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LEI
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N. 301 DE 29 DE JANEIRO

DE 191:d

A Camara Municipal de Curityba decretou e

eu sancciono

a lei spguinte :

..

Art. 19 Fica o Prefeito autorisndo a mandar proceder ao
levantamento da planta cadastral de Curityba, com os serviços
complementares de nivelamento e confecção de perfis das ruas,
tanto quanto for necessario para a maxima exactidão dos ali
nhamentos dos predios, do raid definitivo do calçamento das
ruas e dos passeios e para projectos de embellezamento da
cidade .
S 19 Esse serviço fical'á affeeto á Directoria de Obras, po
dendo o Prefeito nomear, em commissão, os auxiliares technicos
necessarios.
S o O Prefeito retil'al'á da verba Obras Publicas em Geral
a quantia necessaria para occorrer ás despezas com esses
serviço.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal
Janeiro de 1912.

de Curilyba, em 29 de

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 29 de Janeiro de
1912.

Claro Cordeiro, Secretario

-4LEI N. 302 DE 1.0 DE FEVEREIRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e cu sancciono

a seguinte lei:

Artigo Unico. Fica concedido a Antonio Ricardo do Nasci
mento um anno de licença, com os respectivos ordenados, para
tratamento de saude, onde lhe convier; revogadas as disposi
ções em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal

Fevereiro de 1912.

de

Curityba, em 19 de

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cllri

tyba, em 10 de Fevereiro de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 303 DE 19m.: FEVEREIRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Fica o Prefeito alltorisado a modificar as condições
em que foi concedida a Gastavo Keil uma área de terreno nas
proximidades do Matadouro para montar um estabelecimento
destiílado a refinar sangue, de modo a ficar o referido terreno
onerado, somente, com imposto ele foro annual.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 10 de
Fevereiro de 1912.

Joaquirn Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 1 c de Fevereiro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 304 DE 5 DE FEVEREIRO DE 1912
A Camara Municipal ele Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Fica o Prefcito autol'isado a emittir as apolices
municipaes necessarias para satisfazer os compromissos espe
... cJficados no arl. 14 e seus paragraphos da lei n. 258 de 10 de

Fevereiro de 1910, combinando com as alineas \b) e (c) da lei

n. 276"de 19 de Novembro de 1910.

-5
 U nico. Essas apolices serão emittidas de aecordo perfeito
com as determinações, nesse sentido, expressas

na lei referida

n. 258 ele 19 de Fevereiro de 1910.
Al't. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete ela Prefeitura M.unicipal de Curityba, em 5
Fevereiro de 1912.

de

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

'4:

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 5 de Fevereiro
de 1912.
Olaro Oordeiro, Secretario.
LEI N. 305 DE 5 FEVEREIRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1 ° Ficam extensivas ás ruas Primeiro de Março, Ma
rechal Deodoro, no trecho comprehendido entre a praça Zacha
rias e a"s ruas Garibaldi, Marechal Floriano Peixoto, no trecho
comprehendido entre as praças Tiradentes e Carlos Gomes, ás
praças Municipal, General Ozorio, Euphrasio Correia, Carlos

Gomes, Zacarias e Avenida Luiz Xavier, as disposições do art.
19 da lei n. 149 de 10 de Outubro de 1905.
Art. 29 Os proprielariog dos terrenos situados na zona de
3 tres) kilometros alem dos limites do quadro urbano que es
tiver em vigor, fieam sujeitos ao alinhamento que for mandado
observar pela Prefeitura, de aecordo com a planta da cidade,
quando tenham de edificar nos terrenos que lhes pertencer.
Art. 39 Fica supprimido o art. 2° da lei n. 177 de 30 de
Abril de 1906.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 5 de
Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de .i.l1acedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 5 de Fevereiro
de 1912.
Olaro Oordeiro, Secretario.

..

LEI N. 306 DE 5 DE FEVEREIRO DE 1912

A Camam Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Arl. 19 Fica concedido a Antonio de Souza Mello, ou a
empreza que o mesmo organisar, durante o prasa de sete aI111US,

-6a isenção de todos os impostos municipaes para o hotel que o
mesmo estabelecer nesta cidade, mediante as condições expres
sas nos artigos seguintes:
Art. 2.° O concessionario obrigar-se-ha :
a) a construir um predio de t1'es ou mais pavimentos, com
todas as condições hygienicas e de typo architectonico conve
niente, contendo as condições necessarias ao fim a que se
destina.
b) a submetter, previamente, ao estudo e a approvação da
Prefeitura, o projeeto completo e detalhado do edifício.
c) a iniciar os trabalhos de construcção do edifício dentro
do prazo de dois (2) meze e a terminar dentro de dezoito (18)
mezes a contaI' da data da assignatura do respectivo contracto.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 5 de Fevereiro de
1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em [) de Fevereiro
de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 307 DE 9 DE FEVEREIRO DE 1912
A CarL1ara MU'1icipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a restituirá Domiciana
Pinto Ribero e outras, herdeiras de Anselmo Gonçal ves Ribeiro,
o terreno de sua pl'Opricdacle, com fundo para a rua Visconde de
Nacar, e que fica concedido, por aforamento, á Carlos Dietsch,
ou a entrar em accordo conveniente com essas herdeiras, afim
de indemnisal-as dos prej uizos soffridos.
Art. 29 Fica o Prefeito autorisado, para execução desta lei,
a abrir os creditos necessal'ios.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 9 de
Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publü'ada na Secretal'ia da Prefeitura Municipal de Cnrityba,
em 9 de Fevereiro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

-7LEI N. 308 DE 9 DE FEVEREIRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguillte lei:
Al't. Unico. Fica revogada a lei n. 290 de 20 de Outubro
de 1911 ; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 9 de
Fevereiro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo, 'Prefeito Municipal.
-

..

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em 9 de
Fevereiro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 309 DE 4 DE MAIO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art. Unico. Fica o Prefeito autorisado a conceder a Claro
Cordeiro uma gratificação de seiscentos mil reis (600$000),
como remuneração aos serviços extraordinarios que prestou no
cargo de Secretario da Prefeitura, podendo para isso abrir os
necessarios creditos ; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 4 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em 4
Maio de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 310 DE 4 DE MAIO DE 1912

'.

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1.0 As disposições do art. 19 da lei n. 149 de 10 de
Outubro de 1905, não se applicam ás ruas Marechal Deodoro e
Marechal Floriano e praças General Ozorio, Carlos Gomes e
Zacaria.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 4 de
Maio de 19] 2.
Joaquim Pereira de Mac"do, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura de . Curityba, em 4 de
Maio de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

-8LEI N. 311 DE 4 DE MAIO DE 1912
A eamara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1° Passam a se df'nominar: rua «Conselheiro Carrão»

a actual Travessa da Ordem e rua
rua Santa Mathilde.

«J ulia d a

Costa» a actual

 Unico. Fica o Prefeito autorisado a abrir os necessarios
creditos para occor"rer ás despezas com a mudança das placas.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 4 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura
tyba, em 4 de Maio de 1912.

Iunicipat de

Curi

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 312 DE 4 DE MAIO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 .JTica o Prefeito autorisado a conceder a Luiz Ri
beiro de Andrade, porteiro da Camara Municipal, um anno de
licença, com ordenado, para tratnmento de sua saude.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 4 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 4 de Maio de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 313 DE ]4 DE MAIO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. Unico. FIca o poder executivo municipal autorisado a
dispender a quantia de um conto de réis (1:000$000) com a
acquisição de cinco volumes da obra intitulada «Impressões do
Brazil no vigessirno SeC1ÜO») e publicado pela Empreza Lloyd's
Greater Britain FLiblishing Company LIH., podendo para isso
abrir os necessarios creditas; revogadas as disposições em con
tral'io.

L
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-" 9Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Maio de 1912.
.JoaqU1'm Pereira de jvlacedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 14 de Iaio de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 314 DE 14 DE MAIO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decl'etou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art. Unico. O imposto predial atrazado devido pelo DI'.
Reinaldo Machado, do predio de sua propriedade á rua DI'.
Muricy, e de 67$500 rs., relevada a multa correspondente; re
vogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Maio de 1912.

Joaquim Pe1'eira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 14 de Maio de 1912.

Clm'o Cordeiro, Secretario.
LEI N. 315 DE 14 DE MAIO DE 1912

A Camara Municipal de Curilyba decretou e eu sancciono
a segu in te lei :
Art. Unico, Fica o Poder Executivo Municipal autorisado a
desapropriar por utilidade publica, os predios e terrenos da
parte da rua Lourenço Pinlo, comprehendida entre as ruas da
Misericol'dia e Pedro [vo e necessarios para a regularisação do
respectivo alinhamento predial, bem como a faixa de terrenos
necessarios para a passagem dos tramways electricos nf} trecho
comprehendido entre a rua da Graciosa e o Boulevard 2 de
Julho, podendo para isso abrir os necessarios credi tos; revo
gadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Maio de 1012.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
tyba, em 14 de Maio de 1912.

de Curi

Claro Cordeiro, Secretario.

_J

-10 LEI N. 316 DE 14 DE MAIO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. Unico. Fica o poder executivo municipal autorisado a
conceder um anno de licença, sem vencimentos, ao professor
da escola municipal, Joaquim H.ibeiro Braga; revogadas as dis
posições em contrario.
Gahinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 14 de Maio de 1912.
Olaro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 317 DE ]4 DE MAIO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. Unico. Ficam isentos dos impostos municipaes, du
rante o prazo de cinco (5) annos, a contar da data desta lei, os
automoveis que entrarem para o municipio e que se destinarem
ao serviço de transporte de passageiros e cargas ; revogadas as
disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 14 de Maio de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

.

.. ,

LEI N. 318 DE 15 DE MAIO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. Unico. Fica concedido a Carlos Engelke e Dermeval
Lustoza de Andrade, i$enção dos impostos municipaes pelo
prazo de cinco (5) anuas, a contar ::la data desta lei, para a
fabrica de vidros que estabelecerem neste municipio ; revogadas
us disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de
Maio de 1912.

Curityba, em 15

de

Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.


.

- 11Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cul'i
tyba, em 15 de Maio de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 319 DE 15 DE MAIO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. Unico. Fica o Poder Executivo Municipal autorisado
a considerar obra publica a avenida que partindo da Rua Ma
rechal Floriano Peixoto, no ponto proximo á chacara Moura,
atravessa a A gua Vel'de e vae ter á estrada do Portão, podendo
declarar de utilidacie publica os terrenos que embaracem a
abertura da referida avenida, entrando em accordo com os res
pectivos proprietal'ios ; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 15 de Maio de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 320 DE 15 DE MAIO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguin te lei:
A ri. U nico. Fica concedido á commissão encarregada da
erecção de um monumento nesta capital, que perpetue a me
mOl'ia do eminente brasileiro-Barão do Rio Branco-o auxilio

de um conto de réis 1:000$OOO), ficando o Prefeito autorisado
a abrir os nccessarios creditos para a execução desta lei; revo
gadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da
tyba, em 15 de Maio de 1912.

Prefeitura Municipal de Curi

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 321 DE 14 DE JUNHO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretolil e eu promulgo
a seguinte lei:
Art. 19 Fica prorogado por oito (8) mezes, a contar de

_ J

-12 -

23 de .Junho corrente, o praso concedido á The South Brazilian
Railways Company Limited, para a terminação dos serviços
constantes da letra B, dausula 37 do contl'aeto de 23 de De
zembro de 1907.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Camara Muneipal de Curityba, em 14 de Junho de 1912.
João Tobias Pinto Rebello, Presidente

Publicada na Secretaria da Camara Municipal de Curityba,
aos 14 de Junho de 1912.

Eduardo Alberto de Andrade Vinnond, Secretario.
LEI N. 322 DE 31 DE JULHO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art. 19 O subsidio do Prefeito no quatriellnio de 1912 a

1916, é fixado em 10:000$000 annuaes.

Art. 29 Os vencimentos dos empregados da Camam e da

Prefeitura serão, desde a data desta lei, os constantes da se
guin te tabella :
CAMARA MUNICIPAL
 19 - Secretaria da Carnara
1 Secretario.

..
1 EscripturaJio
1 Archivista..
1 Continuo-servente

..

..
..

.
.

4:200$000
3:600$000
3:600$000
1:560$000

12:&60$000

 29 - Prefeitura
Subsidio do Prefeito........

..

10:000$000

Secretaria
1
1
1
1

Secretario...
Amanuen'se...
Porteiro
..
Continuo-servente

.

..

4:200$000
;3:760$000
1:800$000
1:560$000

....

10:320$000

IJirectoria do Tltezouro e Contabilidade
1
1
1
2

Thezoureiro
Contador
l.°Escripturario
2.°& Escripturarios a 3:360$000...

4:800$000
4:0oo$00Q
3:600$000
6:720$000

19:120$000



\'

- 13
Contencioso

1 Diredor, que será o advogado da
Municipalidade
.
1 Amanuense
1 Solicitador

.
..

4:800$000
2:760$000
3:240$000

]0:800$000

lJirectoria de Obras

1
1
1
1

Director........
Auxiliar
Amanuense
Fiscal de Obras.

7:200$000
3:600$000
2:760$000
2:400$000

15:960$000

lJirectoria de Hygiene
1 Director..

..

4:800$000

Instrucção Publica
1 Professor...............

1:500$000
Mercado

1 Administrador.

..

3:600$000

Pió5calisação
1
1
3
6
1

Fiscal geral
Auxiliai'
Gual'das montado,:; a 1:800$000..
Guardas á pé a 1:fi60$O('0
Fiscal de bonds (conforme contracto
1 Fiscal do Matadouro......

3:600$000
3:000$000
5:400$000
9:360$000
2:400$000
3:480$000

27:240$000

Cemiterio
1 Administrador

..

2:520$000

Art. 3.0 Continúa a exercer as funcçôes de aferidor o
escl'iptural'io já encarregado de taJ serviço.
Art. 4° Fica creada a secção do Contencioso que será
dirigida pelo ad vogado da Camara, com os vencimen tos mar
cados na tabella de que trata esta lei, tendo como auxiliai' um
solicitador encarregado da cobrança da divida activa.

Al't 5° Fica creúdo o lagar de veterinal'io encarregado de

fiscalisar a matança do gado no Matadouro e o destinado á xar
queadas com os vencimentos de 3:000$000 anl1uaes.

_-J

__ J

,5'

-14 Art. 6.° Aos funccionarios municipaes que cont:lrem mais
de dez annos de effectivo exercicio, serão abonadus 10 % sobre
os seus vencimentos, e 20 % aos que contarem mais de vinte
annos, tambem de effectivo exercicio.

Art. 7° Para execução desta lei, fica o Prefeito autorisado
a abrir os necessarios creditos.
Art. Sç Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Ourityba, em 31 de Julho de
1912.
Joaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em 31
de Julho de 191.
Olaro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 323 DE 31 DE JULH0 DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1 ° O Prefeito mandará passar gratllitamente 2<;t via

de álvará de licença aos commerciantes que, por qualquer
modo, provarem ter pago. em tempo, os emolumentos corres
pondentes a esse alvará e isso requererem.
Art. 2° Aos commerciantes que tiverem pago os impostos
municipaes, ha mais de anno, sem ter obtido aI vará de licença
para abertura de negocio, será passado o mesmo alvará inde
pendente de multa.
Art. 3° Os funcr.ionq,rios que procederem as correições de
que trata o art. 347 das Posturas Municipaes, certificarão no
talão demonstrativo do pagamento do imposto, se os commer
ciantes exhibirem o aI vará de licença e esses certificados sup
prirão a falta do mesmo alvará, em caso de extravio.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 31 de
Julho de 1912.
.
.Toaquim Pereira de Macedo, Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cul'Í
tyba, em 31 de Julho de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 324 DE 1Ç DE AGOSTO DE 1912

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

L

""",
-.;
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-15 Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a indemnisar a Pedro
Luiz de Souza Rocha com a quantia de dois contos de réis
(2:000$000), contanto, que o me5mo desista da acção que in
tenta contra a Camara Municipal, ceda gratuitamente o terreno
necessario para o prolongamento da rua José Loureiro e faça
no muro que possue na mesma rua o recuo exigido pelo Direc
tor das Obras Publicas Iunicipaes.
Art. 29 Fica revogada a disposiçãO do art. 2° da ltli n. 283
de 15 de Maio de 1911.
Art. 39 E' o Prefeito autorisado a abrir os necessarios cre
ditos para execução da presente lei.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da

Prefeitura

11

'I

I
i,i
I

"I

III

ill'

Municipal de Curityba, em 19 de

Agosto de 1912.

Joaquim P6reira de Macedo, Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura :Municipal
tyba, em 19 de Agosto de 1912.

de Curi

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 325 DE 21 DE OUTUBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 10 Fica o Prefeito autorisado a aposentar o guarda
fiscal José Martins de Oliveira, com os vencimentos de Rs.
540$000 (quinhentos e quarenta mil réis) annuaes.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Preteitura Municipal de Curityba, em 21 de
Olltubro de 1912.
João A. Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
tyba, em 21 de Outubro de 1912.

de Curi

I

ji:

,I.

I

Claro Cordeiro, Secretario.

I

LEI N. 36 DE 21 DE OUTUBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono

a seguinte lei:

Art. Unico. Ficam concedidos a Arthur von Meien seis (6)
mezes de licença, com ordenado, para tratamento de sua saude ;
revogam-se as disposições em contrario.

i

!'i
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Gabinete da Prefeitura Municipal de
Outubro de 1912.

Cmityba, em

2]

de

João A. Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal, em 21 de
Outubro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 327 DE 4 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 10 O serviço de limpesa de fossas á cargo da Empreza
Sanitaria será suppl'imido definitivamente até 31 de Dezembro
do corrente anno.
Art. 29 A contar de 1° de Janeiro de 1913 não puderão
ser alugadas casas que não tenham serviço de aguas e exgottos,
desde que estejam situadas em ruas ou praças servidas pela
repectiva rede.
Art. 39 Aos infraetores da presente lei será applicada a
pena de 20$000 a 50$000 de multa.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 4 de
Novembro de 1912.

João A. Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 4 de Novembro de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 328 DE 4 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camal'a Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1° Ficam extensivos aos funccioQarios municipaes as
disposições do Decreto Federal n. 771 de 20 de Setembro de
1890 e da Lei Estadoal n. 180 de [) de Fevereiro de 1896, afim
de que o,:; mesmos possam transigir com o Banco de Curityba.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 4 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
.tyba, em 4 de Novembro de 1912.
Olaro Cordeiro, Secretario.
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LEI N. 329 DE 4 DE NOVEMBRO DE 1912

!I

A Camara Municipal de Curilyba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. Unico. Fica o Prefeito autorisado a ceder, gratuita
mente, o terreno necessario á construcção do edificio destinado
para séde da Escola de Aprendizes A l'tifices do Paraná, excep
luando-se em praças ou logradouro!> publicos, podendo, se ne
cessario for, despender a importancia que julgar conveniente
para acquisição do mesmo terreno; revogam-se as disposições
em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curit.yba, em 4 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeihlra Municipal
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de Curi

tyba, em 4 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 330 DE 5 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camam Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 A lei n. 218 A de 26 de Junbo de 1907, que creou
taxas para a limpeza publica e particular, fica modificada nos
seguintes termos :
a) as tax<Js serão cobradas trimensalmente;
b) As casas no quadro urbano serão divididas em tres clas

ses para o effeito da cobrança dessas taxas, casas de "habitação

collectiva, casas de commercio, fabricas e officinas e casas de
moradias parliculares ;
c) São consideradas casas de habitação collectiva os hoteis,
restaurants, casas de pensão, casas de saúde, collegios, theatros,
clubs, cinematographos ;

I

d) As de primeira classe pagarão 3$000 por mez, as de
segunda 2$000 e as de terceira 1$500 ;
e) Só serão sujeitas a essas taxas as casas que pagarem
imposto predial;
f) A Camara procederá a limpesa diariamente em vehic-u
los fechados, em numero sufficiente para attendel' as exigencias
do serviço.
g) O lixo será incinerado em fornos apropl'iados que serão
constmidos fora do quadro urbano em lugares em que não haja
prej uizo para a saúde publica.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.
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-18 Gabinete da Prefeitura Municipal
Novembro de 1912.

de Curityba,

em

5

de

João A. Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 5 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 331 DE 5 DE NOVEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1.0 Ficam isentos pelo espaço de 25 annos do paga
mento dos impostos municipaes actuaes e futuros que reca
hiam ou possam recahir sobre espectaculos de qualquer natu
reza ou genero, excepto para cinematographo, todos os estabe
lecimentos commerciaes instaUados no theatro Polytheama que
:pedro Pacheco da Silva Netto, ou a empreza que organisar se
propõem construir nesta capital.
Art. 29 O conceHsionario fica obrigado a apresentar á ap
provação da Prefeitura um projecto completo, com todos os
detalhes, do edificio que se propõe construir, dentro do praso
maximo de seis mezes a contar da data da concessão, e a inau
gural-o dentro do praso de trinta mezes contados da mesma
data.
ArL 39 O Theatro Polytheama terá capacidade para com
portar, no maximo, ires mil pessoas.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em .5 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal, em 5 de
Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 332 DE 5 DE NCVEIIIBRO DF. 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu saucci(lno
a seguinte lei:
Art. 1.0 Fica o Prefeito autorisado a prolongar a Travessa
Providencia até sahir na estrada do Portão, entrando, para, esse
fim, em accordo com os respectivos proprietarios.
Art. 29 A nova rua denominal'-se-ha ((Francisco Ror,ha»,
como homenagem a um dos precursores da Republica neste
Estado,

;,.
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Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em [) de
Novembro de 1912.
João A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 5 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 333 DE 5 de NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. loNas novas ruas que a Camara abrir, reservará
uma área conveniente para estabelecimento futuro de predios,
ou serviços municipaes, entrando para esse fim em accordo
com os proprietarios, quando o terreno for de propriedade par
ticular.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 5 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier.
Publicada na Sect'etaria da Prefeitura, em 5 de Novembro
de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 334 DE 9 DE NOVEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a emittir apolices da
divida municipal, para effectuar o resgate de 5 apolices perten
centes a Lucidio Correia, de ns. 267, 269, 296, 235 e 276.
Art. 2.° Fica o Prefeito igualmente autorisado a emittir
apolices para su bstituir out.ras de antigas emissões que por
ventura ainda existam em circulação, apresentando, na primeira
secção ordinat'Ía da Camara, uma relação dos titulos resgatados
na forma da lei.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de CUt'ityba, em 9 de
Novembro de 1912.
João A. Y.avier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 9 de Novembro
de 1912.
Olaro Oordeiro, Secretario.

- 20LEI N. 335 DE 9 Dl<.: NOVEMBRO DE 1912
A eamara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 O Boulevard 2 de Julho desta cidade, passa a de
nominar-se «Avenida João Gualberto» até a ponte sobre o rio

Juvevê.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Cllrityba, em 9 de
Novembro de 1912.
João .A. Xavier.
Publicada na Secretal'Ía da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 9 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 336 DE 9 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decl'etou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Fica i3upprimido, a con tal' da data desta lei, o cargo
de Administrador do Mercado desta capital, sendo creado o la
gar de fiscal do mesmo mercado, com os vencimentus de ....
1:800$000 annuaes.
Art. 2° Fica extincto o lugar de ajudante do Fiscal Geral,
sendo creado mais um lugar de fiscal geral com os vencimentos
identicos aos deste célrgo.

Art. 3° Para os effeitos de fiscalisação do municipio da ca
pital, fica o mesmo dividido em duas circumscripções, tendo
por eixo a rua 15 de Novembro e seus prolongamentos.
Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a fazer as operações de
credito necessarias para execução da presente lei.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curilyba, em 9 de
Novembro de 1912.
Joan .A. Xavier.
Publicada na Secretaria da Canwra ;\Iunicip;11 ele Curityba,
em 9 de Novembro de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 337 DE 9 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Cut'ityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei :.
Art. 10 Fica creado o lugar de fiscal geral das rendas mu-

- 21nicipaes, com os vencimenlos de treis contos novecentos e ses
senla mil réis (3:960$000) annuaes.

 Unico. Ao fiscal geral das rendas municipaes compete a

fiscalisação das estações arrecadadoras
todos os impostos municipaes.

e dos

lançamentos

de

ArL 2° O Prefeito fica autorisado a applicar no pagamento
da despeza creada em virtude desta lei, a verba consignada no

 7° do art. 49 da lei do orçamento vigente.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de
Novembro de 1912.

Curityba,em

9 de

Joao .A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 9 de Novembro de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 338 DE 13 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art:1° Fica o Prefeito autorisado a auxiliar com a quantia
de dois conto de réis (2:000$000) paga em quatro. (4) presta
ções, a construcção do Albergue Nocturno, á cargo da Federa
ção Espirita do Paraná, fazendo para esse fim as necfssarias
operações de credito.
ArL 29 Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal
Novembro de 1912.

de 'Curityba, em 13 de

João .A. Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 13 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 339 DE 13 DE NOVEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curilyba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
ArL 1° Ficam reduzidas a 1$000 por cabeça, durante qua
tro annos, o imposto do gado abatido e destinado ás xarquea
das existentes ou que se estabelecerem no municipio, dotadas
de appal'elhos e mechanismos modernos exigidos para taes es
tabelecimentos e o imposto de suinos destinados ás fabricas de
banha estabelecidas nas mesmas condições.

- 22ArL 29 Os infraetores das disposições dos artigos 10 e 29

da lei n. 115 de 13 de Julho de 1903, ficam sujeitos á multa de
100$000, que será elevada ao dobro nas reincidencias.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal

Novembro de 1912.

de Curityba, em 13 de
JOãO A. Xavier.

..

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 13 de Novembro de 1912.

Glaro Cor'deiro, Secretario.

LEI N. 340 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Fica creado o imposto de viação sobre os terrenos
do rocio da capital, o qual será cobrado á razão de 1 % sobre o
valor venal dos mesmos terrenos.

S 19 O valor minimo para a cobrança do impostó será de

40 réis por metro quadrado de terreno.
S 2° O produeto do presénte imposto

será exclusivamente

applicado a melhoramentos das estradas municipaes.

ArL 29' Ficam isentos

deste imposto, os terrenos perten

ceíltes ao Hospital de Misericordia, Hospicios, Asylos e socie.
dades exclusivamente beneficentes.
ArL 39 Os proprietarios ou foreiros dos terrenos do rocio

ficam obrigados, sob pena de 50$000 de multa, a apresentar no
prazo de 3 mezes a contar da data marcada pelo Prefeito, :.Im
boletim com a declaração da situação. área e valor dos mesmos
terrenos.

Art. 49 A Camara não poderá conceder transferencia de
terrenos, sem que estejam pagos os impostos de que trata a
presente lei.
Art. 5° As estradas municipaes deverão ter a largura mi
nima de 20 metros.
ArL 6° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Preteitura Municipal de Curityba, em 18 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 18 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

..

- 23LEI N. 341 DE 19 DE NOVEMBRO DE 1912
A ('amara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seglliute lei:
Art. 19 Os impostos sobre mllros e terrenos nâo edificados, a
que se referem as leis ns. 177 de 30 de Abril de 1906 e 221 de

31 de Outubro

de

1907,

ficam

extensivos a

todo

o

quadro

urbano.
Art. 2° Para o effeito da cobrança desses impostos e para
outros fins, fica o quadro urbano da cidade dividido em tres
zonas.

.'

Art. 3° Constituirão a pI'ÍmeÍl'a zona as ruas, praças e tra
vessas situadas na área abrangida pelo seguinte perimetro :
A partir do ponto de encontro das ruas Sete de Setembro e
Barão do Rio Branco, seguirá por esta ultima rua, até seu cru
zamento com a rua Marechal Deodoro, por esta até a rua Gari
baldi, por esta até a rua 15 de Novembro, por esta até a rua
R iach uelo, por esta até a rua Conselheiro Barradas, por esta
até a rua America e por esta até a rua Cruzeiro, dahi em linha
recta até o cruzamento das rllas Keller e Dl'. Muricy, por esta
ultima até a rua Candido Lopes e por esta até a praça General
Ozorio, cujo lado Nnrtr. contornará, seguindo pela rua Commen
dadÇlr Araujo até seu encontro com a rua Brigadeiro Franco,
por esta até a rua Aquidaban e por esta até a praça Zacharias,
cujo lado Sul contornará até a rua Marechal Deodoro, pela qual
continuará até a rua Iarechal Floriano Peixoto e por esta até
a rua Sete de Setr.mbro, pela qual seguirá até encontrar o ponto
de partida, e, mais, os seguintes trechos: rua Marechal Flo
riano Peixoto, desde Sete de Setembro até Ivahy ; rua Riachue
lo, desde Conselheiro Barradas até o começo da Avenida João
Gualberto e rua Commendador Araujl), desde Brigadeiro Fran
co até a travessa do engenho do Iguassú.
Art. 49 Constituirão a segunda zona as ruas, praças e tra
vessas situadas na área abrangida pelo seguinte perimetro e
que não estiveram comprehendidas na primeira zona:
A partir do cruzamento das ruas 19uassú e João Negrão,
seguirá esta ultima até seu encontL'o com a rua Marechal Deo
doro, por esta até a rua Dl'. Laurindo, por esta até a rua Conse
lheiro Barradas, por esta até a rua Garibaldi, por esta até a
Avenida João Gualbedo, por esta até a rua na Graciosa, por
esta até a rua Barão de An tonina, por esta até a rua America,
por esta até a rua Ignacio Lustoza, por esta atl) a rua Lava-pés,
por esta até a rua Cruzeiro, por esta até a rua Dl'. Ermelino de
Leão, por esta até a rua Saldanha Marinho, por esta até a rua

.,......" 4.Dezembargador Motta, por esta até a rua D,'. Carlos de Carva
lho, por esta a rua Coronel Dulcidio, por esta até a rua Vis
conde de Guarapuava, por esta até a rua Buenos Ayres, por
esta até a rua Iguassú e, finalmente por esta até o ponto de
pal'lida.
Art. nO Constituirão a terceira zona as ruas, praças e tra
vessas situadas na área abrangida pelo quadro urbano e que
não estiverem comprehendidas na primeira e segunda zonas.
Art. 69 Para todos os effeitos, considera-se as ruas, praças
e travessas que limitam qualquer zona, incluidas inteiramente
nessa zona.

Art. 79 Os terrenos não edificados, existentes nessas zonas,
ficam sujeitos ao pagamento do imposto arrnual de 1 % sobre
seu valor venal, que será calculado de accol'do com os seguintes
maximos e minimos:
1 zona - Valor por metro corrente de frente: Maximo

80U$000; minimo 400$000.
2<;1 zona - Maximo 300$000; minimo 150$000.
3l;\ zona ..- Ma.ximo 100$000; minino 50$00UO.
Art. 89 F{'chando quaesquer terrenos serão permittidos
muros que deverão ter de altura minima :J,50 metros de altura
acima da calçada, sendo tambem permittidos gradis ou balaus
Irados assentes sobre embasamento de alvenaria. devendo ser
convenientemente rebocados, caiados ou pintados.
S Unico. Ficam sujeitos esses muros, gradis ou balaustra
dos á approvação da Prefeitura. e prévio alinhamento e nive
lamento, o que se dará tambem com os que forem reconstrui
dos, reformados ou alterados de qualquer forma.

Al't. 99 Os terrenos murados ou fechados nas condições do
artigo anteriOl', ficam sujeitos ao pagamento do imposto estabe
lecido pelo art. 79 com o abatimento de 20 %.
Al't. 10. Os terrenos murados ou fechauos e que não obe.
d{'çam ás condições do artigo 8°, ficam sujeitús aos impostos do
artigo 79
Art. 11. Ficam isentos do pagamento dos impostos a que
se referem os artigos 79 e 99 :
a) Os terrenos da terceira zona mumdos ou fechados nas
condições do art. 8° ;
b) Os jardins fechados com gradis de ferro e os terrenos
murados pertencentes a hospitaes ou asylos, que, em qualquer
zona, obedeçam ao referido artigo 89
c) Os terrenos murados com gradis de ferro ou balaus-

--

- 2trados em qualquer das zunas que sirvam de fundo aos predios
de esquina, até o maximo de 22 metros, e os pequenos pateos
lateraes, que constituam-se servidão dos predios, até 5 metros;
d) Os terrenos murados ou feehados com gradis de ferro
ou balaustrados que, em qualquer das zonas, por natureza e

destino, não possam ser edificadoe, taes como pateos

de fabri

cas, quarteis e escolas;
e) A frente maxima, para o effeito da isenção a que se
refere a alinea anterior, será, a juizo da Prefeitnra e com re
curso para a Camara, de 50 metros;

f) DIJrante dou3 annos, os terrenos cujos proprietarios ou
foreiros cederem gratuitamente a parte necessaria para o pro
longamento de ruas existentes ou projectadas.
Art. 12. Nos terrenos de esquina que abrangerem mais de

uma zona, será computada, para o calculo do imposto, a frente
de valor mais elevado.
Art. 139 A arrecadação do imposto será feita em duas
prestações: em Fevereiro e Agosto, respectivamente.
Art. 14° Os proprietarios ou foreiros que não pagarem o
imposto na épocha determinada, ficam sujeitos á multa de 10 %
por semestre, de móra sobre a qnantia devida.

;,-

Art. 15° Os proprietarios ou foreiros que iniciarem cons
trucções em seus tel'l'enos, poderão requeret' baixa dos impostos
estabelecidos por esta Lei, quando as paredes estiverem na al
tura de receber o vigamento para a arr..1ação.
Art. 16° Todos os proprietarios ou foreiros do quadro
urbano são obrigados a calçar a frente de suas propriedades ou
terrenos dentro do praso de 60 dias, após o estabelecimento
pela Prefeitura das guias do passeio na frente dessas proprie
dades ou terrenos e de accordo com o art. 18° desta Lei.
Al't. 179 Exgotado esse pl'aso, ficam os infractores sujeitos
á muIta de 5$000 por metro corrente de frente não calçada e a
verem o serviço exer.ntado peJa Prefeitura e por conta dos mes
mos, se o não fizerem no novo e improrogavel praso que lhes
for marcado e que não poderá exceder de 30 dias.
 Unico. A multa e a conta da importancia despendida
pela Prefeitura, serão augmentadas de 30 % se for necessario
cabral-as executivamente.
Art. 189 Os passeios, em qualquer zona, deverão obedecer
ás especificações então em vigor, da Dil'ectoria de Obras Publi
cas Municipaes.
 Unico. Na primeim zona esses passeios só poderão ser
feitos de mosaico, de asphalto, de ladrilhos, ou de cimento; na

-

- 26 .......

segunda e terceira zonas poderão ser feitos tambem de lages de
pedra convenientemente apparelhadas ou de outro material
acceito pela Prefeitura e incluido naquellas especificações.
Art. 199 Nas ruas, praças e travessas em que seja necessa
rio alteear o nivelamento dos passeios, correrão as despezas por
conta do municipio, desde que os proprietarios ou foreiros pro
vem tel-os construido em obediencia a nivelamento que lhes

fosse fornecido, e desde que tenham obedecido as prescripções
então em vigor.
 Unico. Onde haja alargamento dos actuaes passeios, ca
be aos proprietarios ou foreiros a obrigação de completaI-os.
Art. 20. A Prefeitura entrará em accordo com aquelles
proprietarios ou foreiros na frente de cujas propriedades ou
terrenos existam passeios que, na épocha da sua constmcção,
obedecessem ás disposições legaes em vigor afim de serem uni
formisados e ficarem de accordo com o art. 189
Art. 219 E' prohibida a construcção de casas de madeira
na primeira e na segunda zonas, só sendo permittidas essas
construcções na terceira zona, quando sejam feitas 5 metros
para dentro do respectivo alinhamento.
Art. 22° Os alinhamentos que a Prefeitura determinar para
novas construcções em ruas que tiverem menos de 18 metros
de largura, serão dados de forma a ser feito o alinhamento das
mesmas ruas até o limite de 18 metros, polo menos.
Art. 23° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 19 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cul'Í
tyba, em 19 de Novembro de 19J2.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 342 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1912

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

Art. 19 Os proprietarios ou foreiros que queiram dividir
em lotes qualquer terreno do quadro urbano ou rocio, deverão
requerer á Prefeitura essa divisão que só poderá ser feita pela

Directoria de Obras PliIblicas Municipaes, pagando os interessa
dos, alem do sello e approvação da planta, os emolumentos de
10$000 por lote, pelo serviço de divisão.
S Unico. Nessa divisão deverão ser respeitados os prolon-

- 27gamentos das ruas actualmente existentes e as quadras; em
outro qualquer caso, nunca poderão ter, de lado, menos de 100
ou mais de 150 metros.
ArL 2° As transferencias que se fizerem da data desta lei
em diante ficam sujeitas aos seguintes impostos:
a) terreno do rocio, transferencia por carta de
12,100 metros ou fracção
25$500
b) idem, emolumentos sobre transferencia e sobre
averbações para legalisar titulos das partes, por carta
ou fracção.
10$000
c) terrenos do quadro urbano, transferencia por
metro linear, de frente: na 1l;t zona ."
.
8$000
n a 2 zo li a . .. . . .
.
..
fi$OOO
na 3a zo na
. . . ..
.
..
3$000
d) idem, emolumentos sobre tranferencias e so
bre averbações para legalisar titulas das partes, cada
10 metros de frente ou fracção: na la zona
10$000

na 2a zona................

7$500

na 3'!- zona.
..
5$000
ArL 3° Os terrenos do rocio divididos em lotes, ficam' equi.
parados aos da 3'!- zona da cidade, para o effeito do pagamento
dos impostos de transferencia.
ArL 49 Ficam as construcções sujeitas aos seguintes emo
lumentos: Sobre approvação de planta, alem do sello
para casa de alvenaria
..
20$000
para casa de madeira
..
..
10$000
Idem, idem de muros, gradis etc. ou construcções
no Cemiterio. .
..
.
5$000
Idem, licença para qualquer obra interna, mesmo
no quintal:
na 1l;t zo na .. '" .

....

..

.

.

na 2 zona
na terceira zona

.
..

10$000
5$000
2$500

Idem, alinhamento e nivelamento, cada 10 metros
ou fracção : na 1'!- zona

na 2a zona (alem conducção respectiva)
na 3l;t zona (alem da conJucção respectiva)
Idem, licença para andaimes:
na 1'!- zona
.
na2 zona..........................
na 3a zona

..
..

10$000
7$500
5$000

,.

10$000
7$500
5$OUO

..

E mais 500 réis por metro quadrado de edificação e por
trimestre, cobrados adiantadamente, excepto para a 3a zona.

_J

Idem, sobre confecção ou approvação de plantas, conforme di

mensão e o trabalho, de 10$000 a 50$000.
Idem, verificação de terrenos, alem da conducção

por carta
de duas em diante, cada carta
quando pertencerem

os terrenos

'

15$000
10$000
a

mais de um

possuido.r, por condomino e cada duas cartas.
Art. 59 Ao ser approvada qualquer planta

10$000
ou

ser conce

dida qualquer licença, será fixado um praso improrogavel parn
o inicio (nunca menor de 90 dias)  outro para conclusão da
obra, (nunca maior de 24 mezes).
19 Não sendo a obra iniciada no praso fixado, ficará sem
effeito qualquer approvação ou licença concedida.
2° A falta de conclusão no praso fixado, obrigará o seu
proprietario a respeitar as disposições das leis que vigorarem
na occasião e a pagar, depois de obter a prorogação do pmso
mensal e adiantamente e por metl'O linear de frente:
na la zona
.. .
..
2$500
na 2'!- zona
.
1$500
na 3'!- zona
$500
Art. 69 Para os effeitos de approvação de .plantas e pagamentos dos respectiv03 impostos, considera-se do limite do
quadl'o urbano até a estação da Estrada de Ferro, no Portão,
pela respeet.iva estrada, Avenida João Gualberto, a rua Mare
chal Floriano Peixoto, até o Asylo de Alienados, o Batel até o
Seminario e os terrenos divididos em lotes, eomo fazendo pude
da 3\1 zona da cidade.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 18 de
Novembro de 1912.
JOãO A. Xavier

'Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em 18
de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 343 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. Unico. Fica approvado o aeto n. 2 do Prefeito da ca.
pital, datado de 28 de Outubl'O ultimo, cedendo gratuitamente,
no Crrniterio Municipal, a área de vinte e cinco metros qua
drados de terreno para servir de jazigo perpetuo dos restos
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mortaes do Commandante João Gualberto Gomes de Sá Filho e
de pessoas de sua familia; revogadas as disposições em con
trario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 20 de

.N"ovembro de 1912.

João .A. Xavier

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 20 de Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 344 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a dispensar a Sociedade
Protedora dos Bolieiros, do pagamento de transferencia de um
terreno que comprou a Angelino Bas3etti, á rua Ratcliff, desta
cidade, afim de nella construir o seu edifício socil.
Arl. 2° Revogam.se as disposições em contrado.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 21 de
Novembro de 1912.
João .A. Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 21 de Novembro de ] 912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 345 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 10 Fica o Prefeito autorisado a chamar concurrentes
para:

a) Concluir o calçamento a parallelepipedos da rua :Mare
chal Floriano Peixoto e calçar as ruas Aquiclaban, João Negrão,
Praças Zacharias, Sen:ldor Correia e Municipal e outras ruas
e praças a macadame, pàmllelepipedos ou outro qualquer sys
tema mais aperfeiçoado, arboJ'isando as que o permittirem ;
b) Recalçar as ruas já calçadas;
c) Comprar guias para os passeios da primeira e segunda
zonas.

Art. 2° Pal'u pagamento desses serviços, poderá emitlir
apolices ao juro de 6 % ao anno e typo mini mo de 90, até a importancia de Rs. 1.000:000$000.
\

_-J
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Art. 3C? Essa emissão será garantida pelo excesso do im
posto de commercio e officinas e pelo de calçamento.
Art. 4° O imposto de calçamento será cobrado nas seguin
tes proporções:

a) na primeira zona 4$000 por metro corrente para calçamento a parallelepipedos e 3$000 para macadame;
b) nas outras zonas, 3$500 para parallelepipedos e 2$500

'"

para macadame.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de
Novembro de 1912.

Curityba,

em 23

de

João A. Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura de
Novembro de 1912

Curityba, em 23 de

Claro Oordeiro, Secretario.
LEI N. 346 DE 25 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
ArL 1C? E' de livre concurrencia o serviço de distribuição
de energia elecirica, como força motriz, ás industrias particu
lares no municipio da capital.
Art. 2° A empreza que pretender estabelecer eSEe serviço
deverá requerer a necessaria licença á Camara Municipal, assi
gnando depois desta obtida, um contracto com a Prefeitura e
sujeitando-se ás disposições da presente lei e do respectivo re
gulamento.
 Uni co. No contracto a que se refere o artigo antecedente,
deverão ser estabelecidos os prasos de inicio e conclusão das
obras e as clausulas de fiscalisação para a boa regularidade do
serviço e completa segurança publica.
.
Art. 39 Antes do inicio do serviço, a empreza será obrigada
a submeUer á approvação da Prefeitura o plano, perfis, dese
nhos e memorias justificativas da lnstallação da rede de distri
buição, a planta da uZdla, dus transformadores e de todas as
obras complementares que tiver de realisar.
 Unico. No caso deI para supporte das linhas ou de sua
ligação aos predins ou dependencias, a empreza tiver de se uti
lisar das paredes dos mesmos predios ou dependencias, será
obrigada a juntar ao plano das obras o consentimento escripto
dos proprietarios.
Art. 4C? Dentro da primeira e segunda zonas do quadro ur-
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- 31bano os postes só poderão ser de ferro e os cond uctores deverão
ter a necessaria resistencia afim de evitar rocturas.
Art. 59 No caso de concorrerem ao serviço mais de uma
empreza, a segunda que se estabelecer só poderá estender suas
linhas de modo a não perturbar ou embaraçai' as linhas exis
tentes, tanto as de energia electrica, como as telegraphicas ou
telephonicas.
Art. 69 Desde que se achem installadas duas redes de ener
gia motriz electrica, só serão per.miUidas, dahi em diante, ins
tallações por meio de canalisações subterraneas, nos limites do
quadro urbano.

Art. 7° As emprezas de fornecimento

de energia,

que

se

fllndarem de accordo com esta lei, deverão sujeitar-se á fiscali
sação municipal, pagando para esse fim, annualmente, a quan
tia de 3:600$000 paga arliantadamente.
Art. SO Nos contractos que as",ignar, a Prefeitura estabele
cerá multas de 50$000 a 500$000 pela infracção das obrigações
assumidas pela empreza.
Art. 99 O Prefeito expedirá o regulamento para a execução
da presente lei, consignando no mesmo todas as condições te
chnicas e administrativas, afim de que fique plenamente asse

gu'rada a perfeita installação e o

regular funccionamento do

serviço, bem como, para que fique prevenido a evitar todo e
qualquer perigo ou prejuizo para o publico.
Art. 10° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 25 de
Novembro de 1912.
JOãO A. Xavier

11
I

I

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em 25
Novembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 347 DE S DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:

j
\
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II
I

Art. 10 O imposto de licença para as novas emprezas fune
rarias que se estabelecerem nesta capital será de 300$()00, sen
do conservado o imposto annual de 1:000$000 para todas as
em prezas da mesma natureza, aqui existentes.

Art. 29 Foi creado o imposto annual de 30$000 para os car
ros fu nerarios de P classe e 20$000 para os de 2'\ sendo isentos
QS de 3

,,:,".,..J

I

- 32Art. 39 Os enterramentos noCemiterio Municipal ficam
sujeitos ás seguintes taxas:
a) sepultura simples, por 5 annos, para adultos...
8$000
para creanças
6$000
b) aberturas de carneil'as e covagem em terreno
proprio
10$000
c) construcção de carneiras até 2 metros de allura 10$000
d) constl'Ucção de capella ou mausoléo, com mais
de 2 metros de altura...
50$000
e) concessão de terreno para jazigo perpetuo, por
metro quadrado
..
8$000
i m pos to fixo
...
.. . ..
50$000

f) excesso de tempo de 5 annos

para a conser-

vação da inhumação nas sepulturas geraes ou carnei-

ras que não tiverem concessão perpetua, pOl' anno.....
,q) exhumnção para o mesmo cemiterio ou pal'a
outro
.
Art. 4° São isentos os enterros feitos em sepul-

ú$OOO
20$000

turas gel'aes :

a) dos indigentes que fallecerem nos hospitaes e prisões e

dos que forem declal'ados como taes pelas autoridades policiaes

ou municipaes ;

I

b) os funccionarios municipaes, suas esposas e filhos;
c) as exhumações feitas por ordem da púlicia ou requisição

de' sociedades scientificas para o estudo de anlhrologia e crime
nalogia.

Art. fj9 As em prezas ou estabelecimentos commerciaes que
obtiverem licença, ficarão obrigados ás condições seguintes:
a) sujeitar, biennalmente, á approvação da Prefeitura, as
tabellas de preço fixo dos differentes vehiculos para a conducção
de cadaveres ; das differentes variedades de caixões; dos traba
lhos de decoração em salas mortuarias, e de tudo o mais que
se referir ao serviço de pompas funebres, conformando-se com
as alterações que forem determinadas pelas au loridades muni
cipaes;

b) expor ao publico, em logar bem visivel, em seus estabe
lecimentos, as tabellas dos preços, approvadas pela Prefeitura.
Art. 69 O Prefeito concederá a reducção do imposto a que
se refere o al't. 19 para 500$000 annuaes, pelo pl'aSO de 3 annos,
ás emprezas que, mediante contracto, com multas até o valor
do imposto, se propuzerem a fazer, gratuitamentl, os enterra
mentos dos indigentes fallecidos na Santa Casa de Misericordia,

Asylo de Alienados, Penitenciaria e dos que, fallecidos em do-

'.
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Gabinete da Prefeitura
Novembro de 1912.

li

t 

Municipal de Curityba, em 28 de
João A. Xavier

t"

"

micilios ou na via publica, cujos attestados lhes forem apresen
tados pelas autol'idades policiaes ou municipaes.
Art. 79 As casas ou officinas que, embora não se dediquem
exclusivamente á industria de artigos funerarios, façam caixões
ornamentados, ficam sujeitas ao pagamento da terça parte do
imposto de que trata o ad. 19
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrario.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 28 de Novembro de 1912.

,

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 348 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a emittir apolices até a
importancia de seiscentos contos de réis \60ll:000$000) ao typo
de 90 e juros de 6 %, para a construcção do palacio municipal,
na praça Santos Andrade. na parte comprehendida entre as ruas
João Negrão e Senador Laurindo.
Art. 2° O Prefeito chamará concurrencia, desde já, e com
praso curto, para a confecção do projecto completo do palacio,
podendo conferir os seg-uintes premios: ao 19 premio de .....

5:0000$000; ao 2° de 3:000$000 e ao 3° de ] :OC)O$OUO.
Art. 3° O Prefeito escolherá dois profissiouaes, sub a presi
dencia do Director de Obras Publicas Municipaes, para julga
rem do valor dos projectos apresentados, para o fim da distri
buição dos premios a que se referi' o artigo anterior.
Art. 49 As taxas de estatistica garantirão a amortisação do
emprestimo que deverá ser, pelo menos, de 2 % annuaes e ao
pagamento dos respectivos juros.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrario.
..

Gahinete da Prefeitura Municipal de Cmityba, em 29 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi

tyba, em 29 de Novembro de 1912.

- 34LEI N. 349 DE 2 DE DEZEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
ArL 19 E' concedida á Federação Espirita do Paraná a sub
venção de Rs. 1:[;00$000, creada para a manutenção de uma

escola municipal.

•

Art. 29 Para ter direito á percepção do auxilio a que se
refere o artigo anlerior, fica a Federação Espirita do Paraná
obrigada a :
 10 Manter em sala apropriada e com \udas as condições
de aceio e hygiene, a escola nocturna para o ensino elemenlar
gratuito e com a matricula e frequencia minima de 30 e maxi
ma de 60 alumnos.
 29 Nomear um professor com as necessarias habilitações
que ministrará o ensino de accordo com o regulamenlo da Ins
trucção Publica;
S 39 Sujeitar-se á fiscalisação municipal;
 49 Complelar o material escolar que, por esta lei, a nlU
nicipalidade cede a titulo de emprestimo á Federação Espirita
do Paraná.
Arl. 39 Desde que a frequencia da escola durante um se
mestre seja inferior ao limite minimo estabelecido no artigo 2?
S 19 desta lei, fica suspensa a SlJ bvenção, obrigando-se a Fede
ração Espirita do Paraná a restituil' á municipalidade, em bom
estado de conservação, todo o rnateril escolar entregue por esta.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em:3 de
Dezembro de 1912.

João A. Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 2 de Dezembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 350 DE 2 DE DEZEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 19 Todas as barbearias estabelecidas nl'sta capital,
terão apparelhos necessarios para a completa desinfecção de
navalhas, pentes, escovas e demais instrumenlos concernentes
a taes eslabelecimentos.
ArL 2° Nenhum desses instrumt.ntos poderá ser empre
gado sem previa desinfecção á vista do freguez.
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Art. 3° Pela falta do cumprimento da presente lei, 'ficam
os infractores sujeitos á muHa de 30$UOO a 50$000 na reinci
dencia.
Art. 4° A presente lei começará a vigorar de 1° de Julho
de 1913.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrario .
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 2 de
Dezembro de 1912.
JOãO A. Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura de Curityba, em 2
de Dezembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 351 DE 2 DE DEZEMBRO DE 1912

.

..... ".-.#.

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Art. 1° Fica o Prefeito autoí'isado a pagar, em apolices, a
Edouard Fontaine de Laveleye, a quantia de 37:000$000 prove
niente de reclamações do mesmo, aUendidas pela Camara, e re
ferentes a serviços e emolumentos do contracto de calçamento
rescindido.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de
Dezembro de 1912.

Curityba, em

2 de

João A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi
tyba, em 2 de Dezembro de 1912.
Claro Oordeiro, Secretario
LEI N. 352 DE 2 DE DEZEMBRO DE 1912
...

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

Art. 10 A Municipalidade auxiliará com 10:000$000 an
nuaes, durante dez anno, as constl'ucções e manutenção de
cada nm dos seguintes estabelecimentos beneficentés :
a) uma maternidade;
b) um pavilhão para tuberculosos;
c) um hospital para leprosos.

Art. 2° Para a construcçãl) do edificio para a maternidade,
a Camara concederá o terreno necessario dentro do quadro ur
bano'ou adquirirá pOI' compra, caso assim convenha.

- 36ArL. 3° O pavilhão para tuberculosos, caso assim o queira
a irmandade da Santa Casa de Misericordia, deverá ser cons
truido nos terrenos do hospital e entregue depois de prompto
ao mesmo hospital para o fim a que se destina.
Art. 49 A Camara concederá o terreno e os materiaes exis
tentes no bairro do Ahú, onde deveria ser construido o asylo
de orphãos, para ali ser estabelecido o hospital dos lazaros.
Art. 5° Fica o Prefeito autorisado a abrir os necessarios
creditos para a execução da presen te lei.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 2 de
Dezembro de 1912.
.Joã(l A. Xavier.
Publicada na Secretaria da Camara Municipal de Curityba,
em 2 de Dezembro de 1912.

Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N.353 DE 2 DE DEZEMBRO DE 1912
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
A 1'1. 19 Pasarn a denominar-se as Avenidas do mesmo
nome:

a) as aetuaes ruas Ivahy, Iguassú, Silva Jardim, Sete de
Setembro, Visconde de Guarapuava, do Assunguy, da Graciosa
e do Cruzeiro;
b) os aetuaes boulevards General Carneiro e Capanema ;
c) as actuaes estradas do Batel até o Seminario e do Portão
até a estação da estrada de ferro;
Art. '2,9 Passam a denominar-se Alamedas:
a) as actuaes ruas Augusto Stelfeld, Carlos de C.Hvalho,
Cabral, Colombo, DI'. Muricy e Lourenço Pinto;
b) a actual Avenida Vicente Machado;
c) o actual boulevard D. Augusta da Costa.
Ar1. 39 Passam a denominar-se:
a) Avenida 'Affonso Penna, o actual boulevard Floriano
Peixoto;
Avenida da Agua Verde, a actual e:'itrada que, padindo do
cruzamento de Visconde de Gual'apuava com Coronel Dulcidio,
vai ter ao cruzamento das Avenidas íguassú e do Portão;
b) Alameda Prudente de Moraes, a priml'Íra rua parallela á
rua Visconde do Rio Branco, na direcção da rua Briç-adeiro

Franco;

.

- 37Alameda Pedro lI, a actual avenida S. Vicente;
Alameda Presidente Taunay, a actual rua S. Maria;
Alameda D. Isabel, o actual boulevard S. Francisco de
Paula;
Alameda Conselheiro Araujo, a actual rua do Matadouro
Velho.
c) rua S. Paulo, a actual rua Uberaba;
rua Thereza Christina, a actual rua D. Pedro de Alcantara ;
rua Saldanha da Gama, a actual rua Bella Vista;
rua Almirante Barroso, a actual rua Lavapé ;
rua dos Bandeirantes, a actual parallela á avenida Ivahy,
na direcção da rua 5 de Maio;
rua Guarany, a actual rua Barão do Serro Azul, prolongamento da rua Misericordia ;
rua André Rebouças, a actual rua Rebouças;
rua Sete de Abril, a actual rua 21 de Abril ;
rua Dias da Rocha Filho, a primeira rua parallela á rua S.
Paulo, na direcção Norte;
rua Itupava, o prolongamento da Alameda Conselheiro
Araujo, alem da avenida Affonso Penna;
rua do Herval, o actual prolongamento da avenida Vis
conde de Guarapuava, alem da avenida Affonso Penna ;
rua das Aruucarias, o actual prolongamento da rua Pedro
Ivo;
rua Fernando Am:1l'o, o prolongamento da rua Benjamin
Constant, alem da avenida Affonso Penna ;
rua Gutemberg, a actual Capitão Faria Sobrinho;
rua Gonçalves Dias, a actual travessa que limita o quadro
urbano, pntre a avenida do Batel e o cOrl'ego da Agua Verde;
rua Pasteur, a parallela a rua Buenos Ayres, sita entre esta
ultima e a rua Coronel Dulcidio ;
rua das 'Iores, a travessa que passando na casa de Emilio
Voss, limita a norte o quadro urbano actual ;
rua Luthero, a act ual travessa do Cemiterio, no alto da
Gloria.
d) Travessa Frei Caneca, a actual travessa entre a rua da
Misericordia e a avenida Visconde de Guarapuava ;
travessa Jesuino Marcondes, a actual travessa entre 1:1 rua
Aquidaban e a Praça Ozorio ;
travessa Oliveira Bello, a actual travessa entre a avenida
Luiz Xavier e a praça Zacharias ;
travessa Humaytá, a actual travessa Maria José;
tra vessa Castro AI ve, a actual tra ve3sa Ildefonso ;

- 38travessa Irany, a aetual travessa entre a rua do Rosario e
José Bonifacio ;
travfssrr Padre Julio de Campos, a actual travessa entre as
ruas Barão do Serro Azul e José Bonifacio.
Art. 49 As avenidas Sete de Setembro I Visconde de Gua
rapuava e a rua 15 de Novembro serão, do lado de leste, pro.
longadas em linha recta, devidamente alargada a rua N oemia,
ficando a Prefeitura autorisada a entrar em accordo com os
respectivos proprietarios para as suas aberturas, bem como a
desapropriar para utilidade publica as casas da Pnwa Ozorio
que estão fôra do alinhamento da Alameda Vicente Machado.
ArL flO Fica autorisada a Prefeitura a fazer as necessarias
operações de credito para execução da presente lei.
A rt. 6° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 2 de
Dezembro de 1912.

João A. Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curi.
tyba, em 2 de Dezembro de 1912.
Claro Cordeiro, Secretario.
LEI N. 354 DE 2 m.: DEZEMBRO DE 1912

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
ArL 1° Fica creada a taxa de estatistica sobre os artigos de
producção do municipio ou que nelle forem mallufacturados,
beneficiados, ou por qualquer forma preparados, quando expor
tados para fóra do municipio.
Ar1. 29 A taxa de estatistica será cobrada por occasião do
despacho ou embarque dos productos. nas estações da estrada
de ferro, ou junto ás agencias estadoaes ou municipaes, quando
os produetos forem exportados por estradas de rodagem.
ArL 39 Fica estabelecida a taxa mini ma de 500 réis para a
cobrança do imposto.
Art. 4° As taxas recahirão sobre os artios constantes da
tabella annexa e sobre outros não classificados, de producção
. ou beneficiados no municipio e cobrados pelo peso bruto.
Art. 5° O pl'oducto das taxas de que trata a presente lei,
será applicado ao pagamento dos juros e amortisação do em
prestimo contrahido para a construcção do palacio municipal.
A 1'1. 69 Fica creado o I ugar de encarregado do serviço de
exportação e cobrador das taxas, percebendo os vencimentos de

- 391:800$000 annuaes e a porcentagem de 5 % sobre a arrecada
ção á seu cargo.

A l'l. 7" As taxas creadas em virtude desta lei serão abo
liàas logo que se ache completamente resgatado o emprestimo.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrario.
..

Gabinete da Prefeitura
Dezembro de 1912.

Municipal de CUl'ityba, em 2 de
João A. Xavier

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
tyba, em 2 de Dezembro de 1912.

Curi

Claro Cordeiro, Secretario.
TABELLA A QUE SE REFERE A PRESENTE LEI:

Aguas mineraes artifieiaes ou gazozas, pOl' kilo
Banha, por kilo
Aduellas para barrica-por kilo
Barricas, surrõcs, saccas ou quaesquer outros
en voltorios com herva malte-por kilo
Barricas vasias--por kilo
Bebidas artiflciaes, por kilo
Carne de porco salgada, por kilo
Cerveja, por kilo
Chifres, por kilo
Comos salgados ou en venenados, por kilo
Comos seccos, cortidos ou preparados -por kilo
Colla-por kilo.
Fumo, charutos e cigarros, por kilo.
Garras, por kilo
Ladrilhos, por kilo .
Moveis, por kilo.
Madeira beneflciada, por kilo
Material para construcção-por kilo
Massas alimenticias ,-- por kilo
Ossos- por kilo
Palhões e palha de centeio-por kilo
Phosphoros-por kilo
Pregos-por kilo
Sabão e vellas -por kilo .
Vinagre- pOl' ki:o .
Generos não classificados excepto os cereaes
por kilo .

5 réis
10 réis
2 réis
1
5
50
20

10
10
15
30
10
100
2
1
5
1

real
réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis
réi$
réis
réis
real
réis
real

1 real

2 réis
5 réis
2 réis

5
3
5
30

réis
réis
réis
réis

5 réis

- 40LEI N. 355 DE 5 DE DEZEMBRO DE 1912
A Camam Municipal de Curityba decretou e eu sancciono
a seguinte lei:
Ârt. 19 A receita do municipio de CUl'ityba para o exercicio
financeiro de 1913 é orçada em Rs. 742:389$700 com o produc
to do que for arrecadado no referido exercicio, sob as rubricas
seguintes:
1
Imposto de commercio e officinas do quadro
urbano
..
180:000$000
2
Imposto de commercio e officinas do rocio ..
20:000$000
3
Transferencias de terrenos e licença
.
37:000$000
4
Imposto sobre bebidas.
.
.
4:300$000
5
Imposto supplementar sobre casas que ven..

15:000$000

6

Addicional de 5 % sobl'e os impostos acima.

7

Renda do Mercado

12:815$000
12:192$700
106:591$000
13:219$000

derem bebidas

.

8
Renda do Matadouro.
..
9
Renda do Cemiterio e taxa funeraria
10
Aferição de pesos e medidas
.
11
Fórosdo quadro urbano
12
Fóros do rocio.
.
13
Terrenos não edificados e muros.
14
Imposto sobre calçamento.
In Matricula e marcnção de vehiculos. ....

..
.

8:573$(100

..
.

11:102$000
9:215$000
5():000$000
32:367$000

...
16 Emolumentos em transferencias e em aver-

18:880$000

bações.

.

'.

. . ..

.

.

17
18
19
20

Cobrança da di vida acti va.
..
.
Matricula de éocheiros e carroceiros
.
Matricula de cães
.
.
Approvação de plantas, licença e emolumentos da Directoria de Obras
,. .. .

21

Multas..

22
23
2.1
25
26

[mposto de viação em terrenos do rocio
Taxa de Estatística
Taxa Sanita ria
Renda eventual
Empresa debonds

27
. 28

29

..

-......

.. ....

.
..
..
..

Licença a vendedores ambulantes
Imposto de publicidade..

.. "
..
Contribuição dos arrendatarios dos inflamrnaveis..
..
.

Rs.

l

12:230$000
40:000$000
2:620$000
225$000
12:500$000
8:000$000
20:000$000
4H:000$000
40:000$000
8:000$OGO
5:000$000
10:000$000
5:960$000
600$000

742:389$70U .

- 41Art. 29 E' fixada em Rs. 742:389$700 a

despeza

serviços a cargo do Governo do Munitipio, durante o

de 1910, de accordo com os  seguintes:
1 Secretaria da Camara .
..





Expediente

3

Eventuaes.

com os
exercicio

14:220$000
1:000$000

1:000$000

.====

16:2O$000

1

2

3
4

[)

6

7

8

Subsidio ao Prefeito.
Representação ao Prefeito........................

10:000$000
8:000$000

Directoria do Thesol1ro e Contabilidade......
Contencioso
..
..

19:880$000
10:800$000

Secretaria da Prefeitura....
Directoria de Obras...

Directoria de Hygiene......

Instrucção Publica.......

Mercado Municipal...............

9
Fiscalisação...
10 Matadouro Municipal.....
11
Cemiterio Municipal.
.
12
.Expediente Geral.
13 Pessoal inactivo
'"
14 Limpesa publica e particular...
15 Juros e amortisação da Divida....
16 Restituição de depositos.................
17
Exercicios findos...
18 Obras Publicas em GeraL..........
19 Conservação de praças e jardms, inclusive
o Passeio Publico.
20 Confecção da planta cadastral.
21
Concertos de ruas (capinação, aberturas e
conservação de valle tas)
22
Constrúcção do necl'oterio municipaL........
23 Estradas e caminhos do rocio...................
24 Estatística
25 A':lxilio para construcção do hospital de tuberculosos e para maternidade.
26 Eventuaes
'"

11:520$000

28:500$000

4:800$000

1:500$000

1:800$000

4Q:620$000
27:260$000
10:572$000
17:100$000
6:240$145
40:000$000
122:20i)$000
6:700$000
$
200:134$555

18:000$000
50:000$000
40:000$000
5:000$000
20:000$000
3:540$000

20:000$000
2:000$000

742:389$700
Art. 39 Fica o Prefeito autorisado a despender a qUl:lntia
de 16:220$000 com os serviços a cargo da Camara Municipal,
de accordo com as seguintes rubrica.

- 42 1f! - Secretaria da Camara
1 Secretario

..

1 Escripturario (com a gratifica
ção addcional de 20 %L
1 Archivü;ta (com a gratificação
addicional de 10 %).. ..
.
1 Continuo

4:200$000

4:320$000
3:960$000
1:'740$000

.

14:220$000

...

S 29 - Expediente
Com esta verba

.

1:000$000

.

1:000$000

S 3f! - Eventuaes
Com esta verba

16:220$000
a quantia
Prefeitura Municipal,

Art. 49 Fica o Prefeito autorisado a despender

726:169$700, com os serviços a cargo da
de accordo com as seguintes rubricas:

 1f! - Prefeitura
Subsidio ao Prefeito.:
Represen tação....

10:000$000
:OOO$OOO

18:000$000

 29 - Secretaria da Prefeitura
Secretario (com gratifico de 10 %)
Escriptunlrio.

4:620$000
3:360$000

Continuo

1:740$000

Porteiro.

''''''

..

1:800$000
11:520$000

 39 - lJirectoria do Tltezouro e Contabilidade
Thezoureiro. ....... ...... ...... .....
Contador (com gratifico de 10 %),.
1 10 Escri pturario, idem idem de
10 %

4:800$000
4:400$()00'

2 29 Escripturarios á 3::-360$000 ..

6:720$000

3:960$000

19:880$000

 4-9 - Contencioso
Director
Solicitador
Amanuense

'"

4:800$000
3:240$000
:760$OOO

10:800$000

!.

- 43 5° - lJirectoria de Obras
Engenhei 1'0 Director
'.
Gratificação para a sua locomoção
Engenheiro-ajudante

9:000$000
3:000$000
6:000$000

Escripturario
Fiscàl de obras
Amanuense
o"
1 Continuo

3:600$000

00

2:400$000
2:760$000
1:740$000

•••• •••••

28:500$000

S 69 - lJirectoria de Hygiene
1 Director

.

4:800$000

Subvenção á Escola da Federação Espirita do
..
Paraná

1:500$000

 79 - Instrucção Pub7ica

 89  Mercado lilunicipal
1 Fiscal...... ..

.

.

1:800$000

.

7:200$000

..

4:200$000
8:640$000
14:400$000
2:400$000

 99 .- Fiscalisação
2 Fiscaes Geraes á 3:600$000
Fiscal geral das rendas

4 guardas montàdo!=; á 2:160$000

..

8 gllardas a pé á 1:800$000
1 Fiscal de bonds......
.
1 Fiscal do Matadouro

.
.
..

3:780$000
----

40.620$000
 10° 1
3
1
1

administrador.. ......
guardas á 1:920$000
guarda cobrador
veterinario.
Custeio .. ,
Despezns extraordinarias

Matadouro
..
'..

3:780$000
5:76U$000
1:920$000
3:000$000
12:000$000
880$000

27:260$000

 119 - Cemiterio Municipal
1 administrador (com gratificação
de 10 %......
Cust.eio

2:772$000
7 :800$000

10:572$000

- 44S 129 - Expediente Geral
Papeis, tintas, etc.
Aluguel de casa
Publicação de aetos, aetas e
pressões

1:500$000
3:600$000
im-

12:001l$000

17:100$000

S 13Q - Pessoal inaotivo
1 Director Secretario................
1 Ajudante de engenheiro..........

2:400$000
859$960

1 Fiscal...

1:692$300

..

2 Guardas Fiscaes,........

1 :287885

t,

6:240$145

S 14-.0 - Remoção de lixo e limpesa da cidade
A despender com esta verba

40:000$000

 15° - Juros e A.mortisação da nivida Municipal
A despender com esta verba
Idem, idem com a emissão de apolices para o
calçamento e construcção do predio municipaL...

122:203$000
$

 169 - Restituição de nepositos

A despender com esta verba........................

6:700$000

S 179 - Exercicios findos
A despe nder com esta verba.......................

$

 189 - Obras publicas em geral

Com esta verba.............. .

.. ..

200:134$555

S 190 - Con!5ervação de jardins e praças, inclusive o Passeio
Publico

Com esta verba......

18:000$000

 20 -. "Cadastro da cidade
Com esta verba........................... ........ .....

50:000$000

S 21 - Concertos de ruas e lJapinação, abertura e conservação
de

valletas

Com eta verba

40:000$000

S 22 - Gonstrucçao do Necroterio
Com esta verba.

5:000$000

 23 - Melhoramentos de estradas e caininhos do rocio
Com esta verba

20:UOO$000

- 45 2.4- - Estatistica
Com esta verba. ". ,

_

.

3:540$000

S 25 - Auxilio para construcçào do Pavil1lào para Tuberculosos
e Maternidade
Com esta verba

.

.

O:OOO$OOO

 26 - Eventuaes
Com esta verba

.

2:000$000

726.169$700
Resumo
A despender com os serviços da Camara......
A despender com os serviços da Prefeitura...

16:220$000
726:169$700
742:389$700

DISPOSIÇÕES PERMANENTES
Art. 59 Fica o Prefeito autorisado a entl'ar em accordo
com o Governo do Estado, afi m de obter os recurso I, necessarios
para effectuar os melhoramentos municipaes, podendo para
esse fim contrahir empl'estimos, emittir apolices a typo e juro
convenientes, com garantia dos impostos municipa s.
S Unico. Com o produeto da operação, a que se refere o
artigo anterior, podel'ão ser resgatadas as apolices em circula
ção, afim de ficar unificada a divida.
Art. 69 Fica creado o imposto supplemeutar dl 60$000 an
nuaes para as casas que venderem bebidas alcoolieas consumi
das em cópos no balcão e 30$000 para as casas que vender'em
as mesma bebidas em garrafas ou quaesquer oub'as vasilhas,
não consumidas no balcão.
S Unico. O produet.o deste imposto será applicado como
auxilio á construcção do pa vilhão para tuberculoso:; e hospitaes.
Art. 7° O Prefeito, no quatriennio de J 912 H 1916, alem
do subsidio marcado no art. 1° da lei n. 322 de :l de Julho
deste anno perceberá, a titulo de representação, a quantia de

8:000$000 annuaes
Art. 8° Fica refol'mado o

serviço de fiscalisação, sendo
creados mais um lugar de guarda a cavallo e 2lugares de guar
das a pé e elevados o:; venciment.os dos guardas a cavallo a

2:160$000 annuaes e de guardas á pé a 1:800$000.
Art. 99 Fica reorganisada a Directoria de Obras, que func
cionará com o pessoal e vencimentos que se seguem;

-.46 Engenheil'O Director.
.
Gratificação para sua locomoção
Engenheiro-ajudante
Escripturario

..
..
.
.

Fiscal de Obras

.

Amanuense

..

Continuo

..

9:000$000
3:000$000
6:000$000
3:600$000
2:400$000
2:760$000
1:740$000

Art. 109 Fica reol'ganisado o serviço do Matadouro Muni
cipal com o pessoal e vencimentos que se seguem:
1 Administrador......

..

..

3 Guardas, cada um á 1:920$000
1 Veterinario
1
1 Guarda cobrador

..
\

.
.

3:780$000
5:760$000
3:000$000
1:920$000

Art. 11° O Prefeito preencherá, desde já, os cargos creados
em vil'tude desta lei, aproveitando o pessoal actualmellte exis
tente nas re5pecti vas secções.

AI't. 129 Fica estabelecida a multa de 50$

a 100$000 aos

infractores do art. 148 das Posturas em vigor.

Art. 139 O Prefeito po :lerá contractar, por meio de concur
rencia publica, o serviço de levantamento do cadastro da ci
dade, no todo ou por secções.
Art. 14° Para o exerci cio de 1913 vigorarão as tabellas de
impostos, que a esta acompanham, com o accrescimo de 25 %
addicionaes, creado pela lei n. 254 de 3 de Novembro de 1909,
ar.t. 89
Art. 159 Fica o Prefeilo a dispor. pelo modo mais conve
niente, do antigo deposito de inflammaveis, sito atraz do Cemi
terio Municipal.

Art. 16° O Fiscal de Obras tem as mesmas attribuições dos
guardas fiscaes para impor penas por infracção das leis e pos
turas municipaes.
Arl. 17° O Prefeito fica autorisado a marcar ou alterar as
epocas para cobrança dos impostos, como for mais conveniente
aos interesses do fisco.
Art. 189 O imposto da taxa sanHaria, 13 que se refere a res
pectiva lei municipal, recahe sobre as propriedades sujeitas ao
imposto predial.

Art. 199 O Prefeito fica autorisadQ a entrar em ar-cordo

...

- 47com o Governo do Estado para effeetuar a cobrança do imposto
da taxa sanitaria conjuneta(llente com o imposto predial.

Art..209 O gado bovino ou suino para consumo das popu

..

•

lações suburbanas e o suino destinado ás fabricas :le banha, só
poderá ser abatirlo com a assistencia do Vetel'inario ou fiscaes
do Matadouro e em dia e hora por estes designados, mediante
requisição dos interessados.

Art. 219 Fica a Prefeitura autorisada a regulamentar o
serviço de vehiculos de forma a, dentro de dois annos, não

mais ser permittido o transito de vehiculos sem móla, e sem a

necessaria largura das chapas, na ll;l e 2a zonas, ficando prohi
bido o transitn nas que forem calçadas, logo que fique termi
nado () calçamento.

Art. 22° Continúa em vigor o art. 99 da lei n. 254 de 3 de
Novembro de 1909.

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS
Art. 239 O exercicio financeiro de 1913 começará em 1° de
Janeiro e terminará a 31 de Dezembro do mesmo anno, com um
mez addicionHI para a sua liquidação e encerramento.

I

I:

Art. 24° As plantas de predios, approvadas antes de entrar
em vigor a lei n. 342 de 18 de Novembro de 1912, deyerâo ser
revalidada.:;, se não forem executadas dentro do prazo de 3 me
zes após a sua approvação.

I

I

I

ArL 259 Fica o Prefeito autorisado a nomeai' I1ma commis
são para confeccionar a reforma das Posturas Municipaes, de
vendo apresentar o respectivo projecto á approvação da Camara,
na sua proxima reunião.

 Unico. Com os trabalhos da reforma das Posturas, po
derá o Prefeito despender até a quantia de 3:000$000, abrindo
para esse fim o nece!::isario credito.
Art. 26° Revoga1n-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de

Curityba,

em

5 de

Dezembro de 1912.

João A. Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitllra Municipal de Curi

tyba, em 5 de Dezembro de 1912.

Claro Cordeiro, Secretaricl,

/'1
\
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Tabella de Impostos ()apa 1913
A que se refere a lei n. 355 de 5 de Dezembro de 1912.
QUALIDADE DO IMPOSTO
 1.0 -A

1

Agencia de loterias do Estado-licença
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.

2

.
.

.
.

.

.

.

.

Agente de companhia de seguros de vida ou de

fogo-Li-

Agente de bilhetes de loterias de fóra do
imposto annual

3

cença

.

.

.

.
.

imposto annual.

4

15U$00

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.

100$000

200$000
300$000

Estado - Licença

.
.

.
.

.

..

.

:

.

200$0)0

....

.

.

.

.

300100U

.

200000
500$000

Agente de companhia de seguros de vida e de fogoo -Licença
imposto annual

5

.

.

.

.

Agente de companhia ou
cença

6

7
8

9

.

.

.

.

.

de bancos

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11)0$<100
100$000
100$000
150$000
600$000

offerecer mercadorias por amostras, estabelecido em casas
particulares ou com escriptoriolicença
.....
Imposto annual .
....
.
.
.
.
.
.

200$000
200$000

,

,

Agente de casas commerciaes do paiz ou do estrangeiro que

Alfaiataria com venda de fazendas, de L" classe-licença.
.

11

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

16

,

nacionae e extrangeiros-imposto an

Idem, idem de 2." classe-licença.

15

.

.

nual

10

14

.

.
.
. .
. . . ,
. . .
ou sociedades mutuas de fóra do
. . . . . . . .
. . . . .
. .
.
.
. .
. .
.
.
.
. .

.

13

.....

.

.

12

..
.

Imposto annual
Agente de companhia
Estado licença
. .
Imposto annual
. .

Filiaes

.

sociedades mutuas do Estado-li

Imposto

annual

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
Idem, sem venda de fazendas, de L" classe-licença.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem, idemde2."classe-licença
.
Impqsto annual.
.
.
.
.
. ',' .
.
.
.
Aranha de 4 rodas independente de matricula .
Dita de 2 rodas idem
.
"
....
Açougue de carne verde, de L" classe-licença
Imposto
annual
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem, idem de 2," classe-licença,
.
.

150$000

2 '0$000
100$00í.l
150$000
80$000
100'::;000
1i0$OOO
BO$OOO

40$000

HO$OOO

L5$OOO
10$000

100$ 00
lOU$ú{JO
80$OnO

,

80$000
40$0'0

18

Idem, idem de (fóra do rocio)-licença.
Impostoannual
.
Amolador com rebolo-licença

..,

25$000

19
20
21

Aguardente que entrar no municipio, por pipa.
Alcool nacional, idem por pipa.
.
.
.
.
.
Automoveis-matricula
annual

20$000

Imposto annual.

17

Imposto annual.

.

.

.

.

.

.

.

,

..

.

.

50$000
3n$0':0

5$000
5$000

 2.o-B

2
3

4

Botequim junto aos circos ou outros estabelecimentos
de divertimentos publicas, por mez, adiantadamente.
.
.
Botequim, casa de pasto ou restaurant de 1" classe-licença.
Imposto annual.
.
,
.
.
.
.
Idem, idem de 2." classe-licença .
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
Idem, idem de 3," classe-licença.

50$000
150$000
150$000

150$000

100$000

90$000

'I:

...

- 495

Imposto

annual

Idem, idem de de 4." classe-hcença.

6

Imposto annual.
. .
Banco ou casa bancaria,-imposto

8

Baile publico, não sendo gratuito, cada um .

7

9

annual

Baile a fantasia, não sendo gratuito,

licença para os 3 dias

Barbeiro com perfumaria e miuàezas -licença
Imposto annual .

10

Idem sem perfumaria, de L" classe-licença.
Imposto annual.

11

.

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

12

.

.

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

13

Bilhar-licença.
Imposto annual por cada um

14
15

Brigas de gallo, fóra do renhideiro,-licel1ça por dia.
Brinquedos e papeis, loja de-licença.
Imposto

16
17

annua!.

....

Banha, refinação ou fabrica de-licença
Imposto annual.

.

.

.

Bilhetes de loteria, vendedores por conta ou não das agencias

-mensalmente.

•

.

.

..

.

18
19
20
21

Balança decimal para engenho, aferição.
Idem de balcão, aferição .
Idem de pharmacia, aferição. . . ..
Bebidas (agentes de fabricas de fóra do

22.
23

Bicycletas,-imposto annual
»a vapor,-imposto annual

Imposto annual

,

.
Estado)-licença

80$0':'0
50$oro
50$000
500$000
80$000
50$000
100$000
150$000
80$000
80$000
50$000
50$000
30$000
30$000
100$000
80$000
10$000
100$000
150$000
100$000
150$000
10$000
10$000
8$000
10$000
200$000

300$000
5$000
8$000

S 3.o-C
1

Casa de pensão que forneça comida para fóra, 1.a
licença.

2

3

.

.

Imposto annual .
De 2.a classe licença
Imposto annual .
,
Casa em que se vendam fazendas, chapéos, calçados, fer
ragens, seccos e molhados e outros semelhantes, juntos ou
separadamente, em grosso ou por atacado em grande escala,-licença,
..
....
Imposto annual ,
. ,
. . . . . . • ,
Idem idem por grosso 00 a varejo de L", 2," e 3," classes
licença.

.

,

.

.

Imposto annual para


4
5
6

7
8

9

classe

,

:.

Jo

•

,

.

.

.

a I: classe.
2,"

»

3.&

:J

Dita, dito dito de 4." classe,-licença.
Imposto annun!. .
.
.
.
. .
. .
Dita, dito dito de 5," classe,-licença.
Imposto annua!.
..
...
Dita, dito dito de 6," classe-licença,
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dita de qualquer outra classe - licença

Imposto annoal
.
Casas especiaes de calçados 00
chapéos -licença
Imposto annual de La classe
Idem idem de 2." classe . . • :
Casa de penhores e qe:?contos-imposto annual •

100$000
80$000

50$000

50$UOO

500$000
1:200$000

300$000
SOO$OOO
600$000
400$000
150$000
200$(00
100$000
12l)$000
SO$OOfl
80$ 00

60$000
60$000
200s000
40n$OOO
250$000

400000

I

- 50 -10

11

12
13

14

Casa de commissões-licença
Imposto annual. .
..
Dita cujo ramo de negocio consista em joias, pedras
obras de ouro e prata e relogios,
licença.
Imposto annual de L" classe .
»
»
»2." classe.
Idem com salão para bailes, que tenha jogo
embora pertença á sociedade ou club, imposto
Idem de banho, licença.
Imposto annua!.
.
.
.

16

17

.

.

.

de bola:.
annual

19

20

.

.

.

.

Por cada espectaculo.
D ta equestre e gymnastica-licença
Por cada especfacul". .
. . . .
Dita de outra qual'Juer especie não especificada, para es.
pectaculos publicas-licença
Por cada especlaculo. . .
Circos. core:os etc. aluguel. da praça para as suas edifi.

22

Impoto annual .
Dita de 3" classe-licRnça .

23
24
25

26

Impusto annual.

•

•

Imposto annual.
Dito de 2" classe-licença.
Imposto annua!.
.
.
.
.

•

•

.

licpnça

Cortume de 1" classe-licença

Cortume de 3" classe-licença
Imposto annua!.

27

.

•

.

Caldeireirc-Iicença
Imposto annual.

2
29
30

Corredor imposto annual..
....
Corridas de cavallos fóra do Prado--Iicença..

.

Carro ou carroça pua conducçãode cargll, com mola, cada

rnda annua'mente

3t
32

Idem idem Sem mola, cada roda
Carro de aluguel para passeio ou passageiros,

33

annualmente.
Dito particular-cada roda aunualmente ,

34
15
36
H7
P8
B9
40

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

100$000
50$ 100
$300

5 ('$0 O

Confeitaria sem venda de Iiquid03 espíritul sos
Jmpoto annua1•

60$000

50$000
60$000
200$000

Impoto annual.

Dita de 2" classe---h.ença .

100$000

500$0[0
500$000

Idem, para touradas-licença.
Por cada funcção
. . . .
Casa especial de fructas - licença.
Imposto annual .
.....
Confeitaria de 1" classe-licença

21

300$000
50$000

.

cações, por metro quadrado

18

200$000
150$0.00
200$'100
400$fJOO

Companhia Dramatica ou Lyrica ou de concertos publicas, li
cença..

15

.
preciosas

cada roda

Carrinho proprio para conducção de lenha e I'utrns ohjrc
los, cada roda annnalmente
Carro, carreta on carrefão-cada roda annualmente .
Carros de praça ou particulares-matricula annua!.
Ditos de quatro rodas para conducção na cidade -matricula
annual .
.
Ditos de duas rodas, para conducção, na cidade - matricula annual .
.
Carroças ou carrinhos, que vêm a cidade com productos da
lavoura ou industria - matricula annual
Corhella ou estrebaria que receba animaes á trato-annl ImElnte,
•
,

150$ 00
301 Soro
lf'f'$OOO
200$(JQO
100$010
60$000
2LO$000
200$000
150$0(10
150$00tl
100$000
100$000
100$000
100$000
200$000
50$000
3$000

6iooo

tn$OOO
5$000

2$000
2$000

10$000
10$000

5$000
5$000

50000

- 5141

Casa em que se vE.'ndam moveis novos ou usados, licença

Imposto nnual- para a de la classe
Idem, idem para a de 2a classe

Idem, idem para a 3a classe
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51

52
53
54
55

....

150$000
3ílO$000

200$000

.•

150$000
150$onO
300$000
5$000
50$090
1\0$000
50$000
50$000
3001000
50$000
3$000
5$000
20$000

r.lnb, qUE.' tiver bJlhar ou hotequim-impsto annual .
Id.m que tiver jogos, cobrando baratos
. . • .
Cães açaimados - matricula annua!. .
Carpinteirn (officina de)-liceoça
Imrostn annoal
.
'"
.
Ch1péos de sól ou labeça (officina de concertar)--Iicença
Imposto annua!. .
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cprveja entrada de outro municipio, licença para vender
ralçado, vendedor ambulante - imposto annual.
..
Carrinhos de conducção de pão-cada roda, annualmente
Matricula, .
Cocheiros-matricula.

Casa de negocio em

geral

onde

preparados medicinaes licença
Imposlo

se venderem

drogas

e

i 150$0(l0

200$000

annual.

Cooperativ&s industriaes imposto annual .
Cinematographo. (annualmente) licença
Por cada espedaculo. ..
....
Casas de machinas para industrias, licença
Imposto annual.
.
.
.
.
Ditas de mach nas de costura,
Imposto annual

300$000
50$000
5$000
150$000
200$000
100$000

licença.

200$ooJ

S 4°-D
1
2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

Deposito de forragem-licença
Imposto annual
Dito de xarque-licença
Imposto annual
. . ..
.
...
Dito ou casa para a venda de lenha ou combustiveis-licença
Imposto annual
Dito de farinha de trigo centeio, milho ou farello productos
do municipio-licença
Imposto annual . .
.
.
Dito de madeira-licença ..
Imposto annual de 1" classe
de 2' classe
Dito de cal e materiaes de construcção - imposto annual
I" classe
2" classse
Drogaria-licença
Imposto annual.
Dentista-licença
Imposto annual .
Deposito de farinha de trigo importada, de L" classe -licença
Imposto annual.
..
Idem idem de 2." classe - licença
Imposto annual .
Despachantes-Imposto annua!. .

60$000

60$000
100$000
80$000
50$000
30$000
50$000
60$000
80$000
200$000
100$000
150$000

100$000

150$000
400$000
150$000
150$000
200$000
200$000
100$000
100$000
50$000

S 5.o-E
1

Escnptorio de companhia, em preza industrial ou mercanhl
licença.

Imposto annual.

••

"

,.

•

200$000

200$000

- 522

3

Dito de engenheiro, agrimensor, advogado, sulicitador, ta'
bellião, escrivão, incloive o de casamento e eclesiastico, me
dicos, guarda livros-licença . . . . .
.
. . .
.
.
Imposto annual.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Emprezas ou companhias industriaes que funccionarem na
capital e que estiverem sujeitas ás disposições de leis ou con.

tractos

4
5

6
7
8
9

10
11
12

13

14

pagarão

2 Ojo

sobre

o

80$000
80$000

capital

Empreiteiro de obras-imposto annual.
.
.
.
Engenho de serrar a agua, vapor etc. licença..
Imposto annual L" classe
.
.
.
2' classe
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.

.
.
.

.

100$0r)O

.
.
.

.

150$000
l:l00$000
200$000

.

Emolumentos de concessão requeridas á Camara Munici.
paI (Lei n. 204 de 22 de Abril de 1907). . • . . . .
Idem sobre o valor dos contractos lavrados com a Camara
meio por cento (1/2 O/o) independente do respectivo sello . .
Idem por qualquer licença concedida pela Camara ou pela
Prefeitura. . . . . . . . . . . . . . .
. .
Idem de certidões passadas pelas secções da CalO ara por linha
.
Pnr anno de busca
. .
. .
. .
. . .
.
.
.
.
.

20$000
$
5$000

$100
1$00"
50$'100
60$000
60$000
100$000
50$000
80$000

Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se vender leite, licença
Imposto annual.

.

.

Imposto annuàl
.
. . .
.
Estofador, officilla de-licença

.
.

Encadernação,

.

.

olficina,

Imposto annual.

.

.

.

.

licença

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Espectaculu, COllcerlo etc etc. sem ser por companhia.
mas do qu1 aufiram lucros-licença. .
.
. .
.
. .
Por E'spectac'uln
.
.
.
..
....
Electricidade (venda de objectos de)-licença .
Imposto annual. . . . . . . . . . . .
Engraxate licença.
.
.
.
.
.
. .
Impostoannual. .
. . .
.
.
.
.
Por cada cadeira, annualmente, mais.

50$000

1,,$000
100$000
200$000
20$000
20$000

5$000

S 6°-F
Fabricas:
1 De beneficiar hefva malte-l" classe licença.
Imposto annual.
.
.
2 Dito, dito de 2." classe-'-licença .
...
Imposto annua!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 De biscoutos licença. . . . . . .
Imposto annual.

4
ó
6
7
8

9
10
11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

300$000
400$000
200$000

300$000

100$000

150$000

.

Fabrica de mobilias de vime, l' tlasse - licença.
Imposto aonua!.
..
.....
Idem, idem de 2' classe-licença • . .
Imposto annua!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem de gravatas e espartilhos-licença.
Imposto annual.
. .
. . . . . . .
Idem de vassouras e escovas-.licença .
Imposto annua!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem de chapéos, de l' c'asse-I;rença .
Imooto annuãl. .
. . . . . . . .

Id,;m, idem de 2" classe
Imposto
Idem de
Imposto
Idem de

licença

.

.

.

annual.
.
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chapéoq de sol e dE'pnsilo dos mesmos-lkl'lIça .
annual. .
.
.
.
.
. .
carros de passêio-licença
.

Imposto annQal..

,

.

,

I

•

•

I

I

•

,

,

•

•

I

•

100$000
80$000
50$000
30$000
10'1$000
150$000
50$000
80$000
200$000
200$000
150$OCO
100$000
100$000
150$000
150$000
lpO$OQO

- 5312

Idem de carroças ou carrinhos-licença.
Imposto annual.

13

Df> picar lenha.

14

Impustu aI nual
Idm de sabão e vella!', de 1" classe,

15
,"

16

Imposto annual.
Idem, idem de 2"
Imposto annDal.
Idem, idem de 3"
Imposto annual.

classe-licença
.

..

.,

classe-licença
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

18

Imposto annual
.
Idem, idem de 2 a classe-licença
Imposto annoal
. . .
Idem de 3.a classe licença
Imposto
annual
.
.
.
Fabrica de cerveja, de La clasSe -licença

19

20

Imposto

21

23
24
25
26

annnal

28

29

150$000

.,
.
classe-licença

.,.

Fabrica de vinagre- licença
Imposto
annnal
. . . .
Idem de charutos ou cigarros, que venderem preparados
de fóra-la classe-licença
Imposto annual
".
2.a classe.

2& classe.

30

Idem de vidros
Imposto annDal

31

Idem
de papel- licença
Imposto
annual.
Idem de colla-Iicença
Imposto annual .
.
.
.
.
Iderr. de torrar e moer café, de 1& classe-licença
Imposto annual .
.
.
.
.
.
Idem, idem de 2& classe-licença.
Impüslo annual.
.
.
.
.
Idem de 3" classe-licença .
Imposto annual .
.
.
.
Idem, de fog 's artificiaes-licença
Imposto annual.
. . . .
.'
.

34
35

36

37
38
39
40

150$000
300$000
200$000
150$000
180$000
100$000
200$000
150$000

licença.

33

200$uoo
180$000
100$000
5ro$000
800$000
300$000
600$000
200$000
400$000
500$000
1:000$000
300$000
700$000
200$000
550$000
100$000
200$000

Idem, ldfm que não venderem preparados de fóra la classe
Imposto annual

3i!

200$000

300$000

.,

Idem, idem de 2,a classe licença
imprsto annDal
.
....
Idem, idem de 3.a classe -licença
Imposto annual
'"
. . . . "
Fabrica de bebidas a'hficiaes OD licores, la
Imposto annual
.
.
.
'
.
.
Idem, idem de 2a classe-licença
Imposto annual
.
. . . .
Idem, idem de 3.a classe licença
Imposto aunual

27

"

.

Fabrica de aguas gazosas, sellz e gelo de la classe-licença

...

'\

,

17

60$000
80$000
80$000
100$000
150$000
300$000
100$000
200$000
80$000
150$000

Idem de
Imposto

licença
.

barrica, de 1" classe -Iicellça

annual.

.

.

.

.

Imposto annnal.

.

•

.

.

Imposto ali nua I .

.

.

Idem, de

2& classe - licença

Idem, idem de 3" classe-licença
Idem de massas-licença
Imposto annnal .

200$000
200$000
80$000
50$000
100$000
150$000
100$000
100$000
100$000
80$000
150$000
50$000
100$000
100$000
50$000
50$000
20$000
2('$000
100$uoo
100$000

•

54 41

4'

43

Idfm de
Imposto
I,iem de
Imposto

Idem de

desfiar fumo, licença.
IInnual.
.

.

meias lU tecido de malha-liceuça

annual .

.

phosphoros

1"

.

classe-licença.

Imposto annual

44

Idem Idem de 2" classe -licença.
Imposto

annual

.

45

De caramellos-l" classe

t;

Imposto. annual .
o.
.
Idem idem de 2a dasse. licença
Imposto annnal

47

De

48

De tecidos licAnça.
Imposto annnal.
. .
..
.
De colchões ou acolchoados-licença
Imposto annnal .
De sellins e arreios - la classe-licença.
Imposto annual.
.
.
.
Idem idem de 2" classe -licença.
Imposto annnal .
De chapeos para senhoras licença
Imposto annnal
De ronpas licença.
Imposto annnal
,
FI"rfs. fab'il'a de-licença

49
5')
51
52
53

54

preg' s

licença.

60$000

licença.

Imprsto annu_1

Imposto allDual.

55

56
57
58
59

60
61
62
63
64
65

66
67

De fitas - licença
Imposto anunal.
De calçado. a vapor on por outro meio mechanico licença
Imposto annua!.
Idem, idem (officinas) de 1" classe-licença.
Imposto annnal .
Idem, idem de 2a classe-licença
Imposto annual.
Idem, idem'de 3a classe-licença
Imposto annnal
Idem, idem de 4" classe licença
Imposto annnal.
De pianos licença
Imposto annnal.
De latas e baldes, on só de latas ou baldeS-licença
Imposto annnal para a I" classe
Irlfm idem idem 2" classe - licença.
Imposto annnal pltra a 2a classe
De palhões - licença
Imposto annnal .
De camas de ferro licença
Imposlo annual .

'69
7C

Imposto snnnal.

I ...

.

.

Idem idem de 3" classe-licença
Imposto annnal
Idem idem de 4" classe-licença
Imposto annnal
De chocolate-licença

80$000
10n$ooo
150$000
200$000
200$000
80$000

100$000
100$000
150$000

80$000

100$000

100$000
150$000
150iWooo
200$000
50$000
50$0£'0

150$000

150$000
200$000
300$000

150$000

200"oeo
100000
150$000
80$000
l'loSooo
50000

50$000

150$000
2no"'000

100$000

20"$000
100$000
100$000
150$000
150$000
,

De moveis, á vapor, 1" classe-licença.
Imposto annnal
I,lem idem de 2" classe-licença
Imposto annnal

68

100$"00
150$000
lno$ooo
150$000
411f.$000
500$000
400$000
300$000
80$000
100$000

1 oo$oo
150$000

150$000
250$000
100$000
150$000
80$000

100$000
50$000

60$000
100$000
100$000

- 5571
72

De mulduras para quadros 1" classe-licença
Imposto annual.
"
..,
IQem idem idem de 2" classe-licença.
Impu.to

73

H

71>
76
.,

77
78
79

80

81

100$000
150fooo
80$000
70$000

aunuaI.

De ladrilhos-licença.
Imposto annual. , .

.
.

.

.

.

.

.

.

.

..

.'

De tijolos.e telhas, movidas a vapor ou agua, de 16 classe-

licença
Imposto

annual.

.

.

.

.

imposto annual
.
.
.
Fumleiro. de 1"
classe-licença
Impotc
annual .
.
.
.
.
Idem de 2"
clase--licença.
Impo&to
snnual .
.
.
.
.
Ferreiro ou
ferrador, de 1" classe-licença.
Imposto
annua!.
.
.
.
.
.

Idem de 3" classe-licença

83

Imposto annua!.
"
Forragens, depoíto de-licença
Imposto annual

200$000

100$000

150$000
801000

70$000
200$000
300$000

8 $000
100$000
5'$000
60$000
80$000
80$01.0
50$000
50$000
30$000
20$1100

Idem, idem de 2" classe-licença

82

100$000

150$000

.

Idem idem idem, por qualquer systema, de 1" classe-licença
Imposto
annual
.
Idem idem idem etc. de 2" classo-licença
Imposto annual
.
.,
Fundição á vapor -licença

Impost,) annual.

'100$000

8(.$000
100$000

 7"-H
1
2

Hotel de L" classe

licença.

Impo', to annua! . , . .
Idem de 2." classe -licença

,

,

Imposto annual

lo

3

Idem de 3."-JiceI!ça
Imposto arrnua!

1

Imposto predial sobre o valor locativo annual dos predios

2
3

alugados 12% . . . . "
.
Idem idem dos predios habitados pelos proprios donos 5%
Instrumentos, officina de concertos - licença
Imposto annual.

 8.°-1

200$000
300$000
150$000
200$000
80$000
100$000

$

$
50$000
80$000

 9o-J
1


2

JOl(O de bolas, na cidade, sem
Imposto annual.
..
Dito fóra da cidade-licença
Imposto annual.

venda de poules.- licença

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

 10-K
1

2

Kiosque que se estabelecer nas praças não ajardinadas, ou
ruas para botequim, etc. licençaImposto annual..
.
.
..,
Idem para venda de jornaes ou flores, com approvação
da Prefeitura-licença.

200$000
200$000

30$000

 H-L
1

Lavanderia a vapor licença.
imposto annual
2 Limas. officina de-licença

80$000

100$000
50$000

j

- 56 -3
4
5

6

Imposto annua\. • . . . • • . . . . . . .
Licença para vender areia extrahida dentro ou fóra
tOcio.-imposto annual.

.

.

.

.

.

Leiloeiro,-licença.

.

.

Imposlo annual.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

•

.

9

Imposto annual
Dita de2.e. classt', -licença •.
Imros'o 8nnual.
• . .

1

2
3

4
5
6
7

Livr.ria ce 1." classe,

Iícença

Imposto annua\,

.

.

.

.

Imposto 8nnual

.

.

•

.

11

2

1
2

2 $0110

50$000
\00$000
2-00$000
2(. $000
200$000
400$"00
20CJ$"ou
20'$000
15r$000
200$000

 12-M

80$000
100$('00
6)$000
Ho$ooo
100$000
100$000

Imposto annual •.
.,
Ditos de moer assucar- licença .

100$000

Imposlo annua(
.
MAscate que vender ou trocar imagens - imposto annual
Idem de objectos de folha e ferro batido -imposto annual

Idem de fazendas,

armarinhos,

só com

perfumarias,

uma

calçados

caixa-imposto

160$000
100$000

a

annual

Idem idem idem etc., com cargueiro carrinho ou crmpanheiro
.....

Modista (oflicina de la ('Iasse-licença.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.

Idem de 2 a classe licença.
.
Imposto annual .
. . . . . . . .
Mobilias, (oflieina de concertar ou envernisar)-Licença

Imposto annual.

1

.

101'$000
'5u$000

Im.posto annual
.
.
12 Metro, aferição de um
.
13 Mdidas aferição de cada tt'rno
.
14 Mensageiros ou rapido (empreza de)
15 Imposto annua!. .
. .
Musicas (casa especial de)-licença

16

.

,

Imposto annual:.

10

.

Marmorista Cu estatuario-licença
Imposto annual
Moinho para cereaes--licença
Imposto annual
.
.
.
Idem idem idem á vapor-licença..

imposto annual

9

.

Dita de 2." cla:.se,-licença

seus semelhantes,

8

.

mas e ou'ros diVfrl1menrol', locando ou mestrandu por
paga, nas ruas, eslradas e casas,-imposto annua\'

Leilão (Ia qualquer Pf pecie. cada um.
Litographia de L" c1ibse,-licença .

11

.

IdEm para extrahir saibro ou pedra denlro do roci", em ler
reno nào aforado, para fim commercial-Imposto annual
Idem para tra2er realejos e 1 ulros instrumento,;, panora

7
8

10

.

5r$000

do

.

,

.

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

100$000
.

 13-0

prata e

 14 o P
Per/umarias (casa esprcial de) licença
imposto annual
•
Papeis e brinquedos (loja de)-licença
Imposto annua\.
.

1:000$000

10$000
80$000

licença

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

,

600$000

50$000
5$000

.

.

.

Musicas (bandas de musica ambulantes)-Jôcença

Ourives que trabalhar em ouro,

80$000

concertos de la

100$000
150$000
100$000

80$000

100$000
80$000

60$000
150$000

200$000

100$000

1501000

- 573

50fooo

Pintor-licença.

30$000

Imposto annual.

4
5

6
7
8
9
10

11
12
13

14
15

120$000
100$000
8'$000
60$000
50$000

Padaria de 1: elas'e-licença
Imposto annual
Dita de 2.a classe licença
im osto annual
.
.
Dita de 3' classe (fóra do rocio) licença
Imposto annual
....
Pharmacia de 1'. elasse .. licença
Imposto annual
.
.
.
.Dita de 2a classe-licença
imposto annual .
.
.
Dita de 3.a classe -licença
imposto
annual
.
Dita homeopathica -Ijcpnça
Imposto annual
..
Phonographo-licença.
Photographia de 1'. classe-licença
Imposto annHal
...
Dita de 2a classe licença
imposto annual .
.
.
..
"
Fipa d'agua a venda-imposto annual
Pezos por aferição de terno

30$000

200.$000
300$000

150$000
200$000
100$000
1501000

80$000
100$000

30$000
150$000

200$000
80$000

100$oeo

20$000
10$000

. 15-Q

 16-R
1
2

Reuhideiro ou eslabelecimento para brigas d 3 gallo-licença
Imposto aunual
Refiuação de assucar -licença
Impoto annual

100$000

200$000
150$000
200$000

 17-S
1
2

3

8 $000

Sirgueiro. officina de-lil'euça
Imposto annual
,
Serralheiro ou ajustador-licença.
Imposto aunual.
Salsirharia-Iicença.
Imposto aunual

80$000
50$ono
50$000

100$000
100$000

 lS-T
1
2

3

4

5

60$000
60$000
50$000
3(.$000

Taverna-licença
Imposto annual.
T. rneiro, officina de-licença.
Imposto annual.
....

Typographia com officina de encadernaçã,)
etc.-licença.
Imposto annual.
Tintull:-iro -licença
Imposto annual de La elase
Idem idfm de 2." classe
Idem idem de 3: clase

Tancaria-licença.

ou pautação

.

200$000
25($000
10(.$000
100$000
80$000

50$000

30$000

20$000

Imposto annual.

 19°-V
1

2

Vendedores ambulantes de generos de I" n,!cessidade por
mez adiantadamente..
.
.
..

Vendedores ambulantes de doces, fruclas ebl., licença
Imposto annual.

I

I

.1'
10$roo
:10$000
20$000

..oi

- 583

Velodromos, frontões, kermesses, tiro ao alvo, parques
ou outros IlstabeIecimentos onde se vendam poules de
jORos permlttidos por lei-licença
Impoto m'nsal.
.
4, VendedNP ambnlntes de bliheles de Loteria, imposto
Il'pnllal-(Le; 11. 240 de 24 de Abril de 1909)
5 Vidraceiro--licença
.
.
"
.
.
.
.
Imposto annual

500$000
300$000
1 r$'lro

50$000
50$000
•

 20-X
1
2

Xarque-deposit(1 de-licença.
100$000
Imposto ao Ilual
80$0 o
Xarqueada--licença.
. . . .
100$000
Imposto annua!.
..
.
..
.....
150$000
As casas que venderem bebidas alco'olicas a varejo, para serem consumi.

-

pas em copos a) balcão, pagarão mais o imposto addicional de 60$000 annual ;

as que venderem as mesmas bebidas em garrafas ou quaesquer outras vasilhas,.
não sendo cousumidas ao balcão 30$000 annuaes.
.
Os impostos de commercio e officinas são accrescidos de 25 010 addiccio
naes, na forma do art. 8 da Lei n 254 de 3 de Novembro de 1909.
As officir as onde forem vendIdos objectos importados, alem do imposto, pa
garão mais o dei erminado na 6" classe das casas de commercio.
T,.dos os impostos que não estiverem 'classificados o'esta tabella serão cobra

dús de 20$ á 5(iO$000 rs.

As casas lançadas, e que no
lançamento subsequente tenham melhorado
de classe,mas não possam ser elevadas á classe superior,poderão ser lançadas com
um augmento de 10 'lo a 50 OI.
TABELLA de preços para as armazenagens
treis mezes)
Agua raz (pipa e fracções
Kerosene ou gazolina (caixa)

no deposito de inflamaveis (por

Foguetes sem flexas e bombas (kilo)
Polvora ou dinamite
Foguetes com flexas (kilo)
Fogos de artificio em grandes vulumes (me-

tro cubico)

Ditos para salões e outros não classificados
(kilo)

 21-MATADOURO

1

2
3
3
5
6
7

9

2$000
$100

Gado vaccum abatido para xarqueada-por cabeça

preparo

t.

2$500
7$000
3J!,000

3$000
.
inclusi-

.

.

Gado abatido para xarqueada, 1T'0ntadas com mal'hinismos
e apparelhos modernos (Lei n. 339 de 13 de Novembro
de 1912)
.
.
.
.
.
.
..
..
Taxa especial para a Santa Casa de Misericordia (lei n. 8
de 10 de l\Iaio de 1900)

 22-MERCADO
1

$040
$020
$060

MUNICIPAL

Dito abatid(, no matadouro, inclusive
preparo
VitelIa iderr idem idem .
Porcos idem idem idem
Idem idem:dem fora do matadouro .
Idem idem -dem para fabrica de banha
Cada lanigero e caprum, abatido 00 matadouro
ve

8

1$000
$300

21000
1$0flO

2$000

1$000

MUNICIPAL

Bancas no Mercado para a venda de
fructas, hortaliças
etc, aluguel mensal por metro
quadrado

5$000

c.,

- 592
3

Bancas para venda de peixe, mensalmente, por m 2. .
.
Espaço occupado em frente aos botequins. pelos proprios
locatuios, mensalmente, por m.2. . .,
'"
4 Gaiolas para venda de aves, mensalmente, por comparti5

mento.
.
.
•
.
.
.
.
.
.
.
..
.....
Generos de qualquer natureza, aluguel de quartos, por 15

6
7

kilos, mensalmente
. . .
.
. .
Portões (lados) aluguel mensal para cada la.do .
Toucinho por kilo, aluguel do quarto para venda,

8
9
10
l'
12

. .
..
men.

salmente
.
Quartos no Mercado, aluguel mensal para botequim
.
.
Idem idem para açougue, fazendas ou outro ramo de negocio, para os maiores, mensalmente .
Idem idem para os menores.
. .
.
Porco vendido em pé, por cabeça
. .
Quartos pequeuos para deposito de genercs alimenticios,
aluguel mensal

7$500
3$000

6$000
$060
50$[,00
$020

50$000
150$000
110$000
1$000
50$000

S 23-TAXA FUNERAIÜA E CEMITERIü MUNICIPAL
1
2
3
-1:
fi
G
7
8

Sepultura simples, por 5 annos
. . . . ,.
.
Ditas para crianças menores de 14 annos, idem idem
Abertura de carneiras e covag-ens em terreno proprio
Construcção de carneiros até 2 metros de altura
Con-trucção de capella ou musuleu, com n:ais de 2 metros
de altura

9
10

11

300,",000
1:000$000

Fmprezas funerarias- licença
Imposto annual
.....
Carro funerario de la classe -licença annual
Idem idem de 2" classe-licença annual

.

Concessão de terreno para jazigo perpetuo
Por metro quadrado, além da
concessão . . . . .
Excesso de tempo de 5 ann- s, para a conser>'ação da inhu
mação nas sepulturas geraes ou carneiros que não tiverem

30$000
20$000
8$000
6$000

10$000

10$000

50$000

50$000

8$000

5$000

concessãll perpetua, por anno
.
Exhumação para o
mesmo cemiterio

20$000

S 24."-TAXA DE ESTATISTICA1
2
3
4

Aguas mineraes artifiqiaes ou gazozas, por kilo
Banha, por k'Io
. .
. .
. .
. . . . .
Aduellas para barrica-poI
kilo
..
Barricas, surrões, saccos ou quaesquer outros

com herva-matte -por kilo '.
6

5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

.

.

-.

Barricas vasias - por kilo . .
Bebidas artificiaes, por kilo . .
Carne de porco salgada, por kilo
Cerveja, por kilo
Chifres, por kilo. . . . . . . .
Couros salgados ou envenenados, por kilo
Couros seccos-por kilo
.
.
rouros cortidos Ou preparados-por kilo
Colla - por kilo
.
..
.
Fumo, cbarutos e cigarros, por kilo
Garras, por kilo

Ladrilhos, por kilo
Moveis, por kilo
Madeira beneficiada. por kilo
.
Material para c nstrucção-por kilo
Massas alimenticias-por kilo . . .

....
envoItorios

.

.

.

5 réis
10 réis
2 reis
1
5
50
20
10

real
reis
réis
réis
réis

15
30
30
10
100
2
1
5
1
1
2

réis
reIs
reis
reis
réis
réis
real
réis
real
real
reis

10 réis

.......

- 6021
22
23
24
25
26
27

Ossos-por kilo.
.
"
Palhões e palha de centeio - por kilo .
Phosphoro! - por kilo.
Pregos-pc r kilo. . .
Sabão e v..Ilas-por kilo.
ViFlagre J or kilo .
Generos n:ío classificados excepto os cereaes - por kilo.
Fica estabelecida a taxa minlma de 500 réis para co
bnnça do imposto,

5
2
5
3
5
30
5

réis
réis
réis
réis
réis
réis
réis

25.o-DIRECTORIA DE OBRAS
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

15
16
17

18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30
31
32

Alinhamento e nivelamento para qualquer construcção, alem
da condllcção, cada 10 metros ou fracção, na l' zona.

Idem idem idem etc. na 2" zona .
Idem idem idem etc na 3. zona .
Andaimes, licença na la zona.
Idem idem na 2a zona.
Idem idem na 3a zona. . . .
. .
Por m.2 di, edificação, na la e 2a zonas e por trimestre
Calçamentc a paraIlelepipedo, por metro corrente, na la zona
Idem idem idem etc. na 2a e 3a zonas. .

Idem a ma'Jadam, por metro corrente, na la zona.
Idem

iderr

idem na 2a e

3a zonas.

.

.

.

Emolumentos sobre transferencias de terrenos do rocio, excepto os divididos' em lotes, li sôbre averbação para legali
zar titul lS das partes, por carta ou fracção. . . . . .
Idem idem idem idem etc. no quadro urbano. cada 10 metros
ou fracçê es, na la zona.
Idem idem idem etc. na 2a zona .
..

Idem idem idem etc. na 3a zona 

(Os terreaos do rocio divididos em lotes, são equiparados
aos da 3" zona).
Emolumemos para diyisão de terrenos em lotes, alem do
seIlo e approvação da planta, por lote . .
Idem sobn confecção ou approvação de planta, conforme a
dimensãc, e o trabalho de..
.... 10$000 a
Idem de lic ença para qualquer obra interna, medmo no quin
tal, na la zona. , .
.
Idem idem etc. na 2a zona.
Idem idem etc. na 3a zona .
Idem sobn' approvação de planta alem do seIlo
Para casa de alvenaria .
. . . . . . . .
Para casa de madeira..
.,.
....
Para muros, gradis, balaustradas ou construcções no cemi.
terio.
...
. .
.
.
(Toda re-ralidação de planta fica sujeita aos mesmos emolu
mentOf).
Emolumen10s de verificação de terrenos, alem da conducção,
do rocio on do quadro urbano, por carta . .
Idem idem etc. de 2 em diante, cada carta. . . . . .
Idem idem etc. quando pertencerem os terrenos a mais de
um possuicor por condomino e cada 2 cartas. "
.
Idem de vi:,torias feitas pelo engenheiro e petsoal da fiscali
sação, a re'luerimento das. partes. alem da conducção. . .
Frente de terreno não edificado e por metro corrente de
frente, na :.a zona. .
8$000 a
Idem idem etc. na 2a zona .
3$000 a
Idem idem etc. na 3a zona. ..
... 1$000 a
Idem de muros, gradis ou balaustradas, na la zona. 6$400 a
Idem idem idem etc. na 2a zona. .
2$400 a

10$000

7.500

5$000
10$000
7$500

5$000

$600
4$000

3$500

3$000

2$500

10$000

10'000
7$500
5$000

10$000

50$000
10$000
5$000
2$500

20$000

10$000
5$000
,...,,"

15$000
10tooo

10$000
10$000

4$000

1$500
$500

3$200

1$200

- Úl(Exceptuam.se : os jardins fechados com gradis de ferro, os terrenos mura
dos pertencentes á hospitaes ou asylos; 22 m!)tros nos fundos dos predios de
esquina, desde que sejam murados OU fchados com gradis de furo ou balaus.
tradas; até 5 metros de pateos os lateraes murados ou fechados, ofsde que consti.
tuam servidão dos predios; Og patpos de fabricos, qu rteis e eBculas, murados
ou fechados com gralis de ferro ou balaustradas, até 50 metros; as frentes de t. r
renos para o prolongamento de ruas existentes ou projeetadas, quando cedidas
gratuitamente pelos proprietarios ou fOIriros, e durante o praso de 2 annos\'

33
34
35

Foro annual por carta de terreIJO do rocio de 12,lGO.ID2
(As fracções serão pagas proporcionalmente).
Foro :IllIlUal de terreno do quadro urbano. por 0,ID22
Predios não rebocados e caiados, alem do imposto predial,
quando habitados, e muros até a sua conclusão por metro
corrente

36

Prorogação de praso para conclusão de obras,
por metro corrente de frente na la zona

37

Idem idem idem etc na 2a zona

38
39

Idem idem idem etc. na 3a zona
...
Terreno do rorio, concessão d" exce,so de aecordo com o
artigo 10 da lei de 2 de Maio de 187, . or carta de 12,100.m2
Terreno do rocio, transferellria por caIta de 12,100 m.2 ou
frocçào
.,
. ..
..
Terreno do quadro urbano, concessão cada Om 22 em ruas
sem beneficios . . . . . . . . . . . .
Conces8ão idem idem em ruas calçadas ou macadamisadas
Terrenos do quadro urbano; transferencia por metro cor
rente de frente, na la zona
.
.
Idem idem idem etc. na 2a zona
Idem idem idem etc. na 3a zona .
,
(Os ternnos do rocio divididos em lot. s são equiparados
aos da 3a zona.
Viação, imposto annual de 1 '/0 sobre o valor venal d s •
terrenos do rocio -mínimo por ID.2

4,)

41
42
4
44
45

46

por

mez e

5$000
l'"051

2$000
2$500
U500
$500
300$000

25$000
5$000
10$000
8looo

5$000
3$000

0,40

 26-IMPOSTO DE PUBLICIDADE
1

7

Annuncios aereos e instantaneos por meio de projecçães lu
minosas em espaço até am por 6m em cada ponto na cidade
por trimestre . ..
...
..
Idem ambulante condusido por pessoas, de cada pessoa,
por 30 dias
.
.
Idem de terceiro em theatros, casas de espectaculos, salões
cafés, botequins, etc, até 10 annuncios
Idem idem Idem etc. dt' mais de 10 annuncios
Idem em panno, papel, madeira, parede ou em qealquer me
tal, cem os dizeres grande liquidação, liquidaçãofinal>
• grande queima. e outr. s dizeres
semelhants na frente
das casas e estabeleciment. s commorciaes,por mez .
I lem ou quadro para annuncios ou para cartazes, nns lo
gares em que o Prefeito permiltir, em espaços de 1 m. por
1 m., sendo em pinturd artisticamente trabalhada, por mez
Idem idem etc., endo em papel commum e tinta tambem

8
9

Idem ou reclames eledricos, sendo fixos por anno.. . .
Idem ou reclames em bonus, devid"s pelas compa"hins ou

2

3
4
5

6

commum, por mez

.

..

.

empr. :IS desses m smos bonds, de cada bond em quo £0
rem collocados
.....
.....
..

(Comprehendidos todos os letreiros dos bonds. menos nos
vidros lateraes e das frentes, onde nõ serão pormittidos,
to

60$000
5Jooo
30$000
5,$oGO

30rooo

3$000
1$000
3'>$000

20$000

qualquer que seja seu fim).

Anquncios 011 reclames em bond especial, cada 1>ond •

50$000

....

11
12

Idem de espectaculos em vehiculos ou animaes, por
Idem idem por 6 mezel

13
14
15
16
17

Idem idem por 1 mez.
.
.
Idem ou reclame em bicicleta ou tripodes
Idem idem idem em carroças e caminhões
Idem idem idem em carros e automoveis
Cartaz ou annuncio, leUreiro
ou reclame em papel ate
1 m. por 1m., collocado nas paredes ou qualquer ponto da
via publica
Idem idem idem etc: excedendo em qualquer das dimensões
(Este imposto será cobrado mediante carimbação e nume
ração feitas na Prefeitura,
prevalecerá para qualquer
que seja o periodo do
exercicio e será divido por to
do e qualquer cartaz affixado, embora em substituição
dos inutilisados).
Chapeos de sól, com saliencia não excedendo de om40 ca
da um
Idem idem idem com mais de om40 de saliencia cada um
LeUreiro, placa ou tabolleta com lettreiro e sem saliencia
nas paredes ou humbraes das casas, de 0,30 por 2 m.
annualmente
"
.
.
Idem idem idem, excedendo a esse limite, mais por decimt.
quadradu
Idem ou tabolleta com lettreiro, figura ou emblema nas
proprias casas, até 0,40 de saliencia, de 0,30 por 2 m.
annualmente
.
.
.
Idem idem idem excedendo a eSRe limite, mais por decimt.
quadrado
Idem idem em sentido transyersal ás paredes e com mais
de 0,40 de saliencia
Idem sendo em giobos de eloctricidade
Idem atravéssando a rua de lado a lado
Idem, sendo illumiuados em arcos ou outra qualquer fllr

18

19
20
21

22
23

24
25
26
27
28

ma,

2Q
30

31
32

33

anno

por anno

Idem idem idem, por mez
ldém, placa Oli. tabolluta com lettreiro, figura ou emblema
nas paredes lateraes das casas, muros ou parte visivel de
terrenos, de 1 m. por 1 m. para cada aunuuciante annllalmeute
Iem idem idem etc. excedendo essas dimensões, cada annunciante, auuuaJolleute
Placa de companhia ou empreza de seguros contra fogo ou
de vida, collocada em predios, paredes ou muros de cada
a
.
.,
Alvarás de licença para emprezas de aunuucios .

50$000

20$0'0
5$000

3$000
8$000
30$000

$100

$200

10$000
20$000

2$000

$040
3$000

$060
10$000

10$uoo

50$000

50$000
6$000

6$000
10$000

5$000

100$000

DECRETOS
......,

,

.

DECRETO N. 47

O Prefeito do municipio da capital, tendo em vista a reso
lução de accordo tomada pela Camara Municipal, reunida ex
traordinariamente em sessão desta data, decreta:
Art. Unico. Fica desde hoje denominada «R.ua Barão do
Rio Branco» a actual R ua da Liberdade, como preito de home
nagem ao excelso extincto-Dr. José Maria da Silva Paranhos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 10 de
Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de jvIacedo

DECRETO N. 48
O Prefeito do municipio ria capital, usando da autorisação
que lhe confere a Lei Municipal n. 322 de 31 de Julho ultimo,
decreta:

Art. 19 Fica creado a secção do Contencioso, que comporse-ha de :
1 Advogado
1 Amanuense
1 Solicitador
Art. 29 Na Secretaria da Prefeitura: 1 continuo-servente.
Art. 3" Os funccionarios qae forem nomeados para os cargos perceberão os vencimentos determinados na Tabella que

acompanha a mesma Lei.

- 64Al't. 4° Para pagamento do excesso dos vencimentos e
nomeações e porcentagens, fica aberto o credito necessario para
o corrente exercicio.

Gabinete da Prefeitura
Agosto de 1912.

Municipal de Curityba, em 10 de
,

Joaquirn Pereira de Macedo

DECRETO N. 49

O Prefeito do municipio da capital, usando da autorisaçâo
conferida pela Lei n. 322 de 31 de Julho do corrente anno,
decreta:
Art. Unico. Fica creado, desta data em diante, o cargo de

Veterinario da Municipalidade. Communique-se para os devidos
effeitos.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 31 de

Agosto de 1912.

Joaquirn Pereira de Macedo
DECRETO N. 50

O Prefeito do municipio da capital, tendo em vista a Lei
n. 325 de 21 do corrente e requerimento do guarda fiscal a pé,
José Martins de Oliveira, concede ao mesmo a sua aposentado
ria com os vencimentos annuaes de 540$000, quinhentos e
quarenta mil réis, a contar desta data em diante.
Expeça-s o respectivo titulo e communique-se á Directoria
do Thesouro e Contabilidade para os devidos effeitos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de C'urityba, em 31 de
Outubro de 1912.
João A.. Xavier.

DECRETO N. 51
O Prefeito do municipio da capital, tendo em vista a dispo
sição do art. 29 da Lei Municipal n. 334 de 9 do corrente,
decreta:

Art. 10 Para substituir as apolices de antigas emissões
ainda não resgatadas, serão emittidas 10:000$000 \ dez contos
de réis) em apolices do valor de 200$000 (duzentos mil réis)
cada uma.

Art. 2° Estas apolices vencerão o juro de 6 % annual,
pagos semestralmen te em dia designado e serão amortisadas na

razão de 3 % sobre o

valor da emissão, em dois sorteios a11-
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nuaes e na mesma epoca das apolices já emittidas em virtude
da lei n. 228 de 10 de Outubro de 190ft
Art. 3<;' As apolices serão nominaes, e registradas em livro
especial na DIRECTORIA DO THESOURO E CONTABILIDADE MUNICIPAL,
assignadas pelo Thesoureiro e pelo Prefeito e só poderão ser
transferidas mediante requerimento do possuidor, uma vez
pagos os emolumentos de que trata o

art. 9<;' das Disposições

Geraes da Lei Orçamentaria n. 235 de 21 de Dezembro de 1908.


Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em
Novembro de 1912.

28, de

JoãO A. Xavier
DECRgTO N. 52

Regulamento para o imposto sobre muros e terrenos não
edificados a que se refere a Lei Municipal n. 341 de 19 de
Novembro de 1912.
lJecreta :

O Prefeito do Municipio da Capital, usando da autorisação
que lhe confere o  20 do art. 40 da Lei Estadoal n. 134 de 29
de Dezembro de 1894, manda que se observe o seguinte Regu
lamento.
Art. 10 Ficam sujeitos ao imposto annual creado pela lei

n. 341 de 19 de Novembro de 1912, os muros e terrenos não
edificados existentes no quadro urbano da cidade.
Art. 2<;' Para os effeitos do imposto a que se r-efere este
Regulamento, fica o quadro urbano da cidade dividido em tres
zonas:

 1 Çl Constituirão a primeira zona as ruas, praças e travessas
situadas na área abrangida pelo seguinte perimetro: A partir
do ponto de encontro das ruas Sete de Setembro e Barão dó

Rio Branco, seguirá por esta ultima até seu Cl'l1zamento com a
rua Marechal Deodoro, por esta até a rua Garibaldi, por esta
até a rua 15 de Novembro, por esta até a rua do Riachuelo, por
esta até a rua Conselheiro Barradas, por esta até a rua America
e por esta até a rua do Cruzeiro, dahi em linha recta até o
cruzamento das ruas Kdlers e Dl'. Mul'icy, por esta ultima até
a rua Candido Lopes e pOl' esta até a Praça Ozol'io, cujo lado
Norte contornará, seguindo pela rua Commendadol' Araujo até
seu encontro com a rua Brigadeiro Franco, por esta até a rua
Aquidaban e por esta até a Praça Zacarias, cujo lado Sul con. tornará até a rua Marechal Deodoro, pela qual seguirá até a rua

Marechal Floriano Peixoto e por esta até a rua 7 de Setembro
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guintes trechos: rua Marechal Floriano Peixol0, desde 7 de
Setembro até I vahy ; r\1a Riachuelo, desde Conselheiro Barra
dáS até o começo da A veniea João Gualbel'to e rua Commenda
dor Araujo, desde Brigadeiro Franco até a travessa Engenho
Iguassú.
 2° Constituirão a segunda zona as ruas, praças e tra
vessas situadas na área abrangida pelo seguinte perimetro e
q1le não estiverem comprehendidas na primeira zona: A pal'tir
do cruzamento das

ruas Iguassú e João

Negrão, seguirá

por

esta ultima até seu encontro com a rua Marechal Deodoro, por
esta até a rua DI'. Laurindo, pOl' esta até a rua Conselheiro
Barradas, por esta até a rua Garibaldi, por esta até a Avenida
João Gualberto, por esta até a rua da Graciosa, por esta até a
rua Barão de Antonina, por esta até a rua America, por esta
até a rua Ignacio Lustosa, por esta até a rua Lavapés, por esta
até a rua do Cruzeiro, por esta até a rua DI'. Ermelino de Leão,
por esta até a rua Saldanha Marinho, por esta até a rua Dezem
bargador Motta, por esta até a rua DI'. Carlos de Carvalho, por
esta até a rua Coronel Dulcidio, por esta até a rua Visconde de
de Guarapuava, por esta até a rua Buenos Ayres, por esta até
a rua Iguassú e por esta, finalmente, até o ponto de partida.
S 3° Constituirão a terceira zona as ruas, praças e traves
sas situadas na área abrangida pelo quadro urbano e que não
estiverem comprehendidas na primeira e segunda zonas.
Art. 39 As ruas, praças e travessas que servirem de limites
a cada uma das zonas descriminadas no artigo precedente, fica
rão incluidas na zona a que servirem de perimetro, para todos
os effeitos deste Regulamento.
Art. 4. ° O imposto a que se refere o art. 10 deste Regula
mento será cobrado á razão de 1 % sobre
o valor venal dos
terrenos não edificados OH murados.
Art. 5° Para os effeitos do artigo anterior, o valor venal
dos terrenos será calculado de accordo com os seguintes ma
ximos e minimos :
1 zona-maximo 800$000 ; minimo 400$000
2»
»
300$000 ;ll
150$000
3»
II
100$000;
»
50$000
Art. 6° Os terrenos murados, cujos muros tenham 2,lJO
meti-os de altura minima acima da calçada, bem como os que
forem fechados por balaustrados ou gradis assentos sobre em
basamento de alvenaria, desde que. sejam rebocados, caiados ou
pintados, ficam sujeitos ao imposto estabelecido pelo art. 49

I.
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deste Regulamento, favorecidos, porem, com o abatime.l1to de
20%.
Art. 79 Para os effeitos do artigo anterior, os muros, em
terrenos situados no quadro urbano, só poderão ser construi
dos, reconstruidos, ou de qualquer forma alterados, desta data
em diante, desde que obedeçam 3S prescripções estabelecidas
pelo ad. ()9 deste Regulamento,
Art. 8° Será tambem permittido, para os mesmos effeitos
do artigl) precedente, e fechamento dos terrenos, situados den

tro do quadro urbano, por meio de gradis ou balaustrados nas

:,

condições prescriptas pelo art. 6° deste Regulamento.
Ar!. 9° Os muros, balaustrados e gradis de que tratam os
dois artigos anteriores ficam sujeitos á approvação da Prefei
tura que dará o alinhamento e as cátas respectivas de nivela
mento.
Art. 10° Para execução do adigo anterior, qs interessados
deverão requerer á Prefeitura a licença necessaria para a cons
trucção, reconstrucção ou modificação de muros, gradis ou ba
laustrados em terrenos de sua propriedade, instruindo as peti
ções com os projectos das obras a effectual'.
 .10 Esses projectos constarrio da planta, da elevação e das
secções longitudinaes e transversaes necessarias para a perfei
ta comprehensão das obras a executar, na escala de 1.50 e serão
apresentadas em duas vias, ficando uma no archivo da Camara
e sendo a outra entregue ao respectivo propl'ietario.
S 20 A execução das obras de que trata este artigo será
fiscalisada pela Prefeitura, de accordo com os projectos appro
vados.
Art. 119 Para os fins de lançameto do imposto que faz
objecto deste Regulamento, serão pela Prefeitura nomeadas
uma ou mais commissões especiaes compostas de funccionarios
municipaes ou de pessoas extranhas.
 Unico. Os membros dessas commissões perceberão uma
dia ria ou uma gratificação especial, arbitrada pelo Prefeito,
durante o tempo de suas funcções.
A rt. 129 Compete aos membros das com missões de lança
mento do imposto de que trata este Regulamento.
a) PI'Çlceder ao registro de cada uma das propriedades que
incidem no imposto, com descriminação da sua situação, da
zona em que fica comprehendida, da extensão linear de suas
frentes e do seu valor venal, arbitrada de accordo com este
Regulamen to.
b) Deixar em poder de cada proprietario, logo após o re-
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declarações exigidas pela alinea anterior.
c) proceder nos livros competentes, ao lançamento geral das
propriedades sujeitas ao imposto, com as descriminações das
notas colhidas e das declarações entregues aos proprietarios.
d) prestar todas àS informações que se tornarem necessa
rias em relação ao serviço a que forem exigidas pelo Prefeito.
e) observar rigorosamente, no serviço de lançamento, to
das as determinações deste Regulamento e das instrucções
esper,iaes que a Prefeitura julgar conveniénte confeccionar.
Art. 139 Os proprietarios que se julgarem por qualquer
forma prejudicados com o lançamento effectuado, poderão re
correr ao Prefeito, dentro do praso de oito dias, a contar da
data em que receberem o aviso do mesmo lançamento.
Art. 14° Da decisão do Prefeito sobre as reclamações de
que trata o artigo anterior, cabe recurso para a Camara, o qual
deverá ser interposto na sua primeira reunião ordinaria, logo
após a decisão recorrida.
Art. 15° Ficam isentos do pagamento do imposto a que se
refere o art. 4° :
a) os terrenos da terceira zona, murados ou fechados, nas
condições do art. 6° deste Regulamento.
b) os terrenos fechados com gradis de ferro e os terrenos
murados pertencf.'ntes 3. hospitaes e asylos, que, em qualquer
zona obedeçam ao referido art. 69
c) os terrenos murados, com gradis de ferro ou balaush'a
da, em qualquer das zonas, que sirvam de fundo aos predios
de esquina, até o maximo de 22 metros, e os pequenos pateos
lateraes, que constituam servidão dos predios. até 5 metros.
d) os terrenos murados ou fechados com gmdis de ferro ou
balaustrada que, llm qualquer das zonas, por natul'eza e drs
tino não possam ser edificados, taes como os pateos de fabrica,
quarteis e escolas.
 Unico. A frente maxima para o effeito da isenção a que
se refere a alinea d deste artigo, será a juizo da Prefeitura e
com recurso para a Camara, de 50 metros.

Art. 16° Ficam, durante o praso de dois annos, isentos do
pagamento que faz objecto deste Regulamento, os terrenos cu
jos proprietarios ou foreiros cederem .gratuitamente a parte ne
cessaria para prolongamento das ruas existentes ou projectadas.
Art. 179 Nos terrenos de esquina que abrangerem mais de
uma zona será computada, para o calculo do imposto, a frente
de valor mais elevado,

Art. 18° As frentes correspondentes á casa de madeira
existentes na 1'1- e 2a zonas de que tratam os S S 1° e 29 do art.
29 de:ste Hegulamento que, no praso de dois annos, não se
acharem murados ou fechados de accordo com o art. 6° deste
Regulamento, ficarão sujeitas ao imposto respectivo.
Art. 199 Os terrenos cujas construcções sejam para dentro
do alinhamento das ruas que, no praso de dois annos, não esti
verem murados ou fechados de accordo com o art. 6° deste
Regulamento, ficarão sujeitos ao pagamento do imposto res
pectivo.
Art. 209 A arrecadação do imposto será feita em duas pres
tações, em Março e em Agosto, respectivamente e pela mesma
forma de arrecadação dos outros impostos municipaes.
Art. 21° São responsaveis pelo pagamento do imposto de
- que trata este Regulamento os proprietarios que constarem do
respectivo registro da Municipalidade.
S Unico. Os proprietarios que tranferirem seus terrenos a
outros, requererão á Prefeitura a respectiva transferencia e os
que forem encontrados, por occasião do lançamento do imposto,
serão elles scientificados por edital, com o praso de oito dias.
Art. 229 Os proprietarios ou foreiros que iniciarem cons
trucções, em seus terrenos, poderão requerer baixa dos impos
tos estabelecidos por este Regula'mento, quando as paredes es

tiverem na altura de receber o vigamento para a armação.
Art. 23° Os propl'ietarios e foreiros que não pagarem o im
posto na epocha determinada, ficam sujeitos á multa de 10 %
por semestre, de móra sobre a quantia devida.
Art. 24° Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 7 de
Dezembro de 1912.
João A. Xavier
DECRETO N. 53

O Prefeito do município da capital, em consequencia da
Lei n. 322 de 31 de Julho do corrente anno que estabelece por
centagem sobre os vencimentos aos empregados que contam

mais de dez annos de serviços muniCipaes, resolve que os em-

'.

pregados que se julgarem com direito á referida porcentagem,
apresentem os docnmentos que comprovem a sua antiguidade
afim de poderem ser contemplados. Exceptuam-se os emprega
dos já classificados na Lei Orçamentaria a vigorar no exercicio
de 1913.

-70 Gabinete da Prefeitura
Dezembro de 1912.

Municipal de Curityba, em 7 de
João A. Xavier

DECRETO N. 54
O Prefeito do municipio da capital, tendo em vista a Lei
Orçamental'ia n. 3liú de 5 do corrente, que orçou a Receita e
Despeza para o exercicio de 1913, decreta:
ArL U nico. Fica aberto o credito extraordinario da quan
tia de Rs. 4:768$490, para attender, no corrente exercicio, aos
pagamentos de differenças de vencimentos e dos novos cargos
creados e de fu ncciona.rios nomeados em virtude do art. lI'! das
jJisposições Permanentes da referida Lei Orçamentaria. Com
munique-se para os devidos effeitos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Dezembro de 1912.
João A. Xavier.

DECRETO N. 55
O Prefeito do municipio da capital, usando da autorisação
contida no art. 17 das Disposições Pel'manentes da Lei Orça
mentaria para o exercicio de ] 913, decreta:
Art. 1" No exerci cio de 1913 a cobrança dos impostos con
signados nos  1, 2,4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22,
4 e 28 do art. 10 da Lei Orçamental'ia n. 35ú de 5 de Dezembro
do corrente anno, se effectuará nos mezes seguintes:
Janeiro-i\feriçã.o de pesos e medidas, matricula, marca
ção de vehiculos e 1 a prestação oa taxa sanitaria.
Março - 11!- prestação dos imposto:::, de terrenos não edifi

cados e muros. 2<,\ prestação dos impostos de commercio 'e offi
cinas do quadro urbano e rocio e imposto de publicidade.
Abr1l - O imposto annual de calçamento, frentes não re
vestidas e 2 prestação da taxa sanitaria.

Julho - 3<,\ prestação da taxa sanita ria, imposto de viação,
foro do quadro urbano e rocio.

Agosto e Setembro - 2a prestação do imposto de commer
cio e officinas do quadro urbano e rocio.
Outubro - 2a prestação do imposto de terrenos não edi
ficados c moras. 41!- prestação da taxa sanitaria.
A rt. 2° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Dezembro de 1912.
João A. Xavier

•

ACTOS
.,.,.,..t•.•••. ••.••.

ACTO N. 108
O Prefeito do municipio, usando das attribuições de seu
cargo e tendo em vista a solicitação do Sr. 01'. Chefe de Policia

do Estado, em officio de 5 do corrente e a informação do Sr.
Fiscal Geral do municipio, resolve de accordo com o art. 153
das Posturas Municipaes, deixar sem effeHo as licenças conce
didas ao Hotel Bella Vista e o Restaurant do Elite Club.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 8 de
Janeiro de 1912.
Joaquirn Pereira de Macedo

ACTO N. 109
O Prefeito do municipio, usando das attribuições do seu
cargo, resolve conceder a Luiz Ribeiro de Andrade, dois mezes
de licença para tratar de sua saude, conforme requereu e attes
tado que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Janeiro de 1912.

Joaquirn Pereira de Macedo

ACTO N. 110

O Pl'efeito do municipio, usando da autorisação que lhe
faculta a lei, concede ao guarda fiscal Luthegard Ferreira da
Costa, trinta (30) dias de licença para teatal' de sua saude, con
forme requereu e attestado medico que exhibio.

- 72Gabinete

da Prefeitura Municipal de Curityba,

em

6 de

Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de MalJedo

ACTO N.111
O Prefeito do municipio, usando da autorisação que lhe
confere a Lei n. 226 de 2 de Janeiro de 1908, concede ao em
pregado Arthur von Meien, Fiscal Geral, 30 dias de ferias, con
forme requereu.

Gabinete da

Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de

Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 112

O Prefeito do municipio, usando das attribuições do seu
cal'go resolve, a bem do serviço publico, demittir o guarda fiscal
a pé, Orozimbo Cornelio do Amaril.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curilyba, em 15 de
Fevereiro -de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 11
O Prefeilo do municipio da capital, de conformidade com a

Lei n. 30l de 29 de Janeiro de 1912, nomeia os cidadãos Domi
nique Sabaté e Joseph Desaive, para auxiliares technicos em
commissão chefiada pelo engenheiro, Oireclol' das Obras Muni
cipaes, procederem ao levantamenlo da planta cadastral desta
cidade e mais serviços de nivelamento e confecção dos perfis
das ruas, pércebendo cada um dos auxiliares, tr.ezenlos mil réis
mensaes.

Gabinete da Preteitura Municipal de Curityba, em
Fevereiro de 1912.

15 de

Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N.1l4
O Prefeito do municipio da capital, usando da autorisação
que lhe confere a Lei n. 306 de 5 do corrente- mez, concede ao
empregado e fiscal dos Bonds e Matadouro, Antonio Ricardo

•

-- 73 do Nascimento, um anno de licença para tratamento de sua
saude e na forma -da Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Fevereiro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 115
O Prefeito do municipio da capital, por conveniencía do
serviço publico, resolve dispensar o empregado Francisco José
Fernandes, que se achava encarregado da turma da Limpesa
publica.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 19 de
Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 116
O Prefeito do município da capital, usando das attL'ibuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Elysio Diogo Teixeira para oc
cupar o cargo de guarda fiscal a pé, percebendo os vencimentos
que lhe competirem.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 19 de
Fevereiro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 117
O Prefeito do município da capital, tendo em vista o reque
rimento do Amanuense da Secretaria da Prefeitura, Candido
Guedes Chagas, concede a exoneração pedida, por ter sido no
meado Encal'l'egado da Estatistica do Estado, por acto do Sr.
Presidente do Estado, e para o mesmo cargo nomeio o cidadão

Francisco Guedes Chagas com

os

vencimentos marcados em

Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 22 de
Fevereiro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 118
O Prefeito do município da capital, usando das attribuições
de seu cargo, resolve dispensaI', por conveniencía do serviço, o
Ajudante da Directoria de Obras, OUo Staerke.
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Fevereiro de 1912.

Joaquim Pereira de lvIacedo
ACTO N.119
O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, concede ao empregado Arthur von Meien, Fiscal
Geral, treis (3) mezes de licença para tratar de sua saude, con
forme requereu e attestado medico que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Março de 1£)12.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 120

O PrefeiLo do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, resolve conceder ao empregado Luiz Ribeiro de
Andrade, pOl'teiro dá Camara, mais um mez de licença em pro
rogação da que lhe foi concedida, para continuar o tratamento
de sua saude, conforme requerimento e attestado medico ex
hibido.
Gabinete da Prefeitura Municipal de

Curityba, em 15

de

Março de 19J.2.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 121

.

O Prefeito do municipio da capital, usando da autorisação
que lhe confere a Lei n. 226 de 22 de Janeiro de 1908, concede
ao empregado José Martins de Oliveira, guarda fiscal, 30 dias de

"

ferias, confol'me requereu.

Gabinete da Prefeitura Municipal de

Curityba, em 15 de

Março de 1912.

•

Joaquim, Pereira de Macedo
ACTO N. 122
O Prefeito do municipio d capital, usando das atLribuições
do seu carg(l, nomeia o cidadão Adolpho Ulrich para ajudante
do Director de Obras Municipaes, com os vencimentos da Lei.
Gabinete da Prefeitura Muneipa] de Curityba, em 16 de
Março de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

75'-'
ACTO N. 123
O Prefeito do municipio, em virtude de parte que lhe foi
dada pelo Dil'ector da Fiscalisação, resolve suspender por 8 dias
o guarda fiscal Luthegard Ferreira da Costa, por ter deixado de
pernoitar no edifício Municipal na noite de hontem, como lhe
fora delerrr.inado. Communique-se para os devidos effeitos.
Gabinete da Prefeitura Munici]:al de Curityba, em 22 de
Março de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 124
O Prefeito do municipio, tendo em vista a Lei n. 228 de 20
de Outubro ultimo, resolve considerar como 10 Escripturario
da Directoria do Thesouro e Contabilidade, o actual 29 Escrip
turario Antonio Herderico da Costa, com direito a percepção
dos vencimentos aos de igual cllthegoria, a contar de 23 do re
ferido mez de Outubro. Communique-se para os devidos fins.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 22 de
Março de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 1.25
O Prefeito do municipio, tendo em vista o requerimento do
empregado aj udante do Director de Obras, Adolpho Ulrich, con
cede ao mesmo a exoneração do cargo, conforme pedido nesta
data.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 30 de
Março de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 126
O Prefeito do município da capital, tendo em vista a desis
tencia do proponente que mais vantagens offereceu para o
arrendamcnto do Matadouro Publko, na concurrencia aberta
para esse fim. e como o moti vo allegado foi estar o Poder Le
gislativo Municipal legislando no entido de baixar impostos
que faziam parte da mesma concUl'flmcia do Matadouro, resolve

annular a concurrencia, passando a ser o serviço fcito por ad
ministração.
Gabinete da Prefeitura Munici)al de Curityba, em 30 de
Abril de ] 912.
JoaquÍ1n Pereira de Macedo


..,,
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ACTO N.127
O Prefeito do municipio da capital, nomeia o cidadão Ar
thur Ribeiro de Macedo para o cargo de fiscal do Matadouro,
percebendo os veneimentos de Rs. OO$OOO mensaes (duzentos
mil réis).
Gabinete da Preftitura Municipal de Curityba, em 30 de
Abril de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 128
O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Theodozio Gonçalves da Matta
para guarda fiscal junto ao Matadouro, percebendo os venci
mentos dos ele igual cathegoria.
Ga.binete da Prefeitura Municipi:JI de Curityba, em 00 de
Abril de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 129
O Prefeito do municipio da capital nomeia o cidadão Fran
cisco Lagos para administrar o Matadouro Publico, percebendo
a quantia de um conto de réis (1:000$000) mensaes, correndo
por conta do mesmo todas as despezas com o pessoal necessario
para o serviço da carneação, limpesa, lenha etc.
.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 2 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 130
O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Odavio Ribas Guimarães para
Fiscal cobrador do gado abatido fóra do Matadouro, percebendo
o vencimento de guarda montada.
Gabinetn da Prefeitura Municipal de Curityba, em 5 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 131
O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, resolve dispensar o ajudante do Fiscal Geral
Urbano José de Gracia, e nomeia para o mesmo cargo o cidadão

- 77Urbano Gracia Filho, percebendo os vencimentos marcados em
Li.

.

Gabinete da Prefeitura Municipal de
Maio de 1912.

Curityba, em 14

de

Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N.132
O Prefeito do municipio, u:ando das aUribuições de seu
cargo, nomeia interinamente o cidadão Vidal de Siqueira para
occupar o cargo de guarda fiscal, a pé, em lugar do guarda
Elysio Diogo Teixeira que se acha servindo no lugar de Por
teiro continuo da Prefeitura, percebendo o nomeado os venci
mentos ao::< de iguaes cathegorias.

Gabinete da
Maio de 1912.

Prefeitura Municpal de

Curitba

em

14 de

Joaquim Pereira de .1lfacedo
ACTO N. 133
O Prefeito do municipio, usando das attribuições do seu
cargo, nomeia o cidadão Anselmo Miranda de Lima para guarda
fiscal montado junto ao fiscal do Matadomo Publico, perce
bendo os vencimentos aos de iguaes cathegorias.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 134
O Prefeito do municipio, usando da autorisaçào contida na
Lei n. 26 de 22 de JaneiL'o de 1908, concede ao Escripturul'io
da Directoria do Thesouro e Contabilidade Benigno Lima Ju
nior, 30 dias de ferias.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Cmityba, em 21 de
Maio de 1912.
Joaqtim Pereira de Macedo

ACTO N. 135
O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
que a lei lhe confere e considerando que o praso para a electri
ficação dos bonds, cunstante do contracto firmado pela South
Brasilian Railways Limited termina em 22 do p. futuro ;
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Considerando que o pedido de prorogação feito por essa
companhia foi vetado pelo Poder Legislativo Municipal, cuja
resolução foi por mim vetada ;'
Considerando que o serviço de electrificação dos bonds é
um dos mais urgentemente reclamado pela nossa população;
Considerando que, segundo manifestei nas razões que
acompanharam o véto, por mim opposto á resolução referida,
entendo que a prorogação era conveniente .aos interesses do
Municipio, desde que fossem obset'vadas certas condições;
Considerando que, estando a expirar o praso referido, é
muito provavel que a Companhia se resolva a submetter-se ás
modificações uecessarias do contraeto, conforme expendi e, nes
tas condições, Considerando que é necessario uma solução
prompta a este estado de cousas para não se protelar a execu
çãv em melhoramento de tal natureza; Convoco o Poder Legis
lativo Municipal para, em reunião extraordinaria, a effectuar-se

sabbado, 19 de Junho, pelas 12 horas da manhã, para tomar
conhecimento do assumpto.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Cllrityba, em 28 de
Maio de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 136
O Prefeito do municipio, .usando das attribuições do seu
cargo, concede 'ao professor da escola nocturna municipal J oa
quim Ribeiro Braga, a exoneração do cargo, conforme requereu.

Gabinete da

Prefeitura Municipal de Curityba, em 3 de

J unho de 191.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 137
O Prefeito do municipio, u,:;ando das attribuições do seu
cargo, concede ao guarda fiscal Luthegard Ferreira da Costa,
dois mezes de licença na forma da lei, para tralar de sua saude.
conforme requereu.
GalJinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 6 de
Junho de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTü N. 138
O Prefeito d;)

municipio, usando das attribuições do seu

cargo; resolve exonerar o empregado da Prefeitura Arthur vou

-79 Meien, do cargo de Fiscal Geral e nomeia para o mesmo cargo o
Ajudante Urbano Gracia Filho, e para o lugar deste o cidadão
Sebastião Iphigenio Vianna, com os vencimentos marcados em
lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Junho de 1912.
Joaquim Pereü'a de Macedo
ACTO N. 139

O Prefeito do municipio da capital concede ao guarda fiscal
José Martins de Oliveira treis mezes de licença para tratar de
sua saude e na forma da lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 25 de
Junho de 1912.

Joaquim Pereil'a de Macedo
ACTO N. 140
O Prefeito do municipio concede ao guarda fiscal Eduardo
Eleutel'io da Sil va 30 dias de ferias, conforme requereu.
Gabinete da PrefeitUl'a Municipal de Cul'ityba, em 25 de
Junho de 1912.
Jcaq'uim Pereira de Macedo
ACTO N.141

O Prefeito do municipio de Curityba, tendo em vüta a
communicação official do Sr. Dl'. Engenheiro Fiscal do munici
pio, junto ao Sr. Contractante do serviço de calçamento da ci
dade, communicação de hoje-datada, de que já está extincto o
praso, desde hontem, dentro do qual, segundo o termo de pro
rogação do respectivo contl'acto de :H de lovembro de 1911,
deviam ter sido concluidos 80:000 mil metros quadrados do
mesmo calçamento, facto que não se verifica, pois apenas uma
pequena fracção dessa quantidade está prompta, resolve pelo
presente rescindir o referido contracto lavrado em 7 de Feve
reiro de 1910, de accordo com a clausula 12l;l Letra C desse
mesmo contracto.

Gabinete da Prefeitura Municipal

de Curityba. em 19 de

Julho de 1912,

Joaquim Pereira de Macedo
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ACTO N. 142

O Prefeito do municipio, tendo em vista o requerimento do
cidadão Dominique Sabate, ajudante da Directoria de Obras,
que se achava em cor.lmissão no levantamento da planta cadas
tral, concede ao mesmu a exoneração que solicitou.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 10 de
Julho de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 143

O Prefeito do municipio concede ao 29 Escripturario Afe
ridor Silfredo de Moura Pedrusa, 30 dias de ferias, conforme
reqUereu.

Gabinete da Prefeitura
Julho de 191.

Municipal de

Curityba, em 10 de

Joaqum Pereira de Macedo
ACTO N. 144
O Prefeito do municipio exonera por abandono do emprego
o guarda fiscal Octavio Hibas Guimarães.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 15 de
Julho de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 145

O Prefeito ào municipio usando das attribuições do seu
cargo, concede a exoneração pedida ao ajudante da Fiscalisação
Sebastião Iphigenio Vianna e nomeia para o mesmo cargo o
cidadão Eloy Artigas de Christo.
Gabinete da Prefeitura Municipal de 0urityba, em 18 de
Julho de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 146
O Prefeito do municipio, usando das attribuições do seu
cargo, concede ao medico municipal DI'. Assis Gonçalves, trinta
dias de ferias, conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 31 de
Julho de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
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ACTü N. 147
o Pref.::líto do munieipio da capital, usando das atldbuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Charles Gelieron, engenheiro,
para auxiliar da Com missão do levantamento da planta cadas

r ..

tral com os vencimentos mensaes de Rs. 400$000 (quatrocentos
mil réis).

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curítyba. em 31 de
Julho de 19l2.
Joaquim Pereira de Macedo

ACTü N. 148
O Prefeito do municipio da capital, usando das atlribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão ROmal\O BoneUo, para fiscal
do Matadouro, em substituição do guarda Octavio Ribas Gui
marães que foi exonemdo.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 31 de
Julho de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 149

O Prefeito do mmlicipio concede ao guarda fiscal Arthur
Marques da Silva, na forma da lei, sessenta dias de licença para
tratamento de sua saude, conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 1 c de
Agosto de 1912.
Joaquim Perei1'a de Macedo
ACTO N. 150
O Prefeito do municipio concede ao guarda montado Feli
ciano Correa de Freitas, 30 dias de ferias a que tem direito no
corren te exercicio.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Cudtyba, em 2 de
Agosto de 1912.
Jcaq'uirn Pereira de Macedo
r

I
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ACTO N.151
O Prefeito do municipio da capital, usando da autorisação
contida na Lei n. 322 de 31 de Julho do corrente anno, nomeia
para a secção do Contencioso o Dr. Antonio Victor de Sá Barre
to, para o cargo de Director Advogado, ficando sem effeito o con-

- 82trado que tinha com a
para

o cargo de

Prefeitura: Luiz Gonzaga

de Quadros

solicitador e João Octaviano Pichetti para o

cargo de Amanuense e para continuo-servente da Secretaria
da Prefeitura o cidadão Manoel Fernandes dos Santos, os quaes
perceberão os vencimentos marcados naquella Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 10 de
Agosto de 1912.
.Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 152
O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Lourenço de Souza para o cargo
de professor da escola nocturna municipal, percebendo os ven
cimentos marcados na lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Cnrityba, em 2:.'. de
Agosto de 1912.
.Joaquim Pereira de Mt;wedo
ACTO N. 153
O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, nomeia, interinamente, para guarda fiscal mon
tado, o cidadão Francisco Bernardino' de Senna, que servirá
junto ao fiscal do Matadouro, percebendo os vencimentos aos de
igual cathegoria.
Gabinete da Pl'efeitura Municipal de Curityba, em 26 de
Agosto de 19J 2.

.Joaquim Pereira de J.vIacedo

ACTO N. 154
O Prefeito do municipio da capital concede ao cidadão José
Desaivl'e a exoneração de auxiliar technico da Commissão en
carregada no levantamento da planta cadastral da cidade, con
forme pedio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 26 de
Agosto de 191.:3.

.Joaquim Pereira de Macedo

ACTO N. 155

O Prefeito do município da capital, usando da autorisação

çontida nas disposições eraes da Lei n. 322 de 31 de Julho

83 do corrente armo, nomeia o cidadão Constantino Stroppa para
o cargo de Veterinario do Matadouro Publico, percebendo os
vencimcutos marcados na mesma lei.

Gabinete da Prefeitura
Setembro de 1912.

Municipal de Curityba, em 10 de
Joaquim Pereira de ffIacedo

ACTO N. 156

o

Prefeito do

municipio da capital, por conveniencia do

serviço publico, exonera o guarda fiscal do Matadouro, Romano
Bonetto e nomeia para substituil-o o cidadão A velino Antonio
dos Santos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 14 de
Setembro de 1912.
,

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 1[j7

O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, couvoca os S1's. Camaristas para urna reunião
extraordinaria no dia 20 do corrente, ás 6 horas da tarde, para
conhecer do ullimo relatorio de sua administração.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 17 de
Setembro de 1912.
Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N.158
O Prefeito do municipio da capital, usando das altribuições
do seu cargo, concede ao guarda fj,:;cal a pé, José Martins de
Oliveira, 30 dias de licença para tratar de sua saude conforme
requereu e attpstado medico que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 18 de
Setembro de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 159
O Prefeito do município da capital, usando das attribuições
do seu cargo, concede ao empregado, em commíssão, da Directo
ri::! de Obras, Charles Gillieron, um mez de licença, conforme
requereu, para tratar de seus interesses.
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de

Curityba, em

19 de

Setembro de 1912.

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 160
O Prefeito do municipio da capital, usando das aUribuições
do seu cargo, concede ao Solicitador ,do Contencioso Luiz Gon
znga de Quadros a exoneração do seu cargo, conforme requereu.
Gabillele da Prefeitura Municipal de Curityba, em 20 de
Setemhro de 1912.

.'11

Joaquim Pereira de Macedo
ACTO N. 1
O Prefeito do municipio da capital, usando das attribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Joaquim José Pedroza paI'a o
cargo de SolÍl:itador da secção do Contencioso, percebendo os
vencimentos marcados em lei.

Gabinete da Prefeitura Municipal

de

CUI'ityba,

em 23 de

Setembro de 1912.

Joào A. Xavier.
ACTü N. 2
O Prefeito do municipio da capital, atlendendo a circums
tancia de se achar prestes a cheada a esta capital do corpo do
malogrado Coronel João Gnulbedo Gome:::; de Sá Filho, Com
mandante do Regimento de Segurança do Estado, morto no
combate do Irany, em defesa do Estado do Paraná, resolve con
ceder no Cemiterio Municipal a área de 25 (vinte e cinco) me
tros quadrados para seu jazigo perpetuo, ficando este neto de
pendente da approvnção da Camara Municipal.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 28 de
Outubro de 1912.
Joáo A. Xavier
ACTO N. 3

O Prefeito do municipio da capitnl, usando das attribuições

do seu cargo, nomeia para o cargo de guarda fiscal a pé o cida
dão Vidnl de SifJueira, que exercerá as funcções eífectivamente
pela vaga do guarda José Martins de Oliveira que foi aposentado.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 1 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier
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O Prefeito do município da capital, usando das aUribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Amador João Ferreira para
interinamente occupar o cargo de guarda fiscal a pé, emquanto
o seu effcti vü, Elysio Diogo Teixeira, estiver Jesignado para
sel"vir de Porteiro, e para guarda auxiliar do fiscal do Mata
douro, o r.idadão Carlos Weigert FiJho, percebendo os v('nci
mentos de 200$000 (duzentos mil réis) mensalmente.
Gabinete da Prefeitura Municipill de Curityba, em 11 de
Novembro de 1912.
João A. Xavier.
ACTO N. 5

O Prefeito do municipio da capital, attendendo o requeri
mento do gUilrda fiscal Theodosio Gonçalves da Matta, concede
ao mesmo a exoneração pedida a contar de sete do corrente.
Gabinete da Prefeituril Municip2l de Curityba, em 1] de
Novembro de 1912.

João A. Xavier
ACTO N. 6
O Prefeito do municipio da capital, usando das aUribuições
do seu cargo, nomeia interinamentf: para guarda fiscal mon
tado, j unto ao fiscal do Matadou 1'0, o cidadão Francisco Cardoso
de Salles, percebendo os vencimentoB aos de igual cathegoria.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 12 de
Novembro de 1912.
Joãn A. Xavier.

ACTO N. '1
O Prefeito do municipio da capital, tendo em vista a Lei
n. 336 de 9 do corrente, que extinguio os cargos de Administra

dor do Mercado e G de Ajudante da Fiscalisação, declara exo
nerados os funccionarios que exel"ciam taes cargos, e nomeia
pal'a o lugar de lTiscal do Mercad o cidadão Antonio Pereira
da Silva com os ve'lcimentos 2nnm es de 1:800$000, marcados
na referida lei.

Gabinete da

Prefeitura Municipal de Curityba, em 13 de

Novembro de 1912. '

Joiio A. Xavier.

J
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o Prefeito do ITlunicipio da capitaL attendendo que a Ca
mam Municipal, regeitando o veto OIJPosto pelo Prefeito á Lei
n.326, que concedeu ao Fiscal Geral Arthur von Meien seis
mezes de licença, considel'Ou este como empregado do Muncipio

no goso de licença, e attendendo que a Lei n. 336, dividia a

fiscalisação em duas circumscripções, creando para esse fim
mais um lugar de fiscal, resolve reintegrar o referido Arthur
von Meien, no cargo de Fiscal Geral.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em I;) de
Novembro de 1912.

João A. Xavier
ACTO N. 9

O Prefeito do municipio da capital, usando da autorisação
que lhe confere a Lei n. 35ú, nomeia os funccionarios Pedro
da Silva Arouca, Benigno Lima e Silfredo Pedrosa, para em com
missão, fóra das horas de expediente, procederem ao lançamento
dos impostos de Commercio e Of'ficinas do quadr-o urbano e

rocio da capital, cuja cobrança, no exercicio vindouro, deverá
ser feita em virtude do lançamento.
Gabinet( da Prefeitura Municipal de Curityba, em 10 de
Dezembro de 1912.
João A. Xavier.
ACTO N.10

O Prefeito do municipio da capital, tendo {'m vista a Lei
n. 341 de 19 de Novembro do corrente anno, nomeia uma com
missão composta dos Srs. Dl'. Adriano Goulin, Aristides de Oli
veim e Augusto Gross, auxiliares Almir TOl'res e Alcides Pi
canço, pam pl'ocederem ao lançamento de terrenos não edifi
cados, muro; e calçamento da cidade, devendo esse serviço ser
executado fóra das horas de expediente, a cobrança deverá ser
feita em virtude do lançamento previo, devidamente escriptu
mdo, ficando arbitrada para gratificação daquelle serviço, á
commissão do lançamento Rs. 800$000 a cada um e aos auxi
liares a gratificação de 200$000 mensaes a cada um.
Gabineb da Prefeitura Municipal de Curityba, em 10 de

Dezembro df 1912.

.

João A. Xavier
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ACTO N. 11
O Prefeito do municipio da capital, aUendendo ás disposi
ções da Lei n. 341 de 19 de Novembro do corrente anno e a
Ul'gencia de proceder ao lançamento do imposto se bre muros e
terrenos não edificados do quadro urbano, resolve, visto não
existir ainda cadastro, no intuito de facilitar a cc mmissão no
meada para esse fim, que o Sr. Dl'. Direetor das Obras Munici
paes, recorrendo ao registro das cartas existentes na Secretaria,
organise uma relação dos possuidores de terrenos nas tres zonas
da cidaoe, com as indicações e esclarecimentos possiveis para
SPl'viço de base á mesma commissão, effeetuando esse serviço
fóra das horas do expediente COln o auxilio do Sr. Secretario do
Gabine1e desta Prefeitura. Será ar'bUrada a estes 'unccionarios
urna gratificação especial em tempo opportuno.
Gabinete da PrefeitUl'a Municipal de Curityba, em 10 de
Dezembro de 1912.

JOãO A. Xavier.

I
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ACTO N. 12
O Prefeito do municipio da capital, em obediencia ao dis
posto no art. 11 das Disposições Permanentes da Lei n. 355 do
Orçamento a vigorar no exer'cicio de 1913, nomeia:

':'

Para o cargo de escriptuml'io da Directul'ia de Obras o
actual amanuense Antonio Schleder. Para o lugar de ama
nuense da Directoria de Obras o cidadão Arthur Marques da
Silva, gll.arda á pé, para o lugar ele escripturario da Secretaria
da Prefeitura, o aetual amanuense Francisco Guedes Chagas.
Para encarregado do imposto de Estatistica o cidadão Antonio
Manoel da Silva. Para Fiscal das Rendas o cidadão Oliverio
Cortes Taborda. Pam guardas effectivos do Matadouro os ac
tuaes interinos Anselmo Miranda de Lima, Bonifado de Siquei
ra, Francisco Bernardino ele Senne e o cidadão Geremias Pres
tes Bmnco e pará guarda fiscal montado o guarda interino do
MatadoUl'o Francisco Salles.
Para guardas fiscaes a pé os aetuaes interinos Amador
João Ferreira e João de Siqueim e interinamente para substi
tuir o guarda Elysio Diogo Teixeira, o cidadão Nicolau Ca

...

chenski, percebendo os' vencimentos que lhes competirem.
Gabinete da Prefeitura
Dezembro de 1912.

Municipal de

Curityba, em 12 de

João A. Xavier.

J

I

i

I
"

f
-ol

--"88 

ACTO N. 13
O Prefeito do municipio da capital, usando das aUribuições
q1le lhe confere a Lei, nomeia o cidadão Antonio Julio dos San
tos para continuo da Directoria de Obras, percebendo os ven
cimentos marcados pela Lei Ol'çamentaria n. 355 para o exer
cicio de 1913.
Gabinde da Prefeitura Municipal de Curityba, em 1:3 de
Dezembro de 1912.
João A. Xavier.
ACTO N. 14
O Prefeito do municipio da capital, usando das altribuições
do seu cargo, nomeia o cidadão Francisco de Paula Camargo
para o cargo de Administrador do Matadouro, ficando dispen
sado o aetual encarregado, percebendo aquelle os vencimentos
marcados na Lei Orçamentaria para o exercicio vindouro, e
nomeia para fiscal interino dos Bonds o cidadão Clodoaldo
Macedo Portugal, em substituição á Arthur Ribeiro de Macedo,
ao qual concedo a exoneração"
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 13 de
Dezembro de 1912.
João A. Xavier

'I
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INDICE
LEIS

N. 301, de 29 de Janeiro de 1912. Autorisa

a mandar proceder

o levantamento da planta cadastral da cidade.
N. 302, de 19 de Fever'eiro de 1912. Concedendo licença de um
anno a Antonio R. Nascimenlo.
N. 303, de 19 de Fevereiro de 1912. Autol'isando modificação
de área de terreno concedido a Gustavo Reill.
N. 304, de 5 de Fevereiro de 1912. Autorisando emissão de
apolices.
N. 30.5, de 5 de Fevereiro de 1912. Incluindo as praças Muni
cipal, General Ozorio, Euphrasio Correia, Carlos Gomes e
A venida Luiz Xavier ás disposições da Lei n. 149 de 10 de
Outubro de 19CJ5 e sujeitando os proprietarios na zona de
3 kilometros do quadro urbano, ao alinhamento mandado
observar quando tinham de edificar.
N9 306, de fi de Fevereiro de 1912. Izentando de todos os im
postos municipaes a Antonio de Souza Mello, para o esta
belecimento de hotel durante sete annos.
N° 307, de 9 de Fevereiro de 1912. Manda restituir terreno a
Domiciana Pinto Ribeiro.
N9 308, de 9 de Fevereiro de 1912. Revoga a Lei n. 290 de 20
de Outubro de 1911.
N. 3119, de 9 de Fevereiro de 1911. Concede gratificação ao Se
cretario da Prefeitura.
N. 310, de 4 de Maio de 1912. Manda não applicar as disposi
ções do art. 1° da lei n. 149 de 10 de Outubro de 1905,
para as áreas Marechal Deodoro e Marechal Floriano e
praças Carlos Gomes e General Ozorio.
N. 311, de 4 de Maio de 1912. Denomina Rua Conselheiro Car

rão a actual Travessa da Ordem e Julià da Costa a Santa
Mathild(}.

l

- 90N. 312, de 4 de Maio de 1912. Concede um anno de licença a
Luiz Ribeiro de A lldrade.
N. 313, de 14 de Maio de 1912. Autorisa acquisição de obras
Impressões de Brazil, da Empreza Lloyd's Greates Britain .
. N. 314, de 14 de Maio de 1912. Releva a multa de imposto pre
dial ao Dl'. Reinaldo Machado.

N, 315, de 14 de Maio de 1912. Autorisa desapl'Opriação de pre
dios na rua Lourenço Pinto, entre Mi8ericordia e Pellro
I vo, e terrello no trecho entre Graciosa e Boulevard 2 de
Julho.
N. 316, de 14 de Maio de 1912. Concedendo a Joaquim Ribeiro
Braga um nnno de lir,ença.

N. 317, de 14 de Maio de 1912. Izeniando de impostos os auto
moveis que entrarem para o municipio, para transporte de
cargas e passageiros.

•

N. 318, de 15 de '\-Iaio de 1912. Concedendu a Carlo" F.ngelke e
Dermeval Lustoza, isenção por 5 annos pam fabrica dl
vidros que e.,;tabelecerem.
N. 319, de 15 de Maio de 1912.

Manda consideraI' Obras Pu
blica" a Avenida que parte da rua Floriano Peixoto até a
chacara Moura.

N. 320, de 15 de Maio de 1912. Concede 1:000$000 para a esta
tua do Barão do Rio Branco.

N. 321, de 14 de Junho de 1912. Proroga por 8 mezes o praso
cuncedido a The South Brasilian RailwaY8 Company Limi
ted, para telminação do serviço.

N. 322, de 31 de Julho de HH2. Organisa novo quadro de ven
cimentos dos funccionarios da Municipalidade.

N. 323, de 31 de Julho de 1912. Manda passar 2 via
de licença a commerciantes, etc.

de alvará

N. 324, de 19 de Agosto de lH12. Manda indemnisar Pcdt'o Luiz
de Souza Rocha por terreno que ceder para abertura da
rua José Loureiro.

N. 325, de 21 de Outubro de 1912. Aposenta o guarda José Mar
tins de Oliveira.
N. 326, de 21 de Outubro de 1912. Concede a Al'lhUl' von Meipn
6 mezes de licença.
N. 327, de 4 de Novembro de 1912. Manda supprimir a limpesa
de fossas.
N.328, de 4 de Novembro de 1912. Manda fazer extensiva aos

funccionarios á Lei Federal para transigir Ci)m o Banco de
Curityba.
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Novembro de

1912. Manda conceder terreno

par;\ o edifieio da Escola Artifices do Pamná.

l.

!ti

',f.

N. 330, de [) de Novembro de 1912. Modifica a lei 218 sobre
taxas de limpeza publica.
N. 331, de 5 de Novembro de 1912. Izenta de impostos os esta
belecim('ntos do Theatro Polytheama que monta Pedro
Pacheco da S. Netto.
N. 332, de 5 de Novembro de 1912. Manda prolongar a travessa
Providencia até sahir no Portão, denominando-a «(Francisco
Rocha».

N. 333, de 5 de NovAmbro de 1912. Manda reservar área em ruas
mandadas abrir, para futuro estabelecimento municipal.
N. 334, de 9 de Novembro de 1912. Manda emittir apolices para
resgate de outras emissões antigas.
N. 335, de 9 de Novembro de 1912. DenominaLJdo Avenida João
Gualberto o ad ual Boulevard 2 de Julho.

N. 336, de 9 de Novembro de 1912. Supprimindo o logar de
Adminitrador do Mercado e creando o de Fiscal do mesmo.

A mesma lei extingue o logar de ajud<iDt'e do

fiscal geral,

crea o lugar de fiscal geral, divide em duas

circumscrip

ções o quadro urbano.

N. 337, de 9 de Novembro de 1912. Crea o lugar de Fiscal Geral
das Rendas Municipaes.
N. 338, de 13 de 1\ovembro de 1912. Da subvenção ao Albergue
Nodurno, 2:000$000.
N. 339, de 13 de Novembro de 1912. Reduz o imposto de gado
ahatido nas charqueadas.
N. 340, de ]8 de Novembro de 1912. Crea o imposto de viação
i


¥

no rocio.

N. 341, de 18 de Novembro de 1912. Regulamenta o imposto de
terrenos não edificados e muros nas 3 zonas da cidade.
N. 342, de 18 de Novembro de 1912. Pl'ohibe divisão em lotes
de terrenos no rocio e marca taxa para transferencias e
outras medidas para as zonas creadas.

N. 343, de 20 de Novembro de 1912. Approva o aeio da Prefei
tura concedendo terreno no cemiterio para jazigo do Coro

nel João Gualberto.

N. 344, de 21 de Novembro de 1912. Autorisa transferencia gra
Íllita de terrenos para a Sociedade Protectora dos Bolieiros.
N. 345, de 23 de Novembro de 1912. Aulorisa a chamar concur
rentes para conclusão do calçamento da cidade, fazer emis
são de mil contos (1.000:0000$000) e crea o imposto de
calçamento.

.,;,;'
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para dislnbuição de energia eleetrica com força motriz a
industriaes e particulares.
N. 347, de 28 de Novembro de 1912. Crea imposto para novas
Empresas Funerarias.
N. 348, de 29 de Novembro de 1912. Autorisa a emissão de apo
liees. 600 contos, para construcção do Palacio Municipal.
•
N. 349, de :2 de Dezemblo de 1912. Subvenciona a Federação
Espirita do Paraná com l:fíOO$OOO para a escola nocturna
municipal.

N. 350, de  de Dezembro de 1912. Obriga as barbearias a terem
a pparelhos para desinfecção de seus instrumentos de uzo.
N. 351, de 2 ele Dezembro de 1912. A u tOl'ia o pagamento de
37:000$UOO contos a Eduardo Fontaine de Laveleye.
N. 352, de 2 de Dezembro de 1912. Manda auxiliar com 10 con
tos a Maternidade, Pavilhão de Tuberculosos e Hospital
para Leprosos.

. 353, de  de Dezembro de 1912. Modifica a denominação dada
a diversas ruas.
N. 354, de 2 de Dezembro de HH2. Crea o imposto de Estatistica.
N. 355, de 5 de Dezembro de 1912. Orça a Receita e Despesa do
Municipio para 1913.

DECRETOS
N. 47, de 10 de Fevereiro de 1912. Denomina Rua Barão do Rio
Branco a actual da Liberdade.
N. 48, de lO de Agosto de'1912 Crea a secção do Contencioso.
N. 49. de 'n de Agosto de 1912. Crea o lugar de Veterinario do
Matadouro.
N. 50, de 31 de Outubro de 1912. Aposenta o guarda José Mar
tins de Oliveira.
N. 51, de 28 de Novembro de 1912. Emitte 10:000$000 em apolices para resgate.

N. 52, de 7 de Dezembro de 1912. Regulamenta a cobrança de
impostos sobre muros, etc.

N. 53, de 7 de Dezembro de 1912. Determina sobre pagamento
de porcentagens a fllnccionarios municipaes.
N. 54, de 14 de nezembro de 1912. Abre credito de 4:768$490
para pagamentos de differenças e vencimentos dos empre
gados.
N. 55, de 14 de Dezembro de 1912. Marca a epocha da cobrança
de impostos para 1913.

t
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N. 108, de 8 de Janeiro de 1912. Deixa sem effeito as licenças
concedidas ao Hotel Bella Vista , o Restaurant Elite Club.
N. 109, de 15 de Janeiro de 1912. COllcedendo 2 mezes de li
cença a Luiz Ribeiro de Andrade para tratar de :mude.
N. 110, de 6 de Fevereiro de 191:J. C )ncedendo 30 dias de li
cença ao guarda Luthegard Ferr(:ira da Costa para trata
mento de sua saude.
N. 111, de 14 de Fevereiro de 1912. Concede 30 dias de ferias
ao Fiscal Geral Arthur von Meie,l.
N. 112, de

15 de Fevereiro de

1912.

Exonera o guarda fiscal

Orozinho C. do Amaral.
N. 113, de 15 de Fevereiro de 1912. Nomeia Domingue Sabaté e
Joseph Dezaive para auxiliar a Directoria de Obras no ser
viço do Cadastro.
N. 114, de 15 de Fevereiro de 1912, Cc ncede um anno de licença
ao fiscal dos Bonds, Antonio Ricardo do Nascimento, para
tratamento de sua saude.

N. 115, de 19 de Fevereiro de ] 912. Dispensa do serviço o en
carregado da Limpesa Publica Francisco José Fernandes.
N. 116, de 19 de FeverAiro de 1912. Nomeia Elysio Diogo Tei
xeira para guarda fiscal.

N. 117, de 22 de Fevereiro de 1912. Concede a Candido Guedes
Chagas a exoneração do cargo de Amanuense da Secretaria
e nomeia Francisco Guedes Chagas para o mesmo lugar.
N. 118, de 23 de Fevereiro de 1912. Dispensando do

serviço o

Ajudante da Direetoria de Obras.

N. 119, de 14 de Março de 1912. ConCEde ao Fiscal Geral Arthur
von Meien 3 mezes de licença para tratar de sua saude.
N. 120, de 15 de Março de 1912. Concede mais um mez de li
r.ença ao Porteiro Luiz Hibeiro d( Andrade. •

N. 121, de 15 de Março de 1912. Conclde 30 dias de ferias ao
guarda José M. Oliveira.
'N. 122, de 16 de Março de 1912. Nomeia Adolpho Ulrich para
o lugar de Ajudante do Director de Obras.
N. 123, de 22 de Março de 1912. Suspende por 8 dil1S o guarda
Luthegard Ferreira da Costa.
N. 124, de 24 de Março de 1912. Maneia considerar no cargo de
10 Escripturario o actual 2° Antonio Herderico da Costa.
N. 15, de 30 de Março de 1912. Concede exoneração pedida ao
Ajudante da Directoria de Obras, Adolpho Ulrich.

j
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para arr(matação das rendas do Matadouro.
N. 127, de 30 de Abril de 1912. Nomeia Arthur Ribeiro de Ma
cedo para fiscal do Matadouro.

N. 128, de 30 de Abril de 1912. Nomeia Theodosio Gonçalves da
Motta para guarda fiscal do Matadouro.
N. 129, de 2 de Maio de 1912. Nomeia para administrador do
Matadouro o cidadão Francisco Lago.
N. 130, de 5 de Maio de 1912. Nomeia Oetavio Ribas Guimarães
para fiscal cobrador do MatadoUl'o.
N. 131, de 14 de Maio de 1912. Dispensando o Ajudante Urbano
Gracia e nomeia Urbano Gracia Filho para o mesmo cargo
de Ajud::.nte fiscal.
N. 132, de 14 de Iaio de 1912. Nomeia interinamente Vidal de
Siqueira para guarda fiscal.
N. 133, de 14 de Maio de 1912. Nomeia para guarda fiscal do
Matadouro, Anselmo Miranda de Lima.
N. 134, de 21 de Maio de 1912. Concede a Benigno Lima 30 dias
de ferias.
N. 135, de 28 de Maio de 1912. Convoca a Camara para Sessão
extraord,naria, tratar de prorogação

de

contraeto da

Em

presa de Bonds.
N. 136, de 3 de Junho de 1912. Concede a exoneração pedida
pelo professor da IGscola, Joaquim Ribeiro Braga.

N. 137, de 6 de Junho de 1912. Concede ao guarda fi5cal Luthe
.
gard Ferreira da Costa 2 mezes de licença para tratar de
sua saude.

N. 138, de 15 de Juuho de 1912. Exonera Árthur von Meien do
cargo de fiscal geral e nomeia para o memo cargo Urbano
Gracia Filho e para ajudante do fiscal Sebastião Ephigenio

Vianna.
N. 139, de 2{5 de Junho de 1912. Concede 3 mezes de licença ao
guarda f scal José Martins de Oliveirl,l.
N. 140, de 25 de Junho de 1912. Concede 30 dias de ferias ao
guarda Eduardo Eleuterio da Silva.
N. 141, de 10 de Julho de 1912. Rescinde o contraeto de calça
mento da cidade.
N. 142, de 10 de Julho de 1912. Concede a exoneração pedida
por Dominique Sabati, de Ajudante da Dil'ectoria de Obras.
N. H3, de 10 de Julho de 1912. Concede 30 dias de ferias ao
Aferidor Silfredo de Moura Pedrosa.
N. 144, de 15 de J ulhl) de 1912. Exonera o guarda fiscal Oeta vio
Ribas Guimarães.

•
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N. 145, de 18 de Julho de 1912. Concede a exoneração pedida
ao ajudante da fiscalisação Sebastião Iphigenio Vianna.
N. 146, de 31 de Julho de 1912. Concede 30 dias de ferias ao
Medico Municipal Dl'. Assis Gonçalves.
N. 147, de 31 de Julho de 1912. omeia Charles Gellfl'an para
auxiliar o serviço do Cadastro.
.
. 148, de 31 de Julho de 1912. Nomeia para guarda fiscal do
Matadouro Romano Bonetto, em lugar de Octavio Ribas
Guimarães.
N. 149, de 10 de Agosto de 1912. Concede 60 dias de licença ao
guarda A rthur Marques da Sil va pra tratar de sua saude.
N. 150, de 2 de Agosto de 1912. Concede 30 dias de ferias ao
guarda fiscal Feliciano Correa de Freitas.
N. 151, de 10 de Agosto de 1912. Nomeando empregados para a
secção do Contencioso.
1\J. 152, de 22 de Agosto de 191. Nomeia o cidadão Lou renço
de Souza para professor da escola nocturna municipal.
N. 153, de 26 de Agosto de 1912. Nomeia interinamente Fran
cisco Bernardino de Sena pafa guarda fiscal do latadouro.
N. 154, de 26 de Agosto de 1912. Concede a José Oesaivre a exo
neração de auxiliar no sefviço de Cadastro.
N. 155, de 1<1 de Setembro de 1912. Nomeia Constantino Stroppa
para vetel'inario do Matadouro.
N. 156, de 15 ne Setembro de 1912. Exonera Eduardo Bonetto
de guafda fiscal do Matadouro e nomeia Avelino Antonio
dos Santos para o mesmo lagar.
N. 157, de 17 de Setembro de 1912. Convoca a eamara em
sessão extraordinaria.
N. 158, de 18 de Setembro de 1912. Concede 30 dias de licença
ao guarda fiscal José artins de Oliveira.
N. 159, de 19 de Setembro de 1912. Concede um mez de licença
a Charles Gelliran, para tratar de seus intere:3ses.

N. 160, de 20 de Setembro de 1912. Concede ao Solicitador do
Contencioso Luiz Gonzaga de Quadros, a exoneração do
cargo, conforme pedio.
N. 1, de 23 de Setembro de 1912. Nomeia Joaquim
para o cargo de Solicitador do Contencioso.

N. 2, de 28 de Outubro de 1912. Concede terreno
para jazigo do Coronel João Gmllberto.
N. 3, de 10 de Novembro de 1912. Nomeia Vidal

J.

Pedroza

no Cemiterio
de

Siqueim

para guarda fiscal ná vaga de José Martins de Oliveira.

N. 4, de 11 de Novembro de 1912. Nomeia interinamente para
uarda fiscal Amador João Ferreira,

- 96N. 5,

de

11 de Novembro de 1912. Concede ao guarda fiscal

Theodosio Gonçalves da Motta a exoneração pedida.
N. 6, de 12 de Novembro de 1912. Nomeia para guarda fiscal
do Matadouro Fmnci:3co Cardoso Salles.

N. 7, de 13 de Novembro de 1912.
Silva para fiscal do Mercado.

N. 8,

de 13 de

\,

.

Nomeia Antonio Pereira da

Novembro de 1912. Reintegrando no cargn de

fiscal geral o empregado Arthur von Meien.
N. 9, de 10 de Novembro de 1912. Nomeando commissão para
lançar.1ento do imposto Commercio e Officinas.
N. lU, de 10 de Novembro de 1912. Nomeia a Com missão e auxi
liares para lançamentos de impostos de terrenos não edifi
cados, muros, etc.

N. 11, de.10 de Novembro de

1912. Nomeia 'commissão para

auxiliar serviços da commissão do lançamento de muros e
terrenos não dificados.
N. 12, de 12 de Dezembro de 1912. omeia os empregados de
accordo com a lei n. 355 do orçamento.
N. 13, de 12 de Dezembt'o de 1912. Nomeia Antonio Julio dos
Santos para continuo da Direetoria de Obras.'
N. 14, de 13 de Dezembl'o de 1912. Nomeia Francisco de Paula
Camargo para o cargo de Administrador do Matadouro, e
interinamente para fiséal de Bonds, Clodo lIdo de Macedo
Portugal, em substituição de Arthur Hibeiro Macedo.
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