ �� .:";.�{� ,

,

Ó PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA:, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, face ao laudo de inspeção do M�dico Chefe da Il1Spctor�a

Sanitária. do Depar.tamento de F'/l.Zel}da, e na forma do c:i�pollto no artigo



,.- 168 -
169 �

157 do decreto-lei estadual n." 90, de 28 de. oqtu!>r�o de 1942, resolve conceder
ao 2.° Eseriturário da Dívida' Ativa do Departamento Jurídíco 4I'geu Loiola
Pinho, vinte( 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.

(a) ROZALDO' G. DE MELLO LEITAO.

Prefe�to Municipal.

iervista, convoca,do parI!, o Servi'ço Ativo âo Exército Nacional, enquanto

perdurar a sua. incorporação, ,e percebendo vencimentos pelos cofres fede"

ro.1s, conforme optou, na conformidade da lei.

,Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do �a-

raná, em 30 de julho de 1943. •

(a) ROZALDO G. DE MELLO 'LEI'l'AO.

Prefeito MuniciPal.

�

�l .' .7; ,,;t

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITãO.

• Prefeito Municipal.

DECRETO ,N.O 82
.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO_

DO PARANA, def>ignao 2.° Amanuense Mílton Portugal Lobato pam subs

tituir o 1.0 Amanuense do Serviço' de Protocoloco; Portaria e Arquivo da

Secretaria da PrefeitUra, Armando Ribeiro Pinto, 3.° Sargento Reservista

convocado para o Serviço Ativo do Exército Nacional e incorporado ao 15.°

Batalhão de Caçadores. Enquanto durar essa substituição, o �.o Amanuense

Milton Portugal Lobato perceberá os vencim,entos correspondentes ao rargo

de 1.0 Amanuense.

Paláció da Prefeitura Municipal ,de Curitiba, Capital do Estado do Pa,_
..

raná, em 30 de julho de 1943.

(a) ROZALnO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 79

O PRE};''''lITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARAN1( face ao laudo deinspeçáo do Médico Chefe da; InstÍetoria
Sanitária 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 conce
'der ao Guarda Fiscal.de 2.8 Classe do referido D.epartamento; Artur .Qhaves
Rego Barros, noventa (90) 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.

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 forma do disposto no artigo 157
do decreto-lei estadual n.O 9q, 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 Cur1�iba, Capital do' Estado do Pa
niná, em 28 de julho de 1943. .

I,

DECRETO N.o 83

"
(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal.

,

O PREFEITO MUNICIP!l-L DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PAR�NA, atendendo ao requerido pelo Engenheiro Civíl Pedro ABSY

Miranda, Engenheiro Auxiliar da Divisão de Saneamento e 'LimpezaPública

dó DepartaJIlento de Obras e Viação, em requerimento protocolado sob n.O

6428 do mês corrente, e tendo em vista o documento apresentado, resolvo

retificar o nome do aludido funcionário para Pedro, de Miranda Assy.

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

rap.á,em 4 de agOsto de 1943. •
(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Municipal";

DECRETO N.o 81

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO, ESTAPO
DO PARANA, tendo em vista a comunicação formulada pelo Comando. do
15.° Batalhão de Caçadores, em ofício n.O 2.403, de 27 de julho corrente,
resolve licenciar o 1.0 A.manuen.se do Serviço de Protocolo" Portaria,. e Ar
quivo da Secrêtária da Prêf�itura, Armando Ribeiro Pinto, 8.0 sargento Re-

,

"

{

,L

DECRETO N.o 84

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARAl;lA, face.aQ atestado do Médico Chefe da Inspetoria 8apitár!a do

�... E-' ..... �--._--..-- .... c
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Pepartamento de Fazend/!-, � ria formlcj. do disposto no artigo 157 do decreto
lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942, resolve conceder 10 (dez) dias
de l�cença para tratamento de saúde, em prorrógp,çáo,ao Guarda-Fisçal de
2.n classe çlaquele Departamento A.fonso Ca,ssou.

Palácio da PrefeitUra Municipal de Curitiba, Capital' do Estado do Pa-raná, em 12 de agôsto de 1943. � .

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

DECRETO N.o 85
' .

o PREFEITo I\UlNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARÂNA, nomeia José SalVador Ferreira, classificado em 6.0 lugar em
concurso de 1.8 entrância, para Substituir o 2.°' Amanuense do Serviço de
Pro�ocolo, Portaria: e A;qÜiVO da Secretaria desta Prefeitura, enquanto "êste
.tiver substituindo o 1.° Amanuep..se do m��moServiço. ,

�alácio d� Prefeitura l\1:unicipa:I çle Curitiba, Capital dQ Estado qoPa
raná, em 16 de agõsto' de 1943.

(a) ROZ{\LDO G.pE MELLO LEI'I'ãO.
'Prefeito M�JciPa];"'L

DECRETO N.() 86

O PREFEITO MUNICIPA� DE CURITIBA, CAPITAL ,DO' ESTADO
. 1)0 PARANA, fuce ao ofício 11.° 399, ele 16 de agõsto corre.nte, do Comando
do 3.° Regimento de Artilharia Montada, resolVe Hcenciar.o Guardá-Fiscal
de 2.& Classe José Iriheu �ibas Veiga,do Depaltamento de Fazenda, reser
vista convocado para, o serv!ço ativo do Exército Nacional, eÍlquanto perdu
rar a sua. 'incorporação, e percebendo vencimeI1tos pelos Cofl:es mun�cipais,
conforme optou, na conformida,de da. lei. \,

Palácio çla Prefeitura Municipal .de Curitiba, ,Capital do Estado lia Pa
raná, em 18 de agôsto de 1943.

(á) ROZALDO G. DE MELLO LEITãO.
Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 87

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO E$TADO
DO PARANA, de acõrdo com o art. 5.° do decreto-lei n.o, 1.202, de 8 de
abril de 1939,

D'E C R E TA.:
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Artig() único-- Fica revogado o artigo. 2.° do decreto n.O 95, 'de 24 de

junho de 1942.' ,

Palác::io da Prefeitura Mu'ilicipal de. Curitiba, do Estado �o Paraná, ell\

23 de agô,sto de 1943.

(a) IiOZALDOG.DE MELLO LEITãO.

Prefeito Municipal.

t

DECRETO N.O 68

O PREFEITO MUNICIPAL 'DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, face ao laudo de inspeção do Médico Chefe da Inspetoí'ia Sa

11it�J:'ia do Departaplento de Fazenda., 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 1.0 Escriturário do Serviço de Protocolo, Expediente e Contrôle do De

partamento de Obras e V�ação Bento Dias de Grácia, vinte (20) dias de

licença para tratamento de ,saúde, a. contar do dia 17 do fluente mês.

P"aláciq 'dá. Prefeitura Municipal de Cur�tiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 27 de agõsto de 1943.

(a) ROZALPO G. DE MEL�O LEITAO.

Prefeito Municipal.,

:;, �
-:,,..

DECRETO N.o 89

O PREFEITO MUNICIPAL, DE ÇURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

" DO PARANA, atendendo no requerido pelo +.0 EScriturário do Serviço de

Protocolo, Portaria e Arq�tivo da Secretaria da Prefeitura Brasília Pery

Moreira, em petição protocolada sob 11.° '6978 elo corrente mês, e tendo em"

vista o laudo m�.jjco. apresentado', e 11aforma do disposto no artigo 157'

do decreto-Ie� - estadual 11.° 90, de 28 de outubro de 1942, resolve conceder

lhe quarenta e cincà (45) dias de licença, em prorrogação, para tratamento

de sua saúde. "
Palácio da Prefeitura Municipal' d-e Curitiba, Capital do Estado qOPa

raná, em 27 de agôsto de 1943.

.,

(a) ROZALDO G. DE l\IIELLO LEITI)O.

Prefeito 'Municipal.

\

DECRETO N.O 90

o PREF.'EITQ MUNICIPAL DE CURITJ;BA, QAPITAL DO ESTADO

DOPARANA, fa�e ao laudo do Médico Chefe da. Inspetoria Sanitária do

Depàrtamento de Fazenda, e tendo em.. vista o disposto no artigo 157 do

I,

I

1

'1

1'"

� I
l

!

u

....



n�
?

-';"'"" �-'l J-

decreto�lei estadual n.O 90; de, 28 de outubrQ de 194?, resqlve cOllced�r a: 4:R
Escriturária do Departamento Jurídico DjulJira Crespo Rocha, trinta (30)
dias de,licença !Jara tratamento de �úde:

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estudo do Paw
taná, em 28 de agôsto de 1943.

(à) ROZALDO G, DE ;MELLO LEITAO.

Prefeito Mtmicipal.

DECRETO N.O 91..

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT�L DO ESTADO
DO PARANA, face ao la.udo de inspeção do Médic.o Chefe da Inspetorllt
Sanitária do Departamento de Fazenda, e na forma do çUsposto no arti�o
15,7 do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942, resolve -conce
der ao Ajudante de Fiscalização daquele Departamento,�omulino Requião,
quarenta e cinco (45) dias de licen.c<a, em prorrogação, para tratamento de
saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 28 de agôsto de 1943.

(a) ,ROZAI;DO G. DE MELLO' LEITAO.

Prefeito Mtmicipal.

DECRETO N.o 92

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, atendendo ao requerido por' Napoleão LiberatQ de Mil'anda,
Fiscal de 2,R Classe da Físcalização de Contratos e de Concessões do De-.
partamento de Obras e Víação, em petição protocolada sob n.O 7128 do C01'••
rente ano, e face ao laudo de inspeção do Médico Chefe da Inspetoria Sa
nitária do Dep.artamento de Fa.zen.da, e na forma do disposto no artigó.
157 do decreto-lei estadUal n.O 90, de 28 de outubro de 1942, resolve conce.
der-lhe noventa' (90) dias de licença para tratamento de saúde,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do 'Pa,
raná, em 13 de setembro .de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito Mtmlclpal.

�
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DE,eRETO N..o 93

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPI'I'AL DO ESTADO

DO PARANÁ, tendo em vista o disposto no artigo 34 do decreto-lei es.

tadual n.O 90, de 28 de outubí:o de 1942, resolve deixar sem efeito o decreto

n.o 67, de 25 de junho de 1943, que 'nomeou Elgson Ribeiro' Gomes para exer

cer o cargo de Copista da D}visão T�cnica e de Fiscalização do Departamento

de Obras e Viação.

Palácio da Prefeitura Municipal de. Curitiba, Capital do Estado 10 Pa

raná, ,em 14 de setembro de 1943.

(a) Jt()ZALDO G. DE MEi.I.O LEIT<\O.

Prefeito Mtmicipal.

r

DECRETO �.o 94

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, qAPITAL DO ESTAqO

DO PARANA, nomeia Elgson Ribeiro Gomes para exercer, com vencimentos

anuais de Cr.$ 6.600,00, o. cargo de 2.0 Desel:\hista d� Divisão Técnica e de

Fiscalização do Departamento de Obrás e Viação, .na forma do disposto no

item II do art. 15 do decreto-lei estadual 11.° 90, de 28 'de outubro de 1942.

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

raná, em 14 de setembro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLOLEITAO.

Prefeito MtmiCipal.

•

DECRETO- N.o 95

O Pf{EFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, face ao laudo de inspeção do Médico Chefe da Inspetoria

Sanitária do Departamento de .Fªzen.4a, e na forma do dispo�to 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 rJo .alu

dido Departamento, Ricardo Viale, 25 (vinte e cinco) dia� de licença para
.tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura MuniCipal de $Juritibu, Capital do Estado do Pa.

1'a1Já, em 15 de setembro de 1943.

'(a) ROZALDO G. DE MELLO IJEIT.>\O.

Prefeito Municipal.
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DECRETO N,o 96

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ÊSTADO
DO 'PARANA, na' conformidade do disposto no �rti�o 5,0 do. decreto-Iéi fe
deral n,O 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

� .

Art. 1.0 - Ficam aprovados os planos elaborados pelo Departamento. de
Obras e V!açã.o, segundo plant� e' perfH nesta data. rubricados, para !to cons
trução do calçamento e obras correlatas à Avenida Presidente Getúlio Var,_
gas, entre � ruas João Ne!l'rão ,e Tibagí.

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

Palácio da. Prefeitura M:unicipalde Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 18 ,de setembro de 1943.

. (a.) ROZ�LDO à.DE MELLQLEITi\O.
Prefeito Municip�l.

DECRETO N.o 97
'..

«;) ,PREF'EITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTApO
DO PARANA, atendendo ao rormulado ell} ofício n.O 807, de 18 de setem
bro corrente, pela Secretaria do Interior, Justiça e Segurança Pública, resol
l'e casaar, nos têr.mos do n.O 3 do artigo. 130 d,a Lei n.O 527, de 27 de. janeiro
de 1919, O alvará de iíeenÇ!l expedido em 18-8-1917 à Maria Gradowski para
abertura de uma charutaria à rua 15 de Novembro n.o (i3, desta Capjtal.

Pa.lácio da Prefeitura Municipal de. Curitiba, Capital do Estado elo Pa
raná, em 24 qe setembro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEITAO.

Prefeito M�nicipal.

DEéRETO N.o 98

O PREFEITd' MUNICIPAL pE CURITIBA,CAP..ITAL DO ESTADO
.00 PÀRANA, na conformidade do disposto no art.ig05.0 dó decreto-lei fe�
deral n.o 1.202, de � de abril de 939,

D, �' C R E TA: f

Art. 1.0_ Ficam aprovados os orçamentos elaborados pe10 Departa
ment-o de Obras e Viação :nas importâncias de Cr.$ 120.138,50 (cento e vinte
mil e cento e. trinta e, oito cruzeiros e cinqüenta centavos>, Cr,$ 253.193,20
(duzentos e. Cinqüenta e três mil e cento e noventa e três cruzeiros. e vin�
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centav.os� e Cr.$ 126.546,20 (cento e vip.te e �,eis mil � qJ1inJ1cntos e quarenta
e seis cruzeiros e vinte centavos>, para a. pavimentação. da'rua Tibagi nos

trechos compreendidos pelas ruas Amintas de Barros e Benjamin, éimstant

e entre �sta últiina, rua é o Largo Bom Jesús e daS ruas Comendador Ma,

cedo, Nilo Cairo e Travessa Itararé, entre as ruas Conselheiro Laurifidoe

';!'ibagi, cujos planos foram aprovados, respectivamente pelos Decre.tos nOs, 47,

de5 de maio, e 72, de 9 de julho, e pelo decreto"Jei n.o 63, de 23 de agós

to, todos do ano de 1. 943.

Art. 2.° - Revogam-se aS disposiçÇíes em contrário,

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

raná, "em 30 de setembro .de 1.943. 1
(a) ROZALDO G. DE l\fELLO I.EITÃO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 99

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo à proposição formulada pelo'De���.tn�ent� de Fa
zenda em ofício n.o 103, do corrente mês, resolve suspénder de suas lunções

por 20 (vinte) di!J,s o Guarda Fiscal de 2.a Classe Lauro Sodré de So�za

Feij6, em face .das irregularidades apontadas.

Tendo*eIll vis�a, porém, a éonveniência para. o serviço, resolve converter

a aludida penalidade em multa, na fOrIl1..a çlQ disposto no parágráfo único

do a.rtigo 224 do decreto-lei estadual n.O 90, de 28 de outubro de 1942.

'Palácio da. Prefeitura Municipal de Cu,ritiba, Capital do Estado dú' :Pa

raná; em 30 d� setembro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE lUELLO LEITÃO. �

Prefeito. Municipal.

DECRETO N.O 100

,. O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, tendo em vista haver se apresentado ao serviço o fW1cionáriQ

Al'mando Ribeiro Pinto,. 1.0 Amanuense do Protocolo, Portaria e Arquivo da

Secretaria desta Prefeitura, que fôra convocado para o serviço ativo do

Exército Nacional, resolve fazer cessar, a partir de. 26 de setembro ontem

findo, os efeitos d� decreto n.o 81, 'do corrente ano.
.. . �

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

raná, enl 1.0 de outubro de 1943. .

(aJ' ROZ�L,DO G.pE MELLO LEITJ\O.

Prefeitn ,Municipal.
L.
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DECRETO N.o 101

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, atendendo ao requerido pelo Engenheiro Auxiliar da '3eéção
de ..Construção de Logradouros Públicos do Departamento de Obras e Via
ção, Augusto Viana �linge1fuss, em requerimento prõtocolado sob n.o 6932 do
cornnte ano, resolve exonerá-lo, a pedido, das funções do referido cargo,
a partir de 1.0 de setembro p. passado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado (10 Pa
raná, em 2 de outubro de 1943.

(a) ROZALDO G. DE MELLO LEIT.\O.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 102

O PREFEITO. MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, face ao laudo de inspeção do Médico Chefe da Inspetoriá
Sanitária do Departamento de Fazenda, e na forma do disposto no artigo
157 do decreto-lei estadual n. ° 90, de 28 de outubro de 1942, resolve con
ceder à 2.a Amanuense da Divida Ativa do Departamento Juridico Genúy
Gelbcke, vinte (20) dias de licença para tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
l'aná, em 9 de outubro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 103

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESrADO
DO PARANA, face ao laudo de inspeção do ¥édico Chcfe da �nspetoria Sa�
nitária do pepartamento dc Fazenda, e na forma do di�posto no artigo 157
do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942, resolve conceder
trinta (30) dias de licença, em prorrogação, para tratamento de saúde, ao
Ajudante de Fiscalização aaquele Departamento, Romulino Requião. �

palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capit.al do E.�tndo do ]?a
raná, em 21 de outubro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

f ......
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DECRETO N.o l04

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO pARANA, face ao laudo de inspeção de saúde; e atendendo ,ao. reque

rido por A�ando Gottarcil, Motorista do Departamento de Edificações, Ca�
dastro e Patrimônio, desta Prefeitura, em petição protocolada sob n.o 8526

do corrente mês, resolve conceder-1hevinte dias de licença para tratamento

de saúde, contados de 16 do andante, de acôrdo com o dispostos no artigo

1q7 <ia decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1�42.

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

raná, em 22 de outubro de' 1943.

(a) ALEXANDRE BEL'l'RAO.

". Pl.'efeito MUlficipaÍ.

DE,CRETO N.o 105
'J

. O PREFEtTO MUNICIPAL Dg CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao �eqUerido pelo 1.0 Escriturário do Serviço 'de
Protocolo, Pârtariae Arquivo da Secretaria da Prefeitura Brasmo Pery Mo

reira, em petição 11.° 8.351 do mês corrente, e em. face do laudo de inspeção

do Médico Chefe da Inspetoria Sanitária do Departamento de 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.090, de 28, de outubro de 19.42.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cur�tiba, Capitàl do Estado do Pa�

raná, em 29 de outubro de .1943.

I

- I

I

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

- Prefeito Municipal.

OECRETO N.o 106

� O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO :eARANA, face ao laudo de in�peção do Médico Chefe da Inspetoria Sa

nitária. do Departamento de FazendOr, e -na .forma do disposto no artigo 157

do. decreto-�ei estadual n.o 00, de 211 de outubro de 1942, ,resolve cônceder ao

Cnefe-de�Secção da Secção de Receita do referid,o Depart��nto Ewaldo

�
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Weigert, 15 (quÍl1ze) dias de licença para t,..atam�nto de saúde, contados do
dia 4 do mês andante.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 5 de novembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BEL'.!'RAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 107

o PREFEITO MUNICIPAL DE CU�ITIBA, CAPITAL DO ESTADO
Do PARANA, atepdendo ao requerido pelo Chefe de Contab1lldade do De
partamento de Fazenda, Ezequiel Honório Vialle, em requerimento proto
colado sob n.o 8.815 do corrente ano, resolve exonerá-lo, a pedido; das fun
ções do referido cargo.

Palácio cI.à Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do EstrJ,do do Pa
raná, em 6 de novembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 108

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, atendendo ao requerido pela 2.8 Escriturária da Inspetoria de
Rendas e FiSCalização do Departamento de Fazenda, Violeta Maranlí.ãQ, em
requerimento n.o 8.736 do mês corrente, e em face do laudo dç tnspeção dó
Médico Chefe da Jnspetoria Sanitária do mesmo Depar4tmento"resolve con
ceder-lhe, a partir desta data, trinta (30) dias de licença, para tratamento
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 Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 6 de novembro de 1943.

• (a) ALE�NDRE BELTRAO.
Prefeito Municipal.

DECRETO N.o- 109

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBÀ, CAPI1'AL DO ESTADO
DO PARANA, atendendo 'ao formulado e� oficio n.O lH/43 do DePllrta-

•
;;;

b
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mentode Fa.�ndà, e tendo em �ista o àiestado médico anreseIltado, resol
ve considerar licenciada, por motivo de doença em pessoa da familia, no

periodo de ;!g de outubro pretérito a 1.0 do mês andante, a 2.8 Amanuense

¥aria da Luz Misurelli 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 MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

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

1. 202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Artigo)Íllito - Em face do requerimento n.o 8636, de 27 d� outubro

último, da firma Vaccari & Bonato Limitada, é declarado rescind�do () con

trato assinado entre essa firma e o Municipio, em data de 7 de junho do

corrente ano; para utiliza,ção do d!lsvio ferroviário do Depósito de Infla

máveis.

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

raná, em 16 de novembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTR,AO.'

Prefeito Municipal. 1

I
�

1DE.CRETO N.o 111

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, face ao lau40 de inspeção do Médico Chefe da Inspetoria. Sa

nitária do Dep�tamento 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

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, em 16 d novembro de llJ4:t

-t,:

L
(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

1. �
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DECRETO N.o 112

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAJ?ITAL DO ESTADO.

DO P.I\RANA, resolve promover o Contador Benedito Costa Coelb,o ao cár

go de Chefe de Contabilidade do Departamento de Fazenda, percebendo 03

vencimentos fixados no orçamento e!l1 vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-
raná, em 16 de novembro de 1943. �

(a) ALEXANDltE. BEVl'lÍAO.

Prefeito Municipal.

l:l

])ECR�TO N.o 113

O PREFEITo MUNICIPAL DE .CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve promover o Sub-Contador Teodomiro Furtado ao car

go de Contador da Divis�o de Contabilidade do Departamento de Fazellda,

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) ALE�DRE BELTR.\O.

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 114

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, resolve aproveitar o Guarda-Livros Edmundo J.Jeinig Sáporski

para exercer o cargo d� Sub-Contador da 'Divisão cie Contabilidade do De

partamento de Fazenda, percebendo os vencimentos fixados rio orçamento

vigente. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,C.apital do Est::tdo do Pa

raná, em 16 de novembro de 1943.

• • .(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito M�nicipal.

DECRETO N.o 115

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmÁ, CAPITAL DO ESTADO

DO PÁRANA, resolve aproveitar 6 2.o'-Escriturário Dino Gasparin paraexer-

l

�

- 1�1, .

cer, com os ven-clmentosflxadoS rio orça"roellto em vi�or. o cargo de Guarda
Livros da Divisão de,Cohtabilidad� do Departamento de ;Fazenda.

palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 16 de novembrQ de 1943.
(a) ALEXANDRE BELTRliO.

prefeito Municipal.

DECRETO N.o 116

O PREFEI'l;'O MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO EARA�A, na confophidade do disposto no artigo 5.0 do d.ecreto-lei fe-

deral n.o 1.202, de 8 4e abril de 1939, .
DECRETA:

Ar�. L" _ Fica apróvado o orçameiltô' elaborado pelo Departamento
4e Obras e Viação na; importância de Cr.$ 205.589,00 (Duzentos e cinco mil
� quiniíentos 'e 'oitenta e nove cruzeirOs), para a pavimentação da Ávenida
P��sidénte Qetúlio. Vargas, no trecho compreendido entre as ruas João Ne
grã� e Tibagí,"cujo projeto foi aprovado pelo decreto n.o 96, de 18 de setem-

bro,do ano em curse:. -
Art. 2.0= Revogam-se as disposições em contrário.
palácio da Prefeitura Municipal de curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 17 ae novembro de 1943.

• I
1 I

) ,

(a.) ALEXANDR� BELTRAO.
prefeito Municipal.

DECRETO N.o 117

O PREFEITO MUNIC;I:PAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO
DO P�RANA, 'resolve promover o 3;0 Escriturário Euclides Vieira Aives ao,
:cargo' >de 2.0 Escriturário da Divisão de Contabilidade d9Departamento de
Fazenda! percebendo os vencimentos fiiádos no orÇàmento vigente.

P!l-J�?io da Prefeitura 'Munlç:ipal de Curitiba, Capital do Estado do la-
raná, em -1,7 de 'novembro de 1943. (a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.•

D.EÇRETO N.o 118

>O PREFE110 'MUNICIPAL DE CURrrtBA, CAPITAL DO ESTADO ,
no PAR,ANA, resolve aproveitar a .l\uXiliar do Serviço de Estatfstica Edith

I
!

---'"
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Bandeira Rocha para exercer o cargo de 3.° E:!criturái'io da Divisão dI' Con

tab1lidade do Departamento de Fazenda..

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Cápital do Estado doPa

raná, em 17 de .novembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO. � I

Prefeito �unic1pal.

ativo do Exército� a partir de 1.° de novemQro corrente, enquanto durar
êsse estágio, percbendo vencimentos pelos cofr� federais, conforme consta
no referido oficio.

:falácia da Prefeitura de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 22
de novembro de 1048. :- .• (1\) ALEXANDRE BELTRAO. "_.

p.refeito Municipal.

�'.�

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito •Municipal.

DECRETO N.o 122. ., �

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DÓ ESTADO
DO PARANÁ, atendendo ao requerido Wr Júlio Alves da' Conceição, Por
teiro do Serviço de Protocolo, portaria !l ArqtúvO, da Secretai'ia desta Pre
feitura, em petição n.o 9.293 do corrente ano, e tendo em vista o resultado
do exame médico a que se submeteu, resolve conceder-lhe 15 (quinze) dias
de licença para tratamento de saúde, a Ilartir de 27 de novembro último,
na forma do disposto no artigo 157 do decreto-lei n.o 90, de 28 de novembro

de 1942. r
Palário da �efeitura Municipal de curitiba, Capital do Estado do Pa-

raná, em 2 de dezembro de 1943.
(a) ALEXANDRE BELTRAO•

Prefeito Múuicipal.

D�C:RETO N.O 11ª'

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL pO ESTADO

DO PARANá, resolve aproveitar o Apurador de l.a Classe. do Serviço de

Estatis.tIca Aristides César de OliveIra Filho, para exercer o cargo de Au

xiliar do mesmo Serviço, perce�endo os vencimento!l fixados no orçamento

em vigor.

};>�lácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 17 de novembro de 1943.

........ r"

... . J;. 'k; I •

DECRETO N.O 12'0

(a) ALEXANDRE BELTR!O.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.º 123

O PREFE!TO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANá, .�tendendo ao requerido pelo condutor Técnico da Divisão
de Viação e Transportes do Departamento de Obras-e Viação, Osman Pier
ri, em petição protocolada sob o n.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 BELTRAO.

Prefeito Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL 00 ESTi\DO

DO PARANá, resolve aproveitar o Apurador de 2.a Classe do Serviço de

Estatística Odilon Chagas Correia para exercer o cargo de Apur�dor ge La

Classe do mesmo Serviço, na forma do disposto no item II 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.

:.l.\...

DECRETO N.o Igl
\

O PREFEITO MUl'rICIP.AL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PÀRANA, tendo em vist;l. a comunicação do Comando da 1.& Compa

nhia Independente de Tra?Smissões, formulada em oficio n.o 847 - cJ de 6

de novembro corrente, resolve licenciar o 2.0 Desenhistjl. do Departamento de

Obras e Viação Elgson Ribeiro Gomes, que foi convocadQ para o serviço

DECRETO NP 124

O PREFEITO MUNICIP.t\L DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO P�A1'iA, atendendo ao r�querido por Eleutério Gasparim, Fiscal de 2.& I

I



1Hr
u�
f�

;:J"
IJ

� t

•

�

1

I' .
g

g

�

'"

- 184 -
'<'

4

classe do Departamento de Obras é Viação,ell). p.etição n.O 8184 çio çorrente

ano, e tendo em vista o laudo m�dico do Médico Chefe da mspetoria Sa
nitária, resolve conceder-lhe vinte' (20) dias de licença para. trat��ep,j;o de

saúde �m pessoa de sua família, de conformiiíade ao .disposto no � 2.0 do.
artigo 164, ào decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de oútuÕZ'o de '1942.

PallÍcio daPrefeitt,Ira "Municipal de Curitiba, Capital do Éstado do Pa
ranâ-, em 7 de dezéníbro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 125
....... --

O PREFEITO MUNICÚPAL DE "CURITIBA, CAPITAL I>b ESTADO

DO PARANA.. tendo. em vtsta os ofícios rios. 1438 e 1490 dó Comando do
5.0 Batalhão de Engenharia, desta Çapi£al, datados de �6 .<le novembi'o úl

timo, resolve licenciar o Condutor Técnico ão Departaxhêilto de. bbras
e Viação, Carlos Luiz Lück, que foi convocado para o E?erviço ativo di> Exér.

cito Nacional, a partir de i.o de novembro p. Jindo,' eriquànto durar êsse es�
tágio, percebendo seus vencimentos pelos cofres federais, conforme optou.

Palácio da prefei£uraMuniéipal de Curitiba, 'Capital do Estado do Pa
raná, em 7 de dezembro de, 1943.

(a) ALEXANDR:ç BELTRAO.

'frefeito Municipal.

DECRETO N.o 126,

O PREFEITO MU�ICIPÁL .DE CURITffiA,CAPITAL DO ESTADO
.DO PÂRANA, atendendo ao -requeriq,o em petição protocolada sob o n.O

9502 do corrente ano, pela 2.8 Escriturária..da '�@p�toria de Rendas.c F.is

calização do Departamento de Fazenda Violeta Maranhão, e tendo em vista

õ laudo médico o.presentt1,do, resolve conceder-lhe, em prorrogação, 15 (qu�n

zc) (Uas de llcença 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 Curitiba, Capital do Estado do Pa-'

raná, em 7 de dezembro de 1943.

(a) ALE�RE BELTRAO.

prefeito�M\Ultçipal,

�
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-::[)ECRETO" N.o 12'7

O PREFEITO "MUNICIPAL DE CURITffiA, CAPITAL DO ESTAbo

,DÓ PARANA, .atendendo ao requerido pelo Guarda-Fiscal de 1,8 Çla'3Se do

:nepartamento de Fazenda Alvaro José da 'Costa,' em petição.n.o 9446 do

corrente ano, e tendo em vista o laudo de inspeção m'édica inc!uso, reso!ve

conceder-lhe 20 (vinte) dias de licença. para tratamento de saúdé, contados

de 1.0 do mês andante, na forma do disposto no artfgo 157 do decl".':Q-lci

estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1943.

Palácio da Prefeitura ¥unicipal. de CW'itiba,. Capital do Estado dQ Pa-

râná, em 7 de dezembro de 1943. .

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito .Mu�Iclpal.

,.

DEGRETO N.o 128

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL 'DO ESTADO

DO PARANA, resolve aproveitar o Secclonlsta Murilo 'Blttencourt de Ca

margo, do Departamento de Obras e Viação, para exercer o cargo de Condu

tor Técnico da Pivisão de Viação e Transportes' do referido Departamentq.

'Palácio da 'Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado 'do Pá

raná, em 15 de dezembro 'de 1943,
. .....�

�

(a) ALEXANDRE BÊLTRAO.

Erefeito. Municipal.

I'
DE.eRETO N.o 129

Ó, P�EFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO' ESTADO

DO PARAN�, �tendendo ao. requerido por Júlio Alves da Conceição, Por

teiro do Serviço de Prôtócolo,'portaria e Arquivo, da Secretaria destd. :pre
feitura, em petição n.O 9679 do mês corrente, e tendo em vista o resulf.ado

do exame .a qúe se' submeteu, procedido pelo Médico Chefe da Inspetoria

Sanitária. do Departamento de Fazenda, resolve conceder-lhe, em pl'vrroga

ção 15 (quinze) dias de licéni;a para tratamento de sua saúde, .na formjl'

do disposto no artigo '157 do decreto-lei esta:clual .n.o 90,. de 28 "de. outuhro de

1942.' .

Palácio d; Prefeitura Municipal. de'Curitiba, Óapital do .Estado do Pa
Taníl, em 20 de dezembro de 1943.

(a) ALÉXANDRE 'BELTRA.O.

Prefeito Municipal.
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DECRETO N.O 130

o PREFEITO l'<!UNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o ofício n.O 131/43 de D!lparta

mento de Fazenda e o laudo de inspeção de �aiíde do Médico Chefe 'da Ins
petoria Sanitária, resolve conceder ao Servente Teófllo Luiz dos santos dQ

mesmo Departamento, vinte (20) dias de licença, em prorrogação, a Partir
d� 13 do corrente m.ês, de acôrdo com o .artlgo 157 do decreto-lei estadual

n.o 90, 4e 28 de outubro de 1942.

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

raná., em 27 de dezembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BEL�RAO.

Prefeito Municipal.

�

DECRETO N.o 131

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido por Mercedes Mendes de Mllrais.

2.• Escriturária do Departamento de Edificações, Cadastro e Patrfmônio,

em protocolo n.o 9.818 do.corrente ano e, tendo em vista o laudo de inspeção

de saúde do Médico Chefe da Inspetoria sanitária do Departamento de

Fa�enda, resolve conceder-lhe 30 (trinta) dias de llcença, parta tr�tamento

de saúde, a contar de 15 do mês andante e de acôrdo com o artigo 157 do

d�creto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942.

Palá.cio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Cayital do Estado do Pa�

ranã, em 28 de dezembro de 1943.

la) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 132
... . �-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, .tendo em vista os oficios nOs. 135/13 do Departamp.nto de

Fazenda e 30/43 da Inspetoria Sanitária, resolve considerar licenciado, para

tratamento de saúde, no período de .18 a 24 do mês andánte, o 2.° Amanuense

Moysés Bromfmann, do mesmo Departamento, na forma do disposto no ar

tigo 157 do decreto- lei estadual n.o 90, de �8 de outubro de 1p�2.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do P�

raná, em 29 de dezembro de 1943.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Pref�ito MunicipaL

L

- 11?-

DECRETO N.o' '133

O PREFEIT-O MUNICIPAL DE CURITIBA, 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,
D E C R E.T A:

Art. 1.0 _ Fica aprovado o quadro do pessoo.1 funcionário que com
êste baixa, para o exercício de 1944, sendo classificados, nomeados, conser
vados, transferidos e p�movidos os funciónários do Municipio coma 9.. seguir

se especifica:

,GABINETE DO PREFEITO

Oficial de Gabinete, VR.gO.

Motorista classe G. Ps,!1lo pontarolU.
Continuo Classe E. Aristides Costa e Silva.

DIRETORIA DO EXPEDIENTE E DO PESSO;\L

Gabinete

Oficial Admtnistrativo Classe V, antOnio Gomes.

Escriturário Classe I, Zuleika Maranhão.
Auxiliar de Escritório Classe E, Adhail ,Spl'enger Passos.

Continuo Classe E, António Garcia.

Serviço de Expediente e Portaria

Escriturál"io� Classe N. Brasílio Peri Moreira.
Escriturário Classe I, Maria Zenita Franco Teigão.
Auxiliar de Escritório Classe G, Armando Ribeiro P�to.
Auxiliar de Escl"Ítório CJ.a.sse E, Milton portugal Labato.
Arquivista Auxiliar Classe E, Francisco Azevedo.
Arquivista Auxiliar Classe D, Genciana Ferreira de Morais.
Guardião Classe E, Joaquim Mariano dos Santos Filho.
porteiro, Júlio Alves da Conceição.
Telefonista, Rosemll'a Pereira da Silva.

Se�iço de pessoal ,e Fôlhas

Escriturário. Classe L, Afonso Coelho dos Santos.
AuxUlar de Escritório Classe H, Rubens da Silva Martins.
Auxiliar de Escritório Classe H, Gabrief Fialho Gurgel.
Auxillar de Escritório Classe G. Altair Cavalcanti de Albuq.erque.

I'
,,.
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Auxiliar deE;?Cl'itól'io Classe 0, f3flsílio';P'uck.

Auxiliar de Escritório Classe. E, SigrilUl1.ê10 DioníSio Stasiak:

Serviço .lleComunicações
.,

EscritUrário Classe Í. Newtou Guimarães Sotomaior.

Bibliote�a }'6blica de Curitiba

Bibliotecário Clas.s,e P, Bel. Saul Ll!plon Quàdros.\

Auxiliar de Escrit6rio Classe H. Paulo; de Tarso Monte Serrat.
\ Contínuo Classe E, Vergílio Manoel Bin!. �

Servent� Classe C, Arsênio Misker.

»�PARTAMENTO DE FAZENDA

Diretoria

Oficial Administrativo Classe X, Cal'losAntônlo de AS.llVe,do.

AuxiJlar de Escritório classe G, Moisés Bromfmann.

Motorista Classe ,O, José Cruz.

Contínuo Classe E, José Scuissiatto.

Divisão de Contabilidade

Contador Classe V, Benedito da Costa Coelho.

Cpntador Classe T,Teodomiro Fúttado. .

Contador Classe R, Edmundo Leinig Saporsk1.
Guarda Livros classe P, ,Dino Gasparin.

Escriturário Classe L, Euclides Vieira Alves.

Escriturário Clalise l, Alcione VéljPer Pimpão Ferreira Alves,

Auxiliar <!eEscritório Classe H. Plínio Eranco Ferreira da Costa.

Auxiliar de Escritório Classe. E, Alberto 'Sytrisk1.

Servente Classe C,Artur Librelato"

DIVISA0 DE .RECEITA E TIj:�OURARIA

Recebedoria e Pagadoria

Tesoureiro Classe V, Olavo Chagas corre.ia.
Auxiliar de Tesoureiro Classe Q, Luiz Felipe de Andrade.

Auxiliar de Tesoureiro Classe N, João ,Antônio Chilplnazzo.

9fícIal A�lnistrativo classe' 'Q. Manoel 'reixeira Machado,,:

Oficial AdmInilitratlvo Clalise Q;, Ewaldo 'WeIgei:t.
Quar.âa.',LIvrog. ClasseP, RIcardo ViáUe.

�

.�,
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ESCriturário C.la.5se N, João Correia deS.ou�;l Pinto.

Auxiliar dê 'Escritório. Classe G" Vitória González.

Auxiliar de Escritório Classe G,Eugêpio de Alme�çl.aFilho.

Revisãó e Preparo dá 'necdta

Oficial Administrativo Clas.seQ, AmaZonas de Souza Azevedo.

Oficial Administrativo Classe Q, Angelo Scuissiatto,

Escritjlrário Classe N, t\lb,erico C�l1argo Ribas.

Guarda Classe J, José PerelIes.

GUl;trda Class� tl, Jos� Sá.

Guarda Classe H, Afonso Cassou.

Guarpa Classe H, ,João :Manoel RamoS' Nlliva de Lima.

Guarda Classe .H, Eduardo. Wapke de Souza.

Auxiliar de Escritório Classe H, Mário Ribeiro.

Auxiliar de Escritório Classe. H, André :t"ialla Neto.

Emissão e Contrâle da Receita

Escriturário Classe l, Raul Korman.

Escriturário Classe l, Edith Bandeira Rocha.

Escriturário Classe l, Moacir Potier�

• Auxiliar de Escritório Clas,se ,H,Heitor Baggio Vidª,l.

Auxiliar de Escritório Clas�e H, Elizab�th Pereira Cordeiro.

Guarda C�asse H, José ;J:.rineu Ribas Veiga,

Auxiliar de Escritório Classe G,. Alcir Pospissil.

Auxiliar" de Escritório Classe E. Oliwaldo Otávio Pereira.

Auxiliar de Escritório ciásse 'E, Maria da Luz MisureÍli 'Ferreira.
� �

Auxiliar de Escritório Classe E, Dídimo Fernandes Faria..

S�rvente Classe' C, Adilson d� Oliveira Werneck.

��

DiVisão de Fiscalização
�

Oficial AdministrativôClasse V, Alvaro de Andrade.

Of�cial t\�in.i()tr.ativo Classe .U,Rorp.uHn9 Requ!ão.

Oficial Administrativo Classe S. Alvaro Luiz Picheth.

Oficial Administrativo Classe S, Flávio 'Ribeiro.

Fiscal Classe Q, João Aguida. fi

Fiscal. Classe Q, Waldemir Gosta Lima.

Fiscal Classe Q, Lauro Ribeiro de Macedo.

Fiscal. Classe Q, Miguel Baby,

Guarda 'Classe J, Mvª,ro J9Sé da'Cos�a.

Guarda Classe J, David 'Rosa.

Guarda Classe J, Francisco Grande�

Guarda Classe J, Ildefónso �cnafbrte Marques'.

Guarda Classe J,�Mal1oel Ribeiro de .:Macedo.

'"
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Guarda Classe J, Manoel Taborda Riba.s.

Guarda Classe J, Pedro Mainka.

Guarda Classe J, Ulisses José Ribeiro.

Guarda Classe J. Walfrido Bueno Ferreira.

Guarda Classe J, Abíllo Rodrigues dos Santos.

Guarda Classe H, Arlindo Fernandes de Faria Júnior.

Guarda Classe H, Artur Chaves Barros.

Guarda Classe H, �irton AlbergeCarneiro.

Guarda Classe H, André Bruzamolin.

Guarda Classe 11, Benedito Correia de l"reita�
Guarda CIa.sse H, Eduardo Machadó.

Guarda Classe H, Honório José Bruno.

Guarda Classe H, João Raul Bauml,

Guarda Classe H, Lauro Sodré de Souza Feijô.

Guarda. Cla.sse 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, nOr Bressianl.

AuXiliar de Escritório Classe E, O1afira Assunção Hiuda.

Motorista Classe G, AgneIlo Batista.

Motorista Classe G, Nicolau Roberto de Mello.

Continuo Classe E, João Guilherme Pereira.

servente Classe C, AntOnio Bernardo de Lima.

Agências Distritais

l\latadouros Municipais

Ofiçial Administrativo Classe S, Carlos'WeigertFilho.
Au'xÚiar de Escritório Classe J!:, Franéisco schleder -Negrão.
servente Classe C. Joaquim Romualdo de Barros.

l:'

Serviço Sanitário

Mooico Classé S, Adalberto Scherer Sóbrinho.
Veterinário Cla&e Q, José Nascimento Rozeira.
veterinário élasse, Q, João' Carlos de SouzJ:t Castro.

veterinário Classe N, Gilberto 'Nascimento.
Guarda Sanitário Classe E, Teóf1lo de Oliveira Camargo.
Guarda Sanitá;"ioCla�se E, João Furquim de Siqueira.

• Guarda Sanitário Classe E, José Cymbalista Júnio:r.
Guarda Sanitário Classe E, Bonifácio Furquim de Siqueira.
Guarda Sanitário Classe E, �emétrió Brandalize.

servente Classe C, Teófilo 'Luiz dos I?antos,

ALMOXARIFADO
/'

Oficial Àdministrativo Classe- S, Wilson portugal Lobato.

Guarda :Livros Classe P, Olyo Weigert.

Conferente Classe G, Ney von MeieI)..

Conferente Classe E, Jad Rodrigues Gomes.

l:1ervente Classe A, vago.

PROCURADOR MUNICIP.il,L

Guarda Cj.asse J, Antônio Puppt

Guarda Classe J, Hermenegildo de Lara.

Servente Classe. C, DomingOfj Lazzarotto Segundo.

Servente Classe C, Randolfo Siqueira.

Advogado Classe X, 'Bel. 'I;'heofilo Moreira Garcez.
Auxiliar de Escritório Classe H, Djaníra Crespo Rocha.

Contínuo Classe E, Lauro Silva.

Serviço da Dívida Ativa

Guarda Classe H, vago....

Guardião Classe C, Napoleão Taborda Chuba.

Servente Classe C, Fioravante Zandoná.
,

Aferição de Pesos e Medidas .

Escriturário Classe N, Inácio Lombardi.

Escriturário Classe L, Abelardo Reis Petra.

serven,te Classç C. AlceuPérelles.

" i

/"

Advogado Classe Q, Bel. Odilon Viana de Araujo.
Escriturário Classe L, Argeu Loiola Pinho.
Escriturário Classe I, Nelson Cunha Gomes.

Auxiliar de Escrl,tório Classe H, Aline cunha BraZ.
Au"iliar de EsCritório Classe E, Genny Ge!bcke.
Servente Classe C, Alberto Faria de Abreu.

?
Depósito de Inflamáveis

SERVIÇO DE ESTA.TíSTICA

I
Agente de Estatística.. José Teixeira da silva.
Estatístico AuxilJa:r Classe I, Al'istidesCesarc de Oliveira Filho.
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Estatístico Auxi)iar Classe H. OdilQn Chagas Correia..
Servente Classe C, Mário Conrado de SQuza.

DEPARTAIUENTO DE.OBltAS E VIÀÇAO

Diretoria

Engenheiro Classe X, Eng. Civil João Macedo Sousa.
Auxiliar de Escritório Classe G, Nelson dos Santos.
Motol'ista Classe G, João Bordignon.

Contínuo Classe E, Waldomiro Mandula.c.

Serviço de Protocolo, Expediente 'e C�ntrõle

Oficial Administrativo Classe U, João Américo de Oliveira.
- .. ,

'Escriturário Classe N, J3ento Dias de Graeia.
Escriturário Classe I. Dànjel Lu�z.

Contínuo Classe E, Manoel Ferreira de Miranda.

Divisão Técnica e de Fiscalização

Engenheiro Classe V, Éng. Oivil Armando Miguel M!l..tte.
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.
AUldliar de Desenhista Classe G. vago.

Fiscalização 'de Contratos e de Conêessões I

Oficial Administrativo Classe S, Abilio Monteiro.•
Oficial AdrlliniStrativo Classe Q, José Paladino.
Escriturário Classe L, Durval Fran9a.

Escriturár�o Classe I, José Tadeu Pietruza.
Guarda Classe J, Raul Costa.

Guanta ClaSse H, Eleutério Gasparin.

Guarda Classé H, Napoleão Liberato de Miranda:
Guarda Linhas Classe C, Albano Cas.agrande.
Guarda Linha� ClasSe- C" DOlningos Barberi.
Guarda Linhas Classe -C, Reinaldo Pe.droso.
Guarda Linhas Classe C•.UI'sül,ino Rds�

Servente ClaSSe 4, MigUel Coelho dos Santos. �

�
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Div��o de Pavimentação

Engenheiro Classe V, Eng. Civil Rafael Klier d�Assunçãô.

Motorista Classe G, Pedro Scllssiatt0c:....

Servente Classe G, João D., Cardoso.

Construção de Logradouros Públicos

Engenheiro Classe S, Eng. Civil Hamilton Ribeiro de Souza,

Topógrafo Classe P,Murilo Bittepcourt de Camargo. '"

Mestre de Obras Classe N, .Angelo João Gottard!.

Feitor Classe I, HUlnberto Bevervanso.

Apontador Classe C, Oscar Gottardi.

Construção de LQdragoúros PYblicos

,

Engenheiro Classe T, vago.

Engenheir() Classe' S, �llg. Civil Carlos Luiz ..Lück.

Topógrafo ClasseP, Frederico Kirchgassner,

Feitor Clà5l;le L, Vitor Benatto.

Feitor Classe 11 Joãó Fermm(les.

Feitor 9!!tsse I, vago.

Apontador Classe C, vago.

Divisão de Viação e Tramlportes

Engenheiro Classe V, Eng. Civil Sady Souza.

:J.V[otorista Classe G, vago.

Servente Classe C, �celino Rosa.

"

V�a9ã�

Engenhéirt, Classe T,Ellg. Civil Pedro de Miranda .t\SSy.
Seccionista Classe I, Mario de Mar!.

iServent� Classe C, EUf,(ênio de Mello.

Feitor Classe L, Antônio -Branda.Iize.

Feitor Qlasse L, Feliciano de Oliveira.

Apontador ClaSse C, vago.

niatas � Jardins

Feitor Classe I, .t\ngelo Faôro.

Apontador Classe O, vago.

':l

\'

• 'r



Transporte, Depósito, e Oficinas,

Engenheiro'Classe. S, vago"

AuXIliar de Escritófió Classe H, Ari Borges do Canto.

'Mestre de Oficinas Classe L, An'tônio Póiltarolla. .,

Mecânico Classe a, José Dumas,

Servente Classe C\ Ewaldo s�ss;:

Divisão' de Saneamento e, Limpeza Pública

Engenheiro Classe V, Eng. Civil Nestor Nivaldo Dittrich ..

Engenheiro Cla.sse, S, Eng. CfviI Henrique Ribeiro.

Oficial ,AdmInistrativo Classe Q; 1\ntônio CUhhaBraz.

Servente Classe C, Pedro Sin'lplício Moreira Filho.

Mestre de Obras Classe N, José Taschner.

Feitot Classe L, José Olinto dOs Santos.

Feitor ClasSé L, DomingosPetrelll.

Feitor Classe I, Ernesto Tiradentes cie Souza.

Feitor ClasSe a, Antônio Thielen.

Apontador C¥tsse a: Rotíl1� dos Santos.
Apontador, Classe C"Emerson 1'iradentes de' Souza.

Apontador Classe O. Feliciano de Oliveira F1lpo.
"

• I

--'

DEPARTAl\IENTO DE EDiFICAÇÕES, CADASTRO E 'PATRIMÔNIO

Diretoria'

,.

Engenheiro ClaSse X, Eng. Civil Arnaldo �sigoro Bçck9rt.

Escriturário Classe L, Mercedes Mendes Morais;

Auxiliar d� Escritório Classe E, Eunice Faria.,

, Motorista Classe a, Armando aottardi.

Contínuo C!as,!!e E, Ricardo Bigatto.

Sérvl.'ntê Classe' C, Hortêncio de Almeida.

Secçiodo Plano da Cidade

Engenheiro Cla5{ie V, Eng. Civil Oswaldo Kuss.

Desçi1hista Classe �, Celso Lacerda.

Arquivistá Auxiliar Classe C; Carlos Amaro.

servente C�as?e C, Aritônio Coelhô dos Santos.

Divisão de Édificações

Engenheiro Classe V, Eng. Civil Hénrique 'Es'trela1\iro�ira.•

Engep.heiro Classe T, Eng. Civl1 otto Ernesto' ':siUíIie.
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Termo de�çS.rdo que assina. o snr. João

Herculano MartihsFranco,

":"''' � --- -,!I"-

A

A.s' vinte ê.do,i:s d,:i,a�r deIQ,és de setembro do cano de mil 'novecentos e
,

quarenta e cinco, no Palacio da Prefei�turà]J,íurlic:i.pal deCllt'J,t1;ba, .-
. . _ . " o,.' A.. -

presentes ó E.:xmo •. Snr., Prefe:ito Municipal., Dr., JUoGuimaraes, o Pr2.

c1.lra9.orMunicípal, :Bacharel Theophil0 Moreira Gar.cez e.,o Diretor do

Departame'nto de £ldif1caçôe,s, �� Cadast.ro e Patri;mpI:1i. ,Engenheiro:Ci

v.il Henrique Estrela Moreira" pomJ?are<?eu o Snx.• ;João �e:r:c1ilaJio Ma!'...:

-t-j,h.s F;ranc.o e d-eclarou que nos te.rmos. de sua. petiçáo nQ 2 •.551 de ?l

de m.a:t'ço do ,ano ,em curso e respectivo de,sp.acho, \Têm assinar o pre.s!l
x .r

te termo de �cordo., mediante as s'eguip.tes cl'ausulas: PRIMElIRA: - o
/..\ . . "'. - >. '" - - . ..' ..... . . -' - .; - �

declatante.e: seJ).hpr e legLtimo possui+d,or de útil terreno, c.om a aI;'ea d;

836.147,00 'rnÇ. (ôitocentos e trinta e' se,is. mil" cento ,6 quarenta e
i

sete metros ,quadrados) Scituado no arrabaldeGuabirotuba, f.azendo ,;;;,

div.i,sa ao norte. com te:rre:ri<ts do patr,i11;lon,ioMunicipal aç1quirldos de

Marcol:lho Ant9IP,9 Franço da costa e Manoel ,M�cedo :Sou?ía eia le�te -
. , , - - �. ,

tambem com terr�nos do Municipio, comprados de 1\/ra:r;Lª� .J'O'se Franco. -

SEGUNDA: ... N,ãQ havendo denía,rcaç'âô de divisa eIltre os .t�rrenos do de
''', . - .. ' . "". ,. ,,', '., -

clarahte à OS' do Munic.iIlio, e 1).os te:r:mQs d.o acordo feito ent�e as

partes ficou deliber,ad.o o,segti'itite: ã)' � que a g,ivisa do terreno do ,.,
, < • •

dec.larante,. fia face nort<?, é f'ixada pela linha que correspond.é ao

eiXo .da rodovia Rio-porto"'Alegre,em toda exténs�o do seu terreno.

�'�"'-""''lll,a"'q.'-'d:tvj:;s-a'--p'o'!'�!'��s'p'()1Yd:ent"'e�t�cr-ãc-e�' I-este, �umã' pãral�'1a .� li

nhadas tb.rres do.s cabos da ela •. F6rça e LuZ d.o Paranâ a ser demar-
. ,. . .. "".

cada pela p'r�feitura, re,speitadaa area integral .de propriedade do
� . . �

;d:ªGlarante aludida"na,clausUla p:rimeirl;1. .T,ERCEIRA: .... A area de
",. " ",_ < J' ,. ,.

'te!:ras de prol;5riedade do déclarante, ,j � -de c'lar ad.a, de utilidad.e pu-

blica par'g.ó. efeitodeêlesaproprfaç<io, pelo Decreto. rt2' 91 de 9, d'e

J.un;h,o de I9l;J.2. s�rá liperada po:r umdecr'etô MUilicip�l., em virtude de
- H" ,'_ _ _ _ " _� " .. _ _ . " _ . _ ."

nao ser 'm.a-isn:ecess�ria àosplaIlQ.s de. v.rbanizaçao previst.os p.e1. r2

;:ferido de;c.�Eft091" Paraco'nstarfot lattado o "pre�senté termo que.,

li.do e' aéhado c'ohfórme" valpor todoS.,âssinad.o, cornduas testemUnhas,
,. . ,... .

c.01nigo Ali'ne Cunha Braz, Escr:iturãril:;!: GJ.asl3e I" da Fr:ocurâdQria Mu-
, '. . ..,., -, ,- - . -" - -.-:

ni.o.'ipal, queoeso:oe.vi. Em $ég'Uida .e;�ta (.q.â) Alo Guima�aes, Theoph!

10 More'i�ª "Garcéz" lJ�nriCf1;te' Ê'strelf.t Moreira, J-oiio Jiercü1ano�artíqs

�anco)..Jaime G�zar, N'els'ôn AZé\T'edô .souza 'e Al;i:qe Cunha Braz-,.

,I �_

/"-'
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Seccionista Classe I, Rui Oavalcanti 4c ,Albu,guel'que.

Topógrafo Clas.�e Q; Adherbal Sprenger Passos.
Topógrafo Classe P, Cid Marcondes de Albuquerque.

:Escrit1Jr�rio Classe H, RW Pinto. da Rocha.

.Auxillar de EScritório Classe E, Astromar Artigas Brandão,

Motorista Classe a, Miguel Mll�cke.

D�visij,o do ça�stro
, �

Engenheiro classe V,Eng. Civil João l'ereira de.Macedo.

Engenheiro Classe S, vago. .

Topógrafo Classe Q. João Schleder Sobrinho.

Topógrafo . Classe P, Ga&tâo Marques da Silva.

Topó�afo Classe P. Auroel Schleder Negrão.

Seccionista Classe I, Rubens Machado Câmara,

DeseI1hista Classe L, Edgard Thielen.

Motori�ta Classe a. Jcião Brandalize.

"

Divisão do Patrimônio
. �

Engenheiro Clasl1e v., Eng. Civil Raul Brueh Antônio.

Topógrafo Classe Q. João Fagundes Barbosa.

Desenhista Auxiliar Classe G, Rt,lbens pória de Oliveira.

Escriturário Classe N; Murllo dosta Pinto.

:Escriturário Classe L, João Loiola Pifes.

Escriturário Classe I. José Matucheski Júnior.

Escriturário Classe I. Oswaldo Fornarolli.

Auxiliar de �scrit6rio Classe H, Jorge-. Tapitanga Huy.

Auxiliar de Escritório Classe G, Amir Cassou.

Auxiliar de Escr!tçrio classe E, Isª,' qe Lemos Luna.

Auxlliat de Escrltório Classe Ei José. Salvador Ferreira.

Auxiliar de Escritório Classe .E. Eulo Ffuet Bettini,

Servente CIlJ,Sse c, Edgard Antunes da .Sllva.

Cemitérios

t

Administrador, Frederico Welss.

Ajudante de Adínlhistrador, Manoel Otacflio da 'Sllva.

Zelador Classe E, Avelino Pereira da Sllva.

Zelador Classe E;, D�nte Bonat.

Zelador Classe E, Francisco Leõ�cio dos santos.

Art. 2.° - O cargo 'de Ofjcial de Gabihete será exercido em comissão,

por pessoa da imediàta Confiança do Prefeito.

Art. 3.° - A promOÇão ao cargQ �e EsériturárioClaS'se .1 dependerA,

sempre; de co:qcursQ de 2.- entrância.

l .� ---."'
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Parágrafo único - Ficam dispensados aessa formalidade os funcionários
que já prestaram concurso de. 2.a e:Qtrância, para o proviniento de cargo d�
4.0 Escriturário. ...

Art. 4.0 - A promoção ,a,o éargo de Fiscal Classe Q dependerá de con

cur(3o de 2.a entrância, que poderá ser prestado por funcionários das clas
ses J a P.

Art. 5.0 - Os cargos de Auxiliar de Escritório C!asse E e ()s de Guardá

Classe1{ serão preenchidos mediante concurso de 1.a ent;rância.

Art. 6.0 - Revogam-l;ie as dispósições em contrário.

Palácio da fÍ'refeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estadoqo 'Pa
'raná, em 30 de dezembro de 1943.

(a) ALEXANI)RE BELTR,li()..

Prefeito Municipal.

DEPARTAMENTO .D.F;, OBRAs E VIAÇÀÔ

Diretor, Eng. Civil João Macedo Sousa.

Divisão Técnica e l}e Fiscalização

Chefe de Divisão, Eng. Civil .e..�'mando Miguel Matte.

Divisão de Pavimentação

Chefe de Divisão, Eng. Civil Rafael Klier d'Assunção.

Divisão de Viação e Transp�rtes

DECRETO N.o 134
Ch,efede Divisão, Eng. Civil Sady Sousa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITffiA, Ç�PITAL DO ESTADO
DO PARANA, resolve nomear os funcionários abaixo enumerados para o
exercício de funções de chefia� percebendo as gratipcações de fqnção fixadas
em lei: .

DiVisã� de Saneamento e Limpéza. Públic�

Cl:).efe de ,DivISão, Eng. Civil Nestor Nivaldo Dittrich.

,

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇOES, CADASTRO E PATRIMÔNIO

DIRET9RIA DO EXPE;DIENTE E DO PESSOAL Diretor, lllng. Cívil Arnaldo Isidoró, Beckert.

Diretor, Antônio Gomes. Divisão de Edificações

DEPARTAMENTO DE FAZENDA
". �

Chefe de Divisão, Eng. Civil H\lnrique �strel1a Moreira.

Diretor, Carlos Antônio de Asevedo. Divisão .do Cadastro

Divisáo de Co�tabilidade

f Chefe de Divisão, Eng. Civil Raul Bruel Antônio.

Chefe de Divisão, Eng. Civil João Pereira de Macedo.

"Chefe de Divisão, Benedito Costa Coell:j.o. Divisão do Patrimônio

Divisão da Receita e Tesouraria

Chefe de Divisão, Ç>lavo Chagas Correia.

Divisão de Fiscalização

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

raná, em 30 ct"e dezembro de 1943.

(a) ALJ!;XANDRE BELTR'AO.

Prefeito Municipal.� Chefe de Divisão, Alvaro de Andrade.

��

ALMOXARIFADO

Almoxarife, Wilson PortugaJ Lobato.

I

k m r 21 . r - =t . ..... " "'"'-"- .... �
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., D�CRETO-LEI "N.o 83

O' PREFEITO MUNICIPAL: DE CuRITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO P..I\RANA, usando. da. atribuição que lhe confere o artigo 12, n.o I do

� decreto-lei fed�ral n,O 1. 202, d� 8 de abril de 1�39,

J
DEcRET�

'" ; "

Art. 1.° -'--",Fica poncedido ao 'Govêmo Federal o dgminio útil do telTeno

onde se acha contruido' o PôsvpMetereológico do Serviço de Metereologi-'1. do

Ministério da Agricultura, no 'pairro "Mercês",. com a. área de 1.106,00

metros quªdr�dos, limitado por alinhamentos' retos, concordados por curvas,

sendo os primeiros assim, ,definidos, 56;00 metrp� no alinham,ento pre,Üg,l

da. Avenida Cruzeiro, 17,0,0 Ih�tros paralelos ao alinhamento predial da a1a

mega 'Dr. Prudente de Morais, 20,60 metros inçlinados em relação aos ali,

hhament8's prediais dessa alameda eda rua. D"'. Júlia Wanderley,28,OO me
trQs paralelos ao álinhamen¥> predial de:stª, rua o 4,20 metros normal ao

alinhamento 'da avenida Cruzeiro.

,Art. 2.° � Reverterá ao Municipio o terreno referido .no art1�o ante'"

rior e mcaso. de mudânça do PQsto Metereológico, no futuro, para .outro

local.

Art.:3.0 - Revogam-se as disposições em contrário,
E "

Palácio da Prefeitura Municipl:J,l de Curitiba, Qapitaldo Estago do Pa.,

rlli�, em 31 ,de janeiro. de 1944.

(a) A�EXÁNDRE BiLTRAO.
Prefeito Munlcipal.

:.

DE.CRErO;.LEI N.9 84
�. ,.." ,

" O ,PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DOEBTADO
DO PARANÁ, usando da �tribuição que ihé co�fe�e o artigo "12, n.o I do
decreto'"lei federal n.o 1.20�, de li de:abril de 1939:

.' DECRETA':
,j

,

// Art, 1.° '-, Fiel', aproyado o projeto de' al�rgament{) da Travessa padre

Júlio de Campos, qlle passará a ter lQ' (dez) metros de .largura, .deslOcando

fle o. atual alinhamento norte,

�
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Era,ça 19 de Dj;)�etr:oto, com a área de .2.214 metros qultdradosàproxiJ:Jlá
damente, pelâ�quantia de, Cr$ 600.000;00.

Art. 2.0 - Revógam-se as disposiçõ�s em contrár�o.
Palácio da PrefeitUra Municipal de'Curit!ba, Capital dq EstMo do Pa-

raná, em 21 de março de 1944.; "
(a) ALEXANDRE BELTRAO.

m8GAÕOi��i�' de .no) ��.
der.i2,.l�de.-:...'-_J9. t-l",

N-DA83m .gg'" - 8 ... �l�. ,,- -6
- ,

�

,

l'.
1

,

. .:. ...

Art..2.0 - São declarados. de uti!ictade pública, para desapropriação

oportuna, 012 prédios atingidos pelo alargamento referido' no artigº \Lnterior,
e ql,le são os de n.O 71, cOm .frente. para a.rua Barão do, Sêrro Azul e nOS.

76 a. 78, com frente para a rua' José Bonifácio.

Art. 3.0 - Fica a Prefeitura autorizada a vender as áreas dos prédios

acima, não utilizadas para as obras de alargamento, mediante concurrên

cia púbÍica ou, admiJ1istrativa.

Art. 4.0 - Revóg;am.,se as dispó..c;ições em, co�trário.

Palácio da Prefeitura Municipal de curitiba, capital do Estado do Pa".

raná, em 6 de março de. 1944.

� ,

;j

Il

,I
,

DECRETO-LEI
,(a) ALEXAI"'{)RE: BELTRAO.

Prefeito M:uiücip�l, o 'PREFEITO. 'MU:riICIPAL DE. CURITIBA, CAPIT
DO PARAN)i., usan�do da atr'iJJuição qtlf;) 'lhe confere

decreto.lei federal n.O 1.20:;1, de 8 de abril. de- 9:1!
,:1

DECRET(}.LEI N�o 85
..

,

'DECRETA

o PREFEITp MUNICÍBAL DE CURI'rIBA, CAPITAL nó ESTADO
DO PARANA, uSando da atribuição qUe lhe confere ó artigo 12, _11.0 � do

decretç",lei federal n.o 1.202, de 8 de âbril de 1939,

A;t. LO �. Ficam abertbs 'Créditos ,especiais no .total Cie Cr$ 352.474,10
(tresentos e cinqüéntá e.da1s mil 'e gURWoçentos e setenta e quatro cru

zeiros c' dez, C,entavos) para a:te.nqes àS seguintes despesas:
Cr$

r
I

I

DECR.ETA l' _ Sáldq �l� pprceritagens deyiÀl!-& aos funcionár.!Qs da Pro-.

curadoriar Munic�pal- ; " , :. "".,
2. _ porcentagens aos funcionários do Departamento de Fa

zehda (1% sôbre. o eXCeEs.o de .arrecadação, conformEl o de-

creto-Iei�n:'" 64. � de, ?O-9-194:Ü , ' - .........•...

3 - �CoIitas de exeréícios findai! .. " : .

� .� SubvençÕes conc(ó;gidas pelos decretos-leis nas. 71 e 72 qe
29-11-194& e'85 de 17-3�1944, aos seguinl�s;

Asilo SãO' Luiz .. ", ..." ......... , ., .. .. .. . ... Cr$2�. 000,00

sociedade Bene:tícente\ i:l Q s Servidores do

¥tlnicípio o ••••••••••••••• '.' ,." ., ••••••••••

ÀsllÇl Cajurft,..... '....., ... "!'•....... n ...•.•••.

Instituto de Míísica do Paran.,á ":Menssing"

Acal-iemia de Músicll. do Paraníi, � ., .

Escola de Dese,nhue p'intura, "AlfredO An.

'lersen" .. h •• ' •.••.••.•• '•••••• '•••••• : ••.••

Museu ce!. Davi carneiro (valor do Imposto

Predial lançado para 1944) ., : 1:'

18.201;30

Art. LO - A Prefeitura )Municipal deCu.ritiba: Qoncedê sub�enção anual

ao Museu Coronel David Carneiro, de imS>0rtãncia ig.l,lal ,aq I!llposto Pre

dialaque estiver sujeitb ° prédio ã; rUa, ,CoI11endador Araújo n;o' 493l, onde

está o mesino instalado.

Art.O 2.0 - Revógam-se as êiisposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Quritlba, Capital do' 'Estado do Pa

raná, em 17 de março de 1944. .

,�5.873,70

123.779,10

(;t) ALEXic\ND"REBELTRAO.

Prefeito Municipal.
16.000,00

6.000,OQ

4.800,00

4�800,00

I

I

r
I

DECRETO..;LEI N'.o8'6
'1<.890,00

o PR�ITO ¥UNICIPAL DE CUIÜT.JBA, CAPITAL DO E�T.AD0

DO PARANA, usando da: atribuil'âoquc lhe' confere o arti�o .12, n.O I do

decreto-lei-federal n.O 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA

720,00 61.120,00
. -

Art. 1.0 - Fica, a prefeitura Municipal de Curitibã autórizacUi a . vender

ao Instituto de Aposentadoria ,e Pensões' dos .,Industriários 'um terreqo 'que

possue Iío cruzamento da rua Presidente F'aria. '!tyenida João Gúalberto ê

5 ,..,.. Aqui'Sição do prédio sito> à r� .,Riachueio n.O 5�(l, neces-
sário .ao alargamentoqa mesma .rua .,. , ' .

6 .,.".' Aquisição do orédID n,O 54 'da avenida João Guálbertó,
necessii,rio ,ao �largámento �dessa Avenida , , .•••...

'55.000,00

'66.000,00



.".. � -

Cr$
Reférênciâ"

. .

'1 '- Aquisiçlio de ara':lho. e animal de tração 'pàrá o Servi�()

de Estatística .......•...... ',' .•.... '.' .

B - Aquisição de móveis e ,utensílios para o Salão de Áudiên-

cias da. Prefeitura .... ; ........................••........

2.5ÓO,OO

10.000,00
XVIII

XIX

)O{

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV'

,XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

�I

XXXII

XXXIII

'xXXIV

XXXV.

XXXVI

'" � , .'fl 1'l!.r. ..T o t,a,J '1 352.474,10
�,,' . �v ' .... f"i V:J)[

.} ; '�J Art. 2.° � �evqgam-se as disposições em contrário.

• __�_pàlácio 1da ,Preféitj£ar'MuniciPal de Curitiba:, Capital do ltstaoo d9 �ª-
, I. • I;aná.. em 24�de maio qe 1��.

\. t." .... 1;oJ ,Ã': (a) AL¥�ANDRE BELTRAO.
" .�.. Prefeito Municipal.

• �.'" l "' li,..
. ,. �-.L>.1' _ ------

••r ......, .... l .... - ....�� �-..'" ��:-�

.

l
I

j
DECRETO-LEI N.o 88

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PAR,ANA, usando da atribuição que lhe confere o 'artigo ��.o; n,o I, do

decreto-lei federal- n.O 1.202, de 8 ..de abril de 1939,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica aprovada a seguinte escala p.adrão de salários dO pes

lI10al extranumerário desta Prefeitura:

_ 1

M�nsal .J}iáI:io Bórário

Cr$ Cr$' Cr$

415,00 16,60 2,OB

425;.00 . 1';:,00
,2,13'

435,00 17,40 �;lB

445,00 �7;80 2,23

4f!5,OO 18,20 2,28

460,00 18,40 2,30

470,00 18,89 , �,35

489,00 )
19,20 2,40

� 49Ô,00 Hl,60 2,45

500)00
20,00 2,50

550,00 22,00 2,75

600,00
24,00 3;00

700,00 28,00 3',50

8QO�00
32,00 4,00

• {)OO,OO. 36,00
4,50

.1.000,00
40,00 5,00

1.100,00
44,OQ 5,5Ó

1.200,00 48,00
6,00

1.300,00
- 52,00 6,50

..,. -

firt. 2.° ......" Revqg,am-se. :13 dispos!ções em contrário.
Paláéio da prefeitura MuniQipal. deCüri'tiM, {'apitaI do Estado do Pa-

raná, em 29 de maio de 1944.Referência �el1sal Diário Horário
�

. Cr$ Or$ Cr$
1

I 150,00 6,00 0.75

II 200,00 8,00 1,ºº
III 260,00 10,40 1,30

IV 290,00 11,60 1,4?

V 295.00 11,80 1,48

VI 305,00 12,20 1,53

VII 3:\.5,90 12,60 1,58

VIII 325!00 13,00 1,63
I

IX 335,00 13,40 1,6�

X 345,00 13,80 1,73.

XI
"-

350,00 14,00 1,75

XII 360,00 14,40 1,80.

XIII 370,00 1�,80' 1,85

XIV 380,00 15;20 1,90

XV 390,00 15,60 1,95

xVI �OO,OO '16,00 2,00

XVII 405,00 16,20 2,03

Ca) ALEXA�D�E BELTRAO.
Prefeito Municipal.,

DEcREtO�LÊI N.o 89

O PREFElTO J:.4U!'JICIPAL DE CURITIBA, CAPlTAL DO ESTADO
DO PA3ANA, miknqo .(�a. :at!;�bui5(.ãb que lhe confere o artigo 12, 11'° I; elo
deçreto-Iel1'�der::il h.o 1,202 de 8 ele ftl;Jr11 de. '�939,

�

DEQRET'A:

,Artigo "úpico -'- 'Não .se compreendem nas disposições do artigo 4.° do
decre�Q-Iei. n.o 80, de 28. de dezembro de 1943, ,as consignaçQes destinâdas 0.0
pagâmento d� pessoal variável; revoga�as as disposições em contrário.

PaláCio da prefeitura Municipal de 'Curitiba, Capital do, Estado do 'Pa-

raná,em 29 de"mai<;> de 1944. .
,� (a) ALEXAN:DRE BELT�AO.

prefeito Municipal.
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DECRETO-tEI N.o 90

Ó PREFEITo MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PAaANA, usando!da atribUição 'que lhe confere o -artigO 12.°, n.oI,
do decretçHei -federal n;o 1.202, de 8 de-abril de 1939,

D E C RE T.A:

Art. 1.0 -" Fica conceâida a subvenção de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cru
zeiros) pâra o ano de :1944, ao JÓQUEI CLUBE PARANAENSE, e de Cr$
15.000,00 (quinze mil '-cruzeiros), nos exercícios -posteriores, �ualmenté.

Art. 2.0 - Revógam-se a� disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do EStado do Pa

raná, em 20 de junho dé.1944.

(a) ALEXANDRE -BELTRAO.
. Prefeito MunIcipal.

\.

DECRETO-LEI N.O 91

o P.R.EFEITOM:VNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
:00 J?ARANA, usando da atribuiçáoque lhe confere 0- artigo 12, n,.o I, do
decreto-lei federaln.°l. 202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Artigo úUico. - A -atual avenida GraciOSa, desde o seu início na Avenida
J{)áo Gualberto até o cruzamento COm p,Avenlda Perimetral 3 (A P 3), passa
a ser "del1ominàtla "',ê-VEN.IDA PRESIDE�TE MUNHOZ DA ROCHA"; r�
vogadas as disposições em contrAdo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do, Estado do Pa'
ranã, em 24 de julho de 1944.

(a):\�EXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

,� #'

"'-- �<- '"" �-

'" � . - ....

-�-

DECR}JTO-LEI 'N.O 92

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL.DO .ESTAOO

DO PARANA,nl,\ conformi,llade do disposto no artigo 5.°' do decreto-lei fe

deral n.o 1202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Àtt. 1.0 � Fica aõerto um crédito especial de Cr$60.374,10 (SESSENTA
MIL E TRESENTQS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROSE''DEZCEN
TA'lOS), para atender aoo seguin,tes pag\l.mentos:

Contas de Exercícios Findos

Cia. Fôrça e Luz do Par&ná

• Req. n.º 10.114 \le 28-12-1943 .

Cr$

374,10

Subvenções

Jóquei Clube Paranaénse

Decreto-lei n.O 90 de 20'-6-1944 ..c...................... 30.000,00

Aquisiç�o de veículos

Para aquisição de veiculos ' , .. .. . 30.000,00

To t � I : .. , ....••........ ','" ._........•...•.. ; 60.374;10

Art. 2.° �. Revógam-se as dispos!çõesem contrário.

�alácl0 dl,\ Prefeitura Municipal de Çuritiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 18 de agijsto de 1944. I
I

I

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito MUnicipal.

DECRETO-LEI N.o 93

� O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO �STADO

DO PARANA, na conformidade dQ dispo.to no art. 5:° do decreto-lei fe

deraln.o 1. 202, de 8 de' abril de �19?9, decreta:

Art" 1.° - Ficam abertos créditos 'suplemêntareS no total de Cr$ ....

996.210,00 <NOVÉCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E DUZENTQS E
DEZ CRUZEIROS), assim distribuídos nas dotações do arçamento em vigor:

Cr$ Cr�

I

i
D0TAyAO N.o ;

Diretôria do. :£xpediepte e 'do Pessoal

O. Local 2.3 � Móve� e utensílios ..•.... ; ..••

2.19. - Aquisição e encadernaÇão �de livros 23.000,00

5.000,00

18.000,OOc
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bO�AÇAO .N.o 3

Departamento de'j!'azenda

C. Local 3.6 -' Móveis e utensílios , .

• 3.13 - Pessoal fixo , .

'3.19 - Material de expediente .

pOTAÇAO N.o 5

Procuradoria Municipal

C. Local 5.1 - 'Pessoal fiXo - Gratificação de
função ao El:ocurador Municipal.

5.2 - Móveis e utensílios ..

5.3 - Encadernações .

DOTAÇAO N.o 6

Serviço de 'Estatística

ç. LocaÍ 6.4 - Material de Expediente .

6.3 - Móveis e utenSílios- .

6.6 - Despesas diversas .

DOTAÇAO N.o 7

��partaJl1entQde Obras e Viação

c. Local 7.'6- - M�teri�l -de expedieI1te ...";' .. "...

7.4 ....::.. Móveis e utensílios : .•.....•..

7.40 - Peças para ve�çulos.: , .

7.43 -'Comb. e lubrificantes' .• õ •••••• "•••

7.44 - Forrag�.Ils diversas c .. '.

I!
I;

� [
I I'
, !

DOTAÇAO N.o 8

Dep. de Edific., Cadastro e.'Patrilllô!1io

C. Local 8.3 _. Material de expediente .

8-"01 - Materiais diversos .

8.8 - Desapropriações . e Indenizações .

8.17 - InstrumeI).oos e apài'elhós

DO;Í'AÇAO N.õ fó

Encargos diversos'

C. Local 10.15 -Descontos s/Impostos ..

10.16- Gratif. adiéionais '0 ••••••••••

10.17 - Restitui9õés .de impostos e taxas .

Totàl

Cr$

6.000,00

630,00

15.000,00

6.000,00

2.900,00

500,00

2.500;00

1.000,00

2.500,00

3.000,00

1.500,00

8.000,00 '

12.000,00

12:000,00

6.000,00

3:000,00

800.000,00

4.580,00

70.000,00

2.100,00
x

14.'000;00

- 11 -

Cr$
1I

Â1't. 2.° - Rev6gam.-ll'é M dISposições em. contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do F.stadCl do ParA

,Dá. em tS'de agõsto d� 1944.

(a) :ALEXA�p;ItE BELT&AO.

Prefeito Municipal.

21.630,00

....
. ,

DECR�TQ-LEI N:l 94

9.400,00
o PREFEI'l;'ü MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, 'na conformidade 10 qisl?osto no artigo 5.°, do decreto-lei fe-

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

DE C' R E T A

.... ')"

6.000,00 Ârt. 1.0 _ Ficam l).bertos créditos suplementares no total de Cr$ 500.000,00

�quinhentos 'níil cruzeiros>, às se!suil1tesdotações do orçamento em vigor:

DOT�ÇAON.o 7 Cr$

36.5ÔO,OO j
, .

200.000,00

Códig? local '1.21

pavillJ.entação por contrato , .." ..

Código local '1 .53

Obras de Saneamento por contrato ....... ""., .........

.300.000,00

To t a I 500.00Q,00

á13.5áó,oo

Art. 2.° - COmo recurso para ate],1der ao crédito sUplementar a que se

�efel'e o artigo!tnterior, a dotação n.O 8 .doorçamento vigente, C6di�o Local

80' 13, fica re?uzida em igual par�'la,

Art. '3.° -' R,evógam-se as dispbsições em ,contrário.

:paláciQ da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do. Pa...

raná, em 23 de o.utubro de.. 1944.

86.1QO,00

(a) Ar;EXANDRE nEL1RAO.

Prefeito Municipal.
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o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA., CAPITAL' DO ESTADO

DO EARAN:-é>, na cQnforrn!dade do artigo 5.° do decreto-Ie.i federal n.O ,1.202,

de 8 de, abril de 1939, '
DECRETA:

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

484.{)71,60 (quatrocentos e oiteI,lta-e -quatro mi! e setenta e um cnizeitos e
sessenta centavos) às seguintes dotações do orçamento em vigor:

Artigo 2.9 - Como Tecursos pata atender- aos. créditos suplementa:res a

que se refere o artigo. anterior são computàdog o saldo técnico disponivel
veriÍlca,.dp. em..,3Lde..agôsío çlo corrente ano, no total de Cr$ 276.196,50 (du
,zentos e.setenta e.seisinil, setecen�s e noventa e seis cruzeiros e cinqüenta
centavos) e reduções em dotações orçamentárias no valor de Cr$ 207.275,10

<duzentos e s.et?- mil, duz�tos e setenta!!' cinco cruzeiros e dez centavos)

conforme especificaQão a seguir :

DOTAÇAO N.o 2

Código local 2.11 -Diversas despesas .' .. " '

" �, 2.19 - Aquisição e encadernaçâ:o de livros " .

DOTAÇAO N.O 3

'l Código local 3.19 - Material de expediente ; .........•.•.

" 3.32 Combustível e outros materíais .

3.33 -Eessoal variável do' Matadouro "..
,

. ,

DOTAÇAO N.o 6

Códigolocál 6.2 - Pessoal variável do Serviço de Estatísticar ..

DOTAÇAO N.o 7

Código local 7.21 - Pavimentação por contrato ...•.•... , •.•...

7.27 - Material para conservação de pontes e pOI}-

• tilhões .. ' , .. " , : .. :•.
7.26 - Ferramentas

7.29 - Construção de' ��������. �.;; '����l:�t�':::::
7.53 - Obras de saneamento por contrato ....-..

DOTAÇAO N.o 9

Código. local 9.4 - Jl\ros de 7% ao ano do' Empréstimo da

Caixa Econômica Federal do Paraná, de

acôrdo com o contrato de 18-4-1941

Amortização 'do E�npréstimo 'd�'êáix; Í:���
nômicaFe,geral do Paraná de acôrdocom o

contrato de 1-7-1942 '

.DOTAÇAO N.O 1'0

CÓdigo local 10.4 - De.senvolvinientoda Att(:! ,e da Cultura .. ".

10.7_ Previdência para o pessoal operário ' .•.
10.11 -: Seguros e conservação " .

10.19 - 'Eventuais ..•.............................

Total,: ..... , , , ,.' .

L

DOTAÇAO N.03

Cr$

4.000,00

4.00a;00

GótligÕ; lo�l 3� 20::""'; P,essQal fixo '.' .

, 3.25 - Pessoal fixo .

,"- ':3:2õ_.._�.,.M�teriªI'� de consumo � , .

3: 27."- Material de consumo , .

3.31 - Pessoal fixo .......•...........••..........

30.'OÓO,00

7.000,00

8'.000,00
'\ ...

P01'�ÇAO N.o 7

Código local 7.5 - In.f?truinentos e aparelhos , .

". 7 .12 - Ilumin.ação ,:pública ,; ..

7.20 - Ii4atetial para ,conservação. de ruas não re-

vestidas " ....•• " •.•... 'õ •...•...c••

", 7; 28 -. Mat�riais para opras 'novas .. ," ." ....... , ..

" 7.37 - Adapts,.ção dê aparelhos para gltzoiênio ".

i". 7.mt- Semoventes e pl:lrtences .

7'.42 -'- Aquisição de pneus ..

�596,70

200.000,00

20'.ÔOO,00

,2.9°0,00

40.000,00

92�199.80

DOTAÇAO N;o 9

Çódigo,10cal 9 �l - Desp�sas diversas .. ' .............•..........

9.2 � Despesas di:vers:;ls ..

9.3 - Despesas diversas , .

9.6 Despesas diversas ' .

,,� 9�/lr� �"'--O�pesas diversas hO .o- � ..

"

258;80

16,30

DOTAÇAO N.o'lp

Código local 10,5 .-:. pespesas diversas ........••..•.....•.......

Cr$

10.000,00'

6.000,OÓ

1.000,00

600,00

2.000,00

8.000,00

100'.000,00

4.000,00

10,.000,00

2.000,00

3.000,00

5.009,00

35.000,00

10.000,00

258,80

16,30

5.!JW,00

5.400,00

Total das reduções: ,',' .. '. 207. f75,10

• 4:.000,QO

60.000,00

7.000,00

5,.000,00

Artigo' 3.°---,' Revógam.se as 'disposições, em contrário.

Palácio g.a Prefeiturá MUnicipal .de Curitiba; Capital do Estado 'do Pa.

raná, em 25 de outubro- de 1944.

484.071;60

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito MUI}�cipaI.
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DE:cRETO-J£í N.096

DEÇRETA:

Art. 4.°'- Considera-se líquida e certa, quando consistir em quantia fixa

e determinada, tôda divida ativa, regularmente inscrita. na Procuradoria
Municipal. .

� 1.0 - A certidão da divida ativa deverá conter os requisitos exigidos

pelo parágrafo 1.0 do artigo 2.° clp decreto-lei federal n.o 960, de 17 de

dezembro de .1938.

� 2.° - A divida provenieI\te de alcance ou de contrato, bem como a de

alug\leres e foros não precisa ser inscrita P!êviamente,,-.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidade do disposto no artigo 5.°, do decreto-lei
federal n.O 1.202, de 8 de abril de 1939,

. Artigo único � A atual Praça ,Aurea passa.a, ser denominada "pr�ça.
Alfredo Andersen"; revogadas. as, disposições em contrário.

'Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa
raná, em 23 denoveplb,ro de 1944.

CAPíTULO 11

(a) ALEXANDRE BELTRAo.

Prefeito Municipal.

r:.
DA INSCRIQAQ DA DíVIDA ATIVA

DA DíVIDA ATIVA EM GERAL E DOS DOCUMÉNTOS QUE A

COMPROVAM

Art. 5.° - Êncerrado o exerClClO fipanceiro, o Departamento de Fa

zenda enviará à Procwadoria Municipal, .dentro de 3,0 dias, as relações dos
devedores por impostos, taxas e contribuiçõe,s devidas ao Município e res

p�ctivos débitos já acrescidos da multa legal, para que seja inscrita e co
brada a divida.

� V - Quando, no decorrer do exercici(), houver conveniência em

promover a cobrança de impostos dêvidos por trimestres vencidos, poderá

o Departamento de Fazenda enviar à Procuradoria as 'relações dos deve

dores e respectivos débitos, acrescidos da .multa legal de 10%, para a de

vida aobrança.

� 2.° - As dividas constantes. das relações de débito remetidas à Pro

éurããoria serão imediatamente lançadas' nas fichas dos contribuintes, pas

sando, B,Sllim a constituir dívida ativa. Da mesma.maneira se procederá

com'qualquer outra obrigação de origem fiscal ou de multa, cobrável exe

cutivamente.

� 3.°.- A esérituração dos débitos será feita de modo que demonstre a

qualquêr momento a situação de cada devedor, a incidência do débito, ou, se

houver, as pa,ses do acôrdo."

"DECJlETO-LEI N�o 97

CAPíTULO I

Art. 1.0 - Por "Divida AtiVa" entende-se a proveniente de impostos;

taxas, contribuições e multas de qualquer natureza, foros, .alugueres, alcan.

ces dos respollSáveis e reposição, depois de devidamente inscrita. ê regiS

trada na Procuradoria Municipal.

� único - A dívida decorrente de cl�usula contratual será considerada
como dívida ativa, para todos os efeitos legais, quando assim fôr conven-
cionado. - .

--Art. 2.° - A cobrança da dívida ativa do Mímicipio, será efetuada por
ação executiva, na forma da legislação vigente. '" ,

Art. 3.° - Para o executivo fiscal, a Fazenda Municipal apresentará

em Juizo, coma petição inicial, a certidão da divida fiscal ou de outra •

mitureza, Ou. certidão do alcânce 'ou desfalque verificadd em processo ;admi.

nistrativo, ou do auto de imposição de multa, quando esta -não decorrer
�implesmente de mora.

,CAPíTULO 111

DA ARRECADAÇAO DA DíVIDAA'l'IVA

Art. 6.° -A arrecadação e cobrança da Divida AtiVa do Município qa

'Capital s�rãoieitas. pela ProcUradoria Municipal que expedirá a necessa
ria guia para o respectivo' pagamento na Tesouraria da Prefeitura.

Art. 7.ó -.: Antes de ip.iciada a ação executiva, o recolhimento se fará

como divida ativa,-l:uuigável, independente de guia do escrivão do feito.

Art. ,a.á - Depois de intentado o executivo fiscal b recolhimento pro

cessar-se;,;á mediante guia., em duas vias, expedida pelo escrivão do feito,
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sendo, uma das viás, coma: nota de pagamento; 'devolVida ,a cart6rio� no

dia. imediato, 'com, carga, para qUê' seja junta aos autos' respeétivOi?

Art. 9.° - Das guias de recolhimento constarão obrigatoriamente,;
A -- indicação da via;

H - nome do devedox:' e seu endérêço;

C - importância tota! do dépito e a discriminação dos impostos e. taxas;
D - exercicio a que se refere-a: divida; ...

E - número de ordem da certidão;

F - tartório em que correu o feito;
G - data e assinatura de ,quem expediu a gum;

H -- carimbo do cartório.

s único - Se o recolhimento não se der no mesmo, dia da expedição

da guia;, dependerá do "vistO''' do'Procurador pára-'suà posterior aceitação.

Art. 10.0 - Dos pagamentos serão fornecidos pelo Tesoureiro os neces,,:,

sáriosr"recibos: ao ,interessado e p'rocedida imediatamente a baixa da di
vida.

CÀPíTULO IV

Dê> PAGAMENTO POR ACORDO

Al:t. 11.0 - Em qualquer fase do processo. ou antes dêste ser, iniciado.
poderá o d\lvedor entrar em acôrdo quanto à forina de. pagamento do dé�
bito. '

,ll 1.0 � .Essa. medidat será requerida ao. Prefeito,' dependendo sempre de

prévia audiência da PrOCUrll!lQj:ia. que, m�n\lciQsamente, -;infoJ,:IIJ.ará ore".
querido. '

s 2.° .,- Se deferida pelo Prefeito a solicitação, proceqer-se:-á; em -livro

especial a lavratura do têrIDu -de _acôrdo, que será ,assina,do, pelo Pro�urador
e, pelo int�resslldo.

Art. 12.0 - Se o acôrdo estipular, forma de pagamento-em prestações

mensais, o número de prestações não, poderá ser superior a dez,' pagas men-

salmente, nas datas que fôrem, fixadas.no a,êÕldo. '

s 1.0 - A primeira prestação será recolhida no ato, da assinatura do

têrmo, ocasião em� que será, tamb�m, pagas as custas do' processo. se a dí

vida estiver, ajuizada. Ne�te caso, o recebimento dependerá de guia do car

tório, a qual irídicará a importância, total do dé,bito;e a da prestação mensal.
.. .'

� 2.° ..".. Paga a: última pres,tação será dada haixa. à dívida.. na ficha aé
inscrição e- passada quitação-no' verso do, têrmo. ',' "

Art; 13,0 - .Havendo atrazo superior �,� 10 dIas no, pagamento de qual

quer prestação, será ,requerido etn ,Juízo o prosseguimento do feito pelo total

.<la dtv�cjll-' computando-se �final, no ,pagamento, asimporÍâncl� das
prestaÇÕes pagas•.

� -�""'�"''''''''",:,....---'''7','!"P-""-"l"<"",----.-."....�_"""" -
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CAPt':(ULO V

Dos PRAZOS

Ârt. 14.° - O prazo ãeve:qcimentos, para efeitos legais, de qualquer im

posto ou taxa: arrec�l.l;lávei em prestaçõl}S, será. êcmtadq a paríir dó último

m& em qUe a prestação é d,evida.

Àrt. 'f5:ô - d prazo para início da açãoexecutivjl de cóbfança da dí.,.

-VIda ativa por, parte da Procuradoria, não poderá exceder de 15 dias, a con

tar da',e�h'ação das certidões, 's'P(>ll a inscrição <la divida.
s úfiico -Quando a Procuradoria verificar a impossibilidade do cum

primento .d'odtsposto.rieste. artigo, comunicará o iato ao Prefeito, solicitando
medidas que se fizerem neéessárias ao não retardamento da cobrança.

Art. 16,° - Nas. comuniC{tçõ\l3 de faienclas ou concordátas. ou quando

a 'Prefeitura délas tiver conhecimento, serão extraídas � certidões, com a

dévida urg�hcia e tomadas Q\ltra!> medidas necessárias para ac,autelaros in

teresses êló Muhicipio.

� único - Responderão peloS débitos não árrecadados. 03 ftmcionário.!l

que não',déligençiareth para a:'pronta defesa dos inteiêsses do Município, nos
casos que íhes forem confiados OU que seJam da sllà. atribuição.

CAPiTULO VI

j

DAS PERCENTAGENS SO�RE A COBRANÇA DA DtV'IDA ATIVA

Art :17,0 - Todos os funcionârios daprocurado1'Ía Municipal, que efe

tivamente colaborare� na arrecad"ação dlt dlvidaativà� terão direito a p.;r

ceber, sôbrea- sua cobrança as seguintes percentagens:

a) SÔ,bre a cobrança, realizada sem 'interposição ,de ação ,executiva, S

(cinco) por cento sôbre o tatal�arrecadado;

b) sôbre os débitos de qualquer natureza, cobrados mediante executivó

fiscal,. ib�niado p�la proêur�doria,'8 Coitõ) por centp sôbre- o total arre
cadado.

�'linlco - As pei"ceritàgens de que tráta êste artigo serão distri�uidas
aOS- fimcionários da Procuradoria MuniC.ipal. proporcfonalmente aos venci

mentOs que figurarem nas fôlhas de pagamento, não podendo, a que de cor

rel' de cobrança amigávêl; exceder dos vencimentos meIlSals dos funcioná

:rios. nãb havendo, etitretanto, l�ll1ite quando a percentagem fôr sóbre co
brança jucí1cial.

Art. )8.0 - O 'pagamento das perC\lptagel1S .sObre a cobrança da divida

ativa será feito, niensalmente; ,mediànte fôlha ou fÓlhas organizadas pela'
Procuradoria, à vista- das relações dos p,agamentos efetuados, depOIS de devi.,

damente processadas;
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DISPqSIÇ6ES GERAIS
;r.,;.

Art 19 Ó '.' /0 f'�""'" .
.. .' . - s unClOnanos que Pl)J'CePt)rem. percentagens'sôbfé ,a arre-

�aaação da divida ativ�, :de -acôrdocomêste decreto, são. olu'iga,dos â.... pr�
tar serviço a. qualquer. hora- dó dia ou da no�te, iIJ.dependentem'entetle ou

tra remtmeração, 'diária,ot1g:r!.1tüicação,salv,ci quando em�v�agl)m, óu.. se
trabalhar�w fgt:.a: e distante. da sede de sua rep�rt�ção,à juizo dO: �ref�ito;
ouvido o Procurador. > •

Art. 20.°' - o P{opuralior Municipal poderjl. oficiar Çii�etamente, .às' 're
'pal:tiçõ,es adimniStrativas,'pedihdo, as ÍnfgrmaçõilS "que sefizereÍn.l1eêes..:

sarias'.;

,Art21.0. ,... Quando o âtq�ivlüneIJ.tp da., ação executiva decorrer. de

êrro,;inexcu.sáve1 ou ,c1.!Ipa: de...f1,1n.cionário} fica; êSié, seth 'prejúfzo de Qutras

penas em q1,le pQ.ssa incorrer; suJeito ao pagament<> das �U.stas 'do'processo.
. ,Art. ?2.õ �; Ó :presente decreto-lei entrarão em 'vIgor na'data',d,e sua �

.:publicação, revogadacs a,s disposições em contrárió. ' .
�:alá.cio d,a Prefeitura MUnicipâJ de Curitip!l, e,apital dO Estado. do :I:fa-'

'Taná, em 28 de nóvembro' de 1944. '
�- ," ,

(a)ALEXA.NDRE BEIJTRAO•.

Prefeito Munié!paI.

»ÊCRETO�LE[ ��.;. 98

• 'o l'R�FEITO.�UNICIPAL DE. CjJRITrI34, CAPITAL DO ESTADa
D9, PAAR'�NA,usarido da atribujção ;que, lhe confere o ãrtlgQ:12, ri.o �,'.do
decreto-lei federaln.Q 1.202, de, 8,"de, aJ:irild{r.lº�9,

"

, Art'. Unico '�,.F.Iêa. a Prefeitura :Muniq�pal de CurItiba àutárizaàa a

transferitao .Góvêrno, dq '��ado, pela importância de Cr$ 1.600.o0Ci,oô (um
milhão El ;>eipcen!os mil cruzeiros) 1 o imÓvel,. ql)pqminadoM:�tádouro Mo
dêlo, si�o no Atuba,. neSta Capital; r�vogadasas.disposfçÕes ,ciD ,c�trârlo.

Palácio da 'pxe,;e.nura Municipal de curitiba, pap,iJ'iJl �oEsta:d�'.cio P.à."'"
ranã" em 15 de dezembro de 1944. '

�(a>, .ALEXANDRJj: B.E:LTRAO.

,Prefeito MunIcipal.

�.

,')

t

I '

,
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D�GRETO.LEI N.() 99

O PREFEITO MUNl:CIPA� :DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARAN,4,cle acC:;rdó com o artigo 5.ô dodeçreto-leÍ. federal n.O 1.202,

de 8. de abrIl de 1939,
D 'E C R E '1' A. :

Art. 1.° _, As denqwiílaçÕes dadas às ,rúas e aos bairros da cidade de

verão obedecer,às�eguintes cond!ções':
,1�.0 -NãO dev,em ile.rdemasIado extensas de. modo que prejudi�uem .a;

clareza e precisão dll.s iilêUcaçÕes:.

2.0 - 'Não deve,w �errepetidas,;
3.0 ."... Nã:o devem conter nome de pessoa viva ou que haja falecido a

menos .de 'cincp ,anos;
4.0 = Lembrandó um tato histórico deverá êsÜi ter,-se passado à mais

de 25 a,nos; • .'
" 5...0 _ 'Devem guardgl', ta,iito �uanto ppssível, ,as tradiçpes locaii:; elem-

I.brar' os ,ndmesde 'figuras, fatos e ,datas :r;e.presentativos das His-

lÁ tÓl'ias local; ,naciônal ou ger�J;
6.0 ,..., Não devem'recorclar' fatóS que se tomem incompatíveis com o

�spírito de fraternidade universal e'especi\llmente americana.
Art. 2.0 -.0 :p'refeito nôméarã,uma çomissão de Cinco memoros', de

reqonhecida capacidade,' pará, ,:proceder ao estudo d.a nomenclatura de lo-

gradouros públicos e dar pareceres'. ..'
. :g i.0'= Essa' comissão' ficará, também, incumbicla da. revisão d� nomen-

claturàr dos 10grll,douros Já êxistentes.
'" � 2.0 7.'"" ostrabalhosda"'comissão serão cpnsiderados relevalltes pára

' .. ' T

a coletividade, e'nãoserãoremunerados;
li.. 3.0 .:...., A comissãO proporá, também, a ,divisão da cidade em. bairros,

fIxarábSllmites res,pecÚvosJ propopdq as denominações de ac6rdo com as

disposições do artigo anterior.
li .4�à- A comissão poderã.o se.r' atribuidos e.sttldosrelatIvos a códigos e

regtllafuEmtos do inter�sse público. &
li 5;,0 _ A comissão reul1ir-se'-ã:, quinzenalme:nte, no edifício d,a prefei-

tura, Municipal. .
. ,. Art.:3 -Re'cebiaos os pareceres da COrnissão õ Prefeito providenciará
o T�spectivo projeto de decreto-le.i para ser encamil).hado aO conselhoAd
ministrativo do Estado, para os fins .prevls,tos ná legislação.

'Àrt;fO _ ReVógam�se as clisposições emcontrârlo ea Lei n.O c35, de

29' çe. setembro del�6.
PaláciO' da: Prefeitura ;�tlnicipal de Curitipa, Capital do Estado do Pa:.

railá, 'em III de \l�zembro de 194�.
(a) ALÉXANDRE BELTRÀO

Prefeito MunIcipal.
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DECRETO.-LE,I N.o 100

o PREFElTOMUNIC!PAL DEçl:!�TmA', CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, usando da atribuiÇão que lhe confere o art. í2.0, h.o I, do

decreto-lei federal n.O 1.202, de à de àbtil de 1939,

DEORETA

Art. 1.0 � Fi::a aberto o crédito suplementar de Cr$266.195;:I0 (dUZen

tas e sc.."Sehta e 'l!els mil( cento i:! noventa e cinco cruzeiros e vinte centavos),

as seguÍ:!1tes dotações doorçàmento em vigor:
...

DOTAÇAÓ N.o 2

C. local. 2.5 - Material de expediente ............•.,......•.'

'! 2.15 - Pessoal Variável dó Serviço de, Pessoa� e 1';6

lbas ................................................ 0, 0." ..

DOTAçlm N.o 3

C.local, 3.14 - Pessoal fixo , .

3.36 - Examcs. radiológicos .

DOTAÇAO N.o 4

ç. local. 4�2, - Pesso,àl Variável do Almoxarif�do

DOl'AÇAO.N.O 6

C. local. 6.2 � Pessoal Variável do. Serviço de E;statística

D01'.49.;\.0. I'j,0 7

ç. local 7.3 -Pessoal Variável do Serviço de Protocolo".Exp'e-

diente eC�trQle '.' ,..•.. _ ......• '.' ',.co

7. 21 � Pavj.melüação por contra.to , , •...........

l. �1t =. �e,ssoal, yariável dq. Serviço de, .:Matas .e.,T<U'dins

7.32 - TransP9rte contratado ..........•... ,..... '.'"

71'�5_= 1;'C&Soal. VariáVel do Serviço de Transporte De-
"" .. ..,'

l;�" pQsitp ,I'l OUcinas ........••..••. ,." , co •••••

" '7.49 .. e�spal Variável da Divisão de. Saneamento e

Limpeza l'ública ." •....•...' '.' '.' L•••

7.50 - Transporte contratado " :.

"

DOTAÇÃÓ N.o 8

C. local. 8.10 � PE:S&oàl. Variâvel da bivisão de Edificação

8,,11 '-o Constr.ll..ç�o âe' próprios municipais ...••.....

8.16 �. P�..ssoal Váriável da Divisão de Cadastro .

8.22 � Pessoal Var,iável dabivlsão do PatrimônIo .

.,

"

c�

8.000,00

100,00

5,30

2.000,00

435,00

1.403,30

r

1. (j75,Op

43.. 5.26,50

25.944,80

1,.4Q5,70

a:í.�J31,OO

2.378,70

1. 724,20

16.000,00 -

6.341�70

9.118,50

DOTAÇAO N.o '10
ç. local. 10.4 _ DesenvolvÍmento da Arte e da cultura .... ,.

.. " 10.10 -' Grnctifiçações e Sa:Iários - J. Alistamento Mi-
iitar , .. ,

10;11 -Segl1ros e conservações 0'; •••• , •••••••••••••••

" 10.17 - RestitUições de :rmposfos e Taxas .

'.' 1Q.19 - �ventiiaiS' , .

'7.000,00

1.270,00

1.741;00

44,90

15,000,00

T o t a I : , , i. cr$ 266.195,2!l

1
.1

Art. 2.°' _ Como re'curso para atender â aOêrtuta dos' créaitos suple
mentares a que se refere o artigo anterior, ficam redu,zidàs .em t:r� 266.195;20
(duzentos e sessenta e seis mil e cento e noventa. e êirlco .cruzeIros ,e vinte
centavos) aS seguintes dotações do orçamento em vigor:

PESSOAL FIXO

DOTAÇAO N,o 1

C. local 1.3 - Gabinete do Prefeito , .

DOTAÇÃO N.o 2

6. local 2.1 -".piretoria. do Êxp. e do Pessoal ..
2.12 -'- Serviço de E;l:p.. e portaria .. , .

DOTAÇAON.o 3

C,. local 3.1 - Departamento de Fazenda - Diretoria , .

3.5 - Divisão de contabilidade .

�.12 - .Recebedoria e l?llgadoria "",

3.15 - EmIssão e Úontrôle da Receita " •.

3.20 '- Divisão de Fiscalização , .

3.24 - Locomoção '.'

3.25 - AgênCias Distritais .....•....' : .

3.28 -Depósito de Inflamáveis .........• ,; ' .

3.29 = Aferição de Pesos e Medidas •.......' ..•........

3 ..31- Matadouros Ml1nicipàis -...• " .

3.34 - Serviço Sanitário �

.'
" "

DOTAÇAO N.o 4

O. local 4.1- Almoxafifado ..••............•......... , .

DOTAÇAO N:o 5
C. local 5.1 � Pro.curadoria Municipal ....•.................

5.9 - Serviço da, Divida 4tiva ..

3.003,50

57,40

299/90

:1,.900,00

3.143,10

3.54.0,00

10.821,20

6.020,00

746,80

2.226,00

5.500,00

35,60

2.271,3à

3.ºQO,QO

190,00

25,30

90,10



DQTAÇAO N.o 6

C. local 6.1 ,- Serviço, -de Estat1,stic� .. .. .. .. .. �'. .. .�. .. ...... .'.. .. . .. .... . .. ..... .

DOTAÇAO N.o 7' ,

C. local, 7.2- SeI;viço de Protocolo,EXpêd. e Contrôle

7.9 ..,.. p'ivisão ';I'éçpJca; e de Fiscalização ,

7.11 - Fisçalização de Contr.e de' Cóncessões .

7. H - Construção de ,logradouros públic9s .

7.15 - Conservação de. logradouros públicos ., .. " .. ;.

7 .22 - Divisão de Viação e Transportes - '.

7.23 - Viação , ; ".

'í.30 -;:- :MatáS 'é Jardins - r'" .
7.34 - Transpor�, Depósitq e Oficinas ' ; ..

'1. 46 �. Divisão de, S. é Limpeza Pública. '.' ,.

,"

-"e

" "

DOTAÇAO N.o 8

C.locaI 8.1. - D.E.C.P.-�Diretoria .. ': , , � .

" 8.6 - Secçã'o do Plano ,da Cidade O'" ' •• :."

8,15 - Divisão do Cadastro c. ',' •••••••

8.'19 - Divisão do Patrimônio , ."

'DOTAÇãO N.olO

c.lo.cal 10:5 - Funcionários aposentados

�, " 10.16 - 'Gratificações' adiciona�

...... ',; ..' ..; ' ':- .

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

.

PESSOAL VARIAVEL

DOTAÇAO N.O 2

C. local 2.2- Gabinete 'do Diretor =- n-.E.P .

2 .13 --Serviço !ie.;Exp.e Portaria , , .., : , .•...

2.17 -Serviço de Comunicações .........• ' 1.'-'

DOTAÇAO N.O!? •

C. local 3'.9 - -D,F. - DIvisão de Contabiliciade , .

.,," 3.11 - Qiv�sã'o de R�ceit� e "resoura�ja 0.0 .o_e , ..

3.16- Emissão e Contrôle da, Réceita " .. 0' ••••••

3.21 .." Divisão de Fiscalização '.. '," ..• " .

3.32 - Matadouros Municipais 'c' ••••••••••••••••

'"

"

D01'�WAO N:,0'1,'

C; local 7,.10 ..... ,Dlvisão a'écnica de Fiscalização ..•............

7 .16, � Div,iSª9 ele Pavim�ntaçã,o ..

7.17 - Transportecoritratado , .

7.24 -Sl,lrviço de Viação , .. , ..

7.25 -' Transporte contratado ; .-.�, .

"

..

.--

B.939,90

1.049,03

11.298,40

1.500,.00

5.019,90

2().217,40

8.250,00

4.828,00<

'3;300,00

10.705,10

421,30

4,80

16.00

2.406,BO

4.506,20

1.860,0l)

2.333,70

1.400,00

1. 721,40

4.061,10'

502,50

2.440,.40

355,00

12.,400,00

966,BO

2.00,Q,00

38.149,90

14.184,00

34.991,10

16.452,10

_ 23

Cr$

DOTAÇ:.I\Q N.O 8

C. local 8.7 -Secçã.o do Plano da Cids.d� .

M1\TERIALPERMANENTE

DOTAÇAO N;°5

C:loc.al 8;12:"'" donstrução de Postos de Saúdé Municipais

1.014,20

6,000,00

Cr$ 266.195,20... � .. 'O' -' ' ' ..

Art. 3.0 - Revógalll-se a,s disposições. em contrário.

Palácio d,a-�pre{éitura Municipal de �ritiba, Capital

taná, em. 28 de, dezembro ele 1944.

do Estado do Pa-

(a) ALEXANDRE BELTRAO

,PJ,"efe!to Municipal.

DECR�TO.LEI N.Q 101

OPREl<"'E�TO'lVl:UNICIPAL DE' CURITIBA, GAPITAL DO ESTADO DO

P�NA., na éonformidade do dispq�to no art. 5.° dó decreto-lei federal n.o

1. 202, de 8 de abril d,e .1939.,

DE,CRETA:

AJ,"t. 1.°, - Fica aprovado o quadro do pessoal 'funcionário desta� Prefei

tura:, que vigorará no -e�llrc!cio próximo �ihaouro de 1945, de aCRrdo com a

especificação a segUi!::

GAn�ETE DO 'PREFEITO

1 Ofidal dê ÇTabinete (em comls&i.<i) , .

J.' Motorista Classe G : ..

� Contínuo Classe E ; ' , ..

DF;PARTAl\'lENTO' DO EXPEDIENTE E DO P.ESSOAL

Diretoria

t.

I Dfretor ""- Gratifiqll,ção de função .. ',' .

1 Opcial Adminis�rativo Clas.�e V .

1 Escriturário Classe. ,L ,. l l ;; •••••••••

1 Auxil1ar éle �crit6rio Classe E 0' ..

,1 continuo Classe E " , .. ,

Cr$ Cr$,

10.BOO,00

6.000,00

5.160,00 21.960,00

6'.000,00

lB.OOO,OO

8.400,00

5.-160,00

5.160,00 42.720,00



I
I

1 Oficial AdminishativoClasse Q .•...• , ' ...•

1 EscrftUfáriç ClaSse L , , ., .

1 Au.xiliar à!Í;Escritório Classe H :":: .

1 Auxiliar de Escritório Classe G' .. Go, ' •••••••

1 Au:dliar 9� �cr.itóIio Classe E l .

1. Arquivista AuxiliarCiásseE ' .

1 Arquivista Â�iJiar: Classe R '"

l G�rdiãd Classe E .

ExcedenteS:

1 Porteiro '.' v:.........•...................

1 Telefonista.- , ' .

S'e.3çaO de Pet\Sóal '

1 E;Scriturário Classe .N .... oc••••••••••••••• :'., ••• .,•••

.. .:i. Aux1liar de Escri�orio Ciasse H a Cr$ 6.600,OÓ ...

1 Auxiliar de' Escritório Classe E : .. ,.

SerYiço. de Comumcaçge�

1 Escriturário Classe �.. OC' •••••••••.••• � •••••••••• ',"

.,DibliQteca Pública de Curitiba

•
.

l,:13ibUotecário Classe P '," .

1 AtiXilíarde Escritór�o, Classe H , '" .

1 Continuo Classe E: .

1 Servente ClaSse C , .

DEPA&TAMEN:rO: DE' F;AZENDA

Diretoria

1 "Diretor '- Gratific.ãÇ'iío de fUnção .

1 0f1c1al Administratfyo Class�X ' ..
1 Auxiliar' de Escritório'Classe 9" o •• , •• ",
1 Motorist:! Çll\sseG " _., ; .

1 Contínuo Clá'sse ''Í3: " ••••••• OcO •• , L.
."'1'.

Divisão de Contabilidade

12. 660,oó

8'.400,00

6.600,00

6.000,ÓO

5'l60,OP

5. 160,ó6

4.800,00

5.160,00

6.048,00

6.Q48,OO

9.60f},OO"'

26.400,00

5.160,00

10'.800,00'

6':600,00

5.160,OÓ

4.�20,00

6.000,00

20.400,00 •

6.000,OÓ

6.000,GQ

5.160,00.

l.Çhcfe de Dívísáo - Gratificação de funçjio "'. .3.0ll0,00

.1 Contador ClaSSe V, •••• '., ...... ,;'0' • "o •••••••• '.' • .. 18.000,00

1 Çontador cíasse T , �,,, .

'I Contador Classe R .

1 Guarda Livros Classe..P ' '

1 Escriturário. C4I,sse L , , " . "0 ,

2 EscriturárloClasse I.a Cr$.7.200,00 ,.

t'Auxilia,t de 1ilscritõrio classe .E \ ..

1 Servente" Classe C ... ,_...' '.' .. ',' . ",' . "'",' .•..•... '..

Divisão .da Receita e TesouraI:ia

1 Chefe de PiV}s..�Q - Grij,tificação de função �.....

65.376,00.

C1'$

15.600,00

la. 200,00

10.800,00

8�400,00.

14'.400,0,0

5.'160:00'

4.220,00

18,000,OQ

12,.000,00

10.800,00

7.2ÔÓ,OO.

24.000,00

9.6QQ,OO

1,;l.200,OO

900,00'.

600,00

&iMO

28.800,00

9.600,00

7.8.00,00'

26.400,00

1;3.200,00

8. 499,P()

21.600,00

6.600,00

6.600,00'

l�.OOO.OO

10;320,00,

4. 32i';ao;,

,- '---

fi • l

t:

1 TesoUreiro, Clásse V �" : .. , .

I Auxiliar' de�esoureirà Classe Q •...•... � ..•••••
1 Auxiliar de Te�oureiro CI\lsse P ........�-:- , ......
1. Auxiliar de TesQureiroClasse I......•. 0 •••••••••••

2 OfIcia,} ,Administrativo ,Classe Q a Cr$ 12.000,00

1 Escrituráffo Classe li! " ., .............•.•....': ....• '.'

2�Auxiliar de Escritóriq Class.eIí, a Cr$. 6.600,00 .

,Quebra de caixa,a. r Tesoureirb Classe V .
QU$ra �e caixa a 1 ,Aux. de Tesoureiro Classe Q
�uebra de caixa a 1 Aux; de. Tesoureír9 clal1se1"

"41. 160;ÓO

7.200,00

,2 Lan.çadore:{ CÍasse S' ao Cr$. H.400,QO ," ......•.

i Escriturário Cla!>Se N , { "'," ..

1, Guàrda '.Clàsse.J , ....•.•... : .

4 Guarda Classe H a .Cr$ 6.600,00 ., .

2 Auxiliar de'Es'critór10 Pl�sse H a Cr$ 6.,600,6ô.•...
('

Emissão e Controle :da Receita

\r._o

43.560,00

1 ESQriturário Classe L '.' .

3 Éscriturárío Cl.,Ia Cr$ 7'.200,00 ...•..........•..

1.Auxiliar de Escritóri"q C.1ªsse H , ','" .

1 Guarda Classe.H .

2 Auxiliàr de Escritório Clal1se. G à Cr$ 6.0011,oO .
2 Auxiliar de EscÍ'ít6riQ Classe E ao qr$ '5'.160,00 .

1 servente CiasSe" C •......•...•.........•.......;,. ".

Cr$'

92. 880,ÜÓ

:3;000.00

9Uiao,oo

2'.04..0,0.0

85.800,00



. l
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Divisão eJe Ftscalização

Cr$

1 Chefe de Divisão - Gratificaçãó'defunção 3.000,00

1 Oficial .A.dministrativo. Classe V' .. '..... , .. ,..... 18.000.00

1 Oficial Adminlstrativ�Qlasse, cU .••••••••••••••• 16.800;Õ0

2 Oficial AdÍllinistrativo classe S a Cr$ 14.400.00 .. 28.800.00

4 Fiscal Cl. Q: a Cr$ 12.000.00. "", "" '. . . . . . . . .. . . . .• . 48'.000,00

11 Guarda C1.;j a Cr$ 7.800;00 : 85.800.00
11!'Guarda CI. 'H a ér$ 6.600,00 \ ' \99.000.00
1 Escriturário C,lasse N ,. '" ,. ',1" i 9.600;00
1 Escriturário élasse.i , ,.\ ,; .. :.: 7.200;00
1 AuxiÍiar de Escritório Clas E . ",. ...• ... se '...... 5.160,00

� l\[otorista CLG a Cr$6.000.0Q.... 12.000;00
i Continuo Classe E .. , ..... l.. .. .. .. .. .. ...5.160.00

IS�rvente Classe C '" .,•....,.' �.... 4.320,00 34�.MO.00

.pepósito de InfiaDlaveis

1 Auxiliar de Escritório Classe li ' .

1 Guardião Classe C , .

1 l;3eJ;.yente Classe C : .. OcO ••••••••••••• ". ••

Aferição de Pes'os,e Medidas

! Oficial Aclminlstrativo Classe Q .

1 EscritUl'ário Classe N :, ',' , . , . ',' .

1 Servente Classe C .: .........•..............• , ,,'-

:l\Iatadour9.s l\Iuniéipais-

6.600,00

4,.320.00

4.320.00'- 15.,240.00,

12:000,00

9,600,00

4.320,00 �5.920.00

1 Oficial Aclmjgistrat1yo Classe S , 14.400;00

1 Servente Classe C '. , o • 4.320.00

Serviço Sanitário

1 M�dico Classe S .

2 Veterinário Classe Q a Cx:$ 12.000.00 ..

1 Veterinário ,Classe N .. , .

3 Guarda Sanitário Class� 11: a Or$ 5.160,00 .

1 'S«;Jrven�e Classe C' , . , ..

18.. 720,00

14.400,00

24.000,00.

9.600;00

15.480.00

4.320,00 67.800.00

-21 _

Divisão dó Material
(

1 Qhefe�e Divisão - Gratificação de função 3.000;00,
1 Oficial AdminiStrativo. Classe S ...•.. l •••••'.... 14'.40Q,OO

1 Guardá Livros 'Classe P ..•..........., .....•. "0' 10.800.00
• '1 Conferente CIl1-sse 'L , ' '" .. ,:.... Y:a.400,OO

1 Coilferente Classe I '7.200;00
1 SeI:yente Classe O ,.... 4.320,00

PROC:URADORI.<\ 'l\IlJN1ÇIPAL

1 Procurador - .qratificMáó de função •.... , .

1 Advogado 'Classe: X ," '.'..• , , .

1 Escriturário- Qlassé 'I ........•.........' .. " .

1 Qontinuo Classe É ..•., ..•,'.••..•••.••...•..; '

6.000.00

20.400,00

7'.200,00

5.160,00

Serviço da Dívidá Ativa

1 Advogado Class.e. Q : , .'•.'.

1 Escriturário clásse '� .. ; ,

'I EscriturárIo Olasse L ', ' .' ......•...•..... ' .

1 Esc,r;iturário CláSse Í , ..

• 1 Auxiliar de Escrifório Cl�sse G ., , •. '...•. ,

1 S.e.fV��te OlâsSe C .. � , ..

12.000.00'

9.600,00'

8,400.001

7.200,00

6.000,00

4.320,00

SERViÇO DE ESTATíSTICA

1 Agente de ,Estatlstica ; , .

1 Estatístico Auxiliar Classe I -..•... ,.. , .

1 Estat.fstico Auxiliar Classe N , .

i Servente Classe O , .

9.600,00

7.200;00

6.600.óO

4.320,00

DEPARTAMENTO nE OBRAS E V1AÇAO

,Diretoria'

'1 D.iretor - Grãt1ficaçâo 'de fÍlI1çâo ...•..........

'1 Engenheiro Cll;Ulse E , f .

1 Auxiliar de Escritório Classe E ................•

1 Motorista Classe C " , .

1 Continuo Ólasse E .

6.000.00

20.400,00

5.160.00

6.000;00

5.1�O.oo

Cr'

48.120.00

�8.760,OO

47.520,00

27.720,00

42.720.00



Seniço de Protocolo, 'Exp,edien.te e Contrôle

1 Of�cial AdmtnÜltr.ativ.o cla.sse U ,� , .

1 Escriturário Classe N , .........•....":".,

1lj;scriturário Fl�� L ......•....•.•.•.....•.....
1 Contínuo OlâSse � ...•.. .; ..

DiVisão Técnica e .dt:. Fiscalização

1 Chefe de Divisão - Gratificação de função' .

1 Engenh�iro Classe V .........•.•... "•.. , .•. '.' .

1 Engenheiro Classe S , .

1 Pesenhista, Classe. I' ., , .

1 Desenhist'à Classe L ' .

.1 ��. de R!l���ta Cl�s� H _ .

1 Àux. de Desenh1sta Classe G :""....•.........

Fiscalização dé 'Contratoll..� de Concessõe1i

16.300,00

0.600,00

8.400,00

5.�60,OO

3.000,00

18.000,00

14.4QO,OO

,10.800,00

8.�0,00

6,600,00 .

6.090,00 �

1 Olicial Administrativo ClasSe S •............... 14�90,OO

1 Oficial Adl;tWü)!trativq Classe� ".... 12.000,00

.1 Escriturário Classe N ,. 9.600,00

1 Escriturário qlasse L � ,.. . 8.400,00

1 Ouarda Classe. J •. ;....................... 7.800,00

2 Guarda Cl. N a C.r.l6.600,00 13.200,00

4 Guarda Linha C1. C a Cr$ 4.320,00 17 "280,00

r Servénte Classe A . . . .. . . . . .. 3.600,00

Divisão de Pa"�entação.

1 Chefe de Qivisãq - Gratificação de função

1 Engenheiro -ClaSse ti " " ..

1 Motorista Classe. G .. , . , .

1 Servente Classe C ......•...........................

Conservação de Logradouros P'4blicos

1 Engenheiro ()�e S .....•..•..•. .,.. '.' ... "'" ',' .•

1 Topógrafo' Classe .P .•............ " , .•.•. , .•.......
, . �

1 Mestre de, Op:@s. Classe 1'f ': .

l,Feitor Classe.;r " .

1 Apontado� . Classe' C ......•.•.•........•..•...•..

3.000,00

18.000,00

6,000,00

4.320,00.

14.400,00

10.800,00

9.600,00

7.2Q(l,OO

4.• 320,00

-¥"",._'-----------".------. _- S __
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Confltrução de Logrado�os J.>úblicos

1 Engenheiro ,€lasse T ...••• , " .

1 Engenheiro €lasse.S '.............•' .

r Topógrafo ClasseP ,. _..

'I Feitor' 'Classe n " .. 0<'" ' ••. "••••.••••

2 Feitor CI. I a 'Cr$ 7.200,00 ..

1 Apontador' Classe C .•..•............... , " .

:Qivisão de ViaÇão e Transportes

1 Chefe de Divisão - Gratificação de função

1 Engenheiro Classe V .

1 Motorista Classe. G, .

1 Servente Classe b , -.. ' ..

67.200,00

Viàção

1 Engenheiro. Classe T .

1 Seccioni�ta Classe I , .

'1 Servente Classe d , .

.2 Feitor Cl. 'L a Cr$ 8.400,00 , .

1 Apontador Classe é ..

Matas e Jardins

86.280,00 L Feitor Classe- I, _ .

I, Apo:q.tador. Cl�se C "," , ..

Transporte, Depósito e Oficinas

1 Eng�nheiro Classe S \0 .

,.. l_Guarda Classe H , •........,•.•.... " .

.1 Mestre âe. Oficinas ClasseL.••...•• '•...........

1 Mecânico ,Qlasse G ..•.....•..........•... , ' ., .

1 Servente Classe. C, \ .

Divisão de Saneamento e Limpeza Pública

Cr$

15.600,00

14.400,00

10.800;00

a;oíoo;óO

14.400,00

4.320,00

3.000,00.

18.000,00

6'.000,1)0

4.320,00

15.600,00

7.200,00

4.320,00

16.800,00

4.320,00'

7.200,00

4.320,00

14.400,00

6;600,00

8.400,00

6,.000,00

4.320,00

1 Chefe de Divisão - Gratificaçã() de função 3.000,00

'1 Engenheiro Clàsse V .� .. ,....................... í8_'OOO,OO

1 Engenheiro 'Classe6 14.400,01)

Cr$

67. 92(),00

� 3le. 320;00

48.240,00

11.520,00

39.720,00
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I OficialAdministrativ9'Çl�sse Q ..•,., ,"_"" ".:' .' .0 .• o.

I ��rveJ:'l,te Classe, G '.. ,.', .........•................

I Mestre de Obtitj5 çlasse N ", "".0\," . ,.! .. ,. " '. n,'. ,.•

.2FeitorCI. I! a C�$ 8.400,00 . ,,, . "., ': ' .
I Feitor 'Classe I � '" '�",,; ,. o,.;'"

I Féitor Classe G .•... ,' •.., '.' ',' , ; .

3 Apontador. CI. C a"êr$ 4.320,00' , -..

Departal1!cnto,deEdificações, Cadastróe PátrimÔnio

Diretoria'

i Diretor - .Gratificação de funçáq .. �, I •••; •

I �ngen):léiro .Classe X " < :••" .
t EscriturárióClasseL ....•.........• ,.' , .

J Aux�liar de, 'EScritório Classe E" .

1 MotoristaCláss� G : , �. ' .

1 Contínuo Classe E " .. " , .

�Servente ClaSse G : .. ' �"...........•....• "",

I)ivisão do Plano da cidade

� Chefe. de Div�ão = Gratificação. de função ." .
1 Enger:heiro Clásse V .. ; ..•.••....•..•....•..•• , .

'1 Desenhista .Class.e N ..•, ..•..'..x ............• ,. I ••••

I Arqui�ista Auxiliar Classe: C " '" ,

I Servente CÍasse c. '......• ", .•....•" ,;., , .

D,ivisãC)"de Edif�cações

Cr$

"12.000jOO

4.3�0,00'

9.600,OÓ

16:890,00

1.'200,00,

6.09°,00

12:960�00

�

.6.000,00

2Q.4pO,00

8.400,00

Jr,.160:00

6:000,00

5.160;00

4:320,OÔ -

3.00Q,00�

.18.000,00

9.600',00

.�.,320,00

4. 320,OÓ'

1 Chefé de' Divisão' - Gl'atificação dç Iunção ,..... :Looo,óô

1 Engen):leiro 'Class,e V ", •. " ", .'18.000;09
1 'Engenheiro êlasse T .".................... '15. 6ÓiÔ;oà
1 Seccionista ,Clao\lse 1. .....•• � .. '''0'':'' ", , , .. " ..:.0(. 7.. 200,00
1 Topógrafo Classe.Q '.',":'" .. ;...... .. . .. .. . ... 12"<)QO,00

1 TopógÍ'afo Classe' � ,,,. ,.0\,'" ,.�. ,......... 10.800,00

I EsgriturárioÓlasse t .. : 0;0 •••••••••• , •••�. • • • •• 7. 209,QO:
1 Auxill.àr de. EscritórioClasSQ Q. ' •... , . '. . '.' . 6,ÓQP,00

1 MQtoristll" ClaSo\le p: ., .. ,.; u ",.: ...... '.' ..... �"';'" (i.000,00

- 31 -

Cr$
Divisão -do Cadastro

104.280,00

t

�

1. Chefe çie DiVisão -' Gratificação defuns:ão

1, Engenheiro ClaSSe V , ..•...

). Engenheiro Classe. 'S " o ••••• CO b ••••••

i TOpógraIó Cla�sé Q ., : , ..
� �TClpqgl.afo Clf),sse .1"a Cr$ .10.800,0.0 o ••••

1.Secclonista Classe -l ,., ; ,. ,' .

1 Desenhista; O�a�e �,,'" ,•.• ' . , ., '" ..'

I Motorista Classe'G :< .•.••• co .

55. 44:Ô,OO

1 çl:Wfe de Divjsão ..... Gr,at1!icação de função

l1!.:'ngenheiro Clàss'é V ..•• , •..' ' ; ..•..

1. Topógrafo ClasJJ Q ,., .
1. .Desenhist.!t AuxUíar qlasse G .: - ..

:1, Escriturário Classe L •.., '.' " .

.1. Esériturário Classfi)' L " .

2 'ESc#turário ClaSo\le I a Ór(7<200,OO ..
:I Auxiliar de Escritório, Cl�e.:a:llr Cr$ 6.600,00 .. ,.

2,..!I.ul'iliar de Escritório Classe'G a Cr$ 6.000,00 '.,

l' Auidliát de Escritótio Cl�� E: .. : ' .

,1 S�ven:te crasse C ,' .•...•.•.....•.... '0 •••• '

DiyisáQ. de 'Pa.trimônio

��9.2�0,ºQ

3 Zelad�r Classe E a Cr$ :>.l60,00 .

Excedentes:

i Áái:iiihistrador : .
r Ajudante de Administrador ••.... , 0 ••••••••

� 'o, tal: " .

Cr$ Cr$

3.000,00

18,000;00

14.400,00

12.00'0;00

in. 600,00

'7.200,00

8.400,00

6.0,00,00

3.000;00

18... 000,0"0

12.000;00

6.000,00

8,400,00

8.400,00

14.400,00

13.200,00

12.000,00

5.160,00

4;320,00

15'.480,00

8.280,00

6.480;00

90.600,00

104.8?0,00

30.240,00

2.252.856,00

Mt� 2.0�,,- As funções de Chefia. de Departamento� e de. Divisões e dq

.Procurador serão llxercidas, elt! cqm-issão, por, funcionários nomeados pelo

Prefeito.. .( .

� 1.0' - Pàl'aas funções de Diretores de Departa,mep.tosserão nomeados

funcionários das Classe V e X•.

� .2.° - Para 'aS fünçóes de Chefes de Divisões -serão nomeados funcio

nál:.ios das ClassesS a V.

� 3.°' - ;E'l\rª.as; funçõesde,Prpcurador serão :nomeados funcionários., ba.

charé� em dfreito; àas éIassesi. V e X.
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Art; 3.0...;,;. A eliêala padrão de vellcifnentos do funcioaJiSmo é a Que cons.",
ta 40 art. 5;0 do decre,to".lei n:0 73, de 29 de novembro de 1943.

,Art. 4.0 - Ficam extintos Os seguihteS 'cargos que constam 40 quadro de

.funcionários aprovado para o exél'cící,o de' 1944: 4 de AuxIliar de Escritõrio
Classe X, 1 de Auxiliar oo-E$ci'itÓrlO Classe G, 1 de AüXilíar de Tesoureiro

Clàsse N, 1 de Guardá. Classe .J; 1 qe Sllrvl'!nte C�a�� C, 2 .de Guarda13ani-,

tário Cla;5se N r 'de Conferente Classe Gi í -de Confei'énté Classe E' e 1 de

Servente CIas'sê A.

Ar�. 5.0 - Ficam cl,'iados,e, constam do art. Lo; os seguinteS cargos: 2 de

Lançador ClaSse :Si 1 de ,AuxiliaI de TéSoureiro Classe'p, 1 de ,Auxiliar de

Tesoureiro Classe' I> 2, d� ';E;scrí,t,urá,rio Classe, L, 2 'de Escriturário Classe, N,

1 de Conferente Classe L e J de' Conf�ente Classe T.

Art. 6.0 - Revógam-se as' disposições' em contrl,Írio.

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

raná� em 29 de dezembro .de 1944.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Pré�ei,t,? MUnicipaI...

f

t
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cónc I G O.oi Efetll'a

Cr$Local Geral

l\lutação

Patrimonial

Cr$

Total'

Cr$"

0,12.1 b,nPOfito Predial ,

1:2 1 -.:Imposto Predial - 5% e 10%sôbre o \"
valor locativo (Decreto Dei\ n:. 46, de

20-3-1943) ' , , 3.200.000,00

1.3.2 - Imposto Suburbano 3% ê 6% sôbre o

valor locativo, art. 4.° da 'Lei n,. 768,

: de 24-5-1929 e Decreto-Lei n.O 46, ere
20-3-1943 '-' .' �..... 150.000,00 3.350.000,00

0.17.3

J..4

\ 0.18.3

1.5

1.6

'1.7

Imposto sôbre Indústrias e Profissões

50% do lançado pelo Estado - letra f do

art. 42 da Lei Estadual n.. 15, de

9-10-935 (Lei orgânica) : .... i ••••••••••

Imposto de Licença \
. (

1 -. Alvará e Continuação (Tabela de IIíl�

postos apenas à Lei n.O 45, d'e 8-1-

1�37)"". . ....• ',' 'co ••••••••• '••••

2 - Imposto sôbre Veículos <Tabela de

impostos apensa à Lei n.O 45, da

8-1-1937) . ','" .......•• ' ,., ..

3 - Gado abatido fora do. Matadouro

�Tabelade Impostos apensa. à Le�
n.o 45, de 8-1-937) co •••••••• ".

"

1. 200. OQO,()()'

250.000,00 -

90.QOO,OO

1.300.000,00

,

"-

.. . �.ll, na- -.. >

1.8

1.'

1.10

1.11

0.27:3

1;12

1.21.4

.1.13

;

1.22.4

1.14

1.23.,4

1.15

4 - Imí,Josto d� publicid:ade (TapeIa de

Impostos apensa à 'Lei n.• 45, de

8-l�937) .. , ,,,' .. �

5 " Matrícula de 'animais (Tabe1a de im

postos apensa, à Lei n.• 45; de

8-1-19;37) , .•...•' '.•

6 - Maréação de Veículos (Tabela de im

postos apensa à Lei n:. .45; de

8-1-1937) . , , , , " .

7 - Locação pará Instalação de Bombàs

de Gasolina (Lei n.o 763 de 24-5-1929)

Imposto sôbre Jogos e Diversões "
Imposto sôbre Diversões P1Íblica� (10%

sô])re o valor das entradas - Lei n.• 4�

de 8-1-37) •...'.'.: ..................•.•

b) - Taxas

Taxa de Expediente

Taxa de Expediente (art. 321 do Regu

llj.mepto que baixou com o Decreto n.o

14 de 28-4-1931), , ' , , .

Taxa e Custas Judiciárias e Emoluméntos

l!illl.olumentos em geral (Tabela de Im

postos apenSa a Lei n.• 45 de 8-1-1937:

Taxa de Fiscalização e Serviços Diversoa

Taxa de Aferição de pesos e medidas

(Tabela de Impostos apensa à Lei n.O

30.000,00

10.000,00

2()'.OOO!00

100.000,00 1. 700.000,00

380,000,00.

100.000,00

300.000,00

W
01>-

--A-«--�._._'---_.'-.'- •

"\
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,o 9 D'I G o S

Local Geral,

Receita

'Efetiva

Cr$

Mutaç.ão To t a I

Patrimonial

Cr$ Cr$

1.24.1

1.16 .

.. 1-.25.1

1.17

I

2.01.0

21:1

2.3'

2.3

t .2.02.0
lU

45 de 8-1-1937) e letra i do art. 42 da

Lei Estadual n.o 15 de' 9-1O-í935 (Lei

Orgânica)' '.•.. ',' •........ ',' '.

Taxa de, Limpeza Pública

Ta�a de Limpeza, Pública.... (Decreto-Lei

�.o 61 de 4-8-1943) ..

Taxa de Via.ção

'I).xa de Calçamento (Tabela de Impos

tos apensa à Lei n.• 45 de 8-1-1937)' p

Decreto n.o 103 de 28-�2-1938 .......• ,

40.000,00

650.000,00

Total da Receita Tributária

RECEITA PATRIMONIAL

Renda Imobi�iária

1: - Diversos Imóveis (Aluguéis) ...•. , ,-o ••

2 -Laudêmios (Decreto n.. 53 de
. ' ,

30_3-19�8) , .

3 - F,óros (Lei n.o 45 de 6�1-1937) o •••••'

Renda de Capitais

Jw;()s de Bancos .. 'U. , , .

450.000,00 to)

(7--

I

8.520.000,00 8.520.000,00

.
--�

,

40.000,00

- 650,.000,00

150.000,00 840.000;00

40.000,00

880.000,00 880.000,00

., .

Total da Receita""Patrimonial ...•.•

r--, _�_��_ '_f .,.
'�:@A. _ " �.-y"r. -- - .. -.....:.....

3

3.02.0

3.1

3.05.0

3.2

3.3

4

4.12.0

4.1

4,13.0

4.2

RECEITA INDUS�:It:LU!

Comunicações

Rendados Serviços Telefônico�(7% sQ

bre a. renda líquida-contrato>

E�tabelecimentos e,' Serviços Diversos.

" 1 ...Matàdoui'o (TabeÍa de Impostos

apensa à Lei n.•.45 de 8-1-1937) ....

2 - Depósito de+nflamâveis (Tabela: (J,i!'

Impostos apensa à :t.ei n,O 45 de

8-1-19�7) e art. 136 da Lei n.• 527

de 27-1-1919 ..

Total da Receita Industrial.... ,'........

RECEITAS DIVERSAS

Receita de Cemitérios

Cemfiérios - (Tabela de Impostos apen-.

sa à Lei n.• 45 de 8-1-1937) e art. 225

e seguintes da Lei n.• 527 de 27-1-1919)

Receitas Diversas

Receita de Combustiveis e Lubrificantes

(� 4.° do art. 7.° do Decr:eto-I..ei Fe-

deral n;O 2.615 de ?1�9-1940) .

Total da Receit.::ls Diversas ., .

TOTAL DA RECEITA ORDINARIA .•

660.000,00

150.,000,00

f

130.000,00

"',

810.000,00

" 940.000,00 940.000,00

to)

'-l

�30.000,OO

",

200.000,00

330.,000,00 �3�OOO,OO

10.670. QOO,Oti



CÓDIGOS

Local Gerài

Receita

Efetlft

ert

Mutação 'T o t a I

Pa,tr:i:monlaI

Crt ort

RECEITA EXTRAO���ARIA5

)'

6.11.0

5.1

6.12.0

5.2

6.14.0

5.3
I,

.,

6.16.0

5.4

6.20.0

5.5

Alienação de, B�ns Patrimoniais

"Venda de Terrenos .................•..

Cóbrança de Dívida, Ativa

Dív�da Ati'va ........ 00'0 .....' • '," ........

Indenizações ,e Restituições Diversas

Indenizações e Restituições Diversas

Quóta de Fisealização Diversas

Quõta de Fiscalização de Contratos

Contribuições Diversas

1 - Quóta de Fiscalização especial de

consumo de, energia elétrica .. , .....

2 - COntribuições especiais dê calçamen

to, 2/3 do custo dos serviços:

5.6 Lei n.� 725 de 4-5-1928 .

5.7 Lei n.O 25 de 24-6-1936 ;. oc, ;'.

6.21. O Multas

5.8 1 - Multas s/impôstos Üb% - letra n do,
artigo 54 das Dispçsiçôes Gerais da

Lei n." 15 de 9-10-1935 (Lei Orgâ-

�ca) .......• " . " ...... "'," •.. 00" 00

5.9 2 .' Multas ,por infrações ., ........•.•' .••

11.400,00

5.000,00

600.000,00

50.000,00

16.000,00

10.000,00

35.000;00

616.400,00

66.000,00

900.000,00

1.200.000,00

I
�
(,Xl.

r'

50 --z:::s4i..�, " _ _ - r�' � """" �f( • q, ----�e�.__._,, ...

6.23. O .,Eventuais

,5.10 1 - I!lVentuais ','" ' 00 00

5.Í:1 2 - Venda de placas ., , .. : 00'

/rQTAL DA: RElGEI'I'A E�ORDINARIA

TOTAL GERAL ...•...•.•. ,.

100.000,00

2.600,00 102.600,00

830.000,00 :1.100.000,00 2.930.000,00

Despesa

Efetiva

Cr$

69.960,00

12.000.00

11.500.000;00 2.100.000,00 13.600;'000,00

Art. 2.0 - A despesa ,geral do Jy.Iunicípio de CUritiba, Estado do Paraná, para o exercício de 1945 é

fíxada em C'r� 13.600.000,00 (Treze milhões e seíscentos mil, cr\Jzeirqs). e distribuida de conformidade com os

elementos claSsificados dentro das seguintes dotações:

CóDIGO

DEsIGNAÇAO DE DESPESA

TotalMutações

Patrimoniais

Cr$

�

GERAL

8.02.0

8.02.4

Cr$

ADl\HNISTRAÇãO l\IÚNIOIPAL

Dotaçãp li.o 1

GABINETE DO PREFEITO

I

Pessoalli'ixo .....................•••••..•

Despesas Diversas " .

,

81.960,00
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cóDIGO Despesa Mutaçôes T.o t a I

Efetivà Patriinoniais

C�' Cr$GERAL
,;>

DESIGNAÇlj.Q DE DESPESA

I",

Do�ação n.O 2;
, , I

8,04':0

8,04,1

8�04,2

8,04,3

8,04.4

8.09,0

?oc,:l.1

8.07.0

8.07.1

r

8.'09.0

8.09.1

8.34.0'

iq4.2

Cr$

nEPARTAMÊNT.O DO EXEEDmNTE E

DO PEflSOAL

:piretoria •

, Pessoal ,�ixo. ',' .,.' ' .. 0,,0 ••••••••••.•••••

Pessoal Variável' ' , �.

Material Perrnariente ' .

l\'l:âterial de Consumá ..............•.....

Despesas Diversas ;.'0 ••••

Secção ,de Expediente,

pessoal Fixo. . ....................•....••

Pessoal' Variável. , i

Secção de �essoat '

Pessoal Fixo ; ( ,i ••••••• " ••• ,

Pessoal Variável! "'�" ., ' '
Seryiço de (Jomtiliicações

Pessoal l"ixo , .. '..•.•.. t" • '''' •••••••. : •••

Pessoal Variáyel o" ••• '•••• , ••• }',•••

Biblioteca Pública de Curitiba

Pessoal Fix.o , C' ••• '."'" •••••

Material Permanente " ........••

�

.----;�ji "!!II!lIo_"""!!I�'J-oO..<:-:"'-�� �

�'joi'

8'.04'.0

8.04.2

8.04.3

8.13.4

8.07.0

8.07.2

8.07.3'

8.07,1

'8.09.0

8,09.1

8.09�0

8.09.0

8.13.0

8.07.0

8.07.1

8.0'1.2.

8.07.3

8,07.4 •

fi

:Dotaçã,o n}l 3

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

�

..Diretoria

Pessoal Fixo; ...............•.•.•••••••••

Materill-l PerIDânent� ..., ... ',' ." .•.•••••.

Mâterial de Consumo .............•.•.•••••

;Qj:!spesa� 'Diversas ',' ..• , .• ,••• ,

Divisão de Contabilidade

Pessoal Fixo ..........•...... "." .

�terial Permanente ....•....; ..•...••• "

,Material de Consum(? ' '.' ..•r.••

Pessoal Vll.f'iável, .,; '.,'" .'., .•••

Divisão de Receita e Tesouraria '

iPesso!1� Eixo , o "'" ;t ..

Pessoal Variável '.' ............•••••••

Recebedoria e Pagadoria

Pessoal Fixo .....•........ " '," •.•

Québra de Caixa

Pessoal Fixo, .' ....................•..••• ,;

Revisão e Preparo dà Receita

"Pessoal Fixo .

Émissão e Contl'ôle da .Receita

Pessoal Fixo .

Pessoa1 Variável .

Material Permanente ;. " '......•••

Material de Collsumo .....•.....••.•.••••

Despesas Diversas .•..... ; ....•••. ' •.••••

..;.�

42;720,00

3.600,00 "'"
.(

6;000,00

22 .. 500,00 . ."..

52.000,90
o

.'1;:

65.376,00

15.120,00

41.160,00

7.200,00 :'),

�!

7.200,00

19.800,00
F.,

28.880,00

20:000,00 329.556;00

fW,;

.J!lJ';b,;.�,------,-,,-,- �� !"��� ... .r-::�--..--...._.......-....

r

,...; �

.,

43.'560,00

"' 8'.000,00

2.'000,00

139.95Ó,QO

92.880,00

4.000,00'

16.ooQ,90

3.660,00

3.000,00

8.400,00

...

...

94.800,00

2.040,00'

85;800,09

69:840,00

, 7.320,00

86.;�,20

�OiOOO,OO

110000,00'



cóDIGO Despesa Mutações Total

DESIGNAÇÃO DA, DESPESA Etet�va Patrbnonlala

GERAL
..

Cr$ � C11I

Divisão de Fisca,J.ização

,;
8.12.0 Pessoal Fixo ...............'''' "........... 342.8�0,00

8.12.1 Pessoal. Var;iável ...... ,•......••..•••••• ". 19.200,00

8.1.2.2 Material P'ilrmanente ' ......' ., .. � .••.••• '•• 3.000,00

8.12.3 Material de Consumo ..... 1••••••••••••• 12.000,00

Locomoção

,8.12;0 fessoal Fixo ......, .................••••• 6.000,00
,

Depósito de Inflamáveis

ti8.69.0 Pessoal Fixo .......................••••• l£i.240,oo

Aferição de Pesos e Medidas

8.12:0 Pessoal Fixo ........... ' .......•.....•••• 25.920,00

8.12:3 Material de Consumo ...............' ... 1.000,00

Matadouros MuniciJ;lais

8.69.0 Pessoái Fixo .............. ," ............. 18.720,00.

8.69.1 Pessoal Variável .............•..., ...•.•• 117.180,00

,8.69,3 ¥aterial de COnsumo .. '.' ......•.. ',' .•• 20.000,00

Serviço Sanitário

8.46.0 Pessoal Fixo ............................ 67.800,00

8.46:3 Material de Consumo ..................• 2.000,00

8.46.4 Despesas Diversas ...................... 4.000,00 I 1.328.595,20

, .

J

-_....._--....�...."'",?' .4 ,,,- 11ú----.......---- - -->�...-.. ---

8.07.0

8'.07.1

8.07.2

8.07.3

8.07.4

8.13.0

8.13.2

8.13.3

8.13.4

8.11._0

8'.11.4

8.07.0

8.07.1

Dotaç!io n.o 4

DIVIS,AO DO MATERIAL

Pess0::il Fixo. . ' i •

P.essoal Vàriável ...........•..........•••

Material Permanente ., ..•...........•••

Material de C'onsump , .

Despesas Diversas , ..........••

48.120,00

6.540,001
....

2.000,00

3.900,00

1.000,00 61.560,00

Dotação n.O 5

PROCURADORIA MUNICIPAL

Pessoal Fixo ........................•... -"

Material Pérmanente ..

Material de Consumo ..

Despesas Diversas '0 ••••• ;, •••• ','"

Serviço da. Dívida. At�v,:,

Pessoal Fixo .....................•....•••

Despesas :piversas '...........•

38.760,00
.ç,.

w

3.000,00

�.500,00

6.000,00

47.520,00

36.000,00 136. '180,00

D ot a ç ã o n.o 6

SERVIÇO DE ESTATíST;(CA

Pessoal Fixo .........................•••

Pessoal Variável. .......................•

�7.720,oo

13.200,00



,\,

c1óOIOO

OESIGNAQAO DA DESPESA

Despesa

Efetiva'

Cr$GERAL

Tot�í

....

Cr$

8.07.2

8.07,3

'8,07.4

..

8.04.0

8.07.0

8.07.1

8.07.2

'8.07.3

8.07,:0

8.07.i

8;06,0

8.88.4

"

I
::.'

Material Permanente ....' ... ",'" 0>,•••••

Material de'Oonsumo .............•..•..
despesas Diversas '.. ,' ..• , ' •.•••

4.360,00

� •.2.0Q,OO

O'ota{lão n.o 7

DEPARTAMENTO DE. OBRAS E 'VIAÇAO

Diretoria

Pessoal Fixo '.. , .' "' .•.....•••

S�rviço de Protocolo, EX�!ldieD� e

Controle

Pessoal Fixo '," " ',' ...........••

Pessoal variávei ...• N • '•••• ;.;••••• o •L ..

Mqte.rial 'Permanepte : ........••

:Material de Cónsumo ,...........•.." ••

Divisão Técnica e de FiscalizaçãÕ' ,

Pessóal Fixo ... ,; " .. 'U. ' : ..,,\•.• -.,';' •. ;';

Pessoal Variável " ' ".'.

FiscalÍQlação'�e Contratos e CoJi-

ce�Q!l�

Pessoal ,Fixo ;......•., ......•....; ••••

Despesas Diversas ....................•••

42.720,00

.39.960,00

�.800,00

22.000,00

�7.�,OÔ
4,800,00

86.280,00

950.000,00

;;;;

'I

, 'fi l,?l'iJ!M'�.'-.--,-- .-I - '�1r'

3.81.0

4.81.0,

8'.81.0.

3'.81.1'

8.ar.3'

8.89'.4

8.89.0

8.89.1

8.82.0

8.82.2

'8.82.3

8.82 ..4

8.81.0

8.IU.3

8.89.0

8.89,2

6.89.3

3.89.4

8.85.0

'�1"�'U t;---.._ ..� � ,jjJ 'l":I:.r

Div�ão de PaVimentação'

Pessoal Fixo .•.' ; •. : .. '.� .

Conservação de LogradourosPúblicOl

'Pessoal Fixo . ' '" _,' '� : [

Co�tl'u.ção de Logradouros Públicos'

Pessoal ';pjxo ..... o'. o ."" •.••••••••••••••••

Pessoal Variável , \' , ,' .. " ......•

Material de COnsumo - ..

Despesas. Diversas ; ; ',' .

Divisão de Viação e Tr.�pspC;)rtes

Pessoal �o•....... ',' .;. ,'........••.. ; , •.

Pessoal Variável .....•..................•

Viação

Pessoal' Fixo :. ó • , '," •••••• '••••

Material Perml!-nente' ..

Material de Consumo .

Despesas Diversas ','"

Matal1l e. Jardins

Pesspal Fixo ., . .,." ó

Material de Consumo ..................•

Transporte, Depósito e Ofiçinas

Eessoal Fixo ..•.."......................'

Material Permanente .

Material de Consumo .

Despesas Diversas ..•..•,.................•

Divisão de Saneamento e Limpes\,

Pública.

Pessoal Fixo , '.'

"
,/ 31.320,00

�,320,00

ti � �. ):..",t; ;:

67.920,00

655: 120,00'

340.000,00

546.947,60,

31;320,00'

1.004.424,00

48.240,00

110.000,00

70.000,00

H.520,OO

3.000,00

39.720,00

393.000,00

30.000,00

104.280,00

Mutações

PatrimoJ1ÜÜ!l

Cr$

;!.ooo,OO

16.000,00

�

,.�'

48.480,00
,� 1'J'fl"-"""

,1,

c

.."
oi'>

.(

1,-

._-; -- �--------

. '.' :��# 'i

5.ÓOO,00

4

51.000,00

.�

�.

I"�
ti



'CóDIGO

DESIGNAÇAO DA, DFSPESA "

Despesa

Efetiva

Cr$GERAL

8.85;1

8.89.2

8.89.3

:8.8P,.4

.

,

8.04.0

,8.04.2

8.04.3

8.09.0

�L89,.1

8.89;4

8.87.0

8.87.1

8.87.2

8.1l).2

8.33.2

8.87.3

.,

Total

1

Pessoal Va,riável , ..•••..•

Material Permanente , ............•...

Material de Consumo .

Despesas Diversa� .....•....•.••••..•• ,.

928.,752,00 _

100.000,00

4'10.000;00

Muta.,çóes

PatrimoniaJs

Cr$

10.000,00

Clt

6.230,643,60

Diretoria

Pessoal Fixo .

Material Permanente .

Material de 'Consumo ..

Divisão do Plano da Cidade

Pessoal Fixo .......•....•. , ..•..••." •••••••

Pessoal Variável ," ..

Despesas Diversas � ó,' •••••••

Divisão de Edlficl\41ócs

Pessoal,Fix() , .., , ...........•

Pessoal Vâriável .

Material Permanente .

Material Permanente : : ,.

Material Permanente .•" " , ..

�aterial de ConSUmo <0'•••••••

'55.440,00
oi'>
a-

10'.000,00

24.500,00

39.240,00

54.980;00

520.000;00

85.800,00

18.120,00

64.800,00

130.000,00

837.200,00

10.000,00

�••• L.. �

Divisão do Cadastro '\..'o!J

Pessoal Fixo .,., .•...................•...•

P�ssoal VarUí,vel � ,
Material Permanente .

'¥aterial de .Consumo ..........•.....••

Divisão do Patrimônio

Pessoal Fixo " , ..

Cen;útérios

Pessoal Fixo ..............•.•:•••' .•••.•. "

Pessoal Variável ..... '.. ' ....•.....•.•..•

Material de Consumo .." •.•.. , ' ..•.

90.600,00

38.580,00

5.000,00

104.880,00

30.240,00

64.140,00

5.0oq,OO

Dotação n.o li

DEPART,�MENTO DE Ji:DI,FlC'WõES,

O,ADA8TRO EPATRIMONIO

_....-.--_...��:anc= -- :._: �..... « � .- �1 -& - - !!L == 4-.�"-t_-- _

8.07.0 '

8;07.1

8.07.2

8;07.3

8.09.0

8.,89.0

8.89.'1

8.89.3

8.73.4

8.74.4

8.73.4

Dotaç,ão n.o 9

DíVIDA PÚBLICA

DíVIDA INTl!."'RNA FUNDADA

Emissão, Unificação e Consolidação

Despesas 'Diversas ',' , ••

Amortização e resgate de apólices .

Despesas Diversas " ..

Juros de Apólices da dívida .....•...

Empréstimo da Cma Eeonômica Fe

deral de 1941.

Despesas Diversas .

Amortização conforme' contrato de

18-4-1941 ............•..•..•..•.....••

. 88.550,00

,-

10'.000,00

332.000,00

412.236,00

2.29I.�,OO

oi'>
"'-I



OóPlOO

GERAL

f
8.74.4

8.73.4

8.74.4

8.20.4

DESIGNAÇAO' DA DESPEsA

Despesa

Efetiva

Cr$

Despesas Diversas , .

Juros de 7% ao ano do empréstii):1o to

mado da daixa Econô�ca Federal .do

Paraná, de acôrdo com o contrato de

18-4-1941 .. ',' .. '.. ' ... ","" .•. , • '.' ..•.••

Empréstimo. da. Clloixa. 'Econômicl1i fe

deral de 19�3

. Despesas Diversas .

Amortização 'do. empr:éstimo com a caí,;;

xa Econômica Federal" nos têJ,'mos da.

autorização contida no pecreto-Lel

Municipal n.• ' 29, de 1�7-1942 .

Despesas Diversas ." '

Juros de 8,li% do empréstimo com a

Caixa Econômica Federal. do Paraná,

cO)lform� autorização contida no De

creto-Lei Municipal, n.o .29; de''l-7';1942

987.021,60

86.832,30

Dota,ção n.o lO'

ENCARGOS DIVERSOS

1 - 'SU:b��nções
Amparo às Sociedades ,de SoCorro l.J\

Despesas Diversas : .. l ••••••••• : •• ".'" }l;'� 114.000,90

\ .
� -- �. os -stT •• r rr:.z � i L�. �e- ;�. _" ..__ �:........

3.48.4

8.29.4

8'.38.4

8.98.4

8.90.4

8.93.4

8.91.4

8.91.4

8.95.4

8.25.1

8.99.4

8.98.4

�,utações

),'atrimoniais

Cr$

92.505,70

Tota I

Cr$

".,

CP

l.jJ99.l45,50

�... _-- ---�. ---...,..��....._-�-------

Hospitais e Casas de Salide
. " �. " �.

Despesas Diversas .

l\laternidaeie e IDtância

Despesas Diversas " .

Educação e Cultur�

Despesas Diversa's , ....." .' .. " . L' •••••••

Outros Auxilios

Despesas Diversas ... ;.................•..

2 "'Previdência Municipal

Despe'sas Diversas ........•.....•...•...•.

Func�onários �posentados .....•..• '" •.

pespe�s Diversas .....................•

DiSponibilidades '" •..........•

Despesas Diversas .•..... ,.•.... "' .••• '.' •••

Contribuição para previdência do pes-

BOal operário .

Despesas Diversas ., '.' ." .

Contribuição para a Legião Brasileira

de Assistênêia .

Despesas Diversas , .....•.........

Pensões DI.versas. .. .. • .. •• .

li - Outros Encargos

Junta de Alistainenfó Militar

Pessoal variável .........•...••••..•, .....

Manutenção de PróprlosMuniclpais

Despesas Diversas.......• , ......•.. "••••

Ássistência aos Munlciplos

Despesas Diversas .

.,y

102'.000,00

16.000,00

135.120,00

�

Sr.OOO,OO

160.449,6�

12.450,00

90.000,00

10.000,00

2.880,00

10.680,00

48.000,00

50.000.00

ol>o

-o

(�



CóDIC-o �;�SPeSa:--''Mutações To t àl
DESIGlfA�4-Ó p� DESPES1\ Efetiva Patrimoniais

Cr$ Cr$GERAL Cr$.

.,-------------,., '" '01:'1
------_.--..

8.11.4

-f Serviçíis Extraordinários

Pessoal 'Fixo ..... " ...........•' .• !." •••••

Descontos sôbre .Impostos

Despesas Diversas, .. ". ,',,:,' "'" t •• "1",
Gratificações Adicionais Incorporadas

Pessoal Fixo '.'.; ", ; ',' <•• , •• ',1 ",

clndenizações, Re!!ti�qiç9Ils ,e Répo

sições

Despesas Diversas .. ,.l' ','" , •••

Despesas Event.uai!!

,Desp�sall Diversas ..... i ••••••••• 0, ••••• 'l.

la. 000,00 ,.8.99.Q

180:00ó,00 j

.8:99.0 60.18°100

.J3.92'.4 10.000,00
�,

8.99.4 40.000,00

11. 450. 8l3,10 2.'.149.186,90 13;600.000M

Art. 3.0 ""-'- A arrecadação dª,s, tributaÇÕes consig nadasJ;las diversas: rubricas, orçamentár�as, se�á .feita de

acÔrdocom a Legislação eos rCgulamentos em vigor' e demaIs ihstruções expedidas pel() Prefeito' Municipal.
Art. 4.0 - Asconsignaçõ�s destina9as à 'l,l.qlÜsiçãOde material de CClD,I$t;ÍÍ110 e a p�gamento do pessqal, serão,

'distribu1das por duodécimos pasrespecttvas dotaçOe�,. e: q,u�lquer "Ilxcessg, que por vel1tura se '\renha' a verificar
impIlcar:á l1a resp.onsabilidade do Diretor doDepartam�to •

� único ',"",," Não estão compt:�IlPdid,!J..!! h,a ob'figatorfedadec9pJida Ílest� artigo, por. conyen!êl1cia d�' mar:'
cha dos serviQos, as cOI\s�gpgª,çõe!! constantes dos. ,seguin'tel$códi�"ll locais: 7 ,19 (Materlª.1 para conservação .,�

payimentação) - 7.20 (Material para,noyas p�y�én tações) - '7 .211 (Mat�r�llis para conservação de .r�as não

r

u� .' ,.. r �J I.. • ..-..-.� w ....__....._- ..�� Si ' ...... C?t:o. ...

, .

.,j/,

revestidas) -7.29 (Mâ'tefial para conseryação de pontEls e po�tilhões) '-'. 7:30 (Materiais. para. 'oprasnovas) e
'1.52 (Materiais .para obras. de saneamento).

Art. 5.• - !\abertuJ;'ade. créditos supiemên�res, especiaja ,e extraorçamentáriosdépéI1ge de recursos' para,
�tender à. despesai que deverá .s�r acompanhada <re exposição justifiçat!va,observadas as disposiÇÕes em'
vigor.

Art. 6..0 - 'O exercíçio.ffuanceiro começará em Lá de JanEliÍ'o e terminará 'em 31 de dezembro, com 'um
tn� adicional pára a sua liquidação e encer,ramento.

Aft.7.o'.,.- Revogam-se as disposiÇÕesp em contrário.

Palãcl0 da Prefeitura M4I:lic!pal de OUritiba, Capital do Estado 'dó 1?ar4ná" '.em 29 de dezembro, de 1944.

ALEXANDRE:B�':l'RAO

Piefeito!Wlpl,lclPl'l

(/I

... '



•

"
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PRE"FEITUR,A �UN';ICIPAL DE eu RITrBA

T.J>elas e�plicativ�s dó orçame:qto' da despesa para 194Q

�
�

... .....i: d !il

--------""""'.-'--"'--._--.-.�-�-------'----",.----"--------'-------�
oóDI G'o� . , ...

DESIG�AÇA:Ó DA DESPESA

Loca.t qeral ,j

Parc!l�a Consignação Efetiv:a Mutaçõel! 't o t aI

patrim�

1

8.02.0

1.1

�.2

800�1.4

1.3

2

A,pMINISTRAÇAo �1iUNIClPAL

Dotação n." 1

GABINETE DO PREFEÍTO

Pessoal Fixo

SUbsídio do Pref�ito ... o • o • o o •• o o' o • •• •• 48:000,0

1 Oficial dé, Gabinete <êm com1ssâo) .... 10.800,0

1 Motorista Classe !3' •.• o •• o o. o o,........ 6.000,0

1 Contínuo Classe E 5.160,0 69.560,0 69.960;QO

Despesas Diversas

Díversas Despesas ' o 12.000\00

Dotaç:ão n.a 2

DEPARTAMENTO DO EXPEDIENTE E

00 PE8S0AL

Diretoria

8.04. OPessóal Fixo

2.1 1 Diretor - Gratificação de PUnção .... 6.000,0

�

81.960,00
<



'..;/

Parc�l� dmsignaçio EfetiVA llataçóeJ T O tal

�

Oó.DIGQS

DESIG:!-:AÇ.W PA pESPESA

Local qeriU

2.2

2'.3

2.4

':Z.•,5

2.6

2.7

2.8'

�.9

2.10

2.11

8,09.0

2.12

R MI "'':-'-

8.04.01

8.04.2

;8.04.3

8.04.4

18'.000,0

8 ..400,0

5.160;0

5.,160,0

4.000,0

2.000,0

16.500,0

l.00P,O

5.000,0

20.000,0

22.000,0

2.000,0

8.000,0

42.720,0

3.600,0

6.000,0

22,5�,0

52.000,0

�.730,0

8.600,0

0:000,0

22.600,0

�.ooo,o
.j.;(.

�

•J .... �...

,.,.• ,! :�
,.

C1l
.�

/J •• �,

J 'J� ,;�_�c. '" ��

... • i .. _¥t"J -� lM! ,_"� ."""'w �:' 4,- c '. ---c £ t g .� � .. J

8.09.1

'2.13

8.07.0

2.14

8.07.1

2.15

8�09.0

12.16

'8.09;1

�U7.

1 Oficial AdmÍnlstrátivo OlasseV ...•..
,- '.r '

1 Escriturário Classe'L , ...... ,. , .. , "

I,Auxiliar de Escl'itório Classé E ,.

t Continuo Clàsse',E , .'. , , " .. " '" .

'Pessoal Variável

.��!isoal VaÍ'iá'vel ao, Gabinete..doDiretor,

conforme Tabela numérica ....•.. ,. "." ..,.

Material Permanent�

Móveill e Utensílios " .

Livros e Éncadernações "",.

¥aterial de Consumo

Material de, Exi;:iédiente ' '.•.•..•

Material elétriç:()e acesgQrios , ..•

Material pata limpeza e. conservação .. "

Despesas ,DiVersas

Publ�cação' cie atos ofielais .. '''' , '" :,h
Publicações. Diversas ,,!.,!

Telegramas epórtes, decôrreio ......•. ,'

piversas Despesas ... , ..........•.......••.

Secção dé Expediente

Pessoal Fixo

1 Ófiêial Administrativo Classe � •..•.• ,12.000,0

1 Escriturário' Classe L ..... , ,., ...•..• , , 8,4()(),O

i Auxiliar de<Escrltórlo ClasseJi .•. ,. '''.

1 A111dliar de Esçritório' ClasseG .. " •. ,'

1 Auxiliar â:e Escritório ç�as,se E ..•••.•
.1 Arquiv1staOlassé E ..

1 Arquivista Classe D : : .
1 Guardião Classe E' .

Excédentes

1.Porteiro .. , "�'o •••.• ', , ,.

1 Telefonista '" ' .

Pessoal. variável

Pessoal Ytolriªvel do ;'3erviço de .Exp€dien

te e Portaria, cO:'lforme t�be�anuméric.il..

Secção d� Pessoal

PE!sSoal Fp.:o

1 EscrIturário' CÍasse N ".,. '" ..••••••••
� �uxiliares, de Escritório Olasse H, ';1'

Or$ 6.600,00 , , ..........••.•••

1 Auxiliar de Escritório Classe E ...•...•

Pessoal Variâvel

:E'essoal Variável .do Serviço dE! Pessoal e

fOlhas, conforme tabela numérica

�:rviço de Comunicações

Pessoal Fixo.

1 Escrifurário Classe I . , .

Pessoal' Variável

Pes!lO�1 VlJ,r�ável do Ser:viço de Comunl�

cações, conforme tabela n1Jmérica ....•..'

6.600,0

6.000,0

5.160,0

5.160;Ó

4.:.800,0

5.160,0

6.048,0

,6,048,0

9.600,0

2'6.400,0

:'1.1'60,0

65.376,0,

15.120,0

41.160,0

7.2oo,Q

7.200,0

19.800,0

'� 1

65".376,0

ÍS.l20,o

41.160,0

7,.200,0

7.200,0

19.800,0

iF":

'.

":1

�

(JI'

ti>



"

..;:--/-- �+";-

CóD..IGQS

D:Ef)IGNAQfiO PA pESPESA

Local Geral

Parq,,�\ Consignação EfeU,a Mutações T o ta I

Patrimonlal8

Ip4.0

�.18

" 8.34.2

2.19

2.,2:0

3

Bibliot�ca Pública de ,Curitiba

Pessoal Fixo-

'1 Bibliotecário Cla�se P , ., i•••••;. o,,

1 Auxiliar de EScrit6rio Classe li o. F. , •••

1 Contín.uo ':Classe E 'o ,.i. o •

lSe,rvente Qlasse C " .

MâterialPermanente

f\q.uisij(ão e encader::nllçãode .lcivrQs ...•..

Móv��,s e Ut�nsílios .- .... '........•. d•••

pot a,çá o n.o 3

DEPARTÀl\IEN.T,O DE FAZENDA

Diretoria

8.04.0, E'essoal :�xo

� 3.1 , 1: Diretor -Gratificação dê E'unção, ..

1 OfiCial,' Administrativo, Classe X .

1 Auxiliar deESc:r;itório Classe, G o •••••

'l Motorista Classe;G •..•....... 0"••••••••

1 Contínuo Classe E .........•. '.' .•.••..••

8.04.2 MateriaX Pernianente

3.�' Móveis e Utensílio's • ',' ... i ••••••••• ',' .'••

10.80q,O

6.600,0

5.160,0:

4.320;0

18.000,0

2.000,0

6.• 000;0

20.400,0

6.000,0

6.000,0

5.160,0

.26.��!�

20.000,0

43.560,0

3.009,0

�,�,o

43.560,0

2().OOO,O 82g.556,0
.CIt

Q\

8,000,0

••••,--......_;1!!'l!li1ll....,.•.,....IF"-..:=;;.40.'-'=.�-� -��-� �.f' z �l�"t'" - -; ;:' '\o ...; - � ! -.

'�

:8.04.3

3,3

6.13.4

3.4

"
lU

8.07.0

3.5

.8.07.1

3.6

8.07.2

3.7

8.07.3

8 .�

9.9

Material de OonsumQ ..

Material para limpeza e conservação

Despesas Diversas' '

Perpentagem ao pessoal do Departamehto
, .... ! ' , - '.

de FaZenda, ,nos têrmos �o Decrj:lj;o-Lei

n.• M;de 30-9':1943 .•..••.•••.••••••••• , ••
I

Divisão de Contabilidade

Pessdal Fixo .

1 Chefe de DivIsão - Gratificação dI}

J:i'uDção ••. '.' •.• l' ••••••• 0', , •

1 Contador .Classe V ", ..........•... o •••

1 COI,lyado;r ClaSSe T .

1 Contador Classe R ..

1 Guarda L�vros Classe P , •...•••..

1, Escriturário Classe L '" o ••••••

2 Escriturários Classe I a CI1 7.200\00 ..

1 Auxiliar de EscrItórIo Classe E. . ..• ".

1. .Servente Classe C '.................•.

Pessoal 'Varjáve�

Pessoal Variavel da Divisão de COnqtbl-

lldaae, conforme tàbela numérica .

Material' Permanente

Móveis e Utensflios .

Material de ConsuIIJ.o

'Material de Expediente .

'Materiais Diversos .................•••••

"

3.000,0

18.000,0

15.600,0

13.200,0

10.800;0

8.400,0

14.400,0

5.160,0

4. 320,Q

f

15.000,0'

L 000,0

2,(lQO,O

139.950,0

92.880,0

3.660,0

4,ooo,O

16.000,0

2.000,0

139.950,0

92.880,0

3.660,0

16.000JO

•

ti>
...,

�

4.000,0



OóDIGOS

DESlGNAÇAO DA DES'pESA

LocaJ Geral

8.�.0

3.10

8.09.1

3.11

8.09.0

3.13

8.09.0

;J.t3

Parcela consignação Efe�ila Mutaçõç" T.o t a I

Patrimoniais

Divisão de Receita e Tesour�ria

.Pessoal Fixo

1 Obe.fe. de Divisão -.,. Grlltiticaçâo de

F'l1n�o �"" '.", .. �:"" ." •• ,-", '0'_" � .... � .. '':'. ,,'
Pessoal Variável .

Pessoal Variável da. Divisão d� Receita' ..
TesourariaJ córlforme tabela..numéríca

Recebedoria. e Pagado,r.ia

Pessóal Fixo

1 Tesoureiro Çlasse, V ..";. ,, ,.

1 ,A�1liar de Tesoureiro Classe Q ....•

1 Auxiliar de Tesoureiro orasse P .....•

1 Au�iliar de Tesoureiro Cla,�se I .

2 Oficiais Aâministrat1yos'Classe Q,R

Cr$ 12.000,00 " ...• : � .•..•
1 Escriturário Çlasse :roi ••••••, ••• , 1•••

2 Auxiliares de Esc;ritó.rio Classe H, a

GJ:$' 6:600,00 , " .

Quebra de Caixa

Pessoal Fixo

Que'brà d� Caixa a 1 Tesoureiro CÍasse V

Quebra de baIxa a 1 Aux. de Tesoureiro

Classe Q , .. , •....

3.060,0 3,000,0 3.000,0

-
�

8.400,0 8.400,0

,

18.000,0

12;000,0

10.800,0

7.200,0

24.000,0

.9.600,0

.

13.2{iO,O 94.800,0 94.8001°
,..

90{),0

600,0.
',.

,

(11

co

"

.... Jr ..,. me"
. � - ��ir�" e .tia ... :-.! --.!C T

,,-=-----a...£.J !Si \

8.13.0

8.14

8.0'7.0

11.1�

8.(Y1.l

3.16

�.Q'1.�

3.1'7

8.18

Quebra de caixa a 1 AUX. de �esour.eirô

Olasse P ' ..•., .....•••

Revisão e .Preparo da Receita

Pessoal FiXo

2 Lançadores' Classe 5, a cr$ 14.400,00

1 Escriturár.io clas�' N ..

1 Ciuarda oraSse J .............•....... ,

4 Guardas Classe H, a .Cr$ 6.600,00 ..••

2 Auxiliare s de ,Escritório Classe H" a

Cr$'6.600,00 .•.............•: ' ,.

Emissão e CO!1trôle da. Receita

Pessoal Fixo

1 Escriturârio Classe L .. 1.'••••••••••'. '.'

.3 Escriturârios Classe I, a Cr$ 7.200,00 .,

1 Auxiliar de Escritório Classe H ..••...

1 Guarda Classe H ,' . '1 ., ••• �

2 Auxiliares de Escritório Classe G a:

6.000,00 ' ',

2 Auxiliares de Escrit6rio díasse E. B

Cr$ 5'.160,00 ••.•....•.••••......•• • I •• "

1 Servente Classe C' " .

Pessoal Variável ..........•...... ',' •.. ' '.' ••

Pessoal 'Variâvel do serviço de Emissão e

ContrOle da Receita, conforme tabela

.numérica ........•......, .•..•....•..•..••

MatenalPermilnente

Móveis e UtensfliQs ..

Aparelhamento Mecânico .............•..

540,0 2.040,0 2.040,0

28.800,0

9.600,0

'1'.800,<1

26.�0(),0

:!-3.200,0 85.800,0 85.800,0;

8.400,0'

21,600,0

6'.600,0

6.600,0

�

':fi\.
(11

oC

�

12.000,0

10. 32(),0

4.320,0 69.840,0 69.840,0

7.320,0 '1.820,0

,

4.(100,0



-I

OODIGOS

DESIGNAÇAO. DA DESPESA

Local Geral

Parcela .ConsignaçãoEfetiva �utações To * a I

Pa�onfala

Pagamento a �fetu;.no--exercício ..... 32.445,2- 36.446,2 \ 36.445�

8.07.3

3.19

8.07.4

3.20

8.12.0

3�21

�... !�_""'�<; ;..... �rt�

'.

MaJ;erial cte Conswno

Material de Expediente ',0 ", •••• ','" ••• 'C' •

Despesas Diversas
Conserva'ção de' aparelhos mecânicos

Divisão de 'F1scalizaçáo

Pessoal' Fixo

1 chefe de DivIsão - GI'at!ficação de

Função ...•.......•.. , .... ',. ',' :.'.••, ••
1 Oficial Administrativo Classe V ..•...•

1 OfIcial ,Administrativo qlasse U .....•

'2 OfIciais Administrativol1 ClasseS; a

Cr$ 14.400,00- .•...' ...•. , •..•.•..•• ',' •••• 28.800,0

4 Fiscais Ola�se Q, a Cr$ 12.00j},QO' 48.000,0

!1 Guardas Classe J, a 01'$ 7..800,00 85.800,0

15, àuãrdas',Çlasse'H, ã Cr$ 6.600,00 99.000,0

,I EscriturárIó Classe N .. '.,0 �..9.6OQ,O

1,' Escriturário clásseI .........•..Co ••••\ '7.200,0

1 Auxiliar de Escritório ClasSe E 5.160;0

2 Motoristas Classe G, a ,Cr$ 6.000,00 12.000,0

r CóIitínuo Classe E' ....... , ...... '.. . 5.160,0'
f Servelltê Clâs�e C.,•... , .• n .•••.• "... 4:3,20,0

50.000,0 50,.000,0

11.000,0 11.000,0

.;'

3.000,0

18.099,0

16.806,0
"'''>.Fi•

o
o

'lI

.""4:'\,-� yr?" \ _.0;..-.__

• '�. ' .. :1' ,i

, 342 ,840,0.342. �40,0

'!- .'� .li

Pessoál. variávei

'Pessoal Vàriável daOiViSãO de 'FiSca.lizÍl�
Ção, cohforme �abela 1lt1ql�rica •. 'o, ......

Matê'rlãl Pel'lnatie'nte

:¥Óveise.U�sUios ....•...•........•...

Materiál ,de Consumá

Materiãl de Expediente •............•...• '.

�ateriaI par!l ,Um,pe�. e çOÍlserv'açio .,.

Locomoção

Pessoal Fixo •• '.' , ..co •••• ,••••, •••

LºC�1I1-0Ç�9 de Q�ªr,liªs .. (.......•..'•....

DeP9s1to délnflamivels

pessoàl'�o
1 A.uxilil;\r(le' �critório OÍasse H
1 Guardião ,Classe C .. , .• '.........•. , ..••

,1 �tyente Classe." ..••..h ••••••• ' •••••'.,.

Aferiçã.o de Pesos e Medidas

Pêssoàl FiXó

1 Oficial :Administrativo Classe.Q oi .... ",'

1 EScriturário Classe' N : .....•..

1 Servente Clâss� q .

Material ,de Consumo

Chumbo paraaferlção 0.

Matadouros Municipais

pessoal Fixo

1 Oficial �dn1inistratlvo Classe S

1 Servente ClaSse' C , ................•..

XX r .'s"
.. ,.I.;}--- , .....�{�--- $_ Kt *" di!! ,.�

8.12.1

'3.22

B.la.a

3.�

8.12.3

3.34

,3.26

8,12.0

3."Z6

8.69.0

3,27

8,12.0

3.28

8.12.3

3.,:19

8.69.0

3.30

19.200,0 lIUOO,O I'
.;

3.000,0 ";000,0

,

10.000;0

2.0Q0,O 12.000,0 13.000,0

6.000,0 6.000,0

8 ..60,0,()
. I

,ao-

4:.320,0
....

..320,0 15.240,0 15;240.0

12.000,0

9.600,0

4.320,0 25.'920,� 2� •.92.0.0

-

1.000!0 1.000,0

14.400,0

4.320,0 ,18.720,0 18.7ro,O



OÓDIGOS

DESIGN4Ç(AO D4 DESPESA

Local Geral

Par::eJa Consi�açáo Efetiva l\futações To ta.l

PatrimoniaIS

8.69.1

----------------------- �--_.�--_._---------------,.,...--,.,...-_._-----

3.31

8.69.3

3.,i3

•. 8.46.0

3:13

8.46.3

3j4'

,8.46,4

8.35

•
.8.07.0

4.1

Péssoal Variável

Pessoal Variável, conforme tabela nuthé

rica para, os Matadouros MunicipaiS ....

Materiàl de Consumo

Combust�veis e outros 'materiais: ....••••

,ServIço SlUlitário'

Pessoal Fixo

.1 Médlco pIasse S, 'i .." " '.:

2' VeteririáriÇls Cl�sse Q, a. Cr$IZ.000,OO •

r Veterinário Class� :t:i. ." •. " .... , ........

S quardas Sanitários Classe E, a Cr$

5.160,00 .., ' .. " """. , •. """ , .•

1 ServeIlte C,lasseC .." .. n, , ..

Material de COnsumo

Medic]l,me;ntos. e etc. , .

'Despesas piversas

Exames de Laboratórios e Radiolpgicos

Dotação 0.° 4

DI\1SAODQ MATERIAL

.'Pessoal Fixo

1 Chefe d� Diyisão - Gratificaçáode

Função ........•.....•... ,..•.•. , .• ",."

:1l�.. 180,0 117.1110,0,

2O�OOO,O 20.000,0

14.400,0

24.000,0'

9.600,0

15.480;0

4.320,0 67.800,0 67.800,0,

2'.000,0' 2.000.0

4.000,0 4.000,0

.-:

I

1.328.585,2

R)

tr • ..� �'.I.JI ;6 £$fS&J i - -- a.:£.'. - ..

8.13.0 PessoálJF1xo

5.1 1 PrQcurad.or - G,atificação <;le Função 6.000,0

1 Advogado Classe X , 20.400,0

1 Escriturário Classe I . . . . . . 7.200,0

,1 Contínuo Clallse E' 5.160,0

8.13.2 Material Permanente

5.2 Móveis e Utensílios ' ,>o.." 1. 000,0

t!,.07,1

.4.1

'8.07.2

'.3
8.M.3

'.4
4.i

8.07.4

4.6

5

•

�, Oficial Administrativo Ólasse S o ......

1 ;Guarda'Livros Classe P .........•......

19Qnfe�te Classe'.L , .

i Conferente Classe I ........•...... ",' ..

1, servente Classe O, ••••. , ••••••• ,.•••••••

ressoaI Variável

Pessoal Variável da.pivisão do Material,

çoIlforme tabela numérica 0 ••

Materilll Permanente

Móveis e UtensQios ..

Materia}, .de consumo

Material de Expediente , ..•.

MateJj.al p/ll.nl.�a, cons�rvação e aces-

sórios .

Despesas Diversas

DiverSas Despesas ', , .

Dotação .o.' 5

P.ROCURADORIA MUNICIl'.AL

3.05l0,0

14.400,0

10.800,0

8.400,0

7.200;0

4.32.0,0 48'.120,0' 48.120;0'

-

6.540,0 6.540,0

2.000,0

3.300,0

600,0 3.900,0 3.�,0

-

1.000,0 1.000,0

:J.!}00,0

38.760,0 38.760,0

61.560,0

l\it....

..\

g)



•

06D1'G06

DES1GNAÇAQ DA DESP�A

Loeal Gtl..al' .,.

5.3

5.4

8.13.�

5.5

5.6
'"I 8.13.4

5.'1

. 5:8

s;u!o

1;.9

&.11,."
i.lO

Parcelá Consignação Efêtiva

Encadernações _. �,"'"

Aquisição de livros, técnicos ., . .,. .•.., ... ,

Material de Cqnliumo

Material para limpeza, conservação e

l\cess,ót:iqs '. , ..•........ , ,.

MateriaL do. Expediente .

Despesas Diversas

pespesas Judiciais " •. , '" .

., Diversas Desp!'ll!ia,s / .

Serviço da Dívida ,Ativa

Pessoál Fixo

'1 t\dvol?qdq C{asseQ " ..

1 Escritúrãi'i9 aÍasse 'N " ..•. ,

i Escriturário Classe li .. ' .

1 ,ESçtitu:r�rio Classe 1; .••• ','" ./••••••• :.

1, AúxlUar de Escrttório Classe G •..•...

1. servente pIasse O ., .•• , .....•.' ...• " ••.

�sí>esas DíVêrsas

p,ercentagens ,sÔbre a arrecadação da Di-

vida Atiya .'•., ...........•../ ....•; ••..•.•.•

"

,7' �

1.000,0

1.060;0

500,0

5.000,0

5.000,0

1.000,0

12.000,0

9.600,0

8.400;0

7.200,9

à.oQo,o

4.320,0,

3.000;0

5.500,0 5.500,0

.Mutações To t a I

PatrimoJJ.lais

3.000,0'

• 'r,

�

,IH.'rIO.8

�

,;'.--.... ':J _. t, • � " ,. _ ".' .._ �",...k" 14

e

v

Dota�ã;o n.o 6

SERVIÇO DE ESTATisTICA

8.07 ;0 Pés'soal Fi"õ

6.1" r Agente de Estatística : .........•

1 Estaflstícq A�xiliiir Olass� I ...." .... ,

1 'E:stâtístico Auxiliar ClasseH,., •....•..

f Servcmte Ot�sse O .••.•..•.••..•.....•

Pessoal Variável

;Pes90�1 Yari�vel do Serviço de E,statísHca,

pOnformeta��lanJ.m.lérlcª '" •..... "'. ',' • ,. ,

Material pérmanente "

,Móveis e' -utensílios .' '..•.;.
Material de Consumo

". ".' .. ' ",' ",. ,,1

Material' de Expediente '"

Material para limpeza, conservação e ac-

sórios .' � ;. " ; , . ,"" .
Despes!ls Diversa,s

Diversa;; Despesas " 'c' ',' •• , ••••

8.07.1

6'."2

8.07.3

6.3

8.07.,3

6.4,

6.5

8.07.4

6.i

'1

8.04.0

'7.1

po't ação n,o 7

DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇãO

Diretoria

Pessôal Fixo

1 Diret,or '-' Gratificaç�o de li'\1l1ção .

1 Engehheiro Classe X " ." ' ..

6�OOO,O 6.000,0

9.600,0

7.200,0

6. {iOO,9

4.320,0, �20,O. 2'1. 72O.Ó

"13.200,0, 13�'200,O

3 ..000,0 �, 2.000,0

4,OOO,�

360,0 '4.360,0 4. 360,Ó

-

1,200,0 1.200,0'

6.000,0

20:400,0

47.520,0 47.520,0

36;009.0 36.000,0

�.480.8

v

"

I:
O'
UI

"",



06DIGOS
Pal'cêla. Consignação Efetiva Mutações Total

DESIGNAQAO DA, DESPESA

�al Geral "
Patrimonlaia

•
lA'uxiliar 4e Escritórió ,Classe E .. '" .. 5.1�O,O,

1 Motorista. Classe G .,.' .........•..•.... 6.000.0

.1 Contínuo Classe � ...........,.'. ....... 5,160,0 Ü..720,O 42.720,0

Serviço de Protocolo, EXpedienie e

Contrôle

8,0'1.0 Pessoal Fixo

7;S 1 Oficial AdministraUvo Classe U ...... 16.800,0
0-

I Escriturário çlasse N ................ 9.600,0 o-

í Escriturário Classe L ..........,....... : 8..400,0

1 Contmuo Classe E .i••••••••••••••• '••• 5.160,0 30.goo,e 30;960,0

8.07.1 Pessoal Variável

T.S Pessoal. Variável do �rviço de Protocolo,

Expediente e Contrôle, conforme :tabela '\

,numérica . ,. '., •... o,. � •••••. ' ,'.' ••'_', '.' .;. , •• "••.,' •• 4.800,0' 4.800,0

'.0'1.3 Material ,Permanente

'1.4 Móveis e UtensmO$ .....•........... '.... 5.000,0

'l,5 Instr�en�os e.. AparelÍiO$" ......." ... :. 10,.000,0 15.000,0 "l5.eoo,O

S.M.3 Materiàl de Consumá

.lU Material; de Expedlente ............. ,... 16,500,0

";,, 'Limpeza e Conservação .......... ;...' .• , 3.000,0'

7.8 Material para levantamentos topográficos 2.500,0 22.000',0 2'3.000;0
,

�.'

,...... a ....'1_....-....-.....----------- � �_� ";,.1," ._,._ ....i....¥..."'-----_....--_.........__.........• ooê:!'l",."...., ......."""-=------� _ _ 4

'tl.�

:pivisão Téenicá e ,de Fiscalização

8.07.0 'pessoal. Fixo

1 Chefe de Divisão' -Gratlficaç�oija

Função ..•. "' '" ' ...•••

lEngenheiro Classe v ' .

I'Eingerihetro Classe S ............•" ..•

I Desenhista Classe P ..........•.....•.

I DêSenhistaClasse L ................•

I Auxiliar de peseÍlhista.Cl�se H .

1 Auxiliar de Desenhista Classe G; '•••••

Pessoa� Variável

Pessoal V�riável da Divisão .Técnica. e:de

Fiscàlização, conforme tabela nUlllérica .

3.000,0

i8,Ooo,O

14.,40°,(1

10.800,0

8.40010

6.:600,9

6,000,0

"

7.9

67.20010 67.200,0

8.07.1

7.10

4.800,0 4.800,0

�

Fiscalização de Contratos e Concessões

8.88.4

7.12

Pessoal. Fixo

L Oficial Administrativo .Classe S

1, OficiaI' Administrativo Classe Q •..•..

1 Escriturário Classe N ,.

1 Escriturário Classe L ,., ' .

I Guarda Classe J ; ;- .

2 Guardas Classe ff, a. Cr$ 6.600,00 .

4 Guardas Linha Classe C, a Cr$ 4.320,00

1 Servente Classe A .

Despesas Diversas

Iluminação Pública .

14.400,0

12.000,0

9.600,0

8.400,0

7.800,0

13.200,0

17.280,0

3.600,0 86.280,0 86.280,0

.8.06.0

7.11

950.000,0 000.000,0

f',



�,-- � � -���������-���������-���-�-�-��������-�-������������=��

.,

Parcela, ,Consignação Efetiva Mutaçõe!l'

Patrbnoniais

Tota,l

8.-81.0

7,.13

.

,-

8.81.0

70í4

8,81,()

'1,.15

Divisã,o �,PaVíDielitaçâo

Pessoal Fixo

1 Chefe de.' D!vis�9' .",. Gratificação' dê

Função ,;.'; , ...• , , .
, J

1 Engenheiro ,pIasse V' .. , c, .

l��ototista. Classe d , ',' .; .

1 S-érvente Classe ç ' h .L .
Conservação de Logradom:os -Públlc� ---

Pessoal Fixo

1 Engenheiro Classe S.'., .. , , .. , .....•' 14.400,0

l'To�grafo 'Classe, P •.. ,"" "., ..t., '10.800;0,

1 Mestre' âe Qbras: Cla'sse N ......' ','" 9.600,0

:1,:Jrei1or CJas,se 'I )...•.. , ••.. ,., ••.•...... �.200,9

i Apontado!: Classe C' ., ""•• "': n . , .... ',," 4 :320,0

Constru9áo de Logradouros Pú�licos -�-

Pessoal Fixo'

1 Engenheiro Classe:T \ Lo " 15.600,0

1 Epgenh�iro Classe; S ...•. 'C' ',' • ,,"-" •• \ •• ' .14 .. 400,0'
1 Topógrafo Classe P ...••..,•.•• " . , • • .. 10. 8QO,0

-1; Feit;or Olasse, L .•........ ' ' -,... 8.400,0

2, Feitores Classe. r, a 'Cr$ 7.200,00 'i ,. ;. 1'41.400,0

.1 'Ap()ntador: Classe 'C-••.- •. u. ','-' , 4:32Q,Q
-cc \ U "

3.000,0

18;QOQ,0

6.000;0

4.320,0 31-.320,0 ;,31.320,0

0\'

00

46.320,0 46.320,0

67.920,0 67.920,0

'�'

". 'S,.,. ,- '1"":' :.Ji<: - , ' " ",..,-.; , i

8.81.1

7.16

7.17

7:18

'8.81.3

7.19

,7,20

7.21

8. 89.'.!:

7.22

8.89.0

7.23

�

8.89.1
7.24

7.25

7.26

8.82.0

7.27

.'
c

-I

P�ssoal Variâ.vel

Pessoal Variável da Diyisão de Eavim�n-

. taçãp, cqpforme ta�l� nUmerica 345 '12ó,O.-

Pes;so3] TarefeiÍ'o da Pedreira �unicipaI104.280,0,

Tralispoi'te Contratado .." .. ""1 ••••• "', .. ',LCI5.,720:Ó 555.120,0 555'.120,0
MaterJal depQn�U/:n() .'

Material para' ,conservação dapav�men-

:taçâ6' .. : •.. '. ", .,.•.......•...... , ',' 130.0:00;0

Material para novas pavimentaÇões 200.000'0

Màteriais para conservação de ,ruas pão' ... ,

revestidas . , .. ' ......•... '" 10.000,0 '340.000,0 340.000,0

De�pl!SasDiversas.

Pavimelitça1J,ó. por cpnt:t;llto " :.

Diyisão l1.e Viação e Transportes

Pessoal ;Fixo

1 Chefe. de Divisão - GratificaÇão de

FuÍlçáo ......•.. , '•......•.•.......•• -•.

1 Engenheiro Classe V ...• " .

1 M9torista. Classe O- ....•..•••,••••• : •..•

1 Servente Classe C .

Pe�soal' Variâvel

Pessoal Variâvel da Divisão de Viação e

TranspOl:;tes; conforme tabela numérica •• 897 .3�4,0

SerViços EJxtraordinârios , ;.1 •••• '. 26.148,0
Transporte Contratado ,..... 80.952,01.004.424,0 1.004.424,0

_ Viação

-P.essoal Fixo

1 Engenheiro Classe T ......... ,....... 15. QOO,O

�

546.947,6 546.94i1;6

o
-o

I
3.000,0

18.000,0

6.000,�

4.320,0 31.320,0 31.320,,0



Pat:cela Consignação Efetiva Mutações Total

PatrimonJals

7.200,0

,4.320,0

16.800,0

4.320,0' 48.240,0 48.240,0,

5.000,0 5.000,0

:ro.OOO,O
"-l

80.000,0 110.000,0 110.000,0 o'

70.000,0 70.000,0

7.200.0 -

4.320,0 11.620;0 11.520,0

3.000,0 '3.000,0

'��-���---'--------------""""------�-----'
cóDIQOS

DESIGNAÇAO' DA DESP:&SA

Lóc� Geral

8.82.2

'1.28

8.82.3'

7,.29

7.30

8.82.4

7.31

8.81.0

7.32

8.81.3

7.33

8.,89.0

'1.84

1 Seccionista Classe I ',' .

1 Servente ciasse C '<0_' ' .

2 Feitores Classe L, a Cr$ 8 AÔO,OO ••••.•

1 Apontador Classe O , .

Material PerrnaIlente

Ferrarnentas 'co ""'," ••.•••••••
Material de. Oonsumó

1" .' _

Material para conservação de pontes e

pontilhões ',' ..........•..

Materiais para obras novas ' .

Despesa� Di'vel'sas

.OonstruçãO de estradas, por contrato

Matll:!J e Jardip�

Pessoal Fixo

1 Feitor Classe I .

1 Apontador Olasse O ..

Material de. Consumo

Material para conservação de matas &.

jardins , "', '! •• , •• '.•• ,.

Transporte, -Depósito e OficinaS

Pessoal FíX9

'1 Epgenheiro O1asse f:l 14'.400,0

1 Guarda Clas� H .. .. • .. 6.600,0

� -.I..�: •. (�J-��&-.........�..".,...--.-'__------..-........."",__ --.........lI...........J- , "" - & "'l

8.89.2

'1.35

7.36

7.37

7� 38

8.89.3

'1.39

7.40

7.41

7.42

'1.43

7.44

8.89.4

'1.45

'1.46

8.85.0

7.47 '

1 Mestre de Oficinas Classe L 8.400,0

1 Mecânico Olasse G , , .. 6.000,0

1 servente Classe C i.................... 4.320,0 39.720,00 39 ;'120,0

Material :E>errnanente

Aquisiçãó de accessóriospara veiculos .' 25.000,0

Adáptação de aparelhos de gasogênio ... 10.000,0

Sem()ventese pertences................. 6'.000,0

Matérial permanente para as oficinas. ". lQ.OOO,O 51.00q,O

Material de Consumo

Peças para veiculos , ....•................ 40.0Q0,0'

MaterJa,is para o depósito e oficiDl,\s 25.000,0 I

Aquisição de ppeus 20.000,0 \

Combustiveis e lubrifiçantes 242.000,0

Forragens diversas , , 60.000,0

Ferragens ' 6.000,0 393.000,0 393.000,0

Despesas Diversas

Oonsertos de veiculos e. compressoras eIJ?

oficinas particulares ... . ... .. .. .. .. .. • •• �.000,0

Ornamentação e iluminaçAo para fest1-

viçlades civicas ...•......•.'.............. 10.000,0 30.000,0 30.000,0

Divisão de san�niento e �peza

Pública.

Pessoal Fixo

1 Chefe de Divisão - Gratificação de

Função ...............•.............•

1 ,Engenheiro Classe V o'

1 Engenheiro Classe S , .

1 Oficial Administrativo Classe Q •.•••.

&1.�'o

-..I
...

3.000,0

18,000,0

14.400,0

12,000,0



_0 ':'_-,---:---------------------------'--------

OÇJD!Ú'OS

DESIGN'AÇAO DA DESPESA

Local Geral

8,82.2

'1.28

8.82.3

7.�

7.30

8.82.4

7.31

8.81.0

1.32

8.81.3

7.33

8.89.0

'1.34

Parcela çonsignação Efetiva Mutações Total

� Patrimonl,afa

7.200,0

4.320,0

16.800,0

4.320,0 48.240,0 48.24Q,0

5.000,0 5.000,0

30.000,0
"-.l

80.000,0 110.000,0 110.000,0 O'

�

70.000,0 70.090,0

'"1"

7.200,0,

4.320,0 11.620,0 li.5ZO,O

3�ooo,O ;J.OOO,Q

14.400,0

6.600,0

1 Seccionista Classe l . ' " .,. .

1 Servente Classe C ..

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

1 Apop.tador Classe C " , .'.'.

Material Permanente '

Ferramentas ., ,., .

Matérial de Co,n,sUlDP

Material para conservação de pontes e

pontilhões '..........•.

Materiais ,para obras novas ..

I>es�esas tnvérsas

Construção de esfraqas por contrato

nfata8 e Jardins

Pessoal Fixo

1 Feitor Classe I " l'

1 Apontador dla� C .

Material de Consumo

Material para conservação de matas 6-

jardins ' , ,

Transporte, �pjÍslto e OfIcinas

Pesso� Fixo

'I Engenheiro qIasse S '•. '.• \ ........

1 Guarda Classe H ..... , , .......••••, ••

.., ... ,.. • 1"\'1+- =, .� r'o -.. .,_. '�,--------_...._-

8.89.2

7.35

7.36

7.37

7.38

8.89.3

'1.39

7.40

'7.41

7.42

'1.43

7.44

8.89.4

7.45

'1.46

!I.85.0

7.47

1 Mestre de Oficinas Classe L ...•..... 8.400,0

1 Me<$lico CrasSe ,G ,.......... 6�OOO,0

1 servente Classe C ..........•. 4.320,0 39.720,00 39.720,0

Material Permanente

Aquisiçãó'de, accessórios ,para :veículos .. 25.000,0

Adaptação de �pareihos de gasogênio ... 1,0.000,0

Sem,9ventés e pertences ," . .. . 6'.000,0

Matérial permanen4l para às oficinas, '1' 10.000,0 &1.000,0

Ma�rial de Consumo

Peças para veículos 40.000,0

Materiais para ,odep6sito e ofiC�S 25.000,0 ,

Aquisição de pneus •..•.............•..•. 20.000,0 "

Combustíveis e lubrificantes ........••. 242.000,0 •
Forragens q,iversas . 'o ' 60.000,0

Ferragens , ,'., .. 6.000,0 393.000,0 393.000,0

I>espesas Diversas

Consertos de veículos e compressoras em

oficinas particulares ...•..�............. 20.000,0'

Ornamentação e iluminaçAo para fest1-,
vída<les cívicas 10.000,0 �.OOO,O 8O.000p

Divisão de Sàneamento e LImpeza

Pública

Pessoal FIxo
1 Chefe de Divisão - Gratificação de

FUnção ,.,. ..

1 Engenheiro Classe V. 0" .

1 Engenheiro Classe S .

1 Oficial Administrativo Classe Q •.•••.

5J.OOO,O

�
...

3.000,0

18.000,0

14.400,0

12.000,0 i
,

�



----------'-'------------ "-_"._-.;- I'o'...,:;.,,+-'--...,;.----••.--,_�,.,------------".......--__--------__-

CÓDIGOS

DE8WNAÇAOpA DESPE.SA

!A>cal Géral

P�r:ce!a Consigna�ãoEfetiva Mutaç6esTo ta'l

Patrimonial.

---'_... _": .��"i-."",..,.. _":;.--.�......::-o.: _ ....'_;.;, ..h,.�........,;:..... • _,,,,...-�'--.....;---_..,'""..;•.....;---.........-.....,.------....-...

�

.1 �ervent� Cladse C ,.'.- , .

.h_Mestre de'QQl'as CÍasse No ..••••• ''"_''

2 Feitºx:es 6'rasse L; a Cr$ lq�,OO ...•.•

_1_ Feitor Classe 1 -.•..' ' ,.

L F�it()r Classe V o' •• V,o •••••••••••••••••

3 ApontaétoreslCIassc C, -ll:9r$ 4.320,00 "

" 8.85. � Pessoal Vari*vel

4.'3:;!o',0

9'>600,0'

1608U0,O

7.:200,n

6:000,0

�2.966;0

7,48 Pessoa! Variáyel da. Divisij,o deSanea

me.l1fo _e Limpezi\ Pública; conformeita-

bela numérica ,....•......." 827.160,0

Serviços Extraordinários "...•..........- 82,.032,0

Transporte Contúttado , ..'0 •••••;. " 19.560,0

\.49

7.50

8.89.2 Material P�rJ.l1anente

7.51 'F,erramentas- ....•�. "'_'" .; ..'_ ....._".'... '_""

8 . 89 . 3 Material de Consumo

'1.52 'Matériais, para obr!l,S de ,saneamento

8.89'��.spesas I>iversas

;,

7;53 Obr!ls-de Saneamento por contrato

104.280,0 104.280,0

�

/

'\-

10.�0.

t

�

'.230.HS.6

__""'!ih •• J.** _ :-- __ ,":"_ � ::_ =-� � _----��.,----;.�- .,;;""d e/:iW ....=--- 71-���-,� � to -t� .....� -- �. no �.......,

... Do t.a.ç ã o. n.o,8

'8 DEPARTAMENTO ,J;>E �IFICAÇ()ES.

CADASTRO' E PATRIMÔNIO

P.h:et�r�

�esSOal FixQ ,

.1 Diretor - Gratificação de, 'Função .. , 6.000,0.
. ....• ,. 20 400 O

1 ;Engen,hen;o Cl!1sse X ...-.,.' .- , ..-. .•• " ' ,

1: 'EScriturário Classe ,�, , , _8.400,9

1 .AuxilillX de Escritório Clásse'E o •• : • 5.160,0,

'1 Motorista ,Cla�se G .. ",.......... �.poo,o
1 Contínuo Olasse � ,_ ; . .. 5.16?,0
1 SeIvente, pIasse -C ;,.- ,,; .--.• r.-.;•••, • .-. /- 4.320,0

Material permanente

Móveis e utensílios . o •••••••••••••••,••••

'Mate1-ial ,de Consumo
Material de Expediente .

Matériais Div�rS()s""-" , o •••••• u•••• '••

Materiais para 1,ímpeza e conservação ..,'

Impresos e fichas .' -.;' ,.

Divisão do PIl\1,l9 cJa Çidalle

�ess6ál J1'ixo

iCl1�e d.e Plyisão- GratificaÇ,ão. de

Função..-, , , .• ,. '

1 Engel1heiro Classe y .

1 Desenhista cla�se N ..

1 Arquivista Auxiliar_ Classe C .

1 Servente Cla�se C - , .

8.04.0

8.,1

16.500,0

4.000,0

,1.000,0

3.000,0

3,00(),0

18.000,0

9.600,0

4,320,0

4.320,0

928.752,0928.752;0

10.ooq.0.

:-'

100.000,0 loo.boo,o

470.000,0 47�.QOO.0�
.:!o...;,;

f':,J

55.44a,O ,55,44Q,O

10.000,0

24.500,1)

39.2iO,0 99,240.0'

�'

..j!.;.'

10.000,0,

':

(j

�



Total
OÓDIQOS

DESIGNAÇAO DA DESPESA

Local G.eral

Parcela .ConsigJla4fão :Efetiva MutaÇões

PairlmoDfals

8.89.1

8.8

8.9

8.89.4

8.:10

8.11'

8,87.1

8.1:1

Pessoal Variável

'Pessoal Variável da Divisão do Plano da

Cidade, conforme tabela, nUIÍ1ética .

Serviços Extraordinários para o. cadastro

.Territorial Urbano , "".' •.....•..

'Despesas Diversa;;

Desapropriações e Indenizações ...• ," , ..

Divisão de Edificações

8.87.0 p'essoal Fixo)

1 Chefe de DiviSão - Gratificação de

Fu;nção ., :.v. " ' .

i Engenheiro O1asse V " •.....

lEng�nheiro ClasseT" .........•' ......•.

1 Seccionista Classe I .•...•......, .

1 Topógrafo Classe Q •..• c••• , .••••••••••

1 Top6grafô Classe P ú ..

1 Auxiliar de 'Escritório O1asseI' .. ,l,""

1 Auxiliar de Escrit6rio O1asse G ,••

1 Motorista Classe Q .

Pessoal Variáve�

Pessoal Varlavel da Divisão de Edifléil...

ções� conforme tabela numédca '.'

19.980,0

35.000,0

3.000,0

�8.000,O

15.600,0

7.200,0

12.000,0

10.800,0

7.2pO,O

6.000,0

6.000,0.

54.980,0

520.000,0

85.000.0

H\. 120,0

54.980,0

520.00Q,O

85.800,0

18.120,0

�

�

---........---.....,.: ',. J"J!'!* _.�- " a' .,.� te' g t -- - o_o - - -� � r::;-- 1LiIt....- -�- 5!'!1

8.87.2

8.13

8.49'.2

8.•,14

8.33.2

8.15

8.87.3

8.16

8.07,0

8.17

8.,07,1

8.18

8.07.2

8.19

8.07.3

8.20

Material Perlnanente

Construção depr6prios municipais

Material Permanente

'Oonstrução. de postos de .saúde munici-

pais , •.•

Material Permanente

Construção de escolas" e parques 1nfa;nUs

MW1icipais, Convênio do Ensino. Primário

Material de Consumo

Placas para numeração ..............••

Divisão do Cadastro <

Pessoal Fixo

1 Ohefe de Divisão - Gratificação' de

FUnção : .........•.......•.•....

1 Engenheiro Ciasse V , ..' .

1 Engenheiro Classe S ." ' .

1 Topógrafo Classe Q ..• ;' ' .••••' ••••

2 Top6ggrafos Classe P,' a Cr$ 10.800,00 .

1 Beccionista Ola��e I ....•..•...........

1 :[)ese�stª Olasse L .

1 Motorista Classe G " .. ,; .

Pessoal Variável

Fessoal variável da Divisão do Cadastro.

conforme tabela numérica .

'Material Pel'Illanent�

Instrumento e apàrelhos .

Material de Consumo

MaterlaJ para cartas e. plantas '..•.

3.000.0

18.000,0

14.400,0

12.000,0

21.600,0

7.200,0

8.400,0

6.000,0

64.800,0

130.000,0

937.200,0

10.000,0

90.600,0

38.580,0

10.000,0

5.000,0

1Ó.OOO,Ot

�.600,O

38.580,0

5.000,0

64;800,0

/. �30,OOO,�

937.200,0

10.000,0

�

Clt

1 ,

S

�
.H
'I
,

�

�

'1
I

1
�

� "

�
�
�

1
I



06'OIGOS

OSSIGNAÇAO DA PE;SPESA

Local Geral

Pa�'çelQ. Consignação Efetiva MutaçÕes T o't a I

PatrimOldala

Dívisão do Pl'triplônfo

8.09.0 Pessoª.l Fi,Xo

S.�l 1 Chefé ,de Divisão - G�atificação de

Fufll(ão " : "' ,3.000,q

ll):ngenheiro Classe V.:" "' .. "' ••... 1S.ooo,O
,.� 'I' ' . ,<' c, .. " c. ,

1 Topó�rafo Çlass� � ........ " .. '.. 12.000,0

1 �senhista AuXilíal' Classe'Q d. 6:900.0

2 Escriturários .Classe 1J,8 Or$'S.490,oo. •. 16.800,0

2 EScriturários Classe l,. a '9r$ 7.20Ó,j)O.,..• .14.400,0

2 Auxiliares de. Escritório Classe H,s' I

91'$ 6.60Q,OO ............••....••••• ',' '" e 13.200!0.
2 Auxiliares de Escritório Classe G li

Cr$ 6.000,00 ..........••.•........••.••...•. 12.000,0

1 Auxiliar de Escritório. Classe' E, ....•.•. 5,100,0
.. r.

1 'Servente Cla.s.se C ........ ".; ..,...... 4.320,0 194.880,0 Ü14.S8Ó,O

�

a-

....

l!.�.O

Ceplitêrfos

Pessba� Fixo

3 Zeladores Chlsse El, a Cr$ 5.160,00 ....

Excede�tes

1 Administrador " ,. ".

1 Ajudante de Administra�p;J;' .......•. , ...

15.480,0:8.22

�,

�.280,0.

.6.480,0 30.240,0
f'

30.240,0,

."

.. L;).. e '1tae .. "' fi ?' h • 222!i4w .J. '-'---�4?'

8.89.3

8:24

Pessoal Variáve�

Pessoal Variável da. Divisão do 'Patrimô-

nio, qonforme ;tabela numérica 'C" •

Material de Consumo

Placas para 'numeração . '. I I ; •••• '••• , •• '••

64.140,0 64.140,0

D 8.89.1

8.23

5.000,0 5.000,0 2.298.520,0

Dotação n.09

9. DtVIDA Pl:1BLiCA
...

Dívida Interna Fundada .'. O'e '••••'.•• �. 0< •••', ••

Emissão; IUnificação e' Consolidação

8.73.4 DespesasDiversas

9,1 Amortização, e resgate de apólices ,

S.74.4 Despesas pnversa�

9.2 Juros de Apólices da Dívida ,

Empréstimo da. Caixa Econõínic'á Fe

deral de. 1941

!l.73.4 Despesas Diversas

9.3 Amortização conforme contrato de,

18-4-1941 .....•.... '.' .. ,. '.' .

332:000,0 332.000,0
�

"""

88.550,0 88.550,0

412.236,0 4,13.236,0

9.4

B.74.4 Despesas Diversas

Juros de 7% ao ano do emprestimo toma

do da Caixa Econômica Federal do Para

ná, de acôrdo com o contrato de 18-4-1941
� .,

987.021,6 987. 02l,G



,

r

OÓDIGOS

DElSIONAÇAO DA DESPESA

LoCal Ger�

Parcelâ. Consignação Efetiva Mutações T otal

PatrimuDiala

----------�-------------..:.:---------------_..-...........--�........_---
Empréstimo da Caixa EconômicaFe-

• deral de 1943

.8.73.4 Despesas Diversas

9.5 Amórtiz.ação do empréstimo cO:rn a Caixa

Eco:tlômica Federal" nos �rnios da auto-

rização contida no Decreto-Lei Municipal

n.O 29, de 1 ..7-1942 .. '.""" .;, ...,.....•, ••.•

8,74.4 Déspésas Diyersas

.9.6 Juros de 8,5% do empréstimo com a ,cai

xa Econômica. Federal do ;E'a,ranã, con-

forme- autorizaçi\,o contida: no Decreto-Lei

n.• 29, de 1-7-1942 '" ...•.•.•••••.••." .

10

Dotação n.O W

ENCARGOS DIVERSÓS

1. Subvenções

Ampa,ro às Sociedades de Soe�f1'O

�spesas Diversâs

LAsiÍo Nossa senhora da Luz 54.000,0

2 Sociedade ,de Socorro..aos Necessitados 20.006,0

3 Albergue Noturno (Fedex:açãQ E,:spíritll.,

do Paranã) ...•..••...• 1 •••••:.,.. •.••••• 10.000,0

4 Asi!oSão.LtlÍz , ............•• 24.000,0

5 ASiloCajurú ,"' " ..• 6.QlX>,O

8.29.4

10.1

.

92.505,7'

86.832,3 86.832,3

114.000,0 114.000,0

92.505,'1

"'" '

,1.999.146,6

.t,"'c..
;1. 1'1

-.--

�
QO

".

-'"��---- ta:" t -0 Ê aos

HOSPitais e Casas dê Saúde

8.48;'4 �spes!\s Diversa!>

10.3' 1 Santa Casa de Miseric6rdiâ 70.000,0

2LlIospital de Crianc;as , ; "," ,'20.000,0

8.29.4

3 Hospital pr, Vitor 40 Am�!\al ','" ','"

Maternidade e Infância,

�spesas DiYl:lrsas

E:sco}.a Maternal da Soeiedacíe de. àocor-

ro aos Necessitados OcO ••, ••••••• '.

Educação e Cp'ltJU'&

�spesas Diversas

1 Faculdade de Engenharia , •.... " .•.•

2 Faculdade �e MediciDa ,' .

3 FacUldade de Direito .. ,: "., .

4 Instituto Técnico de Agronomia QUÍ-

mica e 'Ve�rinãria .' .

5 Instituto de �úsica do Paraná "Mens-

slng" , : ".c , •.•.,.. :..•,'.' ••

6 Academia .de MúSica do Paraná .. ',' " .

7 Escola de �senho e Pintura "Alf�ed.o

Andex:s�'" .......................•....

8 Museu Coronel Dàví Caméiro '.

9 Desenvolvimentocta Arte e da CultUra

Outros Auxílios

Despesas Diversas'

1 Sociedade Beneficente dos servidores

do Município .; ......................•.

2 Jóquei Clube Paranaense , ' , .

16.000,0

15.000,0

12.000,0

10.1

8.38,4

10.41 24.000,0

24.000,0

12.000,0

,24.000,0

4.800,0

4�800,0

4.800,0

720,0

36.000,0

8.98.4

.lO. I;

102.000,0

16.090,0

135.120,0

31.000,0

1()'J •. OOO,O

16,000,0

135.120,0

31.000,0

...

."

'-./

-o

I;



�-�------,-----�� ...." -----------------.--------
OqDIGOS

IJESIGNAÇAQ DA D�ESA

Locai Geral

Parcela Consignação �fetiva Mu..tações T cft ao i

PairimoD!afIJ

8.95.4

10'.10

8.25.1

10.11

10;,13

10.13'

8.99.. 4

2 -"- Previdência MUnicip�

DeSpesas Diversas

Funcionários APosentádos .....•.•...." •.

Despesas Diversas

Qispo.n.n)ilidad� . " , 1,••, ",

Desr>esas Diversas

Contj:ibuição pa,ra. a 'Legião Brasileira de

AssistêncJa ; ; '.

Despesas Diversas

Contribuição para previdência do Pes-

,soa! operário ,•., ".••. , , .

Despesas Diversas,

E�nsõçs Diversas .•.. ;." ,.:.
a D." Herml!Úa l3eel,iI1g 0'.

a D." ,HeTcma pepíowsld .•. ; ..

3 - Outros Jmcargos

Junta- deAU!!tamentQ Militar

Pessoal Var,iáVel

Gratüicaçáo e salários.• '_'" ,"" •. "••••• ,'
Manu�çiio.de Próprios Municipais

Despesas Diversas

l-Seguros e Oonservaçá9 ••.•...••..••••

2--Luz a, ,Fôrça ' .

16Q.44;9,6 160.449,6

12.450,0 12�450,O

,10.000,0 10.000,0
I

to
o

90.000;0 90,001>,0

1.680,0

1.200.0- :táSO,o '2.880;0 O\!

10:680;0 10.680,0

�

30.000,0

18.000;0 �.OOO,o 48.000,0

• , . ..... � .. l' ....,' _ �,. � -

I;)l

8.08.4

10.14

8.99.0

10.15

8.11.4

10.16

8.99.0

10.17

8.92.4

10.18

8.99.4

10.19

1"1'

Assistência aos MunIcipiOs

Despesas I?1ve.rsas

Çontribuiça9 ao Departamento das Mu-

nicipalidades .... '.' .,,, .....•..,, ••••••.••

Serviços :Extraordinários

Pessoal Fixo

Gratificação por serviços extraordiftários
'Descontos sôbre impostos

Despesás Diversas

Descontps de,5% sô1,>re pagamentos ante-

cipados ..............•.•.•.••.• ',' •••..•

Gratificações Adicionais �corporadoà

Pessoal Fixo

Q-ratificaçÕês adicionais. :lncorporados. aos

vencimentos, de acôrdo cÇ>mo Decreto

I,.ei Federal n.• 4.860, de 22-10-42, confor-

me tabela expl1ca�iva .

Indenizações, Restituições e Reposi

ções

Despesas Divers!!os

Restituições de. Impostos e Taxas

Despesas Eventuais

Despesas Diversas

Eventuais '........•.....••••••

TOTAL DA DESPESA

50;000,0' 50,000,0

12.000,0 ,12.000,0

180.000,0 180.000,0

I
to
...

60.180,0 60:180.0

'.

10.000,0 10.000,0

40.000,0 40.000,0 L 084.759,6

11. 450.813,1 2.149.186,9 13.600.000,0

r - _.. ..=;==' - =�===========
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P R E F E I TU IA M UNI C ! P,A L D E C U R I T I B A

ESTADO 'DO, P:A,RAN,Á

Ártálise das Repartições IJor Elementos
l

•

Material I 'Material I Despesas
Perrnanenter de Consumo Diversas

� 2 f � 3 �l,--" 4
I ' ,

�

R �. P A R 'I' I ç 6 E S

Pessoal

Fixo

Pe�oal

Variável

o
,

,

í
1t,"I.� --- �_._.�

1

ai
....

o

8

%

A D' M r N 1ST'R A ç li: o M UNI C I P A, L
"O)

w

�ABINETE DO PREFEITO

TOTAL ...•... : .

48.000,0

21.960,0

59.960,0

12.()OO,0k>vêrno /' ,_ .

'uncionalismo .................................•

12.000,0 81.960,0 0,60

r-t------------------------'"""----

tEPARTA..l\iENTO DO EXPEDIENTE E DOI---."......".....-------------------"----"-'-----

PESSOAL

liretoria .. : ,. ............•... ; / .

,écção do Expediente , .. , .

,ecção de Pessoal .

42.720,0

65.379,0

41.160,0

3.600,0'

15,120,0

7.200,0

6.000,0 22.500,0 5�.000,0



REPAR'l'IÇÕES

pe�39ll1
1

Pesso.�l , Material f Material �i>espesas

Vi;q, i Variável' i Permanente de Consumo Diversas I te

I I�-- . -I� .' .I
...,

I %
o

O i 1 . 2 3 4 8,

��

7.200,0 19.800.0

26.�,O 20.000,0

183.336,0 45.720,0, 26.000.0 22.500,0 52.000,0 329'. 556,ti 2,42

Serviço de ConllUlicaçÕes •... I' ••••••••••••" ••••••

BJbUoteca P-úbUca de Curitiba ..........•.. ' ••... ,.

TOTAÍ. •••••• � 'f�.-' •••• -,-

�EPARTAMENTO DE FAZE�A

Diretoria o ••••;. o ••••••••••••,•••••• '.'" •••

Dfvisão de Contabilidade ..

DiviSão de �Receittj; e Tesouraria ..........•.......

Recebedoria epagadorla ..' " ....•..

Quebra de Caixa ,...•.....•

Revisão e Preparo da Receita ' '.

Emissão "e Contrôle da Receita , ......•..

Divisão de Fiscalização o 'O, .

Locomoção .. o •••••••••••• '.' •••••• "�O ••••••••••••••

DeJ?Ósito. de Inflamáveis . o" •••••••••.••••••••••••

Aferição d� Pesos e ¥ecUdas ..

Matadouros MlUlicipais .. , .............•....•... 'L.

Serviçq Sanitár�o .....•............•..............

T<YI'AL • 1_' •• ,I' � � !. 0,1 ........

43.560,0

92.8801°

3.000,0

94.800,0

2.040,9

85.800,0

69.840,0

342.840,0

6.000,0

15.24Q,9'

25.920,0

1.8.7?0,0

67.8ÓO.O

3.000,0.

4.000,0 (XI

�

2.000,0

16.000,0

139.9po,O

3.660,0

8.400,0

7.320.0 36.445,2 50.000,0 11.000,0

19.200,0 3.000,0 12.000,0

1.000,0

117• .180,0 20.000,0

;,000,0 4.óoi>,O
'.

8tilJ••M.{)!0 • 15.5'. 'T.�0,0 1.328.595,2 9.7'1,154.95,0;046•445:2 103;000,0"
" !'

,J
,-'o • �-., -� t > ..,' "., ,. ".

/ . t;t

____.-.-... - n':�'\,, .... ..... ....oiltl:J...".... ....-;...,---- ..........!!!!!II......---iiõi!l!!II!!!!

�.

DIVISA0 DO .MATERIAL

.Divi,síj.o do Mll.ter�.!11 ' '.•• '•.•

TOTAL .... ,., ,•.' .

PROCURADORIA MUNICIPAL

.Procuradoria o" o' o. "0 o ..

Serviço. da Divida Ativa .... ',0 00. o •••••• h.o ••••••

TOTAL, .,. o •••••••••••
t

SERVIÇ0I>J;: ESTATíSTICi\

Estatística •••••••• � ••••••••,' •••••••'.•••••• o., .

T,()TAL ••• '••. , ,

fJlEPARTAMENTO �E OBRAS E VIAÇÂ,O

Diretoria 0." o .

S€rv�ço de Protocolo Expediente e Contrõ1e o •••••

Divisão Técnicâ e de FlséiU1Zàção .. , .

.Fisca1ização de Contraíos e Concessões .

Divisão de Pavúnentaçãó ............••• -.•...••.••

Conservação de Í,ogradoW'os Públicos .......•, .

Constt;ução de Logradouros Públicos o " .

DivIsão de Viação e TranSportes .. -•........•• 0{.

Viação , ' " .

48.120,0 6.546.0

6.540,0 .

3.900,0' .1.<loo,O

3,900,0' 1.()QQ;0, (l1.5ElO,O 'O,4S

-_....... ; ..

5.500,0 6.000,0

36.000,0

5'.500,0 42.000,0 136S80,0 i,oo

2.000,0

. �.ÓOO,O48.120,0

38.760,0

47.520,0

---

86;'280,0

3.0oo,Ó

3.000,0

27.720,0 2.000;0 elO
ti>

4,360,0 1.200,0'13.200,0

(

27..720,0 2.900,0 4.360,0 48.480,0 0,361.200,013.200,0

42.720,0

3�.960.0 4.800,0 15.000,0 22.000,0

67.209,0 4.800,0

86.280,0" 950,000,0

31.320.0'

46.?20,0

67'.920,0 555.120,0 340.000,0 546.947,6

31.320,0 1.004.424,0

48.240,0 5.000,0 110;000,0 70.000,0



...

. Pessoal Pesso!j,l Material Material Despesas

-F:i�o VariáveL Perinanente de Consumo Diversas, �

R E P A R'I'I ç, O E S � %
o

O 1 2 3 4 E-t

Matas e Jardins .,0 ..

Transport�,' Depósito e ofiêip.a.s •••......••••••••
Divisã,o de, Saneamento e Limpeza Pública ••••••

\

TOTAL .•......••• '•••••

, ,,,, l'��'

'DEIJARTAMENTO ,DE,EDIFICAÇOES, C.ADAS-

TROE PÁTRIMONIQ,

Diretoria , : •......................•.

Divisão do Plano aaGidade : .
Divi�ão <'\e �icaçÕes .....•...................•

Divisão do Cadastro .

Diyisão do ,Patrimônio '" oc ••••••••••

.Cemitérios ' "', .....• ; ...•..•

TÇ>TAL •••••••• o" •• o., ...

DíVIDA,POOLICÂ
Emissâo.U':!lif�ca,çãó e Consolidação .'....." .. oco •••

EmpréstiIno da Caixa EconÔmica Federal, de 194,1

EmPl'cstllno da caixa Econômica Federal, de 1943
" . I

t:OTAL o •••••••••••••••
"

11.520,0 .\

39.720,0

í04.�80.0'

616�80{)IO-

3.000,0

51.000,0 393.000,0 30.000,0

92�.,75.2,º 10.000,0 100.000,0 470.000,0

-'

2.497.896,0., 81.000,0 968.000,0 2.066.947,6 6'.230.643,6 45;�

!i5'44()"O

39.240,0

85.800,0

90.600,0

104.880,0

30.240,0

, '406.200,0

10.000,0 24.500,0 t:'

54.980,0

18.120,0

38.580,0

64.140,0

520.000,00 co
o-

1.132; 000,0

JO.ooo,O

10.0qO,0

5.000,0

5.000,0

1.152.000,0 2.298.520;0175.820,0 44,500,0 520.000,0 16,90

l---,..,..-----------------------------------------,,.'I
�

'-/

420.550,0
1.399.257,6

171}. 338,0

1.999.145,6 1.999.145,6 14,'JG

'\
\,

---.. � Jte"!�":: � - -,r _."7i:z _.. "'_.

•

ENCARGOS DIVER,SOS

Alnparo às Sociedades deS<>corro ,- .•..........•••

Hospitais e Casas de Saúde ....•.........•.•....

Maternidade e Infância " ," ...•. , .. , .••,'. �

Eflue,ação e, Cúltura ..',' ' , . 'Co • ,",', ..

outros Auxilios .................•..•. , '

Previdência Municipal , .• , o o

Jlll1ta de Alistamento Militar o., ...•..•.........•••

Manutenção de Próprios Municipais,..•. o ••••••••

Assist;&pcia aos M11I1icipios ................•. , ...•

Serviç� Extraordinários ' .

Descontos sôbre Impostos- o •••••••• , •••••••••• �

Gratificações ,Adicionais tncotporadaS , ...........•

Indenizações; Restituições e Reposições, .........•

P!espesas Eventuais ., ....•...•.....•. ','" .-•..••,0 •••

TOTAL '.•.•.. , ',"

TOTAL GERAL .............•..,.

Confere

(a) TEOI>OMIRO FURTADO

Contad<#

114.000;0

ÍOO:OOO,O

16�OOO,O

135.120;0.

31:000,0

275.779,6

10.680,0
.....

48.000,0'

50.000,0

12:000,0
J

• 180.000,0

00.180,0
r

10.000,0

40.000,0

1.001.899,6: 1.0841'759,6 '1,98

CJ)

"0&

'72�'180,0 10.680,0

-�.,.._�------------_-._-:._-------------------------'

2.379.036,0 2.905.616,0 1. 312 .445,2 1.151. 760,0 5.851.142,8 13.600.000,0 100,00

17,49 �,65 8,47 100.0043,0221,37

Visto

(a) BEN,*DI'fO DA,. C()STA COELHO

Chefe da Contabilidade

yisto

(�) CARLOS ANToNIO DE ASEVEDÓ
Diretor de Fazenda



PR EF EJ TU R A M UNJ CIP A L DE GURi I I B A

E8TA'OO DO ,:pARANÁ

'Análisés' dos Serviços por ;�lementos

Códi?o 1

Ge:r:al! 1
SER'V,l.Ç'ÔS

I .- ,,' 1--,--,--, ,"-',-,

I Pessoal , pe�soal f. Meterial Mater,ial" nesP,esas
Fixo "Variável l.Permanente de Consumo Diversas

� -�,""","'-*':� ---�M-�- :)i ,'----'-'-,..,-

Q . 1 '2 3: 4
. . , I'

%

8. ° ADMINI8TRAÇA GERAL �

8.0.2 Govêrno: ,.. ', .....• ,'. �"" �' '. ,' "1' -" ','
8:0.4 Administraç!Âo Superior � ..' .. , , .. ,.i .

8.0 ..6 ,Serviços de Inspeção '" "

&' O'. 7 $erviçosTécnicps Especial�os .. ", .

8.0.9 Se:r:viços. Diversos ' .. r:. ,., 0> ..

TOTAL -

8.1 E�A(JAQ- E 'FISCALlZA(JÃQ F:QlAl\fCEIIÚ
8.1.'1 ,Serviços de Arrecadação ' : '.
8;1.i SeJ;viços de Fiscalizaç'ão ,. " .

11, 1.3 serV�çps: Diyersos , ; .. ' .. ,., ' "

ett
..,

o

Ei

'12.000,0

6!Ul60,O

,

.' , co
.. co

�81:,41% 3.600,0 19.000,0 49.000,0 52.000,0

86.280,0'

:177.480,9 �6.'100,0 69.445,2 101.260,0 !3 , 200,9

2:n.296�0 43,320,0
.u'

1.095.456,0 133.0�Q,O 88.'445,2 150.260,0 77.. 200,Q 1.�.. 381,2 11.35

. "h

47.g2'O.0
A

�16.000:0

,/
374.760;0 19.200,0 3.QQo;o 13.. 000,0

!;f�.560,0 . 3.000:0 5.500.9 145.950,0

I , - ';.. -" •.'" ," "" ,.i
TOT� ,.,." .. , ... ,.... 546.840,0 19,200,0 6.000,0 ,J8.5oo,o': 361.950,0 952.490;0'1.00'

(.

-......... � ---
4>0 ",f"\,'__... ....-;;.-..,..,...�_...,.,.."y,.,..,.,.._......Iio.;............�..........----.,..---------�------------

8:2: SEGlURANÇA pilBLIOA � ÁSSISnNCIA�

SOOIAL

� ,,...

• r

.,f

",lo I.

8.2.5 ;ServiçOs :pi\Ter'sos dêSe�ança Pública .. 10:,680,0
8.2.9 As�i�tência Sócial ' '., '.. oi.. 130;000.0

i'-, . " ' ,v' 'li:., , ""'., ,

• 'I'Q'I'AlI ......... 0.' ..... 10.680,0, �30.ooo,0 14Q.680.() 1.03
. ,\-----"-----,,,,,..---�........_-----,,.,...,---_......._-----,.---,----

, " '.." i

8.3.3 Ensino..' ptirnário"SecundáIj,o ti. Óbmple-
'mentai', .' .. ' ",.,. ,'J ••• ;.',.' •• ; ••••

8.3.4 t>rg'aos cultur:ais ., '

8.3:8 Subvenções, çõntribuições e Auxflios' ,

'"
'I'Q'I'AL .. , ...... ;.. :..... 26 , 81lO,0 957'.2Q�,0 .• n� .�n n _.

8.4 SAÚDE PÚBLICA

,8.,4.9' Serviços de Inspeção I.' , .

8.4.8 SÍlbvenções, Oontribuições e Auxílios ..

8.4.9 Serviços Diversos '•...co'" •.••••••••

\

TOTAL ....." .. ,........

1-'-------------'-"------------'-'-'....

á.3 EDUCAÇÃO 'PÚBLICA,

8.6 SERVIÇOS INDUSTRIAIS

8.6.9 Serviços Diyersos .. ; ...•........ ,' .........••

TOTAL ••.••.•.••....••

. ,

;�

26.,880,0

937.2oo!0

�O.,ooO,O

135.120.0
,

,-- O)

1."".' �"YJU
.......19.200,0 8,23 .c

L ,o,. l

.,4'.000,0
..

102.000.0
j

106.00ó�Ó'

. ,

305.000,0 2,26

I

,

.'
"

,

,

171.140,0 l,iG
J

1
,

J
I

I

,,,

67.800,0 2.000,0
r

67.800,0

130.000,0

130.000',0 2.000,0

33.960,0

33.000,0

117.1,80,0

'117.180,0

20.000,0

-
20.000,0



\:

6ódigÔ
I I

Pessoal I Pe�soaJ Material Material Despesas

Fixo

I
Variável Permanente de Consumo 'Diversas

I
cil

S'E ,R 'V I ç o �
...,.

] %
G�ral. o

O 1 2 3 4 ti

8.7 DívIDA, PlJBLICA

8.7.3 Amortização e Resgate ,., .

8.7.4 Juros ;." •...•"'; .' ;•. ; ..
t,_

! 836.741.7

1.16�,403.9

1.999.145,6 1.999.145,6 14,79TOTAL' ••.•••.•••••••••

8.8 SERVIÇOS �J!: 'QTILIDADE PtJBLICA

. • t
8.8.1 ConstruÇão e Conservo Logradouros Públicos

8.8.2 C�lI).l'trução e Conservaçjl.o de 'Rodoviàs ".,..

8.8.5SlServiços d� Limpeza Pública .
8.8.7 Construção � Conserv.Próprios ;PÚb�ico3em

Geral ..•............•....•.. "0 ••••••••••••

ll. S .,8 Uuminàção Pública .

8.S'.9 Diversos •....•. "" ..•. ,., •..... oc ••••••••••••• '.'

'8.9

8.9.0

S:9'.1'

8.9.2

8.9.3

8.9.5

ENCARGOS DIVERSOS

Pessoal Inativo •. ' •..•.......•....... '.....•.•. ,

Oontribuição para. Previdência ......•... "

Indenizações, Reposições. e Restituições •. ,

�cargos 'Transitórios 1 ••••• ; ••••

,p�nsõés Diyer:sas ...........•... :.•...• ,......

1 .. :..: --'''-'- _.._--

157.0S0,O 551Ü20,0 343.000.0

48.240,0 5.000,0 110.000,0 70.000.0 C'
C>

104.280.0 �.752,O
..

�

....

85.800.0 18.1�M 64.800,0 10.000,0

. 950.000,0

140.520,0 1.123.544,0 61.000.0 498.000,0 1.56(J.947,6

535.920.0 2:6,ª5.536,0 130.S00.0 961.000,0 2'. 5S6� 947,6 6.840,�3,6 60,30

-

�.

160.449,6

l00.QOO.O
�

10.000,0

�2,�50,O

2.880,0 o'

i/'

.rorAL' .

'-'H �G ....... 1' ""�--�-

____________.....t'l1""�' te ti 't ZZT�.. � - . ��

8.9.8 Subvenções, contribuições e AuxUios '.

8.9.9 Diversos •.. , , .•.••.• , .• ' ..
'72. 18Q,O

oi2.iso,o
_'.l,_

81.000,0

. 88.000,0 11

454.779,6 526;959,6 3,88

m. ...... : ...

.. �,..,..,. .........., ..

-" .....'"'.Q.LU,V :;'.-;::';.�5,� 1.151.760,0 5.851. 142.S

.'

17.49 21,37' 11,,?o 8.47 43.02:

CONVENÇliO PARA OS ALGWSMOS DQJi
ELEMENTOS ..

•
Pessoal Fixo .•..•. ,;'•....•• , .•••.0

Pessoal variável .:•• , ....•.. ,.. 1
Material permanente ..•. , .• ,.. 2

,Matelia1 de C()nsumo ., •• ,.,... 3

Despesas biversas, . " •..•••.••. : • 4

\O
.�

•

"



P R EF El TU R A Mi UNI CIp:,A L. D E C U R I T I B A

ESTADG DO PARANÁ'
.- ...• -,

..

,

Anexo ao OrçaiJ;tento da Receitá para 1945

PElNoMINAQAOPADROJ::rrZADA

o 4

Código.1
'�e�ai' I

I'

h.H.l
0.12.1

0.17.3

0.18,3'

0.27.3

Imposto Territorial . '" 'i' ..••••..•

:J;mposto I'r�cUal ., , ;, .

Impos� sôbreIndv,strias e Profissões' .

Imposto de 'LicenÇa , " , .

In,lposto sôbre Jogos e Diversõ"es ' .

Total dos Impostos , .

'1.21.4 Taxa de Expediente. . ......•..... ,....., ...

1. 22.4 TaXa � Custas Judiciárias.e Emolumentos

1.23 ..4 Taxa de FiscaliZação 1 Serviços Diversos.

1.,�.1 Taxa de Limpeza Pública '., :�' ..

1,25.1 Taxa ,de Viação' ; '.

TQtal das Taxas ... '..........•.".•••. .,

l

I�CI,D,.tNC:rA

,3
Total 1%2.

250.000,0

;3.350.000;0

i 1;'"

�."
,.,

'1.300.900,0

1.700.-000;9

380.000,0

� 3.380.000,0
I'

100.000,0

300.000,0'

40.000,0,

,
,'!

�

'.l\Jo.c ....

3.600.000,0
6.9�0.900,O 51,33

" ,

'W:' 6ÕÓ , 000,0

450.000,0.

1.1OO':OÓÓ,Q 440:'000,6 1.540.000,0 11;3:l.
�

� O'à

:�.oq) �ell� !lnóblliáría " ,.. iiw:�,6' ," "
2. õ:to1;teiicía de Càpit�is .' ,., : , ��QOO',O )

�\

•''O..� • '1:-._-, . -, .�...... �.,. _._ - -e t t ":I,!11

J.02,O' 'Comunicações .•. o' , •.•• '•••• ." •••••••••

�:d5.0 E'l!!t�belec�'ênto e SeJ;viços Diversos .

!I:.12.0 Receita dos Cémitéi'iós ..

!I:.13,0 Receita dos; Combustíveis e Lubrificantes .'

5.11.0 AliehaçãoI4,e Bens Patrl,mOníllois .. ;' .. , .:.

5.12'.0 Cobrança da DíVida Ativa "" ..........•.••

5 .14;0 InàenlZaçãese Restituições Diversas' ;' .

5.16. O Quota de 'Flsca�ç�s piversas ., ..

5.20.0 Contribuições Diversas , ••. ,....... ,.•...••...

5.:h.o MultaS "' ; ....••..." .. , .. � .....•.•. ,,�'..

5.23,0 Eventuais .' ; .., .

Total das demais' RubrIcas ... � ....,

TOTAL GERAL. • .• '.' '.' ••

130.000,0

810.000,0

130.000,0

200.000,0

000.000',0,

1.200.000,0

10.000,0

35.000,0 '!

616.400,0 •

66.000,0

102.600;0

9.080.000,0

"

5.080.000,0 37,35

I,

440.000,0 13,600�OOÓ,OlO\O
'C,

c.>5.080.000;0 4.,700';000,0 3.380:000,0

% .... , ••• ' • . .37,35, 34,56 24',85 3,24 100,00

INCID�NCIA DOS IMPOSTOS E TAXAS

Confere

(a) TEÓDOMIRO FURTADO

Contador

o - Sem Classificação

1 - Propriedades

3 - Atividad�s d� Contribuintes

4. � Resultante da AtiVidade do Estado

Visto

(a) BENE.QITQ DÁ COSTA COELHO

Che�e da C911tabm�de

Visto

(a> CARLOS ANTONIO DE ASEVEDO

Diretor de Fazenda



P R E F E I TuaA M UNI C I P A L D E c Da I T I B A

;ES'rADO no PARANÁ

Ql.ladro Comparativo &às Previsões Orçamefitáriasdos anos de 1944 e 1945

OÓDIGOS

-- .. --------

RE'OEI,T�

LQcal Geral,
li'

1944

-----------��-----------------------��--�------,.�-------------�---------

1�5

Para. Menos

1945

% %

1944 1945

1

0'.11.1

1.�

0.12.1

1.2

'1.3

0.17.3

1.4

0.18.3

���
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

RECEITA- ORDINÁRIA;

�'RECEITA TRIBUT.t\,RIA

a) - Impos�eos'

Imposto Territorial

Imposto.' s/frentes não edificadas e outras

Imposto Pret4al

1 - 'Imposto Predial ", ,:' ,

2 -�mpôsto Suburbano , .

Impostosôlire ,Indústrias e ProfiSsiíes"

:Imposto sÕD):'eIndustrias.e'Profissões ,.

,ImpostO' de Licença

1 - Alvará e Continuação ...•..••••••••

2 .. Imposto sôbre Veículos ' ..••

3 -Gado abatido fora do �t�d4úro .. ,
" �. - Imposto de I'ubllcidade ..••....•....

6. - :Matrículi' de An1máfs � •••••••••••••
�,-'�arcação de Veículos ..•.......•..•.

260.000,0

3.200.000,0

200.000,0

1.300.000,0

1.200.ÓQO,O

250.000,0

90.000,0,

30.000,0

lQ.OOO,O

20.000,0

Para Mais

1945

250.000,0 10.000,0

,;o
.,.

I'"

3.2PQ.OOO,0

150.000,0

J:

50.000,0

�

1.3oo.@O,0

......

"
1.200.000,0

250.000,0

90.000,0

30.000,9

10;000,0

00.000,0
;.

'<

-� --..:t---
,

]-..�_ .. __ ..t.- r' t

1.11

0.2'1.3

1. ia

'1 - Locação para '�talação de Bombas

,Gasolina '.' ..

'Imposto sõbre .Jogos e DIv;ers6es

Im�osto sôpre . Diversões Públicas

b)' ':' T,a.xás

1. lU. 4 'Taxa. de Expedien�e

1:13 Taxa de Expediente ...•......•.. , ..i ••••

1.22.4 Taxas eÓU�ta!l:' Judiciárias e Emolumentos

1.1' Emolumentos em Geral, .. : '/ .

1•••6 �de J.l'facaUzação de Serviços DiversoS

1.15 Taxa' de Aferição de Pesos e �edidas .... '

1.24.1' Taxa de �impeza Pública

1..16 .Taxa de LimpeZa Públ�ca .

1. 25.1 Taxa de Viação

'1.11 Taxa de Calçamento ' ..

�
. 3.01.0

lU

2.2

2.3

9.4

, .

2.02.0

100;'000,0

380.000'/J

2O,�,O

300.000.0

, �.ooo,O

650.000,0

450.000,0

8.500.000,0

40.000,0

400.000,0

150.000,0

40.000,0

634.000.0

1.00.000.0

889:090,0

"

100.000,0 80.000,0

300'.000,0

M>.OOO',o
7

650.000,0

�
450.000,0

8. 520;OÔO,0 8O.�,O 67,48 62,6r)60.000,0

40'.000,0

650.qoo,O

150.000,0

250.000,0

40.000,0
��

880.000,0 250.000,00 4,84 6,47



--- -- ---

8 �ECEITÀ fflD,USTRIAL '

S.02.0 Cómuniéa9�

Renda êIolserviços T�lefÔiúcos .. ",'" ",
;Estabelecimen,tos e Serviços Diversos

1 - Matadouro ' ' . -: ...........•

�,- Dep;6sito de Inflamáveis ..... '.. ,.....

dÓDrdos �

BECEI�A

Local Gerat
1

3.1

.3.06.0

3.2

s.à

•

._�� .... - �� -- . -�

\,

-."" .---J"
__� � �_ �. r ...", "Isi"z",;e, -,.,... Z" � -- ó �� ) $ f !'

TOTAL DA RECEITA ÉXTRAORDINARIA ,,2.520.000;0 2.Q30�OOO,0 7.400,0 417.400;0
, , F'" ,�-, "":;"'--""-�; -�-- "'-;"',""-,=='==-

TOTAL G ERA L �.,........ . 12.9�?:000,0 13.600.000,0 680.0001°
R E S UM O - ....., - . ----,------=---

Total da Receita Trlbutárlá. ,

Total da Receita Pat!-,Unoiúal .

Total da Re,ee�ta Industrial :

TOtal da Receita Diversas.. .....••.

Total da, Receita Ex.traord,lnãrla ., ..
�lO.ooO,O'

'r9 T .Iq:.. .'..... .... 12.920.oo0,pI3.6oo.000iO 680.000,0
:!:::=::t=-� '=:.. :::::••.==,=:::':::::===========

6',&

6.20.0 Contribuições Diversas > "
, ". . _ !I.' fIi )' ,',

1 - ;�qtl;\ .para fis?alJ��ão ��c� :de
. 'copsumo 4� ene�a 'elétri�a; ..�••.•;.

,2 - Contribuições ,especiais de calçamen..

to:

Lei, J:l..o 725 de 4-5-1928. .., \ .

Lei n." 25 de, 24�6_1936 ..•....•.•.

6:2;1:,0'0 �U,ltas,l.'

1 - MuÍtas sôbre Impos�o� " ., .

2 - Mt.Ilta� por IrifraÇões "" ' , , ..

Eventuàis

1 - Eyentu,ais' ..,0 •••••• , ••••••••••,., .

2 - Venda de, placas / ; .

5.6

5.7

6.8

5.9
0/ 6.23.6

5:10

5.11

•
lL4QQ,O 11..49Q,O

�

!o.ooop

" 600.000,0

5.000,0

600.000,0

$'.000,0

50.000,0

15.•000;0

lo6.oOQ,0

5.PQO,0

50:000,0

16.oqO,O f i.ooo,O

100,000,0

2.600,0 2.400,0 <

á.soo.ooo,o

630.J),OO,0

.940.000,0

330�.poo,O

2.520.000,0

, 8.520.000,0

�80.'OOO,O

940.000,0

, S30,QQO,O

2.930.000,0

20.000,0

250.000,0

17�70 �1,54 .o
�

Ú)O�OÔ--1ÕO�ÕÕ
� ....�

67;46 62,65

�,84 6,47

M6' 6,91

�,54 2,43

17,70, 21,54

100.00 , 100,00

Confere

(â) TEQnOli'URO FURTADO

Contador

Visto

(a) BE:l\"EDlTO .DA COSTA cmiLRÔ

Chefe da Contabilidade

Visto

(a) CARLOS ANTONIO DE ASEVEDO

Diretor dé Fazenda



.

I'"

Tah�laExplicativa das GratifiçaçõeS"Adiçion�is' ipéor-
�

I)Oradas .aos vencimentos deá,côrdo com .0 DeéretQ-Iei

Federaln.o 4.860, de. 22-l0�1942

AI:>rçI0�AL

INCORPORADO

Ir

Carlos AntQnio de. AZevj::do' " ..•........... o •••' •••• "....... 4."500,00

Alvaro de Angrade •... '0 •••• ,••••; •• '" '.0 ... , ..cO , ••• : ••• ','" 4.050.00

João Américo de Oliveira .. 0', .'••••••••c•••••••.••••••• o..... 3.600,00

Carlos Weiger£ Filho , ......•...... 'C'" .c, •.. '.' ",' 3 .000,00.

Miguel Babí : ........................•.... " ,.."".. 2.400.00

João' ]i'agundes Barbosa '.......................• ',' t,.. ...•. 2.400,00

João Schleder. Sobrinho ,. ',' '.' "'" ,.... ..•.•..... �,400.oo

, In�ío Lombardi....•............................. ".. ' •.•..., ..... ,2'.109.00

Arigelo João GotarçU ,., 'cO •.••• 2.100.00

Fred:erlco Kirchgassner ;... ..•.. 2 . .100.00

BéI. Téófilo 'Moreira Garcez _ o,, ••••••• : -. • • • • • • 1.800.00

Eng. Q!vil João Maceqp de Sousa � ,..• ".: ..". 1.800,00

Antonio Pontaróllf ......•.......... , , .....•; . :' ., o •••• ,. : ••••• "l.!�Op;OO

Pedro Gaspa:rélo.. , , ". 1.650.00

Eng. Civi� JoãO Pere\rade Macedo 1. 1.620,00

4lvaro; Luiz Picheth .....•........... '.' ...............•... '1':200,00

Amazonas de Souz? Azevedo, , ,' : , .'. . . . .. .. . 960,00

Angelo' 13cUÍssiato' .,. " ..•.... ',' '.' .,. . . . . . . . 96Ó,00'

Manoel Teixeira Machado ., } " h ,. 900,00

Joáó Aguida " .'. o • '" .... '., '.' o •• ',' ., ••• '••••••••• , .'••• :-. • • • • • • '960;00

Waldemir Costá .Lim>;!. .. , " .. 'o .. .. .. • • .. 960,00

Bél. Odilon Viana deAi'aújp .,.............................. 960,00

José PaJadino .""',' :':' } ' 96Q,09

BrasílloPerí Moreira . d , '" 840,00

- 99-

_____-'---'-'-'--'--------------AAID;rICCIcIO;NN.AAi:L�
N O M �E S INCORPORADO

4---"-'''--- -..".----.-------:----------------

840,00

840.00

720,00

720,00

720,00

720,00

-720,0°1

66Ô,OO

660,00

660,00

660,00

660,00

660,00

660,00

660,00

540,00

540,00

420,00

420,00

420,00

420,00

�O,OO

360,00

.Bento Dias de Grácia , i' ' .. õ ; •••• ;�•• , .

Valentim Maria de Freit.as ' ..

Abelardo dos Reis Pétra ..-: '.' , .. :" : .

Vitor'Behato o ••••••••••••••••••••• ,••• -- ••••••

José Olinto dos San(os .

..Mercedes Mendes de Morais o ••••••• , ••••• ' •••••

Frederico, Weíss .. , ,.-.'" o - •••••• , , ..

Alvaro José da: Costa ,. o ••••••'. " •••••••••••••• " •••

Davi da Rosa .

Francisco Grande "', _ , ...............•...

Ildefonso ];>enaforte M:arques .. o ••• o ••••••• � .

Manoel Ribeiro de Macedo ., o .. .' " .. o o .,0 •

MÍinoel Taborda Ribas - o .

"Uliss�S,José Ribeiró ., " '.. '0 ••••_, , ••

Walfrido Bueno Ferreira o' o o .

Abilio Rodrigues dos. Santos , , .

Reinâldo Mion o ,. '."'" , '."

Teófilo de Oliyetra Oamargo, .

João Furquim de Siqueira o •

Bonifãdo' Furquim de Siqueira ,. o .' ••••••• '" •••• , •••••••

Lauro .Silva .' ,. o' •

Ricardo Bigattó t •• , ,o ••••.....,: .

Arsenio Misker ';""-'-' , " .•.......•........•...

TOTAL 60.180,00
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ESrrADO
, o

P R E' F E; I TUR A MeU ,N I C l P A t DE CU R I T I B,A
,

DO :pARANÁ

t

Quadro Comparativo das Dotações Orçamentáriàs dos anos� de '1944 e 1945
,

P9QlGO I,

�.Jj:P � ,R,'T 1; ç OE 13,

QEIML

�DlÍiINístJ:tAÇÃO MUNICIPAU
."

Dotação p.o 1

8.02.0

8.02.4;�

é.04.p

8.04.1

8,04.2

<tI.04.a

.�.0*.,4

8.09.9

8.09.1

8.07 O

8.. 07.1

8.09.0

,8..,09.1

,8.34.0

8.34,2

8;(}4,0

8.04.2

8.04.3

8.13.4

8.07.0

GABINETE DO rRJj:F,t;�,TO,

Pes�alF'ixo , ..•..•• "' ..•.•., .

DesI?esas Diversas " ,. '..•. """ ','," ...•
,

TO'Í'AL , '1' ., .

1944
�

."

56.7�0,0

56.760,0

1945

69.960,0

12.000,0

81.960,0�

Para, Mais

1945

Para :Men.os

1945

%

1944

%

1945

{\

13.200,00

12.000,0

25.200,0

...

c
o.

,

Do ta. çã o n.°2

.. ;;(

DEPAR��NT() DO EXI'EDIENTE E. DO

PESSOAL

Diretoria

Pessoal Fixo ,. ' i.
, ..

Pessoal. Variável .......•.•.•.••••••••.•••..••

-i--

?p.52Q,0

I! 3.600,0

42.720,0'

3.600;0

4.200;0

tl

.i

� -,,_..-.--�� -:- --,-.c,� ._� �. 5 JT,J�. )cnt.$ !!lM*

Materiàl PermaneI).te ....•.....••• '••.••• :•••

,Mat�rial de ,çon.sumo .... '.'., ..•.•. '. "C'" •.•••

-DéspesasDiv.ersas '•...... ,:.• , ,,'o ••••••••• '•• '.'.,.

Sec.�o �� �xpediente
,p,essOal FiXo .. '.' ' Co ••••', ,' •••• , •••••• oc••

Pesso!lJ" ,,;a,.riável ''',,' ..

'Secção', de J.essoal

.Pessoal '�o .... 'f' .' •••.••••• , •••••• '••• , ••: ..

�e�soal Variável .., .. , .. , .. '... '.•.. '•.•.•••••.

Serviço !le Comunicaççes

'Pess(}al �Fixo ' '.', ",'.'

Pesoal 'Variável ', .• ,'! .

:BibU�téca .fiJblica� �e Curitiba

,Pessoal Fixo ., ' oco., •.•• ,.,.,

Matez:ial Permanep,te " 00' •••••••• ,••• ','

TOTAL•..•••.' •••••"••• '.

6.000,0

�1.909'�
50.000,0

I

,55'.176,0'

15. 120;Ô

38:760,0

3.600,0

7.,�º9,9'

19.8ob;�'

26,880,0

'fO.ooo,O,

305.656;0

'6.0Q0,O

22 ..5,Wl� ..

5?!JOQ,O

-. !

.:,�5 .3,76{l
15. 120,()'

�l.J6?,9
• 7.'200,0

7.20010

19.,800,0

,26 •.88M

,20.000,Ó

32�.556,O

1.:590.0

'2.,qoD-.O.
,( �.J � "li

10.(flO.Q

2.;�t9.
S'.6.99�

23.900;0

f
,"

�

.

�

....

o
....

2.37 2,41

I
)-

Do.ta,ç-áQ n.o 3

DEPARTAMENTO DE F;\ZENDA

Diretoria

Pessoal..�o 0•••••••••

Material Permanente ' .•.•••••••

Mater�alde Qonsumo -:., i ..

Despesas Diversas ., ......•.••...•••••••••••'

Divisão de Copt�b��dade

Pessoal Fixo .

...

43'.560,0, 43.560,0

.3'.000,0 3.000,0
.... /

2.000,0 �.OOO,O

139\65P,O 139.950,0 300,0

9?280,O 92.880,0 600,0
..4



OóDIGO ..'

R E P A R T lÇ Õ E '8

GE;RAL

8.09.0

8.09.1

8.09.0

8 ..09.0

8.13.0

8.07.0

8.1)7.1

8.07.2

8.07.3

8.07.4

8.12.6

8.12.1

8.. 12.2.

8.12.3

8.12.0

8.13.0

8.13.3

8.69.0

8.12.0

8.12;3

8.69.0

8.69.1

8.69.3

8.46.0

8.46.3

8.46.4

8.07.0

8.07.1

8.0'?3

'" " .. �;

l

Divisão c;le Fiscalização ,

Pessoal Fixo o-o •••••' •• ' •••• .: •••• ; : ••-

Pessoal Variável " •.•• •••••• ....

Material Permanente ,', •......•.•.•••.'"'.

�terial. de ,Consumo < •••••••••••• : •• "

,.

Pari Màis Para Mimos \.% %

1944 .1945 194�1' '1945 1944 �945.

-7�JT:::'i' ""-,.-

3'.60'J,O 3.660,0 60;0

4:000,0 �.OOO,O

14.ooo,ó 16.000,0 2.000,0

3.000,0 3.000,0

6.000,0 8.400,0 2.400,0

96. QÚO,O 94.300,0 ' 1,200,0

I

90Ó,0 l 2.040',0 1.1,40,0
�

o
t-.:l

81. 000,0. 85.800,0. 4.800,0 .1

67.200,0 68.840-,0 2.640,0
....

3.600,0 3,320,0. 3.720,0

225.000,0 36.445,2 188.554,8

36.000,0 50.00(),0 14.000,9,

11.000,0 1.1.009,0

333.240,0

1,9 , 200.()

�2,Ooo',0

-,

342.840,0

19.2Ó0,0

3.000,0

12.00(),0

9.!300,0

3;000,0

8. 0, ..1 Pessoal Varijí,vel ; , .

lI. ,07 , 2: Ma,terial Permapehte : � ••

a.;07.3 Material de Consumo " " ..

Divisão de 'Receita e �esouràriâ

.PesoalFixo ...•............. '........•.' •••••

Pessoal Variável .

Recebedori� .e PagadoHa

Pessoal Fixo' '.' '.' . • . • �.

• Québra, de Caixa

'Pessoal. Fixo , ..

Revisão 'e 'PreparC) da Receita

Pessoal Fixd ..' ........•..... ! .

Emissão e (Jontl'ôle da Receita

Pes!1oalFixo ....." ...�...•..\ .•.. ,-. , ..0'0 •••••••••

PesoaI Variáve� .o' •••••••••• ; ó

:tyraferial Permanente ., .� ,•••••

Material, de; C'()nsumo �;. '.' '.., Oi NU.

Despesas Diversas , ...•••••..•••••' .

#

__.......... ��.....�..._':�-.:� -� ,.. t nb � • -« .:� ........._,.J::;,:.,,-�
.,

. ----_.�

�

(
Loé()l!!oção

Pessoªl Fixo .....••..•.....•.•••.••••••••• l •• 'l

Agências Distritais

Pesoal Fixo ..... ; ..... : ........•' ....••. � •••••

Material de. Consumo '," .i, .. � .'..... ,"" ...••

Depósito de InfIamãyels,

Pe;;;so�!l P;.xo .•... i' ••••••••••.; •••••••••••••••

Mérição de Pesos e 'l\1edidas

Pessoal Fixo " ,,' .....•. , ..•••••••.•

,Material de. Consumo ' , ........•'..•.•.••••

ll\fa,taàouros Municipais'
Pessoai Fixo '..••••••••• "0 •

Pessoal Variável ., ;....••.••••••••

Material de Consumo .........• '.' ,.••••••••••

Serviço Sanit�riq

�essoal Fixo ..

¥áterial de Consumo ;

Despesas, Diversas , •••.•••••••

'ToTAL .. '0,,, ..

6.000;0

24.240,0

'1.600,0

"15.240,0

22.320,0

1.000,0
,i

23.880,0

105.640,0

12.000,0

78.pO,O

2.000,0

2,000,0

1.479.270,0

•
:

I 6.000,0
"1

24.240,0

�.600,0
...

15.240,0

25.920,0'

1.0<10,0.

3.600,0'

18.720,0

117:180,0

20.000,0

5.160,0
,.

11.540,0

8.Ôoo,O �

8

67.800,0

2.000,0

4.000,0

1.328.595,2

10'.320,0

'2.000,0

80.100,0 11,45 9,77231.074,8

Dotação n.O 4

DIVISA0 ])0 �TERIAL

Pessoal Fixo ..............•.. ",". ' ..

,Pessoal' Variável . ., ; ...••.••.•••••

�.rat.erial .,pérmanente .' ..

42.360,0

3.360,0

2.<]00.0

48.1,2:Q,0

.6 •.540,0

2.000,0

5.760,0

3,180,0



CóDIGO

R, E P AR, 'r' I ç õ E S

G,ERAL

� Para Mais Para Menos

1944 1945, 1�!!i" 1945

3.�00,0 3.900,0 ' 300;0
1.000,0 1.000,0

52.320,0 61.560,0 9.240,0

%
1944

%

1945

8.0'7.3

8.07,4

8.13.0.

8.13.2

8.13.3

8'.13.4

8.U.O

8)L4,

,

8.07.0

8.07.1

Material de Consumo .

Despesl'ls. �iversa.s . ", .., ..• , " ..•.•.••••._� _

TOTAL.. ,••.•..••.. '.' .• 0,41

Dota.çáp n;o5

0,45

PROCURADORU l\WNIÇIPAL
.

• Gabinete

Pessoal F!.xo ' ' .• ,.•........' ..

Material ,Ji'ermanente v••••••••

Material de Consumo•............. , ••.: .•.•

Despesas Diversas , , .

Serviço da Dívida ,Ativa.

Pes�()al Fixo ,.' r •••••••••••• '•••••••••••

Despesas Diversas J•••••••••••: ,,'.,'"

"-
TOTAL.••••.•.•••.••••

32.16Q,Q •

3.000,0

lj.Qqo,O

6.000,0

38.760;0

3.000,0

5.500,0

6.000,0

500,0

-,

c'
,�

Dotação n..- 6

1,90

6.600,0

43',.680,0

36.000;0

---

125.?40,Q

47.520,0

3'6.000,0

i3'6.780,0

3.840,0 . .

SERVIÇO DE ESTATíSTICA

Pessoal' Fixo ""', .. ' ' "," .,., .

Pessoal Variável.,•....... " ..,.,........•. ',' ','.'

10,940,0 0,97

27.720,0

13.200,0

27.720,0

13.200,�

",

- - -�..:-"�-;:; -===i/[\....� �n:z= . .
� .� o"�

8.07.2

8.07.3

8.07.4

8.04.0

8.07.0

8.07.1

8.07.2

8.07.3

8;07.0

8.07.1

8.06.0

8.88.'i

,8.81.0

8.81.0

Material Permanen�e .. " '" ....•......•••

Material de. COIlSUlDO ,••••••••• ,•• ,' •••

Despesas Diversas '., •. " ,,'•••••

T<:YJ:AL .• ! ••••• ' •••••••••

'Dotação n.0 7

DEPARTAl\IENTO DE OBRAS E VIAÇAO '

Diretoria

Pessoai 'Fixo oc•• ,' •••• ,,,•••••••••••••'.'•••••••

'Serviço de Protocolo, .Expediente e

Contrôle

Pessoal FiXo ,

Pessoal Variável , � - .

Material Permanente ; ............•..•
I

MateriaL de', Consumo , : '..

,Divisão Técnica e d� Fisca.Uzção
Pessoal Fixo " , • ..

Pessoal variável ' .' ',' .
FisçlJ,lizações de Cofttratóse Concessões

Pessoal FíXo ...........•........... '.. ',' •.••

'Despesas O,iversas " i, •••••••• ,•••".

Diylsão. de Pa.Viment�

Pessoal "Fixo ..........................••..

Conservação de Lográdouros PúbUcos

Pessoal Fixo ,." .

.-"""'1>,"-

•

2.000,0

� 3.960,9'

1.200;0

2.000,p

4.360,6

'1.200,0".

'48,480,0 400,0 0,37

400,0

48.080,0

;:.1'

iI'�

--

'0,88

.43.560,0 42.720,0
840,0

.'

�

"

...

1.2.QO,O

o-

3IP60,0 39 ..96.0,0

(1\

-7.200,0 ,4.8QO,Q 2.400,0

15.000,0 15.000,0

20.400,0 22.000,0 . .1.600;0

67.200,0 67.200,0

2.400,0 4.800,0 2.400,0

83.880,0 86'.. 280,0 2;,400,0

950.090,0 950.000,0

31.320,0 31.320,0

46.320,0 46.320,0

__I



C6DIGO

R EJ;' AR T i ç õE S

--------------------)--"-------'------'----------------------------__.l
� ConstruçãQ de Logradourl!,s 'Públicos

Pessoal Fixo , ; .......•••.••

E'essoatVariável J., ......•.....
. �

Material ,cre Consumo .......•.' .." "

'Despesas Diversas ",' ;.......••.

'DiVisão de Viação. e TransVortes

P.�ssoal Fixó , ','.' ..'.' .• '.' •

Pessoal Variável .., :,"

vfação

Péssoal Fixo .••.... : ...........•....... ' .... :

Ma,terial Perma,nente ......•.. ;" , •. , •••

Material de Consumo" :' .......•.•

Despesas Diyersas '...•. '.' " •

Matas e Jardins

Pessoal Fixo , :., " .

�terial' de COl1SulUO� , ......•••••.

Transp�rte, Depósitos e .Oficinas

:pessoal FiXo : ,: /..co • '••••••

Materl.al .Permane,nte .....................•

Material de Consumo " ; ..

Desp�sas Diversas "' '. '. ',' .

DiVisão de Saneamento ,e Llmpezâ

'Pública

Pessoal ;Fixo .•........ I' •••••• ,•••••••• ,' n"

GERAL

8.81.0

8.81.1

8.8l.á

8.89.4

8,89.0

11.39.1,

8.82.0,

8.82.2

8.8�.3

8.8204

I

8.81.0

8.,8i!3

8.89.0

8.89.2,

8.89.3

8.119.4

8.85.0

, '�l� - �l - -'-t�:h:.t" �"'���.. . """ -

8.85.1

8.89.2

8,89.'3

8.89.4

8'.04.0

8.04.2

8.04.3

8.89.0

8.89.1

8.89.4

8.87.0

8.87.1

8.87.2

8.49.2

8.33.2

8.87.3

Pessoàl Variável , , .

Material :Permanente .. , , .. "," .. '," .•

Material de ConsumO J ••••••••• r ••••• '\••• / ..

Despesas Diversas ...•... "" .• ,., .

TOTAP..............•..

- .� .,'"

665.880,0

10.000;0

80.000,0

280.000,0

5.664'.028;8,

928.7�2,0

10.000,0

lOp.O()Q,O

470.000,0
"1

61� 230. 643,,6

'262,872,0

--.,.;:(0' -:....

..

266'.361;20

.. tri $ti !=t-;

-,

43,84 4�,82

,20.000,0

190.000,Q

832.97�Q

Dotàçã.o n.o 8

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇ(tES', CA':

DASTRO E PATR'll.'1ÔNIO

..,.

Diretoria

PesoaI Fixo ........•.•...." , ; ,'

Material :perma�ente i'••••••

Matérial de Consumo , o , ....

Divisão do Plano da Cidade .
Pessoal Fixo o •••••1 0 •• o •••• " , ••• ;

Pessoal Variável , " ......•. ,

Despesas Diversa's ..............•....... , ••

Divisão de Edificaçi'es

Pessoal Fixo .

Pessoal Variável ...........................•

Material Permanente , ..

Material pétmanente 1 ..

Materiál Per!Danente .,. ',' ..

Material, de, donsumo ...................••

DiVisão do Cadastro

Pessoa� Fixo ' , "," .
8.07.0

...

I

\l
,

55.440,0 �5.4ílO,O

10.000,0 io.OOO,O

20.�,O 24.500;0 4,500,0

36,240,0 39.240,0 3.000,0

18.240,0 54. 980,Q o 36.740,0

600.000,0 520,000,0

84.360;0 85.800,0 1.440,0

14.400,0 18.120,0 3.'120,0

70.60'0,0 61:.800,0.

130.000,0 130:000,0

850.000,0 937.20Õ,0 87.• 200,0

5.000,0 10.000, 5.00{),0

90.600,0 90.6QO,0

80.000,0

5.200,0

...
o
...,.,.

�



\,----------------,...,.,.,."--.,.-.,......,.....---------"-'---------,...---------
CÓDIGO

q�

8.07.:1

8.07.2

8.07:3.

8.09:0

8.89.0

8.. 89.1

8.89.3

8.73.4

8.74.4

.8,i'73.�

REPARTIÇõES

'Pes�oal Variável .•.....................•.. �'.'

Mâterial Permap.ente ..: .•........••.• , •••.•••

Material de Cfonsunio ......•.............. '.

Divisão do Patrimônio' I

Pessoal Fixo ...•.." ...................•••..•

CefuiÍérios

Pessoal. 'Fixo .

�essdal Váriável •.............................

Material de COI)sUI!fO •...... : ,' �

'+oTAL '" U

1944

30.72(1,0

l(),Ooo,O

5".000,0

103.800,0

3IJ.240,O

53.400,0

5.000,0

2. 222 ..440,Q

Para Mais Para 'Menos % %

1945 1945 1945 1944 1945

38.580,0
I

7'.SWI-0

10.000,0

5.000,0

104'.880,0 l .• 009,1>

30 ..24D,!)

.64. 14ll,O 10.741>,0

5.000,0

2.�8.520,O '16!.�8q\q 85.200,0 17,20 16.go .....

o
C)

Dotação n.• 9

DfVJ.DA PúBLICA"

Dívi.daInt�J:'na Fimdada

EmIssão, UnlficàÇáo e Consolidação

Pespesas' Piv�rsas

Amprtização e resgate de apólice� .•..

Despesas Diversas

'JurQs d� apólices da 'Divida " .
.Empréstim.o da CaIxa EconôIDijlá ,FederaJ.

de 1941

.Despesas Diversas �

33:J'OOÓ,O

��1. 7QO,O'

.,

332.900,0
'.

88.559,0 :2;i ••219t9'

'\l'

\�

)... '�' �fS;ã . '�...,,..,.1i_.........ll"�#2 � 2£.- ii�.- -.02' ;;-.w... """- .... . " �- \ � -,,..--......----- - .� "'----
.- . � . '-�. ",,'.� �

�

8.74.4

8.73.4

8.74.4

8.7g.�

8.29.4'

Aínortização conf�Arie .contrato de
, .' r , '�l

í8.,4-1�41 "•••• '.' • � .

Despesas )Jiversas ' '.' ' ', ••

,juros <l� 7% ao ano co*forme contratQ

Ç\t;. 1,8-4-1941 .,•••••• � ..... '•• 'V' •• �.�.' •••

EJil�réstimo' ,da Caixa Econ�mi.ca Fedet:aJ,

del�

Despesas .I>iver�as

�otlizaçã� de acõrdo com a. Lei Mu
nicipal 0.° �, de 1-7-1942 .• : • .-. •••.••

t>espesas .�v�rsas
Juros. de 8;5% ao ano, de acOrdo com

� �c:r:eto-Lei Municipal n.O 29, de

1.-7-1942 ..

D��4a, Interna Flutu�nte

Despesas Diversas

�estiWi�ij.p, do Imposto de Licença "d�

1936 e 1937 , ..

-----------------------
TOTAL................... :.::::'._- ."

:.

Do t,a. ç ã. o n,. 10

ENCARGOS DIVERSOS

1 - Subvenç5es

Amparo às Socie<rades de socorro

Despesas Diversas " ..• ; .....•• ,

•

u

. 384.857.9

...

1.0�4.399.7

itl

412.236,0 .27.378;1

\,

�87'.021,6 27,;378.1

85,026.9 92.505;7 7.478,8
...

94311;1 86.832,3

,

7i4:78.8 �
c>
-o

�

10.000,Q
10.000,0

:0,,:<>< ::lR!'i.6 1.999.1:15,6' 34. 85l!.9 68.UlIti,9 15,73 14,7f1

84.000,0 ll�.ooO,O 30.000,0



.......--...-"''''...--iiiiii.........------.'''.--------------- iiiiiiiliili--ililiii---.---.Z...,IIiliil"gJil...--illilJUIi.M.liJil••ifIiIiiiliíiilll__"'.iIiIiiIIIi:_--Ia-III.

CÓOIdo

GERAL

8.48.4

8.29.4

8.3804

8.98.4

8.00.4

8.93.4

�'.91.4

8.91.4

�.95.4

8.25.1

8.99,.4

8.98.4

8.99.0

8.11.4

8.99.0

8.92.4

8.92.4

8.99.4

R E P .A R T I çõ E S
.,.

':':"1 ..,..,.--'-'---- ------- _

Hospitais e Casas de Saúde
Despesas Divetsas .... o •• , •••••••••',,, • ,••••

Maternidade e Inf4ncj.a

Qespesas Diversas .. ' .........•••.•...••••.••

Educação e Cultur.a

DespesJ;t.s Diversás 0 •••••••••••••• o" ••

• . Outros Àuxílios

Despesas Diversas ......•....,..•..•.•.........

2 • 'PreVidência Municipal

Despesas Diversas

Funcioná;:rios Aposentados ...•....•..,.

Despesas 'Diyersas

Disponibilidades ...•.....•....•.......

Despesas Diversas

Contribuição para Previdêncill c:I.q Pes.

soaI Operário .................•.•. '•...

Despes�s, Diversaª,

Contribuição para a Legião Brasileira

de Assistência" .,.....• t.. j. •••' •••••••'n'

Despesas .Diversas �

�i;sÕes, Diversas .
• 3 - ,Outros, Encarg�

.Jup,j;a de. AHstamento Militar

.Pessóai V'ariãvel ..... o ••••••••••••• r ••, ••.• !.

1l'�;-;",--

"

.

<.......,...�.4.. /'1..-" ".c. ..1\t..,........... ,. i;, �(.......

"l

Manutenção de ,Próprios Mulb.tcipiais
Despesas Diversas , ......•.•.•

ASsistência aos Municípios 'I!"

�spesas Diversas .......................•.
�r;v1ços Extraordinários

Pessoal Fixo ........•.........., o'. 'C' ••
Descontos ,sôbre Impostos'

De�pesas Diversas .....•.._ .

Gratificações Adicionais Iúcorpora,das

Despe;;;as Diversas ' " '.' .
Indenizações, RestituiÇÕes e Reppsições

Despesas Diversas .............•.....•.....
Proteção ,à Famfi1a

Despesas Diversas ....•................... ",
Despesas Eventuais

Despesas Diversas. . ...........•..........•...

TOTAL..•.•••••.•••..•:.

TOT�L GERAL .

38.000,0

50.000,0

10�000,O

150.000,0

1;7.780,1)

10;090,0

3.000,0

50.000,0

933.219,6

"

•

48.000,0

QO.ooo,O

12.000,0

180.000,0

60.180,0

10.000,0

�.OOO,O

1.084.759,6

12.920.000,0 13.600.000,0

RES,UMO

TOTAL DO ,GABI� DO PREFEITO ........•......
TOTAL DOnEPARTAM�O DO EXPEJDIENTE'E DO

PESSOAL .. , '" .............................•. o ••••

TOTAL DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA .
TOTAL DA DIVISA0 DO MA�IAL .
TOTAL DA PROQURADORIA MUNICIPAL .

56,760,0

305.656,0

1. 479. 2,70,{)

52.320,0

125.840,0

81.960,0

329.556,0

1.328.595,2

61.560,0

136.780,0

.10.000,0

2.000,0

30.000,0

,2.400,0

!71.8oo,0

680.000,0

25.200,0

:23.900,0'

9.240,0

10.940,0

,

".�� 1"':..

3.000,0

.10.000,0

20.260,0

150.674,8

7,22

100,00

0,44

2,37

11,45

0,41

0,97

�-;}..-
'1�� �

.-, '"

�

..

1

,

.....

.....

...

7,98

190,00

0,60

2,42

9,7'1

0,45

1,00



�( =..,...,..."....._...."_";;;;-;eii"'i:il!!l!:�"'..�-

R E :1:" A � T 'Iç ÕE S
�'

Para 'Mais J'ar� MenÓs % %

1944 1945 1945 1945 1944 1945

48.080,0 48,480,0 400,Ó O,ª7 0,36

5. 6&i. 02S!8 6.230.643,6 566'.614,8 43,84 45,82

/

2.222.440,0 2.298:520,0 76.080,0 17,20 16,00

2.032.385;6 1.999.145,6 33.240,0 1M3 14,70

933.219,6 1.084.759,6 11h.540,0 7,22 7,9lJ
"'-o

12.920.006,0 13.600.000,0 863.914,8 183.914,8 ioó,tio, 100,09

CÓDIGO

GERÀL
i �

TOTAL....•..•... , ....•

l.
;.:..

.....

-�

Vis'to

(a) 'TEODOM}RO FVRTADO
'Cónt.'1.dol'

Vi-sto

,(�) BENEDITO DA COSTÁ, COELgo
Cl)efe da Con�abilid.\tde

(a) CARLOS ANTONIO DE ASEVE�O

Diretor de Fazenda

C-o r:. f'Z,l\e

,

�' '.,

"�

�, �' ' . �. �.� �," ---- -.r,...--...... . $,_.... _ ,_ • ""'" __J(,"il,_ • �:,,;,. e". 3:
-:�. . � • ..., ,: - � J" r ' -.,� r . ¥.) _, - � _. ..

�R;E:FEITURA M�UN1'I,PAL D,E CURITIBA

'ESTADO DO PARANÁ
,

DemQnst�a'tã'() dos Créditos Abertos no"Exercí�i� de' 1943

cmmrros SUPLEMENTARES

Decreto-Lei n.,4'7, de 4-5-19,\3

DOtação .n.• 3 '-éDepaftamerito de F'a�f;maa.

Códlgo Local 3.26- Pessoal'Variável .

Do�çãó n.a 7 --- Depártamento de Obras e Viação

Código Local 7.14 - Pessoal 'Vátiavel ...•.........

", "7.15' - Pessoal Variável ••.•••.••. '-' •

.. "7.16' - Pessôal VariAveF , .

.. "'7.-17 - Pessoal Variâvel " .••...••,.

" "7.18 -'- Pessoal Variável c .'i

" "7.19 - ,Pes(loal Variáve� ......• '.'. i •••

.. r .. 7'.20 - Pessoal Variável ..

.. "7.21 - Pessoal Variável .

.. "7.22 - Pessoal Variável ..........•..

,. "7.29 - Pessoàl Var�ável .•..• i •••••••

" "7.30 - Pessoal Variável .

" "7.31 - Pef;soal Variável •............

,. "7.36 - Pessoal VariáVel .

" .. 7.37- Pessoal Variável.; .

.'

?

;t�

.'
4.200,0 4.200,0

.....

...

(o)

15'.486,3

44Q,l

821,8

1.260,4

3.466;3

1.476,2

15.577,9

693,2

1.759,9

24.0?9,5

3.586,8

390,0

45.884,9

10.857.6

-I'



Ir _._�--

- ��-- .ÇI

Código, LoCal 7 AO - Pessoàl Variável .
" •. 7 AI - Pessoal Va;riável " .

" 7 � 55 - Pessoal Variável ..
" 7.56 ..... Pessoal Variável '" .• 0 •••••••
.. 7.,57 - Pessoal Variável.,....•.......
" 7.58 - Pessoal Variável .

'7.59 - Pessoal Variável ., .
"� i"7.60 - Pessoal Variável 0'.
" .. 7.61 -Pessoal Variável ,.....•..

Dótação n.. 8 - Departamento pe Edificáções,. Cadastro e
• ,PatrImôpio

.Código 'Local 8.7' - Pessoal' Var�vel ,.
'1 .. 8.13 - Pessoal VariáVel .. ,. ,.
" "8.18 - Pessoal Variável .........•..•

'Décreto-Lei D.O 49 de 4-3-1943

Dotaçã� n.o '1 - Departamento de Obras e Viação
Código Local 7.62 - Material de Consu�o

Dotação n',O 8 - Departamento de EçIificações, Cadastro e
Patrimônio

, ,

Código Local 8.10. - Material Permanente .
" ," 8.21 -' Despesas Diversas .
" "8.22 - DE!spesaS Diversas .

Decreto�Lei n•• 54, de 28-'7�1943

L1otação n.o 2 - 8ecretani1 da Prefeitura
. Código Local 2.15 - Material P.ermanente

Dotação n.• 3 "- Departamento .de Fazenda

Código Local 3.5 -Material Penpanente ..1 ••••••
lO .. 3.6" '- Material de Co:il.sumo •.....•

',iH

"
..

'!

-�� ��;.� �.__.

" 3.10 -, Material :Permanente ','"

,. .. 3.29 - Material de Conswno .

� n.• 7' - Departamento de obr;1s e yia�

Código Local 7.10 - Despesas Diversas , .......•.

" "7.26 -,pespesasAiv�rsas .,. ,

.. • .. 7.49 - Materi81 de Consumo .

7.62 - :rv.l;aterfal de Conswno ..
.. .. 7.63 - Despesas DiVersas , .

Dotação n.o 8 '- Departamento de Edificações, Cadastro e

P.atrimõnio

Código LOcal 8'. 8 - Material Permanente

.. ,,, 8.9 - Mater�al Permanente

" .. 8.10 - .Material Permanente ' .

" ".8.13 - Pessoal Variável , ;..

.. "8.22- Qespesas Diversas .. , ......•.

Dotação n.• 10 - Encargos DiversOs

Código Local 10.12 - Despesas :�iversas ...•...•..

" "10.15 - Dellpesas Diversas .

Decreto-Lei n.• '70, de '22�11�1943

Dotação n.O 2 - Secretaria da Prefeitura

Código Local 2.4 - Material de Consumo .... , .. ',1'

Dotação n.• 3 ..".. Departamento da Fazenda

CódIgo Local 3.32 - Despesas Diversas õ ••

Dotação n.• 7 - DeRartamento de. Obras e Viação

CódigQ Loc.al 7.26 - Despesas Diversas .•........•

.. .. 7,38,- Material de Consumo ; .

• , .. 7.46 - Material de Consumo ; ...•

• .. 7.48 - Material de Consumo .

;r--- ---------------.,- .._••_�.....,-..-.....""-,

1:958,�

16.275,4

743,4

2.248,3

12.505.2

67.942,8

30.723,2

1.273,9

40.538,0 300.000,0

?220,0

6.870,0

4.600,0 13.,690,0

, 45.316,5

100.000,0

20.000;0

98.000,0 218.000,0

6.000,0

,10.000,0

!O. 000,0

-..;;....��'!. ;"'C:"

,63.330,4

500,0 93.830,4

80.000,0

700.000,0

30.000,0

100.000,0

400.000,0

"

1.310.0p0,0

40.000,0

20.000,0

45.000,0

. 8,000,0

586.857,0 699.857,0

80.000,0

40.000.0 70.000,0

5.000,0

204,5

200.000,0

500,0

4.000,0

20.000,0

3.17.890,0 ...

...

....

263.316,5

, " ;' --. «

....

....

CI1

2.178.687,4
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Dccreto-Lein.oSl, de ;:Q�12�1943,
Para pagamento de, Subvenções ,.. ; " . , .

CR11::DITOS EXTRAO:tDINÂRIOS

Decr�to.Lei n.O 23, de í9-2-1943

Obras de Pavimentação, ........•................

Desaproprlaçõel':l' e Indenizaçõés .......••..........

Materiais pàra Canalizações df;lg,ios e S,meamento

Decreto,-Lei n.O 40, de 20-4-19{3

Para pagamento do im6vel denominado Matadouro

Modelo ,0 '•••••••••••••••, .
....

I

60.400,0 1 ;i33.660,8.

121.290,0

'100.000,0

38.119,2 259.409,2

1.200.000,0 '1.459.409,2

TOTAL Dós CRÉDITOS ABERTOS: :

D�UÇõES

Justificando a abertura dos créditos referidos nos Dl!-
� �. .�

cretoS.Leis nrs.:53, 76, 77, 81 e 82, foram feitas redu-

ções, nas dotações orçamentárias, na importância de

Cr$ 341.906,60 - como segue:

Decreto-Lei n.O 53 de 28-7-1943 ......•.. ' .

Decreto-r:.� n.o 76 de 13-12-1943 ...........•.•...

Decr�to-Lei n.O 77 de 15-12-1943 .

Decreto-Lei n.o 81 de 30-12-1943 ..............•.•

Decreto-Lei n.O 82 de 30-12-1943 ......•..........

6.154.970,5

...

....

cp.

121.800,0

121.500,0

26.206,6

60.400,0

12.000,0 341.906,8

Visto

(a) CARIJOS ANTONIO DE ASEVEDO

• 0' '._' ' i
TOTAL LíQUIDO DOS C�DITOS, AB:'m.TOS

j
Confere'

(a) TEODOMIRO FURTADO

5.813.063,9

"""""n",,,.,.

Vi�to

(a.) BENEDITO DA COSTA COELHO

l'!h ..f.. r'I,,- l'!nnt,R.hilldAde
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ESTADO DO PARANÁ

1,\náíis� dQs Setviços por ,Repartições'

�

,

'----

RElPARTIOõES

=� ,

9 .rota1

I
I 1

I

I

I " "
'. M I N 1ST R A ç A o M U N IV :I PAt
-niNETE DO PREFEITO '
,vêrno •....•.••....••.•.•.••••••.•••••••••••••

ncionaJismo ...............•..•.•..••••••••••• '••

TC!I'AL .'í..: ' .

....

)EPARTAMENTQ DO EXPEDmNTB

E DO PESSOAL

Diretoria ..
, , , , I

,Sl}CÇão de Expediente •••....••• '•••••••• " ••••••••

,Secção de Pessoal .' ' , ..

"serviço de ComlUlicaçães '..•.••.••..••••••••• , .
Bibliotéca Pública de C'ur1tiba ..1; ••••••••••'••••••

TOT� .

I

Ir

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Diretoria ..., ......•.......••.•... , .••.•., •••••••••

Divisão de Contabilidade .

D!visão de ,Receita e Tesourar1à .......••••.••••••

Recebedoria e 'Pagadoria ....•...••..•..••..•..•••

Revisão e Preparo da Receita ..

Emissão e Conttôle da Receita .

Divj,são de Fiscalização ".

Depósito cie InfI�áveJs , .

Aferição de Pêsos e Medidas ..

Matadouros l\4un1cipais" ..••........•.•••...•...•.••

Serviço Sanitário ,O'•• , ..
I

(

V
f

TOTAL' ••••.•••.•••.•••

DIVISA0 DO MATERIAL

Divisão do Material ••......•, .
__� h__=r- �--_

TOTAL .•••••••.•••••••

PROCURADORIA 'MUNICIPAL
.,.

Gabinete .. " ..•...... : , , ..

serviço da Divida AtiVa �

TOTAL' •••.••••••••••••

SERVIÇO DE ÉSTATtSTICA
Estatistica ..

o :%',1 2 3 4, 6 85 7

60.000.0

�L9liO.0

81.960,0

�

.1----'-----�--------------�---;8;;1.�.9i;;60;;.0;-""'-'''''''';0,10

J ".n ','" '.' '","'" ;'. "-,,,,---, � I

126.820.0

80. <.1p6.0

48.360.0

27.0Q0.Q

-'{--
282.676,0

�'��

\.;;

46:800.0

, 46.880.0 329.556,0
r

2,01

48.560,0

• 116.540,0

1l.400,Q

,96.840,0

1.ª9.9liO.0

85.800,0, .

174.605;2

383.040:0

�

�

15.240.0

2li.920,O

155.900.0

447.9<,11).2

'13.800.0

73.800,0 171.140.0 1.3�.595,2 9.7'1

I

"'"

,A

635�71O,O'

61.560,0

6�.660,0
� \'" � ... _.

. ar.560.0 0,_

", _� �'-..r. '-'"

---.-' .,-------------------------------...,..-------,.--""."'.------

53.260.0

83.520,0

136.780,0 1�6.780,O 1.00
I

48:.480.0

48.480.0 48.480.0 0.3S,!,OTAL •••••.•••••••••• ...:- _

DEPARTAMENTO D� OBRAS E VIAÇAO

Diretoria .

Serviço de Protocolo Expediente ContrOle ••••••

Divisão Técnica e de Fiscalização ••••••••••••••••

Fiscalização de COntratos e Concessões ••••••••••

Divisão de Pavimentação •••••••••••••••••••••••

Conservação de Logradouros Plíbllcos •••••••••••

Construção de Logradouros Plíblicos ..•...•....•

Divisão de Viação e Transportes .••••••••••••••••

Viação ,o .

Matas e Jardins ..

Transpoter, Depósitos e Oficinas ..•..••.•••••••.

Divisão de Saneamento e Limpeza Plíbllca •••• '.���� -'- -.- ---

42.720,0

81.71lO.0

72.000,0

86.280.0 950.000.0

Sl •.S�,O

46.320,0

1.509.�87,6

'1.035,744,0

233.2'40,0

14.620.0

513.'120,0

1.613.032;0

6.947.883,6 45.32282.760.0

TOTAL ••••••••.••••••• _.::�� __"_ __,_---__.-�-----,.....--_:_-----'-__=============
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇOES, CADAS-

TitO E PATRlMONIO

Diretoria ..

Divisão do Plano da Cidadt;l .

Divisão de EdificaÇÕes ..•...•..•••••••••••••••••••

Divisão de Cadastro ..

Divisão, do PatrimÔnio ..•••.•.••.•••••••••••.•••.•

Cemitérios ....................• '. o • ',' •••••••'•••••

6.230.643.6

----------"....------'-'----------:.,...",-----------I-.-------------�'--'------------

89.MO.0

937.200,0

614.220,0

178.720,0130.000.0

144.180,0

104. Sl!0.0

99.380.0

'l'OTAIl ......... :.::: .'. -�ãlHh-OOO.-o'" m.200.Ó "l30�ooa;o •.c. ' 892�320,O 2:29B:52O',�:m;so.-�
--.,.--------1 . { .

'rÇ>'1'AH " 180.000.0 140 ..!>80:0 136.120,0 102.000,0

,,, ,," 1--'"

952.490,0' 140.680,0 1.119.200,0' :;105,800,0

,1

!
DíVIDA PúBLICA

Emissão, Unificação e Consolidação ..••••.••••.•••

Empréstimo da Caixa Econômica Federal de .1941

Empréstimo da Caixa Econômica Federal de '1943

TOTAL •..•• , .

,J

)
I

\
n

'1

ENCARGOS DIVERSOS

Amparo às Sociedades de Socorro ..

Hosp�tais e Casas de Sáúde •.....•.•,•.••.•.•• 0,0"

Maternidade e Infãncia .....•.•...•.; , .

Educação e Dultura .....•.. o •••••••••••••••••••••

Outros Auxílios ...........• , .•......•.••...•••••.•

Previdência Municipal' ,' •.••••.•••

Junta de Alistame,nto Militar ........••.•...•...••

Manute,nção de Próprios ¥w:tlcipais •.••.....•..•

Assistência ao� MlUlicípios ....•• 0 •••••••••••••••

Serviços Extraordiriários .,. o •••••••••••••••••••••

Descontos sôbre Impostos •.....•••...• '" •.•. '; ••..
Gratificações Adicionais IncQDJoradas .•.•.•••••.•

IndenizaçÕes, RestitUições e Reposi� .......••.

�spesas Eventuais .... ,o •• , ••••••••••••••••••••••••

420.650,0

1.399.257,6

l79.338,O

.., 1.999.145.6 1.999.145,6 14.'10
-:---,.,.,.,,---------.,...,.,.,..----'-------,----'-',

----".---------------..,.,-----------------'------�f

114.000.0

l02.bóo,ó

.. 16.000.0
� ..., ".' " '-

135.l29,O

10.680,0

31.000,0

27'5.779,6

180;000,0

48.000;0

50.000,0

12.000.0

�

60.180,0

10.000.0

40.000.0

526.959,6 1.094.759.6 '7,98

i. '�

526.959,6'"13.600.000.0 looAO
TOTAL GER,AL 1.541.381,2

% ....•..•••.•• ;.,.

,.171.140;0 1.999. 14Q.6 6./340.203,6

11.35 7;00
100.00

1.03 8,23 2,25 1,26 14.70 50,30 3,88

�



- 120-,-

o PREFEITO �UNICIPAL. DECU;RITIB� CA�IfAIi DO EST�\DÓ

DO PARÃNA,
ncEÇ)RETA:

;Artigo único "'-E,nquanto a fa.rInha de trigo estiVer cotada. por' preço

compreendido entre ér$82�50e Cr�8!1;OQ,por. saca de 50 qUilos; os pães de'

C1'$o':1o e Cr$0,20náo pod�rão p\:lsar, respeétivamente, menosà.e 40 .e, 80'

gJ:amàs; revogada.s as di.'?pósiQões,em. (;Qntrá,ri9'
l?aJácio c'la Ê'refeitura MÚlllcipal deC�ritiba, Capital do Esta,do do Pa-

raná, em 15 de janeiro de 1�M:.,
'(a) ALExA�QRE BEL.TRAO.

Prefeito Municipal,

DECR�TO NP' 5

o PREIfEÍTO MUNICIPAL J.?E, CURITIBA, CAPI�.?..L DO ESTADO
DO P�ANA, nomeia Arnóldo Langqwski. paraex,ercer' �. cargo de Ser
vente 'Olallse A (\0 Almo:xarüado, percebendo os 'yen.cimentos f:ixados em

lei, n,a confor�idade .dodisposto no' artigo 15l item n do de<ireto':lei es.'

tadual n.o 9íl,cfu 28' d'éqútubX:o de 1944.:

palaclO da p'refeitura, MUnicipal de curitiba, Capital dó Estado d9

Paraná,. "em 1'1 de jan�iro de 1!144.
(a) ALEXANDR� /BEL1RAO.

,P�efe!to MuniéipsJ.

o PREFErrO JvIUNIC!PAL DE' CUR1T.IBA,CAPITAL ;DO ESTADO
DOPÁRANA, te;ã.o e� vista 00fící6 n.O 7/44, claPro,curadbría :l'.íiunicipl1l
e �mface� ao 'laudo do MMil-lo Chefe da< In,iipetória. Sanitária do Dl2P,arta,

menta. de Fazenda, resolve .conceder .quinze (15) diás de.licenç,a,Ali funció
nâ!'Í11 Aline Cuhha;Br�z,. 4uxi1i�rge. Escritório Classe H da Pr9cufadorw.
:M:unkfpa1, par,R tratl1!UeIÍto de.. saude, na: c,opfortnidade d.o kJ-rtlgo �57 do

d'ecreto-leI estad\\,aln.o !!Q, ide 28 ge dut�bro de 1942.
Paláéio da ,prefeitura Munidp'al'de Cur}tibá, Çapital dO, Estadq do'pa-

raná, elI)" 17 de ji1ne1ro de ÚlM-.
(l!:) ALEXANDRE BEL'.[RAO.

Prefeito MUnfuipar.

,I
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O 'PREFEITO �UNlCIpA4' DE CU:R.�TmA, CAPITAL DO ESTADO

110 PARANA, tendo e.tp. Vista a' c9muniéàçáo c�ntida em. ç'fició n�o 9 �
B/O,!;l� 12. do corrente .dq E,stado ,Maior Regional da �."Região Militar, re

solVe consiq.eraJ.: licenciado o funcionârio Heitor Baggio V!dal, -2,0 Tenente

da'fl,esetv'a, conyocado.pal,'a. o Serviço i}tivo dó Exé,rcito Nacional, pelo tem�

pó que durara sua !ncorporaç;io, percebem,!o venCimentos pelo� cofres fé�
dentis, na conformidade Ç\as disposições r�gulamentares vigentes.

Palácio dà; I;:efliitUra Muniçipal de Curitiba, Capital do E�tado do Pa-
railá, m .18 dejáneix:o 'de 1944.' '.

(a) ALEXA,NDRE BEL']:'RJiO.

prefeito M�ii:ip.al

o p:!'tEFErrO ¥UNIÓIPÁV.DE CU:ij,r:rml\., CAP�1'AL. DO ESTADO

J.?o.PARÂNAo.,resolve desigil.âr o 'T9Pógrafo ClasseP dastáoMarq�es da
SilVa, para exercer, a Cóntar de l.O de janllirocorrentç, .em caráter intérlUo
e�q)lantodurar o .imPlidimentd' do titulàr efeíJvo, ôcargç de' Topógrafo
Classe Q, da, Divi,são dó Çaâast;ro dobePArtamerito de Edir1Càções,Cadastro
e Í'atrimpnio. ..

Palácio da Prefeitura .Munfcipal d,eCuritib�,Capita.í do f Estâdo do

Paraná, elll 20 de: janeiro de 1914.

(a),AI1EXANDRE BELTRÃO.

Prefeito Municipal.

Q; P�FEfT:O MUNICD?AIJ DE CURI!!'mA, C�rrAL DO ESTADO

.... 00 'PARÁl'JA, designa o pesenhista ClasseN 'Cels() Lacerda para e�ercer,
a contar de 1.0 de. janeiro cornmte, o cargq de 'l'opõgrafo Classe Pda Di
'visão do .Caçl,astro do pepal:tament.o' de Edificações, Cadastro e, patrimônIo,
enqua..nto o titular efetivó do cargó _estiver exercendo �s funções a que :::e

refére ó .deçretõ n.o 8, desta data.

;paláció da ,PrefeitUl;a '.Municipal ,d.ecuritiba, Çapltal do Estado do P,a�

raná,em 20 de jal:lJ'liro de 1944.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Mun.icip�l.

ti
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DE'eRETO N.o 10

ó PcRÊF'Erto MUNíCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO �STADÓ

DO PARANA, desigl),a O "Dest;!nhista Claspe L Edgard UoráCio ThieleIl para

exercer, a c'ontar de .1.0 de janeiro corr'jmte, o cargo de Desenl1�ta Cla�se
N da. Secç,ãó dó Pw.no da Cidªde dÇl pep,Ul'tatnento de Edifiçações, Cadastro

e Patrimônio, enquanto o titular efetivo do cargo estiver exercendo as fun

ções a que se, refere o decreto n.o 9, desta ,data.

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

ranâ, em 20 de janeiro de,ol944.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.,

Prefeito Municipal.

DE,CJíETO N.o 11

O PREFlilJTO ,MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL' no ESTADO

DO PARANÁ, designà o Seccionista Classe I RUy'CAVALC'ANTI DE AL
BUQUERQUE pal'a exercer, a contar de ,1.0 de janeiro cortenté, o cargo

de Desenhista 'Cla,sse L da Divisão do Cadastro lio Dep�ita,mento de Edifi

cações Cadastro e Patrimônio, enquanto o titular' efetivo do cargo estiver

exercendo � funções a que se refere o decreto n.o 10; desta data.

Palácio 'da Prefeitura Municipal âe Curitiba, Capital d� Estadô do Pa
mnã, em 20 de .janeiro de 1944.

(a) ALEXANDRE BELTRAQ.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.� 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAJ;='ITAL DO ESTADO

Do ,PARANA, nomeia José SChleder dê Macedo para ,exercer; em' caráter
interino, o cargo de Seccionista Classe I da Divisão de Edificações do De

'partamento de Edificações, Cadastrei e Patrimônio, enquanto o titular efe

tivo do cargo estiverexércen�o. as Junções a que se refere o decreto D.o 11,
liesta data. "

Palácio da Prefeitura Municipal dê vuritiba, Capital- do Estado do Pa ...

ra,nã, em 20 de janeiro de 1944.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

-----� ""- ...
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DEÇRETO N.o 13

O PREF.EITO MW'lICIPAL DE .CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DQ PARANA, atendendo aO formulado em ofício n.O 97, de 15 de j�neiro

andante, pela Secret{lria cio Interior, Justiça e Segurança Pública, resolve

cassar, nos têrmos don.o 3 do artigo 130 da lei n.o 527, de 27 de janeiro de

1919, os alvarás de �iceIlça expedidos, respectivamente, em 31-8-1942 e 31-3

1943' à Lima & Bernardes para a abert)lra de rcst!).urante; botequim c' sa

lão para jantar dansante, à Avenida João Gualbcrto n.o.1.624, nesta Capital.

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

raná, em 22. de janeiro de 1944.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito MIDticipal.

DECRETO N.o 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL. DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido pelo Seccionista, Classe I do pepar

tamento de Edificações, Cada,stro e 'Patrimônio, Rubens Machado Câmara,

em, requerimento ptotoéólado sobn.O "440 do corrente ano, resblve exonerá-lo,

a pedido, das funções ,do referido cargo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Es!'4Q.o do Pa

raná, .em26 de janeiro q.e 1944.

(a) ALE�NDRE BELTRÃO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 15

o PREFEITO ,l\fUNICIPAL DE CURITIBA, ÓAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ, nomeia Germano Carlos Afonso Muel1er para exercer o. cargo

de Seccionista Classt;! í da. Divisão do Cadastro do Departamento de Edi

ficações, Gadastro e Patrimônio, percebendo os vencimentos fixados em lei,

na conformidade do l:l,rtigo 15, item rIdo decreto-lei estadual n.O 90, de 28,

de outUbro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de CW'itiba, Capital do Estado do

Paraná, em 26 de janeIro de 1944.

(a) ALEXANDRE 'BELTRAO.

Prefeito Municipal.
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l)ECRET�, N.o 16"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPlTAL.DO ESTADO

DO'PARANA, "at��dendo à COl'nunic.àção formpl�da pelo CoInándodo 20.0
�egiInento de Infantarià; .em ofície;> n.o 55-:KA., de" 26 .de jalle.iro �ltiino,
e. protocolado nesta rrefeiturá sob n.O 852, resolvegcenclar o AUXilbr de

Escritório Classe E ,EUloFruet'Bettini" do Departamento de ,Edificações, Ca
dastro e Patrimônio, a cont�r de 1.0 de. janeiro p. passado, percebendo vJn
cimentos pelosc cofres 'municiI?a.is, conforme oPtou, na f�nl'la" dã legisla'ção
vigente.� ,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiqfl"capital do ,Estado do Pa
raná, ,em, 3 de fev.ereiro de 1944,

(a) ALE�ANDRE BELTRAO,

Prefeito �Unicip�l.

D�:CRETO N.O 17

o PREFEITO MUNICIPAr-" DE CURITiBA, CAPITA.L DO ESTADO
DO J>ARANA, n�.meia Alceste Werneck de Cap.lstrano para êxércer; per
cebendo os xencimentos fixados em lei, o cargõ de Apontador Classe b

da Divisão de V�lJ.çãqeTranspbrtes do Departa!1lento de Qb�âs e 'Viação,

na forma do disposto no"�artigo lp, item II do 'élecréto�lél estadual �n.O 90
de 28 de ôutubro de 1942. ,. c"..., ,

!,aIác1o da Prefeitura Municipal ct.e .curitiba; Capital do Estado ,do Pa-
raná, em 4 de fevereiro de. 1944, '

Ja) ALEXANDRE BELTR..\O.

Ptefcitp Ml.lnicipal.

I'

I.
I

"

D�C�ETO N.O 18

O, pREFEI'I:'O J.V[m�UCIPAL DE CURITIBA, GÂPITAL DO ESTADO

DÚ' gMtANA, ,atendendo ao re�ueri!Íp pelo Dr. José lI'eix�ira dQ. .sil;:a,
Agente de Estatística, �m petição 11.° 1063, de' 4. do cOITente rnsolve exo
nerá-lo, j). Pedido, !ias funçõe� "ao referido' cargo, .a, contar �e 1.0 do'mês
em curso. ."

Palácio' da Prefejtura Municipal de ClJritiba, Câpital.do Estado ,do Pa-
,fanã, em {) de fev.ereiro de, 19't4.. - "

,(;to) AJ,.EXANDRE,BEUÍ'RÂO.

t>refeitoMUnicipal.
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DECÍfEl"O N!fJ '19

9' PREFEITO M:U�Iq:p..(ili DE CURITIBA, ÓAPITAL DO ESTADO

DO PÁRANoi\, tendo em vista ,o ofícion.o 29/44 do DeIJ,artaJnentó de Fa

zenda, e' ,em face aC!, laudo dl:> Médico Chefe da Ill3petona Sanitár!a, resol
ye conc�!ier aO Servêrite Classe, C Teóf�lo L�z dos SQ.ntoS, daquele De

partàmento, 15 qiaS de licençQ., em ,piorrogaSlão, a ,contar d,e 1.0 do cor

rent;e, para tratamento de, saúde.

'Palácio .da Prefeitura Municipal de Clll'itiba, CapiW 40 Estado do Pa

raná, em 7 de fevereiro del�'!14.

(a) ALI;XANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipa.l.

DECRETO NP 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, Cft..PITAL DO ,:ESTApo

• DO ,p.ARA-l'fA, tendo em vista o ofício h.O 32/44 do Departamento de 1<'a

zellda.. e em :face ao laudddo l)!éàico Chefe, da Inspetoria .sanitária do

D.epa�ento .de Fazen?a, res.olve c.on.ceder' ao Serven�e Classe C 4\dilson
dedihíeira W:ernééke, 10 dias de lic�ça, em prorrogaçao, para tratamento

de sàiíde.

Palê-cio dl3. .Prefeitura. �unicipal de O'UritiM, Capital do. Estado do Pa

raná, em '7 de 'fevereiro de 1944.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO . N�� 21

O PREl"EITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL "DO ESTADO

DO' PARANA, atendendo ao requeridO por Ricardo Vialle" Guarda Livros

ClasseP" do Departamento de FaZenda,eJT1 Petição n.O 793, de 27 de ja

neiro último, e, em 'face "do l,audo de inspeção n,O 6.530,. "de 2 do co:o-ente,

da, Diretoria Geral de ,Saúae do 'Esta".do, resqlve conceder ao ll}encionado

fúDc1onário 20 (yi;n.te) dias de licença 'Para tratàInento da saúde de pessoa

d'afamflia, ris, forma do dispqsto no artigo 164 do decreto-lei estudual n." 90,

de 28: de,o].ltJ.lbro de 1942.

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

tan.s" em7 de feveréh:o dê 1944.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Pr�eito M:llIÚcipaI.
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DECRETO' N.°22'

o PREFEITO MUNICIPAL PECT:JRITIBA. CÂPITAL DO ESTADO

bOE�ANA, atendendo' ao requerido pelo Auxjliar�eEscrit6rio Classe H

do 'DépáI:tamellto ,de Fãzenda. Divis�o de Contabilidadé, I"!ínio Franco Fer

reira ga Costa; em pelição '11.0 1081 de 4, de f,evereiro corrente, e em fac� ao

laudo de inspeção desaúde,;n.o 126, do Sr. Médico Chefe da InSp'etóriá Sa

nitá,rla ..desta Prefeitura, Tesolve conceder ao mesmo" f�cionário 20 (vinte)

dias de fé,rias para tratamento de saúde.

PaláciO da Prefeitura MUhicipal dé Curitiba, Capital do Est�do dbEà

raDá, em 10 de fevereiro 'de 1944,

(a) ALEXANDRE BELTRAÓ.

Prefeito Municipal.

o PREFEITO l\{UNIGrPAL DE C�RlrIl�,A, CAPITAL DO ESTADO
ESTADO DOPARANA, aten,uendo ao re,querido por Ernesto 'Tiradentes de

Souza, Feitor Cl�se �, ão Depar:tamento de, Obrás e Viação, em Pl'ltiçáo n.o
950 de .Lo de fevereiro cQ�rénte, e emfàce' ao laAgo"plt jnsp�ção ,de'saúde
.n.? 126, do Sr. Iviédico Chefe da Inspetoria Sanitária des£i1 F:refeiturà, re�

solve conceder ao mesmo funcionário 20' (y�te) aias de licença, para tra-

tamento, de 'saúde. �

Palácio tia Prefeihp:a: Municipal de C�ritiba, Capital do Esj;adodo pa

raná, em 10 de fevereiro de 1944,

(al,. ALEXl\NDRE'"BELTRAO.

Prefeito Municipal.

])ECRET(j �.o 24

0:pli,EFEITO MU�ICIPAL bE.C:PRlTIBA, CAPÍTAL DO ESTÁDO

DO PARANA, atendendo ao req1,!.erfdo PêloDr. José Teixeira da Silva, ex

Agente ,de Estatistica desta Prefeitura, resolve mandar incprporar ao acervo

ué set'v�ços prestados ao Municipio peloex-fullsionátio 'referido, na forma

'dispost� 110 artigo �6 do decreto-l,ei estadual n.O 90, de 28 de outubro de

1942, J�tra C, e para que conste dos respec£!vos assentamentos indiv�duaiS,

o temP',decorridÇl entre 12 dCagôsto e 31 de dezembro de 1936 (4 meses e

18dias), em que o mesmo trabalhou comÇl ,extrail'umerário. •

Palá,(:io daI'refeitura ��icipal de Curitiba, Capital do Estado d9P�

Ianá, em f1 de fevereiro 4C 1944.

(a) ALEXANDRE BELTltAO.

Prefeito Municipal.

'-j--- ."� '.- -

i
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DE:CRETO N.o 25

. ,o p'REFEITQ MUNICIPAL DÊ CURI ' .
DO PARANA, ten'do em vista a com.un' T�A! CAPITA�. DO ESTADO
mento de EdiIicaçõ�, Cadastro e P t" .I��r;ao for�ulada pelo Depart8,�
hoje, .resblve fazel"cessar nesta d taa nmonI�, em oÍlGio sob n.O 29/44, de
julho qe �942, gu� licenci�u o ToP��:: e�eltos do d:creto n.O 96, de 8 de
P¥!j. tratar de ,inferêsses particulares C asse, p! Joao Schleder Sobrinho,
tucre de'ter o mesmo se aptesentad pelo prazo de ',2, (dois) anos, em vir
do rest�n.te dam,e,ncionáda licença., o para o tra.balho, desistindo, assim,

:alaclO d� Prefeitura Municipal d� 'GUritiba: Capital
ran .em 14 ,de fevereiro de 194�. '. do Esmdo ,<,/0 Pá-

'(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Fret;ito Municipal.

DECRETO N}> 2.6

, 0 I"REFEITb MUNICIPAL DE CU '. .
Llo PAR�A, atendend ,RITIBA, CAPITAL DO ESTADO
d' .. . o ao requel;'Ido pelo Auxil' d ...
o Serviço de 'Péssoal e Fôlh d' . . Lar e Escntono Classe E

Z' . .. as a Plretona do Ex d' , '
.xgm,undo DionisioStasiak e ti _ pe lente e do Pessoal

f' " , m pe çao n ° 1072 d 4 d '
, ace ao la,udo n.o 130, do SI' Moa. ' . ,e , o corrente e e"m

Prefeitura, resolve conceder a' e ICO Chefe da Inspetoria Sanitária desta
. " .. o mesmo funcioná' 1 . ,

cença, pâra tratamento de' saúde '. . no 5 '(quinze) dias de Íi-
Pªlácio da ,Prefeitura M i.' a] contar .de 7 do cor'relíte.

.. á "un CIpa de Cuntiba C 't

.an , em 14: de fevêfeiro de' 1944. ' apI aI, do Estado do Pá-
1

(a) ALEXANDRE BELTRAO.
Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 27

O PREF'EITO MUNICIPAL DE' - .
DO PAR" .' CURITIBA CAPITA

'" ANA, promove 'a Feitor' Classe I' .'. _ L DO ESTADO
.pepartamentode. Obras e Vi - . , , era DIviSa0 dePavimentaçã'o-d.o
"b" açao,o Motorista Clas� G P .
....erce endo os vencimentos fíxados ' ,�e, ' edro Scuissiatto

Palácio da: Pref�itura M,U " 1['\0 orçametlto em vigor. ' ,
á - mClpa .de Curit'ba C' .

[an , em 115 de f�V'�reiro de' 1944.' ", apItaI do Estado doPa-

(a) A,I.t.EXAND�E BELTR.<iO.
l�eitoMti:nkipal.

-
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DECRETO,N.O 2,8

�,"(' .-.'-'

o PREFEITO MUNICIPAL DEl CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARAl'fA,:noJ;llefa o .ex:tfáriumerário p\lrv�stamm pàra. exercer o car

go <te �otoriSta .classe C .da Divisão de 'Pavimentaçãoão IJepf!.rtamento de

Obras e Viação, pf!rcebeúdb osvencimento,s fixados no ,orçamento eJ;ll

vigor.

Palácio ,da prefeitUra 'MUnicipal de CU1:ítiba, Q'aí'>ital do Estado dq ,P!1"

raná, em 15 de fevereiro, de 1944:
(lJ,) ALExANDRE 'BELTRjW.

PJ.:efe�to l'{,l;iínicipal.

DECRETO N�O 29

O PREFEITO MUNICIPAL D:!5: CURITI;B.t\, CAPITAL bÓESTADO

DO PARANÁ,nomeia o extr@�merário Ftanclsco Bozza,para exereet' o

cargo .deMotot"lsta Ciasse. G da DiYisão de,' Viação e Ttat1Sportes do De

partamento de Obras e V�ç?o, percébendo 0'1. vencimentos fixados no or

çamento vigente.

Palácio da prefeiturl1-Municipãi. de .Curitiba, qapj�� do Estádo do Pa-

raná, em 15 de fevereiro de'l94�.
(a) Al�ExANDRE:BELTItAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO 'N.o, 30,
I

O' :E'REPEÍTO MpNICI.f'AL DE CURITIBA, CÀPIT,ÂL" DQ ESTADO

DO PARÀ.."iI'Á,atendêndo ,ao, requeri,do-<pelo AuXillâf ,de Escritório Clasfle

H, do serviço de PessQal"<;l. l)'ôlhasda Diretoria do' ,Expediente. e do PeSsoal,
Ruben..� da Silva Martins, em petiçã,o IJ,.0 1256 eem face ao laudo de ins

peção,de saúde n.ô ,l�,.ao Sr. Médico, Chefe da Inspetoria Sanitária desta

Prefeitura, resolve conceder ao nWsVJ..o funcionário 20 (:vinte) dias deU

cença para tratamento d'e saúdé,� a contar de 8 çi9 ,correIÍtê.
Palácio da Piefe1tura.l\[unicipal c;i� Curitibaj capital do Es,ta,do dQ Pa-

. r<tná, em 17 de fevereiro de 1944. 1
(a) ALEXANDRE BEl.TRAQ,

Preleito. :Municipal,

rI.

4=
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DECRETO N.o 31

b PREFEITO MUNJOIEA� DE CURITIBA, CAPITAL" DO ES'£ADO

DO PARANA, atendendo ao requerido' pela Escriturária. ClasSe L do Depar

tamento de "Edifie;tç�es, CadastrQ e Patrimônio, Mercedes Mendes �e Mo

fáís; em pe£1ção n.O L045 de 3 de fevereiro corrente e em fàce a.o laudo de

Inspeção de ,saúde n.O :129, do 1;)1'. Médico Chefe da Inspetoria Sanitária

deSta 'Prefeitura! resolve conceder a. mesma funcionária 15 (quinze) dias de'
lJ,çença, pa,ra tràtamento de saúde. .

palácio da Prefeitura Municipal de C\lritlba, Capital do 'Estado do ,Pa-

rané, em '19 d�, fevereiro de i944. .
(a) ALExANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 32

O PR,EFE;JTO MUNIOIPAL DE-'CURfTIBA, CAPITAL .DO E�TADO

DO PARANAt tendo em vista a. comunicação formulada pela Diretoria do

,Expediente' e do Péssoal,e .de acÔrdo com o diSposto no � '3.0 do artigo 34

do decreto.lei estadual n.690, qe .28 de outJ,1bro de 1942, resolve .de�r sem
efeito o decreto n.O 133 de 29 de dezembro de 1943,. na parte relativa à.

�nomeação de. D!c:li,Ino Fernandes Faria para o cargo de Aux111ar de Es-,

crit6rio Classe E do Departamento de Fazenda, .em virtude de oinesmo

�o ter- assumido as i'éspectivas ...funçÕes no prazo legál.

Palécio da Pref.e�tura Municipal de Curitiba', capital do Estado do Pa

rariá, em 18 de >fevereiro de 1944. ....

{a) .ALEXANDR� BELTRAO.

Prefeito Municipal.

O P:aEFE!TO MUNICI;PAL D;E CURITm.;\, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, éonslderándo, que os funcionários. Eng. Civil Carlos Luiz Lück

e Elgson Rille1ro 'GQm,es, que"foràm convocados' é incorporados 11,0 ExércIto

NaciOnal, e licenciados por decretos nas.. l2& e l�,1, de 7 .de dezembro e 22

-de novemQro de' ,1943, respectivamente, apresentaram-se ao serviço desta

:E'refeitura. em virtude ga cessação do motivo refêridó, resolve deiXar de

nenhum efeito -os mencionados decretos, a pa�1r do dia 1.0 de f�vere1ro

corrente._

Palácio da 'Prefeitura Municipàl. de Curitiba, Capital do EStado do

Parana, em 18 de fevereiro de 1944.

(a) ALEXA�RE BELTRAO.

Prefeito ¥un1cl�a1.

,

\
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DECRETO NP 34, DECRETO N.o 37

OP�ITO MUNICIPAL DE CURITffiA,CAPITAL DO ESTADO

DOpARANA, nomeia Alcir Saldanha de Loiola, q-qe foi classificado em 7.0

lugar, em concurso �de 1.a entrância, para ,exerc�r, com. os vencimentos fi

xados no orçamento em vigor,o çargo de Auxiliár de Escrttório ClàSSe. E

da Divisão de Receita e Tesouraria: do Departamento da Fazenda, na forma

do disposto no item II do artigo II.j ,do decreto-ler ,estadual n.O 90', dé 28

deoutubró dé J942:

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

raIlâ, em 18 de. fevereiro de 1944.' ,

(a) f\LEXAND�E BELTRAO.

P�feito Municipal.

O PRE:FEITO MVNICIPAL D� CURITffiA. CAPITAL lX> ESTADO

DO PARÀNA, atendendo ao requerido pelo funcionário F'l'ancisco Sch1éder

;N(lgrão. Auxiliar de Escritório Cla.sseE dosMatadourosMlinicipais do De

partamento de Fazenda, em petição n.o 1928. de 6 de março cprrente, re

soive exonerá-lo, a., pedido, das f1p1ÇÕC8 do referido cargo: a contar d.e S
do mês andante.

Pal�cio da Prefeituf8, Municipal ne C�ritiba, Capital do Estado do ].'a

r8Ilá, eIll 17 de max:ço de 1944.

(a) ALEx,ANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.O 38

DE,eRETO N�o 35

O PREFEITO MUNICIPAIr DE CURITffiA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendeMo ao reqtterido pelo AIDÇil1ár de Éscritório Cla�e E,
dá Diretoria do Expediente edo Pessoal, ,Zigmundo Dlonísio Stasfak,. e.

em :face aO laudo de inspeção de .saúde n.O 141, do Sr. Médico Chefe da Ins

petoria Sanitária dest;a Pr$)feitura, resolve concllder ao mesmo funcionâx1o
20 dias de l1cença, em prorrogação, para tratamento d� saúde..

Palácio da Prefeitura Municipal de Cúrttiba, Capital. do Estado do Pa;.
raná\ em 3 dll Illarço de 1944.

9 PREFEITO MUNICIPAL DECURITffiA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARAN.Á, resolve demitir o Guarda Classe H João RaUl Ba.uml. do De

partamento de F�enda, de. acêrdo COIll o artigo 44, combinado com o 3 1.0

do artigo 228, do decreto-lei estadual n." 90, de 28 de outubro de 1942, tendo

em vista as conclusões do relatório apresentado pela CoInissão designada

pela portaria .0.0 18, d� 17 de janeir� últImo, para proceder ao respe�tivo
Inquérito administrativo. *

Pa14çio da Prefeitura: MuniciPàI de Curitiba, capital do EStado do Pa.

raná, em 21 de março de 1944;

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

.Prefeito Municipal.

(ll-) ALEXANDRE BÉLTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETON.O 36
DECRETO N.O 39

'(a) ALEXANDRE BElJtRAO:O-
,Prefeito Mü1l1c1paL ....,

O PREFEITO MUNrCIPAL DECURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requeriqo em petição n.O 2394 do corrente .,mês.

por Alcir Saldanhà de Loiola, resolve deixar sem efeito o .decreto n.o 34,

de 18- de fevereiro andante, que o n0l!leou para exercer o .cargo de Au

�l1a,r .de EscFitório Classe E da Divisão de Receita e Tesouraria do De

partamento de Fazenda.

palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, capital ,do Estado do Pã."

raná, em 23 de março de 1944.

O PREF';EITO MUNICIPAL DE CURITffiA, CAPITAL DO. EST�O

DO ;PARANA, , designa o Oficial Administrativo Clas.se Q Antôniq 'Cunha

Braz, do' Departamento de ObraS e Viação•. para rCSl?onder Pllloexpedtente

do Serviço de "Estatística, na qualiq,ade de Agente çe. Estatística, enquanto

não fôr nomeado titular para .êsse cargo.

Palácio 11a Pr:efeitura MUnicipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná. emí5. de março de- 1944.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.
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DECRETO N.o. 40,

o PREFEI:rQ MuNICIPAr,. DE CURITIDA; CAPITAL Do ESTADO

DO PARAN:A, nomeia David Jansen de Sá, que. fOl cLassifléado em 9.!' lu

gar, eIIl COncurso de 1.B entrância, para exercer,-com osvencI�entosnx.31iQS

no orçamento em vigor; d cargo -de Auxiliar de EscritÓrio Classe É da Di

vis(fo da Receita e Tesouraria do Departamento de "Fazenda, na fotIiiã.

do disposto no itemT!: <j.oartigo 15 do decreto-lei .estadual' n.O 90, de 28

de outubro de 1942.

Palácio df;l.. I;'refeitura Municipai de Curitiba, Cap'ital "do ES,tado do Pa

raná, em 23 de março de 1��.

fa) ALEXANl)REBt:LTRAO.

Prefeito MunicipaI.

DE:CRETO N.o 41

O PR.EFÉ!TO MUNICIPAL DE CUIH1'WA:, 'CAPITAL poESTADO'

DOPARANA, atendendo ao requerido em petição n.O 2322, de 1� de mar

ço corrente,'pelo ServenteCIasse C. das AgênciâsDlstritlíis -dobeparta-'
menta deFazenda,Doirtingos I:.azarotto Segundo. r.esolvEJ exqner.á-Io, a pe

dido, das funçÇies do referidg cargo, a contar daquela. data.

Palácio da .Prefeitura Municipal deC).tritiba.'çap�tal do Estado: 40 Pa

raná, em '23 de março de 1944.

(a) .ALEXANDRE BÉLTRÂO.

Prefeito Municipal.
;4"

DECRETO N.o 42-

O PREF�ITO MuNÍcIPAL DE CURrrmA, C,AI>ITAL DO '�.6DO

DÓ I'ARÂNA, atendendq a.o requerido pór JóãO Fagwides Barbosa, Topõ

grafo ClasseQ da Divisão do Patriniônio do Depll.rtaIIle�to de Edificações,

badásiro ePatt:jmõnio, em recÍuerimenton.o. 1.779 do .corrente. ano, e tendo

em Vista. o resultado do' exame médico a que se .submeteu no Departamento

de' saúW; do Estado, reSolve conceder-lhe 120 (c,ento e vinté) .dias de 11

cen� p�ra trat!jPlento de saúde,' ,na 'forma do .dÍSposto no artigo 157 do'
decreto-lei .estadual n.o 90, de 28 de outubro de 1942"; -

Palácio da prefe�tJlra Municipal de Ctirltiõa, 'ÓaPital, do E!1tado doPa.- t
raná, em 28 deníarço "de 1944�

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

!'refeito Mwl1cipal.

I

,
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,DECRETO Nôo 43

O P,�ITO MUNICIPAli DE CURITIBA, eAgITAL 1;>0 ESTADO

:Dà-FARANA, na confQJmiqade do c,Usposto no Art. 5. dodecréto-Iel federal

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

DECRETA:

Art. 1.°' - Ficam aprovados os planos da Avenida República Argentina,

, entre as Avenidas 7 dê, Setembro e Agua Verde, segundo planta e perfil ela

borados pelo DePRt:tamento p.l;!Obras e Viaçã:o para a construção do cal

�mento e exeCução das obras correlativas.

Art...2.° -". Revógam-se as dispoSições em contrário;

Palácio da -I?refeituraMUnicipal .de' Curitipa,Capital do EStado do Pa
raná,em 29d,e J;Ilarço l;le 1944

(a) ALEXANDRE' BELTRAO.

Prefeito Municipal.
;! �

DECRETO N.O 44

O PREFEITO' M�ICJPAI.. DF; çURmBA, CAP:frAL� DO ES';'ADO

.DO PARANA, na conformidade dó disposto no ,�t. 5 do deçreto-lei fedê

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

p'E CltE TA:

Art. 1.0 �'Fiéam aprovl1-dos os planos elaborados pelo Departamentd

de Qbras e Viação para a paVimentação e execução das' obras cÇlrrelativas
da rua Aminta,s de Bar,ros, entre a' praça Santos Andrade e largo Bittencourt.

Art. 2.° -Revógam-se as disposições ém contrário.

:Pillácio' da; P,refeiJ;t1:t1l- Munrcip.�t. de CUritiba, Capital do Estado do Pa
l'anã, em 29 de, mar,ÇO de 1944.-

(a) ALELUIDRE BELTRAO.

'" Prefeito Municipa.l.

DECR�TO N..o 45

O PREFEITO MUNICIPAL"DE CURITmA, -CAPITAL DO ESTADO
DO PARANÂ, na: cOhf.ormidadédo' dispostQ. no art. 5 do decreto4ei fe

deral n.O 1.202, de � de a,brU de -1939.
D,ECRETA:

.Art. ;1.° '- Ficam aprovadós OS-- planos da Avenida f:)ilva Jardim, entre

as ruas Coronel Dulcidio e BeAto VIana, segundo planta e perfil elabora-
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dos pelo Pepartamento de' ObráS e ViaÇão para. a cOnstrução da. pavimeií
ta.9.ão e das obras, correlativas.

Art. 2.° - Revógam-se as dJsposições em 'contrário.

Ealãcloda Prefeitura Municipal de. CUritiba, capital do Estado do Pa-=
ranã, em 29 de março de 1944.

(a.) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Mqniclpal..

DEPRETO NP' 46 Y'

o PR.EFErrO MUNIOIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, na conformldade do dispostQ ""no art. �; do 'decreto-fei 'federal
n.O 1.202, de á de abrllqe 1,�39,

DÉCRETA:

'"Art; 1.° - Fica aprovado o perfil longitud.inalda rua E�g�hheirOS Re-
,bouças, entre a rua João NegrãQ e a ,estrada do Capanema.

4rt. 2.°-- :ftevógam-lieAs disposições em contrâr!o.

Pa.Iãcl0 da Prefeitura :Munici�al de Curitiba, 'Capital' do Es�do do
Pai'a.nâ, em 29 de março de 1944.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prêfei� Muni�ipal,

�

J

DECRETO N.o 47

O �REFEITO MUNICIPAL pE CURITIBj\., CAPITAL DO ESTADO
DO PARANA, na cónfórmida.de do disp(lSto no àrt. 5 do decre�o-lel federal
n.°:1.202, ge 8 de abril de 1939,

D.ECR,ETi). :-�

Art. 1.0 - Fica aprovado o perfil longitudmál <,la' rua Desembargador
MQta, entre a rua ,Augusto Stelféld e a Avenida do cruzeiro.

Art. 2.°_ Revógam.se as dispO$ições ,em contràrio.
Palâcio da Prefe�tura Muclcip�l de Curit�ba, Capital do Estado ,do' Pa

ranã, em 29' de, março de 19�\\.

(a) ALEXANDRE BELTRAo.

Prefeito MúIDcipal.

- ,1:35

�
DE,eRETO N.o" 48

'\.

'O PREFEITO MUNIOIPALDE CURI',['IBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, na conformidade do disposto no 'art. 5 dodecretQ.-Iei fe-

deral ,n. Cl 1. 202, de 8 dI! abril dé 1939. �

P�,C RE� A,;
:;:

.k

.Art. 1.0 �can'l aI!rovados os planôs elaborados pelo I?e1>artamento

de Obras e Viáçáo,segUIJ.do planta e perfil ne�ta data' rubricados, para a

construção d9 clJo1çàmento e-.obras çorrelatas à rua Dr. J'rwiente de, Mo

;rais, entre a .rua car10,s de carvalho e a avenida dó Cruzeiro.

Art. 2.Cl' - Revógam.se as disposições�em contrãrip. "

Palácio da PrefeitUra Muniéipál de OUrttiba,Capital do EstaC!.p do

pa.ran�,etJ:1. 29de.março de 1944;

(a)ALEXANDRE� B;EJ.�RAO.

Pr�f�!to Municipal.

�

DEÇRETO N.o 49

,0' PREFEITO MUNIC�PAt. DE CURIT�B_i,\, qAPÍTAIi DOE.STADO

DO PARANA,pa coÍlformidade do, qisposto no. art; 5 do decreto-lei federal

n.o 1.202, de 8 de abril d!'l1939,

DECRETÀ:

� -

Art, l.Cl - Ficam aprovadqs OS planos elaborados, pelo Departamento de

Obras e Viação, segundo J?lantae pprfil nesta data rubricados, para a cons

truçã9 do cáiçamen�o e obras correlatas.. à rua COIfiendador Macedo, entre

as ruas,,�ib,.agi e Ubaldino do @ara.I. \

Art. 2.Cl --'ReVóg1,l.m-se as disposições e,m contrário.

PaláCio aa ,Preféit�ra MUnicipal dé Curitiba, Capital dó Estado do :Pa
rapá, em 29 ,de m�rçode 1944.

(a) .ALEXANDREBE�'lJtAO.

Prefeito Municipai <

'" DECJtE10 N:050.

O PREFEITO MUNICIPAL 'DE� ÇURITIBA, OAPITAL ,DO ESTADO,

DO PMANA, 'na conformidade do disposto no, árl. 5 do decreto-lei federal

n.O 1.202, de 8deabfil de t939,

DECRETA:

Art, 1.0 - Ficam 'aprovados ,os 'planos elaborados pelo Depzrtament9

de Obras e Viação; segundo plan�e perfil Aeata data rubrica,dos, l?&ra Se

"'..,..
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construção do calçam.�ntQ. e obras .corr,e1ata.s às' ruas Saldárihp. $. �� e
Ubaldino do Amaral, resl?ectlvamente nos trêchos c::ompre�p.didos pelas .ruás
Marechal Deodoro e Comendar ¥acedo e'.' Fernando Amaro e ruá dás Afa,ü
cár1as.

Art. 2.0 __ RevÓgani-se as d1Spos1çó�em,:Contrârio.

Paláció da�re�e�tura"!\1unicipal de,CuriUba, Cap'ital do Estâdo. dº ��_
raDá., em, 2� de março de 1944.

(a). ALEXANDRE BELTRAO.

oPrç!eJ.to Mwúcipal.

.DECRETON.O51

�

O PREF.'ÊI'Í'Ç> .MQ';NIC�ALbE CURITIBA, CAPITAL DO ;�T�O
DO PARAN4. na' confonnidadedo diSposto no art. 5 dQ Decreto--Ie1federal
0.° 1.202, de 8 de a.br� de 1939,

PE,CRETA:

Art. 1.° - Ficam apfov8;dos os planos elaborados .pelo 'bepartamento de
Obras e ':Viação, segundo planta e j>érfil nesta data' ;T,ubrlcatlosl 'pará a cons'
trução do calçamento e obras c,orrelatas à Avenidat Iguaç1i, entre as ,ruas,
Marechal Florlano Peixoto e\João Negráo.

' Art. 2.° - Rév6gam-se as disposiçóesem contrário. J
Pa,lácio da Prefeitura MUnlciÍm1de CuHUba,Capitaldo.Estado ao' Pá:-

raná, em 29dé ínârçô de 1944. ., . '

� (á.) A1EXAN;D� BELTRAO�
. �refeRo' Munlcipah

...

DECRETO N.O 52,

O PREFEITo MUNíCIPAL DE CURITIBA, OAPITAL DO ESTADo
DO PARANA, aten!iend� áo leq,uerimento' em. petição '0.0 2951,' deW ele
abril COrrente, pelo Estatístico Auxiliar Classe ld:d . Serviço de'Estatfstlca
destaPrefelturâ, Arist1çl� C�sat de Oliveira 'Filho! resolve éxóllérâ-l0, a pe
diq()" das funções ,do referido cargo, a, contar daque!ada,ta.

PalácIo da: Prefeitura MUllicipal de Curitiba, êapital <lo Estado dO Pa,;,
rimá, (lIq I? de abril :de. 1944. �.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito M)lIÚciPªl-

� f
j

�

c
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Q�CR.É.TQ..N.O 53,

o :��IT9'MUNIC.IP4J. .DE CP!ÜTIBA, C��J'AL DO ÉSTADO
rio, PARAt;lA, ,ate!}flEmdo âó requerido pel() Esctiturário Classe N lià. ,Direto,;,

ria, do �pepié!lte e do, Pes�Qal, :Brasill� Pery MQ.fega, em. petiçãon.o' 28�3,

4e3 dê abril: corrente, e em face ao laudollP 178 do Sr., Médico Chefe da

InspetorHiSânitária do Departamento de Fa�e:IJ.da, ;resólv:econceder a,O!Des

mo'Juncionâr�o sessenta '<!lO)",dias <;le Jicença., para <trataJIlento�de saúde,

�p�rtir de ;lO do mêsl1ndante, e na fOl:ma do dispostono'arJig()'157 'do

d�creto-Iel e:;tadualn.<>90" de 28 d,eoutúbi'o de. 19.42� .
fàlácio dàprefeltW'.?-� )M:tinic1pal de curltfba,. Cipital-dO,Estado, do pa;;:

ranâ".:em 13 "deâbr1!:de 1944.

b

?

(a.) ALEXANDRE B)'i:,LTRAO.

prefeitq ¥il,n1c1pa1.

DECRETOJ�;O 54r
....

o P,REFEIT()MVNIC�ÀL DE CUR.I11BA\ çAPITAD no ESTAPQ
\:00 IlAa.,N'l'J.\.,'tehdóem, vistã .� .proposta .formulada pelQ Departamento .. de

F�fida,em(mé!q n,o; 68/44 de, 11 do cOfTente� i'escllV,e conce,der a.QG'Ilarda

.. Fiscal,C��eH, Lawo��é de sOuza Fel�6; dt\. D�yiffião d� J!'iscalizaçã.o.40
:referido Departam.ento, M (quinzeJdi,as. de llcença' para; traj;aIpento de,
s�fl��,_,nlJ:,J�l'IItl,l.: do . disg�tQ .no àrtigo, -15'l� do ,decreJ;o-léi. esiadual :n.O 90,
de 28 de outub:ro <j.é 1942. ...-:

Pª,!�io da: p,refeitut.a M\liúêlpaÍ de curitiba, .Çapital d.o Estado do Pa'

ranâ.em 13 de ãpIil d� 1944;
(a) 4LEXANDRÊ 'BELTRA,O.

Prefeito 1,I4uhicipál.
';;11

�

� DECRJijT0:r(O. �5
.. :,

Q :PREFEITO 'MVWClJ'Ab. DE ,CURITIBA, CAPITAL ÍX>ESTADO

DO 'PÂRANá, atelld'rndo ,ao requeriçlppelo,Guardà Plass� ;El. do. Deparia",

me.nto. <de,�aZenda., ,J,osé pymbalista Júnior,eIll :petiç)io 'n.o 2717 4e �O M

<m(Jrçoúltimo, e "'rfr face. ao Iau9() de, inspe,çáo desaj.çl.�....n.o 179 do Snr.

'M:éd.lcq .Chefe:'da; Ins+tetoria, Sanitária desta: :prefeitura, resolve (lo:Q.,ceder

ao_ .mesmo funci.Qnár�Q/2Ó(vinW): 'd.iM qe l1cença.par.a.. tx;?-ta}Dento de saúde

de pes�oa'desu.a. famU�i\ na fornJ.a; 90 dis:PÇ;>� fiQ)ãrt.. ,164, do :(ieº-reto-Iei

�està4ual ;n;09Q, de 28 de, .outJlb!,Q qe' l!j�., . . ,

Palácio '�.'Prefe�tura Municipal de çWitib!1"J.. CallitaJ,. dq &'lt�slo.,q,o Pa.

raná, em J'idé �brU de 1944;.

�)-

(a.) ALEXANDRE �J:LTitAO.

Pref.�itoMunlcipaJ..
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DECRETO N.o 56 DECRETO N.o 59

o PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, Q,APrrAL DO ESTADO

DO PARANA, nomeia José SchIeder de "Macedo para exercer, erncârÍítel'

interino, o cargo de Desenhista. Auxiliar Classe G da Divisão <lo Patrim6n10

do Departame!lto, de Edificações, Cadastro'e Patrimônio, enquanto durár

o impedimento p.o tl,tuJar efetivo do referido cargo, a contar de 15 de fe

vereiro -úJ,timo.

Palâcio dá Prefeitura Municipar <ie Curitiba, Capital do :Estado do Pà

raná, em �7 de abril de '1944.

O PREF,:E:ITO 1\WNICIPAL DE qURITI,BA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, ,nomeia Bento Ribeiro de Macedo Sobrinho para exercer, com

os vencimentos fixados no orçamento em vigor, o cargo de ARontador .êlas

sé C .da Divisão de Pavimentação do Departamento de Obras e Viação,

na forma do disposto no item II do artigo 15 do decreto-lei estadual n.o

90, de 28 de outubro de 1942.

Palácio 'da Prefeitura Municipal de Curitibà, capital do :f::stauo do

Paraná, em 2� de a�ril de 1944.

(a) ALEXANDRE BELTltAO.

Prefeito ¥un1cipal,

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito "Mun1ciMl.

-\ "li

DECRETO N.o 57 D�CRETO N;o 60

O PREFEITO MUNICIP.,/\L DE CURITIBA, CAPIT,AL DO ESTADO

.DO PARANA, atendendo ao requerido em petição n.o 2.843, de 3 de

abril barrente, pelo Engenhe1r9 Çlasse.S da Divisão de Pavimentação do De

partamento de Obras e Viação, carlos Luiz L'!J,ck, resolve exonerá-lo, a' pe

dido, das funÇÕes do referido' cargo, a partir daquela data.

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

raná, em 20 de abril de 1944.

1 (a) ALEXAN'.oRE BELTRAO.

Prefeito Muiúcipal.

6 .pREFEITO MUN1:CIPA� DE CURITIBA" CAPITAL DO ESTADO

DO P�ANA, \!sand9 411- atribl,Úção que lhe. confere 9 artigo 12, n.o I do

decreto-lei federal n.o. i.202, de 8 de abril de í939, .

DE.CRE)TA

,Art; 1.° - Fica aprovado o projeto de uma galeria de comunicação en

.tre a rua 15 .de Novembro e'â praçá Tiradentes"

4rt. �.o - São declarados de Utilidade .pública, p�ra serem. desapropria

dos op.ortuname'nte, os préC!Ios ns. 257 a 261,com 14,50 metros de. frente,

ens. 267 a 273; com 11,93 metros de frente para a rua 15 de Novembro, p@

como os prédios ns. 492 a 500 ,com 9,80 metros de frente, n.O 505, com 6,55

metros de frent.e, n.O 512,. -eom 7,50 metrosàe frente e n.o 530, .com 20,?6
metros de frentc;l p�ra a praça Tirll-dentes, com wpa área total de 2.863,46

metros qUàdràdosó ..

�, 3.° - Da área referida no ar�. an1;er!or serão. destinados 618,44

metros quadragos para uso público.- sob a forma de galeria, 153,62 metros

quadrados pará o alargamento da rqa 15 de Novembro e da praça Tira

dentes� e o restante será reservado para construÇÕes com acesso. para a

gal�ria'.

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

PalácIo da Prefeit1lra MunicIpal de Curitiba, Capital do Estado do fll,.

raná. em 28 de abrU de 1944,

(à) ÁLEXÀNDRE nELTRA().

Prefeito Mun1cipal.

�

DE,CRETO N.o 58

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARAN,A., a1;endendo ao requerido pelo Servente Classe C do Departa

mento de Fazenda, Randolfo -Siqueira, em petição n.oS018 do corrente ano,

e em face ao laudo n:o 182 do Sr. Médico Chefe da InspetorIa Sanitária do

mesmo Departamento, resolve conceder ao- mesmo funcionário vinte (20)

dias de licença. para tratamento de saúde, na forma do disposto no �rtigo

157 do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de outubro- de 1942.

Palâclo da PrefeitúraMunieipal de CurItiba, capital do Estado do Pa

raná, em .22 de abril de 1944.

(a).&LEXANDRE BEtTRAO�

Prefeito Mun1clpal.
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nE,CRETQN�o� 61

o PREJr�n'o MUNICI:p,AL DE .CWm:a.a.C.APITAIr'DO E;S'l:.A,I:)P
DQ fp�A. nomeia Sebasti�o Vicente de C8.stro'p�J'f\. exercer•. em,éo'"'
missão, ocargQ Qe O{tc,ial de Gabinetedq.,Prefetto.

P��io da E1refeitt\raMVll!c�pal. $ie. Cuifttba,Capttál go Estq�Q do :p'a-
,ranA. ,em 28 de abI'!l. qe, 19H,: . 7

(a) ALEXANDRE BEf..�Mo•.

rret'�ito Munlc�Pal:

DECRETO. N�O. 62'

fO.P�.EFElTo MUNI,CiiPAL�PEC:oRITIBA, .CAPn;AL .00 ESTADO
DO PARANA, tendo �m vista ao proposta. formylada,pelo Depart�éIlg" de
Fazenda) eIll oficio n.o ,79;44. e em face do laudo de in$�ção n.O 195! do
ar. Médico Chefeda.. InspetoriaSanitár!a desta :Prefeitura� 'resolve. conceder
ao, Guarda Clas.se, H. Lauro SOdre de .SQl1Za Feij6, vinte �20) 'dias� .de 11- �
cençaj em 'prorrogação. para tra.,tamen£ode saú<;ie. pa 'forma do dlspQSto "no
artigo 157 do décI'eto,.lel ,estadual n.o 90. de 28 de ,outuoro de 19,42.

Pà1ácio da, Prefeitura. �UIl!ci�l'de Curitiba, Capital do Esta.do do- �a- �
r-né.. em 28 de alfll de 1944.

(a� ALEXANDRE. �iji.'l.1UO.

Prefeito MUn1cipal,

'J'

DECRE'JON.O 63 �
,..

O PREFEITO ¥'Q'NICIPAL DE OURITIBA. CAPITAL 'DO,'ESTADO
pO{PA�-:t. atendendo ao reqUerido pel9 ,Bel." Odtlon._V!ana. de k'aujo:
Advogado Class{l Q ,d:;i.proquradorla M;unlcipaI. em petiçao n.O 3,340. de

24' dI'! 'abril últ1mo;resolve concéder 'ao aludtdo 'funcionário 12' (doze)'JI,les.e&
de'l1cença para trntar de interêsses' particula.reS" na for� .do disposto 'no,
art. 161 do' decreto;'.lei estaduaÍnP 9Q. de 2.8 de. outubro de 1942, ,-

, Palácio da prefeit4r8i,:MUIÜclpal de 'CUritibá,. Càpit\lol ,do Estado do Pa-
mná, em i-de malo de 11144.

(a) ALExANDRE BEJ;.TRAQ:"

:E>1.:efeito 'MunlciPlit

��)I
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" :DE£RETONP 64
• "j

�

�.

'0, PREFI#lT0 MUNICIP./UJPl,jJ CURITIBA! CAPITAL DO. El?TADO

'DO pÁRA1'1A•. nOj:D.eia o' Bel,Aur,elinoMadef Gonçàlves para-exercer. em,

car�ter interino; durante o -1mpecUJI.leiito, dó tltular,efetivo. o .ça.rgO 'de Advo"

gado� .Classe Q ;g,aprócuradorÍa, MWllcipal.> percebendo os _venc�entos' fI-
xi\dos êni lei. .

Pa1áct() <1!J.' .'Prefeitura MWlicipal de curitibà. Capital.do :Estado ,doPa"1

'�rana;em> 4. de malo�de ;19,44.

'"

� (a) ALExANDRE ,BELTRAO.

'PJ.'ef�tt() MUIÜcipaJ..'¥c

.'1

DEO�T.O N.O 65

O .PRE�ITOMuNrCIPALDE OURITmâ. cÁPI'rÀL DO ESTADO

DO PARÃ:N'A, aterideIld() ao requérldo. pelo Auxiliar ae Escritório. Classe H

'do' DePa}'tlUIlen� de 'Edif1caç�es. Oadastro: e Patrimônio. Jorge Tapitan�a
�uY... 'em"pet19ão 1,1,0 3624., de4 de. maio corrente. resolve conêedér ap alu

dido 'funcionário 6 (seis)' Il1elleS é:1eUcença para tratar deinterêsses parti

cUlares. naforj:D.a do dJspósto .no ar,t. 167<10 decrCilto-lei 'estadual n,o 90, de

�8 de otjtuõYÔ de '1942; acQ1.1�a,r do dia, 8 do mesmo mês.
'PllJáciQ d!\o Prefeitura 'Municipal deCurtt1ba. Capital' dO Estado do Pa

r..@.�. ,em í5 dEl maIo de 1ll44.

.,

(a) ALEXANDRE' BELTRAO.

i;'refelto Muri1cipaÍ. J

1.[
��

...P�,ÇJlE�Q JS.o ,66
I

Ç> ,PREFEITO MUNICIPAL DECURI'l:'IJ3A.CAPITAL 00 ESTADo

po 'J;>A,EANÁ, atendendo" ao ):'e.q��rido pelo Escriturário CI�s�.' I. do De'- �

partaplento de ;EdifJc.aç6eí>. Cadastro e, P;l.t):'imõnio. José Matucheski Jú
:nlor, em petição n.:o38i4, de 10 49' mês etn curso; 'resolve copced�r ao aÍudl

do fWlcionário:30 (trinta) dias de licença .para tratái, de, interêssesp�1rt�

c\,ll�J;es. naforniado disposto 'no art. 167 dó decreto-lei estadUal n.O 90, de

'28 de: outubrÇl d!'l 1942; a contar de 12 d,o. corrente.

Palâ.éio da. prefeltur� Munlcipa1decuritiba, Capita,,! 9,0 Estado do Pa'"

ratiá. em 19 de maio. de 1944.

�

-(a)ALEXA,NDRJt: BÉLTRAO.

Prefeito Munlclpal.

j

'11
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N." de.

funções

Série

funcional.

ServIço. de :�OmUQiçaÇõe8

6 ]lensa�e�o .

1 Prât1cante de escritório

DEeARTAl\IJ<:N'J;O DE FÁZENDA,- 2'

Divisão. de ConiablUdade

Ta�la' �.1

1. Prátlca.nte de escritório

:piVisã�da Receita .e Testn11'à\ia.

Tabela 2.2

1 Praticante de escritório
"", " ��, -.

1 Servente

Emissão e Cotitr, da Receita.

1- P,l'atiçante, ãe eScrlt6I'Ío-

Divlsio de FIscali�ção

Ti:l�Ja Z.3

4 GW\rda

Matadóuros,

1. Tra.balhâdor

1 Tnibalhadpr

1 Trabalhador

11- Tr!lpalPador

1, Trabalhador

.2: Trabalhador

9 Trabalhador

AU\JpXABI,FADO - :;

::tll..lJeI3_,S.1

1 TrAb�Qr

'I

Ref. -D.CSJ)lllia

anuIU

Cr$

"
I� t4.400,OO

V 3.64D.OO

�

17.• 940.00

'9.�4:5Q,OO

ti 8;540,00

�'XVI

J

XXIII

xvm

-XVI

XV

�I

XI

VII

-c

V

II

3.�O,OO

,�L40Ô.00

v 3.5:40,�O

.9.480,00

:1•• 201>.00

5.1)20.00

4:980.00

4.800,OÓ'

51.480,00

4;320,00

6.'\00;00

34.020;00

113.5:10,00

x •• 1�O�ÓO

J

1.
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.N." de

funções

Série

funcional

8ERVJ]CO DE E�1A'.Í'ISTICA - -1

Tàbela 4.1

1 Itinerante

,. 1 .Itinerante

l J:tinerante

riltpÁRTAMENTO DE OIPtAS E VIAÇAO -' 5

Tabela. 5.1

Serviço de Protocólo. Éxpediente e Contrôle

2 Praticante de escrit4Ijo

Di�õ Têenicae �de Fiscalização

Tabela 5.2

:"I� 1 Servente

1

DiiISão''ile Pavtmentaçio
Tabela 5-. 3

1 praticanted,e escritório

-20 Tra'\laÍhador

19 Trabalhador

28 Tl'll.balhador

15 Trabalhador

�2 Tràbalhador

�"4Feitor

�4 Feitor

3 Cond,utor Maquinista

2 Condutor ]�4aqufnLsta

l' Artífice

2 Artífice

Dtvisio 'd� Viação e ,.ransporte9

Tabela 5.4

74 Trabi�dor

.:1.6 Guar..�

Ref. Despesa

anual

Cr$

••
"

I

I

�vm 6�_9OQ.OO

V 3.640,00
,

VI S;660,oo

-

��

,13.200,00

XVI 9.600,90

11 2.4ÔO.OO

I

'XVI 4.80MQ

IV 69.600.00

V 67.260.00

"VI 102.�80.00

VIII 58.500.00'

XIV 9.120,00
:JXII 17 :280,00 �'�I

XIV 18.240,00

XVI 1�.400,ÕO I
XXI 10.680,00

XXV 5.76Ó,00

xxV1,I 12.000.00 . l'
,

390.120.00 I

ji

V 262.�8.00

V W.832,OO
. .'

�t,



N.O de

funções

Séri�

funcional

46

4

28

4

6

3

1

1

2

9

1

1

1

11

1

'3

2

6

1

Trabalhador

Guardião

Trabalhador

Aux, artífice.

Trabalhaq.or

Trabalhador

Praticante qe es9.ritório

Guardião

Aux. artUice

Condutor motorista.

Aux. artífice

"TrabalhaQor

Condutor maquinista

Condutor Motorista

Condutor maquiriista

Trabalhador

Trabalhador

ArtUice

Condutor maquinista
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Divisão de Saneamento e Limpeza Pública.

V1

'VI

VIII

X

X

XII

XII

XIV

:xy

'XV

XVI

XVI

.XVI

XIX

XXI.

XXII

. XXIV

�V

XXVII.

Importância destinada .aos extranumerários oelita

tabela, .para serviços extraordinái'ios

3 Trabalhador

90 Trabalhador

1 Guardião

52 Trabalhador

13 .Condutor

7 Artífic�

1 Praticante de escrItório

2 Artífice (Auxiliar)

1 :Trabalhador

4 Trabalhador.

5 Trabalhador'

3 Aux. artífIce

3 ArtUice

2 .Artifiçe

Tabela 5.5

ltef. Despesa

.anual

Cr$.

168.912�00

14.688,00

109.536,00

16.6Ô8,00

24.912,00

12.960,00

4,320,00

4.5,60.00

9.360,00

42.120,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

56.232,00

5.352,00

16.416,00

11.280,00

33.840,1>0

6.000,00

87L176,00

.26.148,00

897.32�0�

I
�

1
j
,

�
1

\

1

,

1�7 .....

N.O de

fun9�

Série �. "

funcional

1 �tífice

1 Artifice

1 Mestre

XXII

XXIV

XXVIII

"Importância destinada aos extranw,nerárlos desta ta

bela, para seJ;':yj.ços lp{traordinários ,
, t.'

-

..

Ref. Despesa

anual

Cr$

•
5.472.00

5.640,00

6,600.00

706.848,00

76.466,40

, 7113.314,40

DEI"ARTAMEN'Í'O D£EDmICA!çôES, CADASTRO E PATRIMôNIO...., 6
.< . •. c_ •. - .. ..

In 3.780,00

IV 34.800,00'

38.580,00

� 4.800,00

V 3,540,00

VII 3.780,00

xvn 6.000,00

IX 4.020,00.

XI 42.000,00

64iUO,OO

Secção�o .Plano da Cidade
Tabela.6.1

1: Desenhista

1 TrabaJ.hador

1 Trabalhador

XXXII:):

XI

VII

Divisão de�dlficaçóes

Tabelada 6.Z

1 (]�á.rd1ãiJ �

4!1'mbalhador

DivISão. 119 Cadastro
Tábela 6.S'

f Pratican.te de escritório

�O Trabalhador
�

Divisão do.J'at.iimônlo
Tabela 6,..4

1 DeseIihl.sta.

:1 Praticante de ,eScritório

'I 'l;'1'abal1íador .
Cemitérios:

1 Feitor

1 Guardião

.10 �ll-balh8d,Qr

12.000,00

4.200,90

. 3;780,00

19,980,00

XI

Iv

4.200,00

13.920,00

18.120,00
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N.O de

funções

Série Ref. Desp�l!a

anual

Cr$

funcional

JUNTA DE AI',.ISTAMENTO MILITAR - '1

Tabela '7.1

1

1

Praticante de escritório

Trabalhador

Grát1f1cação ao \Secretãrio

v

V

3.q40�OO

3.540,00

3.600,00

10.�8�Q,QO

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado .do P�_
r�ná,em 1.0 de junho de 1944.

("a) ALEXANDRE' ,B�';I.'ltAO.

Prefeito Municipal.

DE,CRETO' N.o 72

o PREFEITO MUNIàÍPAL DEC�ITIBA, CAPITAL no 'ESTADO'
D.OPARANA,

DECRETA:

Art. 1.° - São declaradôs ,de utilidad� púb!1ca, de ac6rdo Com o art.

4.° do decreto�lei federal n.O 3365 4e .21 :de junho de 1941, para o ,fim de

reloteamento e. 'venda, os 'prédios n.O 20 com 8,50 !!letros e: n.021 com 9,38

metros de fr��te para a .Praça Zacarias, n;o 447 com 10,88 megos e n.a

43,5 'com 11,38 metros de frente para a rUa Dr. Murici, n.O 123 com 11.05

fue,tros,! n.O 107 com 13,28 metros nOs. 67 e 55çom 28,31 metros, n.o 53 com

14,71 metros e nOs. 35' e 31 com 16,77 metrps de frente para a ,rUa Desem

,bargador Wl!stphalen, que serão valorisados em conseqüência das obras

previstas pelo decreto-lei municipal n. 79, de 27 de dezlJm�ro de 1943.

Art. 2.° - As' desapropriações dos prédios de que trata. o artigo ante

rior poderá ser feita mediante acôrc,io de permuta'eIitre êsses pr��os e os
lotes resultantes.

Art, 3.° - Revógam-se as dispoSIções em contrário.

P.alácio da Prefeitura Municipal ç,c Curitiba, Capital do EstádQ dOPa

raná, em 14 de Junho de 1944.

(a) ALEXANDRR BELTRAO.

Prefeito Municipal.

�

I

,

4

'1

I

J

, ,

I

I
I

,

�
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DECRETO N.o 73

O PREFEITO MUNJCI?AL DE CURITillA, CAPITAL, DO ESTi\DO

DO PAR,AN'A, tendo em vista o ofício D'o 717-S do Comando do 5.° Re

gimento de Cavalaria Divisionária, desta' Capital, datado de 30 de maio

últ�o, resolve lÍéenc�r o Seceiopista Classe T da Divisão de '[iaçãoe

Transportes do De"partamento. de Obras e Vi'ação, Mário de Mari, que foi

convocado para o Serviço Ativo do EXército Nacional, a partir de 18 de

maio próximo findo, enquanto durar êsse e�ágio, percebendo seus venci

mento�' pelos cofres federais, conforme optou.

Palâcio c,ia Pr�feitura Municipal de Curitiba, Capital -dO Estado do Pa

ra.ná. em 15 de junho dEr 1944.

..

-(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito MUD,lcipal.

:DECRETO N.O 74

\.

. O PREFEITO MUNICIPAL DE CUR�Till:A, CAPITAL DO'ESTADO

DO PARANA, tendo l)m vista a comurocaçãQ formulada pelo Departamento

das Mw;licipalidadêS, em oficio protoçolado -sob n;ô 4901, em 19 do cpr

rente, resolve desligllor do quadro de funcionários desta Prefeitura o Sr.

Randolfo Siqueira, Servente Classe "C" do Departamento de ,Fazenda, que

passa para'o -quadro de funcionários da, Prefeitura Municipal de côlombo.

P�áéio da. Prefeitura Municipal de. Curitiba, Capital do Estado do' Pa

raná, em 20 de junho de 1944.

(a) ALEXANDRE' 'BELTJ,tAO.

Prefeito MunicIpal.

'DECRETO N.o 75

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

no' PARANA, atendendo ao requerido pelo Guarda 'LiVrOS classe P do De

partam�nto de Fazenda, Ricardo YiaIle, em petição n,O 4396, de 1.0 do cor

rente 'e.-em face do laudo de inspeção n.O 7095, da Diretoria Gerai de Saúde
do }f.Stado, resolve conceder aomencioliadô. funcionário 45 <Cluarenta e Cill

éo) dias de licença, pàra tratamento da .saúde de pessoá da familia, na

forma do disposto no artigo 164 do decreto-lei estadual n.O 90, de 28 !;ie

outubro de 1942, e a contar 'de 24 de maÍoúltinio.

P.aIációda Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do 'Estado' do Pa

raná, eJU 27 cié junho de 1944.
(a) ALEXANDRE BELTRAO;

Prefeito Municipal.
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DECRETO ll�o 76

o Pi'tEF'EITà M:UNICIPAL DE; CURÍTIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA, por c�nveniêncià. ,do serviço, r�oJve equiparar a �arreira de'
Estatistico à. de Escriturário, concorrendo os' funcionárÍoá componentes de

awpas às promoçõ�, 'incÍ.istlntaníentê, em llma e outrl;\, na 1;o�a das dis
posições legais em Vigor éopedec�das as disposfçóes dos arts., 3.° e 5.° do.

decreto n.o �33, de 30 de dezempro de 1943.

I'"alácl0 da Prefeitura Muniéipal de Cu,.rttJblj.,CapitaJ do EStado do' Pa

raná, em 2� 'qe junho de 1944.

(a) AL.J;::JI4lNl>REBELTR&�.

Prefeito Muníc1páÍ.
,"\

DECRfJ,TO N.o 77

o PREFEITO MUNIciPAL DE CURITmÁ, CAPITAL DO 'ESTADO

DO PARANÁ, atenden,qo ao ,formulado pelo Depaitamento de Fazenda,�}}l

b!!cio n.o 104/44 e face ao laudo de inspéçãbn.o, 234, do.)?r. Médico Chefe

da Inspetoria Sanitária dés�, Prefeitu,.ra,re.solv,e conceder.à AuXilíar: de

Escritório Classe C, M:aria da Luz Misurelli Ferreira;� 7 !se!'é) ,mas de li

cença para "tratamento. de saÚde, na ..fo�a do disposto' no art1go� 157 do.
decreto-lei esta�ual n.o 90, de 28 deoutupro de. 1942, � (jontar de �6 de

junho p. f;

Paláclo � Prêfeitu;-a Munic,pal de C:uritiba, .capIf.ai do ÉStadq do :�fl

raná, em 3. de.. julho de ,1944.

(a) ALEXANDREBELTMÕ.

Prefeito, .M:WU:cipal.

DECRE10' N.O 78

I

o Pfl.E:FEITOM:U'NICIPAL DE CuRmBA, CAPITAL :QO E:STADO

DO PARANÁ, tendo em vista o c;>fício n.o 16r-B/O do qomandoda õ,a 'Re

gião Militar' e 5.a Divisão 'de Infantaria, datado dé 20 dê jünho último,

resolve iic�nciar o Aux1llar de ÉSériulrf; Classe H,.do Departajl1ento de,
'Fàzenda, Plínio FraJ:lco Ferreita da Costa,. que foi convocado p::�a o Ser

viço Ativo do Exército Nacional; à partir de 17 aó l,llesmo Wês, enq,l,lanto,

durar êsse estágio, percebendo Il.ElUS vençJmentospelos cofres ,federais, .oon

fonp.e, optQu.

,FalácI0 da Prefeitura.. MUIiiêIpfl,l cl't.CUritiba. C\tp�1;a1 do Estado do.Pa-

r",ná,oern :J de ,jul!}Q .de 19�4.' ,

(a) ALEXANDRJj: .'BF:L1�O,

Prefeito MunIcipal.

I.

J

,--.," I'

;:.
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:DECRETO N.O 7� ...

�

o PRJilFEITO ..MUNICI.P,AJ:.;. DE CURITIBA, 04PITAL DO ESTADO
pO PARANÁ, atendendo ao requer�do pelo Porteiro: da I,>iretoriá do E�
pediente edo Pessoal, Júl�() :t)JvC$ da.cQnceIçãQ, em petiçáon.o 5.+44, do.
éorrente ano, El em face do laudo de inspeção n.°'1.115, da.-Dirêtoria Ge.,
.raldeSaúde do Esta,d(), resolve conceder ª,O mencionado 'funcfçmário 180
(cento. e,o!tentâ) dias para tratamentó de saúde" na forma ,estabelecida pelo
art�go 160 dó decrçtq-Ieiestadual n.o 90, de 28 de outubro de 1944, ª con

,tar de 27 de júhhopróximq findo.
paiãcio da Prefeitura Mun1cipalde OUritiba, Capital�(), Estado do pa-

raná, em 6 ne Julho de 1944,
(li) ALEXANIJ;RE BELTltAO;

:piêfeItoMunicipa�.

< 1

D�:GRETO N.O 89

o PREF]!;ITO :MúNIC��L. DE CÜIÜTIBA, Q.APITAL DO 'ESTADO
DO::pARANÁ, :resolve promover ,Ary 'Borges do Canto, Auxm�r, de Es'cri-,
tório Class,eH' <i0' DepartamElpto de Obras e Viaç!io, aocaigo de Estatístico
qlasse Í do SerY,iço de Éstatística, por fl,ntigu1dade.

P.alác.1Q da prefeiíura�u!,1iéipàlde CUlitiba, Cl;l,llital do Estado do Pa.-

r3.!lâ, exn 6 de julho deí944'.
(a) ALEXANDRE BEloTBAO.

Pref�ito Municipal.

r

l)ECR�rrO N.O 81

O,PREFEITO MUNICIPAL DE dURIT;JBA, CAPITAL DO EE;TADO
POPARÂNÁ, rl!solve promover q Alp{iliar <ÍéEscritórJo Classe G Alcyr 1'os
pissil, do TIepar,tamento <le Fazerídà, ao. carg9 de Auxillar de Escl1t6rio cías
saIi do Departamento de abrase Viação, )lor antiguidade.
- palácio'da .prefeitJJl'a Municipal dE) Curitiba, Capital do Es1:,a.clo dó Pa-

raná,em6' de jUlho de 1!l��.
(a) �EXANDRE :BEI,;1¥O.

Prefeito Municipal.
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BE;CR�rro' N.9'8�

Q I>R1J:Fmo MUI'fICIPA4 DE CURITIBA, CAPITAL DQ.ESTãPO
DQPAR��A,. reso�ve pro�oVer a AUXiliar de Escritóf10 Clao\lSe ,E M;{l,ria da
Luz, �Jure1lJ. .;Jrerreira, do Departamentq de Fazenda, ao cargo deA�
deEscr1t6r�o Classe a, do 1llesmo Departam�nto,por antiguldade.

P�10 dà..Prefeitur� Municipal de Clg1tiba, �pital do. Es.t;ado do Pa
�� ezn.6 lie Julho de 1944,
'. r

-"

(a>. A,LEXANpRE �EL1'RAo,
Prefeito. Municipal.

DECRETO N'.o 83

o PREFErI:o MuNICIPAL DE CTJ:RITIBA, CAPITAL.. ])0' ESTADO
.DO PARANÁ desigIU!o. o Ag:x1llar qe... EsCrit6l"lç Classe "a': Amircassou
para substituir o Auxiliar de .Escrit6rIo Classe H Jorge Tàpitange JIUY,.da
D1v�p do Pa.trtmônio do Dep'!�rtamento de ECWicações,Padastroe Patri
mO.mo, durante o seu bnPed1mento.

Pal�cio da Prefeitura MuIliqipal. de Curitiba, Capital do :Estado do 1":a
ranã, em (J de julb,o de 1�.

(a) AL�NDRE BEL'fRAO.

Prefeito Municipal.

.:

DECRETO N.o 84.

o PREFEITO M"QN'ICIPAL DECURIIl'IBlj.. CAPITAL DO ESTADC
DO PARANA, designa o A\lxUiar de Escrit6rio Classe "E" Adhail Spren
ger. PllSSOs, para substitp.b,"_ o A1JxUiar q�. Escrit61;10 Clas,sea Amir'Cassou,
dapJvisão do Pa.ttUnônio ,do Departamento de Ellli'icaçpes, .. Cadastro e.:Pa
tr1m�mõ, enQWt.t1to o me&mo est1:ver exercendo aSfunçõ� a. qu� s� refere
o decreto 111.° 83. d�ta datl;l.

PaI.âcl0 .da Pref�!tQ1'3:MUn1étpal de Guritiba,. Capitai dp ,Esta49 do Pa
rl:Ül�, em Q de Julhq de 1944.

(a) ALEXANDRE jJEL1'RAO,

Prefeito. MUIÚcfpaI.

�

".�-

c
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I)E('}RETO N.9 85 ��

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPI�i\L DO ESTADO

DO PARANA,téndo, de se ausentar desta Capital,. designa- o' Engenheiro Ci..

vll ,João J.l4acedo Souza, I?iretor do Departamento de Obras � Viação,. para

re�po�der' pelo expediente, da Prefeitura, durante' a sua- ausência.

Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, ,capital do Estado doPa

raná, em 10 de julho de 1944.

1.

'"
(a) AL�XANDRE BELTRAO.

Pcrefeito Muniéipal.

DECRETO N.9 86'

o .DIRE'l'QR DO DEPARTAMENJ::O DE;. O�!tASE.VIA9AÓ, RESJ;'ON

.DEN!>O P.ELO EXEEDIEN'l;'� DA PREF.EITURÃ 'MPN::rÇ:rP� .DE QURI"
TmA" CAPITAJ;. DO E�TADOD(jP,�ANA, atendendo ao requeridQ pela

Auxiliar de Eªpr!t6r�q Classe "É" da Divisão do Pfl,trtmôniQ dobeparta

meptQ de:Edif�<;açpes, Cad�stro e �atrimônio,Iza de 1;(!mos Lunf'l, em re

querimento protocolado sob 0.° 5245! de 30 de junho do corrente ano, re

solve exonerá"la, a pedido, das fup.çQes do referido cargo.

Palác!o da Prefeitura MunicipaI de Cw:itiba, Ca:pi�l do Estado do

P�aná, em 11 de julho de 19#. '

(ar JOAOMACEDO sousA.

DECR�TO N.o 87

,�

o DIRETOR DO DE'pARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇAO, .RESPON

DENDO PELO EXPEDIEN.TED4\ P�FEITURA MUNICI�AL .DECVRI

TIBA, CÀP.lTAb DO .ESTADO DO 'PAR4\N.A. a,.tel1g�n<lQ, ao r�qllerido pela

Escriturária Classe Ido Departa��nt.Q., de.. ,Fazenda, Edith Bandeira ,Rºcha,

em. petição sob'n,o 55�3 e 'face ao laudo de.. 1n..s.pe�p de saúde do Sr. Médico

AUX1lü.l�' po..3;0 Distrito Sanitá);io,d$! Pirai, reSolvê conceder a alJlg,19a,. f],lIl

cionária '30 (trintà); ,d�J:ls dê ,licença ,para �ªt.tYll.f�I.lto d,e saúde, D.l!., forma
do disposto no . artigo 157 do decreto-lei estâdual 0.0 90, de 28' de. oJltlJ.bro

de 1942, a contar <10 di� 8 do' .corrente.

'palâcio da Prefeitura Municipal de curit�hfl,; Caplt&;l dQ: E��4o do. Pa.-

raná,. etx1' J3:ete juUló de,1944, . ,
(a) JOAO MACEDO SQYSA.
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, DE:CRETO N.o $8

o DIRE':['OR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇ1\.O, RESPON

DENDO PELO ÊXPEDIENTE P1\ �RE¥'EI'l'URA MU�ICrPÀL'DÊ CURI
TmA, CAPITAL DO EsTADo DOP.ARANA, homéiá Wanda, Cw1lqe, cljl.s:.

sificadaem lO." lugar em cóncu;,so de 1."�n,t,rância, para exercer o cargo

de AtíXll1ar deescrltório Classe "E" da Divisãb doPatrlInônio do Depar

tamento de Edificações, Cadastro e Patl'Ímô:ll1o.

,Palácio da Prefeitura, M:unfcipal de C,uritiba; Capitâl do Êstadó dgPa

mná, em 15 de .jll1ho de 1944.

(a) JOAQ MACEDO SOUSA,

" ','" '. ,O 9

DECRETO N. S."

O DIRE'1;'OR DO DEPARTAMENTO DÉ. ÓBRAl;> E VIAÇAO,RESPOIi:'
DENDO PELO ,EXPEDIENTE DA PRF;fEI'J,'URA MUNICIPAL 'DÊ cúRi:.

TmA, ÇAPITAL 00 E!3TÀDO DO PARANA, nomeia Rafael Za,dor9sny,

cla,ssifiC2Ao em 13;0 lugar em concurso dê.!." entrância, para exercer o 'caI:

go de Auxiliar de Escritó;:io C.lasse E, do Gabinete dà Diretor� do ExW"

diente e. do Pessoal, a partir do dia 11 do corrente:

PaláCio da Prefeitura M:1WÍcipal de Curitiba, Capital do' �tàdo 'do Pa

ranâ, ,em 15 de jll1ho de 1944.

(a) JOAQ MACEDO SOUSA.

J)};ICRETO :N.9 9�

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIÜTmA, éAPITAL PO ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido pelo Escr�t,Urário Classe "'Nu da

Secção do Protocolo, Exped1e�te e Contrple de DepartaIíiento de Obras e

V4tção, Bento Dias de Grâcia, em IJetiçãosoi>" ri.o �5�3 em face do, laudo de

inSpeção de saúde n.o 243, doS,l"' Médico Chefe da Inspetoria Siuiítllria des

ta Prefeitura, resolve conceder ao aiudido funcio�âriQ�O (vinte) diàS, ,de
,licença para tratamento des.a"\Í�e, a contar de 20 de junho, últiino, nafor,�

ma. do dispos,to no artigo 157 do decreto-lei estadúal �.o '90, de2a' de ou-

tubro de f942. - -

:r,:'alácioda Prefeitura Municipal de Curitib�, Capit!lldo ,Estado do Pa.,

ranâ.em 20 .de julho de 1944.

(a) AL�XANDRE .BELTRAO.

Prefeito Municipal.

I
,

l

J

�..� n

•

c
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DECR�TO Nôo 91
,;.

d PREFEITO MUNICIPAL DE C't)RITmA, CAPÍTAL 00 ESTADO
DO 'PARANA,��tendefido"a� requ,el;ido pelo 'Àuxiltar: q.e Eséritório Crass\}
",H" da pivísáo de Viação {J' Trallsporte' do p�partâmento de Opras e Via
ção, Ary 130rge1; do Canto, re�oJv\} déiXar sem'efeitoo decreto. n.o ao, d,e

6 àe julho' corrente.
Palácio dª,p,refeItura MUI).,lcipal de Curitiba., çll,pital 'do Estado do Pa:',

raná, ex.n21 de jll1ho' d,e 1944;
(a) l\l.ExANDRE .BE�TRJiO.

Prefeito 'Municipal.

j- ,

PJ;CRETQ N�O 9Z'

O P�ElTO MU1;UÇIPAL DE CURJ;TIBA, CAPITAL DQESTADO
DO E!ARANA, ª"esolvé promover PaUlo dê Tarso Mo.�te :Sei'ràt, Auxiliar de'
Escr�t(>rld Classe "H" qa BibÜo.teca PHblica çleCuritib.a,ao. cll,rgo de Esta
tístico. Cla1;�e "I" do ,serviço'çie.Estatistica, por ,antigüidade;

flalác1b daPre�eitura Municipal de cúritlba/ Capital d() Estado do pa-

ranâ, em 21 de julho de 19��,
(a) ALEXAN;DR� B.ELTRAO.

prefeito Municipal.

DECRETO N�o 93

Ó 'PREFEITO ,MUNICIP.A� DE' CtffiITIBA, Cl;PITAL DO ESTADO
DO P.A;RANA, transfere o AUxlliarde ;Escritório Classe "H" do 'Departa
mento de Obras é Viação, i\lgyr Pospissil, para a BiblÍotec!1 Pública 4�

Ctlritiba.
Palâcio,p.a Préfeitura Muniçipal dê.curitiba, Capital do 'Estado do Pa-

raná, ePl 21 de julho ,dfl 1944.
(a) ALEXANDRE BELTRãQ.

Prefeito Municipal.

DEORETO N.0�4

o I;'REFEIT0 MUNIC�AL m: CURJ:TmA, ,CAPITAL DO ES'PADO
DO PARANÀ,atende:(ldó ao requêrldo pela Awciliar' de Escrit6rio Cl.!tsse
"Q" do Departamento de Fazenda, vitória. González, em petiç�o.sob n.o �
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5907 e face ao laudo de.1nsp,eçã.o de. saúde..n.Jl 256, do Sr. MédIco Chefe da

Inspetoria Sanitária destà Prefeitura; resolve conceder à. audidll. funcionária,

3. <três) meses de licença para tratament<> de saúde, na forma. do. disposto

no art. 163, do decreto.-Iei estadual n.O 90, de 28 de outubro de ,1942, 'à .«on

tar do dia 26 de julho último.

Paláci.o. da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital. do ÊStado do Pa-

raná, em 4 de agõsto de 1944. •

(a) ALEXj\NPRE ,BELTRllO:

Prefeito MUnlclpaJ.

DECRETO N.o �5

o PREFEITO MUNICIPAl,. D,E CURÍTIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO. PARANA, atendendo ao'requeríd� pelo Gl.tarda-LiVJ,'os Classe "p" do

bepartamento de Fazenda, l'Ucardo- Via.Ae, em petição protocolada sob n.o

6237, de 7 do corrente, resolve exonerá-lo, a pedido, das �unções do referido

cargo.

Palãcio da Prefeitura Municip�l'de Curitiba, Capitll-l d,o Estado' do"Pa

raná, em 9 de agOsto de 1944.

(a) ALEXANDRE ],lELTRAO.

Prefeito Municip:il.

DE;CRETO N.o �6

O P.REFEITO MUNJCIPAL DE, CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO Pi\RANA, atendendo. ao rêqúerido pelo Engenheiro Classe "V" da Di

visão 'Técnica' e deFiscal�açáo do Del?artamento de' Obras, e. Viação, Eng.

Civil Armando Miguel Matte. em petição protocolada sob n.Ç> 5780; de. 20

de. jJ.Üho úitlmo; resoive conceqer, ao. aludido funclohãtlo 60 (sessenta> dias

de I1cença,-a contar daquela data, na conformidade do dlSpcsto DO:.art. 167

do decreto-lei estadual n.o 90, de 28 de .outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estádo do -Pa

raná, em 9. de agôsto .de 1944.

(a) ALEXANDREBELTRAO.

Prefeito Mimfcipal.

DE�It�TQ N�o 97

O PR:EF$ITO MUmCIP¥< DE CURITIBA, CAPITAL. ,DO ESTADO

DO PARANA, atenaendo�oformulado em .�clo n..0 1253, . de.. 29. de.,jl\lho

íU,tim.o. pela, SecretarJa de Iptenor, Just1� e S�nça,,.PúbUca•..resolve

..,

1

1
,

J

�
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ca6Ml',�nOs têrIIl.os do n.o:3 .donttiBo f30 .da,Lein.° 527, de 27 de janeiro
de 1919; os alvarás' de Ucença expedidos, respectivamente, em �6-4-36 ê

3....1' ..ál.a.....Arnáldo Vieira.
:ealicio lda,P.refeituraMun1cipal de .curitiba, Capital ;do Estado do'Pa-

raná,.-em lÍdMl.gOsto de .1944.

..

(a.) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito MuniciPlll.

DEICR�TO N.ó 98

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO pARANA, atendendo ao req�erido pelo Desenhista Classe "L" do De
partaplento de Obras e Viação, Eigson Ribeiro Gomes, em petição Pr0to
coiada 'sob n.o 6236, de 7 do corrente, resolve exon,erá-Io, â pedIdo, das

fUI).ções do referido cargo; ,
�a.láclo da Prefeitura-:Mun.1cipal de curitiba, oapi� do Estado do �a-

raná, em 1.4de agOsto tie 1944. •
(a) ALEXANPRE BELTRAO.

.Prefeito ,Municipal,

DECRETO N.o99:

�f

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DOPARANA, atendendo ,ao requerido pelo 'Escriturário Classe "N" dá
Secção de Pcrowcolq., Exp.edIente é Contrôle do Departamento de Obras e
Viação� Bento Dias de GricIa, em petição n.O 6.350 e face ao laudo -de
Inspeção n.0263, .do Sr. Médico Chefe da IbSpetoria. :Sanitária 'desta 'Pre

feitura, :resolve conceder ao aludido funcionário 30 (trinta) dias .de licença,
para .tratamento .de saudel a contar do '.dia. 21 do corrente, na forma do
disposto nO .artigo 157 do dêcreto"'lel estadual n;o 90, de 28 de outubro

dê 1942.
=Palácio da Prefeitura ¥un1cipaI de.. Curitiba, Capital do Estado do Pa-

raIiá, 'em 28 de agOsto de 1944� , •
(a) ALExANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipa1.
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DECRETO :N.o 100

Ó"PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO
DOPARANA, t�ndoem vista o resultado dQ inquérito adinm�trativo fuàn
dado instaurar Ilela portària n." 199,.. de 28 de junho �ltimo!,l'esoiVe demi
tir o Servente Class� "C''' do bepartamen� .de Fazenda; Adilson de 011"
veJra Werneck, de acôtdo com o d!r;;posto no artigo 228; item I, � 1:0, do dE1
ereto-lei estadual 11.Q ,,90, de 28 de 6utubro de, 1942.

Palácio da ";Prefeitura Municipal ,deCur1tiba, Cápital qoEstado do Pa
raná, em 29 de agõsto de 1944.

(a) ALEXANDRE..B�LTRAO.

Pre�eito Municipal: "

DECnET.O N.o 101

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURiTIBA, CA.PITAL DO ESTA;Do
DOPARANA, atel.1dendo ao requerido por João Guilherme PereJ,ra, Conti
nuo Classe "E" do Departamento de Fazenda, em petiçã,o sob n:o 6.804 de
31 de agôsto úÍtimo, e considerando él'ne o mesmo pr,estou à Gtiarga ct:v:ll 1
(um)àno, 7 (sete) meses e 24 <v�Ilte e quatro) dias' 'de serviço, resolve,
na forma do disposto no art; '98 do tleereto-Iei �tadual n.O 90; de 2� ,de
outubro de 1942, mandar contar, para efeito de aposentador!ª, OU disponi-'
j:l1lidade, a têrça parte dê,S$,e tempo d� serviço, ou sejam 6 (seis) meses e,18
(dezoito) dias. .

Palácio da Prefeitura ),\1:unicipal de CUritiba, Capital do Estado ,do Pa
raná, em 1.° ,de s,etembro de 1944.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Mun1cipal.

DECRETO N.o 102

O PREFEITO¥'{JNICIPAL DE cuRITIBA, CAPITAL po ESTADO
DO'PARANA, atendendo áo requerido Pl'lI.oMédico Veterinâfio Classe "Q"

do Departamento deFa�enda, João Carlos de Souza Castro, ,em petição n.O
6829 de 3� de. agôsto últiino, resolve conceder' ao aludido funcionário 6 (/leis)
meses de licença para tratar 'de interêsses particulares, na forma do dis- ;

posto no art, 167 do decreto-Iéiestadual n.O 90, de 2.8 de outubro de 1942.
Palácio da Prefeitura Munlcip"ª,l de Curitiba, Capital do E:s�do do, Pa

rané., em 1;° d.c ,s!l�J:>ro de 1944.
\

c(a) ALEXANDRE BEL't'RJi.O.

Prefl;lit9 Municipal

/

---------

-1

�

I

�

---'1I0OI

- �

- 159,-
é>

DECBETON.Q 103

O PJ:1,�r:J;Q MUNICIPAL. DE CURI'I,';IBA, OAPITAL DO ESTADO

DO -PARANA, atendendo ao .requerido pelo Auxiliar de E/lcritórlo ClasSe

"E" do .pepartániÉmto de Fazenda, Alberto Sy'trinSld, em petição ,sob D.O

6823, de. 31 '.de agõsto .último. resolve exonerá-lo, a 'pedido, das :.flinçôes do

'ref�ido cargo. .' . , "

Palácio d!J. Prefeitílrá Municipal, de ,Curitib,a, Capital do Estado do Pa

raná, em to. de setembro 'de 1944.

I (a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

I>E,CRETQ N.o 104

9, PREFÉITO MUNICll'-t\L DE Ç,URITIBA, CAPITAL DÓ ESTADO

DOI'ARANA, designa ,o Eng. êivil Ladisl8.\l :r..obos, Engenheiro Classe •• S"

da Pivisão Técnica 'e de F�cal1zação do Depar.tamento de Obras t; Viação,

para exerçer a fúfição de Chefe da IllCSWa Divisão, durante o impedimento

do titular efetivo, e a contar da datá do licenciÍ!.mento do' mesmo titulâr.

'Pªláéio dá Prefeitura Municipal de Ctir1tiba�capital do Estado lia ;pa

raná! em 12 de se�bro de .1944.

(a) ALE�RE BELTRAO.

Prefeito Mun1cipat

DECRETO N�o 105

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO P�A, atendendo ao requerido pelo Oficial Administrativo. Classe

"Q" do Departamento ,de Obras e Viação, José Paladino, em. petição n.O

6974, e :face ao laudo de inspeção 111.° 283, do Sr. Médico Chefe da Inspetop,a

Sanitária desta Prefeitura, resol�e conceder 3,0 aludidoiúncidnário 20 (vin

te) dias de, licença, para tratamento de sâúde, a contar do dia 12 dQ cor
rente, na forml:!- do disposto 'no artigo 157 do decreto-lei estadual,n.Q 90 de

�8 de outubro de 1912, ..

P�láçio ç.a Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 13 de setembro de 1944.

(a) ÀLEXANDRE BEL'J;RAO.

Prefeito Mun1cipal. -

'.
...

•
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DE.CRETO N.o 106
,

'"o PREFEITO MUNICIPAL DEQURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO 'PARANA! atendendo ao requerido pelo 1.0 Feitor da DIVisão de Sanea

mento e Limpeza PúbUca do Dei;lártâmento de Obras' e 'Viáção; :Domingos

Petre1l1, em petição ,0.0 6852, e 'face aq laudo de inspeção 'n.o ;284,'do Sr. Mé

-dico Chefe da Inspetoria Sanitária desta' Prefeitura, resolve conceaer 'ao

nludido funcioIíário 15 (quinZe) dias de -iicença, para tratamento 4e '$l.úde,

a contar do dia 6 do corrente, na forma do di$posto '.no artigo :157 do de

creto-lei estadual 'n.o 90 de '28 de outubro de 1942.

Palácio lia Prefeitura Municipal de euritiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 13 de setembró de., 1944.

(a) ALEXANDRJ1: nELTRÀo�

Prefeito MUnicipal.

DECR�TO N}) 107

O PRlj;;FEITO':MUNICIPAL :QE' CUR:t'i'D3A, CAPITAL DQ ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido por Valentim 'Maria de Freita�, Dese

nhista ClasseP 'do -Departamento de Obras e Viação} em petição. protoco

ladasob n:<l 7025, em 12 do -corrente mês, e conlliderap.do que o meSmo pres

tou ao Govêrno do Estado 5 anos, 2 meses, e 23 dias de serviço, resolve,

na forma do disposto no art. 98 ,do -decreto-lei estadual. n.O 90, de 28 de

outubro de 1942, mandat contar, para efeito de aposentadoria e disponi

bilidade, a têrça parte dêsse tempo de serv�ço, ou sejam: 1 (tün) ano, 8
(oito) meses e 27 (vinte- sete) dias.

Palácio da Prefeitura, Murucipal de Curitib,!!., Oapital do EStado doPa-.

rp,ná, em 13 de 'setembro de 1944.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

PrefeitQ Municipàl.

DECRETO N.o 108

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITffiA, CAPITAL DO ES'rAD0

DOPARANA, tendo .de se ausentar desta Capital, ;desigpa o Engellheiro Ci""

vil Arnaldo. IsidorQ Beckert, Dir.etor �o Departamento de Edificações, Ca.-
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cj.astro e Patrimônio, para respemdei"' pelo exPediente ,da Prefeitura, du

rante a sua ausência.

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

raná".em 15- de. .$ewmbro de 1944.,

I

J

I
(a) ALEXANDRE �ELTRA.O.

Prefeito Municipal.

DECRETON.O lOS-A

) D:P.ET'� T;'� r;E""N"':rA�'IJ:ENTO DE RDTll'TCAçõES, CADASTRO

A-mv.-:- E. rçNDENDo PELO' EXP:l:D:ENTE DA PREFEITU

RA MUNICIi .- !)E CURI'I'IBA.CAPTTAL Q'" -flri',� DO D"' PA.'r'

atendendq ao. llerifo pelo Escriturário Cl�sse "I" da Procuradoria Mu

nicipai. Nelson ("unhe, Gomes, em petição sob. n.o 7141, de !4 do corren+.,e

mês, re:;;olve mandar 'contar, para efeito de aposentadoria e disponibilidade,

o período decorrido entre 17 'de novembro de 1932 e 9 de maio de 1935 em

9ue, o mesmo funciónário presto� serviços ao Município como extranume

rário, ou sejam 2 (dois) anos, fi (cinco) meses e 22 (vihte e dois) dias.

Palácio dá Erefeitura Municipal de. Curitiba" Capital do .Estado do Pa

raná, em..20 de setembro de 1944.

(a) ARNALDO 18mORO BECKERT

DRCRETO N.O 199

11,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITffiA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao req;erido pelo Escriturário Classe "L" do De
partamento dec Edificações, Cadai�ro 'e J;'atriInônio, João Loiola Pires, em

petIção protocolada sob n.o'7038, resolve. conceder ao aludido funcionário

6 (seis) meses. de. licença para tratar de interê�es Particul,ares, na forma

do disposto. no ,art. 167 'do decreto-lei �tadual n.o 90, de 28 de outubro de

.1942, a partir de 15. do corrente.

Paláéio .da .P.l'efeitura ,Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Pa•.

raná, em 21 de setembro de 1944. I

(a) AL£XANDRE BELTRAO.

Prefeito jO:u,n).cipal.
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DECRETON.O 110

o PREFEITO MUNICIPAL DE CuRITIBA, CAPITAL DO E.STAPQ

DÓ PARANA,atendendo ao requerido pelo Engenheiro Classe "V" ga. Di

visão Técnica e 'de Fiscalização do Departamento de Obras e Vt!'tção, Eng.

Civil Armando Migu�l Matte, em petição protocolad� sob n.o 6993, de:11

de setembro'. último, resolve conceder ao aludido .funcionário 120 (cento e

vinte) dias de lecença, ,a contar do dia 20-do. corrente, na conformidade do

disposto no art. 167 do decreto-lei. es�duaJ n-.o,90, de 28 de 'outubro de 1942;

Pal�cio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estli1dodo fa

raná, em 27 de setembro de 1944.

(a) ALEXi\NDR.E')JELTRAO.

Prefeito Municipal;

DECRJJTO N.o 111
.......

O F'REFEITO MUNIC;rpA� DJ!l.• CURFTIBA,CAPITAL D<? ÉSTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido pela Auxiliar de Es�rit6rio Clli1SSe

"G" do DepartaIl).ep.to de- Fazenda) Maria da Luz Misurelli Ferreira, em

petição protocolada sob n.O 7.426 e face ao' laudo de inspeção de saúde n.O

298, do Sr. Médico Chefe da Inspetoria Sanitária desta Prefeitura, resolve.

conceder à aludida funcionária 30 (trinta) d�!lS dt\l l!cença, a contar ,do dia

16 do corrente, na forma do (ÚSpôsto no artigo 157 do decreto-lei, estadu�l

n." 90, de 2'8 âe outubro de 1942.

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

ràná, em 29 de setembro de 1944.

(a)' ALEXANDRE BELTRAO.
, '.�.. � '. ., . t. -

'Prefeito Municipal.

DE,CRETO, N.o 112

O PREFEITO MUNICIPAL D� CURITIBA, CAPITAL Do ESTADO

DO PARANA, atendendo ao requerido pelo Guarda Classe "J" do Depar

tamento de Fazenda, Al1tõnio Puppi, em petição protocolada sób n.o 5406,

de '7 cj.e jullio do corrente ano, resolve exonel�á-.lo, a Pedido, d!1.s funções

do referido cargo.

Palácio' da Erefeitura Municipal de Curit11:la, Capital do Estado do Pa

l'aná, em 29 de setembro dE! 1944.

(a), 4LEXANDÍtE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

� �
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� DEeRETO N.()i 113

lÍ"� �

o PREFEITO MUNICIPAL DE c.URITIBÃ,�APITAL DO ESTADO
DO PARAN4, atengendo ,ao requerido peío .AUXiliar de Escrftório Classe

"E" do Departamento de Edificações, Cadast.�.o e Plj.q:iml\nio, José �alva

dor' Ferreira, em petição protocolada s01:ln.0 7411, de 23 de setembro último,

resolve conceder ao al,-!c;li.do fUJlcionário 90 '(noventa) dias de iícen,ça, ar

contar dó éiia 25 de setembrop. passado, ná conformidade d.o disposto no

art. 167 do deçret(l-lej. estaduaJ n.� 90, de 28 de outubro de 1942. '

,Paláció: da Prefeitura Municipal de Cw:!tib!1, capital d.oEstado do Pa.

raná, 'em 2 d,e outubro de .1944.

'(a)' ALEXANDRE BELTHA.O'.
,Pr,efeitó Muni9ipal.

,

\

DECRETO 'N�o 114

O 'PREFEITO, 'MUNIQIPAL DE CuRrTIBA, CAPITAL DO ESTADO

DOPARANA, atendendo ao requertdopelo Apontador Classe, "C" do De

parta:roento ,de Obras e Viaçã�, Àlceste Werneck de Capistrano, em petição

protocolada: sob n,O 7571, dl;!,29 de setembro últimó, resolve exonerá-lo, a pe-

dido, dal;l funções do referido cargo. ' ,

. Palácio dâPrerei.�url1 Muniçipal q.é Curitiba, cap'italdo Estado do Pa

raná, em 3 de outubro de 1944. . .

(a) ALExMmRE,BELTRAO.

Pre�eito ¥un1éipal.

DECRETO N.O 115

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ES'fA,DÇ>

DO ,F'ARANA, usando da atribuição que lhe confere o artigó 12, n.O I do

decreto-lei federal n.O 1.202; de 8 de abril de 1939, •

DECRETA

Art. 1.0 ''"- FiJ:a aprovado Q projeto de prolongamento das ruas Barão

deAntonina� Senador Xavier' da Silva, entre a ave�!.da Cândido de A�re!1
e o' rio Belém.

Art. 2;° --' São declaradas de utUidad.e pública as áreas nec�árias ao

p�olopgamento das rUas referidas no artigo anterior, bem como a área ,de

Íimitad.a pela avenida Cândido d.e Abreu, prolonga�ento da rua Senador
>oi ' - ,,',

X&v�er ele, l?tlva, rio.�e1é� 9prblongamento �a l11a Barão de .Antonina,
....

"',
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Art. 3.° - As '"áreas de que trata o-artigo anterior, não utllisadas para

as ruas referidas no ait;o-J.o,- bem como, pela futura avenida Belém, áo �
íongo dêsse rio,' depois de rettlicado, serão destinadas à construção do- Gru
po Escolar Tiradentes.

Art. 4.° - As despesas com as desapropnaçç�s correrão pela verba des

tinada anualmente à construção de escolas municipais.

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

Pálácio da. Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do' �staçl,q do Pa

raná, em 4 de outubro de 1944.

r
.,

r

.tro,r.esolve conceder à aludida funcionária 30 (trinta) dias .de licença, a

contar do gia 30 d'e set�mbro p. .fiI}Q,9, na fOrma� do disposto no artigo 157

do decreto-lei n.o 90, de 28 de outubro de 1942. .

Palácio da -Prefeitura M�nicipal de Curitiba, capital do Elltado dq Pa

raná, em 10 de outubro de 1944.

(a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

(a) ALEX�NDRE BELTRâO.

PrefeitO-�Unicipai. .
\

.DECRETO N.o 118
"-

DECRETA:

o PREFEITO MUNICIPAL DE "CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

.DO PARANÁ, atendendo ao solicitado no ofício .l},o HN',l',l p,o, Dep.tl,rta,mento

de :Fazenda, resolve conceder ao Veterinário Classe "N", ,Gilberto, Nasci

mento, 8 (oito) dias de licença para tratamento de sa(Ide, 11\1> forma do

disposto no artigo 157 do decretode!, .est�dual.n.'o .90, de 28 de outubro de

1942, a .,Contar do diá 25 de setembro p. findo.

Palácio da Prefei�UJ.:a �UJ1icipal de _ Cwitipa, C,apital .do E3�o d'o

,'Paraná, em outubro de 1944.

DECRETO N.o 116

O PREFEITO MUNICIPAL DI!: CURITffiA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, em faée do que estabelece o artigo 5.°, do decreto-lei fedcral

n.O 1. 202, de 8 de abril de 1939,

\

Artigo único - Ficam aprovados os perfís longitudinais projetados pelo

Departa.IIlento de Obras e Viação, eitlesta da.ta rubricados, para a exe

cução das obras de ca)çaIIlcl}to das ruas seguintes:

Manoel Felix, entre-as ruas Padre Antônio e ¥aria Clara;

Padre Camargo, elJ.tre as ruas Conselheiro Araújo e 1.a paralela à rua

Manoel Felix;

Pnmeira :paralela à rua Manoel Fefué. entre as ruas General Car

neiro e Maria Clara,

revogadas as disposições etn contrário.

Palácio da Prefeitura Murilcipál de euritiba:, Oapltál do Estado doPa

raná, em 6 de outubro de 1944.

......... (a) ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito MupicipaJ.

(a) ��XAND:&E B�LTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 119

O PREFEITO MUNICIPAL. DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, -atendendo ao requerido .pela Auxiliar de Escritórió Classe

"G" do Departamento .de .Eazenda, Maria da Luz Misurelli F�rreira, em
petição protocolada sebn.o, :!l021 de .17 .,do �ÇJtren.te, r.esolv� exonetá-Ia. a

pedido, das funções do referido cargoo_

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

'raná, em 18 de outubro de 1944.

(a'- ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o 117

O PREFEITO MUNICIPAL DE, CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requeri<;lopela Auxiliar de Esci'itório ClasSe

"E" da Divisão de Flsealização do Departamento de Fazenda, Glafira As

snnpção HYÚda, em petição protocolada sob n.O 7� 794 e face ao laudo de

IDspeção de saúde ri.o �, da. Diretoril). Geral de saúáe da Oidade de Cas�

DECRETO N.o 120

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, nomeia o extranumerário Alceu Roda para exercer, inteÍ"i

,namente, o cargo de Auxiliar de Escritório Classe "E" da. Divisiío do Pa-

""
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tr1môniodo Dep�tam�nto de Edif.1çl;tçõ� Çada�trb é r�trlmq�o, � t()J,n�

do disposto"no art. 21 e seus �� do deoreto-Iei estadual n.O 90, de -28 de

outubro de 1942.

Palácio da. Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitaltl.o Estado doPa

rap.á, em 6 de novembro de 19111.

(a.) ALEXANDREBEL'l'IJ,ã.O.

Prefeito MUl'IÍcip�I'.

"-

DECRETO N;O 1��

o PREFEITO MU:trrCIP� DE CtlR:rrml\, CAPITAL :pc EST�
DOPARANA, atendendo 'ao requerido pelo escriturário Classe, '�I'ldo Depar

tamento de Eldif�ÇMges, Cadastro ,e Patl'Ífuôniô, José Matuêlieski "Jú�or, em

petição protocolada' sob n.O 8'.444 de 6 do corrente, resolve exonerá-lo, a

pecij,do, d,as funções do referido CargO,;

Palácio da Prefeitura MuniCipal .de Curitiba,. C1tPitat do Estado d9 Pa

raná, em 13 de 'novembro d.e 11144.

(a). ALEXANDRE BÉt:i'RAO'.

Prefeito Municipal.

'í:

DECRETO.N�O, 122
)c

O P:R�:rro MUNICIPAL DE, CURITIBA-, CAPITAL DO ÉSTADO

'DO �ARANA, atendendo, ao 'requerido pelo .Escriturário qlasse ",N" do Ser

viço de Protocolo, ExpeCl.ienteé' CoIitrÔle do Departamento dê Obras' e Via
ção, Bento Dias de Orácia, em petição protocOL1da"so):> Ir.o 8535' d�' 9 <lo
corrent�, resolvê êxoIierlÍ..Ío, a pedfcÍo;das funções, do refeii�o cargo, a

partir daquela data.

,Palácio da Prefeitur'a Municipal 'de Curitiba, Capital do Estado do P?,

raná, em 14; de novernb;ro 'de 1944,.

(a) AL;EXANJ)RE, BE�T.MO.

Prefeito MunIcipal.
. �

DECRETO N\O .l�á

O �PHEFE1TO:M:UNIcrpAL D;ECPRITIBb,-, CAPITAL DO ESTADO

DO' PARANA, tendo em vista o resultado do inquérito administratlvo'maill

dado instaurar pela portaria I},.o �64, d� 30 qe Çl.gõsto, 11ltimo, resolvede�

)'
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miut o, Servente classe ,'c', do Serviço"qe Estatística, Mário Conrado de'

Souza, na foXzga do d�postono item II do àrt. 228 do decreto-lei esta'"

dUál' 0.° !lO, de 28 de outubro de '1942:

;pa��c�o d,a Prefeitura MUnicipal de curitll:ía;Oapital do Estado do'Pa

ranlí, em i4 de novembro de 1944.

f3o) ALEXANIiRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

.�
I'

DECRETO N.°,124

�

O PREFEITO MUNICIPÀÍ, DE C-qRITIBA,qAPITAL ,Dq ESTADO

DO P�ANA, atendendoào ;rêquerído pela, Auxiliar ide Escritório Classe

"'G", do 'Departarn�ntp,Çle :Jr�!'lnda, v�tór� 'Qonzález, em petiçãp :proto

'colada: sob h.o 8462 de li � do corrente e, face ao laudo de Lnspeção n.O 328,

do Sr. Médico Chefe da; Inspetoria Sanitária desta PrefeitUra, resoÍve

conceder' à all.ÍcÚcta funcionaria 45 (quarenta e cinco) 'dias ,de licença para
;�:atamento' de saúde, na forma do disposto no art: 157 do Decreto-Lei Está"'
aual, h.o 96, d� 28 de' outubro de 1942, a contar de 27 de outubro t¥t,íI!lo.

Palácí.o da l"J;'�fe!t\lr� :Mq.fiicip!l1 de Cutitl1:5â, Capital do Estado do Pa

raná, em 20 de novembro,'de 1944.
,

:' I
,

• I

� ta)' ALEXANDRE BÊLTRAO.

Prefeito Municipal.
�

:�'� D�CRET() N.o 125 I:

° PREll;"EITO �ruNICIPAL,DE CURITÍBA, CAP.ITAL, DO ESTADO

DO PARANA, tendo em yisJ;a, o ofíçion.o 1052-S' do 5.° :Batalhão de En

genhar�a, \MQtorizado), datado. de, Ji do ,corrente,J;'esolve licenciar, o ,Auxi.,

llar,de Desenhista "H';do DepartaII)-,ento g.e Obras e Viação, Wilson Ri"'

beir() 'de Souza, gue, fói convocado 'para o Serviço ,Ativo do Exército Na-'

,c1c)Oal1 ,�>.pa�tir de 1.0 do mês em çw-so, enqUanto dmar êsse estágio, pér

cepeIl:go, seus .vencimentbs 'pelos cofres federais, conforme optou.

p,alácio da Prefeitura¥uniçipál de Curitiba, Capital do Estad'ó dó Pa

X:aná, em 21. de novembro de i944:

.�
"

\ (a) ALEXÁNDRE 'BELTRAO.

!,refel.tQ Nu�cJpal.

�
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D:ECRETO N.o 126

,�
�DEORETO N.o 12,9

o PREFEITO MUNICIPAL DE CUJ;tITffiA. CAPITAL ,DO "ESTADO

DO PARANÁ. atendendo ao requerido pelo Auxiliar de Escritório Classe

"H�'. lio Departamento de Edificações, Cadastro e gatrinlônio, Jorge TB:Pi

tanga Huy. em petição protocolada sob n.O 8396. deS do corrente, resolve

conceder ao aludido funcionário 30 (trinta) dias de licença. em prorroga"

çãó, a contar do dia 8 do cQrre�tl'!. na conformidade do disposto no art.

167 do decreto-lei estadual n.090; de'2l.t de outubro de 1942.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cúritiba, Capitafdo Estado do Pa

raná. em 22 de novembro de 1944.

. [a)' ALEXANDRE BELTRAO.

Prefeito Municipal.

1

O PREFEITO MPl�ICIPAL DE: CURITIBA, CAPITAl;,. DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo Eng; Civil.João Macedd Sóusa.,

l1:ngenhêiro Di;retor do Departament.o de ,Obras e VIação, em petiç�o pro

tocolada sob TI.O 9'.342 de 11 de dezembro corrente, resolve mandar contar.

para' efeito de aposentadoria e disponibilidade; na conform1dàde 'do art.

98 do liecreto-Iei estadual n.O 90, de 28 de outubro' de 1942 e em face da

certidão expedida' peía Prefeitt!l'a ,Mu:nicipal de Ponta Grossa. a: 'têrça par

te doperíodó' decorrido entre 15 de janeiro de 1924 a 2 de janeiro de, 1925,

em que o mesmo funCionário 'prestou sl'!rv1ços à referida- Prefeitura. ou se

jaín 3 (três� meses e 29 (vintE'! e nove) dias.

J:'alácio da. Prefeitura Municipal d,e Curitiba, Capital do Estado do Pa

raná, em 21 d,e dezembrcrde 1944.

....

DECRETON.O 127
..w--

\

(a) ALEXANDltE �EL'I'ItÃO.

Prefeito Municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITiBA. CAPITAL. DO ESTADO

DO PARANÁ; atendendo ao requerido pelo Oficial Administrativo Cíasse

"U." da 'Divisá!?, de, fiscalização do Departamento' de Fazenda Rom\llino

Requlão.em petição protocOlada sob n.O 9091 e face ao laudo de inspeção

n.o 337; do Çlr. 'Médico Chefe d!l- InspetpriaSanitária desta Prefeitura, te

solve conceder ao aludido funcionário (60) {sessênta) qJ,as de licença para

tratamento de saúde. �a forma do diSl'0sto no artigo 157 do decretrl-Iel
esta<1ual n.o 90, de 28 de outubro de 1942, a contar de 27 de novenlbro

último.

Paláccio da Prefeitura Municipal de Curitiba. Capital do Estado do �a

raná, em 6 de dezembro dê "19'44.

DECRETO N.o 130

O PREFEITO MUNIC�AL DE CURITIBA,. CAPITAL DO EsTADO

DO.PARANÁ,

DECRE-TA:

(a) ALEXANDItE BELTRAQ.

Prefeito ¥unic1pal. _. i:.:,

'" J

(a) ALE�NDRE BELTRlíO.

Prefeito Municipal.

I.

.�

Art. 1.0 - São declarados de utilidade :plJ.bl1ca os �rédios ns' 73 e 85

da praça General OSório, o primeiro situado na esquina: � rUa Voluntários

da Pátria, medindo oito metros e dez 'centínietros(8,lOm) de frente para

a réferidapraça, sessenta e dois metros (52,Om) de extensão para a rua

Voluntários da Pátrià e nove metros e cinqüenta e sete centímetros (9,57m)

-de frente para â rua Carlos de Carvalho, necessário ao:alargamento da rua

Voluntárigs da Pá:tria para 18 metrbs e o segundo com sete metros' e yin

te e dois Centímetros (7,22rh) de frente e fl.!1ldos até a rua Carlos de Car

valho, onde mede nove metro.s e 'vinte centímetros (9;20m), para Os fins

previstos no art. 4,° do Decreto-iei federal h.O 3.365 "de 21 de junho de 1.941.

Art. 2.0�- Rl;lvóga,.rn-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital do Éstado do 'Pa

raná, em 26 de dezeIllbro de' 1944.

DECRETO N.O J.28

O PREFEITO MUNICIPÀL DE CuRITIBA, CAPrr.u. DO ESTADO

DO PARANÁ, at'endendo à comunicação formulada pelO Departamento de

Obras e Viaçã,.o, em of}oio so}> n.O 383, resolve fazer cessar, a partir .de 11

do corrente, os efeitos do decreto n.O 110 de 27 de setembro último, que

concedeu licença 'para tratamento de interêsses partiéuIares. ào Engenheiro

C1'v1l Armando Miguel Mátte, EngenI1eiro Cl.asse "V" do referido Depar

tamento.•

Palácio .daPrefeitura Municipal de Citrit1\la, Capital do Estado do Pa

raná; em 12 de dezembro. de 1944. (a) ALEXANDRE BEL'I'RAO.

Prefeito Municipal.
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DECRETO N.o 13l

o PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
., -.�. '," C' ",' c- ",'-"'

DO PARANA, de acôrdo com O, art. 5.° do decreto-lei n.O 1.202, de 8 de

abril de 11139, decreta,: .
. �

Art, 1.0....,. Fica aprovado o quadro do pessoal func�ona.rio des.ta Frefei.,.

tura, para. o exerc�cio de 1945,sêguirite: '

GABIN,ETE DO PREFEITO

.Oficial de Gabinete (em comissão)

Motorista. Classe G •....•........

Continuo Classe E .

Itt��;" .�

.....:.....Dr� Sebas�o Vil::ellte de Ca.'>tro

- Paulo' Pontarolli ;

- ,Mistides 'Cçsta .� Silva

.\ii':'t
• '," " ;, ",,'t.\. .. 41o.""<>l..;;i t

DEPARTAMENTO DO EXPEDmNTE E DO PESSOAL

Diretoria

Diretor (em. comissão) ..••••••••.

Oficial Ad1mnistrativo Classe V ..

Escriturário Classe L,.. ,..........

Auxiliar de Escritório C1l;1Sse E •.

Continuo Classe E ....... " ..... '..

Secção de Expediente

Oficial Administrativo Classe Q •• - ]3rasilio Peri Móiéb
Escriturário, Classf;L ..•••.••..... -Maria Zenita'Franco Teigão

Auxiliar. de Escritório Classe H.... - Anhando Ribeiro pinto
Auxilj.a:!;" de :Escritó1'1o Cla.'>5e G ...• -- Milton Portugal Lob�to

AUXiliar de Escritório C1a.'>Se E •• - José Salvador Ferreira
Arquivistl!- Cla/lSe E •••••.. � • • • • •. - FranciscQ Azevedo

Arquivista. Classe D ..••••.•..•... - Genciana Ferreira. de Morais

Guardião Classe E ........•.•••.. - Joaquim��o do.s 6aI;ltç� filhO

Porteiro ••...••..••.••.••...•..•• '- Júlio Alves da Conceição

Teleforusta. • , '... -.Rosemifa Pereira da .Silva

.Secção de Pessoal

Escritmário Classe N .. '.' .. • • . • .. ....,. Muiilo CQStaPinto

Auxiliar de Escritório Cla.'>5� H •••. "'-Rubens da. Silva; Martins

Auxiliar de Escritório Classe H .... - Gabriêl.'Pialho Gurgel

.Auxiliar de EscritQrio Classe H '... - Altair' Cavalcanti de Albuquerqu�

Auxiliar de Escritório Classe H .,. - Basilió �clt
Auxilia:!;" de Escritório Classe E ••• - Zigmundo DionisJo. fjtasiak

Serviço de ComuniéaÇões

Escriturário Classe r - .Newton G,ulmarães f?9tOD,lJ;tior

Biblioteca Pública de Curitiba

Bibliotecário CÍasse p......••.. '.' • - Bel. SauJ- Lupton. Q1J3.dios

Auxiliar de Escritório Cla.'>5e H ... -' Alcyr Pospissil

Continuo Ç1asse ,E ..••.... ; ... ; • • .. - Virgilio .Manoe{ Bini

Servente Classe C .� ..•......,..•..• -' ArsênioM1Sker

- Dr.Antônio Gomes

- Dr. ÃnWnio Gomes

-..,. Zuleika ¥�phão

"'- Rafael Z'adorosnyc

- Antôp10 Gar,c�

'-y

� 'I:
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DEPARTAMENTO. DEFA�t;NDA

. :piJ.oetoría.

Oficial Administrativo Classe, X .:"::"- éa.rlos Antônio dê Azevedo

Diretor' (em comissão) •••••••••••• --=-- Carlos Antônio 4,zevedo

� Auxiliar de Escritório Classe G •• - Moisés Bronimann

Motoi�ta ClasseG '........ - Vago

Continuo Classe E -..,. José .Scu1Ssiatto

Divisão de Co�taDilidade

Chefe .4e Divisão, (em Comissão) . -,.' Benedito 4a Costa Coelho

Contaaor C!�e'V ••••••••••••.•• , """-'- Benedito 'da ,Costa. Coelho

Contador .Classe'T ..••.••..••••.• - ,+eodQm4'o Fur4ld.o

Contador Cla.'>5e R •• ' •.'..... •• .• ••• � Edmundo .Leinig Saporski

Guarda Livrós ,Classe p '•.•. ,.... - Pino Ga.'>P�

EscritUrárioC�se L " '.0<' •• � ••• '" - Euclides 'VieiraAlves
�c�turário Classe,.I. " ...., Alc�on� 'Vesper Piw.Pão F. Alves

Escrlturário, Classe � •••...•••• "" - Plínio Franco Ferreira da Costa

4uxillar de Escritório Cla.'>5e 11: •••• .,- vago

Servente Classe C ,. q, :-..,. 4rlur Librelato

Divisão <le Rec<eita e Tesouraria,

Chefe de Divisão (em' colDi!,lSáo) ." ....,. Ola.vo Chagas Correia,

Recebedoria-e. ragadoria. .

Tesoureiro êlass!l V ••..•• '.' .•...• ' - O)ll,Y.o CM�as Correia

I A'UXilJar de �esoureiro Classe Q .. -'- Luiz Felipe de Andrade

Auxiliar de Tesoureiro Classe P ,.. - Jpá.o .Allt9p1o çh4njnazzo

Auxiliar de Tesoureiro Classe I •• - vago

Oficial Administrativo Classe Q •• ....,. Manoel ';I'e�e!r!.L Ma.phadQ

Oficia! Administrativo Classe Q .. - Ewaldo Weigert

Escriturário Cla.'>5e N •. ;...... .... - João Oprrf<ia. � Souza P�to

Auxiliar' de Escritório Classe H •.. - Vitória Oonzales

Auxiliar de Escritólio Claz.se H .. - E1Jgêniode Almei� Filho

Revisão e Preparo da Receita

LançadJlr qasse S ...•••.••.•.•.. - l\Inâzonas de' Sóuza Azevedo

Lançador Classe S .......•.••.•.. 7"':" Angelo Sc'l1issiatto

Escriturário Classe .N' •.•." • • . . • . .• � Alb'erico Camargo Ribas

G.uarda.Classe J .•., - Jos� Perelles

Guarda Classe H , -'- José. Sá

Guarda Classe H' -.,.- vago

Guarda Ciasse H ,.• ," .,... •. . .• =. João .Manoel Ramos, Neiva de Lima

Guarda Classe. H -.,.-. Ed).Utrdo W,'an,ke ge SOl,lza,

Auxiliar de. Escritório Classe H ....= Mário'R,ibeiro

,Auxiliar de Escritório classe H ., ',' � André E'ia!l!t Neto

.Emissão e Cóntrôleda...!teçeita.

:Escriturário Classe L.,....•• ; .. '. ... =- �lJl Kormann

Escriturário. C!asse 'I .." ,.... - Edith Bandeira Rócha

Escritw:ário Clàsse: I ....• '.',' õ , "'" • •• - Moac4" PotieI'

"'
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Escriturário Classe I o •••- :Heitor Baggio. Vldj!J.

Auxiliar de Escritórto Classe H .,. - Ellzabeth Pereira Cordeiro

Guarda Classe H '" r •••••• o•••••• o - José lrineu Ribas Ve�a

Auxiliar de ,Escrttóricí Classe G •.•• - vago

Auxiliar de Escritóriocla,sse G .... - bsvaldo ÓtávioPeieira

Auxiliar de Escritório Classe,E o o. - vago

Auxiliar de Escritório Cla,ll?e :Ji: ••• - pavid' Ja.nsen dê Sá

Servente Classe C o ..• o o • o . o ... o .• - vago

Divisão.4e Fiscalização

Chefe de Divisão (em -comisSão) o. -.Alvaro. de -Andrade

Ofiical Administrativo Classe V ."; - Álvaro de -Aíidrade

Oficial. Adm1nistrativo Classe U • -. ....... .Rol1l.ulino oRequião

Oficial Administrativo Classe S •. - .Alvaro l:íU1z.Picheth

Oficial AdmiDis'trativo' Classe S.'. - Flávio Ribeiro

Fiscal Classe Q o. o .•..••. o o . o • o .. -..João. Àguida.

Fiscal Classe Q .. , o .•.••.•.•••..• -.Waidemir ,Costa Lima

Fiscal Classe Q •..... 00 •••••••• " -:Lauro .Ribeiro .de Macedo

Fiscal Classe Q - .Miguel .�aby'

Guarda Classe J o ...•. o .••••.•••. '. .- Alvaro- JOSé- dá. -Cosm'

Guarpa Classe J ..•.... o . . .• . . . . .. "-' David- da. 'Rosa

Guarda Classe J . o " o o .. o o •.••. o .. .:- Francisco 'Grande

Guarda Classe J o. o o o ....•••••••••-- .;....ndefonso Penafort&.Marques

Guarda Classe J ...._ •.... o . . . . .. .. .....,. lMa.noel Ribeiro de MaCêdi)

Guarda..cIasse J •• o .••••..•••. o • •• .;.... 'Manoel- Taborda. Ribas

Guarda Classe J . o •.• o' o ••...•.... .....,. �edro''Ma1nka

Guarda Classe J ....•. o •.••• o ••••• - iUlisses José Ribeiro

Guarda Classe J o o. '. o o . • .. .....,. Wa1fridoBuenoFerreira

Guarda Classe J o .•.. ; •.. , ••••.• o., - E:ermeneglido de Lara.

Guarda Classe J o • • • • • • • . •• .....,. AbilioRodrigues dos' Santos-

Guarda Cià.sse-H . o ••. '-0'0 o .•.•••• - Arlindoii'erliandes ,de;Faria: Júnior

G,uarda Classe H ..••.....••• o" . o. - Arthur Chaves Barros

Guarda Classe H . o •. 0 • o o .•••••.• o -,.Airton Alberge Carneiro

GuaJ;'da Classe' H .••...•.•.•..•.•• -- André Bruzamolin

Guarda 'Classe H .........•... -•.. o - Benedito Correla de Freitas

Guarda Classe H .•.. , ......• -. o . o' -EdUardo <Machado

Guarda Clll8se H o •... o o. . . . . . . . .. ,- -Honório José Bruno

Guarda Classe H o -.Afonso, Cassou

Guarda Classe' H • o •• o ,. ,. o o . . •. - Lauro SOdré de Souza.Fe1,Jó

Guarda Çlasse H . o o o •. 00. o'. o .' ... o - Marcllino Marques .de Lima

Guarda Classe H .. o .... o o o . .. . • •.• -Mário Libânio Guimarães

Guárda Classe H ..••• o . o o'. •• .• ••. - -Reinaldo,Mion

Guarda Classe H -'Vidal Dutra -Filho

Guarda Classe)H o o ; . '.' "'-"- José .(Jymbalista Júnior

EsCJ;'jturário Classe' N •••• o • • • •• •• .,... Violeta'M�ranhão

Escriturário Classe I - nOr Bressiâni

�

��7�

�.

Auxiliar de Escritório Class��E .

Motorista Classe G ' .

Mo£orista, Classe G .

Contínuo Classe E " .......• , ..

Servente, Classe C ..

Depósto de Inflamáveis

Aw.r.iliar de Escritório Classe H •..

Guardião Classe C o

S�rvente ClaSse C .

Aferição de ,PesOs e Medidas

Oficial 4dminist:rativo- Classe Q •• - Inácio 'Lomba:rdi

Escriturário Classe N' '. i •• o ....•.'. - Abelz.rdo Reis Petra

Servente Classe C .•. o .. 0>. • ... • • • •• - Alceu Perelles

Matadouros Municipais

Oficial Admin,istrativo Classe-:S .. -- Carios Weigert Filho

Servente Classe C � . . . . . . .. - Joaquim, Romualdo . de Barros
Serviço Sahitário

Médicô CJasse S .........."' ....... - Dr. Aet.alberto Scherer SQbrinho
Veterinário Classe Q •...•....•..• .....,. José Nl;tScimento ,Rozeira

VeterináTio Classe Q .•.. o . . . . • .. .. .;.... Jóão Carlos de Souza Castro

Vetertnário Classe No o .-..... - Gilberto Nascimento

Guárda SiüJ.114rio Çlasse E • o ••••• - Te6filo de Oliveira Camargo

G,uardlll Sanitário Classe E .. o • o •. ' - João Furquim de Siqueira

Guarda sanitário Classe E o ••• 'o o' - Bonifácio Furquim de Siqueira

Servente Classe Ô -• .- o •••••• o . . . . .. - Té6filo Luiz 'dos Santos

....,

DIVISA0 DO 'MÁTERIÁL

Chefe de DivisãQ (em comissão)

Oficial Administrativo Classe S ...

Guarda Livrós Classe 'p,J., : ..•...

Conferente Classe L o o .

Conferente Classe L o,••• ,.

Servente Classe' O .•.. o ••• o '" ••• o •

PROCURADORIA M:U:rn:CÍPAli

Procurador' (em' comÍssãô) ...•....

Advogado Classe X o. '.' •..• o . o

Escriturário Classe':£ : o •• o .•

C,ontínuo ClasSe E .•• o 0.,0 •••• o o,':

Serviço da. Divida. Ativa.

AdvogadÕ' cfassll-Q ....•....- ..• " .

Escriturário Classe N ..

Escnturário Ciasse L " o o ...• o. o ••

ESêrtturário Classe lo .•.•.. ;. o' ••

Auxiliar ete Escritório "Clas�e G . o ,

Servente' Classe O •••••,0. o ... o •• ,'i

Ü3 -
f

- Glafira AsSUhçãó ,H1uda
- Angello Batista

-,- Nicolau Roberto de Mello

- João Guilherme Pereira

- A,ntõnio Bernardo de J.1ma

'"

- Ary Borges do Canto_

-, Napoleão Taborda Chuba,

- Fioravante Zandoná;

c

- Dl; Wilson ,Portugal Lobato

.� Df: WilSon Portug!'-l Lobato.

- Olyo We1gert

-Ney- Vou Meien

� Jaci Rodrigues Gomes

- Arnoldo L&n�wskl

- :Dr: Teófilo ,;Moreira Garcez

- Dl: -Te6fifo Moreirá Garcez

- Djanira crespo.Rõcha

- Lauro 'Silva.

- Dr: Odilon Viana. de' AràÚ�i"f

- Argeu Loiola Pinho

- Nelson Cunha; Gomes

- Aline Cunha Braz

- Genny, Gelbcke

- Alberto'F�'de Abfeu
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SERVIÇO DE ESTATíSTICA

Agente de Estatística' .' o o

Estatístico Aux. Classe l ..•......

Estatistiéo AuX. Olasse H .••.....

.Servent� Classe C .......••.••..•

�

- vago

- Paulo de ',Tarso Monte Serrat

- Odilon Chagas Correia

-.vago

DEPARTAMEN'.fO D� OBRAS E VIAç,ã,O

f

�"
Diretoria

Diretor (em comls.são) ,....... - Eng, Civil Jo'ãô Macedo Souza

Engenh,eiro Classe X' o ,. o" _ Eng. Civil Joãq !vIacedo Souza

Auxiliar de Escritório Classe E o' "'- Wanda CwikIe

Motorista C�e G .' .. '- João ;Sordfgnon

Contínuo Classe E o .' , . . . . - Waldomiro Mandulac

lÕ-erviço de protocolo, Ij:xped!enje � Con trôle

Oficial Administrativo Classe U •. - João Américo de OUvjlira'

Escriturârio Classe. N •.. '0 ••.•• , • ,. '. • - vago

Escriturário Classe L ..• o " • . . .... � va�o

Contínuo OlasseE '. o •..•. ,'.; ...•. ,. "'- Manoel Ferreira de Miranda

Divis�o Té�mcl' e de Fiscalização •

Chefe de Divisão (em comissão) .. -, Eng, '01vil Armando Miguel Matte

Engenheiro C��se V • o' o'..... •.. - Engo Civil ArmaMo M1gI,l.el �tte
Engenheiro Classe S ...." .... "..... "-'- Ladlslau Lobos

Desenhista Classe P., ...•.., , - Válentim Maria. de Freitas

Desenhista Olasse L ...•.•..'.. - vago

Am. de Desenhísta Olas:s� H - '\VllsonRibeirode Souza

Aux. de Desenhista Classe G o,.," - vago

Fiscaíização de COntratos �. de Conces sóés

Oficial Administrativo Classe S ...- Abilio l\[onteiro

Oficial Aâmin1strativo ClasSe Q .. - José Paladino

E.scriturário OlllSse N .... ',' .. , . '" � :Qur:Vl1I �Ça

Escriturário.Classe L.,. ; . ',' ;'.,' ..• :. -"- José .Tadeu Pietl'lJZa

Guarda C1.ll.'lSe.J •.••.••....•....•. '. "- �atU COllta

Guarria Classe N ...•••• •... ..•.. . • .• - Eleutério Gasparin

Guarda OlasseH.....••••..••• ". - Napoleão Libei'ato de �anda

Guarda Linhas Classe'O ..•..•..•• � .Albano Casagrande

Guarda Linhas O1àsse.O .••..,..... - Don1ingos Barberi

Guarda Linhas O1asseO •.•... '.' •. - Reinaldo Pe�oso

puarda Linhas Classe C •••.•..... - Úrsulino ROsa

Serv�n�, Class,e A ..... , .. :':...... - :¥iguel, Ooelho dos. Santos

Divisão de Pavimentação

Ohef� de ;Divisão- (em c0.I:1lissãol .. -Eng. piyil RllfaeJ.KI�er d'A!,sunçáQ

Engenheiro Classe V, , "- Eng. Civil Rafael:Klier d'Assunção.

Motorista Olasse G " o •• - Durval Stamm.

Serven� Classe O 1"'_' U" , .. ".i - João :O' Çardos9

...�
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Conservação de Logradouros PúblIcos

Engenheiro Classe S .• , "...••••••

l'�pógrafo Classe P ,.
Mestre de Obras Cl,asse N ..•'••...

Feitor Classe l, .

Apontador Classe cC .•••••..' •.....

Constr,ução de Logradouros Públicos

Engenheiro Clásse T .•.•... ,., • . .. - Eng. CiVil Hamilton R, de Sou:?óa

EngeÍllleiro Classe S .• ,..... vago

TopÓlp'afo Classe P .•.•••••••••.•• Frederico IKirchgassner

Feitor Classe L.•..•...••.....•••••• ,� VItor Benato

Feitor Classe I ,......... Joito Fl'lrnandes

Feitor Classe :r ..•• : ',' •.•....• '.' •. - l'edro Scuissiatto

Apontador Classe C - Be�toRlbeiro de Maced.o Sobrinho

Divisão de Viação'� Transportes

Ch.efe de Divisão <em comissão� ..

Engenheiro Classe V. ••• 'c' •••••••••

Motoris�a.Classe G .

Servente' CI�' O : :-.

Viação

Engenheiro Classe'� •.. , ••. , •.•••

Seccionísta Classe I ... ;0 ••••••••••

Servente Classe. C' '.' .-' '.>, .. '••••.•.

Feitor ,CláSse L ••.•••.••••. '..., •••••

'FeItor- 'Classe L •••..••.••... , .....

APontador.C;iassec ••••.•..• o ••••••

Matas e Jardins

FeItor ClasSe i , .• ,.... - Angelo Faoro

ApontaçlqF Classe C' •.•.•.••••••.•:"- vago

�
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...... vago

- MUrilo Bitencourt de Camargo

- Angelo João Gottardl'

- Humberto Bevervanso

...... Oscar GottardI -

- Eng. qvU Sadf Souza

-. En�. Civil Sadi Souza

- Francisco Bo:?õZa

- Arcelino Rosa

- EJ:1.g; OIvilPedro de Miranda As5y

- 'Mário de Mar!

- Eug�nlo .de Mello

...... A�tônio 'Branda�íse'
- Feliciano de OliveIra

...... yagQ

Transporte, Uepõsitoé Oficina!!

Engenh!!!J.'o Cla,sse S ,.......... -vago

Guarda 'Classe �H .....,. vago

Mestre de Oflc1llas Classe L .-' Antônio Pontaroúa
Mecânico Classe G , - José 'pumas

ServenteCÍa.sse C .. , Ewaldo Sass

Divisão de 'Viação e Limpeza' PÚÍllIcaWJt!7 ...
�

Chefe de J;>iv.lsão' (em' comissão) •. .....: Eng. ÓivU Nestó!.NIvl!-l!io" Ditrich

Engenheiro Classe V ••'.......... ...... Engo Civil Nestor ,Nivaldo Ditrich

Engenheiro ÓI�e S .••. .... • . . •• - Eng. Civil "Henrique RIl:>elro
Oficial Adminlstratlvo Classe'Q .'. - Antônio Ounha Braz

Servente OÍasse O ..... .... • .. .. • ... - PedroSlmplicio MOreir� Filh,o

�estre de Obras Classe N •••••••• -; Jos�Tas$ner

Feitor Olasse L .......,'" .. .. ... _.José Olinto dos Santos

Feitor. Classe L ••• , ••••••• ,.... •• - DQmingos Petrelli'

FeItor Cl�"I ., ,., •.. ,',. '-t1'nesto TiradeI!� de �ouza,



r
�
I,

176 ..-

-J):ng. CiviÍArnaldo Isidoro Beckert

�Eng. Civil Arnaldo Isictoro Bêckert

- Merceêiés Mendes Morais

- Eunice F�ia

...... Armando Gottardi

- Ricardo Bigátto

- Hortê.nclo dll .I\lmeicla

r�

I

i
�

f
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I

Feitor Classe G ...•.............. - Antônio. Thielen.

Apontador CIassec ;., - Rotilio dós Santos.

Apontador Classe {} - EnlersQn. Tiradentes de 'SOUZa
Apontador Classe O .............• - Feliciano de'Olivcirª 1i'1l.qo

,

DEP. .DE EDIFICAÇÕES; CADASTRO :E PATRIMÔNIO

Diretoria

Diretor (em co�issãº) •.......... �_

Engenheiro Classe X .

Escriturário Classe L " _

Auxil�ar de Escritório Classe E '"

Motorista Classe G .

Continuo Cla$Se> E ........••.....

Cervente Classe C , •.

Divisão do Plano da. Cidade

Chefe de Divisão (em comissão) .,

Engenheiro Classe y .

Desenhista Classe N, .

Arquivista Auxillar C�se C .

Serve!lte Classe C . "',0' '''' ••_ •••••

Divisão de Edificações

opefe de Divisão (em comissão) ". _ EIig.1Civil Henrique,Estrella Moreira

Engenheiro Classe V _ Eng. Civil Henriqtle Estrella Moreira

.Engenlieiro CljlSSe T .•........ "0 - EIÍg. civll oto Ernesto °Blume

Seccionista Classe I - RuiÇ�valcantide AlbuqueI'!Íue

Topógrafo Classe Q ..••..•••. '. •.. -"Eng. Civll AdherbaJSprengerpassos
Topógrafo Classe P - Cid Marconde::rqe �btiqúerque
Escriturário Classe I .........•... _ Rui. Pinto da Rocha

Auxiliar de Escritório Classe G -I.t\stromar AJ:tigas Brandão

Motorista Classe G -'-'- Miguel. Milecke
Divisão do Cadastro

Chefe de Divisão (em comissão). ".

Engenheiro Classe V .

Engenheiro Classe S '.

Topógrafo Classe Q '" •.•.•.•.._•.••'.

Tópógrafo Classe P ,'
Topógrafo Classe P .

Seccionista. Classe .1 '" •.•••••••••

Desenhi�ta Classe L '_0 ..

Motorista Classe G . o •••• o ••••••••_.

Divisão do Patrimônio'

Chefe de Divisão (em comissão) ..

Engenheiro classe V '" .

Topógrafo Classe Q " '

Oesenhista. Auix;ila;r.. Classe G " .' •.•

.- Eng. ÇivU Osvaldo Kuss

- Eng. àIvii Osvaldo 'Kuss

- C�lso Lacerda
- darios "Àmaro

- Antônio Coelho dós Santos

-- Eng. Civil ;João P.�reira de �acedQ

- Eng. CiviLJoão Pereira. de Macedq

- VagO

- Jooo Schleder. SObrinho

� Ga:>�o:Ma:rques da Silva

- Auroel Schleder Negrão'

- Germa.p,o.�lõs Afonso Mueller

- Eclgard Thielen

- João' I.3nlJldallz�

- Eng" civil: Raul.. Bruel Antônio.

- Eng" Civil. RauL Bruel Antônio

= João .Fagundes Barbosa

- Rubens nórta. çIe .OliveÜ'l\
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Escriturário Classe L ....•..•...... - Afonso Coelho dos Santos

Escriturário Classe L .•••..•... o., .,..:.. João Loiola Pires

Escriturário Classe I " ......•. - vago

EscritJ.lI�riOClasse � .•. - OSVâldo Fornarolli

AuXiliar de Escritório ClasSe li' .,. - J01"ge 'rapitanga. HuJ/'.

Jl,uxiliar de Escritório Classe H .. - Aroir Cassou

Auxiliar. de Escritório çla.sse G .• �- Nelsón Santos

AuXiliar de Escritório Classe G .. - Adhail Sprenger .Passos

Auxilia,r de EScritório Classe E .. ." Eulo Fruet :E!etUn!

Servente Classe C .........• ...••• - Edgar.d Antunes daSilv.a

Cemit��rio

Administrador .....•.. " ...•...'.. -Freqerico Weiss

Jl,judante ciô Administrador ,- Manoel Otacfi1o da Silva

'Zelador Classe E _ ,l\velino Pereira da l;iilvâ

Zela0.or élasse E .......•...'. . . -'- Dante Bonat

Zelador Classe E ,...... ,............ - Francisco Leô�cio dos Santos

Art. 2.0 - O pessoal consj;ante do quadro a qge se refere o.artigo a'o-,

terior, para a nova sitüàção, é conservado, transferido, promovido por an

tiguidade dentro dás carr�iras, classificado. e nomeaêio para as funções

gratificadas. •

Art. 3.0,- Revógam-se as disposiçõ�s em contrário.

Palácio çla Prefeitura Municipal de Curitiba, Çapital do Estado do Pa

raná, em 29 de dezembro de 1944.

(a) ALEXANDREBELTRAO.

Prefeito. Municipal.

DEC):tETO N.O 132

o PREFEITO MUNICIPAL DE: CURÍTIBÀ, CAPITAL,. DO ESTADO

no .PARANA,., atendendo ao�equeridopelQ Escriturário Classe "I" do De

partamento êieObraq é Viação, Dániel Luiz, em �tição protocolada sob

n.O 9481 ,de 15 do cérrente, resolve exonerá-lo, a pedido, das�\lIlções do re

ferido cargo.

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

raná, em 30 de dezembro de 1944.

(a) ALEXANDRE B,EJ,TRÀÓ.

Prefeito. Municipal.

. ,
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