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LEI N. 431
A Camara Municipal de Coriliba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:

Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a organisar o serviço
de assistencia Ilrgente municipal, constituido pelo soccorro ás
victimas de sinistros na via publica e só por excepção nos
casos urgentes, em domicilio, a criterio dos medicos de serviço.
Art. 29 O serviço, ficará a cargo de um medico director e

de dois auxiliares tambem medicas, além do pessáal subaltêfnõ .-
que for julgado necessario.
Art. 39 Os auxiliares poderão ser os medicos da munici
palidade, mediante gratificação detel'minada pela Prefeitul'a.

Art. 4.° Fica o PI'efeito autorisado a despender com esse
serviço a quantia de .H.s. 30:000$000 (trinta contos de réis),
abrindo para isso os necessarios creditas.
.

.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrario .
Gabinete da Prefeitura Municipal de
Fevel'eiro de 1915.

Coritiba,

em

3 de__,...)
.)' .
Oandido Ferreira de A.hreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 3 de Fevereiro
de 1915,.
(}Iaro Oordeiro-Secretario

-4LEI N. 432
A eamara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
A d. 1 ç Fica cancellado o lançamento do imposto de cal
çamento relativo ao predio sito á rua Marechal Floriano n. 44,

pertencenfe a Irmandade de

Nossa Senhora desta

Capital

e

isenta do referido imposto de calçamento a mesma Irmandade.
Art. 20 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de
Fevereiro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Sf'cretal'ia da Prefeitura. em 3 de Fevereiro
de 1915.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 433
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 10 Fica o Prefeito autorisado a abrir o credito ex
traordinario de t:ento e oitenta mil réis (180$000), para com
pletar, no corrente exercicio, os vencimentos do fiscal geral do
-..- _Mtadouro, fixados em lei.

A I't. 29 Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3

de

Fevereiro de 1915 ..

Candido Ferreira de A breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 3 de Fevereiro
de 1915.
Claro Cordeiro- Secretario

LEI N. 434
A Camara Municipal de r:oritiba decretou e <,u sancciono
a lei seguinte:
Art. 10 Fica concedido á D. Sophia Bittencourt, viu va do

feitor geral da Prefeitura, Manoel Bittencomt, o aihilio de

1:500$000 (um conto e quinh. ntos mil réis), pago) em

l

tres

-prestações trimensaes, abriudo o Prcfdto para esse fim os ne ..
cessa rios creditos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de
Fevereiro de 1915.
Candido Ferreira de A.breu

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 3 de Fevereiro
de 1915.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 435
A Camal'a Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Arl. 1" Fica o Prefeito autorisado a contractar, annual
mente, por meio de cnncul'J'encia publica, com quem mais
vantagens offerect'r, a anecadação dos impostos do M.atadouro
e sobre vendedores ambulantes, tomando por base a media
da arrecadação dos ultimos l1'es annos.

 19 O auxiliar, fiscal e guardas do Matadouro deverão
ser conservados como fiscaes do serviço, sendo pagos pelo
arrematante.

 2° A importancia a ser paga aos funccionarios, corres
pondente a um anno, a que se refere este artigo, deverá ser
recolhida adiantadamente aos cofres Municipaes, por occasião
da assignatura do contracto.

Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Fevereiro de 1915.
Gandido Ferreira de A.breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Fevereiro
de 1915.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 436

:

• ,i
,

'

A Carnara Municipal de Coritiha decretou e eu sancr.iono
a lei seguinte:
A rl. 10 Fica o Prefeito autorisado a desapropriar por

utilidade publica pela quantia de 10:000$000 (dez contos de

-6.réis) conforme accordo anterior, feito a pade dos dois predios
que, na Praça General O:,:orio, esquina da Avenida Dr. Vicente
Machado, possüe o Snr. Oliverio Cortes Taborda e a qual é
neclssaria pal'a o alargamento da referida A venida, pagando a
indemnisação pela verba Melhoramentos
Art. 29

Revogam se as dispoições em contrario.

Gabinete da Prefeitura
Fevel'eir'o de 1915.

Municipal

de Curitiba, em6 de

Candido l!'erreira de A.breu
Publicada na Secl'etal'ia da Prefeitura, em 6 de Fevereiro
de 191õ.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 437
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
seguinte:
A 1'1. 19 Fica concedido a South Bl'azilian Railways Com
pany prol'ogação por 3 (treis) annos para o cumprimento da
ultima parte da clausula 81;t e por mais 5 annos para o cum
primento das clausulas 9, 10 e 1l do termo assignado pe
rante H Prefeitura em 1913.
Ar1. 2° A Companhia fica obrigada a melhorar, desde já,
o serviço de bondes da linha Estação-Batél e Seminario,
mantendo dois bondes por hora via Tiradentes na ida para o
Seminario e fazendo os bondes da linha Estação-Batél passar
na ida e na volta pela rua 1.5 de Novembro.
ArL 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Fevereiro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

a lei

Publicada na Secretaria da Prefei,tUl'a, em 6 de Fevereiro
de 1915.
Claro Oordeiro-Secretario

LEI N. 438

A Camara Municipal de CorHiba decretou e eu sancciono

a lei seguinte:

1

I
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Art. Uni co. Na disposição do Arl. 19 da lei n. 430 de 11
de Novembro de 1914, não se eomprehende o cargo de The
zoureiro e outros, cujo preenchimento seja necessaric ao bom
andamento do serviço; revogam-se as disposições em eon
lrado.

Gabinele da Prefeitura Municipal de Coritibâ,

em 6

de

Fevereiro de 1915.

Candido Ferreira de Abreu


Publicada na Secrelaria da Prefeitura, em 6 de Fevereiro
de 1915.
Claro Cordeiro-Secretario
.

LEI N. 439
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinle :
Art. Unico. Continúa em vigor a lei n. 79 de 22 de Abril
de 1902, supprimida da alinea A do artigo primeiro a palavra
-aclual- revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura M un icipal de Coritiba, em 6 de
Fevereiro de 191.5.

Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Fevereiro
de 1915.

Clarv Cordeiro-Secrelario
LEI N. 440


,

---t'

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1° O gado destinado ao cárte no Matadouro Publico
deverá ter o descanço, pelo menos, de vinte e quatro (24) ho
ras, antes de ser abatido.
Art. 2° Os marchantes e açougueiros deverão apresentar
diariamente, até ás 10 horas da manhã, o gado que deve ser

abatido no dia.

1

.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 29 de
Abril de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 29 de Abril
de ) 915.

qlaro Cordeiro-Secretario

..

(
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LEI N. 441

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

Al't. Unico. Fica concedida á Manoel de Macedo isenção
de direitos rnullicipaes, por dois () annos, para a sua fabrica
de tecidos de j.u.la e saccos uc aniagem, existente nesta Capi
tal; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Mudcipal de Coritiba, em 6 de
Maio de 1915 .
.

Candido Ferreira de A.breu

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Maio de
1915.
Claro Oordeiro-Secre tal'Í o

LEI N. 442

I,
I

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. Unico. Fica o Prefeito autorisado a conceder POI'
aforamen to perpetuo á Dal'io Persiana de Castro Vellozo e ao
preço e condições da li, os lotes de terreno n8. 124, 125,
16, 140 e 141, situados na Villa lzabel, neste municipio,
com o fim de- ser ali creada uma escola gratuita; revogadas
as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura
Maio de 1915.

Municipal de Coritiba, em 6 de

Oandido Ferreira de A.breu
Publicada na Secretaria
de 1915.

da

Prefeitura, em

6 de

Maio

Claro Cordeiro- Secretario

LEI N.

443

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

Art. 1.0 O:s passeios em qualquer zona da cidade obede
cerão ás especificações em vigor dadas pela Prefeitura, por
intermedio da Directoria de Obras.

..
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Art. 29 Esses passeios, nas 1 uas CommeGdador Araujo,
Barão do Rio Branco, Riachuelo, Alameda DI', Muricy, esta
na parte revestida a parallelipipedos, e Praça Zacarias, só
poderão ser feitos de ladrilhos ou petit-pavé.
 1 ° Uma vez iniciada a construcção do passeio eom um
desses typos de calçamento, a rua obedecerá ao mesmo typo
em toda a sua extensão.
 29 Em a demais ruas calçadas

.I

a parallelipipedos ou
revestidas a macadam, os passeios poderão ser feitos pelo
modo esta}}eleeido no paragrapho anterior ou de cimento, po
dendo, tambem, nas ruas' somente niveladas, ser feitos de
lages de pedra convenientemente apparelhadas, ou de outro
material qualquer aeceito pela Prefeitura.
Art. 3\' Os proprietarios das ruas calçadas, macadamisa
das, ou que se forem calçando ou macadamisando, que não
tiverem as frentes de suas pr'opriedades ou terrenos calçadas
de accordo com o disposto no art. 2° e seus paragraphos desta
lei, são obrigados a eífectuar esse calçamento no praso de
sessenta dias, contados da data em que ficar concluido o cal
çamento ou revestimento das ruas referidas.
Art. 4° Exgotado esse prazo, que poderá ser prorogado
pelo Prefeito por mais sessenta dias, 0 serviço será executado
pelo poder municipal por conta dos proprietarios, que ficam

sujeitos a pagar o custo dos passeios das frentes de seus pre
dias ou terrenos, quando o valor exceder de 250$00, em cinco
prestRções, sendo a primeira na data da conclusão dos pas
seios, e as demais trimensalmente, e quando inferior a esse


I"

'"

valor, serão pagos um terço no aeto da sua conclusão e o resto
em quatro prestações trimem:aes.

Art. 59 O poder municipal não poderá cobrar dos pro
prietarios ou foreiros, por metro quadrado de calçamento a
petit-pavé ou ladrilho, mais de 9$500 e pelos revestidos de
cimento mais de 5$0(10, tambem por metro quadrado.

 Unico. Os proprietarios ou foreiros que pagarem o
custo dos passeios no acto de sua conclusão, gozarão do abati
mento de dez por cento ( 10 % ).
Art. 6° Os proprietarios ou foreiros que deixarem de
.,

pagar a construcção dos passeios feitos nos termos do art. 4°

desta lei, e praso nelle estabelecido, incorrerão na multa de
10$000 a 100$000.
Art. 79 Nas ruas em que houveI' alteração de nivelamen
t.o dos passeios, as despezas effeetuadas com essa alteração
correrão por conta da Municipalidade, e os proprietarios ou

-10 fureil'os que tiverem nas freutes de suas propriedades pas
seios feitos de accordo com disposições de leis anteriores,
srráo indemnisados pelo valol' do material nelle empregado e
mais uma bonificação de lU % sobre esse valor.
Art. 8° Ficam revogados os arts. 15, lo, 17 e 18 e seus
paragr'aphos da lei n. 041 de 19 de Novembro de 1912 e arts.
4° e 5° e seu paragrapho unico da lei n. 429 de 10 de Novem
bro de 1914.

"

Art. 99 Revogam-se as disposições em cOlltrario_

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em o de
Maio de 1915.
C'andido Perreira de Abreu
Publicada na

Secretaria

da Prefeitura, em 6

de 1915.

de

Maio

Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 444
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte :
Art. 1° Fica o Prefeito autorisado a conceder durante o
corrente anno, licenças para constmcção dI' gradis de madeira,
com base de alvenaria, na 2 zona da cidade, mediante appro
vação da respectiva planta.
Art. 29 Os propril:'tarios que construirem os gradis na
forma desta lei, ficam isentos do pagamento do imposto sobre
muros e terrenos não edificados.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contral'Ío.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Col'itiba, em lU de
Iaio de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 10 de Maio
de 1915.
Claro Cordeiro-Secretario

LEI N. 445
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguin te

L

:r,..
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Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a relevar as multas em
que tiverem incorrido até esta data, os contribuintes que, elO
prazo marcado pela Prefeitura, dentro do actual exercicio,
pagarem os imposto::; em atrazo, a que estiverem sujeitos.
Art. 29 Os contribuintes do imposto da Taxa Sanitaria, a
que se refere a lei n. 330 de 5 de Novembro de 1912, habi
tando o mesmo predio, onde tenham o seu negocio ou escrip
torio, ficam sujeitos ao pagamento das taxas de 2\l classe, de
que trata a lei n. 385 de 28 de Julho de 1913.
Art. 3° Revogam -se as disposições em con traria.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de
Maio de 1915.
Oandido Perreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 10 de Maio
de 1915.
Claro Oordeiro - Secretari o

1
,

l.

j
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LEI N. 446
A Camara Mnnicipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 Os titulas de transterencias de terrenos, requeri
dos á Prefeitura, deverão ser extrahidos no praso de sessenta
dias, a contar da data da publicação do despacho de transfe
rencia.
Art. 2° Os titulas que não forem extrahidos no praso es
tabelecido no artigo anterior, ficam sujeitos á multa de 5 %
(cinco por cento) mensalmente, sobre o valor dos impostos e
emolumentos.
Art. 3° As transferencias despachadas até esta data, fi
cam sujeitas ás disposiçõei' desta lei, correndo desta data o
praso para a extracção dos titulas.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 11 de
Maio de 1915.

Oandido Ferreira de Abreu

 ,

II

i

Publicada na Secretaria

da Prefeitura, em 11 de Maio

de 1915.

Olaro Oordeiro-Secretario
__'n ,.

"_,,.

 __

. n ._

..........

-12 LEI l". 447
A Camara Municipal de Coritib.-l decretou e eu sanCClOno
a lei seguin te :
AI't. 1q Fica o Prefeito autorisado fi reduzir de cincoenta
por cento (5U %', os impostos de calçamentos que recahirem
sobre estabelecimentos de ensino, quando os predios forem de
propl'iedade dos mesmos estabeleeimentos.
S U nico. Só poderão gozar dos favores desta lei, as esco
las que ministrarem o ensino da lingua nacional.
Art. iO Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Frefeitura Municipal de Goritiba, em 17 de
Maio de 1915.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em ] 7 de Maio
de 1915.
Claro Cordeiro-Secreta rio

LEI N. 448
1\ Camura Municipal de Coriliba decl'l'lou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art.1(! I\s àisposi<;ões da lei n.

3H3

de 8 dt.

Agosto

de

1913 podl'm ser applicadas aos teneuos l1arliculal'es, dividi
dos eur lotes pela Camara, situados no rocio, á requerimento
dos proprietarios.
At'L iO Durante o tempo em que a lei n. 445 de 10 de
Maio deste anuo autorisa a Prefeitura a marcar praso para o
pagamento, sem multa, dos impf)stos mllnicipaes em atraso,
uão se farão execuções judiciaes para cobr'ança dos mesmos
impostos.
A 1'1. 3q Revogam-se as disposições em con traria.
Gabinete da Prefeitura l\Iunicipal de Coritiba, em 9 de
f\gosto de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretat'Ía da Pr'efeitura, em 9 de

Agosto

de 1915.

Claro Cordeiro - Secretario

j,.

]'3

Lei n. 449

ta

De 2 de Dezembro de 1915

.'

A Camara Municipal da Capi'tal decretou

e eu sanc

ciono a lei seguinte :

CAPITULO I
CEITA

Art. L° - A rôceit'a .do Muni'C'ipio de Curityba, 't>3Jra 'O eXier
cicio financeiro de 1916, é orça,dia em 606 :823$305  será forma
da com o producto dos impostos arrecadados no referido exerci
cio, sob as rubricas seguintes:

B
L° - Imposto

de Commercio e Officinas

do

.

140:000$000
25:000$000
25:268$100
6:500$000

5'" - Imposto supplementar sobre casas de vendas de bebidas ...............•........

II :500$000

6° -

10:000$000

Quadro Urbano

•......................

2,° - Idem, idem do Rocio .................•..

3:  Transferencia de It-errenos
4." - Imposto sobre casas de bebidas

Renda dos

Mercados

.

.

7.° - Addi,cional de 5 010 ,sobre os  1°,2°'e 3° .
8: - Renda do Matadouro

--"Y'

9:838$405

.

100:000$000

9." - Renda do Cemi,terio Municipal
10.° - Aferição de pezos e medidas
"

.

II :500$000
n:ooo$ooo

I L°
12:
13:
14:

.
.
.
.

- Fóros do quadro urbano
- Fóros -do rocio
- Terrenos nãoedifi,cac1o.s e muros
- Imposto sobre ,calçament'o

.

15." - Matricula e marcação de vehiculos ....•..

16: - Emolumentos não incluidos no  3°
.
17: - Cobra-nça da ,di'VI:ida a.ctiva
.
18: - Matricula de chauffeurs, cocheiros e carrocei1ros ............•...................
T<)." - MaJtricuJ.a de ,cães
.

11 :200$000
10:000$000
10:000$000

30:000$000
25:000$000
2:000$000

45 :000$000
100$000
:20$000

20.° - Approvação de plantas e emolumentos da

.

32:000$000

21.° - J\1"nl,t-a!s •.•••.•..••..•••..••.•.••.••••••

Di-rectori,a de Obm9

"

"

:2 :800$000

22: - Impo'sto de dação ,em Itienenos do meio

.

23'" _. Taxa sanit!airia

.

2_..0 - Renda eventual

1 •••

25." - Empreza de bondes

.

26.° - L:-cençaa vendedores ambulantes

.

27.° - Imposto de publicidade

.

 :896Ü'J
27:000$000
8:000$000

5:000$000
9:400$000
2:000$000

li



n
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-14 28.° - Fiscalização de inflammaveis .........•..
29.° - Fiscalização da Empreza Telephonica •...•
30.• - Imil?osto sobre v,encimentos,lslI!bsidios,

600$000
1:200$000

etc.

31 • - Matricula de vaccas de leite

.

25:000$000
4:000$000

CAPITULO 11
SPJ;;SA

Art. 2 .• - E' £i:JroJda ,em 606:823$305 li despem com !OIS ser
'v i'çOis dia 03411'rura MUIlti!oipruL ,e Pref.eÍJttllro. d!ulrl3itJ:Í'e o e!1dicio
de 11)16, de a'ccoro'o com os para!grl:llphos seguintes:
CAMARA MUNICIPAL

1.. - Selcret,a'r,ia da 'Oamara

.

2.° - Porcentagem aos funccionarios da Camara
3.. - Expedi:ente .................•..•......
4.• - Alistamellto e despezas eleitoraes •.•......
5.. -

Retpr'esentação

.

6.° - Eventuaes ...............•.......••..•..

16:840$000
1:160$000
3 :000$000
1:000$000
500$000
2:000$000

24:500$000
Prefeitura
1.. - Subsid:o do P,refe,i,to

.

1'2 :000$000

2.° - Secretaria da Prefeitura

.

3" - Di,re'ctoria do Thesouro 'e Cont.albilidade
4" - Contencioso Municipal
5" - Director,ia de Obras

.
.
.

18:140$000
26:480$000
11:520$000
28:500$000
18 :'240$000
4:000$000

6.. - Di,reCÍ'on:a de

Hygi:e1ne
7." - Mer'cados Muni,cirpa1es

.

.

8.. - Fti'Slcalisação
9" -

Matadouro,

Muni'ci,tya:L

.

55:380$000

.

25 :660$000
10:800$000

10.° - Cemiterio Municipal ............•.......

11.. - ,Expediente gera:I
12" - Poncent'agens
J 3" - Pes,soaI inactiv'O
'4" - Restitui,ção de

detpositos

J" - Juros e ,amor,fsação .da di'voida



16 .. - Remoção do lixo e limpeza da cidade

.
.

16:400$000
3 :'212$000

.

9:'223$245

.

4:000$000
128:783$000
30:800$000
<)6 : I 25$060

.
.

J7" Obras Publicas em geral

.
J8" - Conservação de jardins e praças e passeio
publico
.
TO. - Cadastro da cidaJd,e

.

15:800$000
$

20 .• - Melhoramentos de estradas e caminhos do
rocio

...

. .....•......................
.

8:000$000
18:060$000

22" - GoUa de Leite .................•.......

II :000$00o

21"

- AuX!iFos e ,subvenções

'.
-15 23.° - IiD!stittuto
24,° - Eventuaes

25:

-

Past'eur

., ..................•
,
, ...........•....

Exerciciosfindos

"

,

19,200$000
11 :000$000

$

.

606 :823$305

Art. 3'° - Fica o Pordeito autorizado a deSipender no eX!er
cióo de 1916 I(l qU<'Lnrti,a de 24 :500$000 ,oom os :se'l'vti'ços a loa!rlgo da
Oamara Muniipélil, de' ,a'ccôrdo com <'LSl'ubr:i.cas ,s,egui1ntes 'e me

dilante r,equilsição da mesma Camar,a:

 1.0 -SECRltTARIA DA CAMARA
I

Se1orebaJfio

., ......•..........

1 2° Secretario .....••.••.........

I Archivista
I

......•..•.•...•.•...

Porteiro-Continuo

•..•....•.....

4:44ס$סoo
4:000$000
3:600$000
1:800$000

Um redact'Or do Boletim do A'l'chi
vo

Muni'dipal

.. ,

.

3:o00$ooo

16:840$000

 2.° - PORCEl\'TAGENS
Gratificação especial ao 2° Secreta
rio J anuario Barbosa, de accôr

do com a lei n. 321, 20 010 •••
Idem, ao Archivista José E. Gonçalves, 10 010
.

800$000

360$000

1:160$000

 3'° - EXPEDIENTE
(".10m esta verba ......•........
Impl'ess110 'e pub:,i,cação do Boletim

1:50ס$סoo

(10 Archi'vo Muni:cip'al

1 :500$000

.... , ....

3:000$000

 4,. - ALISTAMENTO E DESPEZAS ELEITORAES
Com esta verba ......••..•......•

1:000$000

 5° - REPRESENTAÇÃO
Com costa verba •... ,

:

.

500$000

 6" - EVENTUAES
Com esta v,e'I'ha

,

, ..

2:000$000

24.500$000
Art. 4° - Fica o P,rdeiro 'autorisado a despender noexer

c:c;o de 1916 a quantia de 582 :323$3°5 com os sel'viços a Icargo
da Prefe:/tura, de ac.co'rdo com as rubricas segu.int'es:
 1 ° - PREFEITURA
Subsidio

do

Prefeito

.....•..

12:000$000
--_.-

-_._

I
I

-16  2° - SBCRTARIA DA PRFEITURA
J

Secretario

.•....

.

.

Amanuense da,ctylographo ..

4:440$000
3 :'360$000
2:400$000

Porteiro

2:000$000

2° Offidal

.

.

.

Continuo
.
f Encarregado de EstatiSlt'iJca
Grati fi,ca,ção ao Archi'Vi'sta
,da
Cam,a;r,a
.

1:740$000
3:600$000
600$000

9 3." - BIRECTORIA DO THSOURO
E

I

CONTABILIDAD

Thesol1reiro

.

2:400$000

.

Porcentagem sobre o que aHeca

dar (L>l n. 430 de 11 de No
vembro de 1914 - Di,spo.si
ções Permanent,es)
r

Fiel

Cobrador

I

Contador

.

I Chefe de Secção

.

$

.

1:800$000

.

4:400$000
3:960$000
7:200$000
6 :]20$000

2 lOS Offi.ciaes a 3 :600$

2 2°S Officiaes a 3 :360$

 4° - CONTENCIOSO
Di,reiCtlor
2°

4:800$000
:60$ooo
3:360$000

.

Soliótador
Offic:!al

.
...............•

TI :520$000

 5 .• -DIRCT(1)RIA DE OBRAS
I Eng-enhei'l"'o Di,rector
.
I l° Official ............•........

I 2° Official

.

I Fiscal de Obras

.

I Ajudante do Fiscal de Obras

.

I Feitor Geral
1

.............•..•..

ConÜr.'ll'o

.

10:800$000

3:600$000
3:360$000
3:600$000
3:000$000
2:400$000
1:740$000

28:500$000

 6° - DIRECTORIA DE HYGIENE
Director Medico

6:000$000

Ajudante Pharmacel1tÍ'coencarregado do exame dos generos ali-

menticios ... •.....•.• • . . . • . •
F:sca':sação do !eite e generos ,alimenÜci1as

3 :600$000
8 :640$000

 7° - MERCADOS MUNICIPAES
;. Gl1ar,dCliS a 2 :000$000

•.....•..

4:000$000

-17  8.° - FISCALIZAÇÃO
I Fiscal de Rendas .....•..•.•...•
r Fiscal Geral do Quadro Urbano ..

4 :200$000
3 :600$000

Gratificação para sua locomoção ...

600$000
4 :200$000

I Fiscal de bondes e telephones .•..
1 Ajudante do fiscal do quadro urbano e fiscal de inflammaveis ..
I Fiscal Geral para o Rocio ......•
Gratificação para sua locomoção ...
5 Guardas montados. a 2 :160$000 ••
9 Guardas a pé, a 1:800$000 ••. , ••.
1 Fiscal aferidor, .............•.•
1 Fscal ,ajudante do aferidor
.
1 Fiscal GemI do Ma:tadour'o
.
Gratificação ,para sua l'01comoçã-o .. ,

3:000$000
3:600$000
600$000
10:800$000

16:200$000

2:400$000
1:800$000
3:780$000
600$000

55 :380$000

 9° - MATADOURO MUNICIPAL
1

Admini,strador
.
1 Auxiliar
.
3 Guardas m'olntadO's 'a 2 :160$000
1 Veterinario
.
Custeio. pessoa'l jornaleiro e ,despesas

gel'aes

.

3:780$000

2:40ס$סoo
6 :'4J8o$ooo

3:000$000
10:0סס$oo0

.

25 :660$oClo

 10° - CEMITERIO MUNICIPAL
1 Admini,strado,r
. ..
C'usteio ,e pessoal jornaIeiroe despesas

geraes

3:000$000
7:800$000

.

10:80ס$סoo

"--'

 I l° - IExPEDIENTE GERAL
Papel, [iuta ,etc. .
Impressão diversa"

.
iPuibHcação

2:000$000

de anna'es. <\!ctos e 3Jd1:as da

Cama'ra 'e ,leis e aotos da
Prefe'irtura

.

1'2:000$000

Publ i'caçõesedespe,sa's eJCt'raoriÚinarias ........•..•.....
\.lu:l;ueli de casa
.
.

2:40ס$סoo

$

16:400$000

 12° - PORCENTAGF,NS

A Claro Cordeiro. 10 °1° Siohr'e
seus vencimentos (lei n. 321)
A' Pedro Aranca idem
.
A' Antonio Herderi,co da Costa

j'dem

.

A' T6stão A. de 'Mi'l"anda ,iidem

444$000

440$000
396$000
300$000

------------_-.-----'""-'-'---'

-,,-

-

,.J

- 18
A' Eduardo IEleutedo da Si,l,v,a
idem (20 °1°) ••••...••.•
A' Antonio Ricardo ido Nasdm'en (10 ° I 0)
1\' Ma"ll'oel Augusto de

..
Souza

420$000

.

240$000

l,dem

A' Arthur von Meien idem

.

A'

.

S'ebalstiãJO

432$000

VelLolso

360$000

18o$QOO

 13° - PESSOAL INACTIVO
Di,rector

Secr,etar,i<l

2:400$000

.

859$860
1:692$300
1:287$885

Ajudante de Engenhe'lro
.
I Pi'se,al
..
2 Guardas fiscaes
.
Ponteiro da Oamara Municip,al
I Admini,strador do MeoreacLo ..

1:159$200
1:824$000

 140 - 'RESTITUIÇÃO DE DEPOSI'IIOS
Com esta v,e:rba

.

4:000$000

 1'50 - JUROS E AMORTISAÇÃO
DA DIVIDA

Comest'a verba

............•

 16° - REMOÇÃO DO LIXO E LIM
PESA DA CIDADE

Com esa verba

30:800$000

.

 17° - OBRAS PUBLICAS EM GERAL
Come,sta verba

.

 .18° - CONSERVAÇÃO DE JARDINS
PRAÇAS E PASSEIO PUBLICO

Oom

eSitla

y,erha

.

15:800$000

 19° - CADASTRO DA CIDADE
Com esta vel1ha .............•

$

 20° - MELHORAMENTOS DE ES
TRADAS E CAMINHOS DO Rocra

Oram ,est,a venba

8:000$000

.

 21° - ÂUXILIOS E SUBVEN,ÇÕES
A' Escola da Federação Espiorita
Ao Azylo de Orphãos do Oajurú
Ao Albergue Noctumo ida Federação ESlp<ir:i,ta ......•..••

--

I :500$000
2:400$000
2:000$000

- 19
A' Sodedade do T,i1ro RJilo Bran
co (iHuminaçãio)

......•..

A' Maternidade do Paraná ....
A' ErneSto Guaita ('annualmenil'e)

I :lOO$ooo
10:000$000
18:060$000

960$000

 22° - GoTTA DE LEITE
Com esta verba

11 :000$000

.

g 23'° - INSTITUTO PASTEUR
Di.r,ecto'r-medioco

Auxiliar

.

technico

..•......•.•••..

2 Serventes, a I :800$000 ....•..•.•
Cust'el,o

...•...........•........

6:000$000

3:600$000
3:600$000
6:000$00o

19:200$000

g 24.° - EVENTUAES

11 :000$000

Com esta verba
g 25.° Com

esta

verba

ExERCI CIOS FINDOS

$

......•..........

582 :3'23$305
RESUMO

A despender ,com os ,serviços da Camar'a Municipal

24:500$000

A despender com os serviços da Prefeitura Muni-

o:al

'1' • •

DISPOSIÇõES PERMANENTES

582 :323$3°5
606 :823$305

Art. 5° - No exe'rci'CÍo de 1916 v'i'gorad'O as ,tabeUas d'e
l'TI,postos que esta acompanham, com o a,core'sdmo de 25 °1°, 'a

que se refere a lei n. 254 de 3 de Novembro de 1908 (art. 8.)
Art. 6° - Os alugueis do's 'quartos do novü mercado,regionaJl,.
cemc;tru:do na inte,rse'cção das ruas iDr.Pedrosa e Aquidabam,
,erão r'eguIados pelü art. 5 n. 2 da 'lei n. 430 de I I de Nov,embro
de lQI4.

Art. 7° - Fka ,cr.e'ado oimpo,so sobre todo 'e qu'alquer pa
zamento feito pelos cofres lllllnicipaes. a6tulo de

vencimentos
act;,vos e pOI'centage'ns. auxiIi'Os. suibvenções. na 'razão 'seguintte:

vencimentos etc. até T :200$000 annuaes, indusi've 2 °1° de ,im
posto; idem ,de T :200$000 a 2 :200$000, 'inco1usive 4 °1° Ide inilposto;

i,clem de 2 :200$000

a.1 :iÓoo$ooo. ,i'llIcln:sive 7 °1° de

'im1polsto;

'uem de mais 3 :60.0$000 'annllae's. 10 °1° ,de ,iltIllpoSto, 're'vog,ado" 'o
a rt. 6° da leio 'no 430 de 1 T de Novcmbrü de 1914.
Art. 8° - Fica N'e'ac1'o 'o .cargo de fiel .cobrador do ThesÜ'U'

'eiro com 'Os 'veneiml'lltos de T :Roo$ooo lanlluae-se a porcentagem

"

1 '2 °1° do que arrecada1r fóra da The901lraria 'e pl'oveni'etlite

1 JS impostos constantes da J.ei n. 430 de lide Niov,emibrto'c1'e 1914,

_3

- 20art. 9°. revogado 'o art. 10 da Lei 111. 405 de 20 de Novembro de
>913.

Arit. 9° - O subsidio do Pr'efeito no exer!Oióo de 1916 será

de 12 :000$000 .annuaes, fic<l!ndo revogado o art. 7° da lei n. 355
(],e 5 de Dezembro de 1912.

,

IAJr't. 10° - ,Pica prorogado por m:Lis cinco annos a prasa da
:senção de impO'sbos. a que 'se referem as ud,s ns. 259 de 10 ,de
Feve,rei,ro de 1910 e n. 406 de 28 de Janei,ro de 1914.
A<r.t. '111 - Os aut'os £orneódos ,pela Dil'ector:a de Obras 'Mu
nioipaes fkam sll'jei,to,s á verba ,fixa de 500 Ireis ,por auto, eos

'cel1ti,ficados de alinhamen:tos e nivelamentos á de l$tiOO por 'Cer
ti ficado.

Art. 12 - O P'refeito é aut'orisado ,a pe.gulame,ntar o serv,iço
de ma't1ança 'e prelp'a'ro do 'gado ,de 'qualquer espede, para o con
sumopubli,co 'ou desünado á fabr.i,c'ação de xa'rque, 'ca'rne's 'con
servadas, banha 'e 'Outros f,:!lliS, observ,adas ,as 'leis ,em vigO'r .e 'a's
dispos:ções 'que se seguem:

a) ,é termi'llIantemente vedado. sob qualquer pretexto, a ma

talnçafól1a do mMlad!C)lIUf'O mun:'ci,p<IJ1. idJe<g1aJdIo va'dcum diel5tilIlWd!0 ruo
consumo da p'OIpullaçãiO ldio qU1adl1"0 Ur1baJllIO idia OaIPaJl;
b) 'aols inf,mctores da lei n. 3'55 de 5 de Dezembro de 1912.
art. 20°, será app!icad'a a mu<!ta de 50$000 a 200$000 eo dobi"O
nas rernódendas:
c) aos marchantes flue deiX'arem de Ipagar os impO'stos ,de
mMança 'Ou de entrada de rezes .no >pmso .devido. se'rá alj)f).j.i'cada

:l multa de 50$000 á J5o$000, lpodendo, .em caso de rei'nódenóa.
oer-lhescas.sada 'a1i<cença 'Pa'm mer.cadeja.r cnrn came;

d) a's 'Pesso.as (')UO c'Omlprarem gado suino de tro'Peilros ql1e
:lCtO oe acharem munidos dos 'respedi,vos talões do pagamento de

mpostos & 'enbráda. são responsaveis pelo referi.GO pagamento
e suje,itas as penaFdades da -letra c.

Art. 13° - ,As fahrilcas de banha que abaterem mensalmente
11lais -de 200 porrco's g'osarão. ,pelo que 'ex'ceder desse numero, de
t1m ahatimento 'de ,o 0'0 do rC5peot'ivQ ,imIP'Üsto.
Art. 14° - Para os excessos de Ite.rrenos veri<f'cados no qua
dro u-rba,n'Ü. fica do srg-únte mo,do suhstitu::da a tabe1Ja em vi
g-o.r:

r - INasruas revestidas :

a) na iprime,ira zona ,1$000 pO'r cenÜmetro ,corrente;
h) lna 'segunda zona r$soo idem ,i:dem;
c) na tel'cei'ra zona $,00 idem i,clem.

TI - Nas ruas não revestidasse.rá o eX'cesso 'cohrado na

-azão 'de so °'°1 ,daiS alineas anteri'Ores.
ITr - Em 'oa'S'o ra,J,g-um ,Ie 'ooihra,rá 1l1'enrO's rdio valOlr Qorre'Slpon
r1ente a vi'1lIte ,centimetros.
Art

r, - O Pre'f6t,0 é autori'sado a t'eOT'ganisar o 'st"rv.i('()

ele fiscaFsação do leite e dos :demais g-eneros alimentk'i'Os. o <lual
ficará acarl!O da Dhectoria de Hvg-iene. p!),denr1o entraI em ac

CO<l"do rcom a Dilredori'a da Universitda1de dio Pa:l1R'1l'á, p<IJra a mesma

- 21Unii'vemSli:dalde ,fazar, sem Qln'UliJ pm la MUrniibpai1ildadie" os 'eXiame3
dt: ,genJe:rOls, que forem soli,ciJtJalc!Jos iPda PnefeituJra.
,&rt. 16 - Fi,ca' crera.d:o <O lOar'glo Ide IgUJl.'(:IJa, Ido mel1oaJdo ,s11tUlaldlo
na int'ersecçã,o lc!Ja's rua.s A'qu:lc!Jabam ,e iDL Peldlros3J, 100m os venci
mentos ,annu'aes de 2 :000$000, devendo 'O mesmo ter 'eX'e,rcióo ,na
data da i.naugumção do mercado.
Art. 17 - Commissão de Melho.mmelltos será eX'tinda quan

do se 'exgotarem os ,re'CUlrsos do ,empr'estimo, 'na forma da l,ei n.

370 de 15 de Abril de 1913, art. 3., ou antes se o Prefeito Julgar

.70 de 15 de Abril de 1913, al1t. 3°, ou ,antes se o' Prde'ito julg1ar
conv,eniel11te, não podendo, emoaso ialgum, ra sua duração 'exc'eder
de 29 de Feverei,ro de 1916.
Ant. 18 - O Pl'esidetlJte da Camara é autorisado a a.posentar,
desde já, Icom <OiS 'V'oooimelllPotSl la. que ,tlirve Idir'e,i,uo, 10 2° Se'cretranÍJO

da Cam3Jna - Janua'rio dasChaga!s Barbosa, abrindo para i,sso o
nécesS3Jrio credilio.

DISPOtSIÇOES TNSITüRIAS
Art. 19 - O exerci cio financeiro de

1916 começará u 1.0 de

:.,düel,ro e termina,rá a 31 de Dezemibr'O do m,esmo :a'!lJlliO, 1001»1 ll'm
mez addióo:nal 'palra sua 'liquidação 'eence'r'rameI11Vo.
Art. 20 - Aos aduaes Pre,feito e Engenhei,ro Di,recwr de
Obms MUl1'iqila'es,

será mensalmente cO!lJcedida a graüfi<oação

espeóall Ide 5'00$000 e 100$000, respectivamente, emquanbo durar
a Comm;,ssáo de Melhoramentoo

A,rt. 21 - Revogam.,se as disposições em contm11Ío.

Gabinete da P.refeitura Municipal em Ourityba, 2 de Dezem
bro de 1915.

Candido Ferreir:a de Abreu
Publi1cada na Se,cretaria :J,a Brdei<tura em 2 de Dezembro
de 1915.

O Se1cretario, C&wo Cordeiro

Tabella de ImpostoliJ para
A que

1916

serefere a Lei n. 449 de 2 de Dezembro de

1915

QUALIDADE DO IMPOSTO
 1.0 - A

2

Agencia de loterias do Estado - licença

.

Imposto

.

annual

150$000
100$000

Agente de bilhetes de loterias de fóra do Estado
-

Licença

Imposto

.

200$000

.

300$000

........•.....•................

200$000

annual

3 Agenáa <de 'oompanhila de selguws de vida 'Ou de fo
go

-

Licença

--.

r
I

'1

22 Im postoa,nnuai

4 Aigerut:e
de

de

f()lg,

Im'posto

5

. . . . . . . ..

,oompanhila
I!ilcença

'de

...: ....

de V!IOO 'e

.........................•

annal

..

Aigentoe de loompanhi,a
do

.........

iSegros

Esta,do,

,ou ,sociedades

.

mutilas

l.icença

.

.

Imposto annual......

6

.

.

Agente de ,companhia ou sociedades mutuas de
fora do .E'sta,do, lioença
Imposto annua:!

7

.

Fihaes de :bancos

.
.,

.
.

naóonaes

e

.

exibr<lingeros

Impo:sto a:nnual

.

.

2OO0'0'0

500$000
100$000
1100$000

100$000

150$000
600$000

SAgente de casas commeróa,es 1(10 [.laiz ou do ex
trangeiro que o.£f.ere'cer mel'cacioril<lls 'pQlr amos
tras, estabelecido, em 'ca'sa,s paIit,i'Oulares ou 'CQlffi
escrilptorio, 'lkença

.

Imposto anul1a1

9

.

".

.

150$000
200$000
100$000

..•

.

15°$000

.

ldem, idem de 3°. da'sse, li'cença ..•..•.......
l'm,posto annua1

12

Idem,

sem venda de

..
f:az,endas

de

licença
Impostü

13
I
,

I

14

1',

annua!

.

.

Idem, idem de 2'.dasse licença
.
ImpostüannuaI
.
.
Açougue de ,carne verde, de 1'. >Classe Ji10ença

r6
17

18
19
20

Idem, idem de 2', dasse li:coelnça
Impostoa:nnua!
Idem, idem fora do .wóo li'cença
Imposto annu:al
Amoladorcom 'reGolo lke1!ça
Imposto annua.!'

80$000
100$000

c1<l1sse

. .....•.

Itl1jposto annu.aJ

15

200$000

. ..•
.
.

.

Imposto annual
.
Ideul, idem de za. classe
I1npolsto 'annua:1

II

200$000

.

Alfaia,tari,a com venda de faz,enda,s, de 1°. das
se, .Jicença

10

.

.

.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
..

A'guardente que entrar no munícÍ1>io, :pOlI" pipa
Ailwol naciüua! idem por ,pipa
.
.
Automoveis, matri,cula annuaJ
.
.

60$000
80$000
40$000
30$000
100$000
1100$000
80$000
80$000

40$000

50$000
30$000
25$000

5$000
5$000
20$000

BOltequim ju.nto aos 'CÍ'rcos ou lOutros est3JoeJeci
mentos de ,divertimentos :publ,Í'Cos, 'por mez adí

l

2

a'nta,uam{ nte
.
.
Botequim, casa de pasto ou restaura'ut de 1',
Classe H:cença •...•• ...• •• •• • • •• ••.• ••

50$000
150$000

- 23
3

Imp'Ü'sto

4

a;nnual

.,..

, .. ,..

.,....

...

..,

annual

.,.

..

. .,

.

90$000

.

.

8q$oao

"........

..

50$000

.,....
,.'

Idem, idem de 4 a, dasse ,li1cença
Imposto

'100$000

..

Idem idem de 3a, ,classe, licença
Imposto annua1

5

'150$000
11'50$000

Imposto 3;nnua:l ,,'. .". .. .•
. "
.••....
Idem, idem de 2a, dasse lilcença "',.,
.

.. ,

.

.....
.. ,

50$000
500$000

.', .•...

6

B3Jll'CO ou 'casa banca,ria imposto annua1 , .. ',.

7

Baile á fantasi,a, não sendo g,ratuito, IHoença iPa

8
9

ra os tres di,a,s

.. ,

Idem

.....

,..

."

."..
.,'

e

mIudezas

....

..,

.,.

...

..,

,.

...

. .. ,.

,..

..

1,1 B ,lhar, EiOença

...

..,

."

..,

,...

..•

,

por ,,;lia ."

15

..•

17

,.,

Banha;

r,enhidei,ro;
,..

...

...

..'

Imposto l3Jnnua!

..,

Bilhetes

vendedores

10t,eria;

50$000

.. ,

não das a1genóa,s; Imensalmente

.,.,
,

150$000

,.

.,

.

. .. , .. , ..

licença

.. '

1'0$000
100$000
II 50$000
100$000

.

.. ,

!por

'conta

... ,....

ou

Balall1lça deómal p'ar,a, 'enenho; afer,içã'C, , ....•

Idem de bakão; ,3Jf,eição .. ,... .,.

.

.

20

Idem de pharmada; aferição

,

.

.,

2! HeL;das ("gentes .6'e fabricas ed fora do
d-icença ...

...

..,

."

'"

Imposto 3Jnnu,al
22

23

Bi,cycJ.e1bas; :imposto 'annu3l1

IBiq,'c1etas

a v3Jpor;

.,.

'"

.,.

Estado)
.,.

,

200$000
300$000
5$000
8$000

.

.. ,
.,.

10$000
10$000
8$000
10$000

. ...

18

19

100$000

,]jcença

,..

,re£ill1Jação ou fabrica de;
de

'30$000
30$000

.
.

, ..

..•

,.,

50$000
50$000

, .. , .. ,

Brinquedos e !papei1s; .loJa de; li-cença
ImposDo ;annua ...

[6

.

.

'

fora do
...

80$000
80$000

•........

Imposto 'annual por cada um
Br,ias de IgaBo,

'150$000

. ..

,.

....

1100$000

l'l,cença
.,.

la. dalsse 1i,cença

I,dem, idem de 3a• dasse, J-ilcença
Imposto annual

J4

80$000
50$000

.,.

Idem, idem de 2a• ,das'se, ,li'cença
Imp'Üisto 3)l1Jnua

;2

...

sem pe.rfumaria

Imposto annual

li

...

Barbei,ro Icom Ipe.rfum3Jr:.a
Imposto annual

10

...

Baile ,publi.co,não sendo gratuito. cada um ..

".
,.,

..

.,

in1lPiQsto :annual

.

 3'° - C
Casa de pensão que forneça comida para fóra, La

classe - Licença ............•............ ' ....
Imposto annual

2

,

,',

D'e 2." classe - Licença

"

Imposto

,

annu:d

, .. ,

,.,

,.,
,.,

.
.

100$000
80$000

50$000
50$000

03Jsa em que .se 'v,endam fa'z,ellldas" ,chapéos, calça
dos, ferragens, seccose molhados e outros seme

lhantes, juntos ou separadamente, em grosso

ou

por atacado em grande escala, - Licença ....•...

500$000

:;;;;3;

I "i.

I

j

- 24-

I

I

Imposto annual
3

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • .. 1:200$000

Idem, idem, por grosso ou a varejo de L", 2." e 3."
classes - Licença ....................•........

.

800$000

Imposto annual para a 2: classe

.

600$000

.

400$000
150$000
200$000
100$000
120$000
80$000
80$000
60$000
60$000

Imposto annual para a 3." classe
4

Dita, dito, dito de 4." classe, - Licença

5

Dita, dito, dito de 50" classe, - Licença

Imposto annual

6
7
S

9
10

Imposto

annual

Imposto

annual

"

..•.

..........•....................

.
.

Dita, dito, dito de 6." clas;e, - Licença

.

•..............................

Dita de qualquer outra classe - Licença

.

Imposto annual

.

Casas especiaes de c3llçados ou chapéos- Licena

200$000

Imposto annual de L" classe

.

Idem, idem de 2: classe

.

400$000
250$000
400$000
200$000
150$000

Casa de penhores e descontos - imposto annual ..
Casa de commissões - Licença
.
Imposto

Il

300$000

Imposto annual para a L" classe

annual

......................•........

Dita, cujo ramo de negocio consista em joias, pe
dras preciosas, obras de ouro e prata e relogios,
- Licença ..........................•.........

200$000

Imposto annual de L" classe

400$000
300$000

'"

'"

...•

Imposto annua! de 2: classe

12

.

Idem com salão para bai1'es, que tenha jogo de bo
las embora pertença á !Ociedade ou club, imposto
annua!

13

-4

..............................•••.....

50$000

Imposto annual

60$000

...........................•...

Companhia Dramatica ou Lyrica ou de concertos
publicos, - Licença

Por cadaespectaculo
15
16
I

.

........................•
.

100$000

Por c<\da espectaculo

.

50$000

Dita de outra qualquer especie não especificada,
Por

cada

espectaculo

..............•.•........

I7 Cíncas, ,coretos, 'eltc., 'aluguel! da praça para as :SUJ
as edificações, por metro quadrado
.

'I

18
19

20
21

22

50$000
50$000

Dita equestre e gymnastica, - Licença

para espectaculos publicos - Licença ........•..


100$000

Idem de banho, - Licença ...................•

Idem, para tc>uradas - Licença
Por cada funcção
.
Casa especial de fructas - Licença
Imposto annual
Confeitaria de I: classe - Licença
Imposto annual
Dita de 2." classe - Licença
'
Imposto annual

Dita de 3: classe - Licença

.
.
.
.
.
.
.
.

..

100$000
50$000

$300

500$000
500$000

50$000
60$000
200$000

500$000
150$000
300$000
100$000

- 25Imposto annual
2?

"

200$000

Confeitaria sem venda de Iiquidos espirituosos Licença

Imposto

100$000

.

annual

.

60$000

.

200$000

24

Cortume de 1." cl<l.sse - Ucença

.

200$000

25

Dito de 2.' classe - Licença

.

150$000

Imposto

.
.

150$000
100$000

.

100$00C

.

100$000

Imposto

26

annual

.

.

annual

Cortume de 3." clase - Licença
Imposto annual

27

Caldeireiro
Imposto

-

Licença

annual

.

100$000

28

Corretor - imposto a11l1Ual

•...................

200$000

29

Corridas de cavallos fóra do Prado - Licença ..

50$000

30

31
32
33

Carrinhos de 2 rodas e I animal, para conducção de

cargas, para 0,05 ou mais de largura de .chapa, ca
da roda, annualmente,com mola ............•.•
Sem mola .................................•...
Para 0,04 de largura de chapa, com mola
.
Sem mola
.
Para 0,03 de largura de chapa, com mola ......•..
Sem mola
.
Carroças ,de 2 rodas e mais de um animal para con
ducção de cargas, para 0,09 ou mais de largura de

1$000

1$500
1$5(,0
2$000
2$000

2$500

chapa, cada roda, annualmente, com mola

.

Sem mola

.

1$000

34

Para 0,08 de chapa, com mola
:
.
Sem mola .........•...........................

1$000

35

Para 0,07 de chapa, com mola
Sem mola
Para 0,06 de chapa, com mola

.
.
.

-

Sem mola

.

37

Carroça de 4 rodas para conducção de cargas, cada
roda, annualmente, para 0,12 de largura da chapa,

36

38
39

$500

com mola

.

Sem mola

.

Sem

.

Para 0,1 I de largura de chapa, com mola
mola

.

1$500

2$000
2$000

2$50C

3$000
4$000
4$000
5$000
5$000
6$000

40

.
Sem mola
.
Carro .de aluguel para passeio ou passageiros, cada

41
42

roda. annualmente
Idem, particular, idem, idem........ . .. .. . . . .. .. .
Idem, de aluguel ou 'particular, com rodas de borra-

10$000
5$000

cha ... .........................•..•...........
Car,ros de praça ou particualres - matricula annual
Ditos de quatro rodas para conducção na cidadematricula annual

isenttl
10$000

43
44

45

Para 0,10 de largura de chapa, com mola

1$500

Ditos de duas rodas, para conducção, na cidadematricula annual ••••••..•...•..•.•..•••••••••.

10$000

5$000

26 46

Carroças

ou

carrinhWt,

que

vêm á cidade com

productos da lavoura ou industria - matricula an
nual

47

.

- annualmente

48

.

.

Imposto annual para a de L" classe

, ..

Idem, idem, para a de 2," classe

.

53

54

.

Club. que tiver bilhar ou botequim-imposto annua1

Cerveja, entrada de outro municipio. licença para
.

vender

55
56
57
5g

150$000
300$000
200$000

150$000
150$000
Idem, que tiver jogos, cobrando baratos
.
300$000
Cães açaimados - matricula annual
.
5$000
Carpinteiro (officina de) - Licença
.
50$000
Imposto annual
,
.
30$000
Chapéos de sól ou cabeça (officina de concertar)
Licença
,
.
50$000
Imposto annual

.
50$000
Idem, idem, para a de 3." classe

50
SI
52

50$000

Casa em que se vendam moveis novos ou usados,
- Licença

49

5$000

Cocheira ou estrebaria que receba animaes a trato

Calçado. vendedor ambulante - imposto annua1.
Carrinhos de conducção de pão - matrícula annua1
Cocheiros - matricula
.
Casa de negocio em geral onde se venderem drogas e preparados medicinaes - Licença

; ..

300$000
50$000
5$000
20$000
150$000
200$000

59
60

Imposto annua1
Cooperativas industriaes - imposto annua1
Cinematographo (annualmente), licença

.
.
.

61

Por cada espectaculo
Casas de machinas para industriaes - Licença

.
.

300$000
50$000
5$000
150$000

62

Imposto annual
Ditas de machinas de costura, licença

.
.

200$000
100$000

Imposto

.

200$000

annua1

.

63 Cas'as 'com vendas de bebidas 301ocoú\,j'cas, lem conJ
sumo no balcão. annualmente

64

consumidas no balcão. annualmente

65

.

60$000

Casas com vendas de bebidas em garrafas. não
.

Casas com venda de bebidas para serem consumi
das no balcão, quando forem de classe
ou botequim, annualmente

30$000

inferior,
.

30$00e

Deposito de forragem - Licença

.

60$000

Imposto

.

60$000

Dito de xarque - Licença

.

100$000

Imposto

.

80$000

 4.° - D

2
3

annual

an£1ual

Dito ou casa para a venda de lenha ou combusti-

veis - Licença

.

Imposto annua1

..•.. , .....•.••..••.•.......•..

50$000
3°$000

27 4

Dito de farinha de trigo, centeio, milho ou farello
productos do municipio - Licença
Imposto

5

6

g

9

10
II

.

50$000
60$000

.

80$000

Imposto annual de r." classe

.

200$000

Imposto annual ,de 2." classe

.

100$000

Dito

de madeira - Licença

Dito de cal e materiaes de construcção - imposto
.

150$000

Imposto annual de 2.' classe

.

100$000

Drogaria - Licença

.

150$000

Imposto

.

400$000

Dentista - Licençà

.

150$000

imposto

.

15°$000

annual de

7

..........•

annual

I." classe

annual

annual

Deposito de farinha de trigo importada, de

r."

classe - Licença

.

200$000

Imposto

.

200$000

Idem, idem, de 2 .• classe - Licença

.

100$000

Imposto

.

100$000

.

50$000

annual
annual

Despachantes - Imposto annual

s-"-E
Escriptorio de companhia, empreza industrial
mercantil Imposto
2

ou

Licença

annual

.

200$000

.

200$000

Dito de engenheiro, agrimensor, dvogado, solici

tador, tabellião, escrivão, inclusive o de casamento

3

e ecclesiastico, medicas, guarda-livros - Licença.

80$000

Imposto

80$000

annual

.

Emprezas ou companhias industriaes que funccio
narem na capital e que estiverem sujeitas ás dis

posições de leis ou contractos pagarão 2 °1° sobre
o

4

5

6

capital

.

Empreiteiro de obras - Imposto annual

.
Engenho de serrar, a agua, vapor, etc. - Licença
Imposto annue.l de I." classe
.
Imposto annual de 2." classe
.
Emolumentos de concessão requeridos á Camara
Municipal (Lei n. 204 de 22 ,de Abril de 1907)

7

8

9

la

..

.

Idem, de certidões passadas pelas secções da Camara, por linha
""
.
Por anno de busca
.
Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se vender

leite, - Licença ...•..........•.....•••••••.•. !

- -----

.- .,

150$000
300$000
200$000
20$000

Idem, sobre o valor dos contractos lavrados com
a Camara, meio por cento (112 °1°) independente
do respectivo sel10
.
Idem por qualquer licença concedida pela Camà-

ra ou pela Pre£eiturâ

100$000

$
5$000
$100

1$000

50$000

-.i

r

._------

- 28.

60$000
60$000

Imposto annua]

.

100$000

Estofador, officina de - Licença

.

50$000

Imposto

.

80$000

Imposto

II
12
13

annual

.

Encadernação, officina,- Licença

annual

Espectaculo, concerto etc., etc., sem ser por com

panhia, mas do qual aufiram lucros - Licença ..
Por espectaculo

14

Electricidade
Imposto

15

.

(venda de objectos de) - Licença

annual

Engraxate - Licença
Imposto

,

annual

Por cada cadeira, annualmente, mais

.

50$000

15$000
100$000

.

200$000

.
.

20$000
20$000

.

5$000

 6.• - F

Fabricas:
I
2

3

De beneficiar herva-matte - I" classe - Licença

300$000

Imposto

400$000
200$000

Dito, dito, de 2." classe - Licença

.
.

.

300$000
100$000
150$000
100$000
80$000
50$000
30$000

.

100$000

.................•..••.........

150$000
50$000
80$000
200$000
200$000

annual

De biscoutos - Licença .................•.....
annual

..........•..•......•..........

Fabrica de mobilias de vime, 1." classe - Licença
Imposto

5

.

Imposto
lmposto

4

annual

annual

..........•.......•...•........

Idem, idem, de 2." classe - Licença ....•...•....
Imposto annual

6

Idem de gravatas e espartilhos - Licença

Imposto annual
7

Idem de vassouras e escovas - Licença
Imposto

8

annual

..•...........................•

Idem de chapéos, de I." classe - Licença
Inlposto annual

9

10

.
.
:

.

Idem, idem, de 2." classe - Licença

.

Imposto

.

annual

11

Idem de chapéos de sol e deposito dos mesmos -Licença ...................................•..
Imposto anrtual
.
Idem de carros de passeio - Licença
.

Imposto annual

.

12

Idem, de carroças ou carrinhos - Licença

.

13
14
15

16

Imposto annual .......................•.......
De picar lenha
.
Imposto annual
.
Idem de sabão e vellas, de I.a classe - Licença ..
Imposto annual
.
Idem, idem, de 2." classe - Licença
.
Imposto annual
.
.

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

150$000
100$000
100$000
150$000
150$000
150$000
60$000
80$000
80$000
100$000

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

150$000

-2917

18

Fabrica de aguas gazozas, seltz e gelo de L" classe - Licença

.

200$000

Imposto

.

300$000

annual

Idem, idem de 2." classe - Licença

.

150$000

Imposto

.

200$000

annual

19

Idem de 3" classe - Licença
Imposto annual

.
.

100$000

20

Fabrica de Cerveja, de L" classe - Licença

.

500$000

Imposto

.

800$000

21

22

23

annual

100$000

Idem, idem, de 2." classe - Licença

.

300$000

Imposto

.

600$000

Idem, idem, de 3." class'e - Licença

.

200$000

Imposto

.

400$000

annual

annual

Fabrica de bebidas artificiaes ou licores, L" clas-

se - Licença

:.

Imposto annual

24
25

26
27

Idem, idem, de 2." classe - Licença
Imposto annual ..............................•
Idem, idem, de 3'" classe - Licença
Imposto annual •..•........•..•...••......••••
Fabrica de vinagre - Licença
lmposto annual

300$000
700$000
200$000
500$000
100$000
200$000

Idem de charutos ou cigarros, que venderem prepa

rados de fóra - I" classe - Licença
annual

.
.

Imposto

28
29

500$000
I :000$000

Idem, idem, 2" classe
.
Idem. idem l[Ut. não venderem preparados de fó

150$000
300$0(;0
200$000

ra, I" classe - Licença

.

150$000

Imposto

.

180$000
100$000
200$000

annual

Idem, idem, de 2" classe

.

30

Idem, de vidros - Licença
Imposto annual

.
.

31

Idem de papel - Licença

.

200$000

.

200$000

32

Idem, de colla - Licença
Imposto annual

..
.

80$000
50$000

33

Idem, de torrar e moer café, de I" classe - Licr,nça
Imposto annual
.

100$OÚO

34

Idem, idem de 2" classe - Licença

.

Imposto

.

35

Idem, de 3" classe - Licença

.

Imposto annual

.

36

Idem, de fogos artificiaes - Licença
Imposto annual
Idem, de barrica. de 1° classe - Licença
Imposto annual
Idem, de 2" classe - Licença
Imposto annual
Idem, idem de 3" c1as.se - Licença

Imposto

37

8
39

annual

annual

.

150$000

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

.

150$000
50$000
100$000

.

IOO$OOO

.

50$000
50$000
20$000

.

.

.



--_-_o





_

- 30Imposto

annual

41

Idem, de desfiar fumo - Licença

.

100$000

Imposto

.

42

Idem, de meias ou tecido de malha - Licença

.

Imposto

.

43

Idem dephosphoros, la classe - Licença

.

Imposto

.

44

Idem, idem, de 2a classe - Licença

.

Imposto

.

150$000
100$000
150$000
400$000
500$000
400$000
300$000

45

De carameIlos, la classe - Licença

.

So$uon

Imposto

.

100$000

46

Idem, idem, de 2" classe - Licença
Imposto al1nual

.
.

60$0"0
80$000

47

De prego - Licença

Imposto

annual

annual
annual
.,

annual

100$000

100$000

.

150$000

48

De tecidos - Licença ............•............

200$000

Imposto annual

.

49

De colchões ou acolchoados - Licença
Imposto annual

.
.

200$000
80$000
100$000

50

De selins e areiros, la classe - Licença

.

100$000

....................•..........

150$000
80$000
100$000

Imposto annual

51

Idem idem, de 2" classe - Licença
Imposto annual

.
.

52

De chapéos para senhoras - Licença
Imposto annual

.
.

54
55

56

57

58
59
60

l

.

annual

annual

.

........................•

53

I

20$000
IOO$OOO

Idem, de massas - Licença

Imposto annual

j

.

4°

61
62

63

De roupas - Licença
.
Imposto annual
.
Flores, fabrica de - Licença
.
Imposto annual
.
De fitas - Licença
.
Imposto annual
.
De cal<;ado, a vapor ou por outro meio mechanico
- Licença
.
Imposto annual
.
Idem, idem (fficinas) de I" classe - Licença
Impo"to annual
.
Idem, idem. de 2" classe - Licença
.
Imposto annual
.
Idem, idem de 3" classe - Licença
.
Imposto animal
.
Idem, idem, ed 4" classe - Licença
.
Imposto annual
.
De piano's - Licença
.
Imposto annual
.
De latas e baldes, ou só de latas ou baldes-Licença
Imposto annual para a L" classe
.
Idem, idem, 2" classe - Licença ...............•

100$000

150$000
150$000
200$000

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

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

150$000
80$000
lQO$OOO

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

200$000

100$000

- 31Imposto annua1 para a 2.a classe .......•..•..••

100$000

64

De pa1hões - Licença .........•....••..•..•.•.
Imposto annua1
.

65

De camas de ferro - Licença •................•

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

Imposto annua1
66

Imposto

67

.
.

150$000

..............................•

250$000
100$000

De moveis, a vapor; Ia classe - Licença .. "
annua1

Idem, idem, de 2a classe - Licença .........•...
Imposto

annual

.

67

Idem, idem, de 3a calsse - Licença
Imposto annual

.
.

69

Idem, idem, de 4a classe - Licença

.

Imposto annual

.

70
71

150$000
80$000
100$000

50$000
60$000

De chocoloate - Licença

.

Imposto

.

100$000
100$000

De molduras para quadros, Ia classe - Licença ..

100$000

Imposto annual

so$ooo
80$000

annual

... , ............•...•..........

72

Idem, idem, idem, de 2a classe - Licença

.

Imposto annual

.

70$000

73

De ladirlhos - Licença . .....................•
Imposto annual
,
.

100$000

74

De tijol1os e telhas. movidas a vapor ou agua, de
La classe - Licença
.

150$000

Imposto

200$000

75

,'

, .. ,

annual

.

Idem. idem, idem, por qualquer systema, de Ia classe - Licença

...........................•.....

Imposto annual
76

Idem, idem, etc. Ide 2" d3J9s:e, lkença
Im,po<stil) 'a'l1'l1'ua.:

77

78

Ro

<::1
2
R3

84

,.......

De 3a. dasse; lÍicenç:a
Im.posto annllal
.....

:

•........

.

..,
..•

Fundição a V<Lpor; li,cença
Imposto a'l1'nual

;'<)

100$000

...

.....
.,.

..•

..'
..•

150$000

.

80$000

.

70$000

.
.

.

50$000
35$000

..

200$000

. ....

300$000
80$000

FuniJ'ei'ro; de ra,classe; J.kença .....•...•..•
Imposto a.nnual.....
.
.
Idem de 2a. 'Classe; Ikença .............•....
Imposto annua.] .....• ... ."
... . .... , ....
'Ferreirl()l ou ferrador, de I". dassej Hcença
Imposto a,nnual
..,
.,. ..
Idem ; idem ; de 2a. da'sse; licença
..
Imposto annual ..... ... .., .. ,
. ...•
Idem, de 3' classe-Licença

Imposto annual
,
Forragens, depolsito de - Licença
Imposto annua1
.

.

.

100$000

.

100$000

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

50$000
50$000
30$000

.
.
.

80$000
100$000

Hotel de La classe - Licença .. ,

.

;200$000

Imposto annual

.

300$000

'

20$000

 7 .• - H

-- --------"'.

--_.-- .. -
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Idem de
Imposto
Idem, de
Imposto

2." classe - Licença
annual
3," classe - Licença
annual
,

.
.
.
.

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

 8.° - I

2
3

Imposto predial sobre o valor locativo annual dos
predios alugados 12 °1° .................•.....
Idem, idem, dos predios habitados pelos proprios
donos solo ................................•..
Instrumentos, officina de concertos - Licença .

Imposto annual

....................•..........

$
$
50$000
80$000

 9.° - J
I

2

Jogo de bolas, na cidade, sem venda de poules Licença .........................•............
Imposto annual
.

Dito fóra da cidade - Licença
Imposto annual

.
.

100$000
100$000

50$000
20$000

 10 - K

2

Kiosque que se estabelecer nas praças não ajar
dinadas, ou ruas para botequim, etc. - Licença .
Imposto annual
.
Idem, para venda de jornaes ou flores, com ap-
provação da Prefeitura - Licença annual,., ... , .

200$000
200$000

30$000

Il-L
Lavanderia a vapor - Licença ".,
Imposto
2
3

,

Limas, oHicina de - Licença
Imposto

,

annual
,

,

annual

80$000

.

100$000

.

50$000
50$000

.

Licença para vender areia extrahida dentro
fóra do rocio - Imposto annual

4

.

ou
.

Idem, para extrahir saibro ou pedra dentro

20$000

do

rocio, em terreno não aforado. para fim commercial - Imposto annual

5

.

panoramas e outros divertimentos, tocando

I

l: I

Imposto annual
6

,

Leiloeiro, - Licença

,

.

50$000

.

r 00$000
200$000

Imposto annual

.

7

Leilão de qualquer especie, cada um

.

20$000

8

Lytographia de r." classe - Licença

.

200$000

.

400$000
200$000
200$000

I

Inlposto annual
...

I'

ou

mostrando por paga, nas ruas, estradas e casas -

I
I

20$000

Idem, para trazer realejos e outroS instrumentos,

,

Dita de 2." classe - Licença

Imposto annual

,

,

.

.

- 3310
II

'1.ivraria de I." classe - Licença ...••...•.•..••

150$000

Imposto

.

200$000
100$000

............................•..

150$000

.................•.........••••

Dita, de 2." classe - Licença
Imposto

12

annual
annual

25$000

Limpaodor de 'cih,aminés,empreza ou não .•1,j,celnça
I,trliposto ann'lla:J.

.

125$000

.

 12 - M
I
2

:I

Marmorista ou estatuario - Licença

.

80$000

Imposto annua1

.

100$000

Moinho para cercaes - Licença

.

60$000

Imposto

.

80$000
100$000

annua1

Idem, idem. idem. á vapor - Licença

.

Imposto annua1

.

100$000

4

Ditos de moer assucar - Licença

.

Imposto

.

100$000
150$000

5

Mascate que vender ou trocar imagens - imposto

6

annua1
Idem. de ob.iectos de folha e ferro batido - imposto annual

7

8

annua1

Idem. de fazendas. armarinhos. perfumarias. cal
cados e seus semelhantes. só com uma caixa -Imposto apnual
Idem. idem. id'em. etc .. com carg'ueiro. carrinho

.ou companheiro - Imposto annua1
9
10
TI

T2

.

g

150$000
..

.

.
.
.

de)

i'cl'!11'c'a.

Tm P (Isto a nn'll:an
...•..
1Vfllsii('as (c'a'sa 'esrpel(':'alde) rti,cenoa
Tmnnsto 'a'nnlla

600$000

80$000
100$000
.&;0$000
60$000

.

ImiPO'stoannu'a11
M'etm oaferif'ão de um

n Me,cJinas aferi<;ão de ,cada ;t<erno
14M'ens'a'l!eirosn<ll ram.:ld!o (,emrpre 7::1:

80$000

1:000$000

M'ocJista (ofíicina de L" classe) - Licença
Imposto annoa1
Idem. de 2" classe - Licença
Imposto annual
Mobi'i'as (offidna die concertar ouenverni,sa:r)

ken

100$000

.
.

50$QIClO
':;$000
10$000
80$000

.
;.

IooSiooo

.

1'50$000

100$000

1fi

M'us:('as (nanniarS die mllsica .amhul:antes) Ucet1ca

100$000

T7

1\1"oinhos:a vanor '011 .nãn,. de

I" das,se,' Hcenc'a'

100$000

Im'posto 'a nnua,l'
.
.
I.rlem de 2"c1'ass.e. ,1ioeM1ca
.
.
Tm'l)'O's1:'o 'ann,a '"
......• . ..•..•..•
Tr1oemi'd'em. de " c1a'sse. ,i'ce:nca
.
Im'nosto !a.nnu'a"
.

It:O$ooO

18

TO

&l$ooo
100$000

'''0$000
lif-O$ooo

h". '- O
()nriV'eso11'e t1"aha1ihal'em .notll\'O. prata/e 'oonc'em)s

de 1JI1:lmeior-a d3:Jss'e. HCCinça

•..•••••••••••••••

&$000



I

--

...-. ..-

- 34IpoS'DO 13:l1!l1JuaJI
2

..

Idem ,idem, de 2" da;ssc, Ebenç-a

..........•..•

Imposto annU'aJI

.

100$000
80$000

.

60$000

 '1140  P

1'50$000

P,er£.umar:i,<lcs (Icasa e'sp,eóal ide) lí'cença
I,mpo'st'O .alllnlllail

2

3

.,.

•.••••

Papeilse hri!nqu,edos (Il,oj:a de) E1cença •.......

100$000

1150$000

.

IP,inlbor, lri'cença
........•...

.

100$000

.

80$000

.

60$000

IDilt:a de 3"ó\aslse (fóra.do '110tCÍQ) H1cença: •.....
.

50$000
30$000

. .....•.

200$000

Dj,ta de 2" d!lalsse" l'bença

.
.

,.........

.

Pharmada de' I" da's,se, Li1cença
'

.

8

nitta de 2" Idasse, li'c.ença

9

Dita de 3" d'a:sse, Il1ilcença ..•...

.•......

ImpoS'Do :aU!nt1la

•

.

Imposto ,annual:

. .. ,

,

J

300$000
150$000

.

.200$000

,.

100$000

'..•

1150$000
.

.

II

Phonographo

Photographia de L" classe - Licença

-

Licença

................•....

.
.

Dita de 2," classe - Licença
Imposto

i

.

Imposto annual

Imposto annnal

"I

.

Dita homeopathica - Licença

12
13

30$000

120$000

ImpoS'Doa:nn'11<\,1

10

50$()()Ç'

.
.

.

.

Imposto an'mllal
7

.
.

P,ada,ri,a de I" ola'sse, ,1:ic'enç-a

Lmpo:sto a,nnual

6

.

.
.. ,.'.

Im,püS'Do lannUlaI
5

200$000

• •••...•

Imposto 'aJllIl1JUal; •.....

Imposto 'alnnuaJ
4

•.•••.•.•

annual

..

' .•...................

80$000
100$000
30$000
150$000
200$000
80$000
100$000

14

Pipa d'agua á venda - Imposto annnal

.

20$000

15

Pezos por aferição de terno

.

10$000

'15 - Q
, 16 - R
I

Renhideiro

ou

estabelecimento

para brigas

II

Imposto annual

2

.

100$000
200$000

Refinação de assucar - Licença
Imposto annual

li

de

...................•....•......

gano - Licença

.

150$000

..............•................

200$000

iI

, 17 - S

I:

2

Sirgueiro. officina de - Licença

.

80$000

Imposto

.

80$000

.

50$000
50$000

annual

,

Serralheiro ou ajustador -.,. Licença

Imposto annua:l

•.•.•••••.••••••.•.•••.•.•...••

35 3

Salsicharia - Licença

.

100$000

Imposto

annual

.

100$000

Taverna

-

Impostá

annual

u

2

3

 18 - T
.

60$000

.

60$000

Torneiro, officina de - Licença

.

Imposto

.

50$000
30$000

Licença

annual

Typogf'3:lPhi1a ,com offiiÓna ,die 'enoaldernação ou
,p,autação et,c., li1cença, de Ia d'aJssie
Imposto

annual

....

:200$000

.

. ...........•.............

.1-

Idem de 2a daisse. ,}j'cença .....•

5

Ti'll'tumir'o : iicença

.

Imposto iannua,l ............•.

.

150$000

. ..•..

.

.

Imposto annual de La classe

6

.

Idem, idem, de 2." classe

.

Idem. idem, de 3'" classe

.

TanoaJ6a, 1:iQ{'nça
Imposto annual

-......

.

250$000
1100$000
100$000
100$000
80$000

50$000

30$000

.

.....................•......•..

20$000

! 19 - V
Vendedores ambulantes de generos de I." necessidade por semestr,e QJdi':ll111ladarnenil1e
2

.

Licença

...

. ................................•

Por sem'estre

3

60$000

Vendedores ambulantes de doces, fructas, etc., -

Velodromos,

.

frontões,

kermesses,

tiro

.

alo

al'Vo,

30$000

50$000

parques ou outros estabelecimentos onde 'Se ven

4

dam poules de jogos permittidos por lei-Licença

500$000

Im:posto ann'l1:aL . . . . . ..

300$000

.

Vendedores ambulantes de bilhetes de

.

Loteria,

imposto mensal - (Lei n. 240 de 24 de Abril de
1909)
5

.

10$000

Vidracei ro - Licença ...........•.............

50$000
50$000

Imposto

6

annual

.

Vencledbres demUiPas feit1as le ouitl"OS

M"It-e'Í'adlos

semelhantes. pelas ruas ou local determinado, licença mensal ...........................•••...

7

Idem de joias em bolsas, caixas, etc., licença mensal

'"

.

100$000
100$000

fi 20-X
"

2

Xarql1e - deposito de - Licença
Imposto annual
Xarqueada - Licença

Imposto annual

......... ..,.-

' ...

'

... .,.."

.
.
.

100$000

........................•.•...•

150$000

100$000

80$000

,
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I

As officina:s onde forem vendidos objectos importados, alem
do imposto, pagarão mais o determinado na 6." classe das

casas

de commercio.

Todos os impostos que não estiverem classificados

nesta

tabella serão cobrados de 20$000 a 500$000.
As casas lançadas, e que no lançamento subsequente tenham
melhorado de classe, mas não possam ser elevadas á classe su

peri('r, poderão ser lançadas com um augmento de 10 °1° a 50 0'0.
TABELLA de preços para as armazenagens no deposito

de

inflammaveis (por tres mezes)

Agua raz (pipa e fracções

.

1$000

Kerosene ou gazolina

.

$300

(caixa)

Foguetes sem flexas e bombas (kilo)
.
Polvora ou dynamite
.
Foguetes com flex,as (kilo)
.
Fogos de artificio em grandes volumes (me
tro cubico)

$040
$020

$060
2$000

.....................•..

Ditos para salões e outros não classificados

(kilo)

$100

.

 21 - MATA,DOURO MUNICIPAL
I

Gado V3!ccum -abaJt,:Jo 'P'am xa:rqu. parca,beça

2

Gado abatido, no Matadouro, !par ,cabeça

3

Pür,cos aJoa:tidos '11'0 Mat,a,donro. ,por ,cabeça

.

.

4

Por-co.':abaJt,;,do'S fóra do Matadouro. Ij)or ,cabeça

2$000

S

Gado lan;gero. CaJprina.I'ei,tõesaté 10 kilos de .pe-

I

.

P.rcpa,r;' pOlr -cabeça

so, .por cábeça .

. 

.

.

.

.

Prepa'ro

I

5$000

2$000
2$000
1$000

Prepa-ro, !par cabeça

,

z$soo

.

.

.

6

pr)rccJ:;ahat1'np<; pa'ra fahl"i,ca de banha

7

GadoahMido para xarqueada mont-a-cla ,com ma

R
C)

.

dünilsmo e 'aJppare'hos l111Jdt'rnos (lei 339 de 13 de
Novembro
clt' 1912)
.
aX!a especial para a Sllinta 0a-5a de M;,se'fÍ.cordj,a
(ilei n° 8 de 10 de Maio rIe lOCO)
.

2$000

P.orcos 'e'ntrado-s no M1111iópi,0. IP'or .cabeça

1$000

II

1$000

.

 22 - MERCADO MUNICIPAL

I.
I

I

Bancas no Mercado para a venda de fructas. hor
taliças etc .. alng'nel mensal por metro quadrado .

I
I

2

Bancas para venda de peixe. mensalmente

3

Espaço

I

,I

occnpado

em

frente

proprios locatarios. mensalmente. por m.2
4

nnr m2

aos hoLeqains,

pelos

.

3$000

Gaiolas para venda de aves. mensalmente, por compartimento

..........•..••... , .. , ..........•.•

6$000

-37 5
6
7

8
9
lO
II

Generos de qualquer natureza, aluguel de quartos,
por 15 kilos, mensalmente ...................•
Touc;,nJw, IPor ki;Jlo, a'lIJgu;e,j de qllJ<lJrto palra v'ndia,
mensalmente
.
.
Quaf't'Ü para a venda de v,erduras e f,rucV<lis, 1nenSlalI

Quarto para a vcnda dc peixes e generos alimenticios, mensal
.
Quarto para.blltequim ou açougues, mensal
.
Quarto para fazendas e semelhantes, mensal
.
Porco vendido cm pé, por cabeça
.

060
$020
20$000
25$000
30$')00
50$1)00
1$1)00

 23 - TAXA FUNERARIA E CEMITERIO MUNICIPAL
Emprezas funerarias - Licença
ílJnpüsto annual

.

.....•..•

.

Imposto annuai1 ,par,a a,s 'empreZ<lJS que

300$1100
6oo$t)I()Q

.

fiz,erlem

g!"atuitamene 'entelrm dendi,gentes

300$000

.

2

Carro funerario de LU classe - Licença annual ..

30$(\00

3

Idem, idem, de 2." classe - Licença annual

.

20$<100

4

Sepultura simples, por 5 annos

.

5

Ditas para crial)ça menores de 14 annos,idem idem

8$000
6$000

6

Abertura de carneiras e covagens em terreno pro.

10$000

7

Construcção de carneiros até 2 metros de altura.

10$000

8

Construcção de capella ou mausoleu, com mais de 2

prio

9

10

metros de altura

.

Concessão de terreno para jaz.igo perpetuo

.

50$000
50$000

Por metro quadrado, além da conccssão

.

8$01)0

Excesso de tempo de 5 annos, para a conservação
da inhumação nas sepulturas geraes ou carneiros
que não tiverem concessão perpetua. por anl10

II
12

Exhumação para o mesmo cemiterio
OOlIcessão perpetua de 'cada urna funer,alrioa
Idem, idem, !por 5 ianl1lOS
.

..

.
.
.

5$000
20$OUO
Ioo$ono

25$000

 24 - Di'rector.ia de Obms
A linhamento 'c ,ni've!amento Ipi<IJra qua'lql1'er 'Oons
trucção, alrérn da iConducção, caJda 10 metros
2

fnacção, na lU Z!Olna
'"
......• .
Idem idem, ,em idemet'c .. na 2u zona

ou

.
.

3
4
5

Idem, idem, 'idem, 'et'c., na 3" zona
.
A1vará de liicença
.
.
A1ndaime's, li'ce'nça. ,na I" zona, para casa de Isobmdo, ,por m'etro 'oorrent'e
.
.

6

Idem, idem, 'j)wr,a 'Casa's terr,eas,
renit'e

7

por metro 'co'r.

Idem ,idem, na 2U zona, p'aracasa de sohl'wd'o,
pormetr'o COlir'ente

•.•••••.••••••. , ••••••••••

1ס$סoo

7.J;5c'J
5$000
2$500
12$000

1$500
1$500

. .JJ

-388

Ldem idem, .para ,casa It,cr,rea, ,por meVro correntle

9

•.••••••.•...•...••..•..•..••••.•..•.•.••

Idem, idem, na 3" z,on.L, :p(!Jra- OélISI3l9 de ,sobrado,
por

m,etro corrrente

. ........••

10

Idem, ,idem, iP,(!Jraca;sas tCl1l"eas, por men:ro cor

;1

Autos forneddos á!s p.wtes, lPor 'aurto •..•.....

]2

Cerü£iloaclos de 'alinhamento ,c lÜovdamel1rto"Ca"

J.'1ente

da

'-3

um

:

.

Ooncliooção, quando as .Ip,at;tes :a não offe'fece'rem,

15

Idem

idem" no ,1 adio

.

•.....................

Idem .idem, para 'vi'Sitori'as e v,eri,filoações de te'1'1r:eU]OS, no qU(!JdJ.'1o urh(!Jllo •.............•••...•.

J6

'I

Idem ,idem, no môo, de 15$000 a •............

17 Idem i,dem, para diy,ilsão de ,llolbes no ,qua;dro urbano
.b

I

'9

I

Idem .idem, no roóo, de 20$000 a ..........•

CaJlçamento a IParalldepi,pedos, ,por me:tro qUl<lldrados, ,em qualquer zona

20

1$000

....•....•.•.••..•••.•.•••.•..••.•..

para iaJtinhamen't'os no qUla,dro urb(!Jno
14

1$000

Idem idem, a

...........•..........

ma;cadam, por me,bro

,em qU'alque.r Z'Ol1<l.

...•....•

1$000

5$000
10$000

10$000
20$000

10$000

40$000

$700

qUJa;dra<do,

...•..•..•.•

• ...

(Nota - P,a.r.a o,s calçamentos a IPaJral'Jic.I,ipipe

1\

dos feilt'os na vigônci.a do Mt. 21 da;s duSlJ?'O;j,
ções :])ermanC'1lltes ela lc,i de 30 de Novembro dei
1897, 'a tax;a a:nnulll é de 1$500 ou '2$000 por me
tro conente de £r'ente, confor,me a 'l.afigu,r,a da 'f.lla
for ou ,não superiür a 15 mebros, nos termos do
 uni,co do aJrt. 3,1 da l,ei, n. 14 ,de 28 de ÜUlI'UJ"

bro de 1898, ,combi'uado oOom oant. 3° da .lei, n.

, l
I

:?I

418 de 4 de MaJio de 191'4).
Em,oliullnentos sobre transferencilas de tenre:ll!OS do
roáo, excepto os dÍ!vlIdidose:m 'ls, e oobr'e 13:"

I

y,erbação p(!Jra Jeigahzar ÜtWl'OS OOS

.1

t

c.a;rta

ou

ijY<lJntes. por

•..•..•.•

• ..•.••

10$000

Idem, ,idem, flO qu'adro mibano, ,cadia 10 mebrosou
•••••.•.••..•..•.•. _. •• • ••••••••••••

10$000

Q3

Idem, idem, na 2" zona •....•........•.•....•

24

Idem,

7$500
5$000

idem, na

3" zona

.............•...•.•

(Os 't'eJI'J.'1e'11lOS dorocio idivildidros 'em Jotes, ,são e
qu:ipamdo.5 'aJos da 3" zona.

I'

I

25

Emolumentos para divi'são de Ibe,r,rC11'01S 'em lot,els

26

Ipor l'OItle ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••
Idem sobreconfe,cção ou a,pprovação de Ip'l:anta,
o01l!fo:rme a dimelil'sãJoe o ,tJ.'1a1baJlho, de 10$000 ,a

I
I

! II
oi

d
'1
,

...•..••.

22

f,ra.cção

"

fJ.'13!CçãJo

I


I,

além do sc}lo d:evcl'ba, e a<pprovaçã'O da .pj'ant;.

27

Idem, sobre <l<p'provação de pl'a11lta para casa de
a:l,venaria .....• ......•..... ...•.. • •..•..•

28

Idem" idem, para.ca.s'a de madeitra •..•.••••.•••

10$000

50$000
20$000
10$000

-'39 29

Idem, ,idem, 'Pan muros, 'g:mdJils üU ba:l:a:l1'stir:a.Uias
(Toda ,nevah,dação de pl'aut'a f,i:casuj ei,ta a 50 T
das reSlpectivos emolumentos, ,e '31S pl1aint3ls, Iailém
elos ,emoluanelntos aóma, [J'ag,arãü mai's desdlo,

.:0

Emol'l1mentos de veriJi:caçãode <telrreno, além da
oond11'cçá'a! no ,r,ocio ou [1)0 qUaJdr,o ,urhaillo, iJ?'Olr

5$000

de ve,riba por ,<1ecimeltr.o quaúr,aJo" 40 ,r,ci's) .

loarta

.....•..•........•..•...•......• ,

31

Idem ,ildem, Ide dua's ,em di1al1!te, 'Cada ,ca;rt,a

32

Ide'm idem. qu'ando Ipelfitenc'e,nem

....

15$000
10$000

os t'cr,r,e:nos :a

mai,s ,de ,UIm possuJildor; por 'ool1!domi,rüo; cada 2
'ca,r:tas

33

..•

•.•

..'

•

••••••.

••...•

..,

••••

10$000

Miem idem, de 'vi,s,to.roi'as feitas pello El1'genhe,jro :e
Ipess'oal da filsoaj,lisação,ariequerimeni\:a ,d3J9 Ipar
tes; ,aJlém da OOi11!ducçã'O .....

34

... •...

'"

....

10$000

Fr'enlt'l:-:de temen .. não :e1eLihcada, :polr ,metro :cor
. .•......•

3$000

3S

Idem

'2" zona

,'•.......

,1$000

36

Idem i>dem, Ina 30n:a

.

$300

rente de frente, na I". zona..

idem, na

(EXCCiptu,a.n1-ise; Os 't'et1neno's

•...

!InIUi3lÕOIS ou nã'O,

pcrtencel1!ties a HospiJta!es, iAlsyQJos :e
Benef:i'centle

até

1918 ; ais

Sooi:ooa.des

fr:an1tles elos

terr,e

IlliOiS Iflelsll1'lltant'es doprolonlg'am1e'll't:o de ,ruas 'exli,s.
tenteiS ou [lDoj,etCt'aleLas, qUlaneloced:,das 'gfla:tulilta

mente p:e:líos p:rülpr:i1cta,ri1ols 'OU: ,fOr,ell!CJ,S" 'e dUlflamlte
:o IP,r,a:slo ,de 5 alnlnlO's;e as £.re:ute's dais r:ua;s não

aJbertas dJe 'bem'enoS' .d)iv,i,c1i,c1o.sem :lütes,oom 1P11an• ta.s ,allwmvla;da'S' a'rrt,e,ri'ormel1!te á II'e] n. 389).

NOTA - Os mUlms que 'não tiverem a al'buf'a
exigilda pela lei n. 3411, a'rt. 8°, Ecam sujelitos ao
respecüvo imposto com 'o' ahatimento ele 50 °1°
e. os qu,e attingerem á a1,tura de 2,50 moCtors. fi

camilsen:t:os Ido im:posto (Le.i, n. 429).

37 Fô:ro ainlllulal, Ipor caira de 'ter,reno Ido 'r'oIÓo, ...•
12100 -'m.2

38

0.22

39

•..•.••..

......••.

• .....•.•

(As fra;cçõess'erão ,p3lgas p'I'OIpOlr,cioomJ1mente)
Fôro annu:a1 de te<rrC'lY) do qua;dro U'rba1no.
.....••..••.•..•.•••••••••.••••.••.•••••

Levamltamento ,de ,ca,1çamento. nas ru'as I'e'Ve slti

5$000

$0$0

eLas a paral'1:e1ep:,pedols, pc,r vaHas Ide Il1a,ngUlDatlJo

,maxim:ü ,de 0,50, por metro 1 ;'D'ea,r,em 'r,ua ,ca;liçatdla
'ou ireoal,çalda

40

.

Idem. idem, em :rua ma:03Juamisa;da, lpor ffi'etl!'O Iti:nea,r

.

(Pa,ra vaHas ,de maior 1!a:rg;nlra :o 'pagam:ento
sex'á 'pr0p'0lrdlona).
41

Pr,edios não rebocadQ'S .e eailaidos, \\m do O..

20$000
10$000

-lQ.to predial, qua:ndo babita.dOi; c muros; í1Jtéasua
conc:./usào; 'Por metro ,corronte

42

'züna

"
11
"

.••

••

•

.,.

Prorogaçào ,de pra5J para cOouc:usào de obras,
,por meze !por metro COl'l"Ollte de fr,ente, na Ia.
.. ,

..•.••.....•••........•.. ,0 ••••

1$5°0

o ••••••••••••••

$5°0

Idem, idem, ,idem na 2" z,ona

44

Idem, i,dtID,

45

46

Terreno do racia, cOl\l'ce:;5ào oU'e eNcessu" de a'Cocor.do ,com O' <l:l't. 1,°. da ,lei .de 2 de Ma:o de 1897,
,por 'Cairta ,de 12IOO ms. qU<lJdra.dos ou fr,acçãoo
Tenre'nas do roo,o, tramsferenóa pÜ'r ,cama de

47

Terrenos ,do rcóo ,dilviolhdos em lütes, t'ra:nsferen

12,100 ms. qUladm.uos 10U

zona

fI1<licçào

cia .por metro car,rente de fr'ente
48

Ter,reno do

qu,adro urbano

2$500

...............•

43

idem, na 3"

2$000

300$000

..•. o •••••••••

.........•..

conces.si1o

$500

de 'ex'

,oesso:

!Nas ruas 'revesüdas:
Na

la.

ZJona (porcentimeltrO oor,r,ente

N:a 2a o z'Ü'nól. liidem; idem .• , ..•

••• ..,

•.•..•••

4$000

.•• • ••

1$500

,N,a 3" ZJona ilC1e'In, ,dem •..•..•.••..••••.•••••

$500

(Nas ruas nàore'VesbdóIJs Iserá o 'eXicesso oobra,oo
a I1azào de 50 "I" dos 1P1'eços ,3)cima.
Em ca'soa:lgum será ,cobr,<lJdo menos do :valor ,cor
I'cspondente ól. 'Vmifle centimetro)
Idem, idem transterenC:1a po,r 'metro, cor.rente ,de
fr,ente, na I". ZO'11Ja ..•

..•

.,.

..,

Idem, idem, ,idem, .na 2" zona

..

. .•....•

o •••••••••••

Idem" idem, idem, na 3" zona

.

8$000
5$000
3$000

Vílação, imposto 'annU'al de I "I" sobre o v,a'lor ve
nal dos 't'errenos .do roôo,
q u<lJdr3Joo

'millJimo !por ,metro

......•........................••1.

 25 - IMPOSTO DE PUBLICIDADE
Annunóos ae'reos 'einstantaneols !por meio de !pI1O
j ecçõe,s ,luminosas ,el111 lespaço l<lJté 6 m. !por 6 m.

em cada IPOl1lt1Q' na ICidia.de, por trimestr<e

60$000

Idem, l<l!mbukl;l1Jt'e, ,con!duzido 'por 'P'esISOI<lJS, de loa.dia;

pesso'a; 'por 30 di'as

..,

..

......•.....

5$000

Idem, de t'el"lceiro, em theatros, oa&aJS de ,eSlpeotClJ'curiaS, srulões, Icafés; hoteqU!ins; ,etc. I
!por .anno ..•

...•

..•

..,

annu.ncilO

o •••••• o • • • •

3$000

Id,em. ,em :pamno, 'papc!, maJdiei'l"la; pa'l'edie 'OU' 'em
qu:a'lquc'r met.a,l; ,c'am os dizeres: "gr.ande ,Fquil.

dação"; "liquidação fi.na:l",",gmnde queima:" le

outro's 'di'zel'cs scmeflhall1ltcs 11Ia f..l1ente da,s C<lJS<Ii!l le
,estabelecimentos ocommeróaes, \por mez ... ...

Idem ou quadro 'p'a:ra annunóols ou lPa.ra cartazes,

30$000

-61 .......
nos Lo,géllI'les em que .0 Pnfllrilbo permttilr, 'em 'ei
paços de Im. por Im., sendo ,emlpintUlm <l.;r;tilsti
camente tra:baJh:a-da, 'Po'r mez .....••.

6

Idem, idem, 'ebc. ; Isendo ,em Péllpel 'commume il11ltJa.
tambem commum; pOlI' mez

7

..•

..•

..•

1$000

• .•....

Idem, ou ,reclames e'l'e'ctrcos, ;sendo f,iXJos; 'Por
anno

8

,

3$000

• •..••••

,

,

30$000

..

Idem, ou ,redame's ,em bOlnidJes, dev,idos pda-s 'com

panhias ou ,empreza,s desses mesmos 'bondes; de
20$000

,cada bonde em óI'IcuIação; lPor 3Inno ..•..•..••

(Oomprehendidos toodos os ,letr'el'Os dos hondes,
menos nos 'Viidl'oS Jl3.ter,3Ies ,e das 'f'rlentels, QlJlJde
9

não serão pe,rmilttidols; 'qU'alqll'er qUle Isej31lseufim)
Annunóos ou l'eclamesem <bonde 'especi3ll, cada
honde, ,por lanuo

Jo

,POlI' anno

J I

...

..•

50$000

. .•..•......••..•...

Idem; de 'especta-cu:los em vd1JicUJlos ou l3InimaJes,
...

..,

...

..•

.....•..

Idem; idem; 'Por ,sei,s mez;es

...

..•..

50$000

• .•.•

12

Idem; idem, por l\1JIll Imez ...

13

Idem, ou Ireda-me em 'bilcylC1)eta ou tI'iiI>oides; por
,anno

...

..

20$000

. .....•.

...

5$000

. ...

3$000

...............................••...

14

Idem ; idem ;em 'carroçaJs 'e 'C<l.lIl1iiinhões, lildem ..

8$000

15

Idem; idem, ,idem; ,em ,c.a:rlros 'e l3Iut'OmiOV,ei,S, ,id!em

30$000

i6

Cartaz ou ,wnnuncio I,etl'eilI1o IOru Irted3lme lem !p3Jpel
'alté Im. Ipar Im. !caI1oc3ldo II1la's iP'aJI'edels OUi di'ooI'i

$100

buidosem quallquer ,ponto da 'V'i,a puhIilca- ...
17

Idem, idem; áidem' ; etc. ;e:x:ceidendo em quaJqUJer
das Idi,me11lsões

.,.

..,

...

...

..,

..•

. .....

200

(Este .imposto ,será ,cohmo medi'3lnte 'd3irimba-ç,ã:o
e numemçãt f,eittJa-s iP,ela J'ird'eilbulrta, ,e prev3lJ,ederá
'P,ara qualquer .guie 'sej,a o rpeI;vooo do eXJer.ciqio le

será divido ,por [,ocLo 'e qua1qut:'r

ICa-1"t:a'Z Iwffi.:X:3Ido

ou dl,st'riobuido,efubiOlr3i 'em :S1lJbstiJNição dOIS linrulti
,JiÍsados, üu 'Outros ,emMemas).

18

Chapéos de sol, com saliencia não excedendo de
om,40 cada um, por anno ....................••.

19

Idem, idem, idem, com mais de om,40 de salien

20

cia - cada um, por anno •......................
Letreiro, placa ou taboleta
com
letreito e sem
saliencia

nas

paredes

ou humhraes

elas

22

.

2$000

Idem, idem, idem, excedendo a esse limite, mais

por decimt. quadrado

'

.

Idem, ou taboleta com letreiro, figura ou emble
ma nas proprias casas, até 0,40 de saliencia,
0,30 por 2 m. - annualmente

23

20$000

casas,

de 0,30 por 2 m. - 'annualmente
21

10$000

$040

de
.

3$000

Idem, idem, idem, excedendo a esse limite, mais

por

decimt.

quadra.do

.•••.••.•..•••••••.••.•••

$060

j

-, 4224

Idem, idem, em sentido transversal ás paredes e
de saliencia
.

10$000

com mais de 0,40

25
26
27

Idem, sendo em globos de electricidade, por anno
10$000
10$000
Idem, atravessando a rua de lado a lado, por vez
Idem, sendo
iIIuminados
em arco ou outra qualquer

forma,

por

anno

28

Idem, idem, idem, por mez

29

Idem,

placa

emblema

nas

ou

taboleta

com

paredes lateraes

letreiro,

das

figura

casas,

.

50$000

.

6$000

ou

muros

ou pal'te visive1 de terrenos, de I m. por I m. para

30

cada

cada
31

annunciante

-

annualmente

.

6$000

Idem, idem, idem, etc., excedendo essas dimensões
annunciante, - annualmente

.

10$000

Placa de metal, marmore ou vidro, indicativa de

profissão ou designação de firmas e outras, de com
panhia ou empreza de seguros contra fogo ou de
vida, collocada em predios, paredes ou muros, de ca-

da placa, por anno

Alvarás de licença para emprezas de annuncios ..

33

Reclames em quadros collocados em pontos da via
publica, por mez, cada um, até 2m x 2m. .
.
Idem idem, excedendo delssa dimensão

,

11

,'1
I

'I
I

I'

':.'.1

.

32

.

5$000
100$000
10$000
15$000

DECRETOS
..................

DECRETO N. 91
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o
processo de aposentadoria requerida pelo funccionario An
tonio Pereira da Silva, ede accordo com a informação da
Directoria do Thezouro e Contabilidade, resolve aposentar o

requerente com 24 annos e 7 mezs até 31 de Dezembro de
1914, percebendo annualmente a

quantia de Rs. 1:824$000

(um conto oitocentos e vinte e quatro mil réis). Expeça-se o
titulo e abra-se o respectivo credito para seu pagamento.
Gabinete da Prefeitura Municipal de COl'itiba, em 5 de
Fevereil'o de 1915.
Candido Perreira de Abreu

DECRETO N. 92
O Prefeito do Municipio da Capital, considerando que na
Lei orçamentaría para o corrente exercício não figura verba
para pagamento ao empregado Municipal, aposentado em 31
de Dezembro ultimo, Antonio Pereira da Sil 'Ia, resolve abrir o
credito extraordinario de Rs. 1:824$000, para o seu paga
mento durante o anno corrente.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 5 de
Fevereiro de 191,15.
Candido Ferreira de Abreu

-44
DECRETO N. 93

".

I'

•
!

o Prefeito do Municipio da Capital, usalluo da autol'isa
ção que lhe concede a Lei n. 434 de 3 de Fevereiro do eor
rente anno, resolve abril' o cf'edito extraordinar'io da quantia
de Rs. 1:500$000 (um conto e quinhentos mil réis) para no
conente exercício ser paga em tres prestações trimensaes á
viuva Sophia Bittencourt.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritibu, em 23 de
Fevereiro de 1915.
Gandido Ferreira de Abreu

, 'I

1\
I.

I

DECRETO N. 94

O Prefeito do Município da Capital, tendo em vista a Lei
11.445 de lOdo conente que autorisa a relevação de multas
que incorrerão o:s contribuintes de impostos em atrazo,
I

Decreta:
ArL Unico. Fica concedido o pru'so de noventa (90) dias
a contar de:sta data, aos contl'Íbuintes de impostos em atrazo
a pagarem sem multa, os respectivos impostos.
GabinPle da Frefeiiura Municipal de Coritiba, em 14 de
Maio de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

DECRETO N. 95
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a
petição de 30 de Novembro de 1914, do empregado Manoel

I

I

I

Augusto de Souza, aferidor da Camara, e considerando que o
mesmo conta mais de (10) dez annos de serviços prestados a
Municipalidade, como se vê da informação dada pela Directo
ria do Thezoul'o e Contabilidade, em 28 de Abril ultimo,
resolve mandar abonar-lhe 10 % sobre sells vencimentos nos
termos da lei n. 322 de 11 de Julho de 1912, ficando aberto o

credito extraordinario de Rs. 240$000 (duzentos e quarenta
mil réis) para seu pagamento desde 10 de Janeiro do corrente
exerci cio.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Maio de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

-45
DECRETO N. 9t

l 
"

o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a
petição do guarda municipal Sebastião Velloso e, conside
rando que esse empregado conta mais de d.ez (10) annos de
sli'rviços prestados á Municipalidade, como se verifica pela
informação prestada pela Directoria do Thezouro e Conta
bilidade de 5 de Novembro de 1913 ê a que prestou a Secretaria
desta Prefeitura em 9 do corrente, resolve mandar abonar-lhe
10 % sobre seus vencimentos, de accordo com a Lei n. 322 de
11 de Julho de 1912, a contar de 10 deste mez, ficando para
esse fim, no conente exercicio, aberto o credito de 75$000
(setenta e cinco mil réis) para o respectivo pagamento.
Gabinete da Prefeitura J\I unicipal de Coritiba, em 9 de
:\gosto de 1915.

Candido Ferreira de Abreu

DECRETO N. 97

J,

l

o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a
resolução da eamara, em 23 de Julho do corrente anno, re
solve estipular a quantia de Rs. i;O$OOO (oitenta mil réis)
mensalmente, pelo serviço prestado e pelos que ainda possa
prestar á Munidpalidade o engenheiro Ernesto Guaita, a con
tar desta data, correndo essa despeza pela verba Obras Pu
blicas do orçamento em vigor e a contar de 19 do corrente,
digo, estipular ao engenheiro Ernesto Guaita, pelos serviços
prestados e pelos que ainda possa prestar á Municipalidade, a
quantia de Rs. 80$000 mensalmente, a contar de 19 do cor
rente, correndo essa despeza pela verba Obras Publicas do
orçamento em vigor.
Gabinete da Prefeitura Municipal de
Agosto de 1915.

I

Coritiba, em

11 de

Oandido Ferreira de Abreu

l.

.

DECRETO N. 98
O Prefeito do Municipio da Capital, altendendo ao que
requereu o 10 official da Directoria do Thezouro e Contabi

lidade Municipal, Benigno Pinheiro Lima Junior,' e tendo em
vista a informação prestada pela

Secretaria desta Pr{'feitura

--".ij

- 46e certidão exhibida, pela qual se verifica contar esse funccio
nario mais de cinco (5) annos de efi'ectivo serviço prestado ao
lVlunicipio, resolve conideral-o vitalício nos termos do art. 50
capitulo 9 do Regulamento da Secretaria approvado pelo
Decreto n. 63 de 12 de Julho dr 1913. Npssa conformidade
expeça-se titulo para que produza os effeitos de direito.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 11 de
Outubro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

DECRETO N.99
O Prefeito do Município da Capital, usandb das attribui
ções do seu cargo
Decreta:

Art. Unico. No exercicio de 1916 a cobrança dos impos

'I

I I

I

 "I

J
,

"

I

tos consignados no quadro da Receita orçamen taria para
aquelle exercicio, na forma da Lei n. 449 de 2 de Dezembl'O do
corrente anno, serão effer.luados nos mezes seguintes:
JANEIRO-Aferição de pezos e medidas. - l.a prestação
da Taxa Sanitaria.
FEVEREIRO - 1Q. prestação do imposto de Cornmercio e
Officinas. - F prestação do imposto de frentes não edi fi
cadas, frente não revestidas e muros.
l.a prestação do imposto de calçamento.
MARÇO- Matricula de cocheiros, chauffem's, matricula e
marcação de vehiculos e matricula de animaes.
ABRIL -2<.t prestação da Taxa SanHaria.
MAIO-Foros do Quadro Urbano, Rocio e Viação.
JULHO-3 a prestação da Taxa SanHaria.
AGOSTO - ;.>,<.t prestação do imposto de Commercio e
Otlicinas.
SETEMBRO -- 2<.t prestação do imposto de frentes não
edificadas, frentes não revestidas, muros e calçamen.to.
OUTUBRO - 4<.t prestação do imposto de Taxa SanHaria.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 2 de
Dezembro de 1915.
1
Candido Ferreira de .A.br6u

- 47
DECRETO .N. 100
o Prefeito do Municipio, em vista do accordo

,

amigavel

com o cidadão Coronel Joaquim Pereira de Macedo e na forma
da escriptura passada em 3 de Março do corrente anno no 10
Tabellião desta Capital, declara que a contar daquella data
fica aquelle proprietario sem direito as aguas que possuia
derivadas do Rio Belem, por um vallo, para seu Moinho de
cereaes á rua da Misericordia, ficando assim aUendidas as
queixas de proprietarios que marginam o dito vallo e suas



adjacencias.

lo

Publique-se para os devidos fins.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 2 de
Dezembro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

'L-..... 

--<)oot.lo(>-

"'"



r



11

•

I

j

ACTOS
..... ,.

,

".

ACTO N. 69
o Prefeito do Municipio, considerando que a firma A.
Freitas & Comp., desta Capital, cumpriram com todas as clau
sulas de seu contracto, firmado em 4 de Janeiro de 1913, e
considerando que os mesmos têm preferencia para sua conti

nuação, desde que a elle tenham dado cabal cumprimento,
resolve prorogal-o até 31 de Dezembro elo corrente anno, para
os fornecimentos de materiaes e outras publicações estipu
lados no referido con tracto.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 2 de
Janeiro de 1915.
Candido Ferreira de d-breu

ACTO N. 70
o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribui
ções de seu cargo, resolve nomear para Fiscal do Mercado o
actudl Guarda Fiscal Nicolau Cachenski, por ter sido suppri
mido o cargo de Administrador pela lei orçamentaria em
vigor.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 2 de
Janeiro de 1915.

Candido Ferreira de 4breu

J

r

-..,.".....,---..;=---=--=-...........---=-==
...=
.. _--=.-=="""'--------
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I

ACTü N. 71
o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attl'ibui
ções que lhe confere a lei, concede ao empregado - Dactylo
grapho da Secretaria da Prefeitura, Manoel Vaz Lobo, 30 dias
de ferias na forma requerida.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 12 de
Janeiro de 1915.
C'andido F'erreira de A.breu

ACTO N. 72

I

o Prefeito do Municipio da Capital. tendo sciencia que o
Continuo-Servente, Manoel Fernandes dos Santos, commetteu
a falta de não guardar a devida compostura na Repartição,
infringindo ú disposto no Art. 45 do Regulamento da Secre
taria da Prefeitura, resolve suspendel-o de suas funcções PO!'

I1
I

I'

cinco dias.

I'

I, I

I '
I

I;
,

I

!

,I.

:

I '

II

/

Gabinete da Prefeitura Municipal de COl'itiba, em 22 de
Janeiro de 1915.
Cand1'do Ferreira de A.breu
ACTO N. 73

o Prefeito do lunicipio da Capital, usando

das suas

attribuições, nomeia interinamente José Pinto Novaes, para
auxiliar da Gota de Leite; Adolpho Kormann, para servente
da Gota de Leite; Almir Torres, para agente fiscal da Gota de
Leite; Pedro Gasparello, para agen I e fiscal da Gota de Leite;
Henrique Viante, agente fiscal da Gota de Leite; Henrique
Ricardo dos Santos, para agente fiscal da Gota de Leite; João
Ricardo, para guarda do posto sanitario; Alfredo Ferreira
Junior, para guarda do posto sanitario; Olympio Rodrigues,
para guarda do

posto sanitario, percebendo

os

vencimentos

mensaes de R. 200$000, o primeiro, e o segundo Rs. 120$000 ;
os quatro agentes Rs. 150$000, cada um, e os tres guardas
Rs. 90$000, cada um, a contar de 19 do corrente em diante,
cujo pagamento correrá pela verba consignada no  2 da
Tabella da Lei orçamentaria vigente.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 22 de
Janeiro de 1915.
Oandido Ferreira de Abreu

r-I
I
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ACTO N. 74
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o
alle::;tado medico, concede ao guarda fiscal José Julio de Cam
pos, 15 dias de licença na forma da lei, para tratamento de
saude, conforme requereu.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 27 de
Janeiro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

II .

ACTO N. 75
o Prefeito do Municipio da Capitãl nomeia o cidadão
Chrisanto José de Freitas para proceder ao lançamento da
raxa Sanitaria para sua cobrança no corrente exerci cio, de
vendo ser esse serviço registrado em livro proprio e apre
sentado em previo tempo para sua cobrança. Por cujo serviço
em tempo será arbitrada a gratificação para seu pagamento.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 27 de
Janeiro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 76

o Prefeito do Municipio da Capital concede ao cidadão
Alfredo Ferreira Junior, guarda sanitario da Gota de Leite, a
exoneração do logar, r.onforme pedia e nomeia interinamente
para o mesmo lagar o cidadão Maximo Fortes, percp.bendo os
vencimentos d.: 90$000 (noventa mil réis) mer.saes.

Gabinete da Prefeitura Municipal de
Março de 19Ui.

Coritiba,

em

9

de
r

Candido Fen'eira de Abreu

"'r;=---------------------
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ACTO N. 77

,

I,

,I

I

1.\

I

o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribui
çôes de seu cargo, concede a A ristides de Oliveira, ajudante da
Directol'ia de Obras Municipaes, 90 dias de licença na forma
da lei, para tratar de seus interesse::-" conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 9 de
Março de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 78
O Prefeito do Município da Capital concede ao cidadão
Oscar Pires de Carvalho, Pharmaceutico da Direetoria de Hy
giene Municipal, 30 dias de ferias a que tem direito no
corrente exercicio.
finbinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 17 de
Abril de 1915.
Candido Ferreira de Abrett

ACTO N. 79
O Prefeito do Municipio da Capital. usando das attrihui
ções que lhe confere o Regulamento em vigor, concede ao

porteiro Luiz Ribeiro de Andrade, 15 dias de licença, na
forma da lei, para tratamento de sua saude, conforme reque
reu e attestado medico que exhibio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 29 de
A bril de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 80
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a
representação do Sr. Fiscal do Quadro Urbano, resolve manter
a supensão de 15 dias pelo mesmo applicada ao guarda fiscal
Jayme B. Pereira, por falta de compostura. Communique-se
a Thesouraria para os devidos effeitos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 21 de

Maio de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

,-
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ACTü N.81
o Prefeito do Município da Capital, usando das attribui
ções de seu cargo, resolve exonerar por conveniencia do ser
viço o Fiscal de Obras M unicipaes Dario Fagundes Gaertner
e nomeia interinamente para o mesmo lagar o cidadão João

Fagundes Barbosa, percebendo os vencimentós que lhe com

petirem.

Gabinete da PrefeitUl'a Municipal de Coritiba, em 26 de
Maio de 1915.

Candido Ferreira de Abreu

ACTü N. 82

o Prefeito do M unicipio da Capital, acceitando as razões
do Sur. Director da Gota de Leite, em omcio de 1 do mez
corrente, resolve dispensar do serviço o Agente Sanitario
Almir Torres e nomeia para o logar o cidadão Antonio deI
Bilgnio percebendo os vencimentos que competiam ao pri
meiro.

Gabinefe da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de

Maio de 1915.

Candido Ferreira de Abreu
I

ACTü N. 83

o Prefeito do

Municipio da Capital, tendo

em vista o

Regulamento da .Gota de Leite e considerando a necessidade
de utyl Veterinario permanente j unto ao Estabelecimento da
Gota de Leite, nomeia para esse lagar o cidadão Fausto Fer

reira da Luz, percebendo os vencimentos de Rs. 200$000

(duzentos mil réis) mensalmente, a contar de 1.0 do corrente

em diante, incluido nas respectivas folhas da Directoria da
Gota de Leite.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Maio de 1915.

Oandido Ferreira de Abreu

LI

i'
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ACTO N. 84
o Prefeito do Municipio da Capital concede ao funceio
nario do Instituto Pastem', José Giolito, () dias de ferias a
que tem direito no corrente exercicio.
Gabim.te da Prefeitura Municipal ele Coriliba, em 29 de
Junho de 1915.
Candido Ferreira de A breu

ACTO N. 85
o Prefeito do M unicipio da Capital concede ao funccio
nario da Direetoria de Hygiene, Pharmaceutico Oscar Pires
de Albuquerque, 30 dias de licença na forma da lei, para trata
mento de sua saudr'.
Gabinete da Prefeitul'a Municipal de Coritiba, em 19 de
Julho de 1915.
Candido Ferreira de Abre1t

ACTO N. 80
O Prefeito do Municipio da Capital concede no Sl'. Secre
tario da Prefeitura, Claro Cordeiro, 30 dias dê ferias de ac
cardo com a lei n. 26 de 22 de Janeiro de 1908.
Gabinete da Prefeitura l\Iunicipal de Coritiha, em 7 de
Agosto de 1915.
Candido Jj'erreira de Abreu
I
1

ACTO N. 87
'I

o Prefeito do M unicipio da Capital, tendo em vista a
representação do Inspector da Guarda Noeturna Commercial,
em offieio desta data e informação prestada pelo Fiscal Geral
do Quadl'O Urbano
Resolve, por neto de hoje, suspender por 15 dias o guarda
municipal Manoel Ferreira Junior, por falta de cumprimento

de deveres no exercicio de suas funcções. Façam-se as neces
sarias communicações.
Gabinete da Prefeitura Municipal de
Agosto de 1915.

Coritiha, em

11 de

Candido Ferreira de Abreu

"1
-1:>5
ACTO N. 8
o Prefeito do Municipio da Capital, em virtude do despa
cho proferido na petição de Manoel Augusto de Souza, aferidor
da Municipalidade, de lU do corrente,
Resolve conceder-lhe 30 dias de ferias, a contar de hoje,
de accordo com a lei n. 226 de 22 de Janeiro de 19U8.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 12 de
Agosto de 1915.
Cand1:do Fe'l"l'ei'l'a de Abreu

ACTO N. 89
o Prefeito do Municipio da Capital, lendo em vista o que
lhe requreu o Dactylogl'apho desta Prefeitura, Manoel Vaz
Lobo,
Resolve, por acto de hoje, conceder-lhe 30 dias de licença
para tratamento de sua saude, na forma da lei.
Gabinete da Prefeit ura Municipal de Coritiba, em 22 de
Setembro de 191.'5.
Gandido Ferreira de Abreu

I

1'1
I'

I,'

ACTO N. 90
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vi.sta a lei
ol'çamentaria n. 449, que tem de vigol'al' no exel'clcio de 1916,
e para que o serviço de lançamentu seja feito em tempo de
serem escripturados para sua previa cobrança, resol ve nomear
os funccionarios Pedro da Silva Arouca, Silfredo Pedrosa e
João Octa,,-iano Pichet, para em commissão. fóra deiS horas do
eX[Jediente, procederem ao lançamento dos impústos de Com
mercio e Officinas do Quadro Urban.o e Rocio da Capital, cuja
cobrança no exercicio vindouro será feita nos termos do De
creto que for expedido por esta Pref"itura.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 29 de
Novembro de 1915.
Candido ,Ferreira de Abreu

'\

r

I

I

I
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ACTO N. 91

"

o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribui
çõcs de seu cargo, nomeiâ os funccionarios Dl'. Adriano
Goulin e Claro Cordeiro, para em com missão, fóra das horas
do expediente commum da Rf'partição, a procederem o lança

:1

mento dos impostos de terrenos não edificados, muros, calça
mento e de frentes não revestidas, devendo esse serviço ser
devidamente escripturado e apresentado em devido tempo
para sua cobrança nos termos indicados no Decreto n. 99
desta data.
Gabinete da PrefeitUI'a Municipal de Coritiba, em 2 de
Dezembro de 1915.

Cand1'do Ferreira de Abreu

\;

ACTO N. 92

Il[\

II

o Prefeito do Municipio da Capital resolve nomear o fllnc
cionario da Directoria de Obras, Arthur Marques da Silva,
para proceder ao lançamento do imposto de viação a ser
cobrado no exel'cicio vindouro, cuja cobrança será effectllada

I

em virtude do lançamento previo em registro do respectivo
livro autenticado.
Gabinete da Prefeitura Munidpal de Col'itiba, em 2 de
Dezembro de 1915.

I

,

,

II

Candido Ferreira de .Abr6u

'I:
,

\

ACTO N. 93

I

I
,

I

"I
,

I
I

O Prefeito do Municipio da Capital concede a Manoel
Vaz Lobo, Dactylographo da Prefeitua, 15 dias de licença n3
forma da lei, pam tratai' de seus interesses conforme requereu
Communique-se a Thezouraria para os devidos effeitos

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba,

em 3 d(

Dezembro de 1915,

Oandido Ferreira de Abreu

l li

l. 'I
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ACTO N. 94
o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribui
çôes de seu cargo, concede ao Dl'. Eduardo Leite Leal Ferreira,
Dil'ector do Instituto Pasteur e Gota de Leite, 30 dias de ... ,
ferias na fOl'ma da lei, a contar desta data, conforme requereu.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 23 de
Dezembro de 1915.

Gandido Ferreira de Abreu

\,

ACTO N. 95 .

o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o Art.
15 das Disposições Permanentes da lei orçamentaria do cor
rente exercicio, resolve transferir da Gota de Leite para a
Secção da Directoria de Hygiene Municipal, os emprega;l0s :

Fausto Ferreira da Luz, VeterinaÍ'io; Agentes Sanitarios:

Henrique Ricardo dos Santos, Henrique Viante e

Pedro Gas

parello; Guardas: Olympio Rodrigues, Maximo de Oliveira
Fortes e João Ricardo dos Santos, percebendú os vencimentos

de 115$000 mensaes os : Veterinario e Agentes e os guardas
a razão de 80$000 tambem mensaes, cujos empregados serão
incluidos em folha especial da Directoria de Hygiene.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Dezembro de 1915.
Candido Ferreira de A breu

I .
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LEIS
N. 431 de 3 de Fevereiro de 1915-Autorisa a organisação do
serviço de Assistencia Municipal e dá outras providencias.
N. 432 de 3 de Fevereiro de 1915-Cancella o lançamento do
imposto de calçamento relativo ao predio sito á. rua Mare
chal Floriano n. 44, pertencente a Irmandade de N. S. da
Luz.

N.433 de 3 de Fevereiro de 1915 - Autorisa abertura de
credito para pagamento de vencimentos ao Fiscal Geral
do Matadouro.

N. 434 de 3 de Fevereiro de 1915 - Concedendo á viuva So
phia Bittencourt o auxilio de 1:500$000.
N. 435 de 6 de Fevereiro de 1915-Autorisa a conlractar, por
concurrencia, a arrecadação do
vendedores ambulantes.

imposto do Matadouro e

N. 436 de 6 de Fevereiro de 1915-Aut0risa a desapropriação
dos predios de Oliverio Cortes Taborda, sitos na Praça
Ozorio.

N. 437 de 6 de Fevereiro de 1915-Concede a The South Bm
zilian Railways Company Limited prorogação por :) anHOS
para cumprimento da clausula 8ó!- do contraeto e 5 :UlllOS
para as clausulas 9, 10 c 11 do termo de 25 de Março de
1913, obrigando a outros melhoramentos.
N. 438 de 6 de Fevereiro de 1915-Rectifica a lei n. 430 sobre
o cargo de Thezoureiro e outros.
N. 439 de 6 de Fevereiro de 1915-SuPPl'imindo a alinea A
do Art. 1 Q da Lei n. 79.

[,

I

.

"I

- 60N. 440 de 29 de Abril de 1915 -Regulamenta o çórte de gado
: I

.1

I

I

I

I

.

I

I

no Matadouro.

.N. 441 de 6 de Maio de 1915;-Concede a Manoel de Macedo
i::,;ençào de direitos municipaes por 2 annos para a fabrica
de juta e saccos de aniagem.
N. 442 de 6 de Maio de 1915 -Concede a Dario Persiana de
Castro V clIozo os lotes ns. 124, 125, 126, 140 e 141, sitos
na Villa Izabel.
N. 443 de 6 de Maio de 1915-Regulamenta o serviço de pas
seios em diversas zonas da cidade.
N. 444 de 10 de Maio de 1915 - Autorisa a concessão de li
cenças para construcção de gradiz
rente exercicio.

de madeira no cor

N. 445 de 10 de Maio de 1915 - Releva as multas dos contri.
buintes no corrente
Sanita ria.

anno e altera a Lei 330 da

Taxa

N. 446 de 10 de :\faio de 1915- Applica a multa mensal so
bre tra nsfE'fencias requeridas.
N.4-17 de 17 de Maio de 1915-Autorisa a reducção de 50 %
sobre calçamentos de estabelecimentos de ensino, quando
proprios.

N.448 de 9 de Agosto de 1915 -Applicando as disposições da
Lei n.393 aos terrenos particulares, do rocio, divididos
em lotes.

N. 449 de 2 de Dezembro de 1915-0rça a Receita e Despeza
do Municipio para UH 6.
.1

DECRETOS
•

II

.1
,

I,'

Ui
I

I

I

.1

N. 91 de 5 de Fevereiro de 1915-Aposenta Antonio Pereira
da Si! va, Administrador do M ercndo.
N. 92 de 5 de Fevereiro de 1915-Abre credito para pagamen
to ac ex-Administrador do Mercado.

N. 93 de 23 de Fevereiro de 1915-Abre credito para paga
mento a Sophia Bitténcourt.

N. 94 de 14 de Maio de 1915 - Concedendo praso para paga
mento de imposto sem multa.

N. 95 de 31 de Ivlaio de 1915 -Manda abonar a Manoel Au
gusto de Souza 10 % sobre vencimentos ..

N. 90 de 11 de Agosto de 1915 - Manda abonar a Sebastião
VelIoso 10 % sobre vencimentos.

- 61-

N. 97 de 11 de Agosto de 1915-Manda abonar ao engenheif'O

I

,El'llesto Guaita a gratificação de 80$000.
N. 98 de 11 dB Outubro de 1915-Resolve considerar vitalicio
o empregado Benigno Lima.
N. 99 de 2 de Dezembro de 1915 -Marca epoca de pagamento
para 1916.
N 100 de 2 de Dezembro de 1915-Declara sem direito o Co

ronei Joaquim Pereira de Macedo sobre as aguas que
serviam para seu moinho de cereaes, sito á


I

I

rua da Mi

sericordia.

'j

ACTOS

N. 69 de 2 de Janeiro de 1915 - Pro roga o contracto com A.
.

Freitas & Comp.

N. 70 de 2 de Janeiro de 1915-Nomeando Nicolau Cachenski
fiscal elo Mercado.
N. 71 de 12 de Janeiro de 1915 - Concede ferias a Manoel
Vaz Lobo.
N. 72 de 22 de Janeiro de 1915-Suspende o servente Manoel
Fel'llandes dos Santos.

N. 73 de 22 de Janeiro de 191.5-Nomeando empregados para
a Gota de Leite.
N. 74 de 27 de .laneiro de 1915 -Concede licença ao guarda
José Julio de Campos.

N. 75 de 2'7 de Janeiro de 1915 - Nomeia Chrysanto José de
Freitas para
Sanitaria.

proceder o

lançamento

do imposto

Taxa

N. 76 de 9 de Março de HH5-Concede exoneração a Alfredo
Ferreira Junior e nomeia Maximo Fortes para o mesmo
logar na Gota de Leite.
.

"

I'

N. 77 de 9 de Março de 1915-Concede licença a Aristides de
Olivpira, ajudante da Directoria de Obras.

N. 78 de]7 de Abril de 1915-Concede licença a Oscar Pires
de Carvalho, Pharmaceutico da Direetoria de Hygiene.

N. 79 de 29 de Abril de 1915 -Concede licença a Luiz Ribeiro
de Andrade, porteiro da Caroara, para tratamento de
sande.
N. 80 de 21 de Maio de 1915 - ':3uspende o guarda Jayme B.
Pereira.

N. 81 de 26 de Maio de 1915-Exonera o fiscal de obras Dario
F. Gaertner e nomeia João Fagundes Barbosa.

I'

li

1

/1

- 62N. 82 de 31 de Maio de 1.915-Dispensa do serviço o Agente
Almir Torres.
N. 83 de 31 de Maio de 1915 -Nomeia Fausto F. da Luz ve
terinario da Gota de Leite.
N. 84 de 26 de Junho de 1915-Concede ferias a José GiolHo,
empregado da Gota de Leite.
N. 85 de 1.9 de Julho de 191n-Concede licença ao pharmaceu
tico da DirectoÍ'ia de Hygiene para tratamento de saude.
N.86 de 7 de Agosto de 1915-Concede ferias a Claro Cordeiro,
Secretario da Prefeitura.
N. 87 de 11 de Agosto de 1915-Suspende o guarda Manoel
Ferreira Junior.
N. 88 de 12 de Agosto de 1915-Concede ferias a Manoel Au
gusto de Souza, aferidor municipal.
N. 89 de 22 de Setembro de 1915 --Concede lieença a Manoel
Vaz Lobo, Dactylographo, para tratamento de saude.
N. 90 de 29 de Novembro de 1915 - Nomeia commissão de
lançamento dos impostos de Commercio e Officinas do
Quadro Urbano e Rocio.
N. 91 de 2 de Dezembro de 1915-Nomeia commissão para o
lançdmento dos impostos de terrenos não edificados, mu
ros, calçamento e de frentes não revestidas.

N. 92 de 2 de Dezembro de 1915-Nomeia Arthur Marques da
Silva para proceder o lançamento do imposto de viação.
N. 93 de 3 de Dezembro de 1915-Concede licença a Manoel
Vaz Lobo, Dactylographo da Prefeitura.
N.94 de 23 de Dezembro de 1915-Concede feria ao Dl'. Leal
Ferreira, Director da Gota de Leite.
N. 95 de 31 de Dezembro de 1.915-Transferindo para a Di
rectoria de Hygiene os empregados da Gota de Leite .
•I
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LEIS


LEI N. 450

j

A Camara Municipal. de Coritiba, decretou e eu sánc

eiono a lei seguinte: '
Art. 1° - Ficam concedidos ao Pharmaceutico da Hy
giene Municipal, Oscar Piref'J de Carvalho e Albuquerque,
treis mCílcs de lieep.ça para tratamento d sua saude, sem
vClreimentos.
.
.Art. 2° - Hevogam-se as dispqsições em contrario.

Gabinete da

Prefeitura de Coritiba, 27 de ,A.bril de

1916.

João Antonio XaVier.
Pnulieac1a na Secretaria da Prefeitura, em 27 de Abril

de 1916.

.

Claro Cordeiro - Secretario.

LEI N. 451

t'

A Camàra :Municipal de Coritiba, decretou e eu sanc"
oiollo a lei seguinte:

Art. 1° - Fica concedida ao ajudante da Directoria

ele Obats l\Innicipaes, Aristides de Oliveira, uma licença de
oito mezes p,ara tratar de seus intere.sses fóra do Estado,
sem vencimentos.
Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Coitiba, 27 (1e bril de

1916.

João Antonio Xavier.
Publicada no, Secretaria da Prefeitura (1e Coritiba, aos
27 de ,Abril de 1916.

Olaro Cordeiro - Secretario.

I

I
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-4LEI N. 452
A Camara Municipal de Coriti11a, decretou e eu sane
ciono a lei seguinte:

Art. 1° - Fica o Exmo. Sr. Prefeito Municipal autori
sado a contractar <,uglobada ou separadamente os serviços
da Got ta de Leite e do Instituto Pasteur eom quem me
lhores garantias offereer d bôa e;x:ecuçflO dos
mesmos

serviços, pelo praso :p;taxÍ1110' der doÍsl annos.

Art. 2° - RevogamLse"'Us..-dispm;i:<;ões em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, 27 de Abril de
1916.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, aos 27 de Abril
de 1916.

'Claro Cordeito - Secretario.
--'

L;EI. 4p3,

A Camara Municipal d<' C'oritiba, decretou eeu ,sanc

ciono  el f'leguinte.:
Art. 1°  Fica o, ..Prefeito, autori8;14o a concdet: apo

sentadoria a Eugenio 'ErneRto 'Virmond, ex-Director Tlle..
zour,eiro--e ,aci.uaL-auxillar da 'rhl'zouraria da Camara, de

aecordo com.u Lei.

Art. 2° - Rrgam-se 'as disposições em contra,r;io,

Q-abi;nete da Pre(cjt;ur,a.de- Coritiba, 27 de Abril de

1916.

João Antonio Xavier.
Publicada na S<'rrrtilria à,a P.refeitura rle Coritiba, aos
27 de Abril de 1916.

Claro C9:rdeiro ,.- SeC,retaI:io.

J1FJI N, 45
A Camara Municipàl de 'C'oritiba, decretou e eu 'Sand
ciono a lei seguinte:

1;\.rt. 1" - 'Fira c'rearla a secção d inspecção de ve
hiculos, directameute subordinada fi Prefeitura e com ,08
anus e vantagens das drmais srcções dos serviços mun'i
eipa'es.

..

•. .,

Art. 2° - A ínspec<;ão de vchicufos tero- por fim fisca-'

lisar a matricula dos cOllducto.t:s, velocid1atle' das viaturas

w

...

-5\-

e tadas as demais disposÍ<;õCS! municipaes,'referentes a cir.
eulação.
Art. 3° - 'O pessoal da inspecção compor-se.hlli.,de um
inspe'etoreoIllí os. vencimç'ntow de ,3-:000$000 annuaes e; dos
auxiliares: qUe! a. iPre,feitura, designar;. tirados,.do.quaclro da
Prefeitura.

At, :lo - }1'ica. o Prefeito autoniado .a. abrir o credi

to neeessario para a execução desta Lei e a baixar ,o ,seu
regulamento que detalhará, as attibnições .do pessoaL
Art.. 5'-1  Revogam-sCl as, disp.osições em eontna'J:io.
Gabinete d31 Prefeitura. do Ooritiba, 29 de AbniL de

l r-

1916.-

João Antonio Xavier"
Publicada na Secretaria da Prefeitura de Coritiblti aos:

29 de ,Abril de 1916,.

Claro Cordeiro - Secretario.

JI

LEI N. 455

A Camata- M'tmicipal de Córitiba,' decretou' ec eu sane.

11

oiono a lei seguinte:

Art. 1°- -' .F'iea 15 PreflJitO autorisadO' a. mandar' reves

tir a'Patallelipipedos 'oU' a maCâdam, as rllas'e praças do

Quadro Urbano desta Capital, de Meordo cOm as êxigen
cias do ttanzito puliliêo.
Art. 2°  Pára as despzas d\col'rente desse serviçO')
os prollrietarios de predios eWrrenos, sitüados nal;- ruas

'1

que forem calçadas a paranclipipcdos, pagarãO a taxa es
tabelecída 'no Art. 1° dá Lei n. 429 Ué 10 de Novembro de

I

1914, correspondente a vinte al1ÍlÔs, reduzida a 400- reis

por metro quadrado, e1n treis prestações iguaes e bi-mn
saes; sendo a primeira no acto da conclusão do calçamento

da fréittc- de-suas -própriedades  gósando do ab'atinientb dG
fi °1° os que pagarem integralmente, a importancia 'Wtal,
ao ser o mesmo conelnido.

 unico. - Os proprietarios que eífectuarem este pa
gamento ficam isentos da taxa estabelecida na citada dis
posição do Art. 1° da Li n. 429.1 durante o praso de 20
annos, e os que a elle se recusarem, sujeitos a mesma taxa.
Art. 3Q, --, Na'8' i'uas'!que"foncm' calçadas, a, macadam, os
proprietarios pagarão na forma estabelecida pelo art. 2
deslla. Lei, a. taxa estipuladlli na refe.rida Lei n. 429, corres
pondente:. a quinze: ,annos 'Cf ireduzida, a 200 .reis. 'por, metro

J

-6-quadrado, gosando do abatimento de 5 °1° os que preferi
rem pagar a importancia total no acto da conclusão do
calçamento.
,  unico. - Os proprietarios que efiectuarem este pa
gamento, ficam isentos da taxa, estabelecida no Art. 1° da
alludida lei 429, pelo praso de quinze annos, e os- que a
elle se recusarem, sujeitos a mesma taxa, pelo praso de
vinte anuas.
Art. 4° - As medições do calçamento
serão feitas
mensalmente, cabendo a: cada proprietario o pagamento
até metade da rua, na frente de suas propriedades; e, nas
casas de esquina, a medição do calçamcnto obdecerá a dis
posição da alinea C do.Art. 2° da Lei n. 84 de 10 de Julho

de 1902.

Art. 5° - Aos proprietarios de predios e terrenos, si
tuados em ruas já calçadas, a parallelipipedos ou a mac
adam, que estiverem sujeitos ao onus estabelecido no Art.
1° da Lei n. 429, ficam extensivas, desta data em diante,
as disposições constantes q,os Arts, 2° e 3° desta Lei.
Art. 6° - As prestações a que se refere o Art. 4° da
Li n. 443 de 6 de Maio de 1915 serão mensaes e em nu
mero de seis.
Art. 7° - ,A Prefeitura, esgotados os prasos que mar
car aos proprietarios, poderá manqar fazer, na J;uas não
revestidas, os respectivQs passeiQs a lages, de pedra, cQn
venientemente apparelhadas c rejuntadas a cimento, co

brando dos mesmos proprietm;ios 4$500 (quatro mil e qtii
nhcll,tos, reis) por metro quadrado na forma. estabqlecida
no Art. 6° desta Lei.
Art. 8° - Revogam-se as qi;;pol'lições em Gontrario.
Gabinete da prcfeitura de Coritiba,29 ,de Abril de
1916.

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitma de' Coritiha, aos,

29 de Abril de, 1916.

,-

Claro Cordeiro - Secretario.

.

LEI N. 456

I

I

l{

A Camara Municipal de Coritiba, decretou é eu sanc
ciono a lei seguinte:
Art. 1° - Ficam isentos do imposto creado pela Lei
de 30 de Agosto de 1897, denominado 'l'axa de Calçamen-

--s
Art. 1° - Picam isentos ,de impostos Munieipaes. àS

igrejas catholicas 'a 'l?erl'u'!"edificadas, uma a rnaSaldanlllll
Mfu'inho, eS<,l.niuá da DzeIi1bargadoÍ" Mõtta. e outra nO ar
rabalde Portão destá cIdade.
 1° - De conformidade com as disposições deste Art.,
serrto. rêituidos'los impostos que por ventura já tenham
sido pagos pela!'! rkr:idas grl:)jas.
 20 - Fieam sujeitas a approvação da Camara, ás

planta.s .das mesmas igreja' pQservando-se a esse respeito

as Leis Municipaes em vigor.
Art. 2° - Revogam-se a-s--disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura q,e Coritiba, 1° de Maio de
1916.
João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura de,. Cari,tiba, m
lo ele Maio di) 196.

ClarQOorqeirQ - Secretario.

DEI N.459
A Camara MnnicipllJ de .Coritiba;decretou e eu sanc
ciono a lei seguinte:
Art. Jo - Fica o Prefeito Municipal autorisado a cOn-'
eeder aos 81'S. Guimarães.. & Companhia, lU area de terreno
f[1H' em excesso foi encontrada na chacara que os mesmos'
possuem no .logar' S. Ijourenço, neste Municipio, .de accor
elo com as ldis em vigorl
Art. 20. ---I Revogam-s(j' as disp.osições em contrario.
Gabinete q,a Prefeitura municipal ele Coritiba, em 28

ele .Tnlho de 1916.
João, Antonio Xavier.

Publieada na Secretaria da Prefeitura Municipal, em
28 dê' 3ülh(pd'e mi6
Claro Oordeiro I.,-i- Secretario.

LEI N. 460
I.
I..

I

I'
I

f

I

.A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu sanc

ciono a lei seguinte:
Art. lo - Fica

Junho de 1816,

do

aptWovádo o Mto

81'.

Prefeito

n. 126

Municipal

de 5

ele

sapprimido

!
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, 1

o cargo de solicitador do Contelllúoso; revogadas as dis
posições en contrario.

Gabinete da Prefeitm;a Mnnic,ipçlJ .dé" Coritibat em 28

de Julho de 1916.

.João, Antonio Xilovier.

Publicada 1itu), Secrqtari,a d Frefe,itur,a l\iuni!3.ip.l de

Goritibu,em r28 de Julho, 'de. í.16.

Claro,CordÍf,Q - Secrctar,iQ.

DEI 'N. 46'1
A CamaTa Municipal de, Coritiba,. decrctou e CQ 'I;;anc.

ciono a lei seguinte':

Art. 19.- Fica creiido o cargo de leiloeiro official da
Prefeitura, sem onus para,'a Municipalidade:; revogadas as
disposições em contrario.

Gabinete .da Prefóitura Municipal de Coritiba, em 28

de Júlho de' 1916.

lToãoAntohio .Xavier.

'Bublicada na Secretariá da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 28 de .Julho de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.

,

.

'LEIN.462

A Camara Munidpal de Co;t;üiba, qeérEltou eem sanc
ciono a lei seguinte:

Art. o  Fica, approvado,o DecrElto n. )09 ,Çl,(:J 11 4c

Junho de 1916 Çlg B,,r. Pre.feito Múhiéiral, pelo qual foram
El<jquiridos par:a o J\rI-ru}jeipio 9 t9nque e (a chaéara de pro
priedade dos herdeiros de .10aquim 'Belarmino de Bíiten

f,

"

court.

Art .. 2° - 'Revogam.ISO as di!sP0S,içõs . conrarip.
Gabinete daPréfeitúraJ\iunicipal de Corityba, em 28

de Julho de 1916.

.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria. da Prefeitura Municipal de

Coritiba, em 28 de Julho de 1.916.
Claro Cordeiro - Secretario.

l

li
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LEI N. 463
A Canlara Municipal de Coritiba, decretou e eu sanc
ciono a lei seguinte:

Art. 1° -...:... Fica o Prefeito autorisado a emittir apoli-

ces de divida publica Municipal até 'a quantia: de

.

250 :000$000 (duzentos e cineoenta .contos de reis); como
restituiçãO aos adiantamentos feitos a caixa da Prefeitura
pela extincta Commissão de Melhoramentos e para a liqui

dllcão das contas da mesma Commissão .

• Art. 2° -.:. A presente: emissão. será regulada, pela lei

n. 228 de 1° de Outubro de 1908, vencendo as apolices o

juro de 6 °1° ao anno, e .devendoser amoI:tisadasas razão
de 3 0[0 ao anno sobre o total emittido.
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Corityba, em 1"
de Agosto de 1916.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipfl.l de
Coritiba, em lOdo. Agosto de 1916.

Claro Cordeiro , Secretario.

LEI N. 464

A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu sanc
ciono a lei seguinte:

Art. 1° - Fica o Prefeito autorisado

a conceder a

Carlos 'Weigert Filho, a gratifica<;ãó especial âe50$000

(cincoenta mil reis) mensaes enquanto exercer as funcções
de veterinario e cóbradordo impóSto de gadQ abatido no
Rocio revogadas as disposições em contrario.

Gabinete da Prdeitura Municipal de Coritiba, em 10

de Agosto de 1916.

João Antonio Xavier.

Publicada na SC,cretaria da Prefeitura Mun'icipal de

Coritiba, em 1° de Agosto de 1916.
'
Claro Cordeiro - 'Secretario.

LEI M. 465
A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu sanc

ciono a lei seguinte:

...,.
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Art. 1° - Fiêà con'cedida ao Dr. João Carlos Gutierrez
a area de terreuoqüe Mn excesso foi ericontrada na cha
cara que posue proximo ao Lazaretó de S. Roque, nesta
cidade, de aCGordo com as leis em vigor.
Art. 2° - Rcvogam-se as disposiçõ<'s em contrario.
Gabinete dá Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20
de Ou,tubro de 1916.
Claudino R. F. dos Santos.

Publicada na Secretaria daF'refeitura Municipal, em
20 de Outubro de 1916.

'Claro Cordeiro - Secretario.

LEI N. 466
A Camara Municipal de Coritiba, decretou e 'im sanc
cio no a lei seguinte:
Art. 1° - Ficam extensivas aos proprietarios de terre

nos não, murados situados em ruas calcadas da l"zona da

cidad<', as' di"posições da lei 429 de 10 de Novembro de

1914, ficando os. mesmos proprietarios obrigados a.cons

truir os respectivo's muros nos prasos mareados na referi

da lei.
 un'ico. Recusando-se. os proprietarios á construc
()ão elo:;;' muros, o Prefeito procederá de accordo com o Art.

5°  unico da citada lei.
.Art. 2° - O .dispõSÚ:i noàrt. anterior applica-se tam

"1

bem a construcção de alicerc<'sno alinhamento predial, nas

ruas calçadas ou macadamisadas,

cujos passeios

forem

construidos pela Prefeitura.

 uniGo. - A cobrança, dos alicerces será feita. con
junctamente com os passeios.
Art. 3° - Revogam-se a di,sP9l?ições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 23

de Outubro de 1916.

Claudino R. F. dos Santos.

Publicada na Secretaria da 'Prefeitura Municipal de
COritba, em 23 ele Outubro de 1916.
Claro Cordeiro - SecretariQ.

LEI N. 467

A Camara Municipal de Qp,ritiba, decretou e eu sanc

ciono a lei seguinte:

,

,
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I

,Art. unico. - ,Fica <uontad'para todos os effeitos, ao

10 'official Ant9nio Augusto Schleder, o tempo decorrido
de 1° de Março de 1911 a -31 de Dezembro doesmo annp,

em que exerceu o caligo de escripturario da Dirctoria de
Obras; revogaqas ,u;; disposições em contrario.
Gabillete daP.i'ereitura Municipal de Goritiba, em 24
de Outubro de 1916.
Claudino R. F, dos Santos.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Coritiba, em 24 d'e úutlÍllro de 1916.

Claro COl'deiro - Secretario.

LEI N. 468
A Camara Municipál tleCoritiba, decretou e eu sanc
ciono a lei seguinte:
Art. 1° -A taxa de calçamento a macadan á que :se
refere o Art. l° da {Jeiu. 429 ode. 10 de Novenlbrp de ;1914
Eiéareuuzida a trez-entos (300) reis Q 'metro' -quadritdo a,
CQnUlr de jl,q {le .Jaúêiro de 1917.

Art. 2°  :Revogam.se 'UH "<lif1posies em contrario.
IGabinete -da Prefeitu11a Municipal de Coritiba, em ,28
de Outubro de 1916.
Claudino R. F. dos ,Santos.
Publicada na Secl'etatia ,da Pl1('fcjtttra Mnnicipàl de
Coritiba, em 28 de Ontubro de 1916.

laro Cordeiro - Sec:ret:ario.

LEI N. 469

{)PrêfeÍ'to do Mlmieipiô dê Curityba, faz ..saber que a
Camarl;1 Munieipal decretou e eu sancciol"lo a 'Lei se'g'liinte:

CAP1ÚtO I
RECEITA

Art. 1°  A eceita .dÇJ Municipio de Qurityl;>,a, para o

exerclcio financeiro de 1917 é. orçad:,t ?ll reis 649 :082$505

e será formada ('om til pl'oducto. dos impostos arrecadados

no J'éferido exerclc10 sob as rubricas seguintes:


1° - Imposto de Comml;rc,io .8 Qfficinas do

Quadro 'Urbano .,
2° - Idtlm., idêm idem ao Rúcio

.
.

156:000$000

28 :500$000 '

-1$3° '- Transferencia de
mentos

terrenos e f;lmolu.

'

,

.

4" ,..,..., Imposto sobre falbricas de bebibaª
.
5° - lIuposto supplemrntar sob.re casas, que
vendem bebidas ............•......
6° -.,.., endas dos Mercados' .........•...
7° - Addieional de 5 °fo sobre os , 1°, 2°,
3p ,6- 4° •..•..•..•..•••.•..........
'8" - Réilda do Matadoúro
,
,.
9" ..- .Renda do cemiterio Municipal .. ,
.
10 -:... Afferição de pesos e medi,das .....•..
11 ..- Foros do Quadro Urbano ..•....•..
12 ..- Foros do Rocio
'
.

13 - Terrenos não edificados e mUrQ •...

14 ..- Imposto sobr.e calçamento .. ,." .....

1'5 - Mátricula e marcação de vehiculo ..

16
17
1'8
19
20
21
22
23
24
25

""''-o
....-

Emulumentos não incluídos no  3° ..
Cobrança da divida alJtiva "
.
Matricula de chaufcura, coc4eiros, etc
Idem: de cães ...•................
Appróvação, de plantas IJ em11llJ!Qntos
da Directoria de. Obras .... ,
- I
- Multas
"
,
, ..• "'. "
.
-'- Imposto de via<;ão em terrenos do Eocio
-T-axai Sanitaria ..............•....
 Renda eventual .....•....•••......
- Emprezade Bondes •.. ,
.

26 - Licença a vendedores ,ambulantes
27 - Imposto de Publicidade

.

...•. ,. _" ..

28 ..-Fiscalisação de in.f1amav.-eis

29 - :Empreza Telephonica, ,
30 '- Matricula de vaccas de leite

,'  .

,
.
' •....

25:748$100
$
lJ.:pOO$OQO
10:000$000
10.:$38$405

100:ooQ$000

11,:500$000

11:000$000

11. :200$000
10:000$OQO

10.:000$000

50:ÔOO$OOO
25:000$000
2:000$000

-J

,90 :000$000
100$000
200$OQO

25:QOO$OOO
2;QOO$000
5:896$000

27:000$000
$:000$000
5:000$000

9:400$000

2,:000$000
200$OQO

$

:).:000$000

649:082$505
CAPITULO II

DESPESh.
Art. 20 - A aespeza dó Municipio de Curitybru para o

exercicIo financeiro de 1917 ê fixada em reis 649 :082$505

com os serviços da Camara Mllllicipal l) Prefeitura de ac
eordo com os  seguintes:
10 - Secretaria da Camara
.
13:840$000

2° - Porcenfágen& .........••....• o. o.•



36OO

,

ri I

1.11I II
- i43° - Expediente

.

4°
5°
6°
'70

.
.
.

-

Alistamento e despezas eleitoraes
Representação
Eventuaes'
.
,
'
Subsidio ao Prefeito
'

8° - Se'cretaria da Prefeitura

.

. ..

9° - Directoria do Thezouro e Contabili".
dade
.
10 - Contencioso
.

11 - Directoria de Obras

,

.

12 - Directoria de Hygiene
13 - Mercados Municipaes

14 - FiscaJisação
15 - Matadouro Municipal
16
17
18
19
20
21
22
23
24



25 26 27 ""-'28
29
30
31
32

---""
-

.
.

.

.
.
.
..

Cemiterio Municipal
Expediente Geral
Porcentagens ..............• '. "
.
Pessoal inactivo
.
Restituição de depositos
.
Juros e amortisação da divida
.
Remoção do lixo é limpeza da cidade
Obras Publicas em gerál
.
Conservação do calçamento a macadam
,
.
Conservação de Jardins e Praças
.
Cadastro da Cidade
.
Melhoramentos das estradas e cam. do
Rocio ..........................•.
Auxilio e subvenções
'
.
Auxilio a Gotta de Leite
, ..
Auxilio ao Instituto Pasteur .. '
.
Eventuaes
' ..
Exercicios findos
.

1:500$000
1:000$000
500$000
2:000$000
12:000$000
19:140$000
24:680$000
11:520$000
34:500$000
18:800$000
4:000$000
58:080$000
22:660$000
10:800$000
22:400$000
3:132$000
12:823$245
2:000$000
158:153$000
42:849$000
106:285$260
10:000$000
18:000$000

$
4:000$000
10:460$000
6:000$000
6:600$000
11:000$000

$
649:082$505

Art. 3° - Fica o Prefeito autorisado a despender no
exercicio de 1917 a quantia de reis 19 :200$000, com os ser
viços a cargo dai Camara Municipal de accordo com as ru
bricas seguintes, mediante rilquisição da mesma camara.
SECRETARIA DA CAMARA
I





.1° - 1 1° Secretario

4:440$000

-I

--,.

- li>1 2° Secretario
1 Archivista
1 Porteiro continuo

.
.
.

4:000$000

3:600$000

1 :800$000

13 :'40$000

2° - Porcentagens

Gr,aitificação especiaJl ao

archivista José Euripedes

Gonçalves 10 °1°

 3° - Expediente
Com esta verba
.
 4° - A.listamento e despezas Eleitoraes
Com esta verba
.
 5° -- Representação'

360$000

1:500$000
1:000$000

Com esta verba

.

 6° - Eventuaes
Com esta verb'a

500$000

.

2:000$000
',l'otal

19 :200$000

Art. 4° - Ficl1( o Prefeito autorisado a despender no

exercicio de 197 à.qantia de reis 629 :88$505, com os ser

viços a cargo d'a Prefeitura (le accordo com as rubricas se
guintes:

 1° - Prefeitura
Subsidio ao Prefeito

12:000$000

\  2° - Secretaria da Prefeitura
1 Secretario
.
I 2° Official
.
1 Amanuense dactilographo
.
1 Porteiro
.
1 Continuo
.
1 Encarregado da estatistica
.
.
Limpesa e
conservação
do Palacio:l\Iunicipal ..

Gratificação ao Archivis

ta

.

4:440$000
3:360$000

2 :400$000'
2:000$000
1:740$000
3 :600$000'
1:000$000

600$000

19 :140$000

 3° - Directoria do Thesouro
e OontabilidadQ
1 Contador
1 'l'hezoureiro

.
.

4:400$000
2:400$000

I

------

-- --

-
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Porcentagem (Lei n. 430
de 11 de Novembro de
1914 1 °1°)
.
1 Chefe de. secção
.
2 1° Officiaes a 3 :600$
2 2° Idem idem 3 :360$
 4°'- Contencioso
2 2° Officiaes ai 3 :360$
1 Advogado

.

$

0:960$000
7:200$000
6 :720$000

24:680$000

6:720$000
4:800$000

11:520$000

 50.=.. Directoria de Obras
1 Engenheiro Director
1 Engenheiro Ajudante
1 1° Official
..
:\. 2° Official
..
1 Fiscal de Obras
.
1 Ajudante do Fiscal de
Obras
.
1 Feitor gqr'ál
.

1 Continuo

.

.

 6° - Directoria de Hygiene
1 Director medico
.
1 Veterinario
.
1 phatrmaceutico ...•..
Fiscalisação do leite e ge
neros alimenti{\.io!" .....

j!

: t
I
,

10:800$000
6:0OQ$000
3:600$000
3:3O$000
3:600$000

3:000$000
2:400$000
1:740$000

34:500$000

6:000$000
3:000$000
2:400$000

7:400$000

18,:800$000

 7° - Mercad,os Jlfunicipiaes
4:000$000

2 Guardas, a ,2A){)0$000
 8° - FiscalisQ1ião,

1 Fiscal de Rendas '"
1
" G;eral. do Quadro
Urbano
.
1
"
Geral do Rocio
1
" Geral do Matadouro .. '.,' . I" .' •••••••••

Gratificação paIra a loco
moção dos fiscaes do Qua
dro, Rocio e Matadouro
500$000 a cada um ....
1 Fiscal de. ndes e Te-

11

!

I

l __ ..

ephonea

"

.

4 :2Jl9$00

3:600$000
3:600$000
3:780$000

1:500$000

4:200OOO



:-

-------

- -



..,.-.

-
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1 Ajudante do fiscal do
Quadro
.
5
Guardas
montados
a 2 :160$000 •.........
9 Guardas a pé a 1 :800$
1 Fiscal afie;ridor ....
1 Ajudante affeddor ..
1 Inspector _de vehiculos

 90 - Matadour,o
1 Administradqr
.
1 Auxiliar
A
;3
Guardas montados
a 2 :160$'000
.
Custeio do pessoal jornalleiro etc. .
.

3:000$000
10:80Q$000
16;200$000
2:400$000
1:800$000
3;000$000

58:080$000

3:780$000
2:';100$000
6:480$000

io :000$000

.l

22 ,660$000

 10 - Cemiterio Municipal
1 Administrador
(fus.teio pessoal
leiro etc. .

.
jorna..

3:000$000

7:800$000

r

lOt800$fIDO

 11 - Expediente Geral
'Impressões de talões, leis,
etc. da Prefeitlra" bem
como publicações de an
naes, aetos, aetas etc., da
Camara e ,Prefeitura ..
Publicações e 'despezas
extraordiIrarias
.

Papel, tinta etc. . .•. _ ."

 12 - Porcentagens

A Claro Cordeiro 10 010
" Antonio Herderico da

:Gosta 10 010

.

", 'Tristão A. de Miran
da 10010 •••••••••••••
"Manoel Augustp de
Souzal 1001°
.
" Antonio R. Nascimen

18:000$000
2:400$000
2 :OQO$,OOO

444$000
3.96$000

300$000

40$QOD

to 10 ajo .....••.......

420$000

" Sebastiãu Welloso 100 o

180$000

" Arthur von Mein 10010

3.60$000

,22:400$000

 18-"

V"

" Eduardo

E.

"Arthur

Marques da

va 20°1°

ch

'

Ril-

.

432$000

.

360$000

1 Director' Secretario ..
1 2° Secretario
.
1 Ajudapte de Engo
.

2:400$000
3:600$000
859$860

1 Fiscal
.
2 Guardas £iscaes
.
1 PorteirQ a3! Camara
1 Administrador do Mercado
.

1:692$300
1:2$7$88
1:159$200

Sílva
13 - Pessoal lnactivo

1:824$000

 14 - Restitttiçãodl3 Depositos
Com esta verba
.
 15 - Juros e amortisação
da divida

Com esta verba

'..

12:823$245

2:000$000

158 :153$000

Com esta verba
.
 16,- Remoção do lixo (J limpeza
da cidade

COlIlJ esta verba
 17 - Obras Publicas em Geral

3:132$000

42 :849$000

94 :285$260

Resgate das lettras
da
desapropriação qa. cha-

cara Bittencourt

12, :000$000

106 :285$260

 18 - Conservação do calçamento
a mac-adam.

Com esta verba
 19 - Conservação de Jardins

io :000$000

e Praças

Com esta verba
 20 - Cadastro da cidade

18 :QOO$OOO

Com esta verba

$

 21 -- Melhoramentos de estradas
e Caminhos do Rócio

Com esta verba .....

I

I

L

4 :000$000

 22 - A.tlxiliós 1J' subvenções
A escola

EspiritaJ

da Federação

1 :500$000

..,

- l!) -

Ao 'a:zyloc1e orphãos do
.
Cajurú
AÚI Albergue
Nocturnó
A sociedade ,de. '.Piro Rio
B11êUleo
'
.
A. ayraternidade do Paraná .•...............

4: Eruel3,to a,uaita ...,.,

2 :400$000
2:000$000

1:200$000
2:400$000
960OQO,

10,,:460$000

 ,23 - Goltq de, J;eio;
,6 :000$000

A\lxilio
0/.
 24 - Instituto Pastaur
,Auxilio
"O ••.••
 25  ;Epentttar;s
CO,lU ,esto(l{ verba ... ,'."
 26 - Exej'cicios findos
Com estA- VGroa .•.•..

6:600$000

n :0'00$000
<lo
1P

6O;p8$500

RESUMO

A J)espl'WI<:r<;Olll os s,cLvi\ios da Cama'n

MpniqipflJ

19:200$000

,L\ )çpeder com os Sel'V\ÇQs da ProfJ.JÍ
tllraMunicipal

Somma tota

629;p'82:J;5'Q;)

1

Reis 649 :082$505

--,-

DISPOSIÇÕES P-ERM:ANEN'l'E,S'

Art. 59 - Para0 exel;cicio ,de. 1917 vigorarão as tabellas

de. inípostos, que esta, acompanham" com o <Rcereseimo Qe30 °1°
sobre os g de 1 a 20 lia lIíesma tabella.
Art. 6° - O Subsidio do Prefeito, no1916 ,8, 1920, será! de 12 :000$000 annuaes.

quatrieuni'o de

Art 7° - Fica o' Prefeito auiol'isado:
I A Contractar. 'com, o Governo do 'Estado, no ul:lcôrêlo
com o Art. lq, alinea XXII dli lei esta:doal N. 1642 de, 12 de
Abril de. 1916, a prorogação do praso para Dpagamento dQs
juros e alhortisa,ção do imprestimo de 6,000 :000$0000, c,ou.
trahido com o mesmo Governo;

II A reorganisar c remodelar os sClJviços a cargo da Pre
feitura, sem ,augmento de despezas, podendo para tal fim
conservar" fundir ou supprimir log'atres e secções, transferin
do. serviços de umü, para outras, dando-lhes divisão e denomi-

_I

.,

"

I

I
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nação convenientes, de modo a estabelecer unidade e m,etho
do á acção administrativa;
III A entr.ai'
em accordo com ó Governo do Estado.
afim de, pelo mesmo, ser concedida uma subvenção, ao Insti
tuto Pasteur, igual à. que lhe é. concedida pela 'Cumara Mu
nicipal, ficando esta, em tal caso; redusida proporcional
mUllte.

IV A arrencIar pêlo modo que julgar conveniellte a ar

recadação das rcndas e -serviços a cargo do Matadouro Muni
cipai e a arrecadação dos impostos sobrc mereadores ambu
lantlls, de pl),blicidade, mcrcados, não devendo o pràSo dos
respectivos contractos exceder de um anno;
V A cobrar mensalmcnte .0 imposto. da taxa sanitaria,

podendo para taJ fim abonar ao respectivo feitor, pêlo servi.
ço de cbbtànça, a porcentagem de 10 '010 sobre o 'gue arre
cadar;

VI A rever os lançamentos sobre terrenos' 'não edifica

dos e muros dos proprietarios que o requererem e não hou
verem pago o imposto, de forma a serem os mesmos cquita
tivamente, classificados, de accordo' com o Decreto n. 52 de 27

de Dezembro de 1912, Art. 5ó é' demais disposiçõ'cs em vigor.

VII A applicar o saldo das apolices emittidas em vir
tude da Lei n. 463 de 10 de Agosto deste anno, nas obras
do alto déS. Francisco;
VIII A mandar repor por contai do Municipio a macada.

IUIs'ação di!. rua Rnctdiff, na 'parte 'que for aberta para a li.

gação de agua e ex gato parai o "predio que a S. Protectora
dos Boleeirospretellde construir.

IX A concedeÍ! á exposição agricola da colonia Abran
ches, ou S. Candida, .a{im de serem ,distribuidos aos melhores

expositores, varios pemios em múd}Ín!\$

agr'icolas, até a

quantia total de 200$000.
Art. 80 - Asapolice;;;, no' valor tbtaLde 250 :000$000, .u
que se refere a Lei n.463 de 1 de Agosto do corrente ànno.
serão, emittidas, de,sd já; ao tipo de, 90;

Art. 9° ""- As eniprezas funerarias, que,rriediante con.
tracto com a Prefeitura, se obrigarem a fazer oenterramen.
to gratuito dos inaigentes, fallecidos no hospitaJ de carida
de, Azilio Nossa S. da Luz, ou em outra qualquer parte.
uma vez que lhe sejam apresentados com guia. da Policia, go.
saI'ão da isenção de todos os impostos municipaes.
Art. 10 - Ficai creado o imposto de rois cinco mil reis
por metro linear. de frente das casas, sem platibandas ou ca-

1
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lha conductoras dasaguas pluviaes, situadas em ruas cal
çadas.
Art. 11 - A Prefeitura, mediante termo de aC30rda,

poderá per*,ir a South Brazilian .Railway Company a
construcção da ligalÇão da sua linha de bondes directamente.
da Rq!l Barão do Rio Branco. a Rua Riachuelo, uma vez que a

Emp,reza se obrigue a melhorar o $crviço de bonae,s da liha

Jm:evê, fazendo todos os bondes de tabeUa ir até o extremo
da linha.
......
Art. 12 '- As impressões e publicações do papeis, tdões,

leis, actas, anhaes e actos da Prefeitura ( Cámara 'l\funici
paI, deverão ser feitos com os recursos, consignados no  11

A.rt. 4° desta Lei, dêvendcl em caso de ser lavrado contrac

to, 'ficar 'estabelecido que o contractante ficá ob'rigado a
fazer todas aS impressões e gubliêações, quc se tornarem
necessaria:s para o, serviço publico municipal.

 Unico. - O Prefeito poderá reformar .o actual con
tracto, desde já, nas condições deste artigol abrindo os ne.
cessarios creditas.
Art. 13 -Ficam supprimidos os seguintes cargos:

1 Encarregado do Boletim: ao Archivo Municipal, 1 fiel

cobrador da. Thczoum:t:ia e 1 auxiliar da Inspectoria de Ve
hiculos.
Art. 14 - ,Fica. ,creado na secção do contencioso o .cargo
de cobrador da I?refeitura, de livre nomeação do Prefeito,
percebendo a gratificação fixa ,de 1 :200$000 ,mnnuaes, e mais

1°1° sobre o que arrecadar fóra da repartição e um de 2°
official Gom os vencimentos de 3 :360$000 annuaes.
 Unico. - O cobrador deverá prestar. ar fiança em di.
nheiro ou apolices municipaesdo Estado que for arbitrada
pelo Pefeito.
Art. 15 -.., Uma vez terminado o praso do
contracto

para o serviço de arrec:adação e deposto de inflamaveis, o
encarregado da estatistica passará â exercer o cargo de cp.

ca['regado da cobrança

do mesmo imposto

e d'o

deposito,

com os vClÍc'ientos que actualmcnte percl)be,. ficando então

supprimi<.1o () cargo de .encarregado da, estatistiGa.
L

Art. 16 - Ficai revogado o art. 7°, ,da Lei n. 449 de 2

de Dezembro de 1915.
Art. 17 - O preço das concessões dos terrenos do Ro
cio, será o de $40 reis por m. quadrado, de áccordo com a
Lei n. 340 de 18 de Novembro de 1912 .

..I\1't. 18 - A Transferencia, dos terrenos do Racio, divi

didos em lotes, fica elevada a 1$000 por metro.

-'22 -

Art. 19 - Fica. revogada a ultima Ilarte do Art. 6° da
lei n. 322 de 31 de Julho de 1912.
Art. 20 - As dsposiçõesdos arts. 2° () 5° da Lei n. 455
de 29 de Abril de 1916 ficam extensivas igualmente aos cal
çame:qtos anteriores.

Art. 21 - Ficá estàbelecida ti, taiXa anmial de conservâ
ção de calçamento de 100 reis 'por metro quadrado pàra os

proprietarios que gosam dos favores da Lei n. 84 de 10 de
Julho de 1902.

Art. 22 - Os proprietapiÇls que deixaram ,de pagar in
tegralmente as prestações de calçamentos

esta,belecidas: na

letra A do Art. 2° da referida Lei n. $4 e não as satisfize

rem até o ultimo de Dezembro do corrente anno pagarão as

taxas annuaes estape,ecidas pelas Leis em vigor, isto ai, con
tar da data da conclusão do calçamentQ coTI). dednção da:s
prestações com que

concorreram.

Art. 23 - Fica o Prefeito autorisado. a calçar a pa,ralle
lipipedos apurelhados, sobre concreto e convenientemente. re
juntados, a Rl.la Quinze de' Novembro de accordo' com a Lei
n. 455 de 29 de, Abril de 1916, concedendo ienção do imposo pelo praso de 25 annos, aos pr,oprietarios que pagarem
as despezas decorrentes desse serviço.

Art. 24 - Fica o Prefeito autorisado a, no regula
mento que expedir, de accordo com o Art. 15 ela Lei n. 430 de
11 de Novembro de 1914, l;stabelecer as condições que jul
gar mais conveniente relativamente, aos casos omissos nas
Leis pm vigor e aos tipos e dimensões das eonstrueções par
ticulares, recuadas do alinhamento e rodeadas dé jardim.

Art. 25 - Fica o Pre'íeitoautorisado a mandar pro
ceder a revisão da numeração dos predio,- da êidatle.
Art. 26 - Ficaln isemptôs doimposio de frente não j'di

1-

fica:da, os lotes de li M sitos na terceira zona e que conti
nham edificação dé madeira antes da 1je,i n. 413 de 7 ()e ]'e
vereiro de 1.914: podendo a Prefeitura rc,for!TIar os lança
mentos do exercicio de 1916, aos dos que o solicitarem, con
tinuando sngcita ao imposto d,e300 reis por metro lin('a' fi,

mdragem execdénte de 11 'M.

-!\rt. 27 - A multa de 5 °1° estabelecida! na Ijci n. 446
de 11 de l\:laio de; 1915 só será cobrada sobre a importanéia
da transfereneia prom:iamrllte dita r não sohre os impos
tos atrazacloiS:

•



\
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DISPQSIÇÕES TRANSITORIAS
Art. 28 - O exercicio financeiro de 1917 comecará a

1° de Janeiro e terminará a 81 d(; Dezembro do m6sm;anno,

,

com um mez acldiMiôrütl par'a a sua' liquidação e encerra
mento,

,

..

Art. 29 - Fica o Prefeito autorisado a abrir, l1Q cor
renteexercicio" oscreditos extraordinarios que sé tornàrrm
precisos, ao Art. 46  2° ao  31) para o pagamento de pórcen
tagens ao Thezourciro, ,alO  6° em caso de epidemia e qO ;

12, JiJ e 25.
.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura de Çurityba, eJ1l 8 ele Outubro
dç n6.
Claudino R. F. dos Santos.

Publicada na Secretaria da Prefeitura em 28 ele Ou
til b 1'() de 1 !lIGo

O Secretario - Claro Cordeiro

Tabella do Imposto. para 1917
 1q -=. A

1 Agencia de Lotrrias do Estado, licrnça ..

.

150$000
lOÜ4'1;OOO

2 Agente de bilhetcs de lotl,rias de" .fora do
Estado, licença
o o o o o' o o o .. o
Ilnposto annual o o • o. o . o .. o'... ; . ;. o . o .

200$000
300$000

Inlposto annual



1..

;

3 Ag'é'llcia de Campo de Seguros de Vida ou

de fogo, licença .. o . o o 00 o • o o o o o .. o . o .
Imposto anIl, ual
o ••••••••• o o o o o o ...
4- Agente ele Comp .. de Seguros de Vida ou
ele fogo, licença, ... o . o o o .. o .... o •••••••
Imposto annual . o .... o .. o , o •• 0,0 ••••••
5 Aglmte de Comp. ou SociedaélesMutuas

do Estado, licénça
Imposto annual

o

o

o

.

.

200$000
300$000
200$000
500$000

100$000
200$000

6 Agentr dI' Comp. ou Sociéelaclrs Mutuas

de fora do Estado, Ilcença
Imposto

annnal. o .....•. o

o .... o

.

o •• o

.

150$000

OOÔ$OOO

-'247 Piliaes de Bancos aeionaese estrangeiros
Imposto annual

.

8 AgJ;lte ,c\(' casas cO"(llmE'rcíaes do pa;iz ou
doextrangeiro que oHerecer mercadorias
por amostras, estabelecidos em casas pa,rti-

cU,\arel'l ou com eSG):'ipto;do, licença
,.
Imposto annual
"
"
, .
9 Alfaiataria .com yenda de,fazendas, de la
cla.ssG, lic(mça !' "
" •• " •• , ••• , •• ,

Imposto annual

.. ,

.

10 Idem Idem de 2a classe, licença
Imposto q)1nual .,
,

11 Idem, Tdem; de 3a 'classe, 'liccnça
12

13
14

15
16
17

.
.

,

.

Imposto annual
.
Id,e1l1, SG,Q): VíllJdl); d a(,W,d,as de la classe,
licença
.
Imposto annual
,. " .. "
.
Idem, idem de 2a classe, licença
.
1mposto annuaI ..,
.
Aougue de, carne yerde, de
1a
classee,
icença .\0 •••••••••••••••••• , •••••••••
Imposto annual
.
Idem, idem de 2a clãsse, Jicença
,
.
Impostol 3unual ... , .•.............. ,.
Idem" fora do rocio. licença,
.
Imposto annuaI.
,
' .. , . , .
Amolador com rebolo, licença
"
.

Imposto annual

,

.

18 A,guard('llt<\que .entrar no municipio" por
pIpa

t.'

" •..•.. .;

 . i. •

19 Aleool nacional" idem por pipa
20 Automovcia, tnatílicula annual

.
,

.

A, 2° - B

1 Botequim junto aos circos ou outros es
tabE'lecimentos de divertimentos publicas
por mez adiantadamente
,
,.
2 Botequim, casa de pasto ou restaurant de
1a classe, licença, .. ,
,
"
.
Imposto annual
.

a Idem, idrm de 2q classe, licrnça

Imposto allImaI.,
,
4 Idem, idem dr 31 classe, licença

..

,

.

.
.

.------("
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Imposto

annaJ

.........•......:

5 Idem, idem de 4q Glas.e:". liceoçá:

,

,

.

80,*000
50$000
50$000

lmposto anI.l\lal
:
.
6' Banco ou casa. banc.a.ria, imposto annual.
7 Baile a fantazia, não sendp gratuito, li

89°$000

cença para os tres dias ...•.  .... ",.i.•.•
.$ Baile publico" não sendo gratuito cada um
,9 :Sarbeiro com perfumaria e miudezas, li-

50$000

cença

Imposto annual

,

,

,

;

.-

10. Jde;Ip. sem perfumaria de la classe, licença
Imposto annual
11 Idem de 2a classe,. licença

,

Imposto annual . '
" .. , ',' ",
12. Idem de 3a classe, licença

\

.
.

.
,.

rnposto annual
'
" " .. , . " .
13 Bilhar, licença
'"
.
Imposto annual PPJ' cada um, .. '. ,
..
1,4 Brigas de gallo, fora do rehindeiro, licença
paI' dia "
.
15 .Brinquedos de papeis, loja de, licença,
.
Imposto annual '" " .. : ., .. ,
.
1 )3a.nha, refinação ou fabrica de, licença
.

.Imp,osto annual

r' ••••• "  •• ,. •

1,7 ,Bilhetes de loteria, vendedores por conta ou

não das agencias, mensalme;:(ltEf'

.

18 Balança decimal para engenho, afferção
19 Idem de balcão, aferição
,
.

20 ,ldem de Pharni.acia, aferição
"
.
21, Bp.idas (agentes de fabricas de fora do'Es"

tado)" licença .. ,. . ,', .,'
Imposto ,annual

'.." .....•. " . " ..

22, J?c;Gletas, Imposto annual

,

.

:" .. , . , 'o

23 Bicieletas a vapor, Imposto annual; ..... "

80$000

100$000
150$000
80$000

8Q$000

50$000

;50'$009
30$000
30$000

1QO$000
50$000

10$000

100$000

160$000

100$000
150OQO

10$9°0

10$000
8$000

10$000

200$000

300$OôO
5$000

8$000

 q:- C

1 Casa de pensão que forneça com;ida para fo"
ra, de la classe, licença
;'
.
Impostoannual
.
De 2a classe, licença
'.. , ..• "
.
Irnposto annual .. '
,
" .........•.
2 Casa em que se vendam fazendas, chapem"
calçados, ferragens, seccos e molhadoS' e, ou-

100$OO(l

80$000

50$000
50$000

/"\
_-=.....0111

I
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-

iros selllelhante, juntos ou sl'paraL!.a,Jll('Ilttt"
em grosso ou por atacado'<!m grande eScara,
licienÇa
, '. , • ,
'
.
Imposto annual
.

'500$000

1:200$000

3 Idcnt idclh por gi'oss6 ou ti varejo de iri, 2a
. terceira classe, ljcença
JIllpoSto annunl 'para a 1 a élas,sf'

.
.

Imposto annual pilra a2a class!}

.

JmpQsto annual para ai 3a classe

.

4: l)ita, elitielito de :'la clasi?C', l!ce:pça

.

Imposto annual
f) Dita, diti elitor de 5" classe, licença
Imposto annual

15'0$000
200$bóO
100$000

,

120$000
80$000

.

,lID,postoannual

.

7 J)iht de qualquer ouara classe., licença
Jnlpósto amlUal

.
.

S 'Casa especiaes em caladosb'u ClUi.peus, licença

.

Imposto annual de la classG ..•..........

9. Caa ele penhorC's e descontos,
un:núal
10 Casa de

commissões,

Im'posto annual

ill1posló
.
,.

licença

11 bitil cujo ramo de llegQcio

600$000

400$000

r •••
.

'6:bita, dito dito de 6" classC', licença

IdrJ1. idem de 2a c'lásse

300OOO
80'0$000

.

consista em

.

80$OÔO
60$000

60$000

2DO$000'
400$000

'250$000'
600$000'

200$000

'150$000

joias pedras 'preciosas, obras tle ouro pra-

'ta fl relogios, licença

.

200$000'

Imposto annual 'de la classe

.

Imposto amíual de '2a élass'e

.

'100$000

12 Idrm ('Olll salão para bailes que' tenha jo;

\
I:

go elé bolas, embora pertellç!j, a sociedade

1'''' 9u club, imposto annual
i) 1 dém

de

banho,

lilcençà

Imposto annual
14 Companhia

"

',,'

dramatica ou lyrica

300$000

.

.

100,*OOÓ
, '50$00'0

.

60$000

ou <le

concertos
publieoS',
cada
especta,e,u[o
11 Dita C'questre e gymnastica, licença
.
Por cada. espectaculo
.

50*000

100$000
50$000

16 Dita de outra qualquer especie não espc
'cificada, para espectaculos p,ublicos, 'li"
cença

Para cada

' .. '

espectaculo

.•...... ,

.

.

100$000
50$000
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17 Circos, coretos etc. aluguel da praça para
ás suas edificações, por' metro quadrado
18 Idem para tora das, licença

,

',Pp.r cada flmcãol
.'
19 Casa especial de frutas) Jicença

.

..
.

Imposto

annual

.

Imposto

annual

.

20 Confeitaria de 1 n Cf;lf!e, liceça
21 Dita de 2n classe, licença
Imposto annllal

22 Dita çle 3n classe, licença

.

_

.
.
.

Imposto annual

$300
50'0$000

5ÔO$.000

50$000

60$000

200$000
500$000

'150$000

300$000

100$000

.

200$000

rit"\1Ü1sos, licença

.

100$000

Imposto

.

23 Confeitaria sem venda de liquidos espiannual

24 Corturne de lá classe, licença .. ".,

Iwposto annual

'

,

25 Dito de 2a classe, licença, . 
Imposto annual
.,
26 Cortume de 3n classe, liceça. . ,
Imposto annual
27 Calde;'r!lro, Ji:cença, . " . "
Imposto annual
28 Corrector, ipoo lllnua

.

..

.
.
.
.
.
" " , . " ..
.

29 Corridas de cavallos fóra do Prado, liY
cença

'

0'0 ., •• " • "

30 Carrinho de 2 rpdlj; e um animal para
cünducção de. cargas,. para 5 em. ou mais
largura de chapa. cada roda;! an-nualJ,n,ell,te, com mola
.
Sem mOlla
,
"
.
31 Para,

60$000

200$000

200$000.
150$000

50$OOO

100$000

100$000

100$000
iOO$OOO

200$000

50$000

1$000
1$500

quatro em. de l(lrgura dil cllapa,

com mola .. ,."
, ..•...
Sem mola,
J •••••••
32 Para. 3 em. de largura
de chapa", CO,Ill!
mola
' .. '
,'" .,
,
I ' ••- •
Sem mola
.
.

2$000
2$500

33 Cá,troças de duas rodas e
mal para condncção de
tlm: ou mais de .largúra
roda annualmente, com
Semi moLa

$500
1$000

mais de um ani
.cargas" pa.m. 9
'de chapa, caêla
mola
.
.

3'1 Para 8 em. de chapa, com mol,a

;

1$500
2$000

1$000

I I
- 280Sem mola

, .. ,"

"., ..

35, Para 7 cm. de chapa, com. mola '
Sem mola

,
.

36 Para 6 em. de chapa, com mola
S.m mola
,.,

.
,.

37 Oarroça de 4 rodas para conducção dil
cargas, cada rodá, annualmente, para .12

1$500
1$500
2$000
2$000
2$500

.
.

3$000 .

lpol.a,. ...........•....•..............,

4$000
5000 .

cm. de largura da chapa, com mola
Sew .mola

38 Pal)a 11 cm. de largura de

chapa, cpm

Sem mola. .
;
39 Pàra 10 cm. de largura de chapa,

plola,
','
'Id.em, idem sem mola

.
'com

:

.
.

.

40' Carro de aluguel para passeio ou pa8sa:-

geir9, cada roda, annualtneÍlfé

':

.

41 Idem particular,' idem, idem, . ,
,
42 Iaem; de aluguel ou' p-articular, c'om ro"
dás de borracha, isempto.

4$000

5$000'
6$000

10$ÔOO

'5$000

43JCarros de praça ou' particulares, matri
culà ann1lJal

.

44 DitQ." de 4 rodas para conducção na cidli.
dei matricula' annual
,
.
45 Ditos de 2 rodas, para conducção na cidade, matricul'll 'aunual {
.
46' Carroças ou carrinhos, que vem a cidad'C
com productos da lavoura ou industria,
matricula anuual
.
47 Cachoeira ou estteba'ria: que receblt ani..'
maes a trato; mlllualmente
.
48\ 'Casa em que se vendam moveis novos .ou .
usados, licença
.

11liposto annua para a .de la clasE!::'
Idêm para a. de 2a classe
Idem, para a, de 3"> classe

.
.

'

.

1"0$000
10$000
5$000

5$000
50$000

150$000"
'300$000
200$000
150$000.

49 OIub, que tiver bilhar. ou botequi imI

I.

posto ann1lJal
'..
50 Idem que tiver, jogos, cobrando: barato8
51 Cães açaimados,. matricula.. allnual ....
52 Carpinteiro (officina. do), ECflnça . '•...
Imposto annual
,., .. , .. '
, .,
53 Ohnpeus de solou Clabeça
(officina de
concertar), licJ:!çlj.
\' .. ,
.

150$000
300$000'
5$000
50$000
30$000

50$000"

- 29 '-,Imposto annual

..... o •• o o • o •• o •• o •• o

5Ó$00Ô

54 Cerveja, entràda de outro município, ticença para vender . o o " o •• o •• o •• o ••••
55 Calçado, vendedor ambulante,
imposto
"annUJal " o •• o' •••••• o o ••••• o • o •••••• o

56 Garrinhos de conducção de pão, matri"
. ctüa

ann:ual

'

o

'57 Cocheiros, matricula
o o • o' •••• 0'0 .'.
58 Casa de negocio em: geral, ol1de: se ven
del'em drogas e preparados medicinaes,
lÍ{Cença . o •• o • o • o •• o •• o o • o ••• o •••• o ••
Imposto annual .. o •• o •••• , o •• o ••• o ••

',59' Gooper.ativas industriaes, imposto annual
.60 Oinematographo, (annualmente.) licença
Por cada espectaculo
,'
.
61 Casas de machinas para iIÍdustriaes, licençllj

.........• o ••• o.,,, .1, •••••• o •••

Imposto annual . o •• o o •• o
" • i.
62 Ditas de machinas de costura,
licuça
Imposto annual '.. o •• _ o _.••••••• o o • , o •
63 Casas com iVe,nda .de bebidas, blcoolicas,
em consumo, mOI! baleão, annual:m.ente ..

300$000

50$000
'5$000
;'20$000

160$000
'200$000
BOO$OOO
50$000
8$000

150$000

'200$000
ilOO$OOO
. OO$OOO
60$000

64' Oasas com venda de bebidas, em garra
fas, não consumidas no balcão, annualmente

. o

,.,

,••••• 1 •••••

65 Casas com venda. de babidas: para serem.

,30$000

consumidas '.no .balcão, ,quando, forem de
classe
inferior, OUI botequim,
annual-

mênte

" .......•...  " •.....

30'$000

 4° - D

1 Ú,eposito de forI1ageni, licença o" o ••••••

"60$000

I Imposto ,annual .,
o ••••
2 Dito de Xarquy, licença . o •• o •••• " •••
.lll1posto arinu'al
o •••••••••••••

-60$000
100$000
,80$000

combustivC'1, licença,
.
Imposto annu'al ... 00 ••••••••••••••••
4' Dito de farinllá de trigo, centeio, milho,

'50$000

"3' Dito ou casa para a vênda de lenha ou

fare110, productos do Municipio" 'licença

Imposto annual
"
5 Dito de madeira, licença
. Imposto annual' de' 1"cl!asse

.
, ..
.

3'0$000

50$000

,60$000

80$000

200$000

I

-

30 Imposto annual de 2a classe
..
6 Dito de cal e mater,iaes de construcção,
imposto, lannual de

1 a lasse

.

Imposto annual de 2a classe
7 Drogarias, licença
Imposto

, ..
.

annual

.

8' Dentista" licença

".

Imposto annual

'

'

,

1QO$000
1,50$000
100$000
150$000
400$000
150$000
150$000

9 Deposito de .farinha de tr.igo importada"
de

P classe, licença'
,
Imposto annual
10 Idém, idem de 2a classe, licença
Imposto annual
,,
11 Despachantes, imposto,annual

'

.
.
.
.
.

200$000
300$000
200$000
:J,.OO$OOO
50$000

 50 - E

l
I

1 E-scriptorio de Companhia, empreza industrial ou mercantil, licença
'
Imposto anIi.ual
',
.
2' Dito de engenheiro, agrimensor, advoga
do, solicitador, tabelião, 'Cscrivão, inclu
sive o de casamento e Mlesiastico, medicas, guarda livros, licença
.
Imposto annual
'.
3 Emprezas ou companhias industriaes que

I

200$000
200$000

80$000
80$000

funccionaré1Ii' na capital e que e,stiverem

sujeitas ás disposições de leis ou contra:c
tos pagarão 2, 010 sobre 'o capital
f .Empreiteiro de obras, imposto annual ..
5 Engenho de serrar, a agua, vapor etc.,
licença
.
l,.mposto annual de la classe
.
, ),.mposto annual de 2a classe
.

6 Emolumentos de concessão requridosá

100$000
150$000
,300$000
200$000

,Oamara Municipal (Lei n. 204 de 22 de
Abril

de

1907)

.

• '1 Idem sobre o v'1or dos c6ritracto.s lavra

20$000

dos com a camara, meio por cent (112010)
independente do resnectivo sello

.1
I

.

8 Idem por qúa1qller li,cença concediçla p\J,la
Camara ou pela, Prefeitura
.

,9 Idem de certidões passadas pelas secçõs
d\l Camara, por linha
.

$
15$000
$100

L\_-----

-.31-

Por ,anno de busca
, ..
10 Estabulos ou cocheiras de vaccas onde f\
vender leite, licença
.
Imposto annual
,
.
11 Encardenação, officina, licença
.
Imposto

annual.

.,

;

.

12 Esto1iador officina de, licença

I ••

Imposto annual. '"
"
;. "o
1'3 Espectaculo,
concerto etc. sem ser'por
Companhia, mais do qual
aufiram lu.cros, licença
.
Por

espectaculo

1:1- Electricidade

"

o"

, ", .. "

O$OOO
60$000
60$000
1QO$000
O$OOO
8.0$000

• ',' •••

50$000
15$000

',,' ..

10,0.$000

(venda de objectos de,)

licença
Imposto annual
15 Engra.xJate, li.cença
I,wposto annual

1$000

" '. ','

'

1 Por cada cadeira, annu,almente, maIs

.
.
,.

200$000
20$000

20$000
5$000

 6° - 'W
Fabricas:

1 DJ'l, beneficiar' herva-matte, la, classe, liêénça

. ..............•.

Imposto annual

;.

2 DÍto de 2a classe, licença
Imposto annual
3De biscoutos; licença
Imposto annual

;

Imposto annual

200$000

.
.
.

300$000
100$000
150$000

;
.

80$000
50$000
30$000

.

6 1â.em de gnavatas e espartilhos, 'licença

1mpósto annual

; ..

Imposto annual

.

7 Idem de vassoúràs e escovas, licença

500$000

.

4 De mobilias de vime, 1à cla'sse, licença
Tmposto ammal
5 rdem, idem de 2a classe; licença

300$000

.

'S Idem de chapeus, de IDo classe, licença " .
Imposto annual
.
9 Idem idem de 2a. classe, licença
.
Imposto annual . '..•.........' .. ".. ' .
10 :rdem, idem de chapeus de- sol e 'deposito
dos mesmos, licença
.
Imposto annual
.
11 Idem, idem de carros de passeios, licença

100$000

100$000
150$000
50$000
80$000
200$000
200$000

150$000
100$0000

lÓO$OOO
150$000
150$000

--------1--

-132--

I 

imposto annual

,

.

12 Idem de carroças 'õucàt'rinhbs, 'licença ..
Imposto annual " .' .. , ..... o •••• o ••• , ,'.

L

iS -De picar lenha ..licença

,.

Impostoannual
I

i

.. , ... o •• o' ••••

, .. o ••••••• ' ••••• o • o o ,

'14 Idem de sabão e vellas de 111 classe, .1icélTça
Imposto annual ... o • " o , , • , ••' ••••• ,••

! i5' Idem, idem de 211 classe, licença
Imposto

annual

,,'

o • , , , •• , •• , ••••

16 Idem, ideh de 3a cl8'l'!se, licença

Imposto

annual

.,

,.,

SO$OOO

.

150$000

o • , • , •• , , •• , •••• , ••• o ••

Imposto annual o,'••• , ••• o ••••• , o • o ••
• 18 Idem, idem de' 211 classe, licença ,., ....
Imposto

annual

o ••••• , o ••• , , •• , • , •••

\ 19' idem, idem de 311 classe, licença ., ... ,
• Imposto annual .: o ••• , , •••••• , , • , •• ,
20 De cerveja de la classe, licellça .. , .....
Imposto ,annual
o •••••••• o •• o • o
21 Idem, idem de 211 classe,. licença o •••••••
,Imposto annual ., .. ,
.

.22 Idem, idem de 311 classe,. licença
Imposto annual

r
I



(:
I

,

-.
o

3 De. bebidas artificiaes ou licores, IR cla,sse,
..licença
o • o ••••• , ••••• '0 •••• o o •
Imposto annual ... , ..... o ••• o ••••••
24 ,Iq.cm, idem, de 2a classe, licença, '. , , ....
. Imposto ,annual ..... , ... o •••• , ••••••

. 25 Idem, idem de 311 classe,. icença

. Imposto annual ... o •••••• o •• , • o •••••
.26 De vinagre, licença .. ,' .,
o
Imposto annual
, .. ,.,. o
f 27 Idem de charutos ou cigar-ros, que ven.
derem preparados de fora, 111 classe, Ji.
cença

.'

,

'"

o ••••• o •••• , •••••• o ••••••••

Imposto annual

.,' ... o ••••••••••••••

. 2S..Idem de 211 c1asse ...•.•.... :

60$000
80$000
• SO$OOO
100$000
150$000
300$000
100$000
200$000

, .. o

17 De aguas gazozas, seltz, e gelo d,e Ia c1asse,
li(3ença

150$00Ú

o ••

29. Idem, idem que não vende,rem prepara"
dos de fora,. III classe, !licença...• , . o o ••
Imposto' annual
o o ••• o o'•• 0 'o ." • o
Idem, idem de 2ll classe .. o ••• o •••• o ••

"30. De vidros, licença .". o, " o o . ••••••••

, 200$OÚO

'300$000
150$000

'200$000

1100$000
100$000
500$000
SOO$OOO

300$000

600$000
:200$000

400$000

500$000

1:000$000

300$000
700$000

2ÓÓ$000

500$000
100$000
. 200$000

150$000
300$000
200$000
,150$000

180$000
J.OO$OOO
200$000

-33Imposto annual . o
3iDo papel, licença. o
Imposto annual o o
32 'De coUa, licença 'o
ImpQstoannual . o

o o , ••• , •••• o ••••
o o o o o o o '" 0'0 ... o' ...
o , o o • o. o o o o • o o o • o o
••• , •••• o o •••• o ••
o •••• o •••• , o , • , o ,

o •

o
,
o
•

o
• ,
o •
,

150*000

200$000,

200$000
80$000
50$000

33 De torrar e moer café, de la classe, li.cen'ça

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

100$000

Imposto annual o o • o •• , ••• , o , o. o o •• ,'.
3'! Idêm de 2a classe, licença o •••• , o •• o o o

150$000,1

35 Idem de 3a classe, licença., o , •• o o •• o o o
Imposto annual o o o o • o, • , o o o o o o , o o o • o
36' Idem de fogos. artificiaes, licença o o • o o
Imposto .annual. o o o o o o , • o o •• o o o o o o • o ••
37 Idem de barricas de la classe, licença. o o
Imposto annual . o o •• o o • o , , o o ••• o o o • , o
38. Idem. de 2a classe, licença
",. o • o o o
Impnsto ànnual ,
..
39 Idem, idem de;'3a clasi;!C, licença' . o o o o o o •
Imposto annual o ••••••• o o •••• o o •••• o
40' Idem de, massas, licença .... o o o ••• o 0', •
Imposto tlJlll1;lal o o •• o •••• o ••• o • , •• o o o
41 Idem de desfiar fumo, Ucença o •• o o o o •
Imposto annual . o o o , o o •• o .. o o , o o o o • o •

100$000
80$00Q.

tmp9sto annual. , .. o , o , , o o •• o o o •• , o o ,

100$000
100$000"

150$000
50$000.
100$000
100$000
50$,000
50$000
20$000:
20$000
100$000
WO$OOO,
100$000
150$000

42"Idem: de meias ou. tecidos de malhaI liseuça

o o o • o •• o o • o o • o o , o o o

o. o • o o o o •• o

Imposto annual . o • o o o , • , • , o •• , , , • o o ,
43" Idem de
phosphoros, la classe, licença
Imposto annual "",., •. o o o • , •••• o
44 Idem, idem de 2a clai;!Sêl licença, 'o 'o " ,
Imposto annual o o ••• o o o o o •• , ••• , • o o •
45, -Idem, idem de 3a elasse, licença 00 o o o ••
Imposto anno.aI o ••••• o o o o o o o o o • o o o o o
46' D{1' caramellos, 1.a classe" licença. o o o o ••
Imposto annual . o o o •• , •• o , o • , •• o o •••
47 Idem, idem de 2a classe, licença o o o ••••
Imp:Qsto annual 'o, o •••••••••••• o o o ••

48 De pregos, licença .... ,' o •• o, , • o o o
Imposto annual la classe ... o o .' o • o
Imp'ostoannual, 2a classe o o o o o o o ••
49 De tecidos, licença ... o o o, •• o, o o o •• o
Jmposto annual o ••• o o • o o • o o o o o • o •
50 ,De colchões ou acolchol\dos, licença

o • o
•• o
o ••
, o o
o o •
o o o •

100$000n
150$000
-400$000
1:000$000
400$000'
500$000
400$000
300$000 I
80$000
100$000"
60$000
80$000'
100$000
300$000
200$000
200$000
300$000
80$000

•

-34Imposto annual ....................•
51 De 'selins e arreios, 1 classe, licença '"

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

.
.

Imposto annual ...........•.........
53 Idem, idem de 3a classe, licença
, ..
Imposto annual
.
54 De chapeus para senhoras, licença
.
Imposto annual
.
,
.
55 De 'roupas, licença
' ..

Imposto annual
56 De flores, licença
Imposto annual
57 Dê fitas, licenl}8
Imposto annual . '

'. ','
,

.
.

'

.
, ..
.

58 De calçado, a vapor ou por meio mecha..
nico, licença
'.
Imposto annual ."
.

5'9 ldeÍn, idem (officinas), de 1a classe. licença

.

,

Imp'osto annual

.

50$000

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

300$000
150$000

,

150$000

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

'80$000
100$000
50$000
50$000
150$000
200$000

64 De latas e 'baldes ou só de lata 'ou baldes, licença
'.

]00$000

Ibposto annual para la classe
65 Idem, idem de 2a classe, licença
Imposto annual para 2a classe
66 De palhões, licenl}a

100$000
100$000
150$000

Imposto annual

'

62' Idem, idem de 4a classe. licença
Imposto annual
63. Dé pianos, licença
,
Imposto annual

1'"

200$000

200$000
100$000

611dem de 3a classe, licrnça
Imposto annual '.,';

I;

150$000

150$000

.

60 'rdem. idem de 2a classe, licença

I:

100$000
100$000
300$000
80$000
100$000
50$000
80$000
100$000

'

.
.
.
.

Imp'osto annual .........•...........
67 De camas de ferro, licença
, ..•..
Imposto annual
.
68 De moveis a vapor, 1a classe, licença
.

Imposto annual

................•....

69 I dem, idem de 2,a classe, licença
.
Imposto annl.1al ..........•..........
70 Idem, idem de 3a cláSSé, licença
.

200$000

150$000
100$000

150$000
150$000
250$000

100$ÓOÓ

150$000
80$000'

- 35'-

Imposto anIlUal

.

Imposto annual

.

.

71 Idem, idem de 4a classe, licença
72 De chocolate, licença
Imposto

.
.

",

.

annuaJ

.

73 De molduras paI1a, quadros, la classe, licença

, ..... o'. o ••••••••• , ••• o •••••••

Imposto

annual

o

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

annual

.

75 De ladrilh,.os. licença

Imposto annual o........ .

o ••••••

o

.

76 De tijolos e telhas, movidas a vapor ou
,a:gua, de la classe, licença
.
Imposto

annual

, .. ,

.

77 Idem, idem, idem por qualquer s;ystem8:,
d!'J la classe, licença
o •••••••
Imposto annual ... o ••••, •••, •• o ••••• 'i' •
78. Idem, idem etc. de 2a classe, licença . o •

Imposto annual

79 De

3a

classe,

Imposto

... o ••••••••••• o •••••

licença

o •••••••••••••••

annual,

',0 ••••••••••

80 Fundição a v,apor1 ílcença....•..... o ••
mposto anmial
Imposto annual
Imposto annual
81 Funileiro de la

Imposto annual

de la classe
de 2a classe
de. 3a classe
classe, licença

. . .'

.
.
.
"

o •• o ••••

82 Idem de 2a classe, licença
.
Imposto annual
.
83 Fer:r:eiro ou ferrador de 1a Gla;;se, liceJ:;l.ça

100$000
,50$000
60$000
100$000
100$000
100$000
150$000
80$000
70$000
100$000
100$000

150$000
300$000
100$000

150$000

80$000
70$000
50$000
35$000
200$000

800$000
500$000

20'0$000

SÔ$ÓOO

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

' ..

$0$000

84. Idem, idem de 2aclasse, licença
"
Imposto annal
o •••••••••••••••
85 Idem de 3a classe, li,cença
"
.

50$000

86 Fermgens, deposito de, licença
.
Imposto annual
,." ',' .. ,. , , .. , ..

80$000
100$000

Imposto

annual

Imposto annual

.

5'0$000

30$000

20$000

 7° --" H
1 Hotel de la classe, licen.ça
Imposto annual ,

.
o •••• o

2 Ide'm d{j 2a classe, licença

.

200$000
300$000
150$000

- &6:-

Imp0sto annual
o •• o o ••••• o • ,.
3 Iuem de 3a classe, licençar . l•••••••••••••
'linposto annual ..... , .. o ••••••••••••

20Q$POO
SO$OO£l
100$000

.SQ - I

1 Imposto predial

sobre.' o valor ioc.attivo

amm111 dos predios ,alugados 12 °1° ....

2. ItIDin, idem dos predios habitados paIos.
pr:oprios dono&.5 "10 ., o,, o o o'. "'r' ••••• o
3 Instrumentos, officina de concertos, IT

I

c:ença

,

"

. '. o • o ••••• o • • • • • • ••

ImIJ0sto

annual

o o o o

,

lo •

.. o •• o •••• o

..

$.
$.

5Ó$OOQ.
80.$000

,

 9° - J..
r Jbgo de bollas- na: cidade sem venda de
poul()s, licença:' ..... o •• o • • • • •• ., •••••

J"mposto 8alnual

o o •••••••• o • o o ••••• o •

Imposto

., o • o •••• o •••••• o o o ••

2':Dítb fora da cidade liçença
ammal

o o

100$000'
100$000
50$000

20$000

 1D.-K

;r: Kíosque que se estabelece1"'nas praças Iiãb
ajardinadas, ou ruas para li6teq!1im1 etc.
lijêeilçal . o o •• o •• o ••••• o • o ••••••• 0'0 o ••
{mp9sto annual o ••• o o • o • o ••• o o • 00 •••

2: Iaem para venda dê jornaes ou' fI,bre'l,
,com approvação da: prefêitura, ieença
annual

.. o ••••••••••• o • o • o ••••• o ••••

'20Ui\l000

20U$000

30$t}OO

l1-L

1 La:vanderia a y,rupot, licença o o ••• o • o •••
IhiRosto

annua

.. o o •• o ••• o o o •••• o o ••

2 l;Jilnas, officinaB' de, licença o o • o •••••• o
Imposto annual' ..... o o •••••••••, ••• o •

SO$OOO
lOU$Ooo
50$00Q
50:'$000

3' Licença para vender- areia- extralii'da d/m
tro, ou fora dO' Rocio;
imIlosto annuar
4' Para extrahi1'" saibro oU/pedra' dentro' do"
Rocio, em terreno não aforado, p/mal fim
commerci,aL
Impostoannual .,
.
5 Idem para trazer realejo e outros ins
trn:vmentos,

panoramas e

20$000

20$000

outros, divel'ti,

mmrtos, tocando ou mostrando por pa/@,.
nas;rnas, estradas e casas, impo!'toannu8l

50$000

- ft7.

'6 ,Liloeiro, licença

,.,.....

. .. , .....,'

Imposto annual
,
'.' .L•••••( ••, •••
fi !Leilão de qualquer especie cada UJIl ...
.g 'Lithographia de .Ia classe, lic.ença ." .,'.' .
(Imposto annual
"
"'.'

S .Dita de 2"classe, licença .........•.•...
Imposto annual

,'

'

" .."

",'

10 Jiíivraria de ,I a classe, ,licença
,. o • , , "
Imposto annual ............•...•..., ;..

'1il iDita de 2" classe, .licença . o

.

(Imposto annua,l
, ............•..
'12 ;Rimpador de, chaminés, .iinpreza ou lnãí>,
iilioonça .. o ••••••••••••••••••••••••••
ilmposto annual 0 •••••••••••••, ••••••••'

llOO$QOO
OO$Qo.O
;1,0$000
.2QO$OOO
fi,OQ$QOO
.QQ$OOO
,.29PJ1;OP.o
lQ$OOO
.:2Q.Ql1;OOO
,(l,.QQ$OOO

;\;5_0_$000

$OOO
10$0.1:tO

 12-¥
1 Marmorista ou estatuario, licença

80.$0,00

.;I):nposto ann1iál . o •••••• °.0 •••••••• ',' •

'100$000

'Imposto annual

.
.

ií10000
'100.$000
"100$000
100$000
150$000

.

'100$000

,2 :Ma,inho para cereaes, licença " o •• , •••
"

'.'

 t.dem, idem, idem, 'á vapor, 'licença
Imposto illnnual

4 Ditos de moer assucar,: licep,Ça
Im,:posto annua! ,

.

.

o •••••••

• 5'1M:Il!3cate que 'ventler<m "t'I'ocar ) ima'gens
impústo annual

6 '1dem de objectos' 'de lJ'o'lhá ;étJf€l'i'ôhMit1o,

'60$000

imposto annUJaI
,
o .'
'7 Tdem, de fazendas, 'Rl'marinho, perrfuma
rias, calçados e. seus .semelhantes, só . com
.uma caixa, impostoaníllioál ..... o •••••

.600$doo

-carrinho ou -companheiro, imposto Rnllual

'IOOO$OOO

,8 'Idem, idem, .idem €tc .. com

{f), Toem, que vender

-oo'rguciro

quadros € pequenos

,objectos, imposto -annuàl

..........•..

10iM'bdista (&ffieina de Ia clillsse),,. lioolll;a
Hmposto annual

...........•.........

,Imposto annual

.

n nUem de 2a,elasse, licenç,a

.

12 Móbili.as (offieina de conceFtar ou enwrnÍSar) licença
Imposto annual
13 ,Metro aferição de. um

,

""

, .. ,

.
.
..

'O$OOO

'100$000
(SO$OOO
'150$000
.:00$000

'100$000

gjO$OOO

lO$OOO

'000
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10$000

14 Médida, aferição de cada terno
15 Mensageiros ou rapidos
(empreza
licença .........•... '
Imposto annual

.
de.)
, .,.' '.. ' 'I • '. , , I • ,

16 :M:Usicas (casa, especial de) licença
Ifuposto

17 M'UiSicas

'

"

annual

'

.

(bandas de, musicas ambula:n,.

tes), licença,
,
.
18 Moinhos a vapor ou não de la clrussê, li-

'.1"

"

cença:

Imposto

.

'

annual

.

, ..

19 Idem de 2a -cLasse" licença' ...• ,
Imposto annual
'20 Idem, idem de 3a classe, licença
Imposto annual

.
.

.
.

80$000
lOO$OOO
;100$000
.150$000
100$000
100$000
150$000
80$000
100$000
50$000
40$000

 13 - O

 Ollrives que trabalhar em ouro, prata, e
qoncertos de

1 a classe, licença

, ..

Imposto annual
2 ldem,. idem, de 2a Glafl,S,íh l,ic.nça
lnwosto annual

.
.
.

80$000

100$000

80$000
60$000

 14 - P'
1 Perfumarias, ,( casa especial
Imposto annual

e)

liGnça
,.

2 Papeis e brip,qul1d,Q.;l (loja, de) ,licença
Imposto
3 Pintor,
Imposto
4 Pada,ria
Imposto

annual
licença , ..'
annual
" : ",'
de 1a cla.sse,. licença
annual .'

,

'" ,

,

.
,.,.,

5 .:t.áem de 2a classe, licença " ,_

1.

, . 'I' "

Imposto annual
,
,. '1" •
6' Ide.m de '3a cl.asse, licença (£óra, do rocioiJ
IImposto annual
o" •• '.
7 Pharmacia de ta classe
i ••

Imposto annu,al

'I
"

I

, ."
.

8 Dita de 2a classe, licença
Imposto annual
9 Dita de 3a classe, licença
Imposto annual
10 Dita homeopathica, licença

, ..

,

,' ..
.
.
'..
.

15Q$OÓO
200$000

1'00$000

1,50$000
50$0,00
30$000
120$000
100,$000
80$000

60$000
,50$000

30$000

200$000

500$000
150$000
300$000
100$000
200$000
80$000
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Imposto annual

... ,

,

,.,., ..
,
.
,

11 Phonographo, licença
,
"
12 Photographia de la classe, licê'ríça
Imposto annual ,.,., .... ",.,.,

.

'13 Dita de 2a classe, licença , ... ,.,.",'
Imposto annual
,........ .
.
'14 Pipa d 'agua á venda, impostl) annllJaJ

15 Pesos por aferição de terno ' .. ,"

,. , ..

100$000
30$000
150$000
200$OOa
tiO$OOO
100$000
20$000
10$000

 15 - Q

 16-R
1 Renhideiro ou estabelecimento para .briga
de gano, licença ,." .. " .... "
" ..

Imposto annuàl ., .... ,."

.. '

'... , ,

Refinação de assucar, licença o o • o o • o
Imposto annual , .. o , , o o o, o •• , •• o •••••

100$000
200$000

150$000

200$000

17 - S
1 Sirgueiro, officina de, licença
Imposto

annual

,

, .. ,

,

"
,

..
, ..

,2 Serralheiro ou ajustador., licença "', ..
Imposto annual o,., •• ,,, •••.•••••• o ••
3 Salsicharia, licença , .. , ... ,','., .....
Imposto annual , .. , .. , .. o o ••••••••••

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

 18.:....:- T
'" o •• o •• , , , , , , •• i•• ,
Imposto annu_al ,'. d,., ...... ,',." .. ,
2 Torneiro, officina de, Ecença .'""".,
Imposto annual ." ... , .. ,.,.,,',','., i,
3 Typographia 'com officina de encardena

60$000
60$000
50$000
30$000

ção ou pautação etc, de 1ai classe, licença

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

"1 Taverna licença

Imposto annual . ',o o •• , •• , " , , ,', , • , 'H
4 I'dcm de 2a classe, licena ",."
, .. ,
Imposto annual .,
,
".,
,', ..
5 Tinturcill'o" licença ,
"
, .. "
Imposto annual de la classe ,.,
,.
Imposto ,anlíl.llil ué 2a clasSe ., ,
.
Imposto annual de 3a classe ,.,.,
o

6 'Tanoaria, licença
Imposto

annual

,

,., .. ,

, .. ,. o , ••• o , , ••••• , , ,

20$000

It

-40

.19- V
rI Vendedores ambulantes degw1'9S de 1"
:necessidade,.

por

semestre

'mi:jnte

&Jlantad(lh
',',' ......•....

6,0$090

,:2 V€ndedores ambulantes de doces, fruc:tn.s,
,'etc.

licença

,Ror semestre

'I' '" •••• '"

.

3.0$QOO

•

50$000

3 Velodromos, frontões, kermesses,. tiro ao

alvo" parques,
outrQ&\ estllhclimentos
onde se vendam poules de jogos permittidos por lei, licença
.
Imposto annual
','
.
.4 Ve;udedores ambulantes de
bilhetes de
loteria, imposto mensal, Lei n. 240 de 24
de .Abril de 1909
.
5 'Vidr.aceiro, licença
" .. ,

Imposto .annuâl

.

500$000
300$000

\10$000

'50$000

O$OOO

6 Vendedores de roupas..ieitas.e. outros ar
tefactos semelhantes, pelas ruas, ou local
.

100$000

'7 lticm de' joias em. bolsas" caixas, etc. liceu"
,çá. mensal
'
,

. (Leterminado, .licença mensal

.. ,

10D$000

20-X

1 Xarque deposito de, licença

.'100$000

Imposto annual
,.\. •......
80$000
2 Xarqueada, licença
100$000
Imposto annual
,...
.15í1$ODO
Asofficinas onde iorem vendidos objftctos impor.tados,
ilmd:lo imposto, pagarão mais O detcrm.ina:tlona ,6" classe

das <lasas de commercio.
Todos os impostos que 'Mo.estive.rem lass'ifiCill,do nesta
tabella .serão cobrados de'.20$OOO a 500$000.
h. casas lançadas e que ,no lançamentorsubsequente te
nham melhorado de. classe, mas ,não Ipo9Samserelvadas a
classe superior, poderão ser.lançadas com um .augmnto dE'

10 'a ,50 °1°
trc:ABELLA .de pre.Ços p.a:na as: aJimllii!:IHH!;gens do. depo.l
.sito ,de inflammaveis (por 3 roeres):
Aguá raz (pipa e fracção)
Kcrozene ou gazolina ( Cáixà)

..
.

1$000
$300
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Foguetes sem flech,  bombas:- (kiIQ
,
Rolvora ou dynamite
,
"
.
Foguetes com flechas (kilo) .. ,
,
.
Wogps;de artifieio em grandes volumes (me.tro)
',
",'
' . ',
' ..

Ditos"nara salão e outros não classificados
(kilo)

,

"

,.'

,."

.

$040

$020

$06D

2$000
$100,

 21 MATADOURo,- MU,NXCiRA.L.
1 Gado vaccum. ,abatido, para xarqu, PPli
cabeça
.
.

2 Gado abatido no matadouro por-' cabeça

3 Porcos abatidos no matadouro por cabeça
Pi'cnaro por cabeça; .,
.
4' Porcos abatidos fora do' matadouro; porcabeça
" •... _ .. , '"
5 Gado lanigero,.
caprin'o; leitões até' IO

kilos .de peso por cabeça "

Preparo

"

.. ,.,',

:

"

"

,

6 PCDS abatidos para' fabrica de banha,

1 Gado abatido: para xarqueada montada
com maehinismo

e

2$500

5$000
2$000
1'$000

2$000

$500
.$500

1'$.000

aparemos> moaetbos

lei n. 339 de 13" de Nowm1:5ro dé' 1912)
8- Taxa especial' para- a S: .Gasa de MiserÍl-

1'$000

cordia (lei n. 8: de lD"lde Maio dê- 1900)

2$000
1$000

9' Porcos entrados'no'Municipio ROl" cabeça'

' 22 MERCAD0- MUNICIPAL
11,J3arreas no mercado para vendªs de ITUO,
tas,. hortaliças> etc., alg);lel mens.a1 por
metro quadrado . '
,
,
.

5$000

2 Bancas para
vend8l) d(\peixe.. me.nsal,
mente, por m«::tro quaWaÇio
1.

7$5001

3 Espaço occupado.em fNnte- aos. boteQl1ins,
pelos proprios, locatar_ÚOS;I mensl).lmente,í

por metro quadrado .,' ... l' 'I'" '" .....
I Gaiolas para venda qe aYe; mensalmen.,
te, por, compartimento, , .. , .. , , '" ...... , ,
5- Generos de qual,qlletl' natureza, aluguel de

3$000

quartos. por 15 kilos ;mensalmente
6 Toucinho por kilo, aluguel de quarto para
venda mensalmente .,
,
,. '"

$060

6$000 r

$020

I j

I

'! ]
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7' Quarto para venda de verduras c fructas,
mensalmente
"
,.,', .. ,'
8 Quarto par,a, venda de peixes e generos

alimenticiof'i men,salmente

"".:., .. " ;

9 Quarto para botequim ou açougues, mensalmente ",., .. ,', .. " .. , ... ,',.' .. '

10 Quartos para

fazendas e semeliliantes,

mensalmente , .. '.' , , , .. , . , , . , , .. ,
11 Porco vendido em pé" por cabeça,

.
,.,

20$000
25$000
30$000
50$000
1$000

 23 TAXA FUNERARIA E OEMITE
RIO MUr-ÜOIPAL
1 Emprezas funerarias,' li'Cenç,ru .,.,
.
Imposto annual ... ". , , .. , ... ' .. '
,.
Imposto annual para as emprezas que fi

zerem gratuit,amen,te

3QO$000
600$000

enterosde indi
isemptas

gentes

2 Oarro funeraorio de P classe, licença an-

nual ",.,.,', ... "." .. ",", .. ",.
3 Idem de 2a classe, licença annual ,
,'
4 Sepultura simples por 5 annos, , .. ,
,

30$000
20$000
8$000

5 Ditas para cra,nç menores de 14 annos.
idem, idem .,., '.' . , .. , .... , . , , , ... , .
6. Aberturas de carneiras e cov.agens em, ter-

6$000

renos proprios ,

:. "

,•...

7 Oonstrucção de carneiras até 2 metros
de altura ",.,',', I' , , , •••• , , •• , •• , , ,
8 Oonstrucção de capella; mausoleos com
mais de 2 metros de altura ,.,." ... ,'
9 Ooncessão de terreno 'para jazigo perpetuo ""',', .... ",.,' .. ".,.,", ...
Por metro quadrado além da concessão
10' Excesso de tempo de 5 annos para a con
servação da inhumação nas sepulturas ge
raes ou carneirosqúe não tiverem con
cessão perpetua; por anno ", ... ,." ..
11 Exhumação no mesmo cemiterio .. ",.
12, Ooncessão perpetua de cada urna funeraria .,"
,., .. "
,""',.,'
Idem, idem, por cinêO annos ... ,.,",'

L

10$000
10$000

50$00Ô
50$000
8$000

5$000

15$000
100$000

25$000
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 24 - DIRECTORIA: DE GBRAS

1 Alinhamento e 'nivelamento para ql1àt

quer

construcção,>j a'elU <;la cónducção,

cada 10 metros ou fra,Gção, :Q. la zona
2 I,dem, idem em dem etc. na 2a zo:qa o o , o
3 Idem, idem, i:deJll tc, ná 3a zona o o o o o o o

4 Alvará de licença o; o o o •• " • o o o o o o o o • o o
5 4ndaimes, lillença ;na la- zna, píl:r casa
,d sobrado, por metro corrent,e

.. ,o •• o •

6 Idem, dem Pílra casa terNas, ,po mtro

.co:z:rente

. o o'...... o ••• o o • o •• o o o •• o • o ',' •

l'0$000

7$500

5$000

5$.000

2$000
1$500

7, ldem, idem na 2a zona, para casa de SQ

brado, por metro corrente . o ••• ,., •• o • o,

1$500

8 Idem, idem 'para casa 'terrea, por' metro
corrente

.. o •• o ••••• o , •••• o • o •••• o •• o

9 Idem, idem na 3"zülla para casa de' so
brado, por metrü' corr(jnte

. o •• o o •• o •• o

10 ':Idm, idem para casa terreas, por .metro
corrente

.. o •••• o. o ••••••• o o •• o •• o o o ••

11 f.\'\1tos fornecidos ás partes, por auto . o
12 Gertificados dealinhamentQc' nila-

1$000
1$000
$600

1$000

. o ••• o • o •• o o • o o o • o • o •

l$OÕO

tecerem, para aílilnharmentol no Quadro
. U.rbano o o o o o o ••• o •• , •••• o o o o ••• o •• o o
14 Idem, idem no Rocio o •••••• o • o ••••••

10$000

ções de terrenos no quadro urbàno ... o •

10$000

17 Idem, idem
para. divisão
de lotes no
quadro urbano . o o .... o • o • o o •••• o •• o ••

10$000

mllnto cada um

13 C'onducção, quando as partes anão offe

l'5 'Idem, idem, para

vistorias e verifica:

16 'Idem, idem no rocio de 15$000 a "', o ••

5$000

20$000

18 Idem, idem no rocio de 20$000 a o., o • o

40$bOO

em qualquer zona .. o • o o o • o ••••••••••
20 Idem, idem amac:ad'am 'por mêtroem
qualquer zona . o o ••••• o • o •• o o o o • o
(Nota - Para os calçamentos a paral

$,700

19 Calçamento à paraÜêlepip,edos,por m2

lelepipedos féítôs na vigencia do Art. 21

das disposições permanentes da Lei de 30
de Novembro de 1897, a taxa aíJ.nual é

de $OOO ou 1$500 por metro corrent de
frente conforme a largura aa rua fôr ou

$300
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não superior a 15 m.e.tmS'llosJte:rmos'do''
unico do Art. 31 da Lei n. 14 de 28 de

Outubro de 198 combinado com,o Art. 3°
da Lei n. 418 a 4' de' Maio de 191).

21 .Qalçamentoa pa1:'alleieplpedos: 'fei.tb. na:
vigencia da Lé'i n.

84' de 10' de .rrillf6

de 1902, taxa de' conservaç&,o' pºr m2 .. ,.

$lQO

22>E:hmlumentos sobre transferencias de' ttlr".,

, ' ros do rocio exceRto os divididbs em..

lotes e sobre aYerbãçãQ :ga'r'a legalisar ti
iUlos das parttl,s, pqr carta (lU fÍ'àcão .,
2$.. lÇlem, idem, no quadro urb'ano cada: 10 .
metros ou fracção'

.

24 Idem, idem, lia .2" 'Z'ona,Jj

.

25't'Itlem, idem na. 3'1: zona
.
(Os terrenos"d{);fRoeW div,ididos"em lotl&S r

l{1$'OQO

1'0$000
7$500
5$000

sã-o equiparados aos de 3a zona).

26 Emulumento.sT,paJ;a divisílor- derr ter<ne):!ºl;' I
em lotes alem do seHq de vf1l'b.,amlNv'
vação de pla,nta ... IlO:r;., lo,t .... 0 •••• ' o ...
2:i\ Groquis reproduzid'os . o •• o o • o • o ••••••

2S:rGroquis não constant!}Sde. carias-ge. tW!renos e de te.r..r.eno. j;i .+Wil:uta<iPiI . o • '," •

29 ..<;1roquis pão constante de cartas e detex
renos não levautados...alelll,aã....verificaçpl,

30 Confecção de ,o.utras .plantas"., ..... ',' ...
31>. Sobre approvação de planta para casas
de. ,alvenaria
o, o ••••'" .,'.r••.••

10$00.0

Jo,$OOO
2.0$1)00

30$pQO

5Q$DO'O'

20,$.00Q

32 Tdem, idem, par£l;,.casa, de madeira ... ,.,.'

10$.00.0

la.ustradas ., '.... o • .., " o ,i  ,o ':" ••••••• "," ','
(TOOa a revalidaçãQ de p1amta.;',fícasu

'I:lO.Or

33" Jdffill, idem para illlJ.r.os. gWdhk O\,L lw.=
Jta a 50 0/6 dos respectivos emolumé1l=
tos1 e as plantas alémv4os'\.-elllf)lllmu.t()s.
acima, pagaé,9. U)ais d scUo, de,., verba
Ilor decimetro quadrado, 40' reis).

34 Emolumentos, de verjfic.aç'o.de. ter.r,eno.,
alem da conducção no Rocio ou no Q\l,a-

dro Urbano, IlQr. c!!-dà,•.., ..,."._

35 Idem,
carta

idem ,de ,duas..!CIn
"

,. '

:..•

16,$000

 w ., ••

10$00

iliânte,. cadallJ

.,

36 Idem, idem, quanto. a per.teneereIlb os Úlr..
renos a mais " qe -P.-P-l- ,PQsswpo.r; llorl' 'CAUr
domínio; cada. duas, c.artas

I

_

_

10$pOO

- 4537 Idem, idem de- 'VÍstorias 'fóitas'pêlo -enge
'nheiro e pessoal' da fiscalisação, 11' reque
rimento das 'partes; 'aYém -aa . conducção
38 .Frente de terreno não édifi'cadoí"P0r me"
"'tro corrente de' frente, na 'ln• zona . ',' ..
39' '!dem, idem na .2a. 'zona
,
, ..

40 ;Idem, idem na -3n• zona

.

(Exceptuam,slJ' os 'tdrrenos -murados' oU:

''f0$000
'3$000

'1OOO

"'$306

'''iião, pertencentes â-hóspitaes, a'Zilos',es"o
ciedades benef-icíE;liltes, '.at'é'Hn!3; aS' 'fren
tes dos terrenos"'resultanteS' do 'Prolonga-

mento de ruas -existent,es'. ou 'projecta:-d.as,
quando cedida'gL'grataita1Iient rlêlo""Pro
prietarios ou foreiros, e

dl!rante"Ó'-jjr(lso

de cinco anno.s; -asfrente:s das" ruaS' não
abertas de terrenos'lãivididos'em .il{}tes"
I com plantas -apprO'Viadas anter/iormente

a LeiÍ n. 389 e 'oH1)t"es.,de' !'l' m 'de 'frente
com edificação de madeiraJ"feitas antes

:;.aa: Lei n. 413) .

. .Nota - Os muros que não tiveré'lh ti ã1-!
I,tilra exigida pela Lei -n ..341" qrt. 8"' -ficam sujeitos ..ao respectvo",imp9std' com o

abatimento de' ,50 .)ll o eos que"a,ttingirem
a altura de 2,50 metros ficam sentos do
imposto (Lei.h. ;9).
41 Foro annual.por. cllI'ta'de terreno1do"Rd-'
cio 12100 m2. . ..• ,;
.
.-A-s fracçoos. sel'ão pagas"propol'le'Í'oIÍa). .Jm.ente.

, '5$000

'

420'JF.Oro annual de terreno ':.ao Quàdro' 'Ur-

bano, 0,22
_
.
43 Levantamento-ltle ca:Lçani1mt'o,' nas 4ruas
I rev€stidas a. pal'allelepi:ped()s, por 'Vall

$050

las de largur.a no w.a.xÍln'P rde.0,50, ,POI:
metro linear, 'em 'Tuas'

cdlçadas ou re-

calçadaS!
'
"
.
44 Idem, idem, em r.V,as ac:,aJl,ifia4as,
por metro l!:p,ar
.

.cp,ara vallas de maior largura o p.aga

-16$000

"7$500

mento será pr.oporciüuü).

45 -Pliedios sem platiban.d e .f)ero. callJ,a . {ltG.

46 Fredios não J,',epPGados,e. clliilçlOJSI..fll do

imposto predial, quando habitados i e iIlllU

5.$000

ros; até a sua GQnglusã, por metrl) cor:"
rente

,

,

.

7 Prorogação de praso para conclusão de
Obras por m'lz e ppr pletro çorrenta de
frente, na I"' zona. . ..... ",. " . ,. , , ,

48 Idem, idem, idem na 2a zona

,.

49. Idem, idem, idem, na 3a zona ""., ..
50 terreno do RÇ>ciq, trntllrl;;I),cia por qarta
de 12,100ms. quadr,ados ou fracão , .. ,
51 Terreno do Ro(:io concessão de' excesso

de accordo com o ar,t. l° da Lei q.o 2 <;1,ç
Maio de 1897" por wet,ro quadrFldo ... ,

Nota - E' fi;xíJ.dq ,em 100$000 o minimo

2$000
2$50,0
1$500

$500

25$000

$040

de qualquer Goncessão,

52 Terrenos doRocio
transferenciapor

frente

".,

q.ividiqÇls llíIllJ lotp,s,
metro

cQrrente

"", ,,',

, . , ." "

dc,

, , .

1$000

53 Terreno do quadro urbano, concesã9 de

excesso, naS rua;; re.vel;ltid:

Na la zona por centimetro corrente., , . ,

Na 2a zona idem, idem ... ,."'.'.i'."

Na 3a zona idem, idem .',.. , .. ".'."."

(Nas ruas não revestidAS s,cJ;'á o .excesso
cobrado a r,l).ão de 50 °1° dos
pmços

4$000
1$500
$500

acima).
(Em caso algum será, cobrado menQs çlo
valor corresP<tp.dep.tj:l a _ 20 centimetros).

5,4 IÇlem, idem, transferencia por metro corrente de frente" na la zona , .. '". ", '
.
55 Idem, idem, idem, na 2a oona "
"
56 Idem:, idem, d\lm, na, 3a zona, ! ••••• , • , •
57 Viação, imposto annual de 1 °1° sqbre o
valor venal do terrenos d,o ROGio, minimo
por metro qUf,ldradQ , ..... ".,."."

8$000
5$000
3$000

0,4

 25 IMPC}$TO DE pÜJ3L1ÓIDADE
1 Âlinuncios aereús e instantaneos por meio
de projecções luminosas em espaço até
6m. em cada ponto da cidade, por trimestre

,

".,. .

, .. ,

,.

2 Idem, ambulante, conduzido por pes\,oas,
de cada pessoa; por trinta dias .,.",
3 De 3° em theatros, casas de espec'tácúlos,

6d$000
5$000
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salões, cafés, botequins, ect. 11m annun-l
cio por anno 11 •••••••••••, •• , • .,•••• ,••••

3$000

4 idem panno, em papel, madei'r.. Pflrede
ou em metal, com os, 'diere,: grand li
quidaç:ão final" gandQ queimla; e ou
tros dizeres semelhantes ,na ,frent das.

casas e

por

estabelecimentq

mez

' _' "

omerciaes,

.. ','

Sb$Oàó

.

5' Idem ou quadro para annuncios ou, paa

.cigtazes, nos logares em que o Prefeito
permittir em espaços de 1 m. por 1 m.

sendo de pinturâ artisticamentê irabalha.

3$000

mum e tinta tambem commum, pôr mez

1$000

dI)., por mez

,

(; Idem, idem, etc. sendo ,em pap'el com
7 Idem ou reclames electricos, send()£ixos;
por

anno

,

30$000

.

8 Idem ou reclames em bondes, devidospe.,
las companhias ou 'empreiiu desses mes
mos bondes; de càda bonde :em: circula,ção, por anno
;
.
(Comprehendidos todos os letreiros dos,
bondes, menOs IiosVidros lateraes e das

20$000

frentes, onde
não
serãO!. permíjttidos 
qúa1quer que seja seu fim).
9 Annuucios ou reclames em bondes espê
éiâl, cada bonde por anno
.
10 Idem, de espectaculos em Vemculos' ou
anilll)lles, por anno
,
.".

50$000

50$000
20$000
5$000

11 Idem, idem por 6 mezes
",. " .
12 Idem, idem, :por um mez, .. , ., •....' ...

13 Idem ou reclame, em bjcc,çta .o,u tripa-

3$000

des; por anno ,. ,... ' ... ., .... l' ".' .' ...... ,
14 Idem, idem" !l,m ,carroças .ou caD;linQ,õ,G's"
id,Gm .........................• '.. ",' "
15 Idem, idem, idem, e çaI;r,Os e automoveis
1q Cartaz ou annuni,<;> letrero ou reclml'1

8$000

30$000

em papel até \m. por -lm. CÇln9do nas,
paredes ou ,distrip'!1dqs emqualque:r:
ponto da via pu,l,Jica
,
,',.,

17 Idem, idem, idem etc, exce<;ledo crnqual.
quer

(Este

das dimenções

imposto

, .. _ .

será Clobrado mediant

,

$100
$200

- 48çarimbação e umerãção iléitas pél'a:' pre,.
'JIieitura, e prevalecerá para' qulquer 'que'
seja o periodo'do LCX'érei<liD; e será- devi...

do por todo c'1lwilquer. cáriát Mfixado.ou

destr1buido, embora -em .súbstitrliç!io dos
innutilisados OU"lóutrôs 'emblemas).

18 Ch,apéos de, MI, com sa'liencia não exce
dendo de 40 mílimetro's cada um por amw

:rQ$OOO

tros de salienia..cada um por tallno .....

20OOO

19 Idem, idem, itleIll cpm mais dê '40 illilimê

20 Letreiro, placl1 "o}J,Jta.bqlea .com.le.tr.eiroe

j'S\illl saliencia nas paredes ou humbraes,

das casas de 30çmJ.PQL 2m. anml'\Jmllnte

L.+'l5()OP

mais por deciJMVO c ll1ladrad,o, ..... , , ...

1.$040

21,.J:(iem, idem, pIDj t::fted,l,lllq.o a esse llnrite,

,£! lUAm, ou tabQletas cpp! ltreiro, ftgUl;aou
emblema nas PJjqPlli£!:,casas, rAté.{4Q. cm.({l,e
saliencia, de .30'(\lI!l'_ >'por 2cm.."annualnwute,
23 Idem, idem, ,id,flmn(jxí\del.JMo.tJ. $'llimi
.lte,l"mais por decÍimtro. quaÇl.raÇl.p .' ....
24 Idem, idem @lr-se.ntidQ .tllanflversal tas"pa
redes e com ;m!,\is \ d,e, 'i!(}1\llIll. iJ,e"saliapcia
25 Idem, sendo '.elll"tlglpbos.,de. relectriflilillde,
por

anno

'.' ...•!. ',"

, 3$000

..1$060

1\0$000
..,jlJ)$POO

'.','"

26 Idem atravessl\llp.o;I11fP,ll1 (le. ).a.q.o. p."ladQ;;
• -ppr

mez

,

".

27 Idem sendo iUl,lmin/ldo .ep116r.C(1-01ll ',QutI,'a

'lllHlJIJquer forml1J por ap!1p '"

:\0$.000

"'1••

O$JlOO

28Udl:illl" idem. idem\. p.or mez .' ..'o. '" .....

(i.$OO'O

29. ,Iderp. placa ou .ta-boleta com 'letreiro; fi
.gura ou emb1erna mas ...'pâir'édés ill1teraes
das casas, muros ou' parte-visivel de tei'
repos de 1m .. p'orLIm. "pttra '{lada annun'crente annualp!mte
.

.1\6$])QO

30 Idm, idem, idem excedendo essas {limen
sões,. cada annuneiant annualmente

...

31 Placa de, metal,' mai\Iil(óre ou 'Vidro" 'Í1idi

.ryO$OOO

cativa de profissão ou üesÍJgnação illl' -fir-

.,mas e outras" de companhia ou -mnpre
zas de seguroS"'(M)Íltrá';.fogoou de '\A.da,.
cõllocada em .preçiios, pareds ou müros,
de

I



'

cada placa, por anno

.

'l1$OOO
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J2 Alva'ás de licença para emprezas de ano:
nunCI.QS

.

33 Reclames em quadros collocados em pon

100$000

tos da via publica, por mez, eada um,

até 2m. por 2m. .

.

34 Idem, idem excedendo dessa dimenção ..

10$000
15$000

j


•

DECRETOS
_ ......


].EQ1tE'rO N. 101
O Prefeito do Municipio verificando que nQ orçamen
to vigente não foi dctcrminada a verba para pagamento de
serviços extrordinarios lleeessarios para o patrimollio Mu
nicipal, decreta:
Art. llnico. - Fica abcrto o credito extraordinario da
quantia de Rs. 2 :500$000 d()i çoptos e qllinhentós mil rcis)
para pagamento a Folek. Behaffcr & Comp. proprietario

da Imprcssora Paranacnse, por impressão dcmil mappas
do l'Tuniçipio da Capital.

Gallincte da Prefeitura, cm 21 de 1;'everciro de 1916.
Candido Ferreira de Abreu

DECRE'l'O N. 102
O Prefeito do Munieipio da Capital usando das attri
buiçücs ele seu cargo, considerando que no Orçamento vi
gente não figura 'verba para o pagamento dos vencimentos
do auxiliar da Direetoria de Obras MUllicipaes; c consde
rando ainda, que o SI'; Aristides de Oliveira está excedendo
as funcçõcs daquelle cargo por se acharem necessarios os
seus serviços naquella repartição, decreta:
Art. lInieo. - Fica aberto () credito extraordinario da
quantia de seis contos de reis 6 :000$000 para pagamento
dos vencimentos, no corrente exercicio a comQçar de Ja
neiro, do auxiliar da Directoria de Obras Munieipaes cida
dão Aristides de Oliveira.
Gabinete da Prefeitura, em 22 de 11evereiro de 1916.
Candido Ferreira de Abreu
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DECRETO N. 103
O Prefeito do Municipio, tomando em consideração
qne taxa:; estabelecidas na 'l'abella Orçamelltaria vigClItê
foram applielldas para os quartos do Mercado da Praça 10
de Dezembro e mantidas pelo Art. 6° das Disposiçõe Per
manentes do orçamento em vigor.

Considerando

que o

quartos dos Novo Mercado, sito na intercessão das ruas
Dl'. Pedrosa e Aquidabam, não SfLO de dimensões iguaes a
do 1" e éonscquentemente de menor valor locativo, resolve

qne se faça alugar, os.guartQs qesse mercado de accordo

com a tabella seguinte; a appr.Qvaçtl.o da Cumara.
'rABErjrA
Quartos destinados a botiquim
"
"
" verduras
"
"
" geI)ros alimentieios

"

"

" carne verde

Gabinete da . Prefeitura de
1916.

..

20$000
15$000
15$000

30$000

Cortiba, 29 dei .Abril de
João _ .Antonio Xavier.

DECRE'ro N. 104

O 'prefeito do '[llnicipio nzapcl0 cJa autorisação cbn,h
da no Ar1. 18 das Disposições Perman.entes da Lei 'Ora
mentaria n. 449 de 2 de Dezembro 'Cl.q 1915 em vigor no
c'orl'ente exncieio" e tE'.l1dó eni vista o calculo 'feito pela
Dir('etÔl'ia do 1'he80nro e Contabilidade Municipal, de
ereta:

Ar1. unico. - F'ica aberto

o. credito

extraordinario

da quantia de Rs. 2 89()$ObO' (dois contos oitocentos e no

venta 'mil 't.'cis)" para pag'amento no éorrente éXc'reicio, ao
empregado ,Januario das Chagas' Barbosa 2') Secrctario da
Camara" aposemtado na fOllma da 'referida lei.
Gabinete. da Pr'éfeiturtt, cm 23 de 1\faio de 1916.
João Antonio Xavier

DECRBJll'O N. 105
O Prefeito do Mnliicipio nzando da resolução da Ca
mara "i\'[unicipal de 28 d() Abril do correnteallno que' au

torisa a gorat ifieação do servi'ços prestados pelo Dil'ector
dr Obras l\Tllni('ipars Doutor Adriano GnstavoGloulin, du
rante o tempo que fUllecionou a commissHo ele l\Telhora
lUl,'ntos da Capital resolve abrir o \;r<;üito cxtr:aorelinario
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ele R. 7 :200$000 (sete contos e duzen,to$, mil .re.is) para ,sc>u
pagamento no correnteexe.rcicio.
Gabinete da Prefeitura, em 7 de Junho de 1916.
João Antonjol Xav:ier

DEORE'ro N. 106
O Prefeito do l\Iunicipio da Capital tendo em vista a
Lei n. 457 ele 29 de Abril d<J carrente anno, que autorisou
a emissão de apolices Dura cPlltinuaçãQ das obras no Pas
sqio pU,b)ico desta Capital; considerando que a execução
eless.a!" traz como consequencia à nccessidade aosolútà da
acquisição do tanque da chaca.ra denomillacra Bittencourt.
não só porque
pertencendo eUa a estrlnhos, ficarão as
obras que se tem de cxecutar, f;postas a. se1wn abaJadas

ou c1istrllielar,; em virtude da enchcnte!> qtl as vezes oeca
sionflllJ. os iI;ltenI>Q;> temp.oraes, Gomo ainda PO,I' ser o referi
do tanque imprescendi vei para complementos das. mesmas

Oora$,; resolve desapropriar por utilidade publica a chaca

ra.. Bittpncourt com tanqlleScasas, terreno e mais bemfei

torias pela quantia de Rs. 60 :'000'$'000 (sessenta cQntos de
reis)

que serão pagos vinte contos a vista, e o resto em

letras mensaes de lÍm conto de reis cada uma de confor

midade corri o accordo ja feito com aR proprietarios da
mesma chacara.

Gabinete da Prefeitura de Ourityba, em 11 de Junho

dr 1916,

Joao AntoI).io Xavier

DEQRETO N. 107

O prefeito do lVInnicipio da. Oapital, usando da antOl'i"

sação qHe lhe confere a Lei n .. 463 de 1° dr Ag-osto do cor
rente annOr decreta:.

Art. 1° - Para pagamento das dividas contrahiclas: pe
l exJü1!ta cQmmissão de melhoramentos ela cidade, são
emittidas nos. termos ,da I,O.Í n .. 463 ele lodo coreente 133

ap:ollS do valor,de 500$000,. ,R34 de 2.50$000, e 1000 do

valor de 100$000 cada, nma. na. importancia total do Rs.

250 :000$000.

Art. 2° - Esa apolices vencerão os j\1ros, de 6 °1° ào

anno pagos semestralme,nte em dias previamente annuncia

do pela Imprensa e serão amortiRadaR a razão de 3 "I" ao'

allUO -em Rortoios',semQstraes.
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Art. 3° - As apolices serão nôminaes e assignadas pe

lo Prefeito e pelo Director 'l'hesoureirb e transferiveis nas
condições do Art. 4°  unico do Decreto n. 81 de 28 de De
zembro de 1908.

Gabiuetc da Prefeitura de Curityba, em 4 de Agost.o

de 1916.

João Antonio Xavier

DECRE'l'O N. 108

O Prefeito do Muúicipio nzandó da antorisàção que

lhe confere a Lei n. 457 de 29 de Abril elo corrente anno,
decreta:

Art. 1° - Para pagamentos elo serviço do Passeio Pu
blico ficaminiittidos 48 titulos do valor de 500$000 e 120

de 200$000

cada um, nó valor total de Rs. 48 :OOO$OOb

(quarenta e oito contos de reis) vencendo o juro de 6°1°

uUllualmente.

Art. 2° - Esses tit'ulos f;erão mhortisaveis a razão de

Rs. 1 :OOO$()()O e pagos mensalmente comas rendas do Ma
tadouro Publico.

Gabinete da Prefeitura, em 10 de Agosto ele] 9] 6.
João Antonio Xavier
-'-

DECRE'l'O N. 109

O Prefeito do Municipio uzando da autorisaçi'í.o conti

da na l.. ei n. 454 de 29 de Abril e 462 de 28 dc Junho do

corrente anno que approvou o Decreto n. 106 de 11 de .Ju
lho ultimo, relativamente a, compra da chaeara Bitten
eourt e considerando que no Orçamento vigente hão foi
previsto verba especial para attender os respectivos paga
mentos, porfluanto fOi'am taes c1espezas p'osteriormente im
tOl'isuas, drcreta:
Art. ullico. - Ficu aberto o credito extraordil1ario da
fluantia de 31 :70:1$3:33 sendo 27 :210$000 como suplemento
a verba Olmis Publicas pela desapropriação da referida
chaeara Bittt'Ilcourt, Rs. 3 :373$333 para pagamento elos
funcciollarios da Inspectoria ele Vehieulos, dt' Rs. .
.
1 :120$000 ao daetilogntpho ela Secretaria da Prefeitura.
Gabinete da Preft'itura de CUl'ityba, em 24 dt' Agosto
de 1916.
João Antonio Xavier

... 1.
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DECRETQ N. 110

O Prefeito do M:miicipio uzando l,as attribuiç,ões de
seu cargo, decreta:

Art. unico. - No exerciéio de 191 acopr(tnça dos
impostos consignados nos , 1., 2, 4, 5, 7, ro,l1) 12, ':1,.3, 14,

lq, 1, 19, 2, 23 e 30" do Art.. 1° da Lei Ol'çamçntarian.
46Q de 2$ le Outúbro ultimo, s t:;ffectuül'ãd nos, segllintrs
mezes:

.Janeiro

MarcaçTio de Vêhiculõs, Matdeula dr Cllimffenrs, co.
clwii'os, animaes, pesos é níedi'ctas.
Março

1" prestação do imposto de cqmmql'cio e officinas elo
Quadro Urbano e Uocio ..
Abril

11\ prestaçflO do imposto Taxa Sanitaria.
l prestação elo imposto de Galç(tme,lIto.

Maio

la prestação ele terrenos nfio eelifi'cal'lO$, 'l11üriJs e fren
tes não revestidas .

.'fllPOtO>l de casas sem platibaüc1as .
•Junho

2" prestafío ela Taxa Sanitaria.
Agosto

2" prestação elo imposto de .00mmcr:cio e OfficiliaS do
Quadro Urbano e Rocio.

2" prestação do imposto de calçamento.
3" pl'estaçflo do imposto da Taxa Sanitaria.
Outubro

Foros ele terrenos do roeio e quadro urbano, e viação.
4" prestaçiío ela Taxa Sanitaria.

2" prestação de terrenos não edificados, muros c frente não revestidas.

Gabinete ela Prefeitura da Capital, em 22 de Novem-

bro de 1916.

l.

Claudino Rogoberto dos Santos

DECRETO N: 111

O Pr'féitó dó Municipio da CapÚal n7.fllHlo. das auto

risaçães que lhes confere o Art. 12  unico ela Lei Orça
mcntaria .11, vigOl;a;r no exelcieio vindouro, resolve abrir o
credito extraonlinario dá (fuaütia de. Rs. 1 :000$000 (um

conto de rt'is') para pagamento de A.Freitas & rompo .3"
contar dé 10 de Nóvcmbi'o a 31 ae De7.embro proveniente

do excesso verificados nos contractos dos mcsmos, de 4. de
Janeiro de 1913, e nltimo fi"rnTRelo em 9 elo mez corrente.

GapiJ1ete ela Prefitural em 22Ç\e Npvembro de 1p16.

Claudino Rogoberto dos. Santos

IJEORETO N. 112

O Prefeito do Municipio da Caljital, 'tendd ('Ih vist'a a
petição de 6 elo corrente do funccionario Antonio Augus

to Scheleeler, lo Escripturario (Ta Directoria de Obras, e
ten(lo em vista a inforniàção elaelapcJa: D-irectoria''ti.o The
sonro e Contabilidade que o requerente completou lO, (elez)
annos de effectivo exercicio, em 11 ele Maio ultimo, resol
ve que se lhe abonE' os 10 °iel sobre seus veneimentos a que
tem.direito a contar daquella data em diante" na forma da
Lei n. 322 de 11 de ,Julho de 1912.
Gabinete ela Prefeit,ura, em 30 de ,Novembro de 1916.

Claudino Rogoberto dos Santos


I

l

!l
ACTOS

I

-r

AC'l'Q N. ,96

O PrcJ'eito dp ,l\fulÍcipio. da Ôupital ele. ae<lôldo qçnH o
Art. 8" das Disposições Permanentes da.Ld Orçamentaria

em vigQr e .na forma ,da P;C9posta do Sr. "r.l1(soureiro da
('amara, nomeia o cidadfto José Forbeck para cobrador dos
il1lp08tofi 'lVluncipuesaom,los vencimentos e percentagem

marcadas na eitad"a Disposição.

Ga binete da Prefeitura' de Curityba em 3 de Janeiro

de 1!J1

Càdido> .Ferreia .de".Abreu
AC'1'O N. 97

O l'J,'cleito do :Munjcipio uzandq das attribuiçõ.eí'\ de
cargo, concede ao einpregado Pharmaceutio da Diractoria

de I:Iygicne, Oscar PirGs de Albuquerque, 30 aias de licen
ça lla forma da Lçi, para tratar (le seus inte.ress,qs eorifor
ine l'((lUeréu.

Qabinete da Prefcitlra de Cur'ítyba, eni 11 do Janeiro

de lUlG.

Candido Ferreira de Abreu

O

.40'1'0. N. 98
Prefeito do llllllliqipio attndendo o requeI'imento

<lo cnipJ'egado, (Ji'iél Cobrador do 'l'lwsoureiro (la-Camara),
José l'\Jl:bcek, concede ao' mcsmo a exonera<;iío solicit.da.

Comllluni(lUec(J a ''l'he;;ouraria pUl'a os Çlevidos efiei-

tos.

Gabülete da Prefeitura, l1111 1{? ele J itneiro de 1"916.

Candido':Ferreira de 'Abreu

ACTO N. 99
O Prefeito elo Municipio dando sbluçftO

a expOSlçao

dada' pel.fl Sr: .8ire.ctQJ:> da.'Hygiene, nomear interinamente

1
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o cidadão Augusto Stcllfclel, para su1Jstituir o pharmaceu
tico, Osear Pires de Albuquerquc, na rcfcrida Directoria,
percebcndo os veúcimcntos marcados cm Lci.
Gabincte da Prefcitura, cm 18 dc Janeiro de lD16.

Candido Ferreira de Abreu

AC'l'O N. 100
O Prefeito elo .l\1unieipio da Capital, uzanclo das attri
buições dc scu cargo, conccde 30 dias dc licença com to
dos os vencimentos ao Dl'. Eelüardo Leite Leal Ferrcira Di
rector do Iústituto Pastcur, par tratamento dcsua saudc
conforme requcreu'.
Gabinete da' Prcfeitura de Curityba, em 25 de Jimeiro
ele 1916.
Candido Ferreira de Abreu

AG'l'Q N. 101

O Prefeito do MunicipIO tendo em vista o art. 16 das
Disposições Geraes da LeÍ Ôrçamentaria para () cOl'I'cnte

exercicio nomcia interinamente o cidadiío Marcilio Olintho
F'urtado para occupar o (1)-rgo de .uarda do Mercado do
}3atM, percebendo os vencimentos marcados na referiçla
T-lei.
• . rC"i" J :,',

Contando-se a nomeaçiio de 10 de Janeiro corrente, 'om

25 de Janeiro de 1,Dl 6..

Gabinete da Pref'eitura, em '25 dê Janeiro de. Ün6.

Candido Ferreira de Abreu

AC'l'O N. 102

O Prefeito elo Municipio conSIderando <[ue o contracto

firnuido com A. Freitas &' COlhp. em 4 de Janeiro de lD13,
foi cumprido e observando em todas as suas clausulas e
durante' o anno filido, resolve prorogar o mesmo contra c
to que vigorará até o fim do corrente exercicio com as
obrigal;ôcli es.tabelecidas com os mesmos contractantes, per
cebelldo a snbvencão eletcrininada no  11 do Art. D da Lci

Orçamcntaria

vigente, a contar de

10 do corrente em

diante.
Gahinete da Prcfeitura, C)11 26 de Janeiro de lD16.

Candido Ferreira de Abreu

",-,

.
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O Prf'feito elo lWunieipio, da Capital uzando das attri

buiçõe,s de cargo prorog'a por' ma'is 30 dias de lícenç:;t sem

vencimentos ao Pharmaceuticó, 'Oscar Pires de Albuqu.er.
que, confor.me 'pedia por telera:mma desta data,
Gabinete da Prefeitura, em 16 de Fevereiro de 1916.
Candido Ferreira; de Abreu

Ac'rÜ'N.,104

O Pr'efeito do Municipio da Capital uzando das at'tri

buições de seu cargo; resolve, por conveiiienias 'dos res'
pectivo serviços, remover o S'r. JOSé Pinto Nbvaes do 10

gar ae auxiliar da Gota de Leite para o de àúxiliar Te

chnico do, Instituto Pasteur em substituição ao Sr. Jbsé
Giolito ql1e solicitou sua e.xotieração, Ourosim, remove o
Sr. Ren'riqu.e Viante, do logar de agente da fiscalisação do
leite pai'à o de 'servente do mesmo Instituto Pasteur, per
cebendo, tanto este como aquelTe empregado, os vencimen
tos que lhe competirem.
Gabine.te da PlillleitUJ:a, ,em 22 de. Fevf;reirode' ,1916,
Candido F.erreira .de Abreu

AQTO N. 105

O Prefeito do Munlcipio uzando das attribuições de seu
cargo resolve dispensar o actuat encarregado do Mercado,
Marcilio Olintho Furtadú e nomeia, o cidadão Luiz Pinto
dar Rocha, par,a ef,íGctiv:amente Qc,cupar' p mesmo call'gll de
accôrdól com as disposjções ,ge:r;aes da Le.i Orçamental.'ia
vigente.
Gabinete da Prcfeitmla,. em 28,de,Fevereiro de ,1916
João Antonio Xav.iel'

ACTO N. 106
O Prefeito do MunicipiO' uzando das attribuições de
seu. cargo, concede; ao Coronel Eugenio, Ernesto ,VU'mond
a sua exoneração do cargo de thesoureiro da .camarac Mu
n.icipal .conforme, pe,dio e nomeia inte.rinamente para ,o
mesmo cargo o cidadão Antonio de BatTos,percebendo, ,os
vencimentos marcados na Lei Orçameutaria vigente.
Gabinete da Prefeitura, em 13 de Março de 1916.
João Antonio Xavier
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ACTO N. 107

O Prefeito do Município uzando das attribuições de

seul cargo) e por conveniencia do serviço, rs9lve designar

o fISGaI Geral rth.ur Von Meien pra o scryi,ço d.o Roc,io

e Urbano GraCla Filho, para exercer as funcções daquelle,

no quadro Urbano u:nbos ílom os mesmos vencimentos e

vantag'ens. qt!!;) lhes Gompeti'm por Lei.

João Antonio Xavier

AUTO N. 08
O Prefeito do Munic,pio uzando das. attribuições de
seu cargo e tendo em, vista 01' motí,vos, allegados em sua

petiçQ <:le '14 do corrente, conce.de ao requerente Oscar
Pires de Albuquerque, pharmaceutico ela Directori elelIY
giene" mais um mez de prorogação ele sua licença p,ara. t.ra
tamento de sua saude e. sem vencimentos.

GabInete da Prefeitura em .18 de Março de 1916:.

João Antonio Xavier

AC'l'O N. 109

b 'Prefeito do Municipio 'uzahdó das attribuições de
seu cargo, concede ao Vetcrinario da Gota ele Ieite, Faus
to Ferreira da Luz a exoneração que solicitou.

Gabinete da Prefeitura, em 18 ele Março de 1916.
.
João Antonio Xavier

ACTO N. 110
O Prefeito do Mtmicipio da Ciipital, üzando das attri
bniçõe$ do cargO' concede ao g'uâ'rda fiséàl José Julio dos
Santos, 30 dias de ferias conforme requereu.

GaÍJinéte da Prefeitura de Cürityba, em 24 de Março

ele 1916.

João Antonio Xavier

ACrl'O N.111
O Prefeito do Municipio uzánclb d'aS atttribuições de
seu cargo nomeia 'Ínterinamimte para guarda fisCàI a pé,
o 'cidadão Anastacio de Barros, percebendo os vencimentos
marcados na Lei Orçamentaria dó corrente exercicio.
Gabinete dá PrefeituI'a de Gurityba l° de Abril de
1917.

João Antonio Xavier

..!L
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O l"rcfeito do Município uzando dasattribuições de
scu cargo, Goncede ao ajudante da Directoria de Ooras,

Aristides de Oliveira, '15 dias de licença sem vencimentos

para tratar de seus interesses fóra do Estado.
Gabinente 'dá Prefeitüra de Curityba, em 10 de Abril
de 1916.
João Antonio Xavier

,

ACTO N. 113

O Pi'efeito do lVlunicipio da Oapital, de acéorao com o

Art. S" das Disposições Permanéntes tlü r{'i Orçamentaria
Vigeúte e ná forma til,! proposta do Sr. 'rhes.ouréiro dá Oa

mara, nomeia o cidadão .José de .:Barros 'para exercer as

funcções de Fiel Oollrador do 'l'hcsoiirciro, percebendo os
vencimentos marcados na Lei'.
'

Gabinl)te .dá .Preféitpra em 12. de Abril de 1916.

João Antonio Xavier

AOTO N. 1,14
O Prefeito do 1\1::unicipio da, Capital attcndendo a CO})
sideração .uddusida no reqpel'ünento, do funecionario,; Hen
rique .Jouve, concede, ao mesmo a exoneração do cargo que
occupava dc Feitor Geral, e nomeia para o mesmo cargo

o cidadão Antonio José Farraucho percebendo os venci
mentos marcados na Lei Orcamentaria.

Gabinete da Prefeitura e...w 26 de Abril de 1916.

João Antonio Xavier

AOTO N. 115
O Prefeito do Municipio da Oapital uzando das attri
buições de seu cargo, concede ao 2° Official do Oontencio
so, AlvarQ de An,drade, 30 dias de ferias na formá da Lei,

e a contar désta dâta.

Gabinete da Prefeitura em '26 de Abril de 1916 .
.João Antonio Xavier

ACTO N.116
O Prefeito do 1\funicipio uzando da autorisação da Lei
n. 451; de. 27 do corrente Goncede ao ajudante da Directo-

ria ele Obras Aristides d<> Olivcir'fl. ofto (8) mczes de licrn
ça, sem 'vencimentQ,' para tratar de seus interesses fóra do
Estado conJor,me requereu.
Gabinete. da re.eitura de OUL'itba, em 29,de Ahril de
1916.

JDão Antonio Xavier'

Aê'l'o N. 117

O Prefeito do Municipio.- teJJ.do em vista o contracto
firmado com o Dl'. Eduardo" T.lite, eal Fcrreira, para o
serviço do Infititt]to Pasteur, a Gü,ntar de lodo- corre,nte
em diante, resQlvedispensar os respectivos empregados do

Dr., Edúardo Leite I.lGal Ferreira1 .José Pinto Novaes Gio
lito, F:n;mcisco Citlldido de faula e Henriqu,e Vfllnte, que
eram, mantidos por esta Preetura.
Communique-se para os dV1dos effeitQs.
Gabinete 1a Pr.ofeitUJ:a e"m 2 dI) Maio- do, 19;1q.
João AntonIo Xavier
ACT ON".l18
O Prefeito elo Munici'pio da Capital tendo em vista a
Lei, n. 454 de. 29) 'de Abril 'ultirroo, nomeia o eidadão - Getu
lio! Requião, para; OI c-aq:ro de lnsp-eotor de Vehicultos; per1
cebndo :08 v'encimentos annnaes'maL'CadDS pela referida
Lei.
Ga:binete daPrefitnra,- 10 de Maio de 1916:,
João Antonio 'Xwviel'\ j
-'-

ACTO N. 119
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao func
eionario, Antonio Manoo}, rlru -Silvl1J, encarrcgado da Esta
tih'tica, 3Üi diaa de. ferias na forma. çli\oliJei cOluorme reque
reu.

Gabiue,ta da Prefeitura em; 10 (le ¥aioçle 1916.

João. AntoniQ' Xavier

AOTO N. 120
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao g'uar
da fiscal Luthegardes Ferreira da Costa 30 dias de ferias,
na forma da Lei n. 226 'dc' 22: de .J ai11eiro de 1908.
Gabinete- dai Pre£eitttra,em 12 de ,Maio de 1910_
João Antoirio XaJviell

11'

I
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, :A!C.'J:'D.N. 121
O Pre,feito ('Q lILunÍcjp)O da CJ1ital, c.oncede ao por
teiro lmiz RibeÍ1:,Q d .Anclradé; 30. d,ias de e.rias, de accor
do cQm a Lei n. 226 de 2 de J n,eir() de 108 Sell(Q subs

tituido pelo ajudante do aferidor.

Gahinete da ,PreGitura em, 16 de.JVIai9 de 1916,.

João Antonio Xaier

AOTD N. 122
O Prefeito do Mul1ieipio, .concede {lO Oontinuo, Anto
nio Julio dos' Santos, J5 diWS ele, Ifé;ris na ,forma .da T.Jei
n. 226 ,de, 22 de ,J'an,eir.o' de. 19. OS, c.Qufo:mIie ,rcqucil'êu.

GabineteJ da J?refeitnra. em' 23 .de u\:I:aio Ide H.16.
JoãO' AntQnio X:avier.
AGTO N. 123

'0 Prefeito do .J.\.[unicipio uzMdo' das att:r1buiõeS' de
seu cargo 'resolve prorriOve'l.' o 1° ôfficial Bcnigno Pinheiro

Lima.Tunior para o cargo de Contador Cll,t Dlrectoria do

Thesanroe Contâbilidad'e, par'a seu logar o funêciQJ:l'ario
Alihm' Marques ali Silva, 'para o logar deste, Manoel \laz
Lobo, para occupar O 10gAr' deste, '0'eI]1pr1egadó Jeremias
Prestes Branco auxíliar 'do .A:dmirüstrad01'.do Matadouro,

e 'para este 'ca'rgo nomeia O' cidadão Bermlrdiho ,de!quei
ra Ounha. Para ajuçlallte interino da Directoria .de -0bras,
o ê1dadãoEdmulldo'-8hporski com os vencimentos de 250$
mensaes.

Gabinete da Prefeitura em 25 de Maio de 1916.
João Antonio Xavier

ACTO N.124.

O Prefeito do 'Muriicjpip fénao em vista a 'Lei n. 454

de 29 !le AbriJ do corrente arino, que creou a secção de

vehi,eulos. Remove na,ra o cargo de auxiliares da mesma
Hccção os :l'uncci6.irarios Luiz Victorino Urdine Administra
dor do Matadouro e o
dactilographo
Geremias Prestes
Branco, e nomeia para o cargo de Administrador do Ma
tadouro o cidadão Feliciano .Ribeiro c para dactilographo
o cidadão 'l'argino Silvá, perc'ebendo este os vencientos

lhensa'es de 1'60$000 ménsaes e o auxiliar Vietorino Urdine
os vencimentos de 220$000 merisaes.

Gabinete daPrefeitnra de Curityba, em 30 de Maio
de 1916..
João Antonio Xavier

r:'
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ACTO N. 15
O Prefeito do Município uzando 'das l1ttribuiçães de
seu cargo conced ao Sr. Dl'. Alfredo de AflSis Gonçalves,
Director da Hygiene J\,'Iunicipal 30 dias de ferias é6n'for
me

requereu.

Gabinete da Pr_effit'ura de Curit'yba, em 30 de Maio
de 1916:

João Antonio Xavier
ACTO N. 126
O Prefeito do Municipio sciente do fallecímento do
cidadão Joaquim José, Pedrosa que exercia o cargo de So
licitador do Contencioso' Municipal e considerancl0 que a
vaga aberta pódé' deixar de ser preenchida tendo em vista,
não só o lado economico como tambem que o serviço que
estava affecto aquelle fl1nccionario pode ser desempenha

do pelo chefe Çla, relSpectiva secção, que já conta, cqm um

auxiliareffectivo, une é o segúndo officíal, pod'endo ai,l1da,

em caso de accumulp de serviço, solicitar Q conc.ursp de
empregados da Direç;tpria .d.o 'J:htisouro e Contabilidade,

resolve supprimir Q cargo de so,lcita40r 40 GontGncioso
Municipal, sujeitando este acto a apprÇlvação da Camara,
á ql},al se dará sciencia c.m sua proxima re].lllii,io.

Gabj]fete q Prefeit,ura de Ouritybat em q de J\mho

de 1916.

.f,oão Antonio Xav;ier

ACTO N. 127
O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de

seu cargo eonce4e a Urbano Graéia .Filho, Fiscal Geral, 30
dias de ferias na forma da Lei.

Gabineted Prefeitur, em 8 de Junho de 1916.

João Antonio Xavier

ACTO N. 128
O Prefeito do Municipiouzando das,' attribuiçães de

seu cargo concede a Adriano Garcia dos Sant,os, guarda
fiscal, 30 dias de ferias de al.{cordo .com a Lei.
Gahinete da Prefeitura, em 13 de .Junho de 1916.
João Antonio Xavier
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O Prefeito do Municipio uzando dás attrib\üções de

cargo, c.oncedc a Sebastião Velloso, guarda Municipal, 30
di.as de ferias, de Itecordo com a Lei.
Gabinete da Prefejtura, em 28 de .Junho de 1916.
João Antonio Xavier

ACTO R 130
O Prefeito do Municipio nzando das attribuiçães de
seu cargo, conce.de a .Tosé .Julio de Campos, guarda fiscal,
60 dias de licença com ven-Gimputos na forma da I.Jci.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Cnritya, em 10 de
Julho de 1916.
Jqão Antonio Xavier
ACTO N.131

O PrefeIto do 'Muneipiouzando dás attri,buições de

seu ca,rgo, concede 30 dias de íicença COlll vcncimentos ao

guar.da fiscal Sebastjão YeIloso, para tratar çle S\lÍt saude
na fornía dã Lei.
.
Gabinete pa Prefeitura de Curityba, em 28 de Julho
de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N.132
O Prefeito do MUnicipio uzando das attribuições de
seu cargo, concede ao Administrador elo Matadouro, Feli

eiano R'ibeiro, 90 dias de licença para tratamento de sua
'saude conforme requereu na forma da Lei, e nomeia inte
rinamente para substituil-o o cidadão Durval Ribeiro per
cebendo a: gratificação na forma da Lei.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 3 de Agosto

de 1916.

João Antonio Xavier

ACTO N.133
O I?refeito do Mup.icipio,da Capital, tenqp em vista a
Lei n. 461 de 28 de Julho do corrente anno, nomeia. o ci
dadãoPrancifico Chrisp,im da Silva Netto Pllrl\ o cargo de
leiloeiro, oficial da Municipalidade, fiem onus para o Mu
nicipio
Gabinete, da .prefeitura .de Curtyba,. em 4 de Agosto
de 1916.
João Antonio Xavier

6G -

.ACTO N. 134

OPl'efeitodo Municipio tendo .em vista a Lei 450, con
eedendo 3, .mezes de licença ,'ao Pharmlliceutico d'a Hyg.iene
Muincipal, Oscar Pires ,de Albuquerque, cujo tempo expi

rou a 21' domez ultimo, e não tendo 'aquelle funccionario

assm:midoas' func<}ões de seu cargo, resolve consideral-o

exonerado do cargo por aba1rdono do emprego.
Gabinete da Pre:l!eitulla ,de Ourityba, em 5 dc Agosto
,de 1916.

João .Antonio Xavier

,ACTO N. 135

O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de
seu cargo nomeia inte.tillamente para o cargo de ajudante
phnrnaceutico da Dircçtoria da ;rrygienc o cidadão A,.ugus

to StéU1'eld, perceben(iº os vencimentos que 1heco.mpeti
rem.

Gabinete da Prefeitnra de Unrityba, m 5 ck Agosto

de 1916.
João Antonio Xay;ier

.kCTO. N. 136
O Prefeito ,dó. Munieipio da Capital, por cOI'liVanieneia
do ser'v.-iço remove o fiscal .d,o Rocio, Arthur Voou Meien
para Q Quadro Urbano .desta cidadc e para o AAgar da
,quelle ar atual, lIJr.hanQG.racia, Frilho, com aSI msmas Qbri
,glJ;ções ,de seus. cargos.

Gabincte da Pri;J£eitura de Cllrityba, em3ü de,Agosto
de 1916.
João Antonio Ilivier

.:A:CTO' N. 1'37

O Prefeito do Jli1unicipio da Gapital uzando das attri

buições ae seu cargo, concede a Anselmo de Miranda Li
'1it, guardà Municipal, 30 dias de ferias de acoTdo .com
a Lei, sendo o mesmb substituido pelo guarda Francisco
C. de Oliveira.

Gabinete da Prefeitura de Gurityba, em 31 de Agosto

de 1916.

João Antonio Xavier
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MJ:TD N. 138
O PrefeitQ ,da Capital, cousideralildo a necesSidadc dc
ser .cffe.ctivada. a unificaç.ão .da Divida Ãctiv.a Municipal e
tendo emv;ista que esse serviço. poderá ser effectuado sem
a,ccl1\lscimQ de desp.eza, u.tilümndo ,pam' o mesmo os :empl'e
-gado.sJ exj;-r,D. numel.'arios,. resolve que os Directores da 'l'he
souraria e de Obras dirijam a unificação em livros .espe
ciaes -para cada uni dos impostDs, 'apllolVeitando para esse
serviço os referidos empregados extra-numerátillse envi
dandQ, 'os seus esfórço's llD ;sentido de ficar ultimada a uni
ficação no corrente exercicio.
Gabinete da Prefeitura unicipal de Curityba, em 6
de Setembro de 1916.

Claudino R. F" idos ,Santos

ÁGTO N. 139
O Prefeito do Municipio tendo em visita a rrepr.Menta
ção do Fisca GCl:al, de h.uj.e. datada; resolv suspender por
30 dias o guarda fiscal Luthegardes Ferreira da Costa, por
ter abandonado o edificio cTo Passo Municipal no dia 7 do
corrente e procedido de. modo contrario aos bons preceitos
de e.ctu,cação c moralidade.

Gabinelé .da PrcfeitUI:a de Ouút,ybai em ,9, de Setembro

de 1916.

. 'Cluiu,din.o . T!'. 9,os ,Sa;ntos

4.00IJO N. 140

O Pre1elto dp Munlclp'io uzando das attribuições de
seu cargo, concede a Manoe1 Vaz Lobo, segundo official da

Direetoria do Thesour,d 'e Co'litiabilidade, 30 dias de ferias
de. accoM.o com ,a Lei.

Gabinete da Prefeitur.a M'I'lnicipal de Gurity,bá, em 9
de de Setembro de 1916.
,Claudino ltl. iF ...dos' Santo's

.,AGT(j) ,N, 141
Q Prefeito ,do ;I\'hll1icip10' uzundo .das -attr-ibui(J0l)side
fieu .ca,rgo, conGde a. Alyaro oe AnçLnade, I>Ggl1ma.clo ,0J;ficial
da irecto:t;ia do Contencioso, 20 dias ile licenl}a p,arrou. tra
tar de sGus.fóra .do ;Estado. c.onf,orme r.equ.ereu.

G.abinete da Preifeitura. l\1.unicipal. de Curityba,. em 9

de Setembro de 1916.

Claudino R. F. dos Santos

!1
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ACTO'N.142
O Prefeito. do Municipio da Capital uzândo das attri
buições de seu cargo concede a exoneração
pedida ao
guarda fiscal a pé Ahastacio de Barros e nomeia para o
mesmo cargo o cidadão Oswaldo de Souza Branco, perce
bendo os vencimentos marcados na Lei Orçamentaria Vi
gente.

'Gabinete da Prefeitura d,eCurityba, em 10 de Novem
Qro de 1916.

Claudino R. F. dos Santos

ACTO N. 143
O Prefl'íito dôMüüicipio uzando das attribuições de
seu cargo, concede a Eduardo Eleuterio da Silva, guarda
"F'iscal, 30 dias de ferias de accordo com a Lei.
Gabinente da Prefeitura de Curityba, em 18 de No
vembro de.J916.
Claudino R. F; dos Santos

ACTO N. 144
O Prefeito do Municipio uútnâb das' attrib'uiçõe's ôe

seu cargo, conceôe a Antonio de Souza Aievedo, 30 dias de
ferias de accordo com a Lei.

Gabinete da Prefefturá de Curityba, em 18 de Novem

bro de 1916.

Claudino R. F. dos Santos

Ac.'ro N. 145
O Prefeito do Municipio uzandQ das attribuições de
se,u carg,o e nos termos do Art, 11 do De.ereto n. 52 de 7
de Dezembro de 1912, eonsiderand1:l li, necessidade de uma
per)'eita revisão de todos, ,'6S lançamentos de impostos de

frentes não edeficadas e muradas, visto a Lei 341 de 19
de Novembro de 1912 ter sido modificada pelas Leis n.
389, de 4 de Agosto de 1913, n. 402 dc 20 de Novembro

de 1913, n. 415 (le 7 de Fevereiro de 1914, n. 429 de 10
de Novembro de 1914; além da nova I..Jei n. 469 de 28 de
Outubro do corrente anno (Art. 26), considerando, ou
trossim, a necessidade do lançamento do novo imposto so

hre casas seni p1atibandas (Art. 10 da Lei Orça'mentaria

n. 469 dc 28 de Outubro do corrcnte anno) e da nova taxa

\ "
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de conservação de calçamento (Art. 21 da mesma Lei),
considerando, alem disso, a necessidade. da revisão do im
PQ&to de frentes não revestidas e muros não concluidos e
da reforma do lançamento da taxa. de calçamento .na for
ma da Lei n ..468 d'este anno,. resolve nomear em commissão
o DI; ..Adriano Goulin" 'l:argino Silva e Romão Vidal, ;para
fóra das horas do expediente, procederem a revisão e lan
,çameutQ dos impostos acima citados, para sua cobrança no
exerci cio vindouro na forma do Decreto h. 110 de 22 do
correllt,e petcebendo a gratificação estipulada pelo Acto

n. 10 de 10 de Dézembro de 1912.

Gabinete da Prefeit,ura de Curytiba, em 24 de Novem
bro de 1916.

laudino :R. F. dos, antos

--,-,

ACTON.146

O Prefeito do Municipio uzando <;las attribl1iÕes de

seu cargo, nomeia o funccionario Arthur Marques da Silva,
para £9a das horas do, ,expf;diente COmmum, 'a proceder o

lançamento do imposto de 'viação a ser cobrado no exerci
cio de 1917, por cujo serviço e escripturação perceberá a

gratificação de Us. 200$Qôà (duzentos mil reis).

Gabinete da Prefeitura dé Curityba" m 2i de Novem
bro de 1916.
ACTO N.J47
O Prefeito do Municipib tendo em vista a ,Lei Orça
mentaria n. 469 de 28 de Outubro do corrente anno e para
pod'erser feita a cobrança,na época marcada pelo Decreto
n. 110 de 22 do corrente, nomeia os Junccionarios Benigno
lima Junior, Silfredo Pedrosa e Octaviano Pischet, para
procederem o lançamento do imposto de Commercio e Offi
cinas do QuadroUrbano, e Rocio, e fóra das horas do ex
pediente, percebendo por esse serviço escripturado, a gra
tificação de Rs. 600$000 cada um.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 24 de Novembro
de 1916.

Claudino R. F. dos Santos

AüTO N.148
O Prefeito do Municipio tendo em vista a Lei 469 de
28 de Outubro do corrente anno e o Decreto de 22 do co1'-

70-

nerute lque mancou o pagamento dos impostos' para Q' exél'
meio' de 1.917:, r.esol¥é nomear os-1uncciona:rios Antonio
Uerderic.o ,da. .costa, Claro Cordeiro e .como auxiliar o
guar.da .Piscal Oswaldo ilT.anéo, paa: procederem ao Ilança
mento fóra ,das ,horas do cxpedãente, do imposto da 'l'axa
Sanifaxia, por cujo IseDviço' s.eitá pago a gratificação de
,500$00(;) aos primeiros Icd€lI 250$00Q ao segundo.
Gabinente da lre;feitura <de, 'Gurity,ba" 'em 24d No
vembro de' 1.916.
Claudino iR. F'. dos Santos

ACTO N. 149

O Prefeito dó Murti'cipio uzando das attribuições de

seu cargo concede a Manoel-Ferreira Junior, 30 dias de
ferias de accordo com a Lei n. 226 de 22 de Janeiro de
1908.

Gabinete daPrfeitnra de Curityba, em 5 ae Dezem

bro d'c'1916.

'Claudinb 'R. F. dos Santos
.-

ACtí'O N.,150

O Prefeito do Municipio uzando das attrihuiç,ões 4e

seu cargo, concede a Aristides de Oliveira, 2 dois mezes de
licença em prorogação da que lhe foi eoncedida pela Ca
mara Municipal pela Lei n.. .451 Aem vencimentos.
Gaoincte .. da' I?;refelÍtulJa deOumiiy.ba, 'em 29 de Dezem
bro de lli916.

Olaudino: .R. F; Idos -:Santos'
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x. 450 de 27 de ÂlJril de l!:l16, cOllcedendo licença para tra
taUlnto de saude, ao pharm,aceutieo, Munilfipal,
Oscar Pires de Albuqut;lrque.

N. 451, de 27 de Abril de 'l!:116, concedend'o lieença ao aju

N.452,

N .. 453,
N ..454,
N, 455;

N.456\
N. 457,

N, 458\

N. 459,

dante da DireetoEÍa de. O:bras Municipaes, Aris
tides de Oliveira oito mezes de licença, sem ven
cimentos.
idc' ,27 de ..Abril de 191G, 'autaxisaru1(') [L Brefeitura a
contractar o serviço dar. Gota de Leâte e Institu
'to Pasteur.
de '27 de Ab.cil de 1916, ,autorisarreia u conceder a
aposentadoria a Eugenio: ErnestO! Wi;nnond.
dWI29 de AbriL de; 1916, creandoa secção de 'V e1l i"
culos e lugareS' :de' empll'egados.
de 29, del\..bllil dC' 1916, 'autonsando aol J:cveslimcnto.
a parallelipipdos de .macadrum, Iruas e praças
regulando seu pagamento.
de 29 idel Abril dei 19(16\ -isentando da tllL.'(a de: 0:al."
çamento os' templos. religiosos. do Municipio.
de 29 de Abril de 1916, autorisandol a. emissão de
48 :000$000 em apol!ices' para o'sel!viço do Hag.
seio Publico.
de.i1'1de Maio deI 1916, isentaIlrit0de: impostoS' as
igrejascathoUeas da rua Saldanha, Marinho e
outra no Portão.
de, 28 de Julliode 1916,. concedendo te.ttrcno de 'ex •.
cesso a Guimarãés &. Com.

II
N. 460, de 28 de .Tulho de 1!H6, approvando o acto da Pre
feitura sob o n. 126 de 5 de Julho de 1916.
N. 461, de 28 de Julho de 1916, crealldo o cargo de leiloei
ro official da Prefeitura.
N. 462, de 28 de Julho de 1916, approvando o decreto n.
106 da Prefeitura de 29 de Julho de 1916.
N. 463, de 10 de Agosto de 1916, autorisa a emissão de
250 :000$000.

N. 464, de 1° de Agosto de 1916, concede a gratificação a
Carlos Weigert Filho.

.

N. 465, de 20 de Outubro  1,91'61 \3011'Qed:elldo terreno de
excesso ao' Dl'..João' Ca'rIQS Gutierrez.
N. 466, de 23 de Úutührõ de 1916, applicando aos propric
tarios de terrenos não murados em ruas calça
das na Ia zona as disposições da Lei n. 429.
N. 467, de 24 de Outubro de 96, mandando contar tempo
ao 1° primeiro official Antonio Scheleder.
N. 468, de 28 de Outubro de llp, reduzindo a Taxa de

Càlçámen'to a maeadam para Mo reiS" m'2.
N. 469, dt'r 28 de Outubró ae 191\), orçandp a Reççita e Des
J?ezas para ó exerclcio de 1917.
DECRETOS
N. 101 de 21 de Fevereiro de 1916, abrindo eredito extra

ordinario 'Para pagalllento da 'impressão ,de Map
pas Munieipaes.
N. 102, de 22 de Fevereiro de 1916, abrindo credito extra
ordinario 'Para pagamento ao auxiliar da Drec-,
toria de Obras.
N. 103, de 29 de Abril de 1916, marcand'o preços para os
quartos do 'Mercado. do Batel.
N. 104, de 23 de Maio de 1916, Abrindo credito extraordi

nario para pagamento de Januario Chagas Bar
bosa, aposentado.
N. 105; de 7 de Junho de 1916, -abrindo credito extraordi
nario para pagamento de gr:atificação ao dr.
Adriano Goulin.
N. 106, de 11 de Junho de 1916, Desapropriando a ehacara
Bittencourt.
N. 107, de 4i de Agosto dc 1916, emittindo apolices para 'pa
gamento de divida da estincta Commissão de
Melhoramentos.
N. 108. de 10 nc Agosto dc 1916, emittindo apoliccs para o
serviço do Passeio Publico.

I
I'

IH
N. 109, de 24 de Agosto d 1916, abrÜldp credito extraordi
IJario parq pagamento da desapropriação da
chacara I?ittencourt.
N. 110, de 22 de Nove.rubro, d 1916, marcal).do a época para
pagamento
191,7.

de

impostos

para: o
.

exercicio

de

N. 111, de 22 de Novem,hro de. 1916,a,bdndo ,creç1ito extra
Qrdinario para pagamento de â. Freitas & Coma.

N. 112, de 30 de Novembro de 19.!fi, mandanc\o ab.onar 1001°
ao fl.ll}ceionario Anto,nio Scheleder.

Ac'ros
N. 96, de 3 de J an()iro de 1916, lwmeando JQsé Forbcck
.
para cobrador dos impostos Municipqes.
N. 97, de 11 de .J'aneiro de 1916, concec\qndo jicença ao

pha;rmaceutico Oscar Pite$ ele Carvalho A..lhu
querque.

N. 98, de 15 de .Janeiro (le 1916, conce'tlendb a exoneração

.

ao erúpregfdd José ForbeJk.

N. 99, de 18 de Janeiro de 1916, nomiarido interinamente

Augusto Stelfellp para substit\lÍo do pha:cma

ceutico Oscar Pires' de Albuquerque.
N. 100, d 25 ae Janeiro de J 916. conceçlendd licença aQ
Dr, Eduardo TJe'ite IJeill FÇl.rreira, Director do
Instituto Pasteur.

N.I01, de 25 de Janeiro dê 19'16, nomeando' interinamente
Marcilio Furtado para. guarda do l\:f,erGado do
Ba'féI.

N. 102, de 26 de Janeiro de.1916, prbro'ando Q contracto
com A, Freitas, & Comp.

N. 103, de 16 de Fevereiro ae 1916. prorog-andó' por 30 dias
a licença concedida 11 QscarPires de Carvalho
e Albuquerque.

N. 104, de 22 de Fevereir'o de 1916, RemovendQ emprej.!'a

dos d'o' Instituto Pastem.

N. 105 de 28 de Fevereiro de 1916, dispensando b encarre

gado ao Mercado do Batel c nomeia' Luiz Pinto
da Rocha.
N. 106, de 13 de Março' de 1916, concedendo à exoneração
a Eugenio' Ernesto Wirmond, e nomeia 'J.'hesou
reiro Antonio de Barros.
N. 107, de 17 de Março de 1916, designando Arthur Von
Meien para fiscal Geral dd Rocio e Urbano Gra
cia Filho para a "Cidade.

11:
I

N. 108; 'dê 18' de Murçô de 1916,prorol:tndo por mais Bo 'l
dias a li'cj.lnça de Oscar; Pites de' Albuquerque.
N. 109, de 18 de Março de 1916, concedendo a exoneração

a Fausto Ferreira da Luz V'eterinario da Go'ta

de Leite.

N. 110, de 24 de Março de 1916, concedendo ferias ao Guar
da José. Julio dos Santos.
N. 111, de 1° de Abril de, 1916, noíneiando interinamente
Anastacio dê Barros' para guarda a pé.
N. 112, de 10 Bc, Abril de 19l6, c(jncedend'o lfcença' a Aris
tides de Oliveira..

N. 113, de 12 de Abril de 1916, nomeando José de Barros,
cob-rador do heoUl'eiro.

N. 114, de 26 d Ahrild.e 116, eon..cedendp exo,neração a

:HCJíLriq,l;tE;J. J,o,uve, feitor geral e nqml;lia Antonio,
, ,
José. faliracho. paJ;a O eQ.:ç'go_
,
N. 115, de 26 de Abril de 1916, concedendo ofrÚ1,s a Alva
,1'0 de, An.drade.
N. 116, de 29 de Abril de 1916, ,(wuc,edj.)nÇ!.o oito mezes de

liceça:sem ,,ncim.entos a Ar:is,tid'es der Oliva¥,u,
aj;uap.te. da Dir:ectoria de. OhÂa,..

N. 117, de 2de l\fQio de< 1916, qispensanc10 os. empregados

do fustitu,to Pastc,us Gn;t virtude de- contracto.

N. ns, qe. 10 de Maio, le 1916, nomeando GetuliOt Inspector

de Vehicu1os.

N. 119, de 10 de Maio de 19..16; cOIl,cedeI;tcj:o fedas a 4nto
nio ¥anoel da Silv.a.
N. 120, de 12 de Maio de 1916, concedendo :fieJ:Ías ao Guar
da Juthegardes Costa ..

N. 121, de 16 de Maio ç'\e 1916;, coc;e.dendo erias ao por
teiro Luiz,. de. Andrade.

N. 122, de 23 de Maio de 1916, cQ)).cedendQ ferias ao conti
nuo AntonIO Julio dos Sant.os.

N. 123, de 25 4e Maio de. 1916, promovcnp'o Df! cmpregaJ
dos Benigno Lima Junior, Ar;tJmr Marques da

Silva, Manoel Vaz Lobo, Jeremt:as Prestes Br,an
co, e nomeia. Bernarqino de- Siquira Cunha e

Edmundo Saporski.
N. 124-. dec 30 de .Maio de 1916. l'cmo:veudo empregoa.do e
nomeando o eida:dão Pt>lici'lD:o Ribeiro para Ad
ministrador do Matadouro e TUl'gini); Silva para
dactilographo.
N. 12'5, de 30 ,de Ma,io de 1:916, cÓl1cwdendo ferias ao Dl'. Al
fredo de Assis Gotl<;a1ves.

1

1 \1

v
N. J:26j da 5. de .1lUlho ele 1 !)1.6, sll..PPl'illÜl1.do o Cllrgp rlD su
lici:tador do Conten.G.iQs,o.
N. 127, de 8 de Junho de 19J:6,. COIH;ecLqJld.o ,f\lpiat> a Urbano
Gracia: Filho., riscal geral.

11

N. 128, de S de Junho ,de. 1trt6, cOlHedendo feuias ao guar
da Adriano Garcia :dós Santos.
N. 1'29, de 28 de Junho de' 19l6, eoneeclendo ferias ao. Guar

da Sebastião Vellosô.
N. 130, de 10 de Julho de 1916, concedendo iieeilça ao guardà: Jo'sê Jluliodbs Santos.

N. 131, de 2$ de Julho dt: 1;916 éoneedenélo li.cença ao guar
(l'a Sebastião 'Velioso.

N. 132'1 de 3, de Agosto de 1916, concedendo licença a Feli
ciano Ribeiro, p'<1-:r:a. tra1{am,e1,lto de saude, e no

meiando intcrinamente Durvàl Ribeiro.
N. 133, de 4 de Agosto de 1916, nomeiando Francisco Cris
pim da Silva Netto para leiloeiro Municipal.
N. 134, de 5 de Agosto de 1916, conciderando exonerado o
pharmaceutico Oscar Pires de Carvalho Albu
querque.

N. 135, de 5 de Agosto de 1916, nomeiando interinamente
para ajudante de pharmaceutico da Directoria
de Hygiene, Augusto Stelfelld.

N. 136, de 30 de 1916, re!Üinlendo Arthur Von-Meicn fiscal
geral, para cidade. e 'Urbano Gracia Filho para
o serviço do Rocio.
N. 137, de 31 de Agosto de 1916, concedendo fcrias ao guar
da Anselvo Miranda.

N. 138, de 6 de' Setembro de 1916, mandando proceder a
unificação da Divida Activa Municipal.

N. 139, de 9 de Setembro de 1916, suspendendo o guarda
Luthegarde Costa.
N. 140, de 9 de Setembro de 1916, concedendo ferias a Ma
noel Vaz Lobo.
N. 141, de 9 de Setembro de 1916, concedendo licença a Al
varo de Andrade.
N. 142, de 1° de Novembro de 1916, concedendo exoneração
ao guarda Anastacio de Barros e nomeiando
Oswaldo de Souza Branco para o mesmo cargo.
N. 143, de 18 de Novembro de 1916, concedendo ferias ao
guarda Eduardo Eleoterio Silva.
N. 144, de 18 de Novembro de 1916, concedendo ferias a
Antonio de Souza Azevedo.

'"

VI
N. 145, de 24 de Novembro de 1916, nomeiando a commis
são de lançamentos de frentes não edificadas,
calçamento's e outros.
N. 146, de 24 de Novembro de 1916, nomeando Arthur Ar

thur Marques da Silva para Q lançamento do
imposto de Viação.
N. 147, de 24 ele Novembro de 1916, nomeando commissão
para o lançameI],to do imposto de commercio e

officirra:lil.
N. 148, de 24 de Novembro de. 1916, nomeando commissão
para o lllrnçamento p,a Taxa Sanitaria.

N. 149, ele 5 de Dezembro de 1916, concedendo ferias ao
guarda Mau,pel Ferreira Junior.

N. 1l50, de 29 de Dezembro de 1916, prorogando a licença
de Aristides de Oliveira.
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LEI N. 470

O Prefeito do Municipio, faz saber que a Camara Mu
nicipal decretou e eu sancciono a, lei seg'Ltint:
Art. 1° - Fica prorogado por mais um armo fi Ijei
n. 339 de 13 de Novembro de 1912, r{';ogadas :1S disposi
ções em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, l'lYL 24
de J aeiro de 1917.
João Antonio Xavier
Publi cada nesta Secretaria, em 24 de Janeiro de 1017.
O Scre1ia:rio, Claro Cordeiro.

LEI N. 471
O Prefeito do Municipio da Capital, faz saber que a

Camara Municipal decretou e eu sancciono a Lei seguinte:
Art. unico. - As certidões negativas de quitaçiio de'
impostos Municipa.es, pagarão os emolumentos fixos de Rs.
5$000 cada nma; revogadas as disposições em contrario.
Gabinet.e da, Prefeitura Municipal de Coritiba, em 24
de Janeiro de 1917.
João Antonio Xa.vier

Publicada nesta Secretaria, em 24 de .Janeiro de 1017.
O Secretario, Claro Cordeiro.

----------------------------
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LEI N. 472

O Prefeito do Municipio, fiaz saber que a Camara Mu
nicipal decrtou e ,eu sancciono a Lei seguinte:
Art. 1° - Fica, o Prefeito Municipal
autorisadoa
transferir para o'ultimo dia util dos mezes de Marco e S

tembro de cada anno o sortcio dasapolices da di,,:ida pu

hEca Municipal.

li Unico. - O pagamento de juros das apolices conti

rlll&rf! a ser feito no dia 31 de Janeiro e de Julho de cada
atino.

f

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 24

de Janeiro de 1917.

João Antonio Xavier
Publicada nesta Secretaria da Prefeitura, em 24 de .} a

neiro de 1917.

O Secretario. Claro Cordeiro.

LEI N. 473

O Prefeito do Municipio, faz saber que 'a Camara Mu

nicipal decretou eeu sancciono a Lei seguinte:
Art. 1° - Gosarão de abatimento de 5°[° os contri
buintes que satisfizerem em dia o pagamento dos impos
tos divididos aos paragraphos de 1° a 20 da 'l'abeIla de
impostos.
•
Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 25
de Janeiro de 1917.

João Antonio Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 25 de .Ja
neiro de 1917.

O Secretario, Claro Cordeiro .

.LEI N. 474

O

Prefeito

do Municipio faz saber que a Camara

Municipal, decretou e eu sancciono a lei seguinte:

Art. unico. - Fica aberto o credito espeeial de Rs.
500$000 para oeeorrer ao pagamento no eorrente exerri
cio do auxilio para locomoção do Fiscal de Obras; revoga
das as disposições em contra,rio.

5Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, Im 25
dc Janeiro de 1917.

João Antonio Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 25 de ;Ja
neiro de 1917.
o Seeretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 475

A Cama,ra Municipal da Capital, decretou e eu sanc
ciono a Lei seguinte:
Art. 1° - Fica o Prefeito autorisado a chamar COll
Clll'rüntes para ia construcção de um grande mercado cen

tntl, baseado nos moldes modernos e em estabelecimentos
congeneres.

Art. 2° - O Contra,ctante, cuja proposta for acceita
ficará com o direito a percepção das rendas do referido
mena,do dumnte o prazo que for convencionado.
 unieo. - O Prefeito deverá escolher o local apro
priado á construcção, na parte central da cidade.
Art. 3° - Será desapropriado o inllnovel sobre que re
cahir a escolha do local, e as expensas do constructor se
fará :a indemnisação respectiva, caso não seja designado
alguma praça, ou terreno Municipal para tal fim.
Art. 4 - A autorisação constante desta Lei, não de

verá tra7.t'r nenhum onus pata os eofves Municipaes.
Art. 5° - Revogamcse 'as dispoRições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipa.l de Coritiba, em 18
de Abli 1 de 1917.
João Antonio Xavier
Publicada nesta Secretaria, aos 18 de Abril de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 476
A Camara Municipal da Capital decretou c eu s'anc
ciono a Lei sleguinte:
Art. 1" - Ficam dispensados do pagamC'nto, da taxa
de calçamento os predios quractualmente possue a Irman
da,de da Aanta Cas'a (lr :vrisericorclia rmquanto a ella per
tencerem.

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

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 25

de Abril de 1917.

João Antonio Xavier.
Publicada nesta Secretar.ia, em 25 de Abri Ide 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 477

A Camara Municipal da Capital decretou e cu sanc
ciono 11 Lei seguinte:
Art. 1° - Ficam isentos de appro'Vação de plantas e
alinhamentos assim como de qualquer emolumentos os edi
ficios que forem
construidos a maás de 1 kilometro do
quadro urbano.

Art. 2° - Exceptuando-se os edificios e muros que fo
rem construidos no prolon"amento da. Avenida do Batel
até o Seminarioe as estradas principaes dos arrabaldes
Portão, Juvevê até o ponto terminal da linha de bondes.

 Unico. - As edificações que forem feitas até 1 ki
lometroalem do quadro urbano ficam sujeitas,  alinha
mento e approvação de planta, sendo aquelle e esta isen
tos de ,emolumentos.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba,em 25
de Abril de 1917.
João Antonio Xavier.
Publicada nesta Secretaria, em 25 de Abril de 1917.
O Secr,etario, Claro Cordeiro.

LEI N. 478

Art. 1° - Fica creada na tabella. de impostos, da Lei
n. 469 de 28 de Outubro de 1916, mais a taxa de Rs ... ,
150$000 mensaes, paraespetaculos para as casas de cine
matographos, que preferirem pagar o imposto por mez,
adiantadamente; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 25
de Abril de 1917.
João Antonio Xavier.

Publicada nesta. Secreta,ria, aos 25 de Abril de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

-7 LEI N. 479

A Camara Municipal da Capital decretou e eu sanccio
no a Lei seguinte:

Art. l° - Fica o Prefeito autorisado a abrir concur
rencia,.. logo que terminarem os actuaes contractos, pelo
prasa que julgar conveniente, para o arrendamento dos
serviços da Gotta de I.Jeite e Instituto Past,eur.
 Unico. - No contracto para arrendamento do Ins
tituto Pasteur, deverá ficar determinada: a obrigação, por
parte do arrendatario, de tratar gratuitamente os doente!",
pobres que se apresentarem no estabelecimento com guia

da Prefeitura, do Chefe de Policia, e Delegado Auxüiar.

Art. 2° - O Prefeito fica autorisac1o a entrar em ac
cardo com o Governo do Estado, 'afim de dar a necessaria
applicação ao auxilioautorisado pelo Congresso do Esta
do a favor do Instituto Pastem'.
Art. 3° - Revogamcse as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 26
de Abril de 1917.
,
João Antonio Xavier.
Publicada na, Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 26 de Abril de 1917,
O Secretario, Claro Cordeiro.
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LEI N. 480

A Camara Municipal da Capital decretou e eu sancc,io

a Lei seguinte:

ArL Unica. - Os predios que se tiverem de construir

i  t:r n rua 15 de Novembro entre a Associação Commercial até
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a: Avenida Coronel Imiz Xavier, terão tres ou mais pa vientos; revogadas as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 26

Abril de 1917.

João Antonio Xavier .
Publicada na Secretaria dai Prefeitura Municipal de
em 26 de Abril de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 481

A Camara Munic.ipal da Capital decretou e eu sanc
ciono a, Lei seguinte;

C,

-8,

I

I

I

Art. Unico. - Fica o Prefeito autorisado a conceder
a João de 1-<a;ra pelo tempo que julgar conveniente, per
missão, mediante
eontraeto lavrado na Prefe,itura, para
vender no Merca,do desta Capital a carne dos porcos aba
tidos na sua Xarqueada, uas condições elo eontracto la
vrado com o Sr. Julio Ga,rmatter em data de 14 de Janei
ro de 1915; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Preíeitur,a Municipal de Coritiba, em 26
de Abril de 1917.

João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria ela Prefeitura, em 26 de Abril
de 1917.

o Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 482

A Camara Municipal ela Capital decretou e eu sancClO
no a, Le,i seguinte:

Art. Unico. - Fica o prefe.ito autorisado a, dispensar
o Sr. Eleuterio Carneiro do pagamento das taxas sanita
rias venc.idas até 31 de Dezembro de 1916, a que estão su
jeitas seus predios sitos ás ruas Visconde de Guarapuava,
Amazonas Torres e Mariano '1'orres; revogadas as disposi
ções em contrario.
Gabinete da PrefeitUl'a Municipal de Coritiba, em 26
de Abr.il de 1917.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 26 de Abril de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 483

A Camara Municipal da Capital decretou e eu sauc
c.ionoa Lei seguinte:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo Munic,ipal autorisa
do a desapropriar por utilidade publica, o predio n. 2 da
Pra:ça Tiradentes, requerida por João Schmidt, José Paci
fico Fatuche & Irmão, André c Luiz Cunha Junior, nma
vez que os mesmos contrilmam com a importancia a des

pender com essa desapropriaçflo.

I
.,
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Art. 20 - Revogam-se as disposições em' contrario.
Gabinete da Prefeitura, Municipal de C orit,ib a, em 26
de Abril de 1917.

João Antonio Xavier.
Publicada na Secreta ria da Prefeitura Municipal de

C'oritiba, em 26 de Abril de 1917.

O Secretario, Claro Crdeiro.

 f '.:
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rJEI N. 484

A Camara Munic,ipal da Capital decretou e eu sanc
ciono a Lei seguinte:
Art. 10 - ]'ica concedido a, José Graitz, ou a empreza
que o mesmo organisar concessão pp,lo pra,zo de vinte e cin

co anHOS, para construir casas destinada', a funccionarios
flublJ.!o" iVIunicipaes, activos ou inactivos. llue com o mesmo
contractarem directamente, sem intervenção e responsabi
lidade do govcrno Municipal, mcdiante consignação men
sal de uma quota, não superior a um terço de seus venci

mentoSI.

''N r

Art. 20 - O Governo Municipal se compromette: 1)
a descontar e entregar
mensalmente aos concessionarios
as quotas dos vencimentos a que tiverem direito os func
cionarios e que, pelos mesmos forem devidamente consi
gnadas, para pagamento dos predios que mandarem cons
truir; 2) a não conceder a outrem iguaes favores aos dai
presente Lei, desde. que o concessionario mant,enha a sua
emprel'Ja em relativa actividade ou justifique as interrn
pções.
Art. 1° - Os predios construidos pelo sconcess' ona
rios, dentro do municipio, em virtude da presente Lei e da
IJei estadoal n. 1694 de .26 de Março do corrente anno,

gozarão durante o prazo de dez annos, do abatimento de
cincoenta por cento no imposto predial a que estiverem
sujeitos.

Art. 4° - No contracto a, lavrar com o concessionario
a Prefeitura estabelecerá causulas que julgar convenien
tes aos interesses do Municipio, de accordo com a propos
ta do concessionario.

Art. 5° - Revogam-se as. disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 27

de Abril de 1917.

João Antonio Xavier.

------'=a",--

-10 Publicada na Secretaria da Prdeitn'ra ele Coritiba, em
27 ele Abr.ll ele 1917.
o Secreatrio, Claro Cordeiro.

LEI N. 485

A Camara Municipal da Capital decretou e eu sane
cintw a Lei seguinte:
Art. lo _ A rua que parte da Praça Aurea na direeçiio
norte l' a prAça da Ordem passam a denominar-se, respeeti
V[lIY:fllte. para "Coron<,l Enéas" e rua "Fernando Simas".

Art. 20 - Ficam d.enominadas: Praça "Oswaldo Cruz"
II Praça 21 de Abril, Praça" Aurea" a Praça aberta nas
Villas Aurea e Dl'. Anto lÍo Candiclo: "29 ele Março" a pra
ça nos trrrenos de

l'Ultr nio Mann.

Art. 3° - Hevogam-sleas disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Munieipa.l de Coritiba, em 27
de Abril de ]917.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefe,itura Municipal de
Coritiba, em 27 de Abril de 1917.
O Secreatrio. Claro Cordeiro.

I-lEI N. 486

A Cama,ra Municipal da Capital decretou e eu sane
ciono a Lei seguinte:
Art. Unieo. - Fi oa o Prefeito llutorisado a cOIceder
um anHO dc licença S<'lIl vencimentos. para tratar de sua
saUflp. onde lhe convier. ao 8<'11hor Aristid<'s de Oliveira,

A.iudnt<' ela Dirretorifl' rlf' Obras Municipaes; revogadas
as d ispoições em contrario
Gabinete da Prefeit"rn Municipal de Coritiba. em 27
de Abril de 1917.

João Antonio Xavier.
Pu blicada na Secretaria da Preí<,itnra Municipal de
Coritiba, <,m 27 de Abr.il de ]917.
O Secreatrio, Claro Cordeiro.

LEI N. 487

A CamA1l'a Municipal da Capital decretou (' cu sanceio
no a Lei seguinte:

1
.

,
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Art. 1° - :B'ica o Prefeito lVIunicipal autorisado a abrir



concurrencia publica, por prazo nun0a inferior a 90 dias
dentro e fora do Estado, para a, construcção e exploração
neste lVIunicipio, de um matadouro modelo do typo "Pa
cking-Houses" com frigorificos e outras dependencias acon
selhadas pelos processos mais moderno,s de matanças de
ga,do grosso e miudo, de benefic.iamento da carnes e dos
residuos, com capacidade para abater e beneficiar, diaria
mcnte pelo menos duz.entos e cincoenta cabeças destina,das
ao consumo da, Capital e a exportação.
Art. 2° - A exploração

do matadouro modelo :,erá

feita por prazo não excedente a trinta annos, findo o qual
as .installações então existentes reverterão sem onus e em
perfeito estado de conservação para. o lVIunicipio.

Art. 3° - O local para a construcção do matadouro
modelo, dependerá de approvação da Prefeitura, que fica
autürisada a proceder ás desapropriações necessarias, por
conta do proponente.

Art. 4° - Alem de todas as dependencias necessarias
a um matadouro modelo, o proponente se obrigará ao es
tabelecimento de pastagens com boas aguadas para de
posito do gado a ser abatido bem como a manter um stock
de gado para o consumo da cidade durante quinze dias'.
Art. 5° - O pra,zo maximo para a construcção do ma
tadouro modelo será de dois allOOS e os concurrentes de
verão instruir as suas prqpostas com uma planta orçamen
to e minuciosa descripção do estabelec.imento.

Art. 6° - O proponente deverá estabelecer as contri
buições com que concorrerá para os cofres municipaes so
bre o gado abatido para o consumo dia rio da capital, par
tindo da renda liquida actual e ascendendo gradualmen

te, sempre de accordo com a taxação legal, até o fim da
concessão

e bem assim sobre que

abater para os outros

fins, como frigorificaçáo Xarqucada, conserva, salames,etc.
Art. 7° _ A Munic.ipalidade concederá ao proponen

te isenciio dos impostos que recahirem sobre o estabeleci

mento. 'bem como sobre a impor, ação de materiaes desti

nados' ás instaUações, e sobre a, exportaçllo deells pro

ductos, concorrendo tambem com os seus bons officios no

sentido de obter o concessionario, isençiio de impostos es
tadoaes e federaes.

-12-

Art. 8° - O eoncurrente poderá incluir na '5lUl, propos
ta o arrendamento do aetual matadouro pelo praso que de
correr até a inauguração <lo novo estalJelecimento.

Art. 9° - Os contractantes deverão garantir a execu
ção do contra,eto com uma caução de Rs. 50 :000$000 pelo
menos, e deverão tambem depositar annualmente nos co
fres da Prefeitura, seis contos de reis para as despezas de
fiscalisação .
.d.l.t. 10 - A Prefe,itura estabelecerá as clausula,s que
julgar convenientes para assegurar os interesses muniei
pae e a perfeita execução do contracto impondo a condi
ç:io de revisões periodicas afim de melhor ga,rantir os be
Leficios para o Municipio.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrario,.

Gabinete da Pre.feitura Municipal de Coritiba, em 24
de Maio de 1917.
João Antonio Xavier.

PulJlicada na Secreta,ria da Prefeitura Municipal dc
Cc ritiba, em 24 de Maio de 1917.
O Secreatrio, Claro Cordeiro.

LEI N ..488
A Camara Municipal da Capital decretou e eu sanc

ciono a Lei seguinte:

Art. 10 - Todas as casas commerciaes' desta Capi
tal, com excepçáo de pharmacias, charutarias, cafés e res
taurantes fecharão ordinariamente ás d.ezenove horas e nos

di.1S ferIados ao me,io dia em ponto, sendo que nos diar.;:
7 de Setembro anniversario da nossa emancipação politica;
15 de Novembro anniversario da Republica Brazileira; 19
de Novembro, anniversoario do Decreto que instituio a fes

ta Crivica da nossa bandeira, e aos domingos o commer0Ío
não funccionará.

Art. 20 _ Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 30

de Julho de 1917.

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefe:itura Municipal de
Coritiba, em 30 de Julho de 1917.
O Secreatrio, Claro Cordeiro.

II
- 13LEI N. 489

A Camara Municipal de Coritiba, decretou c eu s'anc
ciono a Lei seguinte:
Art. Jo - Fica o Prefelito autorisado a offerecer ao
Governo Federal um terreno apropriado para quartel, sem
onus pam. a União.

Art. 2° - Hevogam-se as disposições em contrario.
Gabinete dai Prefeitura l\lunieipal de Coritiba, em BI

de Julho de' 1917 .

João Antonio Xavier.
Publicada na Secrehina da Prefeitura Mumcipal de
Curitiba, em 31 de ,Julho de 1917.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 490

A Camara Munieipal de Coritiba, decrctou e eu sanc
cioJl') a Lei seguinte:
Art. 1° - Fica o Prefeitoautor,isado a conceder á So
ciedade Benificente 28 de Setembro mais prazo dc 2 annos
para concluir o predio social, emprorogação ao concedi
dJ pela Lei n. 284 de 19 de Maio de 1911.
Art. 2° - Hevogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31
d Julho de 1917.

João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em31 de Julho de 1917.
Claro Cordeiro. Secretario.

LEI N. 491

A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu sanc
cionoa Lei seguinte:
Art. 1° _ Ji'ica o Prefeito autor.isado, desde já a fazer
por cont:racto ou administrativamente, as obras necessa
rias para o melhoramento das Praças Santos Andrade e
'Senador Correia, de accordo com o projecto e orç'amellto

organis,ados pela Directoria de Obras Muuicipaes.
Art. 2° _ Para occorrer ao pagamento a-esses e outros
melhoramentos, fica o Prefeito autoriis,adoa pôr em cirll-

,

I
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lação letras até o valor de. Rs. 80 :000$000, contanto que
sejam, mensalmente, resgatadas, no minimo Rs. 2 :000$000.
Art. 3° - As letras postas em circulação, em virtude

desta Lei, serão ,a,cceitas pela 'l'hesouraria Municipal para

pagamento da 'l'axa Sanitar;ia e dos impostos de terrenos

llÍt0 eClificados, foros e commercio, este ultimo apenas o
vencido a,té o exercicio de 1916.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31

de Julho de 1917.

João Antonio Xavier
Publicada na Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31

de Julho de 1917.

Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 492

A CamaTa Municipal da Capital, decretou e eu sanc
ciono a Lei seguinte:
Art. unico. - Ficam isentos do imposto de Uommflr
cio e Officinas, pelo prazo de cinco anHOS a conta,r da data
desta Lei, os 'estabelecimentos que se montarem neste Mn
nicipio destinados a immunisação de cereaes; revogadas
a:;, disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 1 de
Ag'osto de 1917.
João Antonio Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 1 de Agosto de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 493

A Camara Municipal ele Coritiba, decretou e eu sanc
ciono a Lei seguinte:
Art. 10 _ Fica ,estabelecido () praso maximo de quatro
mezes para os proprietarios de casas sitas no perimetro
urbano. servidas pela rede de exgotos, que ainda não pos
suirem ,esse serviço fazerem as respectivas installações.
 {Tnico. - As casas que, findo o praso do presente
Art. n[lO tiverem serviço sanita rio serão interdictadas pela.

-lÕ -

IIygiene Municipal e não poderã o ser ha bitadas,enquan
to não satisfizerem ás exigencias da Lei.
Art. 2° - Os propretarios elas casas, com serviço sani
tario que precise ser reformado e melhorado, deverão fa
zel-o no prazo da intimação, não excedente de oito dias;
e se o não fizerem, além da multa a que estão suj,eitos,

será o serviço executado por sua conta pela Prefeitura Mu
niciaI.

Art. 3° - Fica o Prefeito autorisado a reformar o re
gulamento de Hygiene municipal, estabelecendo rigoroso
serviço de inspecçfto publica, domiciliaria 'e alimentar.

 10 _ No regulamento que expedir, o Prefeito pode
rá impor as seguintes penalidades aos in£ractores: cassa
ção dE' licença; multa de 1\s. 5$000 a Rs. 500$000; elimin'l,
ção immediata de fócos ele 'miasmas e a destruição de ali
mentose frnctas, não sansonadas ou deterioradas.
 2° - A Prefeitura determina,rá o prazo da execu
ção elas multas de modo que, na data ela imposição da
pena, fique o infractor intimaelo a pagaI-a no prazo mil.:-::i
mo da T.Jei.
Art. 40 - Fica exprcssiamente prohibida a v,enda ele
fructas, que não estiverem perfeitamente sansonadas ou já
estiverem passadas. ou com principio de deterioração, sob
pena de multa, de Rs. 10$000 a 1\s. 100$000 r cassação de
licenç'l e destruição dos productos.
Art. 50 _ RE'vogam-se as disposições E'm contrario.
Gabinete da, Prefeitura Municipal ele Coritiba, em 5

de Ontuhro ele 1917.

João Antonio Xavier

Publicada ua Secretaria da Prefeitura Municipal do
Coritiba, em 25 de Ontubro de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 494

A Camara Municipal de Coritiha, decretou o eu sanc

ciono a T.Jei seguinte:
Art. 10 - Fica o Prefeito autorisado a entrar em ac
cordu com Maria Francisca da Luz Negrão, recebendo dcs
sa a parte do terreno quc possue a Rua .Ioão N cgrão que

fÔJ' suíficiente para o pagamrnto ele sua divida a Fa7.rnda
l\1uuicipal.

I

,

I

- 16
,\ ";. n __ Rrvogêlm-S? as d i5\posições em contrario.

Uabinete da Prefcitura :lVIunicipal de Coritiba, cm 3 de
1-; (íV(-m hro de 1917.

João Antonio Xavier
Puulicacla na Spcreíairia da Prefeitura Municipal de
('oritiba, em 3 cle- Novemhro de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 495
1\ Camara Municipal de Coritiba, decretou e cu sanc
ciono a 1Jei seguinte:

Al't

1n - Aos sabbados as barbearias fecharão ás vin

te horas ,'xceptuando os quP coincidir<'m com f,eriados do

Estad() ou da HEpublica. (lue serão fechados ás quinze ho
ras.

Art. 2° - Nos demais feriadüs por lei estadoaJ ou fe
deral, serão as barbearia:,; fechadas ás 12 horas, inclusive

7 de Setembro, ]5 dc Novembro e 19 de Novcmbro.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinpte da, Prefeitura Municipal de Ooritiba, em 3 de
)Jovembro de 1917.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritibao em 3 de Novembro de 1917.

.

O Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 496
A Camaral 1Vfunic,ipal de Coritiba, decretou e eu sanc
d(:rw a Lei seguinte:
Art. 1° _ A receita do Municipio de Coritiha,. para o

exercicio f.inanceiro de 1918 é orçada em Rso 649 :181$400
e será formada com o producto dos impostos arrecadadof>
no refer,jdo exerciéio sob as rubricas seguintes:
I

1 Imposto de
Commercio e Officinas
Quadro Urbano .. o' o .. o o o o. o
2

3
4
5

lo..'

do
156:000$000
o'
25:000$000
Idem idem do Rocio .. o
o
.
25:748$000
Tram;fel'encias de terrenos e emolumentos
Imposto sobre fahrieas de bebidas .....
$
Imposto supplementar sobre casaIS que
10:000$000
vedem bebidas . o
o
.

11
':

- 176
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Hendas dos mereados
o ••••
Addieional de 5 °10 sobre os , IDe
Renda, do Matadouro
o ••• o
Aferição de pesos e medidas
Renda do Cemiterio Municipal
Foro do Quadro Urbano
Foro do Rocio o •••••••••• o •• o •• o
Terreno não edificados e muros

o ••• o
30 . o
•••••
.
.
.
••• o •
.

Imposto sobre calçiamentos
.
Matricula e demarcação de vehieulos .. ,
Emolumentos não incluidos no  30
.
Cobrança da divida, activa
.
Matricula de chauffeur e carroceiros
.
Matricula de cães
.
Approvação de planta e emolumentos da
Directoria de Obras .... o ••••• o ••• o •••
MuItas '" o •••• o •••• o • o •••• o o ••••••• o
Imposto de viação em terrenos do Rocio
Taxa sanita ria
o •••• o o •••••••
Renda eventual
o •••••••••••••

21
22
23
24
25 Empreza' de Bonds o ••••• o o •••• o ••••••
26 Ijiccnça a vrndedores ambulantes
.
27 Imposto

de publicidade
.
28 Rf'nda do imposto do depo,sito de inflammavclS

. o ••••••• o ••••••• o ••• o ••••••••

29 Auxilio do Governo do Estado ao Instituto Pasteur
o •••••
30 Matricula de vaccas de leite

5:000$000
10:337$400
100:000$000
11:000$000
11:500$000
11:200$000
10:000$000
10:000$000
50:000$000
25:000$000
1:000$000

90:000$000
200$000

200$000

25:000$000
1:000$000
5:896$000
27:000$000
8:000$000
5:000$000
9 :400$000
2:000$000
5:000$000

.

7:200$000
1:500$000

Rso

649 :181$400

Art. 20 - A despeza do Municipio dt' Coritiba" para
o exercicio financeiro de 1918. é fixado em Hs. 649 :181$400
com os serviços a ca,rgo da Camara :l\Iunicipal e Prefeitu
ra, dt al'cordo com os   seguintes:
H

CAMARA MUNICIPAr

] Sreretaria da Camara
2 Porcentagem

3 Exjpedientes

.

o ••••••••••••••••

13:840$000
360$000
1:500$000
1:000$000
500$000

o o •• o o • o o o o • o

2:000$000

o o "

•••••••• o

o •••••••••• o ••

4 Alistamentos e desprzas eleitoraes
5 R1elpresentação

6 Eventuaes

.

,j
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PREFEI'rURA MUNICIPAL

2
;:;
4
;)
G
7
8
9
lO
11
12
13
14

i)ubsidi o do Prefeit.; .. o
8('::1-.:'; ü na ela Prefeitura
Directoria elo 'l'hesoul'o
Contencioso o o . o .. o o .. o
Directoria de Obras
Directoria de H-rgipl1e o
Mereados Mlmicipaes "
I<'.iscalisação o o o . o o o .. o o
Matadonro . o ... o o . o o o .
Cemiterio n'Iunicipal
Expediente Geral o o o o . o
Porcpntagrm .. o . o . o o o o
P('s8oal Inactivo .. . o ..
Restitnição de deposito o

15 ,Juros 'E' amortisaçí1(,

1

16 Remoção do 1 ixo e r

o o o
..
o o o
o . o

o
o
o
o
o
o
.
o
o

o
o
o
o

..
..
o o
o o

o
o
o
o
o
o o o
o
o o o o . o o
o o o . o o o
o o o . o o o
o
o . o o o o o o
.. o . o . o o
o o
o
o

..
o o
o o
o o
..

o
.
o
o
o

o o o
o . o
o . o
.. o
o o o

o o
o o o o
o o o o
o
.
o
. o o o
.. o .
o o . o
o o
. o . o
o o o .
o ..
o . o .

di vida

.

a da eillade o.'

17 Obras Publicas em g, ,I
18 ConsprvaçtO elo calçamento

.
a Mac-adam

1!1 C'ünservação de jardins e Praças

.

20 Cadastro da cidad(' o. o . o o o o o ... o o o
.
21 Melhoramentos de estrada (' caminhos do

R,ociü

.. o o o o o o o o o o o o' o o o' o o o o' o o o. o' o o

22 AlIxil ios

e

subvenções

o' o o .... o o .. o o ..

23 Gotta dI' Leite . o o o o . o o o . o . o . o o o o . o . o o
24 Instituto Past('Ul' o o o .. o .. o o o o o . o o . o ...
25 Evenfuaes

o o o o o . o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o

26 Ex('rcicios findos

.. o ... o o o o o o o o ... o o o o

12:000$000
15;5:l:0$OOO
24:680$000
11:520$000
35:000$000
9:000$000
4:000:1;000
59:880$000
22:660$000
lO :800$000
22:400$000
2:940:j;OOO
16:909$645
I :000$000
156 :803.OOO
44:288$735
108:560$000
10:000$000
18:000$000

$
4:000$000

3 :OOO.WOO
6 :000$000
9:000$000
22:000$000
$
649.J81$400

Art. 30 - Fiea o Prdcito autorisado a d('speneler no
exercicio de 1918, a importancia de Rso In :200$000 com
os srrviços ai cargo da Camaral Municipal, ele accordo com
as rubricas seguintes; mediante rE'quisições ela Camarao
SECRETARIA DA CAMARA
g!

1 1

10 Secretario
1 2" Seereta'J'io
1 Archivista
1 Porteiro Continuo

4:440$000
4:000$000
3:600$000
1:800$000

13:840$000

':iI

I
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2 Porcentagem

Gratificação cspecia,1 a .José Euripcdes
Gonçalves (Archivista) 10 °1°
.
3 Expedientes
Com esta verba
.
4 Alistamento e Despezas Eleitoraes
Com esta verba
.
5 Representação
Com esta verba
6 Eventuaes
Com esta, verba

360$000
1:500$000

1:000$000

.

500$000

.

2:000$000
19:200$000

Art. 4° - Fica o Prefeito autorisado a despender no
exercicio de 1918, a importallcia de Rs. 629 :981$400, com
serviços a cargo da Prefeitura" de accordo com as rubri
cas seguintes:

SIS
PREFEITURA
1 Subsidio do Prefeito
Com esta verbal

12:000$000

2 Seàetaria da Prefeitura
1 Secretario
1 2° Official
1 Amanuense dacnilographo

4:440$000
3:360$000
2:400$000
2:000$000
1:740$000

1 Porteiro
1 Continuo
I.Jimpeza, 'e conservação do Pa
lacio Municipal
1:000$000
Gntificação ao Archivista
600$000

15:540:);000

3 Directoria do Thesouro e Contabilidade
1 Contador
4 :400$000
1 'rhesoureiro
2 :400$000
Porcentagem (Lei 11. 430 de
11 de Novembro de 1914)
$
3:960$000
1 Chefe de Sessão
. : '1)0$000
2 lo Officiaes a 3 :600$
6:720$000
2 2°
"
a 3 :360$
4 Contencioso
2 2° Officiaes a. 3 :360$
1 Advogado

24:G80$000

6:720$000

4:800$000

11:520$000

..

-
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5 Directoria de Obras
1 Engenhciiro Director
1 Engcnheiro auxiliar
1 10 Officia,l

1 20 Official
1 Fiscal de Obras

10:800$000
6:000$000
3:600$000
3:360$000
3:600$000

Gratificação para locomoção
do Fiscal de Obras
500$000
1 Feüor Geral
2 :400$000
1 Ajudante do Fiscal de Obras 3 :000$000
1 Continuo
1 :740$000

35:000$000

G Directoria de Hygiene
1 Medico Director
1 Vetirinario

6:000$000
3:000$000

7 Mercados Municipaes
2 guardas a 2:000$000
8 Fiscalisação Municipal
1 Fiscal de Rendas
4:200$000
1 Fiscal Geral do Q. Urbano 3:600$000
1 Fiscal Geral do Rocio
3:600$000
1 Fiscal Geral do Ma,tadouro 3:780$000
Gratificação para locomoção
dos 3 fiscaes a 500$000
1:500$000
1 FiscaJ de B.onds
4:200$000
1 Ajudant1e fiscal rural do
Quadro Urbano
3 :000$000
5 Guardas montados a 2 :160$ 10 :800$000
9 Guardas a pé a 1 :800$
16 :200$000
1 Fiscal aferádor
2 :400$000
1 Inspector de Vehicnlos
3 :000$000
1 Encarregado do Deposito
de Inflammaveis
3:600$000

59:880$000

9 Matadouro Municipal
1 Administrador
3 :780$000
1 Auxilia,r
2 :400$000
Custeio pessoal jornaleiro
10 :000$000
3 guardas montados a 2:160$ 6:480$000

22:660$OflO

10 Cemiterio Municipal
1 administl1aiClor

l" <"

!):OOO$OOO

3:000$000

4:000$000

21
Custeio do pessoal jornaleiro

7 :800$000

10:800$000

11 Expedientes Geral
Impressões de talões, leis etc.
da Prefeitura, bem eomo pu
blic,a,ção de annaes, aetas,1
actos da Cama,ra e da Pre-

feitura
Publicações

,i

l

18 :000$000
e

despezas

ex

traordinarias

2:400$000
2:000$000

Pape!is, tintas, etc.

22:400$000

12 Porcentagem

A Cla,ro Cordeiro
10 010
A Antonio H. da Costa 10010
A 'l'ristão A. de Miranda 20010
A Antonio R. do Nasci
mento
10010
A Arthur M ..da Silva 10 alo
A Antonio Scheleder
10010
A Silfredo de M. Pedroza 10 ° °

444$000
396$000
600$000
420$000
360$000
360$000
360$000

2:940$000

13 Pessoal Inactivo

1
1
1
1
4

Director Secretario
20 Secr'Ctairio
Ajudante de Engenheiro
Fiscal
guardais f,iscaes

2 :400$000
3 :600$000
859$860
1 :692$300
3 :975$885

1 Fiscal aferidor
1 :398$400
1 Administrador do Mercado 1:824$000
1 Porteiro da Camara
1 :159$200

16:909$645

14 Restituição de Depositos
Com esta verba
15 Juros e Amortisações
Com ,esta verba
16 Remoção do Lixo e Limpeza da Oidade
Com esta verba
17 Obras Publicas em Geral
Com esta verba
Resgate de letras

96 :560$000
12 :000$000

1 :000$000
156 :803$000
44 :288$755

108 :560$000

- 22i8 Conservação do CaJçamento a Mac-Adam
Com esta verba
IH Oonservação de Jardins e Praças
Com esta verba
20 Cadastro da Cidade
Com 'esta verba
21 Melhoramentos da Estrada e Caminho
do Rocio
Com esta verba
22 Auxilias e subvenções
A Escola Municipal
1:500$000
Ao Albergue N octurno
1:500$000
23 Gotta de Leite
Auxilio
24 Instituto Pasteur
Com 'esta, verba

10:000$000
18:000$000
$

4:000;);000

8:000$000

6:000$000
9:000:J;OOO

:!5 Eventuaes

Com esta verba

22:000$000

26 Exercicio Findos
Com esta verba.

$
629:981$400

RESUMO
A despender com serviços a cargo dai Camara Municipal
A despender com serviços a cargo da Prefeitura
!.............
Total

Rs.

19 :200$000
629 :981$400
649 :181$400

DISPOSIÇÕES PERMA1ENTES
Art. 5° - Para o exerci cio de 1918, vigorará a tabe1131
de imposto que a este acompanha, com o accrescimo de

25 °1° sobre os  de 1 a 20 da mesma tabe11a.
Art. 6° - Fica o Prefeito autol'isado a, ,elevar ai outo
risação constante do Art. 4° da Lei n. 457 de 29 de Abril
de 1916, até a quantia de Rs. 200 :000$000 garantindo a
conta, corrente com o producto do imposto. do commercio e
officinas e com outros se isso for insufficiente.
Art. 7° - Ficai o Prefeito autorisac1o a supprimir os
cargos qnc vagarem ,e cujas conservações for dispensaveis.

- 23-

Art. 8" - A porcentagem que competem ao Conten
cioso pelas cobranças effectuadas, S'erá assim
dividid l:

3[5 .,110 Director do Contencioso e 215, repartidamente) aos
seus auxiliares.

DISPOSIÇÕES TRANsrrORIAS
Art. 9° - O exercicio financeiro de 1918, começará
a I" de Janeiro e terminará a 31 de Dezembro do mesmo
anno, com um mez addicional para sna liquidação e encerramento.

'.

Art. 10 -- Fica o Prefeito autorisado a abrir nO' exer
cicio, os creditos extraordillarios, que se tornarem preci
zos, ao Art. 4°  30 para pa,gamento da porc'entagem aOl
Thesoureiro. ao  6° em c.aso de epidemia e aos paragra
phos 12, 13 e 26.
Art. 11 - Revogam-se RI> disposições em contrario.
Ga,binete da Prefeitura Municipal de Coritiba .. em 3
de Novembro de 1917.

João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal (tE'
Coritiba, em 3 de Novembro de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

k

Tabella de Imposto para 1918
 1° - A
1 Agencia de Loterias do Estado, licença

Imposto annual . o o

o

o

.

2 Ag,ente de bilhetes de loterias de fora do
Estado, licença
o
.

Imposto

annual o o o o o .' . o o o o . o o . o . o o o o o

3 Agencia de Com. de Seguros de Vida ou
de fogo, licença o
o o . o . o o
.
Imposto annual
o o
o
.
4 Agente de Com. de Segunros de Vida ou
de fogo, licença o .. o o .. o . o o . o
.
Imposto annual o. o .. o .... o o .. o .. o . o . o .
5 Agente de Comp. ou Sociedades Mutuas do
Estado, licença
o .. o .. o o
.
Imposto annual .. o
o o o . o .... o o .. o . o ..

6 Agente de Campo ou Sociedades Mutuas

de fora do Estado, licença
.
Imposto annual
o
7 Filiaes de Bancos Nacionaes e estrangeiros
Imposto annual
o
o
.
8 Agente de casas commerciaes do paiz ou
do extrangeiro que' offerecer mercadorias
por amostras, ,estabelecidos em casas particulares ou com escriptorio, licença

.

Imposto a1!'llual
o .
9 Alfaiataria com venda de fazendas, de la
classe, lic1ença
o
Imposto annual o. o .. o o
o
.
10 Idem, idem de 2a classe, licença
.
Imposto annuaI . o ..... o ... o . o .. o o .. o
.

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

,I

200$000
300$000
200$000
500$000
100$000
200$000

150$000
300$000
800$000

I

rI

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

150$000

....

- 2611 Idem, idem de 3" classe, licença
.
Imposto annual
.
12 [dem, sem venda de fazendas de P classe,
licença
.
Imposto annual
.
13 Idem, idcm de 2" classe, licença
.
Imposto annual
.
14 Açouglle de carne verdE', ele I" classe, lieenç

15
16

17
18

19
20

.

.

Imposto annual
.
Idem, idem de 2" classe, licença o ••••••••
Imposto annual
.
Idem, fora do rocio, licença o ••••••••••••
Imposto annual o ••••••••••••••••••••••
Amolador com rebolo, licença
.
Imposto annual
.
.4g11ardente que entrar no municipio, por
ppa
.
Alcool nacional, idem 1)01' pipa o ••••••••
Automoveis, matricula annllal
.

80$000
100:j;000

HO$OOO
80$000
40$000
30$000
100$000
100$000
80$000

80$000
40$000
50$000
30$000
25$000
5$000
.5$000
20$000

 2° - B

I'

I'

1 Botequim junto aos circo;.; ou outros es
tnbelc'cimentos de (1Ívertimcntos publieos
por mez adiantadamente
.
,2 Botequim, casa de pasto 011 restaurant rIe
Ia cl asse, licença o •••••••••••••••••••••
Imposto annual
.
3 Idem, idem de 2" classe, licrnça o ••••••••
Imposto annual o •••••••••••••••••••••••
4 Idf'lU, idE'Ill de 3'1 classe, licença
.
Imposto an nual
.
5 Ic1f'lU, idem de 4" classe, licença
.
Imposto annual
.
6 Banco ou casa bancaria imposto annual
7 Baile a fantazia, niío sendo gratuito, licença rp,ara os tres dias
.
S Baile publico, não endo g-ratuito cada um
9 Barbeiro com perfumaria e miudezas, licença.

.

Imposto arrn uaI
.
ia Idem sem perfumaria de In classe, licença

50$000
150$000
150,j;OOO

150$000
100$000
:)0$000

80:\;000
30$000
50$000
SOO$OOO
80$000
50$000

100*000
150$000
80$000

.

27 -

Imposto annual
.
1 Idem de 2" classe, licença
.
Imposto annual
.
12 Idem de 3" classe, licença
.
Imposto annual
.
13 Bilhar, licença
.
Imposto annual por cada um
.
14 Brigas ele gallo, fora do renhieleiro, licença
por dia
.
15 Brinquedos de ,papeis, loja de, liccnça
.
Imposto annnal
.
16 Banha, re'finação ou fabrica de, licença
.
Imposto alllllual
.
17 Bilhetes de loteria, vondl'dol'es por conta
ou não das agencias, melsamente
.
BaLança decimal para engenho, afferição
Idem de balcão, aferição
.
Idem de Pharmacia, aferição
.
Bebidas (agentes ele fabricas de fóra do
Estado), licença
.
Imposto annual
.
22 Bicicletas, imposto annual
.
23 Bicicletas a vapor, imposto annual
.

18
19
20
21

80$000
50$000
50$000
:30$000
30$000
100ljiOOO

50$000

10$000
100$000
150$000
100$000

lÔÕ$OOO jJ-OJ., O
10$000
10$000

8$000
10$000

200$000
300$000
5$000
8$000

 3 - C
1 Casa de pensão que forneça comida para
fora, de Pelasse, licença
.
Imposto annual

.

De 2" classe, licença
Imposto anllual

.
.

100$000

30$0.00
50$000
50$000

2 Casa el1l que se vendam fazendas, chapells,

calçados, fe;rragens, seccos e molhados e
outros

semelhantes,

juntos

ou

s,eparada

mente, em grosso ou por ,atacado em gran-

de escala, licença
De In classe, imposto allllllal
De 2" classe, imposto anllHal

.
.
.

3 Idem, idem por grosso ou a varejo de P,
2" e terceira classe, licença
.
I!pposto annual pa,ra a 1" classe
.
Imposto annual para a 2n classe
.
Imposto annual para a 3" classe
.

500$000
1:800$000
1:200$000
300$000
800$000
600$000
400$000

'..J

- 28-

4 Dita, dito dito de 4" classe, licença
Imposto annual
.
5 Dita, dito dito de 5" classe, licença
.
Imposto annual
.
6 Dita, dito dito de 6" classe, licença
.
Imposto annual
'
,
.
7 Dita de qualquer outr,a, c'lasse, licença
.
Imposto annual
.
8 Casas especiaesem calçados ou chapeus,
licença
.
Imposto annual de 1" classe
.
Idem, idem de. 2" classe
9 Casa, de pelllhorese descontos,
annuaI

150$000
200$000
100$000
120$000
80$000
80$000
60$000
60$000
200$000
400$000
250$000

.
imposto
.

600$000
200$000
150$000

10 Casa de commissões, licença
,
.
Im;posto annual
.
11 Dita cujo ramo de negocio consiste em joias

II
I

I,
I
I

I

I'I
I

pedras preciosas, obras de ouro prata e relogios, licença, .. ,
.

Imposto annuaI de 1" classe
Imposto annual de 2" classe

200$000
400$000
300$000

.
.

12 Idem com salão para bailes que tenha jo
go de bolas, embora pertença a sociedade
ou club, imposto annual
.
1 Idem de banho, licença
.
Imposto annual
.
14 Companhia dramatica ou lyrica ou de concertos publ:icos, cada espectaculo
.
15 Dita equestree gymnastica, licença
.
Onda espeetaculo
I••••••••••••••
16 Dita de outra qualquer especie não espe
cificada, para espectaculos publieos, licença
Para cada espectaculo
I
17 Circos, coretos etc. aluguel da praça para
as suas edifICações, 'por metro quadrado
18 Idem para toradas, licença

Por cada funcção .. '"
19 Casa especial de frnctas, licença
Imposto annual
20 Confeitaria de 1" classe, licença
Imposto annual
21 Dita de 2" cla&se, licença,
'.

Imposto annual

100$000
50$000
60$000

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

$300
500$000

.

.

500$000
50$000

.
.
.

.
.

.

60$000
200$000
500$000
150$000
300$000

- 2922 Dita de 3" classe,. licença
.
Imposto annual
.
23 Confeitaria sem venda de líquidos espirituosos, licenças
.
Imposto annual
.
24 Cortume de la classe, licença
.
Imposto annual
.
25 Dito de 2a classe, licença
.
Imposto annual
.

26 Cortume de 3a classe, licença

.

Imposto annual
27 Caldeireiro, licença
Imposto ammail
28 Corrector, imposto annual

.
.
.
.

29 Corridas de.

c:avallos

fóra

do

Prado,

cença

.

Sem mola
.
31 Para quatro em. de largura de chapa, com
mola
.
Sem mola
.
32 Para 3 em. de largura de chapa, com mola
Sem mola
.
33 Carroças. de duas rodas e mais de um ani
mal para condllcção de cargas, para 9 cm.
ou mais de largura de chapa, cada roda
a,nnualmente, com molra
.

Sem mola

'"

. '"

100$000
60$000
200$000
200$000
150$000
150$000
100$000
100$000
100$000
100$000
200$000

li-

30 Carrinho de 2 rodas e um animal para con
ducção de cargas, para 5 em. ou mais lar
gura de chapa" cada roda, annualmente,
com mola
.

Sem mola
34 Para 8 cm. de chapa, com mola
Scm mola
35 Para 7 cm. de chapa, com mola
Sem mola
36 Par,a 6 cm. de chapa" com mola

100$000
200$000

50$000

1$000
1$500
1$500
$OOO
2$000
$500

.
.
.
.
.
.

$500
1$000
1$000
1$500
1$500
2$000
2$000

.

2$500

37 Carroça de 4 rodas para condncção de car

gas,. cada roda, annnalmente, pa,ra 12 cm.
de l'argura da chapa, com mola
.
Sem mola
.
38 Para 11 cm. de largurllr de chapa, com mola
Sem mola
.

3$000
4$000
4$000
5$000

- 3d39 Para 10 em. de 1 argura. de chapa, com mola
Idem, idem sem mola

.

5$000
6$000

40 Carro de aluguel para passeio ou p::tssagei1'0, cada roda, allnualmente

.

10$000

41 Idem particular, idem, idem

.

i)$000

42 Idem de aluguel ou partícular. com rodas

de borracha" isempto
.
43 Carros de praça ou particulares, matricula anllual
.
44 Ditos de 4 rodas para cOlldllCção na cidade, matricula allnual
.
45 Ditos de 2 rodas, para conducção na cidad'e, matricula annual
.
46 Carroças ou ca,rrinhos, que vem a cidade
com
productos da lavoura ou industria,
matricula. annHal
.
47 Cachoeira ou estrebaria que receba anima,es a trato,. annnalmente
,

I.

I.

49
50
51
52
.• 1

'I

I

, r

I

!I
11

0$000

5$000
50:OOO

53

usados, licença

.

150,$000

Imposto annual pal'<a a de la classe

.

800$000

Idem para a de 2" classe
.
Idem, para, a de, 3" classe
.
Club, que tiver bilhar ou botequim, imposto annnal
.
Idem que tiver jogos, cobrando baDatos
Cães açaimados, matricula annual
.
Carpinteiro (officina de), licença
.
Imposto annual
.
Chapeus de solou cabeça officina) de con-

200$000

certar), licença
.
annual
.
54 Cerveja, entrada de outro municipio. licença para vender
.
55 Calçado, vendedor ambulante, imposto anImp:osto

nual

.

150$000
150$000
300$0000
5$000
50$000
30$000

50$000
50$000
300$000
50$000

56 Ca,rrinhos de conducção de pão, matricula
annual

57 Cocheims, matricula

.

5$000

.

20$000

58 Casa de negocio em geral, onde se vende
rem drogas e preparados medicinaes, lici'nça
Imposto annual

59 Cooperativas industriaes,
'I'

10$000

48 Casa em que se vendam moveis novos ou

.

,

.

lO;j;llOO

.

imposto

annual

150$000

200$000
300$000

- 3t60 Oinematographo" (annnalmente) licença ..
Por cada espectaculo

.

Adiantadament'e, por mez
.
61 Oasas de ll1'achinas para industríaes, licença
Imposto annual
.
62 Ditas de machinas de costura, licença
.
Imposto annual
.
63 Oasas com venda de bebidas aJcoolicas, em
consumo no balcão, 'annualmente
.
64 Casas rom venda de bebidas em garrafas,
não consumidas no balcão, ammalmente ..
65 Casas com venda de bebidas para serem
consumidas no balcão, quando forem ne
classe inferior" ou botequim, annnalmente
660ertidão negativa
.

5U$000
8$000
150$000

150$000
200$000
100$000

200$000
60$000
30$000

30$000
5$000

 4° - D
1 Deposito de forragem, licença,
:
Imposto annual
.
2 Dito de xarque, licença
.
Imposto annHal
.
3 Dito ou casa para a venda ele lenha o'u
combustível, licença
.
Imposto annuwl
.
4 Dito de farinha de trigo, centeio, milho.
farello, productos do Municipio, licença ..
Imposto annHal
.
5 Dito de madeira. licença
.
Imposto annual de la classe
.
Imposto annnal de 2a classe
.
6 Dito de cal e materiaes de constrncção,
imposto. arnnual ele la rlasse
.
Imposto annual de 2a elasse
.
7 Drogarias, licença
.
.
Imposto annual
.
8 Dentista, licença
.
Imposto annual
.
!J Deposito de farinha de trigo importada.
de Ia classe, licença
.
Imposto annual
.
10 Idem, idem de 2a classe, licença
.
Imposto anuual
.

11 Despachantes, imposto anunal

"

.

60$000
60;j;000
100$000

80$000
50$000
30$000
50$000
1)0$000

RO$OOO
200$000
100$000

'150*000
100$000

150$000
400$000
150$000
150$000

il

1.
Il

rd:

:

I'

I,



200$000
300$000
200$000
100$000

50$000

I'

----_.'+"

--'- 32 S 50 - E

1 Escriptorio de Companhia, empreza industrial ou mercantil, licença
.
Impostoannual, ta classe
.
Idem de 2a classe
.
2 Dito de 'engenheiro, agrimensor, advoga
do, solicitador, tabe11ião, escriv.ão inclusi
ve o de casamento e eclesiastico, medicos,
guarda livros, licença
.
Imposto annual
.
3 Emprez,a1s

ou

companhias

200$000
200$000
100$000

80$000
80$000

industriaes que

funccionar.em na capital e que estiverem
sujeitas ás disposições de leis ou contrac-

tos pagarão 2010 sobre o capital
4 Empreiteiro de obras, imposto annual

.
.

$
100$000

5 Engenho de serrar, a agua, vapor etc., li.

.

300$000

Imposto annual de 2a classe
.
6 Emolumentos de concessão requeridos á
Camara Municipal (Lei n. 204 de 22 de
Abril de 1907)
.
7 Idem sobre o valor dos contractos larvra
dos coma camara, meio por cento (1120\0)
independente do respectivo se110
.

200*000

8 Idem por qualquer licença concedida pela
Camara ou pela Prefeitura
.
9 Idem de certidões passa1das pelas secções
da Camara, por linha
.
Por anno de busca
"I

150$000

cença

Imposto annual de la classle

.

10 Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se
",endor leite, licença
.
Imposto

annual

.

11 Encardena1ção, officina, licença
.
Imposto ,annual
.
12 Estofador officina de, licença
.
Imposto nnual
.
13 Espectaculo, concerto etc. sem ser por Com

panhia, mais do qual aufiram lucros, licença
Por espect.a'culo

14 Electricidade
licenç,a

.

20$000

$
5$000
$100
1$000
fíO$OOO
60$000
60$000
100$000
50$000

80$000
!)O$OOO

15$000

(venda de objectos de), li.

100$000

- 33Imposto annual
15 Engraxate, licença
Imposto annual
16 Por cada cadeira, annualmente, mais

.
.
.
.

200$000

1 De beneficiar herva-maUe, P classe, licrnça
Imposto annual
.
2 Dito de 2" classe, licença
.
Imposto annual
.
3 De biscoutos, licença
.
Imposto annuaI
.

300$000
500$000
200$000
300$000
100$000
150$000
100$000
80$000
50$000
:30$000
100$000
150$000
;')0$000

20$000
20$000
5$000

 6° - F

Fabricas:

4 De mobilias de vime, 1 classe, licença
.
Imposto allllUal
.
5 Idem, idem de 2" classe, liC'ença
.
Impostoannual
.
6 Idem de gravatas e espartilbos, licença
.
Imposto annual
.
'I Idem de vassouras e escovas, licença
.
Imposto annual
.
8 Idem de chapeus, de P classe, licença
.
Imposto annual
.
9 Idem idem de 2" classe, licença
.
Imposto annual
.
10 Idem, idem de chapeus de sol e deposito dos
mesmos, licença
.
Imposto annual
.
11 Idem, idem de carros de passeios, licença
Imposto annual
.
12 Idem de carroças ou carrinhos, licença
.

jmpostoannual

.

13 De picar lenh.a:. licença
.
Imposto annual
.
14 Idem de sabão c vellas de Ia classe, licenl}a
Imposto annual .,
.
15 Idem, idem de 2" classe, licença
.
Imposto annual
.
16 dem, idem de 3" classe, licença
.
Imposto annual
.
17 De aguas gazozas, seltz e gelo de 1" classe,
licença
.
Imposto annnal
.

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

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

150*000
200$000
300:j;000

11;
I

I

li'
I

(, 
I
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18 Idem, idem de 2" classe, licença
Imposto annual

19 Idem, idem de 3a classe, licença
Imposto annual

20 De cerveja de Ia classe, licença
Imposto annual

.

150$000

.

200$000

.

100$000
100$000
500SOOO
800$000
300$000

.

.
.

21 Idem. idem de 2" classe, licença
.
Imposto annual
.
22 Idem, idem de 3" classe, lIcença
.
Imposto annual
.
23 De bebidas artificiaes ou licores, Ia classe,
licença
.
Imposto annual
.
24 Idem, idem de 2a classe. licença
.
Imposto annual
.
25 IdE'm, idem de 3a classe. licença
.
Imposto annual
.
26 De vinagre, licença
.
Imposto annual
.
27 Idem de charutos ou cigarros, que venele
Tem prE'parados de fora, 1 a classe, licenGa

600$000
200$000
400$000
500$000
1:000:\;000
300$000
700$000
200$000
500$000
100$000
200$000

.
.

150;f;OOO
300$000
200*,000

:.9 Idem, idem que não vendel'em preparados
de fora, In classe, licença
.
Imposto annual
.
IdE'm, idem de 2a classe
.
30 De vidros, licença
.
Imposto annual
.

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

Imposto allnual
;-q Idem de 2a classe

31 De papel, 1'cença
Imposto anllual

.
.
32 De coUa, licença
.
Imposto annual
.
33 De torrarr (' moer café, de 1a classe, licença
Imposto annual
34 Idem d<' 2a classe, licença
Imposto
35 Idem de
Imposto
36 Idem dE'
Imposto

annual

3a classe, licença
annnal
fogos artificiaes, licença
annual

37. Idem ele barricas de la classe, licença
Imposto annual .,.,

.
.
.
.
.
.
.
.
.

200:\i000
200$000
80$000
fíO$OOO
]00$000
150$000
100$000
100$000
100$000
80$000
150$000
50$000
100$000
100$000

Ii
35
38 Idem de 2a classe, limnça
.
Imposto annual
.
39 Idem, idem de 3a classe, licença
o o o o o
Imposto annual
.
40 Idem de massas, licença o o o o o •••••••••••
Imposto annual de la classe ..... o •••••
Idem, idem de 2a classe '. o o o • o o • o ••••••••
41 Idem de desfiwr fumo, licença
o •
Imposto annual
.
42 Idem de meias ou tecidos de malha, licença
Imposto annual ..... o o ••• o •••••••• o ••••
43 Idem de phosphoros, la classe, licença ....
Imposto annnal ... o •••••••••••••• o •••••
44 Idem, idem de 2a classe, licença .. o ••• o ••
Imposto annual
.
45 Idem, idem de 3a cl asse, licença
.
Imposto annual o •••••••••••••••••••••••
46 De caramellos, la classe, licenç'a
.
Imposto annual
.
47 Idem, idem de 2a classe, licença . o •••••••
Imposto a'1lnuaI
.
48 De pregos, licença
'
o o ••••••

49
50
51
52

Imposto annual, la classe o o ••• 0'0 o •• o ••••
Imposto annual, 2a classe
.
De tecidos,. licença
'
o ••••••••
Imposto annual
o •••
De colchões ou acolchoados, licença . o ••••
Imposto annual
.
De selins e arreios, la cla<sse, lice.nça
.
Imposto annual
.
Idem, idem de 2a classe, licença o •• o •••••
Imposto annal
o • o ••••••••••

53 Idem, idem de 3a classe, licença o •••••••
Imposto

annual

:

.

54 De chapeus para senhoras, licença .. o o •• o
Imposto annual

55 De roup8lS, licença
Imposto annual
56 De flores, licença
Imposto

o •••

.
o o o o o o •••••••
.

annual

.

57 De fitas, licença

o •••••••••••

Imposto annual

.

I

50:iiOOO
50$000
20$000
20$000
100:1>000
150$000
100$000
100$000
150$000
100$000
150$000
400$000
1:000$000
400.$000

500$000
400$000
300$000
80$000

!I

I,

1:1
11'

I'

I li
.11

, I.
.1

100$000
60:1>000
80$000
100$000
300:000
200$000
200$000

300*000
80$000
100$000
100:j;001)

300$000
80$000
100$000
50$000
80$000
100$000
150$000
150$000
200$000
50$000
50$000
150$000
150$000

'I



I

I

!I

- 36 58 De calçado, a vapor ou por meio mechanico, licença
.
Imposto annual
.
59 Idem, idem (officinas), de 1" cla8se, licença
Imposto annual
.

60 Idem, idem de 2 classe, licença
61

62
63
64

classe

65 Idem, idem de 2" classe, licença
Imposto allllual para 2'" classe
66 De palhões, licença
Imposto annual
67. De camas de ferro, licença
Imposto annual
68 De moveis a vapor, la classe, licença
Imposto armual
69 Idem, idem de 2" classe, licença
Impostoannual
7.0 Idem, idem de 3" classe, licença
Imposto annual
71 Idem, idem de 4" classe" licença,
Imposto annHal
72 De chocolate, licença
Imposto annual

73 De molduras para quadros,
cença

I

300$000
150$000
200$000
100$000
150$000
80$000
100$000
50$000
50$000
150$000
200$000

.

Imposto annual
.
Idem de 3" classe, licença
.
Imposto ;aQlnual
.
Idem, idem de 4" classe, licença
.
Imposto annual
.
De pianos, licença
.
Imposto annuai
.
De latas e baldes ou só de lata. ou baldes.,
licença
.
Imposto annua para la

,I,

200<tiOOÔ

100$000
200$000
100$000

.

.
.
.
.
.

100*000

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

150$000
150$000
100$000
150$000
150$000
250$000
100$000
150:J;000
30$000
100$00
50$000
60$000
100$000
100$000

1'" classe, li.

Imposto annual
.
74 Idem, idem,. idem de 2" classe, licença, '"
Imposto annual
.
75 De ladrilhos, licença
.
Imposto annual
.
76 De tijolos e telhas, movidas a vapor ou
agua, de 1" classe, licença
.
Imposto annua'l
.
77 Idem" idem, idem por qualquer systema,

100$000
150$000
80$000
70$000
100$000
100$000
150$000
300$00

- 37de la classe, licença
Imposto annual

78
79
80

81
82
83
84

85
86

.
.
Idem, idem etc. de 2" classe, lIcença "." ..
Imposto annual
.
De 3" classB, licença ."."
"
.
Imposto annual
.
Fundição a vaJpor licença
"
.
Imposto annual de 1" classe
.
Imposto annual de 2a classe
.
Imposto annual de 3" classe
.
Funileiro de lU classe, licença
.
Imposto annual
.
Idem de 2a classe, licença
"
.
Imposto annua1
'
Ferreiro ou ferrador de 1" classe, licenç31
Imposto annual
.
Idem, idem de 2" classe, licença
.
Imposto annna.!
.
Idem de 3a classe, licença
.
Imposto annnal
.
Ferragens, deposito de. licença
.
Imposto annual
.

100$000
150$000
80$000

70*000

50$000
35$000
200$000
800$000
500$000

200$000
80$000
100$000
50$000
60$000
80$000
80$000
50$000
50;1;000
30$000
20$000
80$000
100$000

 70 - H
r Hotel de 1" classe, licença
Imposto annual
2 Idem de 2" classe, licença
Imposto annual
3 Idem de 3" classe, licença
Imposto annual

.
.
.
.
.
.

200$000

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

 80 - I

1 Imposto predial sobre o valor locativo annual dos predios alugados 12010
2 Idem, idem dos predios habitados
proprios donos 5 010

.

$

pelos
.

$
50$000

3 Instrumentos, officina de concertos, licença
Imposto annual
.

80$000

 90 - J
1 Jogo de bollas na cidade sem venda de
pOllles, licença
Imposto annuaI

2 Dito fora da cidade, licença
Imposto annua]

.

.
.

.

100$000
100$000
30$000

20$000

I"

r=;

I

!

- 38 10 - K
1 Kiosque que se estabelecer nas praças não
ajardinadas,

ou rnas para bot'equim, etc.

licença

.

.
.

200$000
200$000

2 Idem para venda ele jornacs ou flores, com
ap'provação ela prefeitura, licença annual

30$000

Imposto annual

:
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1 Lavanderia a vapor, licença
.
Imposto annual
.
2 Limas, officinas de", licença
.
Im!,osto ,annual
.
3 Licença para vender areia extrahida den
tro, ou fóra do Rocio, imposto annual '"
4 Para extrahir saibro ou pedra dentro do
Rocio, em terreno não aforado, para fim
commercial. Imposto annual
.
5 Idem para trazer realejo e outros instru
mentos, panoramas 'e 'outros divertimen
tos, tocando ou mostrando P9r paga, nas
ruas, estradas e casas, imposto annual
.
6 Leiloeil'o, licença
.
Imposto annual
.
7 Leilão de qualquer especie cada um
.
8 Lithographia de la classe, licença
.
Imposto annual
9 Dita de 2a classe, licença
Imposto annual
10 Livraria, de la classe, licença

.
.
.
.

Impostoannual
11 Dita de 2a classe, licença

.

Imposto annual

12 Limpador de

.
.

20$000

20$000

50$000
100$000
200$000
10$000
200$000
300$000
200$000
200$000
150$000
200$000
100$000
150$000

chaminés, empreza ou não,

licença

.

Imposto annual

.

.

 12 - M.
1 Marmorista ou esta tuario, licença
Imposto

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

annual

2 Moinho para cereaes, licença
Imposto annual

3 Idem, idem, idem á vapor, licença

25$000
10$000

80$000

.

100$000
60$000
80$000

.

100$000

.

.

39 Imposto annual o o. o o • o • o o o •• o o o o o o o o o o
4 Ditos de moer assucar, licença
o • o
Imposto annual o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o
5 Mascate que vender ou trocar imagens,

imposto anIlUal o o o o o o o o o o o o o • o o o • o o o •• o

100$000
100$000
150$000
10U$000

6 Idem de objectos de folha e ferro batido,
imposto annuaI . o 0'0 o ••••• o o • o o • o o o • o o o o

80$1)00

7 Idem, de fazendas, armarinho, perfuma
rias, calçados e seus semelhantes, só com
uma caixa, imposto anIlUal
.

600$000

S Idem, idem, idem etc. com cargueiro. car,

rinho ou companheiro, imposto annual

1:000$000

9 Idem, que vender quadros e pequrnos oh-

jectos, imposto annua1

,. o •• o •••••••••••

10 Modista (officina de Pelasse), licença ...
Imposto annual . o • o o o • o o o o ••• o •• o o o ••••
11 Idem de 2a classe, licença " o •••••••••• o
Imposto 'annltal o o o o • o o o o o o o o o o • o. • o o •
12 Mobilias (officina de concertar ou enver
nisar), licença o o •• o • o o o o o o •• o o •• o • o o o o o
Imposto annual o o •••• o o • o o • o o o o o o ••• o o •
13 Metro aferição de um .... o •••••• o •• o o ••

14 Medida. aferição de cada terno
15 Mensageiros ou rapillos
cença

.

annual

o. o o o o ••• o o •• o o •••• o • o •

16 Musicas ( casa especial de) licença

o o o • o •

Imposto annuaI de la classe

.. o • o o o o ••••

Imposto annual de 2a classe

.. o • o o o o ••••

17 Musicas (bandas de musicas ambulantes)
licença
. o o •••• o o • o o o •• o ••• o • o o o o o o o o • o
18 Moinhos a vapor ou não de In classe, licença

o"

1iJ(l:p000

r1

50$000
100$000
50$000
fJO$OOO

5$000
10$000

(empreza de), li-

o o ••• o o o o o o o • o •• o • o o o o •• o • o ••• o ••

Imposto

100$000
80$OUO

o • o o o o o o o o o o ••• o o o o o o o • o o o ••••

Imposto annual o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o •• o o
19 Idem de 2a classe, licença ..... o •••••••
Imposto annual .. o o o o •• o o ••• o o o o • o o • o o
20 Idem, idem de 3a classe, licença ..... o o • o •
Imposto annual o. o o o o o o o o o • o • o • o o o o o o o o
 13 - O
1 Ourives que trabalhar em ouro, prata e
concert:os de ]a classe, licença o •••• o ••••
Imposto annuaI o' o o o o • o o o • o o o • o o o o o • o o

2 Idem, idem, de 2a classe, Ticença . o •• o o o •

SO$OOO
100$000

100$0°9

200$000
150$000

100$000
100$000
150$000
80$000
100$000
50$000
40$000

80$000
100$000
80$000

'1

- 40Imposto

.r'"

annual

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

;

.

 14 - P
1 Perfumarias (casa especial de) licença
Imposto annual
.
2 Papeis e brinquedos (loja de) licença
Imposto annual
.
3 Pintor, liccnça
.
Imposto annual
.
4 Padaria de la classe, licença
.
Imposto annual
.
5 Idem de 2a classe. licença
.
Imposto annual
.
6 Idem de 3a classe, licença (fóra do rocio)
Imposto annual
.
7 Pharmacia de la classe
.
Impost'o annual
.
8 Dita de 2a classe, licença
.
Imposto annual
.
9 Dita de 3a classe, liccnça
.
Imposto annual
.
10 Dita homeopathica, licença
.
Imposto annual
.
11 Phonographo, licença
.
12 ,Photographia de la classe, licença

.

Imposto annual
13 Dita de 2a classe, licença

.
.
.
.
.

Imposto annual
14 Pipa d'agua á venda, imposto annual
15 Pesos por aferi<}ãú de terno

60$000

150illOOO
200$000
100$000
150$000
50$000
80$000
120$000
100$000
80$000
60$000
50$000
;O$OOO
200:J;000

500$000
150$000
300$000
100$000
200$000
80$000
100$000
:10:$000

150$000
200$000
80$000
100$000
20$000
10$000

 15 - Q
 16 - R
1 Renhideiro ou estabelecimento para briga
de gaUo, licen<}a
.
Imposto annual
.
Refinação de assp.car, licença
.
Imposto annual
.
..

 11 - S
1 Sirgueiro, officina de, licença
Imposto annual
2 Serralheiro ou ajustador, licença

.
.
.

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

80$000
SO$OOO
50$000

- 41 -

Imposto annal
3 Salsicharia, licença
Imposto annual

.

.
.
.

50$000
100$000
100$000

 18 - T

1 Taverna, licença, la classe
.
Imposto annual
.
2 Taverna de 2a classe
.
Impostoannual
.
3 Torneiro, officina de, licesça
.
Imposto annual
.
4 Typographia com officina de encardena
ção ou pautação etc., de la classe, licença
Imposto a'nnual
.
5 Idem de 2a classe, licença
.
Imposto annual
.
6 Tintureiro, licença
.
Imposto annual de lU classe
.
Impoilto annual de 2a classe
.
Imposto annual e 3" classe
.

60$000
60$000
30$000
40$000
50$000
30$000
200$000
200$000
100$000
150$000
100$000
100$000

.
.

80$000
50$000
30$000
20$000

1 Vendedores ambulantes de generos de la
necessidade, por semestre adiantamente ..

60$000

7 Tanoeiro, licença
Imposto annual
 19 - V

2 Vendedores ambulantes de doces, fructas,
-etc., licença
.
Por semestre
.
3 Velodromos, frontões, kermesses, tiro ao
alvo, parques, outros estabelecimentos on
de se vendam poules de jogos permittidos
por I!ei, licença
.
Imposto. annual
.
4 Vendedores ambulantes de bilhetes de lo
teria, imposto mensal, lei n. 240 de .24 de
Abril de 1909
.
5 Vidraceiro, licença
.
Imposto annnal
.
6 Vendedores de roupas feitas e outros arte
fa'ctos semelhantes, pelas ruas, ou l'ocal determinado, licença mensal
.

30$000
50$000

500$000
300$000

10$000
50$000
50$000

100$000

I
I

I)

I

- 427 Idem de joias em bolsas, caixas, etc. licença mensal

.

100$000

 20 - X
1 Xarque deposito de, licença
100$000
Imposto annual
80$000
2 Xarqueada. licença
100$000
Imposto annual
150$000
As officinas onde forem vendidos objectos importados,
üem do imposto pagarão mais o determinado na 6a classe
das casas de commercio.
Todos os impostos que não cstiveIlem classificados nes
ia tabella serão cobrados de 20$000 a 500$000.
As casas lançadas e quc no lançamento subsequente tc
nham melhorado de classe, mas não possam ser elevadas a
eJasse superior, poderão ser lançadas com um augmento de

10 a 50010•
T ABELLA de preços para as armazenagens do depo
sito de inflammaveis (por 3 mezes) :

Agua raz (pipa e fracção)
.
Kerozene ou gazolina (caixa)
.
Foguetes sem flechas e bombas (k,ilo)
.
Polvoraou dynamite
.
F"g'uetes com flechas (kilo)
.
Fogos de artificio em grandes volumes (met.)
r'tos para salão e outros nfto classificados
(kilo)

.

1$000
$300
$040
$020
$060
2$000

$100

.

 21 MATADOURO MUNICIPAL
1 Bois .a,baidos no Matadouro por cabeça ..
Preparo

2 Po.rcos

.

abatidos

Preparo

3 Vitellas abatidas por cabeça
Preparo

.
.

4 Gado lanigero caprino por cabeça ,
Preparo

.
.

,

.
.

5 Leitões, cabritos, e carneiros, até 10 kilos,
por cabcça

.

Preparo

.

6 'raxa especia.1 para a S. Casa de Misericor
dia de accordo com a Lei n. 8 de 10 de
Maio de 1900

.

5$000
2$000
2$000
1$000
2$000
1$000
1$000
1$000
$500
$500

2$000

- 4;3

MATADOUROS PAR'l'ICUI,ARES
Rocio

7
8
9
10
11

Bois abatidos, por cabeça .... o ••• o • o : • o
Porcos abatidos por cabeça 0.0 o •• o • o • o o o o
Porcos abatidos pa,ra fabrica de banha " o
Bois abatidos para Xarqueada por cabeça
Porcos entrados para o Municipio por cabeç.a . o o o o. o o' o' o •••••• o. o o" o ••• o •••••

5$000
2$000
1$000

2$500
1$000

 22 MERCADO MUNICIPAI-I
1 Bancas no mercado para vendas d.e fruc
tas, hortaliças etc., aluguel mensal por me
tro quadrado o •• o o o •• o • o •• o ••••• o o • o ' ••
2 Bancas par,a, venda de peixes, mensalmen
te, por metro quadrado

.. o o • o o •• o o o o •••

3 Espaço occúpado em frente aos botequins,
pelos proprios locatarios, mensalment.e,
metro quadrado .... o • o o o • o • o •• o • o • o o ••
Gaiol.a,s para vendas de passara, mensal
mente por metro quadrado .. o •• o ••• o o o o
5 Generos de qualquer nattlreza, a-lugllel de
quartos, por 15 kilos mensalment,e ... o •••
6 'roucinho por kilo, aluguel de quarto para
venda mensalmente

. o ••• o • o o • o o o o ••• o • o

5$000
7$500

3$000
6$000
$060

$020

7 Quarto para venda de verduras e frllctas,
mensalment,e

8 Quarto para

o o • o ••• o o • o o • o •• o o o • o •••• o

venda

alimenticios mensa.lmente

... o o o o ••••• o •

9 Quarto para botequim ou açougues, mensalmente

o. o o •• o o ••• o o o o o o o • o o o o o o o o o o

10 Quartos para fazendas e semelhantes, mensalmente

o"

20$000

de peixes e generos

o o o o • o • o o o o o o o • o o o o • o • o o o ••

11 Porco vendido em pé, por cabeça

O' o o o • o

25$000

30$000
50$000
1$000

 23 TAXA FUNERARIA E CEMITE
RIO MUNICIPAL
1 Emprezas funerarias, licença ..... o ••• o o •
Imposto annual

. o o o o o o •• o • o o o o o o o o o •• o o

Imposto annua,l part> 4S ómprezas que ti
zerem gratuitamente enterros de indigentes
2 Carro funerario de la elasse, licença an-

300$000
600$000
isemptas

-44-

nual

.

3 Idem de 2" c1asse, licença annual o •••••••
4 Sepultura simples por 5 annos
.
5 Ditas para criança menores de 14 annos,
idem, idem
.
6 Aberturas de carneiras e covagens em ter
renos proprios o ••••••••••••••••••••••••
7 Construcção de carneiras até 2 metros de
altura
.
8 CQnstrucção de c,alpella,
mausoleos
com
mais de 2 metros de altura
.
9 Concessão de terreno para jazigo perpetuo
Por metro quadrado além da concegsão ...
10 Excesso de tempo de 5 annos para a con
servação da inhuma:ção nas sepulturas ge
raes ou carneiras que não tiverem conces
são perpetua, por anno,

o •••••••••••••••

11 Exhumação no mesmo cemiterio o ••••••• ".
12 Concessão perpetua de cada urna funeraria
Idem, idem, por cinco annos o •••••••••••

30:$000
20$000
8$000
6$000
10$000

10$000
50$000
50$000
8$000

5$000
15$000
100$000
25$000

 24 - DIRECTORIA DE OBRAS

1 Alinhamento e nivel;amento para qualquer
construcção, além da conducção, cada 10
10$000
7$500
5$000
5$000

metros ou fracção na la zona
.
2 Idem, idem, idem, etc. na 2a zona o ••••••
3 Idem., idem, idem etc., na 3a zona o ••••••
4 Alvará de licença

.

5 Andaimes, licença na, la zona,

para casa

de sobrado, por metro corrente

.

2$000

6 Idem, idem para cas'a terreas, por metro
corrente

o •••••••••••••••••••••••••••••

7 Idem, idem na 2a zona, para casa de sobrado,

por metro

8 Idem, idem

corrente

.

para: casa terrea, por

corrente


,

1$000

.

o ••••••••••••••

10 Idem, idem, para casas terreas, por metro
corrente

11 Autos fornecidos ás partes, por auto

.

.

12 Certificados de alinhamento e nivelamt'l'lto, cada Uln

1$500

metro

9 Idem, idem na 3a zona para casa de sobra
do, por metro corrente

1$500

.

1$000

$600
1$000

1$000

-45 13 COllJucção, quando as partes a não oHe.
recerem, para alinhamento no Quadro Urbano
.
14 Idem, idem no Rocio
.
15 Idem, idem para vistorias e vereficações
de terrenos no quadro urbano

.

16 Idem, idem no rocio de 15$000 a
.
17 Idem, idem para divisão de lotes no qua,-

5$000
10$000
10$000
20$000

dro urbano
.
18 Idem, idem no rocio de 20$000 a
.
19 Calçamento a parallelepipedos, por m 2 em
qualquer zona
.
20 Idem,
idem a mac-adam por metro em
Qualquer zona
.
(Nota - Para os calçamentos a parallele
pipedos feitos na vigencia do Art. 21 das
disposições permanentes da Lei de 30 de
Novembro de 1897, a taxa annual é de 2$
011 1$500 por metro corrente de frente conforme a largura da rua fôr ou não superior a 15 metros nos termos do  unico
do Art. 31 da Lei n. 14 de 28 de Outubro
de 1898 combinado com o Art. 3° da Lei
n. 418 de 4 de Maio de 1914).
21 Calçamento a parallelepipedos .feito na vi.
gencia da
Lei n. 84 de 10 de Julho de
1902, taxa. de conservação por m2
22 Emulumentos sobre transferencias de ter
renos do rocio excepto os divididos em
lotes e sobre averbação para legalisar titu
los das partes, por cartas ou fracção ....
23 Idem, idem, no quadro urbano cada 10
metros ou fracção
.
24 Idem, idem, na, 2a zona
.

10$000
40$000

25 Idem, idem na 3a zona
.
(Os terrenos do Rocio divididos em lotes
são equiparados aos de 3a zona).
26 Emulumentos para divisão de terrenos em
lotes alem do sello de verba e approvação de pl'anta, por lote
.
27 Croquis reproduzidos
.
28 Croquis não constantes de cartas de terre.
nos e de terreno já levantado
.

5$000

$700
$300

ti
,

$100

10$000

10$000
7$;)00

10$000
10$000

1
!\

20$000

29 Croquis não constante de cartas e de terre-

I'

fi

--- 46 nos não levantados alem da verificação

30$000

30 Confecção de outras plantas
.
31 Sobre' approvação de planta para casas de

50$000

.

20$000

32 Idem, idem, para casa de madeira
.
33 Idem, idem para muros gradis ou balaus-

10$000

,alvenaria

tradas

5$000

.

(Toda a revalidação de planta fica sujei
t,a, a 50 °1° dos respectivos emolumentos,
e as plantas alem dos emolumentos acima,
pa,garão mais de se110 de verba por deci
metro quadrado, 40 reis).
34 Emolumentos de verificação
de
terreno,
alem da conducção no Hocio ou no Qua.

15$000

35 Idem, idem de duas em diante, cada carta

10$000

dro Urhano, por cada

36 Idem, idem, quanto .a, pertencerem os ter

renos a mais de um possuidor; por condo•. I'

I
"

minio; cada duas cartas

o ••••••••••••••••

37 Idem, idem de vistorias feitas pelo enge
nheiro e pessoal da fiscalisação, a requeri
mento das pa,rtes; além da conducção ....
38 Frente de, terreno não edificado, por metro corrente de frente, na P zona
39 Idem, idem na 2a zona

.

40 Idem, idem na 3a zona

(Exceptuam-se

os terrenos

.
.

mura,dos

10$000

10$000
3$000
1$000
$300

ou

não, pertencentes a hospitaese azilos; as
frentes dos terrenos resultantes do prolon
gamento de ruas existentes ou projectadas,
quando cedidas gratuitamente pelos pro
,prietarios ou foreiros, e durante o praso de
cinco annos; as frentes das ruas não aber
tas de terrenos
divididos em lotes, com

I

1:
I'
I

plantas

approvadas anteriormente á Lei

n. 389 e os lotes de 11 m. de frente com

edificação de madeira feitas antes da Lei

n. 413).

(N ota - Os muros que não tiverem a altu

ra exigida pela Lei n. 341 art. 8° ficam
sujeitosa.o respectivo imposto com o aba
timento de 50 °1°0 os que attingirem a al
tura de 2,50 metros ficam isentos do im
posto (Lei n. 429).

-

....-..-
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,11 Foro annual por carta de terreno do Roeio 12100 m2
.
As fracções serão pagas proporcionalmente.
42 Foro annual de terrE'no do Quadro Urba,no, 0,22
.
43 Levantamento de calçamento, nas ruas re

5$000

$050

vestidas a paraUelepipedos, por vallas de
largura no maximo de 0,50, por metro li
near,em ruas calçadas ou recalçadas ...

44 Idem, idem, cm ruas mac-adamisadas, por
metro linear
.
(Para vallas de maior largura o pagamen

15$000
'f'$500

to será proporcional).

I

45 Predios sem platibandas e sem calha etc.

46 Prcdios não re.bocados c caiados, alem do
imposto predial, quando habitados; e mu
ros; até a sua conclusão, por metro corrente

'

.

47 Prorogação de praso para conclusão de
Obras por mez e por metro corrente de
frente, na la zona
.
48 Idem, idem, idem na, 2" zona
.
49 Idem, idem, idem, na 3a zona
.
50 Terreno do Rocio, transferencia por carta
de 12,100 ms. quadrados ou fracção
.
51 Terreno do Rocio concessão de excesso

i$OOO

•

2$000

2$500
1$500
$500
25$000

de accordo com o art. l° da Lei de 2 de
Maio de 1897, por metro lluadrado
.
Nota - E' fixado em 100$000 o minimo

$010

52 Terrenos do Rocio divididos em lotes, trans
ferencia por metro corrente de frente '"
63 Terreno do quadro urbano, concessão de

1$000

de qua1lluer concessão.

excesso, nas ruas revcstidas:

Na ta zona por centimetro corrente
.
Na 2a zona idem, idem
:
.
Na 3" zona idem, idem
.
(Nas ruas não revestidas será o excesso

4$00
1$500
$500

cobrado a razão de 50 °1° preços acima).

(Em
valor
54 Idem,
rente

caso algum será cobrado menos do
corresponde.ntE' a 20 centimetros).
idem, transferencia por metro cor.
de frente, na la zona

G5 Idem, i<lem, idem na 2a zona

.

.

,

8$000
5$000

I

--,

- 4856 Idem, idem, idem na 3a zona

", ... , ....

57 Viação, imposto annual de 1 °io sobre o va

3$000

lor venal dos terrenos do Rocio, minimo
por

metro

quadradü

".,

.

0,.4

S 25 IMPOS'l'O DE PUBLICIDADE
1 Annuncios aereos e instantaneos por meio
de projecções luminosas em espaço até 6 m.
em 0ada ponto da cidade, por trimestre
2 Idem, ambulante, conduzido por pessoas,
de

cada pesso,a; por trinta dias

60$000
5$000

.. , .... ,

3 De 3° em theatros, casas de espectaculos,
salões, c.afés, botequins, etc. um annuncio
por

anno

4 Idem

.

panno,

ou em metal,

em

pa.pel,

madeira,

3$000

parede

com os dizeres: grande li

quidação final, grande queima ; e outros
I;

j

dizeres semelhantes na frente das casas
e estabelecimentos commerciaes, por mez
5 Idem ou quadro para ,annuncios ou para
cartazes, nos
>lagares em que o Prefeito
permitir em espaços de 1 m. por 1 m. sen
do de pintura artisticamente trabalhada,
.

3$000

6 Idem, idem, etc. sendo em papel commum
e tinta t,a,mbem commum, por mez .....

1$000

por

.:i
I I

30$000

mez

7 Idem ou reclames dectricoS', sendo fixos;
por

anno

.

30$000

8 Idem ou reclames em bondes, devidos pe
las companhias ou emprezas desses mes
mos bondes; de cada bonde em circulação,
.1

por

"
I

.1

"
,

I

J

.

todos

20$000

os letreiros dos

bondes menos nos vidros lateraes e das
frentes onde não serão' permittidos; qual
quer que seja seu fim).
9 Annuncios ou reclames em bondes especial, 0a,da bonde por anno

f.I

.

50$000

10 Idem, de espectaculos em vehiculos ou ani-

(L: '
li

anno

(Comprehendidos

"

I

t

I

I

,I

maes,

por

anno

11 Idem, idem por 6 mezes
12 Idem, idem, por um mez

13 Idem

ou reclame

.

.

em bicicleta

l-_

.

50$000

.

20$000

.

5$000

ou tripo-

I
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des; por aFIno
.
14 Idem, idem, em carroças ou caminhões,
idem
.
15 Idem, idem, em carros e automovcis , .
Cartaz ou annuncio, letreiro ou reclame

3$000

8$000
30$000

em pape. até 1 m. por 1 m. collocado nas
paredes ou distribuidos em qualquer ponto

da via publica
.
17 Idem, idem, etc. excedendo em qualquer
das dimenções
,
.
(Este imposto será cobrado mediante ca
rimbaçãoe numeração feitas pela Prefei

$100
$200

tum, e prevalecerá para qualquer que seja

o periodo do exerci cio, e será devido por
todo e qualquer cartaz affixado ou des
tribuido, embora em substituicão dos inu
tilisados ou outros emblemas)"

18 Chapéos de sol, com saliencia não exce

dendo de 40 milimetros cada um por anno
19 Idem, idem, com mais de 40 milimetros

10$000

de sali,encia cada um por anno., , , , ....

20$000

sem saliencia nas paredes ou humbraes das
casas de 30 em. por 2m. annualmente ."

2$000

20 Letreiros, placa ou taboleta com letreiro e I
21 Idem, idem, excedendo a esse limite, ma.is

por decimetro quadrado ... ,', .. ,' ',' ...
22 Idem, ou taboletas com letreiro, figura ou
embl'ema nas proprias casas, até 40 em. de
saliencia, de 30 em, por 2m. allnuahnente
23 Idem, idem, excedendo ,a, esse limite, mais
por decimetro quadrado

',.,

.

24 Idem, idem em sentido transversal as pa
redes e com mais de 40 em. de saliencia ...
25 Idem, sendo em globos deelectricidade,

$040

3$000

$060
10$000

por anno

.

10$000

por

.

10$000

26 Idem atravessando a rua de lado a lado,
mez

27 Idem sendo illuminado em arco ou outra
qualquer forma, por anno "' .. ,

,

.

28 Idem, idem por mez ,."
,
.
29 Idem placa, ou taboleta com letreiro, figu
ra ou emblema

nas paredes

lateraes das

caRas, muros ou partE' visivel' de terrenos

de 1 m. por ] m para cada

mmunciante

50$000
6$000

r

I
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anllualmente
.
80 Idem, idem excedendo eiOsas dimensões, cada anllunciante anllllalmente
.
31 Placa ele metal, marmore ou vidro, indica
ti va de profissitO ou designação de firmas

6$000

10$000

e outras, de companhia ou emprezas de
seguros eontra fogo ou de vida, colloca

da em prC'dios, paredes ou muros, de cada
placa, por anno
.
32 AI varú8 de licença para, cmprezas de annunClOS

...............•.•...•...••.•••

83 H,cclames .em tI lIadros collocados em pon
tos da via publica, por mez, cada um, até
2nl. por 2 In. .
.
34 Idem, idem excedendo dessa dimenção
.

I,
I
I

L

'\

5$000
100$000

10$000
15$000

,

DECRETOS E ACTOS




DECRETO N. 11:3

o Prefeito do lV11ll11Clpio da Capital, usando das attri
buições de seu cargo e tendo em vista a necessidade (le
facilitar ao contribuinte a obtenção da certidão negativ J,
exigida pelo Art. 1137 do Codigo Civil, ora em vigor, de

,

creta:

Art. l° - Os contribuíntes que necessitarem da certi
dão negativa exigida pelo Art. 1137 do Codigo Civil COll1
'parecerão nas Secções competentes, onde assignarão um
impresso pedindo á mesma, sendo-lhe ella fornecida me
diante o pagamento de 5$000 (cinco mil reis).
Art. 2° - O funcciollario que fornecer os dados para,
a alludida certidão negat'iva fica responsavel 'para com a
Fazenda lV1unicipal pelas faltas ou omissões que prejudi
carem a mesma Fazenda.

'r

Art. 3° -- O funccionarin da Thezouraria que i:lssi.
gnar a mesma certidi'w fica, igualmente responsavel para
com a Fazenda Mun1icipal Ipor qualquer erro ou falta de
cobrança elos impostos e taxas constantes dos dados for
necidos.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 3 de J an'JiroD
de 1917.
Claudino R. F. dos Santos.

DECRETO N. 114
O Prefeito da Capital, considerando que o contracto
de cobrança dos impostos de dividas activas e outras não
pode 81'1' cumprido pelo contracta11te em face da nomea-

I"

52 çiio de Cobrador pelo Art. 14 elas Disposições Permanen
tes da Lri orçamentaria vigente, effectivada essa nomea
ção em 10 do corrente na forma do Art. 14. resolve deix.1r
sem effeito o contracto firmado com o cidadão Luiz Gi
rurlos, em 2 do corrente, em virtude de sua nomeação dle
cobrador.

Ga"binete, da Prefeitura de Curitybll, em 10 de JaneiTo
de 1917.
João Antonio Xavier

DECRE'ro N. 115

O Prefeito elo Municipio da Capital, tendo em vista a
petição do funccionario Tristão Antonio de Miranda, Ad
ministrador do Gemitedo, datada de 23 de Janeiro ultimo,

resolve que lhe sejam abonados mais 10 °1° sobre seus ven
cimentos a contar desta data em diante visto ter prova
do .attingir mais de vinte (20) annos de serviço Municpal,
conforme in'formação prestada e na forma da lei n. 322 cle
21 de Janeiro de 1912.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 24 de Janei
ro de 1917.

João Antonio Xavier

I

"1



DECRETO N. 116
O Prefeito do Município da Capital, uzando ela auto
risaçãü que lhe confere a Lei Municipal n. 226, e tendo,
em vista, a informação da Directoria do 1'hesouro e Con
1abilidade em requerimento do funccionario, Manoel Au
gnst,o de Souza, aferidor Municipal, resolve apos'cntal-o,
em virtude de constar do processo
ter o requerente de
zenoveannos de serviços ao Municipio, a contar-se até 30
de Abril do corrente anno, percebendo annualmente os

vencimentos de Rs. 1.398$400.

Expeça-se o respectivo ti

tulo para os devidos effeitos.
.

I

'Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 16 de Maio de
1917.

...

J------

João Antonio Xavier .
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DECRETO N. 117

O Prefeito do Municipio da CaíPital, attelldeudo as cir

cumstancias financeiras do Municipio, resolve sup[:l'rimir o
cargo de Ajudante de aferidor, vago pela nomeação d'e

Tito Pospessil, para o lugar de Porteiro da Prefeitura, su
jeitando este acto a a'pprovação do Poder Leg'islativo Mu
nicipal.

Gabinete da Prefeitura, em 22 de Maio de 1917.
João Antonio Xavier.

DECRETO N. 118

O Prefeito do Municirpio da Capital, tendo em vista a
Lei n. 474 de, 25 de Janeiro do corrente anno, resolve

abrir o credito extr,aordinario de Rs. 500$000 (quinhellt')s
mil reis), Ipara pagamento no corrente exercicio ao Fiscal
de Obras. Sr. João Fagundes Barboza.

Gabinete da Prefe:itura de Coritiba, em 22 de Maio de

1917.

João Antonio Xavier.
---.

DECRETO N. 119

O Prefeito do Municipio da Capital usando da auto
risação n. 226 Municipal e tendo em vista a informaçíio
pela Directoria do Thesouro e Contabilidade em petição

do funccionario,guarda montado, Eduardo Eleuterio da
Silva, resolveaposcntal-o em v,irtude de constar do pro
cesso. ter o requerente 27 annos, 6 mezes e 21 dias de ser

viços Iprestados ao ,Municipio, até 10 de Agosto do cor

rente anno, p'ercebendo os vf.'llcimentos de Rs. 1 :728$()(JO

annualmente.

tos devidos.

Expeça-se o respectivo titulo para os e fio" i

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 16 de Agos(1

de 1917.

João Antonio Xavier.

DECRETO N. 120

O Prefeito do Mnnicipio, tendo em vista o offic.io do
Sr. 'l'hezoul'eiro, de hoje datado, resolve abrir o creçlito ex-

traordinario da quantia de Rs. 1 :517$791 para 'P'Ugamento
no corrente exercicio dos funccionarios aposentados Ma
noel Augusto de Souza e Eduardo Eleuterio da Silva, :>'en-'
do ao 1° Rs. 872$116 e ao 2° 645$675.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 23 de Agos" o
de 1917.
João Antonio Xavier.

DECRE'l'O N. 121

O Prefeito do Municipio da Cap'itai, attendl'lldo as

circumstancias financeiras

I

I1

Municpio r'esolve

sU'Plpri

vago pela exoneração solicitada pelo funccionario Aug

to St,ellfeld, sujeitando esteado a approvação do Poder
Legisla tivo Municipal.

.1
,

do

mil' o cargo de pharmaceutico da Direct,oria de Hygiene,

Gabinete da Prefeitura de CuritJ'ha, em 24 de Agosto
de 1917.

i

ii

João Antonio Xavier.

DECRE'l'O N. 122
O Prefeito do Municipio da Capital, usando da auto
l'isação a que se refere a Lei Municipal n. 226 de 22 dt'
Janeiro de 1908 e de n. 425 de 31 de Julho de 1914, re
solve alPosentar o guarda a ,pé, Sebastião Velloso percC'
bendo os vencimentos annuae" de Rs. 1 :060$400 (um conto
sessenta mil c quatrocentos reis) por contar o teinpo cor
respondente a 20annos e um mez de serviços municipílPs
de accordo com o calculo da IJirectoria do 'l'hezouro e C01:
tabilidade em petição do referido guarda. Expeça-se o ,

tulo para os devidos effei tos.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 1° de Outu
bro de 1917.
I

João Antonio Xavier.

"

DECRE'ro N. 123

O Prefeito do Munieipio da Capital, uzando das attri.
buições de seu cargo, decreta:

,l=
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Art. Unico.

No exercici o de 191811 cobrança dos Ílr

postos consig'nados nos  1 2 4 5 7 9 11 12 13 14 15 18

19 22 23 30 do Art. 10 da lJei orcamelltaria n. 496 dc 3 de
:,.ovembro ultimo se effectuarão 'nos segnintes mezes:
,Janeiro
A

Marcação de Vehiculos, matricula de chauffcurs, 'o

cheiros, animaes, pesos e medidas.

Fevereiro e IVLarço

1" Prestação do imposto dl' Gommercio e Officinas do

fl1ladro urbano c rocio.

Abril

1" Prestação do imposto dE' 'Paxa Sanita ria.
1" Prestação do imposto de Calçamento.
Maio

1" Prestação de terreno não edificado

te não revestidas.

muros c fren

Imposto de casas sem platibandas.
Junho

2" Prestação do Imposto de Taxa Sanita l'ia.
Ag'osto e Setembro

2" Prestação do Imposto de Gommercio r Officinas.
2.1 Prestação do fmposto de Calçamento.
3" Prestação do Imposto <le 'raxa Sêlllitaria.
Outubro

2" Prestação dl' terreno nàoedificados, muros e fren

tes não revestidas.

Prestação do Imposto de Foros e Viação.
Novembro e Dezembro

4" Prestação do Irntposto de 'l'axa Sanitaria.
Ga.binete da Prefeitura de Coritiba. em 21 de Novem-

bro de 1917.

.

João Antonio Xavier.

Ac'ro N. 151

O Prefeito do Municipio, tendo em v'istaa informação
da Directoria do Thezouro e Oontabilidade de 2 de Dezem

bro ultimo, que declara ter o cidadão Frallklin Silva Jar-

\

l

- Ei6-

dim arrcndatal'io do impo:;to de Hlblicida(le, ahq]l(10IJa<10
imposto e deixado de recolher

n cobrança do refer.ido

,as quotas a que éra obrigado em virtude do contracto que

firmou com a Pref,e,itura, accrescido a'inda por se ter au

sentado para fóra do Estado, resolve rescindir o contracto

firmado com o mesmo em 30 de Dezembro de 1914 e mais
o direito que lhe foi concedido por termo de 25 de Feve
reiro de 1915.

Ga binete ela Prefe'itur,a de Corit.yba, em 8 de Janeiro

ele 1917.

João Antonio Xavier.

Ac'ro N. 152

O Prefeito elo Municipio. 'Por eonvenieneia elo scrvi('
designa o fiscal do Mercado do Batél, Luiz Pinto d 1 n
cha, para auxiliar dos serviços ela Secção de Fiscal isação,

até 2a ordem.

Gabinete ela Prefeitura de CuritybH, em 8 de Janeiro

de 1917.

João Antonio Xavier.
..

I: I

AC'l'O N. 153

itt"'.

O PI'efeito do Munic:1pio trndo em vista o Art. 14 das

': 

Disposições Permanentes da IJei orçamentnnia n. 469 ele
28 de Outuhro de 1916. que se acha em vigor, nomeia o
cidadão Luiz Ciruelos, para cobr.ador da Secção do Con

": [

tencioso, percebendo os

':: I

vencimentos de 1 :200$000 (UI11

conto e duzentos mil reis) annualmente e mais a pori.len

I'

tagrm de que trata o mesmo Art.

'.1

I

" I

 I

Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 10 de Janeiro

de 1917.

João Antonio Xavier.

I

li,'

I

I

ACTO N. 154

O Prefeito do Municipio usando das atribuições que
lhe confere o Art. 14 das Disposições Permanentes da h'i
orçament:aria n. 469, em vigor, nomeia o cidadão IJ1Wiano

-
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Rocha Junior para ,o logar de 2° official da Secção do
Conbe.ncioso ,percebendo Os vencimentos a annuaes de Rs.
3:360$000 (tres contos trezentos e sessenta mil reis).
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 10 de Janeiro
de 1917.

João Antonio Xavier.

I
ACTO N.155

O Prefeito do Municpio da Capital tendo sciencia que
falleceu na CWp'ital Federal o Dl'. Claudino R. Ferreira dos
Santos, Prefeito desta Cap'itale que seu corpo vem ser
sepultado nesta cidade, resolve conceder gratuitamente 10
metros quadradoes de terreno no Cemiterio Municipal pa
ra o fim de seu jazigo perpetuo, ficando este acto sujeito
a approvação do Poder Legislativo MunIcipal.

'\

Gabinete da Prefeitura de Curityb,a, em 12 de Fevei
1'0 de 1,917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 156

O Prefeito do Munici/pão da CapibaL usando das attri
buições de seu cargo concede a Aristides de Oliveira ses,
senta (60) dias de licença em prorogação da que lhe foi
concedida pelo Acto n. ] 50, sem ven cimentos, e, em vista
do ,atbestado medico exhibido em sua petição de 27 do
corrente, paroa. tratar de sua saude.

Gabinete da Prefeitura de Curityba. em 27 de Feve
reiro de 1917.

\

!'I

João Antonio Xavier.

ACTO N. 157

O Pref,eito do Municipio da Capital, tendo em vista o

acto n. 81, de 26 de Maio de 1915, que nomeou interina
mente o cidadão João Fagundes Barbosa para o cargo de

Fiscal de Obras, resolve. mantel-o effectivamente no allu-

\1
I

I

I

I
,
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rlido cargo. percebendo os vencimentos marcados lP'ela leii
orçamentaria vigente.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 27 de Feve
reiro de 1917.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 158

O Prefeito do Municipio usando das attribuiçães de
seu cargo, c'Üncede á Feliciano Ribeiro noventa (90) dias
de licença na forma da lei para tratamento de sna saude,
conforme attestado medico que exhihio.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 13 de Março
de 1917.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 159
O Prefeito do Municipio de Coritiba, usando das at
tribuiçães de seu cargo, determina que o senhor Antonio

,I

.7osé Farracha, feitor g-eral, tome conta dos materiaes exis
tentes no Almoxra:rifado, conforme inventar,io procedido,
ficando sob sua gua,rda todo serviço desse de'partamento,
sem prejuizo dos que lhe são inlierentes do c,argo que ora
occupa.

Gabinete da Prefeitura, 2 de Abril de 1917.
João Antonio Xavier

ACTO N. 160
O Prefeito do MUllÍciipio de Coritiba, tendo em vista a
Lei n. 486 de 27 do corrente concede a Aristides de Olivei
ra um anno de licença sem vencimentos, para tratamento
de sua, saude conforme requereu.

Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 2 de Maio de
1917.

•

,u

I

João Antonio Xavier

- :j) --

AC'l'O N. 161

O Prefeito do Municipio de Coritiba, uzando das at
tdbuiçães de seu cargo, concede ao Sr. 2° Of£icial do Con
tencioso, Alv,aro de Andrade 30 dias de ferias na fürma

da Lei.

Gabinete da Prefeitul.'ial de Coritiba, em 4 de ,Maio de

1917.

João Anoonio Xavier.

ACTO N. 162

O Prefeito do Munic'ipio de Coritiba, uzando das attri
buiçães de seu cargo, cüncede 30 trinta dias de ferias, ao
guarda fiscal á pé, Adriano Garc1a, dos Santo,s, na forma
da Lei n. 226 de 22 dé Janeiro de 1908.

Gahinete da Prefeitura de Coritiba, em 8 de Maio de

1917.

João Antonio Xavier.

ACTO N.163

O Prefeito do MuniciJpio da Capital, uzando das suas
attribuiçães 'e tendo em vista a vaga aberta pel'a Iposen
tadoria do funccionario M,anoel Augusto de Souza, afel'i
dor desta municipalidade, resolve nomear para o ca,rgo de
aferidor ü actual porteiro Luiz Ribe.iro de Andrade e para o
lugar deste funccionario Tito Pospissil, ajudante do Afe
ridor, percebendo os veneimentos marcados na Lei orça
mentilllria vigente.

Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 16 de Maio de

1917.

João Antonio Xavier.
I ''rI'' .



AC'l'O N. 164

O Prefeito do Municipio da Capital, concede a Lucia
no Rocha Junior, 2° Offici,a,l do Contencioso 30 dias de fe
rias na forma da Lei n. 226 de 22 de Janeiro de 1908.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 4 de Junho de

1917.

João Antonio Xavier.

.....I

I,

. r

$0
ACTO N.165

O Prefeito do MUlliÍcipio da Capital, concede á Alva
ro de Andrade, 2° Official do Contencioso, 20 dras de licen
ça Ipara tratamento de sua saude, confürme requereu.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 12 de Junho
de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N.166

O Prefeito

Municipal, tendo em V]ista as propostlals

presentadas pelos Drs. Eduardo Leite Leal Ferreira e Al
varo Emilio de Cerque:ira Lima, e informação da DirectO'
ria de Hygiene do Estado e offcio do Exmo. Dr. Presi
dente, e considerando que a Lei Munici:pal n. 479 de 26 de
Abril do corrente anno, determinando a 'abertura de con
currencia para o 'arrendamento do Instituto Pasteur, dis
poz, ,em seu Art. 3°, que esta Pr,efeitura entmsse em ac
cordo com ü Govern.o do Estado lal respeito da 'autol'lisa
ção contida no Art. 2° alinea 6, das Disposições Perma
nentes da Lei orçamentaria estadoal; considerando que,

em virtude do disposto na citada, Le,i MunicipaJ, esta Pre

feitura convencionou com o Exmo. Sr. Dr. Presidente do

Estado, reêeber o Municipio a, subvenção de 600$000 men

saes, como auxilio ao Instâtuto Pasteur, até que. o mesmo
Exmo'. Sr. decret,e a reforma da Hygiene, passando então,
o referido esnabelecimento !p'ara a 'administração do Es
tado; conside,randü que o Instituto Pasteur deve ser man
tido pelo Governo do Estado, porque os serviços delle de
pendentes interessam a toda a ,população do Paraná e não

sómente á do l\Íunicàpio; Considerando que se as circums
tan,cias finJanceiras do MunicipiO',em Abril de 1916, não

comportando ;às de$pezas da manutenção do Instituto Pas
teur, pelo modo entã,o estabelecido, forçaram o arrenda
mento do mesmo como meio unico de no momento, não
desapparecer tão util serviço, todavÍJa" é evidente que, ar
rendando não 'Preenchc elle o fim a que foi destinado, 'Por
que

os arrendatarios,

visando sómente

lucros,

procuram

tirar do arrendamênto O' maior proveito !possivel; Consi
demndo que este £a.cto ficou cabalmente
provado, por
quanto até os proprios funccionarios municLpaes, quene

cessitâr,aÍll dos serviços do Instituto Pasteur, muito embo-

u
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ra tivesse o Munici'pio despendido avultada quantia para
instJa.llal-o, foram, na vigenc,ia do arrendamento, obrig,a
dos a verdadeiros sacrificios, em relação aos vencimentos
que percebem, para pagar ,aos arrendatariosl; Consideran
do que surgiram reclamações de pessoas 'pobres,  quem
foi negado tratamentlÜ, apparecendo algumas dessas reela
mações na imprensa diarúa desta Op'ital;
Considerndo
finalmente que estando 00 Exmo. Sr. Dl'. Presidente do ,Es
tado autorisado, por disposição Legislativa, a decretar a
reforma dai Hygiene, poderá ella ser feita a qualquer mo
mento, e neste caso, o ,arrendamento, por praz'Ü certo ou

determinado, embar,a,çará a passagem do Instituto ao Es
tado, que é conveniente aos interesses Municpaes, resol
ve, IPoraquelles mntivos, annullar a concurrencia, e, com
a subvenção concedida pelo Governo do Estado, manter

\

administna,tivamente o. referido Instituto, como
departa
mento da Hygiene Municipal, até ulterior deliberação, da
Camar,a.

Gabinete da Prefeitura, 30 de Junho de 1917.
João Antonio Xavier.

li.
ACTO N. 167
O Prefeito Municipal, tendo em vista que os guardas
Municipa1es l\lanoe1 Ferreira Junior, Luthegardes Ferreira
da Costa, J,ayme Benedicto PCl'e,ira e J o,sé J utio de Cam
pos, uns devido 'a invalidez e outros ao modo de proceder
não podem bem desemlpenhar os cargos que occUipam, re

solvepol-os em disponibilidade, per.cebendo sámente os or
denados.
Gabinete da Prefeitura, 30 de .Junho de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 168

O Prefeito do Mun.icip-o, uZlallldo das attribuições de
seu cargo, nomeia provisoriamente, o Pharmaceutico Mu
nicipal, Augusto Stellfeld, para auxiliar do Instituto P'lS

teur, com a gratiNcação de Rs. 50$000 (cincoenta mil reis)
me,nsaes, ,a,Iem do vencimento que iPel"{wbe actualmcnte,.

Gabinete da Prefeitur,a, em 30 de Junho de 1917.

João Antonio Xavier.

I;
',l

'IL
I
,I

"f

Ac'ro N. 169

O Prefeito do Munidpio, por conveniencia do serviço
nomeia interinamente 1)'a:ra guarda a pé o cidadão Abilio
Brandão, e para guardai montado O cidadão Salvador Dias
Ii'eruandes, percebendo mais Rs. 20$000 (vinte mil reis)
mensaes alem do que já percebiam.
Gabinete da Prefeitura, 3 de Julho de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 170

O Prefeito do Municipio, tendo em vista o officio do
Sr. Dl'. Direetor de Obras Municipj,aes, sob n. 502 desta
da,ta, que declara ter o cidadão

enpreiteiro

da mac-adamisaçftO

}iraneisco
Constantino,
da Avenida Iguassú, in

terrompido o serviço Jlor mais elc 20 dias, resolve rescin
dir o contracto firmado com o mesmo, em 24 de Maio de
1916.

Gabinete da Prefeitura, 5 de Julho de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 171

I.. I'
,

"

I

II
I'

O Prefeito do Municilpio" resolve determinar ao Dl'.
Alfredo de Assis Gonçalves, Director de Hygiene, para
provisoriamente elirigür os serviços do Instituto Pasteur.
Gabinete da Prefeitura, 6 de Julho de 1917.
João Antonio Xavier.
l

L

ACTO N. 172
O Prefeito elo Município, sob proposta do Sr. Dl'. Di
rector de HYg'liene resolve nomear interinamente o cida
dão José Pinto Novaes para ,auxiliar do Instituto Pasteur
e a José Pererusine [para servente do mesmo Instituto, per
cebendo ° 10 mensalmente Rs. 200$000 e o 2° Rs. 60$000 a
contar desta data.

Gabinete ela Prefeitura, em 6 de Julho de 1917.
João Antonio Xavier.
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AOTO N. 173

O Prefe.ito do Munici'pio da Oa,pital, concede ao dact:i

lographo da Secretaria da Prefeitura, Targino Silva, 30
dias de ferias conforme requereu.

Gabinete da Prefeitura de OOI1itiba, em 11 de Julho

de 1917.

João Antonio Xavier.
!
AOTO N. 174

O Prefeito do Municipio da Oapital, 'por 00nveniencia
do serviço resolve designar o guarda fiscal Vidal de Si
queira., para auxiliar do Fiscal Geral do Rocio e ao mes
mo tempo elogi.al-o pelo bom procedimento no desempe
nho da commissão de que foi ene'lawregado.

Gabinete da Prefeiturá Municipal de Ooritiba, em 16
de Julho de 1917.

João Antonio Xavier.

AOTO N. 175
O Prefeito do Municipio da Oapital, uzando das attri
buições de seu cargo concede ao auxiliar interino da Di
rectoria de Obras, Edmundo de Oliveira Saporski
tres
mezes de licençla com dois terços 2[3 de seus vencimentos.
Gabinete da Prefeitura de Ooritiba, em 17 ds Julho
de 1917.

João Antonio Xavier.

AOTO N. 176

O Prefeito do Municipio da Oaípital, uzando da allto
risação concedida no Art. 2° das DiSlposiçães Permanentes
da Lei n. 469 ele 29 de Outubr.o de 1916 resolve transferir
o fisc:aJ dos inflammaveJis o auxíliar da fiscalisação Ben
to Taborda Ribas, para auxiliar do Fiscal de Obras, e a
Antonio de Souza Azevedo ,para o lugar do primeüo, am
bos com os vencimentos que percebem.
Gabinete d:al Prefeitura de Oorit,iba, em 26 de Julho
de 1917.

João Antonio Xavier.



f, 
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- 64ACTO N. 177

O Prefeito do Municipio da Capital, nzando das attri
buições de seu cargo, resolve exone,rar a pedido do cargo

de guarda fiscal o el1l!pregado Oswaldo Br,anco e nomeia
par.a o mesmo cargo o cJdadão Pedro GaspareIlo com os
vencimentos marcados em Lei, ficando designado o zela
dor do Pa;çü, Anast,acio de Barros para servir provisoria
mente no lugar de guarda :a: Ipé enquanto durar a ausencia
dos guardas em disponibilidade, com o mesmo ordenado
que percebe actualmente.

"I

Gabinete d'ili Prefeitura dr Goritiba.rm 25 de ,Julho
de 1917.
João Antonio Xavier.

I

I

I,:

\1

ACTO N. 178
O Prefeito do Municipi o da Capital, por con veniencia
de serviço
designa o eID\p!:'egado
extranumerario .João
Amcrico de Oljveira, para auxiliar da Dircctoriru de Obras
Municipaes em substituição ao licenciada Edmundo Oli
veira Saposki, Ipercebendo a gratificação que lhe competir.
Gabinete da Prefeitura de COl'litiba, em 26 de Julho
de 1917.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 179

O Prefeito do Municipio da CRip<ital, uzando das attri
buições de sen cargo nomeia para. 'o cargo de Inspector de

Vihiculos o cidadão Bernardo Sa.ha,th, em substitl\ição ao
empregado Getu1io Requião, por ter sido nomeado pelo
Governo do Estado, pal'a o cargo de Porteiro do Congres
so EstadoaI.

Gabinete da Prefeitura de. Coritiba. em 28 de Julho
de 1917.
João Antonio Xavier.
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ACTO N. 180

O Prefeito do Municpio da Oapitl, concede ao aUXI
lia:' da Ins;pectoria de Vihiculos, Jeremias Prestes Bran
co, 30 dias de ferias confO'rme requereu.

Ga binete da Prefeitura de Coritiba, em 30 de Julho

de 1917.

João Antonio Xavier.
)l, j

l.



ACTO N. 181

O Prefeito do Municipio da Capital, uzando das attri
buições de seu eargo, nomeia para o lugar de guarda mon
tado o cidadão Sr. Miguel Babbi, pela vaga do guarda apo
sentado Eduardo Eleuterio da Silva, 'percebendo o nomeia
do os vencimentos marcados na T-ie5 o,rcamento.
Gabinete da Prefeitur;a, de, Coritibà', em 16 de Agosto

de 1917.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 182

O Prefeito do Municipio da Capital, uzando das attri
buições de seu cargo, concede ao empregado dactilogra
pIlo da Secre.tar.ia d,a, Prefeitura. Targino Silva, 30 dias de
licença para tratamento de sua saude conforme requereu,
contando-se de 11 do corrente em diante.

Ga binete da Prefeitura de Coritiba, em 22 de Agosto

de 1917.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 183

O Prefeito do Municipio dai Capital, uzando das attri
buições de seu cargo cOl1fer;ido pelo Art. n. 2 das Dispo
sicões Permanentes da Lei n. 450 de 28 de Outubro do

ano 'passado, resolve designar provisoriamente 'Ü fiscal
Ge'lIal, sr. Arthur v'Ün Meieu, para exercer o lugar de 2°
official da Directori:a: de Obras Munic'ilpaes, com os venci

mentos que actualmente pe,rcebe, excepto

a

gratificação

para locomoção; e o 2° official Carlos Antonio d,e Aze,ve-


I

"'

- 66do para o lugar dc Fisc'aI Geral com os vencimentos de seu
ca:rgo e mais a gratúf'cação para locomoção, ficando o 1°
como auxiliar da Dit'ectoria. do 'l'hesouro c Contabilidade.

Gabinete da Prefeitr.ra de Coritiba, em 23 de Agosto
de 1917.

João Antonio Xavier.

AC'l'O N. 184

O Prefoito do MUl1icipio da CapitaL attendelldo o re
querido 'pelo
pharmaceutico da Direetoria de HTg'it'ne,
Augusto Stelfelcl, C'oncedr ao mesmo a exoneração do ca:r
go conforme solicitou, ficando designado o emipreg'ado. Sr',
Osc,ar dos Santos, addido na Directoria de Obras, para
servir como ;auxil iar escrpturario da DirectorÍ:a de Hy
I

1

giene, prrcebendo os vencimentos de Rs. 150$000 mensal
mente.

Gabinete da Prefeitura de Ooritiba, em 24 de Agosto
de 1911.
João Antonio Vavier.

AC'l'O N. 185
O Prefeito do J\1unicipio da Capital, \líalldo das attri
bnições de seu cargo conccclea Anselmo de IJ>irna, guarda
risca;l, trinta (30) dias de ferias de. accordo com a Lei.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 31 de Agosto
de 1917.

João Antonio Xavier.

•

ACTO N. 186
O PrefeJt.o do l\Iunieipio da Capital, tendo em vista o
requerimento do g.uarda. fiscal a pé, Sebastilío Velloso, so
licitando sua ;alposcntadoria, rcsolve deslig-al-o do serviço
para todos os effeitos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de COl'itiha. em :l'
de Agosto de 1917.

João Antonio Xavior.

..

G7

ACTO N. 187

O Prefeito do l\funic.pio da Ca pit,(ll, uZ'1:1l1do elas attr!"
buiçães de seno cargO' concede :a,o auxiliar da Inspectoria
de Vehiculos Jeremias Prestes Branco, sessenta (60) dias
de licença para trat,amento de Sua saudo conformc reque

reu.

...

Gabinete da Prefeitura de Coritiba, cm 1 de Setem-

ro de 1917.

.

_J

João Antonio Xavier.

AC'l'O N. 188

O Prefeito do Municipio dai Capital, uzando das attri
buiçães de..seu cargo concede a Antonio M:moel da Silva,

cncarregado da Estatistica Municipal, trinta dias de ferias
de accordo com a Lei.

Gabinete da Prefeiutra Municipal dE' COl'itiba, em 4

Setembro de 1917.

João Antonio Xavier.

AC'I'O N. 189

O Prefeito do Municipio dai Crupital, attendendo o pe
dido do dactilographointerino da Secretaria da Prefeitu

ra, 'l'arjino Silva, concede aO' mesmo a demissão do cargo
conforme requereu.

Ga,binete da Prefeitura de Coritiba, em 12 de Setem

bro de 1917.

..

ACTO N. 190

O Prefeito do Municipio usando das attribuições de

seu cargo nome:ia para o cargo (le guarda fiscal a pé, o ci

dadã'Ü F'rancisco FernandE's 'para. encarregado do serviço
ele péga, ele cües, percebendo os vencimentos marcados na

Lei.

Gabinete ela Prefeitura de Curityba, em 10 de Outubro

de 1917.

João Antonio Xavier,

68 AUTO N. 191

O Prefeito do Municip10, usando das attribuições de
seu cu,rgo concede a Urbano Graeia Filho, fiscal dOi Rocio,

trita (30) dias de feri:u, de aeeordo e,om a Lei.
Gabinete da PrefeJtllra de Curityba, em 3 de Outubro
de 1917.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 192

O Prefeito do Munieipio, usando das attribuições de
seu cargo concede á Bonifacio de Siqueira, guarda, fiscal,

tr,inta (30) di'aO'> de ferias, de accordo com a Lei.
Gabinete da Preieitura de Coritiba, em 5 de Outubro
de 1917.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 193

O Prefeito do Muniéirpio da Capital por eonvenieneia,
dos serviços remove 'Para o eargo de F'lscal Geral o, 'em
pregado João Fagundes
Borbosai, !para o logar deste, o
funecionario Bernardino Cunh,a, ficando dispensado do: 10

gar de fiseal que OCCllpa provis,oriamcntc o funccionario
Carlos de Azevedo, que pa&sará a exercer :as funcções de

seu cargo na Directoria do Thezouro e Contabilid,a.de.

Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 11 de Outubro,
de 1917.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 194
O Prefeito do Municipio da Capital, cone'ede :/W em
preg'ado Edmundo de Oliveira Saporski, tres (3) mezes de
lice:nça sem vencimcntos, em prorogação a que lhe foi con
cedida em 17 de Julho ultimo.

Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 15 de Outubro
de 1917.
João Antonio Xavier.
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ACTO N. 195

.0 Prefeito do Munic:ipio concede ao 2° OfficiJal do
Thezouro e Cont.a:bilidade, l\lano'el Vaz Lobo, 30 (trinta)
dias de ferias, c,onforme requereu.

Ga.binete da. Prefeitura de Coritiba, em 24 de Outubrol
de 1917.

João Antonio Xavier.
•

j(

ACTO N. 196

O
fiscaes
Costa,
cer 'as

Prefeito do Municipio, deetrmina que os guardas
M:anoel Ferr;eira Junior e Luthegardes :F'erreira da'
que se :a:chavam em disponibilidade, passem ,a, exer
suas funcções, contando-se o exercicio do primcliro

desde 15 do mez ultimo e do segundo a contar de primei
ro do corrente mez 'em diante.

Ga.binete da Prefeitura de Coritiba, em 3 de Nü:V2m
uro de 1917.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 197

O Prefeito do Municipio 1))01' conveniencia do serviço

design:a. o funccionariÜi Jeremias Prestes Branco pam pro
visoriamente auxiliar os serviços da Directoria do '1'he
zouro e Contabilidade.

Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 3 de Novem
bro de 1917.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 198

O Prefeito do Municipio da Capital, usando das attri
buições de s:eu cargo e tendo em vista: seu requerimento, e
attestado
medico que exh.ibio concede a'Ü 2° official do.
Contencios:Üi, Luciano Rocha Junior, tres (3) mezesl de li
cença, na forma da Lei, para tratamento de sua. sande.
Gabiüete da Prefeitura ele Curit;yba, em 30 ele N ovem
bro ele 1917.

João Antonio Xavier.

I

1I,'i
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AC'l'O N. 199

O Prefeito do MlllllCip,io da Capital uzando das attri
buições de seu cargo, nomeia os em[lregados, I?rancisco
Guedes Chagas, João Octaviano Pichct e Carlos Antonio
de Azevedo, para em cmnmissão, procederem ao la.nç:amen
to dos impostos de Commercio e OUicinas do Quadro Ur
bano; Arthur Ribeiro de Macedo c lTrbano Graci,a Filho
para o commercio do Rocio;

Silfredo Pedroza,

Antoni'Ü

Herderico da Costa .e rufrido Cabral, para os lançamentos
dos impostos da Taxa Sanitari,a. e Vi'a:ção; Dl'. Adriano
Goulin auxiliado pelos cmpregados Arthur Marques da
Silva e Bernardino Cunho, para ,procederem o lançamento
dos impostos de calçamcnto, t,elTenos não edificados, mu
ros, frentes nã'Ü rcvestidas e não concluidas, e de platiban
das cujos lançamentos serão. fcitos fora das horas do expe
dientc commum, para sua cobrança no excrcicio vindouro,

percebendo as commissões as gratificações que lhes sl;rão
arbitradas em tem.po opportuno.

Ga:binete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de

Dezembl'o de 1917.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 200

O Prefeito do Municipio, concede ao auxiliar da Fis
calisação de Obras Municipa.es, Brnto M. R. Taborda, (30)
trinta di,as de ferias na forma da Ilci 226 dc 22 de J'H:neiro

de 1908.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 3 de Dezem

bro de 1917.

João Antonio Xavier.
ACTO N. 201

O Prefeito do Municipio det.ermina que o guarda fis
cal montado, que se achava em disponibilidade, Jayme
Benedicto Pereira passe a exercer as fllllcções de seu car
go de 10 de Janejro em diante" ficando dsigllado 'para au

xiliar do Sr. Fiscal do Iloci'Ü.

Gabinete da Pref,eitura dc Coritiba, 31 de Dezembro

dI' 1917.

João Antonio Xavier.

2
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AC'l'ü N. 202

O Prefeito do Municipio tendo em vista o orçamento
dpc.:rptadopelo Poder Legislativo Municipal e verificando
que no mesmo deixou de ser determinada R verba 'para: fJs

calisação do leitE', e considerando que esse serviço não pó
de ficar suspenso, trazendo esse facto graves abusos por
parte dos fornecE'dores de leite a população desta Capital,
resolve manter aquelle serviço correndo as despezas pela

verba Eventuaes do orçamento a vigorar no exerci cio de
1918.

Gabinete da Prefeitura, de GOl'itiba, 31 de DezE'mbro

ele 1917.

João Antonio Xavier.

I
_

.....

,r-.

J:NDJ:CE

L E I S
-,/

N.470
N.471
N.472
N.473
N. 474

N.475
N.476

de 24 de Janeiro de 1917-Prorogando por um anno
a lei H39 de 13 de Novembro • . • . . . .
.
.
de 24 de Janeiro de 1917--Mandando cobrar as certidões
negativas
.
. .
. .
. . . .
.
.,
'"
de 24 de Janeiro de 1917-Tracsferindo o sorteio de
apolices. . . . . . . . . .
de 25 de Janeiro de 1917- Manda fazer o abatimento
de 5% aos contribuintes de impostos pagos em dia .
.
de 25 de Janeiro de 1917 -Abre credito especial para
pagamento do auxilio ao fiscal de obras.
.
.
.
.
.
de 18 de Abril de 1917-:\landa chamar concurrentes
para construcção do Mercado Central .

XiN 484

de 25 de Abril de 1917 -Dispensa o pagamento de taxa
de calçamento a Irmandade da Santa Casa de Misericordia
DIspensa os emolumentos de approvaçào de plantas e ali
nhamentos para casas alem de um kilometro do Quadro
Urbano e outras instrucçi'\Ps. . .
. . . . .
. .
de 25 de Abril de 1917 Manda cobrar 150$000 mensaes
para casas de Cynematographos e ontras condiçôes
.
.
de 26 de Abril de 1917-Manda abrir concurrencia para
o serviço da Gotta de Leitb e Instituto Paateur.
.
de 26 de Abril de 1917-0briga a construcção de pre
dios de 3 ou mais pavimentos na rua 15 de Novembro .
de 26 de Abril de 1917 Permitte a João de Lara a venda
de carne de porco no Mercado. . . . . . . .
.
de 26 de Abril de 1917-Dispen"ando o imposto de Taxa
Sanitaria á Eleuterio Carneiro .
. .
. . • . . .
de 26 de Abril de 1917-Autorisa a desapropriação do
predio n. 2 da Praça Tiradentes, de João Schmidt. reque
rida por outros proprietarios.
. .
.
.
. .
.
.
.
de 27 de Abril de 1717 -Concede li José Graitz ou a

N.485

empreza que organizar, 25 annos para a
construcção de
casas a funccionarios publicos municipaes..
."
de 27 de Abril de 1917-Da nominação de ruas e Praças.

N.477

N.478

N.479

'IN. 480
N.481

N.482
N.483

N.486

N.487

Coronel Enéas e Fernando Simas, Oswaldo Cruz. Antonio
Candido.
.
.
. .
.
. .
. "
.•...
de 27 Abril de 1917 - Concede um anuo de licença a
Aristides de Oliveira, sem vencimentos.
.
..
..
de 24 de Maio de 1917-Autorisa a construcçào do Ma
tadouro Modelo sobre concurrencia e instrucçôes .

Pago
3
3
4
4

4
5
[)

G
(j

7
7
7

8

8

9

10
.10
10

" 

II
I

I

II
N.488
N.489
N

490

N. 491

fJN. 492
N.4\l3

N.494

N.495

'.N. 496

de 30 de Julho de 1917-Estabelece o fechamento das
casas commel'riaes.
de 31 de Julho de 19\ 7-Autorisa a Prefeitura a offerecer
ao Governo Federal tArrellO para Quartel.
.
"
.
ne 31 de Julho de 1917 -Concede a Sociedade BeneficL
ente 28 de Setembro mais praso de 2 annos para conclu
sào do preJio
de 31 de Julho ce 1917 - Autorisa melhoramentos nas
Praças Santos Andrades e &Jnador Correia
de 10 de Agosto de 1917-lsenta de imposto por cinco
annos os estabelecimentos de

cereaes .

de 25 de Outubro de de 1917-Estabelece praso aos pro
prietarios para in,<tallações de agua e esgottos no Quadro
Urbano
de 3 de Novembro de 1617 - Autorisa accordo com
Maria Francisca da Luz Negrào para receber terreno em
conta de divida tia Fazenda.
de 3 de Novembro de 1917 - Estabelece hora rio para
barbearias etc.
de 3 de Novmbro de 1917-0rça a Receita e Despesas
para 1918 .
.
.
Tabella de lmpasto para 1918.

Pago
12

13

13
13
14

14

15
16

16-23
25-50

DECRETOS
N.113
N

114

N. 115
N. 116

N. 117
N.118
N. U9

N. 120

N. 121
N

122

N. 123

de 3 de Janeiro de 1917 - Determina o emolumento de
5$000 para certidões negativas .
de 10 de Janeiro de 1917-Deixasemeffeito o contrac
to de Luiz 'Ciruelos. .
.
.
. .
.
.
.
.
de 24 de Janeiro de 1917 -11anda abonar procentagem
á Tristão de Miranda, Administrador do Cemiterio
de 16 de Maio de 1917-Aposenta Manoel Augusto de
Souza-Aferidor Municipal.
.
.
. .
.
. .
.
.
.
de 22 de Maio de 1917-Suprime o cargo de Ajudante

do Aferidor. . . . . . . .
"
.....
de 22 de Maio de 1917 -Abre credito extraordinario para
pagamento á João Fagundes Barbosa.
.
.
.
.
. .
de 16 de Agosto de 1917-Aposentando o guarda Eduar
do Eleuterio da Silva
. .
.
.
. . .
.
. . .
.
de 23 de Agosto de 1917-Abrindo credito extraordina.
rio de 1:517$791 para pagamento dos aposentados Manoel
Augusto de Souza e Eduardo E da Silva.
....
de 24de Agosto de 1917-Suprime o cargo de pharma
cou ti co da Direetoria de Hygiene.
.
.
.
.
.
de 10 Outubro de 1917 - Aposenta o guarda Sebastiào
Velloso .
.
.
.
.
de 21 de Novembro de 1917 -Marcando époça de paga
mento para 1918.

51
5l.
52
52
53
53
53

53
54
64
54

Acr O S
N. 151

N

152

de S de Janeiro de
1917 - Rescinde o contracto de
Franklin S. Jardim. . . . . . . .
de 8 de Janeiro de 1917-Designando o fiscal Luiz Pinto da Rocha

55
56

111
Pago

N. 153

de 10 de Janeiro de HJ17-Nomeia Luiz Ciruelos cobrador do Contencioso .
.'
. .
..

N. 154

de 10 de Janeiro de 1917 -Nomeia uciano
nior, 2.0 Official do Contencioso.
..

N

155

de 12 de Fevereiro de 1917-Conced terreno no Cemiterio para sepultura do dI'. Claudiuo R. Ferreira dos Santos.

57

N. 156

de 12 de Fevereiro de 1917 -Conccldo 60 dias de licença
em prorogação á Aristides de Oliveira.
..

57

N. 1b7

do 27 de Fevereiro de 1917
Nomeia elfectiva João F.
Barbosa, no corgo de Fiscal de Obras.
..
.'

57

N. 158

de 13 de Março de 1917 -Conceda 90 dijs de
Feliciano Ribeiro.
. .

58

N. 159

de 2 de Abril de 1917 Incumbe AntoniQ José Farracha,
para tomar conta do Almoxarifado .
..
...
de 2 de Maio de 19 L 7 -Concede um anno de licença lí
Ari,tides de Oliveira.
. ..
de 4 de MaIO de 1917
Concede ferias á Alvaro de Andrade.
.
..
\le 8 de Maio de 1917.-Concede Ferias ao guarda Adria.
no Garcia dos Santos.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
de 16 de Maio de 1917 -Nomeia Luiz Ribeiro de Andrade, para o cargo de Aferidor, e Tito Púspissil para Por-

N. 160

N. 161.
N. 162
N. 163

teiro.

.

,

.

.

.

.

Rocha

57

•

licença á
•

.

.

"

N

de 12 de Junho de 1717 - Concedo licença a Alvaro de
Andrade.
.
.
"
.....•...
de 30 de Junho de 1917 Annulando a concurrencia dos
Eerviços do Instituto Pasteur .
.
.
"
.,..
de 30 de Junho de 1917-Põe em disponibilidade diversos
guar,las.
.
.
.
.
.
.
.
..
de 30 de Junho de 1917-Nomeia Augusto Slellfeld, pharmaceutico, para auxiliar do Instituto l'astpur.
..
de 3 de Julho de 1917- Nomeia Abilio Brandão para
guarda montado
.
.
de 5 de Julho de 1947-Rescinde o contracto de FrailCÍsco Constantino..
.
de de Julho de 1917. Determina ao Director de Hygiene, para dirigir o Instituto Pasteur .
.
. .
. .,
de 6 de Ju!ho de 1917-Nomeia José Pinto Novaes para
auxiliar do lustituto Pasteur.
.
.
.
.
.
.
.
..
de 11 de Julho de 1917 -Concede ferias a Tarjino Silva.
de 16 de Julho de 1917-Designa o fiscal Vidal de Siqueira para auxiliar do fiscal geral do Rocio.
. .
. .,
de 17 de Julho de 1917-Concede 3mezes de licença a
Edmundo Saporski
. .
. . .
. .
..
..
de 25 de Julho de 1917 Transfere Bento Taborda para
auxiliar da Directoria de Obras e Antonio de Souza Azevedo para auxiliar da flscalisação.
. .
. .
. ..
de 2ó de Julho de 1917-Exonera a pedido o guarda fiscal Oswaldo Branco e nomeia a Pedro Gasparello..

N. 166
N

167

N

168

N. 169
N. 17U

N.171
N. 172

N. \73
N. 174
N. 175
N. 176

N. 177

.

.

.

.

.

.

'--.,.--=.

.

.

,

.

.

.

58
58
59
59

59

de 4 de Junho de 1917-Cuncerle ferias a Luciano Rocha
Jumor.

56

Ju-

N. 164
165

t[

..

,-

59

60
60
61

61
62
62

62
62
63

63
63

63

64

1,11

I

IV
de de.Julho de 1917-Designa o empregado João Ameri
co de Oliveira para auxiliar da Directorla de ObJas.
•

N. 179

de 28 de Julho de 1917 -Nomeia Fernando Sabatk para
Inspector
de Vehiculos .
.
de 30 de Julho de 1917 Concede ferias á Jnremias Pres

64

tes Branco.

65

N. 180
N. 181
N. 182
N. 18

I
I

I

N.184
N. 185
N. 186
N. 187
N. 188

N. 189

N. 190
N. 191
N. 192
N. 193

J

.

Pago

N. 178

N. 194
N. 195
N. 196

N. 1!J7

N. 198
N. 199
N.200
N.201

N.202

de 16 de Agosto de 1917- Nomeia Miguel Baby, para
, guarda fiscal . .
..
. .
de 22 de Agosto de 1917 Concede Iicel'ça a 'farjillo Silva
du 23 de Agosto de 1917 - Designa Arthur vou Meilln,
para o serviço de 20 Ot'fieial da Directoria de Otras e
Carlos de Azevedo para o logar de fiscal geral.
de 24 de Agosto de 19 L 7 - Concede exoneração a Agusto

Stellfeld o designa Oscar Branco para auxiliar da hygiene.

de 31 de Agosto de 1917-Concede a Anselmo de Lima,
30 dias de ferias.
de 31 de Agosto de 1917 Designa o guarda fiscal Se
bastião Velloso. do serviço por ter requerido aposentadoria.
de 10 de Setembro 1917-Concede 60 dias de licença a'
Jeremias Prestes Branco
de 4 de Setembro de 1917 -Concede ferias a Antonio
Manoel da Silva.
....
...
.
de 12 de Setembro de 1917-Concede exoneraçào a Tal'
jino Silva
de 10 de Ontubro de 1917 Nomeia Francisco Jose Fernandes para guarda !is :a1..
.
..
de 3 de Outnbro de 1917-Concde ferias a Urbano Grácia Filho..
.
de 5 de Outubro de 1917 - Concede ferias a Bonifaeio de
Siqueira. . . . . . "
. .
de 11 de Outubro de 1917- Remove João F. Barbosa
para fiscal geral e para o Iogar daquelle Franc!so Bernar
dino Cunha .
de 15 de Outubro de 1917 Concede 3 mezes em proroga
çào a Edmundo Saporski. . . . .
de 24 de Outubro de 1917- Concede ferias a ManoneI
'laz Lobo . . . . . . . . . . . .
de 3 de Novembro de 1917-Determina aos gnardas Ma
noel Ferreira Junior e Luthegardes Costa, passem a assu
mir os seus cargos
de 3 de Novembro de 1917-Designa Jeremias Prestes
Branco para o serviç? da Directoria do Thezouro e Contabilidade..
.....
.
de 30 de Novembro de 1917 -Concede 3 mezes de licença a Luciano Rocha Junior. .,.
.
de 3 de Dezembr,) de 1917- Nomeia as commissões de

'iançamentos.

.

.

de 3 de Dezembro de 1917 - Concede ferias á Bento
Taborda. .
..
.
de 31 de Dezembro de 1917-Manda assumir o cargo o
guarda Jayme B. Pereira.
.
.
.
.
.
.'.
.
de 31 de Dezembro de 1917 -Mantem o serviço de fis
calisação do leite.

64

6G
65

65
66
66
66

67
67

67
67

68
{j8

68

68
69

69

69
69
70

70
70

71
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LEIS
--*-LE[ N. 497

A Camara Municipal de Curityba, decretou e e.u sanç
ciono a lei seguinte:
Art.
1.0
:Fica o
Prefeito autorisado a pagar em
[Ipolices ao Snrs. Maderna & Boni, a importancia de Us.

890$000 (intocentos c noventa mil reis ), em pagamento
<1e serviços prestados á Commissão de lelhoramelltos.
Art. 2:>
Revogam-se ao disposições em contrario.
Gabin"te da \'rdei.ura Municipal de Curityba, em' }I
de Janeiro de lU18.
.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da I refeitura Municipal de
Curityba, em 17 de Janeiro de 1917.
CLaro Cordeiro-Secretario.
LEI N. 4!)8

A Camara Municipal de Curityba, decretou e eu sanc
ciono a lei seguinte:
Art.
1.0
Fica o Prefeito autorisado a entrar 'em
accordo com
o Sm. Olto Schlenker, afim de conceder
lhe a 1ndemnisação que julgar justa pelos prejuízos causa

dos no seu predio pelo novo alinhamento da Praça '\lunicipa!.

'.

Art. 2.°
Revogam-se as disposiçiies em contrario.
GaLinete da Prefeitura Municipal de Curitybo, em 18
de Janeiro de 1918.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba) em 18 de Janeiro de H.lI8.
Claro Cordeiro - Secretario.

r

I

I

-{

LEI N. 4n0

. A Camam Municipal de Curilyba, decrl'f,uI (: cu snnc
ciono a lei seguinte:
Art. 1.0
Fica o Prefpito autorisado a transferir para
o Governo do Estado, os serviços e encargos aItectos ao
Instituto Pastour e todo ou parte, que julgar conveniente
dos inherentes á Direfltoria de Hygiene Municipal.
Art. 2.°
Ucvogllm-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura M li Ilicipal de Curityba, em 22
de Janeiro de 19l8.

.Juão AlltOIl{o .xavier.

I'ublicada na Secretaria oa Prefeitura
Curityba, em 22 de Janeiro de 1918.

111nicipal

de

C laro C ordeiro -Secretario.

LEI N. 500
A Camara Municipal de Curityba, decretou c eu sane
ciono a le\ seguinte:

Art.

1.0

Fica o Prefeito autorif,::Lllo a emittir apoli

ces da divida publica municipal até a quantia de . . '. .

400:000$000 (quatrocentos contos de reis ).
Art
2.0
As apolices da presente emissão servirão
exclusivamente p'âra deposito, em garantia da úperação de
credito, autorisada pelas Leis ns. 457 rle 29 de Abril de
1916 e 496 de 3 de Novembro de 1917, não devendo ser
pósta em circulação.
Art.

3.0

A presente emissão será regulada pela Lei

n. 228 de 10 de OutuLro do 1908 e demais disposições em
.

.

VIgor.

I,

•

dé

Art. 4.°
Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 22
Janeirod.e 1918.
JOão Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prc!eitra "Municipal, de Cu
rityba, em 22 de Janeiro de 1918.

Claro

C ord-eiro - Secretario.'

[
-5-

LEI N. '501'

A Cmmtr:t l\lunicipal de Cu.ritylln, decretou e ,cu sa.llC
(liono

a lei srguinte :

Art. Unico Fica o Prefeito autorisado a permittir
qu"e IUcardo Jerk, construa um galpão para espectaculo8
puhlico, a rua Barão do Rio Branco, esquina da rU;L Lou
reiro, sem a exigencia da Lni, uma vrz que o intrressado

se obrigue a construil-o para dentro do alinhamento, a le
vantaro muro da frente e lados it altura regulamentar e

a demolir o galpão no prasa de 2 annos; revogadas aS

disposições em contrario.

.

Gabinete da Prefeitura .Municipal de Curitiba, em 25

de Janeiro de

H1l8.

João Alltonio Xavier.

J

1
r

PulJliC:l,da na 8rcretnria da Preieuturà 1IIulIicipaLde
Cnrit)"ba, em 25 de Janeiro de 1918.
Claro Cordeiro- Secretario.

I

LEI N. 502

A Camara Municipal de Curityba, decretou eu sanc-

ciono a lei seguinte:
.
Art. Unico) Fica o Prefeito autorisauo a ('ntrar em

accordo com o cidadão Ülympio de á 8ottomaior,no sen

I

tido de lhe ser 'dispensado o pagamento de uma pade do

imposto de calçamento, como compensação aos prejui7.os que
soHreu nos sous predios com o novo alinhamento da rua

Ignacio Lllstosa; Revogadas as disposições em contrario.
.
GalJincte da Prefeitura Municipal dI; Cutityua, em 25
de Janeiro de 1918.

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curityba, em '25 de Janeiro de 1918,

,

Claro Cordeiro - Sec'etarío.


.



LEI N. 503

A Camara 'Municipal de Curityba, decrelou e cu sanc
ciono a lei ?eguinte:'
Art. L0
j<'ica o Prefeito autorisado a conceder a

Antonio Chesi & Cia, isenção de impo8to municipaes pelo

praso de 3 annos, para o estabelecimento de uma cozinha

"

"

1r

-----.

j {

f 1

//
I

J
i

,

!

i

I

,-6-:-

economica, obrigílIldo e

"

aSiligmdú na Prefeitl1-rfl os co.ncesSblOnanus mediante termo

In ais de <::;',00 (
t (, a nao. co mr por uma ,.,.feiçé1u
(
• 'iP,qUil roccntos rCls).
,
Art.. 2. °
Rcvom-sc as disposições em contrario

Ga,tJJnetc da Prefcltura Municipal de Curitvba em 25
de Junclfo de 1918.
• .
Joã'o Antonio Xavier.
Publicada na Secrctaria da Prefeitura. Munic:ipàl de
Curityba em 25 de Janeiro do 19 I R.
Claro

,

L

Cordeiro - Secretario.

LEI N. 50-l:

A Camara Iunicipal de Curityba, decretou e eu sanc
ciono a lei seguinte:

ArL

Unico

Fica concedida á verba «Exercicios Fin-

dos,) da Preteitllra a credito de Rs. 3:229$428, para paga
menta do saldo das subvenções veriEcado até fim de
Dezembro de 1916 e a que -tem elireito a Federar;ào !<:spirita
elo Paraná; Re\"ogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 2f1
de Janeiro de HJ18.

João Antonio Xavier:

publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Cllrityba, em 25 de Janeiro de 1918.

Claro Cordeiro - Secretario.

LEI N. 505

A Camata Municipal de Curityba} decretou

é eu san

cciono a lei seguinte :

Art. 10.

Passa a denominar-se «Dr. Claudino dos
praça Coronel Enéas á praça

Santos,) a "rua que vae da
«Dr. Faria Sobrinho,).

S unico. Fica autorisada a Prefeitura a abrir credito
necessario para a execução desta lei.
ArL 2°. Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prdeitura Municipd de Curityba, em 19 _deAbril de 1918.
Publicada

João. Antonio Xavier.

na Secretaria da Pl'efeitura Municipal de

Curityba, em 19 de Abril de 1918'
Claro Cordeiro-Secretario

-7-

LEI N. 506

A C'unam .Municipal lIe Curityba, lIecretou e cu sanc

ciono a lei seguinte:
AI'L !'. Durante o estauo de guerra do Brazil, todos
os empregados munieipaes incluídos nas fileiras do Exer.
cito , em virtude (lo Sortl'io Militar, serão considerados - licenciados, com dire'to á percopção de metade lIe seus vencimentos, ficando a outra metalle para quem os substituir,
caso seja necessario.

Art. 2'. Hevogam-se as disposições em contl'Urio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Cut'ityba, em 19 de

Abj] de 1918.

Jção Antonio Xavier

Publicada na Secretaria dlJ. Prefeitura

Municipal de

Curity ba em 19 de Abril d(> 1918.
CLaro CordeiroSccrctario
LEI N. 507

A Camara Muuicipal de Curityba lIec.retou 0 eu sanc

Ciono a lei seguinte:

Art. 1'. O imposto sobre casas sem platibnndas ou
calhas situarias em ruas calçadas ou mac-adamisallas, a que.
se refere o arL 10 da Lei n, 469 lIe 28 de Outubro de ] 916,
fica reduzido a Us. 2$500 por metro l'near de frente.
S unico. Desta data etn diante fica prohibiba a cons
tmcção de novas calhas nos beimes dos telhados.
Art. 2', Revogam se as disposições em p.ontrario,
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba em 23

de Abril de 1918.

João A lltollio Xavier

Publicada nà Secretaria da Prefeitllra Municipal
Curityba, em 23 de ,Abril de 1 1l8.

de

CLaro Cordeiro-Secretario.
LEI N. 508

A Camara Municipal de Curityba, decretclU e eu sanê

ciono a lei' seguinte:

Art. 1.0

de Limpeza

A Taxa Sanitaria passa a denominar-se Taxa

Particular.

-:-8-

Art. 2 o - O limite para a isempção da Taxa de Lim
peza Particular, a que se refere a Lei n. 396 de 3 de N 0
vembro de 1913, fica reduzida a Rs. 240$000; Revogadas
as disposições em contrario.
.
.
Gabinete ela Prefeitura Municipal de Curilyba, em 23
de Abril de 1918.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secl'etaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, em 23 de Abril de 1918.
Claro' Cordeiro -Secretario.
LEI

"

N.509

A Camara Municipal de Curytiba, decretou e eu sanc-

ciono a lei seguinte:

Art. Unico.-O imposto sobre terrenos não edifica
dos da terceira zona da cidade, fica reduzido a Rs. 150
reis annuaes por metros corrento de. frente; revogadas as
dispoições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 23
de Abril de 1918.
João A l1tonio Xavirr
Publicada na Secretaria da frofeitura :Municipal de
Curitiba, em 23 de Abril do 1918..
.
Claro Cordeiro.-Secretario.
LEI N. 510
A Camara Municipal de Curityba, decretou e eu sanc
ciono a lei sguinte:
Art. 1.0
Os foreiros de terrenos situadqs no Quadro Urbano da cidade e dos terrenos já divididos em lotes,
a elle annexo, cujas cartas de aforamento houverem sido
expedidas a trinta annos ou mais, se estiverem quites com
a Prefeitura, terão o direito de saldar o foro c adquirir o
dominio pleno dos mesmos terreno,", pagando de uma só
vez e adiantadamente vinte pensões annuaes.

9 Unico
O
mesmo direito cabe aos foreiros que,
não tndo completado o prazo de que trata este artigo, pagarem de uma só ver. tantas pensões annuaes, .quantas fo-

; I

rêm necessarias. para prefazer o t0l\'Ei(.2m pe,?;lJlit?ÚflO)J. ?>Lf

da data de afoIamento.
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Art. 2.° Os terrenos de carta ue data ou uominio,
que forem expedidas em substiüliçã.o ás de foro, não poué
rào ser alienadas por qualquer das formas pe.rmitlidas em
direito ou mesmo nmsmiHidas por sllccessào para os no

.....
,

mes ue novos adquirentes, sem que sejam feitas a inscrip
ção e apostila perante a Prefeitura Municipal, ficando es
tes actos, respectivarl)c'nte, sujetos aos pagamentos, a que
se referem os ns. 54, 55, 56 e 22, 23, 24 e 25 do S 24 da
actual Tabella de Impostos.
Art. 3.0
O resgate l'ar-se-ha aprest'ntando o interessado á Prefeitura :Munieipal, requerimento instruido com
a carta de aforamento, prova de estu quite com o munici
lJio e planta do terreno, se houver.
S Unico - Quanuo honver excesso de terreno devrá
o requerente pagar a diHercnça do 10rO rlesde a data da

°1

1

expedição do titulo c,' no caso de falta, deverá ser dedu

zida a diH('rença.
Art. 4.0
Aos

infractores

do disposto no Art. 2° po •.

derit a Prefeitura impor multas ue Rs. 100$000 a RI'. . . .
2:000$000.
.
Art. 5.0 Revogm-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Munjcipl de Curitybn, em 23
de Abril de Hl18.
João Antonio Xavier.

ill

Publicada na Secretari9. da Prefeitura Municipal de
Curityba, em 23 de Abril 1918.
Claro

LEI N.

Cordeiro - Secretario.
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,

A Camara Municipal de Curityba, decretou e eu sane.
ciono a lei seguinte:
.\rt. 1.0 Fica o Prefeito autorisado a pagar ao Sr.
Dl'. Francisco de Azevedo Macedo, a quantia de Rs ....
3:000$000, (Treis contos de reis) pela confecçfio do Codi
go de Posturas Mlluicipaes, mandado organisar pela Cama
ra Municipal, abrindo para tal fim os necc'3sarios creditos;
revogam-se as disposições em contrario.

....-
r.-
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-
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Gabinete da Preicitura Municipal de Cl1rilyba, em 23
de Abril de 1918.

i

I,
I
Ir

, João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, eIn 23 de Abril de 1918.
Claro Cordeiro - Secretario.

I
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LEI N: 512
,

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sanc
ciono fi lei seguinte:
Al't unico.
O proprietarios de predios 0'1 terrenos,
que houverem pago, ou pagarem. o

calç'amento

<.le

suas

frentes nas condlções dos Arts. 2'. S unico e Art. 3'. da Lei
n. 455 de 29 de Abnl de 1916, além da isenção de impos
tos de que já gozam, ficarão sujeitos respectivamente, por

I

mas 15 e 20 ann:::,s

:1

Taxa

de

Cunservação, creada pela Lei n. 469 de 28 do Outubro

somente ao pagamento da

de

1916, a qual não p lderá SOl' olevada a mais de 200 réis por
metros quadrados de calçamento a paraIleliipedos e 100
reis por metro quadrado de calçamento fi mac-adam; re
vogadas as dii3posiçôes em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityb3, em 23
de Abril de 1918,
.

João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
, Curityba, em 23 de Abril de 1918.
'
C laro Cordeiro-Secretario.
LEI N. 513
A Carhara Municipal de Curityba decretou e eu sanc
üiono a Lei seguinte:
Art. 1'.
Fica o Prefeito autorisado a fazer os serviços
necessarios e a entrar em accordo com a :Biscalisação o
Inspectoria da Estrada de Ferro do Paraná com
o fim
desta construir uma nova ponte na Linha da Estrada de
Ferro do Paraná e outra no desvio pela mesma construido,

alem da uzina da Luz Eleclrica, de forma a dar sufficiente
escoamento ás aguas do Rio Bolem e as do ,Rio Juvevê;
revogadas as disposições em contrario.

•

I

-11-

Gabinete da Prefeitura
de Abril de Hl1..,.

Municipal de

COl';tiba, em 2G

foão Alltollio Xavier

l'ublicada na Secretaria da.Prefeilura Municipal


•



de

Curitybll, çm 213 de Abril de 1.!) IS.

Claro Cardeir(l.- Secretario.


t

LE[ N. 514

A Camara lunicipal de Curity1Ja, decretoue cu Eunc
ciono a lei seguinte:
Art. 1.0
Fica o Preieito autorisado a entrar em ac

,

corda com o governo do Estado e com

a

Inspc-ctoria

da

Guarda N oCturna (\;1 Capital, com o fim de ser a mesma me
lhorada, iicando sob a direcção de uma Directoriu, eleita
pela iorma mais conveniente, c iiscalisada pelo Governo e
Preieitura Municipal.

Art. 2." Fica crcada a taxa especial, denominada
de policia, de Rs. fJ$OOO mensaes para os Bancos, proprio.
tarios das casas commerciaes e falnicas de 1." ordem; Rs.
3$000 para os prollrietarios das casas commerciacs e fabri
cas de 2." ordem,. e Bs. 1$500 sobre os moradores das ca-,
l'as particularcs, sitUI'.das no quadro mbnno, sendo o pro
dueto desta contrilJUiçào excluivamOl:lte destinada a manu
tenção da Guarda N octurna, c iicando extinetas as contribui
ções particular quo está l).ctualmente cobrando.
Art. 3.0 Rcvogi\ill.se as disposições em contrario.
Gabinete daPreieitura Municipal de Coritiba, em 26
de Abrilde 1918.

.

.folia Antollio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curit,yba, em 26 de Abril de 1918.
Claro Cordeiro-Secretario.
LEI N. 515

A Camara Municipal de Curityba, decretou e cu sanc
ciono a lei 5eguinte :

Art. 1.0 Os contribuintes que não pagarem os im
1)Ost08 naS epochas-fixadas pela Prdeitura Municipal, ficam
sujeitos ás multas de 10, 20 e 30% sobre a importaneia

11
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dos impostos devidos e pelo primeiro, segundo e terceiro
mez de móra, respectivamente.
S Unico A Prefeitura deverá publicar editaes avi
sando a epocha do pagamepto, s(\m e, com multa e' findo o
terceiro mez de prazo, procederá a cobrança eXGcutiva dos
impostos com multas, não podendo estas em caso algum
ser dispensadas.
Art. 2.°
Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 20

de Julho de 1918.

.

João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de
Curityba, em 20 de Julho de 1918.
Claro Cordeiro - Secretario.
LEI N. 516

A Cnmara Municipal de Curityba, decretou e eu sanc
ciono a lei seguinte:
Art. 1.0 A Prefeitura fica autorisada fi, entrar em
accordo com a Universidade do Paraná, afim de lhe ser
paga por saldo, a metade das consignações vencidas, e
que constam dos orçamentos de 1914 e 1916, a favor da
Maternidade do Paraná, deduzida a importancia já recebida
pela Universidade.
Art. 2.°
Revogam-se as disposições em coutrario.
Gabinete da Prefeitura :Municipal de Coritiba, em 20
de Julho de 1918.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 20 de Julho de 1918.
Claro Cordeiro - Secretario.
LEI N. 517

A Camara Municipal de Curityba, decretou e eu sanc
ciono a lei seguinte :
Art. Unico - As Praças

n. IX nos terrenos de Joa
'quim Costa e o Parque entre as ruas I vahy, Brigadeiro
Franco, Buenos Ayres e Bandeirantes, passam a se deno
minar Praça D. Luiz de Souza e Parque Affonso Botelho;
as avenidas ns. 4, 5, 6 e 8 todas nos terrenos de Joaquim

L
-

13 

Costa; as' rnas n. 7 a partir de Castro Al\'es, a que fica
entre o Passeio Publico e os terrenos de Alvaro Nascimen
to, á rua Guayra, existente no Prado á rua n. 2 que vae
ter á Villa Guayra, a de n. 1 paralella á lua Itarar e a
segunda rua paralella á Padre Agostinho, passam respec
tivamente, a se den"minar Ruas: Guarda Mor Lustoza,
Estevão Bayão, Candido Xavier, Capitão. Carneiro Lopo,

Br.uno Filguera, Tenen.te Manoel Felix, Francisco Nunes,
Saint-Hilair, Tinguys e Julia Wanderley; Revogadas as
disposições em contrnrio.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 22
de Julho de 1918.
João Antonio Xavier.

.

.......

,

Publicada na Secrctària da Prefeitura Municipal de

Curityba, em 22 de Julho de 1918.

Claro Cordeiro. - Secretario.
LEI N. 518

A Camara Municipal de Curityba, decretoll e eu sanc
cidno a Lei seguinte:
Art 1: - Fica o Prefeito autorisado á abrir concur
rencia publica para o arrendamento dos seniços de Limpeza Pnblica e Particular.
_

S Unico.- A

Prefeitura

publicará

edital chamando

concurrentes pelo prazo de 30 dias, nO qual constará as con
dições do contracto.
Art. 2.' - As obrigações contractuaes desse arren
damento serão formuladas pela, Prf'feitura da maneira que
julgar mais convenientlJ.
Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de CurHyba,

em 25

de Julho de 1918.
João Antonio' Xavier.
lublicada na Seeretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, em 25 de Julho de 1918.
Claro Cordeiro.-Secretario.
LEI N. 519

A Camara Municipal de Curityha, decretou e eu sanc
eiono a lei seguinte :
Art. Unico.Fica approvado o acto do Prefeito res
tabelecendo os vencimentos consignados na lei n. 18 e 20

..
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de Outubro de 189a para o cargo de Direclor de Hygiene
Municipal; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura .\lunicipal de Curityba, em 25

q
,

II

de Julho de 1918.

I

,I,

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria

/

da Preieitura Municipal de

Curityba, em 25 de Julho de 1918.
Claro Cordeiro. -- Secretario.
,

,li

1::1
I
I

LEI N. 520

A Camara Municipal de CuritylJa, decretou e cu sanç

I

ciono a lei seguinte:

\
I

ta lei, o kilogramma como unidade de peso, para a venda
do pão de qualquer qualidade; revogadas as disposições

I

II

em contrario .
..,

ir

'

Art. Unico. - Fica, estalJelecido, a contar da data des

,I

I

Gabinete da Preieitura Municipal de CuritylJa, em 25
-

de Julho de 1918.

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da l'réieil ura Municipal de

Curityba, em 25 de Julho de 1918.
Claro Cordeiro.-Sccretario.

I'

I r '
i '

LEI N. 521

II

,

,I

I

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

•

Art. Unico.-Fica O Preieito autorisado a conceder
isenção do pagamento de emolumentos de transiereneia do
terreno que pretende adquirir a Sociedade Benenciente dos
Operarios

, 

hario.

do Batel; Revogadas

as disposições em con•

.

Gabi:Q.ete da Prcieitura MUl1icip:l.l de Curityba, em 18

de Outubro de 1918.

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curityba, em 18 de Outubro de 1918.

C laro C ordeiro .-Secretario.

..

I
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LEI N. 522

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

.

Art 1 .. ..i... Fica o Prefeito autorisado a pagar aMaria
Fernandes dos Santos a importancia de Rs. 350$000 (Tre" ,
zentos e cincoenta mil reis), como idemniõação aos prejui
zos causados em seu predio sito á rua Saldanha Marinho
pelo novo nivelamento dessa rua.
Art. . '-Revogam se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 18
de Outubro de H118.
João A 1ltania Xavier.
Pu blicada na Secretariá da Prefeitura. Municipal de

Curityba, em 18 de Outubro (le 1918.

Claro CordeirO.-Secretario.
LEI N. 523

A Camara Municipal de Coritiba, decretou e cu sanc
ciono a Lei seguinte :

Art. 1° - A Reccita do MUlficipio de Curityba, para o:

anno de 1919, é orçada em reis (623 :981$400) seiscentos e
vinte e trez contos, novecentos e oitenta e um mil e quatroc
centos reis, e será formada com o producto dos impostos
arrecadados no referido exercicio sob aS rubricas seguintes:
H
1° Imposto de Commercio e Officinas .......
2° Imposto de Commereio e Officinas do Rbcio
.
3e Transferencia de terrenos c emolumentos
4° Imposto sobre fabricas de bebidas .....

5° Imposto supplementar sobre casas de ven-

156:000$000

25 :000$000
25:748$000
$

da de bebidas
,
6° Renda dos mercados

.
.

10:000$000
5 :000$000

8° Renda do Ma,tadouro
9° Aferição de pesos e medidas

.
.

10:337$400
100:000$000
11:000$000

7° Addicional de 5 °1° sobre os {( 1'" 2° e 3°
10° Renda do Ccmiterio Municipal
11° Foros do Quadro Urbano

12° Foros do Rocio
13° Terrenos não edificados e muros
1.1:0 Imposto sobre calçamentos
1,)<' Matricula c marcação de vehiculos

.
.

I' ••
.
.
.

11:500$000
11. :200$000
10:000$000
6:000$000
60:000$QOO
25:000$000

1
I
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16° Emolumentos não incluidos no ! 3°
17,cCobrança da divida activa
.
18° Matricula de chaffeurs e carroceiros ., ..

'I

I'

I

.1

I

I.

19" J-VIatricula de cães

20° Approvação
.
2"

qe

1 :000$000'
60:000$000
200$000 I
200$000

.

plantas

da

Directoria
.

l'vlultas

.

25:000$000
1:000$000

Geral

5:896$000

22° Imposto de viação em terrenos do Rocio

ii.,

I

I



I

I

I

24" Renda

.

Eventual

9:400$000

o •

.
28° Renda do Imposto do Deposito de in-

,

o'

flamaveis "

!

I

27:000$000
8 :000$000
5:000$000

.

26° Licença a vededorcs ambulantes
7° Imposto de Publicidade'

1,:



.

25° Emprcza de Bonds

I,,!

I

23" rfaxa Sanitaria

29° Matricula 'de Va0cas de ,leite

.

.

2:000$000
10:000$000
2:5000$000
623:981$400

. ,

Art. 2° - A despeza do Municipio de Ourtyba', para o

exercicio financeiro de 1919, é fixada em réis (623 :981$400)

seiscentos e vinte e trez contos, novecentos e oitenta e uni
mil ,e quatrocentos réis, com os serviços a cargo da Cama
ra Municipal e Prefeitura', de accordocom os paragraphos
seguintes:

I

CAMARA MUNICIPAL

"

hit,
,', '

.• 'I, ,[
I

, I

I

II

'

1" Secretaria da" Camara

.

2", P.o'rcelltagens

.

3° Expediente

o ••••••••••••••••

4" Alistamento e despezas eleitoraes

.

5" Representação

.

6" Eventuaes

o •••••••••••••

PREFEI1URA MUNICIPAL

I

7" Subsidio do Prefeito
8" Secretaria da Prefeitura

.
. o ••••••• o •••

9" Directoria do Thezouro e Contahilidade

I I
I

r.
, I

lO" Contencioso
11° Directo:ria

Geral

12" Directoria de Hygiene
13" Fiscalisação Municipal
14" Mercadol'vl:unicipal

'

.

.

.
.
o •••••••••

15" Matadouro

.

16" pemiterio Municípal

.

14:200$000
360$000
1 :500$000
1:000$000

500$000
2:000$000
12:000$000
16:440$000
26 :150iÜOO
9:000$000
32:850;!;QOO
9:000$000
56:080$000

2:000$000
20:260$000
10:800$000

- t7 -

lJ"° Pessoal inactivo

o •••

17:009*6'1-5

l-B') Porcentagens
o •••••••••••••••••••
19" Expediente Geral
.

20"
:n°
22°
23°
24°

.2 ;46iíOI)O

24:000OOO
1:000$000
166;000000
44:288$000
92;078$755

Restitui,ção de Depositos
.
Juros e amortisações
.
Remoção do Lixo e limpeza da cidade
.
Obras Publicas
.
Conservação do Calçamento a lVIac-Adam,

a parallelepipedos, etc.

.

.

20:000$000

25° Conservação de Jardins e Praças
:.
26° Melhoramentos de estradas e caminhos
do Rocio
,
.
27° Auxilios e subvenções
.
28° Gotta de Leite
.
29° Eventuaes
.
30° Cadastro da cidade
.
;: 1 Excrcici os findos
.
SOlmma

18;000$000

4:000$000
3;000$000
6;000$000
12:000$000

$

.....•...•.

123:981$400

.

Art. 3" - Fica o Prefeito autorisado a dispender no exerci.

dcio de 1919, a importancia de reis

(19:560.$000)

dezenove cono

t03, quinhentos e sessenta mil reis, com os serviços a cargo da

Camara "Municipal,

de accorl1o

com as

rubrica

seguintes, me.

diante requisição da Camara.

 S

SECRETARIA DA CAMARA

1c 1
1
1
1

1° Secretario
2° Secretario
Archivista
Porteiro continuo

2° PORCENTAGENS
Especial ao archivista José Eu-

ripedes Gonçalves, 10 "l° ....

3° EXPEDIENTE

Com esta verba

4800$000
4 :000$000
3 :600$000
1 :800$000

360$000
1 :500$000

.1° ALISTAMENTO E DESPE-

PESAS ELEITOnAES
Com esta verba

1 :000$000

Com esta verba

500$000

5° REPRESENTAÇÃO
6° "EVENTUAES

Com esta verba

2 :000$000

19 :560$000

lIII!I"'í
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Art. 4° - Fica o Prefeito autorisado a despender no.
exerClcio de 1919 a importancia de reis (604 :421$409) seis
'2cntos e quatro eontos, quatroeentos, e vinte e um mil e qua.
trocentos reis, com os serviços a cargo da Prefeitura de ae
cordQ com as rubricas seguintes:
li 

l° PREFETURA

Subsidio ao Prefeito

12 :000$000

2° SECRE1'ARIA DA PREFEI'l'URA

1
1
1
1
1

Secretario
2° Official
Amanuense dactilographo ..
Porteiro
Continuo

4:800$000
3 :600$000
2 :500$000
2 :200$000
1 :740$000

Limpeza e conservação do Paço

Municipal

Gratificação ao Archivista .,.

I

1:000$000

600$000

16 :440$000

I,

'(

,I

6 :000$000

3:000$000
5° DIRECTORIA GERAL
,)

1 Engenlieiro Director
1 Engenheiro auxiliar

. 10:800$000
5 :000$000
.

1 10 Official

1 2° Official

9:000$000

.

.

3:850$000

3:600$000

1 Fiscal de Obras a reis 3 :600$
e gratificação de 500$000 pa..
I

:

li
I
"

:1

ra sua locomoção

.

1 Ajudante de fiscal de Obras
1 Amanuense

.

4:100$000
3:000$000

2:500$000

32:850$000

i

J

-1.9 '--'

(jo DIRECTORIA DE HYGIENE

1 Medico Directv'1"
1 Veterinario

.
.

1 Escriptul'ario

3:600$000
3:000$000

2:400$000

.

9:00Õ$000

70 FISCALISAÇAO MUNICIP..'\L

1 Fisca Gelal do Q. Urbano

Uratificação para sua 'locoInação
.
Ul'atificação pel,o acumulo do

logar de feitOr
1 F'iscal do Hocio
Gratificação para

sua

lo,co-

moção

:-

1 li'iscal Gei'al do Matadouro

Gratificaçã' para

sua loco-

nloç£io

.

'3:600$000
500.$000

300$000
3 :600$000

500$oào

3:780$000
,

I

500$000

1 Fiscal de Boilds
.
1 Ajudante de' PiscaI Rural do
Quadro Urbano

4:200$000

1 Aferidor

.2 :500$000

1 Inspector de vehiculos .....

1 Encarregado do Deposito de

inflammaveis



'>fi

3 :000$000

5 Guardas montados a.2 :160$ 10 :800$000
9 Guardas a pé a 1 :800$000 16 :200$000
;.;...

+...

.

3 :000$000

3 :600$000

56 :080$000

8° MERCADOS MUNICIPAES

1 Guarda

.

'2 :000$000

9° MATADOURO l\IUNICIPAL

1 Adlilinistrador .....,....... 3 :780$000
H Guardas Montados a 2 :160$ 6 :480QOO
Custeio do pessoal jornaleiro 10 :OOO$GOO

20 :260$000

10° CEMI'l'ERIO MUNICIPAL

1 Administr:ador

.. 4 •••••••• ,

Custeio, p.essoal jornaleiro -. . .

3 :900$000

7 :800$000

10 :800$000

lIII!'!"í
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11° PESSOAL INACTIVO

r Director Secretario .. o • o • o

1
1
'l
5
1
1
1

I'
I

2 :400$000
3:600$000
859$860
1:692$300
4:075$885
1:398$400
1:824$000

1:159$200

17:009$G45

12° PORCENTAGENS

I
I

2" Secretario ...........•.
Ajudante de engenheiro .. ,
Fáscãl
o
Guardas ficaes .. o •• o o ••• o
Fiscal aferidor o o ••• o •• o ••
Administrador do Mercado
Porteiro .da Camara

I.

a Claro Cordeiro 10 0[0 o o •••
a Antonio Herderico da Costa 10 °1°
o , ,
a Antonio

R

do

480$000

410$000

Nascimen

to 10 "I" o. o • o o ••••••••••••
a Arthur M. da Silva 10 °1° ..
a Antonio Sehleder 10 °1° .. ,.
a Sil£redo Pedrosa 10°[°

. o ••

420$000
385$000
385$000
385$000

f:465$OOO

13° EXPEDIENTE GER.!.L
Impressão de talões, leis, etc.
da Prefeitura, publicação de
annaes, actos da Camara e da

Prefeitura . o • • • • • • • • • • • • • •• 18 :000$000
Publicação e despezas extraornàrias " o • o o •• o • • • • • • • • • • • •
2 :400$000

Papeis, livros, tinta e etc. ....

3 :500$OÔO

24 :000$000

14° R:mS:rITUIÇÃO DE DEPOSITOS

Com esta verba . o •• o • • • • • • • •

15" JUROS E AMORTISAÇõES
Com esta verba
:

1 :000$000
166 :000$000

16° REMOÇAOPO LIXO ;E LIMPEZA

DA CIDADE

Com esta verba. o • o o o • o • o "0 •

44 :288$000

17° OBRAS PUBLICAS

Com estaI verba ..... o • o •• o ., 82 :078$753
Resgate de Letras . .'
o 10 :000$000

92 :078$755

1
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18"

ÇONSEfW AÇi\O DO CALÇA:
lVI,ENTO 1:\ J\IAC-ADAl\I,. ,1\. J? A
RALIJELEl?)J'EDOS, E'l'0.
çqm est!l; verba
,
.

O:OOO$OOO

19° CONSERVAÇÃO DE JARDINS

I

E PIAÇAS

Com esta verba

18':000$000

.

20" lVIELHORAME;NTOS DE ESTRA
DAS E OAMINHOS DO ROCIO
Com esta verba
.

4:00D$000

21° AUXILIOS E SUBVENÇÕES
a Escola Municipal
1 :500$000
a o Albergue Nôc.turno ,...
1 :500$QOO

3 :000$000 .

J

I ":

22° GOT'rA DE LEITE

AnxiÜo ........•.... " .....

6 :OQO$OOO ,

23" EVENTUAES
Com esta ;verpa

,.'

.

12:000$000

24° CADAS'l'RO DA CIl)AD.E
C,Om esta verba
" ..

$,.

23" EXERCICIOS J!'INDOS
Com esta verba

$

.

604:421$400
RESUMO

I,

\

Despezas com serviços a ergo da Camara Municipal
Despezas com serviços a cargo da Prfeitur Municipal
'l'otal

Rs.

19:560$000
604:421$400

623 :981$"'00,

DISPOSIÇÕES PERMANENTES

Art. 5° - Para o exercício de 1919, vigorará a tabell
de imposto que a este acompanha, com um accrescimo de

2501° sobre, os parag. de 1 a 20 da mesma tabella.
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Art. 6° - Fica o Prefeito autorisado a elevar a autóri

S::lí;ão constante do art. 4° da Lei n. 457 de 29 dc Ábril de

1916, até a quantia de rcis 200 :000$000, garàIitindo a con

ta corrente com o producto do imposto de comme'rcio e offi. cinas e com outros se esse for insuíficiente.

Art. 7°  Fica o Pr£'ito autorisado a supprimir os car

,

gos que yagarem cuja conservação sejam dü!pnsaveis.

I

.

Art. 8° - A porcentagem que compete ao Contencioso

pelaS cobranças effectuadas será subdividida em 815 ao di

rector do Contencioso e 215 'repartidamente aos seus auxilia

I,

11

res,durante o exercicio).

,

"

Art. 9° - Fica o Prefeito autOl:isado a distribuir entre

os funccionarios do, Matad e sua fiscalisaçã  pqrcen
tl\gem de 15 °l obrl;l a arrecadaço qu exceder á orçada,

I

(durante o exercicio).
Art. 10° ,- Fica o Prefeito autorjsado. a gratificar com

10 °1° sobre o excesso das rendas arrecadadas ila Thesoura

I

rià, ao Co'rÜador, Chefe de secção, primeiros e segundos offi
ciaes da Contadoria e Thezouraria, (durante o. exercicio ).
DISPOSIÇÕES 'l'RANSITORIAS

ri
I

I

!

Art. 11 - Fica o Prefeito autorisado a aüxiliar com
500$000 a actual publicação do Almanack dos Municipios.
Art. 12° - O exercicio financeiro de 1919, começará em
1° dé .Taneiro e terminará em 31 de Dezembro do mesmo
anno, com um mez addicional para a sua liquidação e eneer
ràmento.

I'
I

I

f

Art. 13° - Fica o Prefeito autorisado a abrir no exer
cicio os creditos extraordinarios (iue se tornarcm precisos ao
Art. 4° parag. 3°, para pagamento da porcentagem ao The
zoureiro, ao parg. 6° 'em caso de epidemia e aos paragraphos

]2, 13 e 26.

Art. 14° -- Revôgam-se as disposições em contrario.

,

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 24 de

,

I

Outubro de 1918.
João Antonw Xavier.

;
I

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Co
ritiba, em 24 de Outubro de 1918.

Claro Cordeiro, SMretario.
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Tabella de Imposto para 1919
 1° - A
1 Agencia de Loterias do Estado! licença
Imposto annual .... o •• o ••••••• , •••• , •••
2 Agente de bilhetes de loterias de fora do
Estado, ticença
o •• o •• o.
Imposto annual
, .. ,
3 Agencia de Com, de Seguros de Vida ou
de fogo, liccnça ",
,
o •• , •
Imposto annual ... o • , , , , •••••• , o •••••••

4 Agente de Com. de Scgunros de Vida ou
de fogo, licença

"

o •••

Imposto annual
,
,
,
, ..
5 Agente de Comp. ou Sociedades Mutuas do
Estado, licença ,
,.,.
Il1posto annual ".,.,
"
, .. ,
.

6 Agente de Comp. ou Sociedades Mutuas
de fora do Estado, licença
,.
Imposto annual .,."
,.
7 Filiaes de Bancos Nacionaes e estrangeiros
Imposto annual ... o' ••••••• , ••• , ••• , • o •

8 Agente ele casas commerciaes do paiz ou

dO extrangeiro que offerecer mercadorias
por amostras, estabelecidos em casas parti
culares QU com escriptorio, licença , ....
Imposto allnual ,
,'
,., ..
9 Alfaiatal'la com venda de fazend2.s, de la

1O
11
12

13

classe, licença
.
Imposto annual
, .. ,"",
.
Idem, idem de 2a classe, licença
, ,o , •
Im:posto a1111llal .. o •• , ••••• , • , •••• ' •• , ••
Idem, idem de 3'. classe, licença 'o •••••••
Imposto annual .... ',o , •••• , ••• " • , ••••
Idem. sem venda de fazendas de 1" classel
licença .. o, ••• o o , ••••••••• , • , , •••••• , ••
Imposto annual
o ••••••••• , •• ', ••
Idem, idem de 2a classe, licença 'o, •••••••

Imposto annua\ , .... ,', ... o ••• o ••• , •• , ,

150;j;000
100$000
200$000

300$000
200$000

300$000
200$000
500$000

100$000
2O$OOO

150$000
300$000
800$000

200$000
200$000
150$000

200$000
100$000

!50$000
80$000
100$000
60$000
80$000
40$000
30$000

14 Açougue de carnl'J verde, de la classe, licença

. o ••• " ••••• , •• , •• , ••• "

••• , •••• ,

100$000

I

I

..J

--- 21

,--

'Impos[o anunal . o • o ••••••••••••••• o •• o.

1 15
o' •
. lG
r;
I 17

Idem, idem ele 2a classe, lice'nça o ••• o o •••,
Imposto annual ... : .. ; .. :.:
:
o ••
Idem, fora do rocio, licença
.
Imposto annuaI
: .. :: .. :
o :
Amoladol; caiu rcbolo, licença .. o • o o o ••• :
Imposto' annuaI
: o ,o.' ••• : ••••••••••

16 Aguardente que entrar no intmicipio, pOl'.
I •. pipa

1 I

I

" I

. I

00 ••••

o • o 
.

tabelecimentos de divertimentos publicas ..
_

_

'I": classe, licença
Impo'sto 'annuaI . o o •• "

o •••••••• , ••••• '.
•••• 0:'; .••.• 

 3 Iden:t, 'idem dc"2a classe, licença

"j



Imposto 'annual o. o o •••• '. o ••• : : • o •••••• : ,

;

4 Idem, idem dc 3rt classe, licença . o : .. o o o o o o '
Imposto annual .. ',0 • o ••••••• : •••••••••••
5 Idem, idem de 4a clasSe,'licença o ••••••••

\'
l!l

Imposto ànnual

o:

o ...•

6, Bancd oil casa' bancaria, imposto annuaI
7 Barle a fantazia; não sendo gratUIto;- licença 'p'a,m os tres dias .' o • • • • • •• • • • • • • • • •• '

'i!

..

..

"

,

'1 ':

!

I,l(
"

,

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

Imposto -annual

.... o • , • o o o ',' ••••••••••

Impostoannual

o •••• : •••• o ••• o

-11, Iuem de 2" classe, liecnça . '-0 ••••• o ••••••

I;

,I

I
I :
I

t!q

Ll:

,

5$000

" 5$000
20$000

)

50$000
\

50:J;000
1.50:$000

10$000

ljJO$OOO
aO$OOO

S°:\lOOO
50$000
50$000

800$000
$0$000
50$000

9 'BaTbeiro com perfumaria e miudezas, li-

'lO Idem sem perfumaria de la, c1a:sse, 'liccnça-

I

"

8 Baile publico, não séndo gratuito cada um
cença

,I

, 25$0.00

.

2 Botequim, casa 'de pastá' ou restaurant de

1':
I,

I 80$000
) 40$000
,50$000
,30$000

1 Botc'quint Junto 'aos circos ou outros es

--

por me", adiantadamente

j:

,JOOlÍiÜOO
80';;000

 2° - B
,

), j

'I

'

:.. J _, t 20 Automove-is, matricula annual . '.'.. '

Ij

,

'

'19 AlcooI nacioual,; idem. Ilor 'pipa

)

Imposto ánnul .. ; o • ; ••••• .- o o o ••• : •• o ••

12 }dem de '3a classe,liccnça .... o •••••••• o
Imposto annual o •• o •••• o' : o 0'- ... o o • o o ••

13 Bilhar, licença

,

o o •••••••••• o o

Imposto amiuiil por cada um

o • o

14 Bdgas de gano, fora do r()l1hideiro, licença
por dia

.... o , o o ... ' ••••••• o •••••• o o .'. o o o

I

100$000
150$000
SO$OOO
80$000
5,0$000
SP$OOO
:W$OOO
30$000
10pOOO
50$000
,

1

10$000

. 25 -1
i

'15 Brinquedús dr papeis, loja c1f', Licença .. í.;
Imposto' .a11l1ual ......•...... : ....•.. :-.
16 Banha; ril1ação ou fabrica de, licença
.
'ImjJosto annual
:
.
17 Bi1hcte.'> ue loteria; 'vcndedores PQr conta

100:J;OOO
,150$000

100$000
150$000

.. ou não das agencias, 'meIsamente :, ..... : .
, 18 B'ulança i:lecimal para cligéri.hó; áfferiçãQ'

19 Idem t'l balcno, aferição ' ... , .. ,',
20 Ide,m dc 'Pharmacla, aferição

,

,. ,: "
'.' .

.

; 10$000

8$flÓO

) lOjiOOO

21 Bebidas' (agente::; de fabríc.as' de 'f6ra 4Q
Estado), licença
.
Imposto anriuàl :,
, ....•............ ,
22 Bicicletas, impDsto annual .,
; ..
23 Bieic:etas a vapol\ imposto annual
,
.

, 10$060

200$000

900$POO
>'5$000
8$000

.

.'  3-C

1 Càsa depcnsãü 'que forneçucomida para

1

fora, de ia classe, licença, .  .......•..... '
Impostomlllua1 .:
,
De' 2a classe'; liceti0a
:.,
.
'Imposto annual
",' . "
.

100*000
BO$OOO
50$000
50$000

2 Casa em que se vendam fazendas, chapeus,
calçados, fCl"ragehs, seecos e ti101hados e

. oi'ltros semelhantes, juntos 'utiseparada"
mente, em grosso ou por',atacàdo 'em gran"

! t.

dê escaTa, licença .. .'

pe'P classc; imlJosto anllual

"

,

.

500$000
1:800$000
1:200$000

_ .. " .. '", ,',

De' 2" classe, imposto.'arinual. ', ...... , ... ::
3 Idem, idem por grosso o'u a varejó de l"j
2ft' e terceira' c] asse, lieença.. _, , • '

,,,"

IÍnposto annua1 'para a la classe '" '
Imposto annual para a .2" classe
,
Imposto annualparü a 3'1 classe .,

<

, , .
,.'
.

4 Dita, dito dito de 4" -clàsse, licenç .. , ..' .. 'I

Iniposto annual .,. '.. , .... , .. , .. ,
,."
5 Dita, dito dit.o de 5il classe, licena, .. '.Imposto ánnual .-:,
,
,:., .. ,

6 Dita, dito dito de {j" classe, liecna,
Imposto 'annual ... ,,',.,'.,

,

,

.
'

7 Dita de qualquer outra, c'1asstl, licença
.
Impostoannual .... " .. : ..• ; •. ,.:
,.
8 Casas especiaesem calçados {)l{ chapeus,
licença ,.. ,
,.,
,'. , ..' ..'
, ,
.

i300;J;000
800$000
600$000
-400$000
.150$000

200$000
100$000
120$000
80$000
_ 80$000

60$000
O$OOO
.

OO$OOO

-- 26 -

Imposto annual de 1" classe

.

400:{;000

Idem, idem -de 2" classe

.

250$°90

9 Casa, de penhores

,e

descontos,

imposto

annual

.

600'J;000

.

200$000

10 Casa de commissões, licença
Imposto

annual

, .. ,

150$000

,

11 Dita cujo ramo de negocio consiste em joias
pedras preciosas, obras de ouro prata e re-

logios, licença,
Imposto annual de P classe

.
.

Imposto annual de 2" classe

.

200$000

400$000
300$000

12 Idem com salão para bailes que tenha jo
go de bolas, embora pertença a sociedade
ou club, imposto annual
13 Idem de banho, licença

100*000

.

50$000
60$000

.

Imposto annual

.

14 Companhia dramatica ou lyrica ou de concertos publicas, cada cspectaculo
.
15 Dita equcstre e gynmastica, licença
.
Cada

espeetaculo

,

50$000
100$000
50$000

.

16 Dita de outra: qualquer especie não espe

100$000
50$000

cificada, para espectaculos publicos, licença
Para cada espectaeulo

.

17 Circos, coretos etc ..aluguel da praça para
as suas edifICações, 'por metro quadrado
18 Idem para taradas, licença .,
.
Por cada funcção

..

19 Casa especial de fructas, licença
Imposto annual

,

.
,

.

20 Confeitaria de ],A classe, licença

.

Imposto annual

.

21 Dita de 2" cla&se, licença,

.

Imposto annual

,

22 Dita de 3" classe, licença

.

Imposto annual

.

23 Confeitaria sem venda de liquidos espirituosos, licenças

.

Imposto annual

,

24 Cortume de la. classe, liC'ença

Imposto ànnual

,.:

,

,

100$000

60$000

.

200$000

.
,

50$000
60$000
200$000
500$000
150$000
300$000
100$000
200$000

200$000

.

25 Dito de 2" classe, licença
Imposto annual

$ROO
500$000
500$000

,

150.$OeO
150$000

1

-27,-

26 Cortume de 3" classe, licença

Imposto annua1
27 Caldeireiro, licença

,

Imposto annua,1

28 Corrector, imposto annual

29 Corridas de

cavallas

.

100$000

.

100$000

.

100$000

.

1QO$000

.

200$000

fóra do Prado, li-

cença

..J

50$000

.

30 Carrinho de 2 rodas c um animal para C011
ducção de cargas, para 5 em. ou mais lar
gura de chapa, cada roda, an11ualmente,
com mola
.
Sem n101a
.
31 Para quatro em. de largura de chapa, com
mola
.
Sem l110la
.
32 Para 3 em. de largllra de chapa, com mola
Sem mola
.
33 Carroças de duas rodas e mais de um ani

]$000

1-$500
1$500
2$000
2$000
$300

mal para conducção de cargas, para 9 em.

34
35

SG
37

38
;9
40

ou mais de IGrgura de chapa, cada roda
allnualmcnte, com mo1a
.
Sem mola
.
Para 8 em. de chapa, com mola
.
Sem mola
.
Para 7 em. de chapa, com mola
.
Seln mola
.
Para G em. de chapa, com mola
.
Sem mola
.
Carroça de 4 rodas para cOllducção de car
gas, cada roda, annualmente, para 12 em.
de l'argura da chapa, com mola
.
Sem mola
.
Para 11 em. de largura, de chapa, com mola
Sem mola
.
Para 10 em. de largura de chapa, com mola
Idem, idem sem mola
.
Carro de aluguel para passeio ou p::tssagei-

1'0, cada roda, annualmellte
41 Idem particular, idem, idem

.
.

$500
1$000
.1$000
1$500
.1$500
2$000
$OOO
2$;)00

3$000

4$000

4$000

5$ÓOO
5$000

6$000
10$000
;)$000

42 Idem d£; alugnel ou particular, com rodas

de borracha"

is'cmpto

.

$

2&.-'

4 Carros de praça ou particulares, matricut

la

annual

10;OOO

"o o o o o o o o o o o 0-' • o o o o o , o o •• o o o

44 Ditos de 4 rodas para conducção na cida\

de, matricula annual . o o o • o o o o o o • o o o o •• o o

,

de, matricula annual

10.$000

45 DitQs de 2 rodas, par'a conducção na cida

6$000

o o o o o o o •• o o o •••• o • o

46 Carroças óu carrinhos, que vem a cidade
\ com productos da lavoura ou industria,
o o o • o o o o o o o o o • o • o o o • o o

5$000

rnaes a trato, annualmente . o o o o o o o o o o ; o o

50:OOO

matricula annual

47.Cachoeira ou estrebaria que receba ani
48 Caa em que se vendam moveis novos ou
,

150$000
300$000
200$000
150$000

usados, licença o' o o o o o o o • o o •• o ••• o o •• o • o

Imposto annual para a de Ia classe o o o o o o o
Idem para a de 2a classe o o o o o o o o • o •• o o o o
Idem, para, a de 3a classe

. o o o o • o o o o o o o o

49 Club, que tiver bilhar ou botequim, iniposto

allnual

lfiO$OOO

.. o • o o o o o o o o o o o o •• o o o o o o o o o o o

300$0000
5$000
50$000

50 Idem que tiver jogos, cobrando baratos
51 Cães açaimados; matricula annual . o o • o o •
52 Carpinteiro (officina de), licença . o •• o • o o
I:rilposto annual

30$000

. o o ••• o o • o o • o o • o o • o •• o • o

53 Chapeus de solou cabeça officina) de con
annual

o o • o • o • o • o •• o •• o o o o o • o o

50$000
50$000

ça para vender

., o • o o • o • o • o o • o • o o •• o • o

300$000

certar), licença
'Imp()sto

.... o •••• o • o o o • o • o o • o •• o

54 Cerveja, entrada de outro municipio, licen
55 Calçado, vendedor ambulante, imposto an'nual

o o o' o o o"

50$000

o ••• o o' o' o ••• o ••• o' o o' o' o

56 Carrinhos de conducção de pão, matricula
annual

o' o •••• o • o • o o • o • o • o o • o • o • o • o • o ••

57 Cocheiras, matricula

o.' o ••• o o o • o o o o o o o o

58 Casa de negocio em geral, onde se vende

,

'

rem drogas e pre'parados medicinaes, licença

Imposto annual

o o o o o o • o o o o o • o o o • 0,0 o o o o •

59 Cooperativas inc1ustriaes, 'inipostoannuiJ.l
60 Cinematographo" (annualmente) licença o'
Por cada espectacul0 o o o • o o • o o • o o o • o o o
Adiantadamente,

por

mez

•

o' o • o o o o o • o o ••

61 Casas de machinas para il]dustriaes, licença
Imposto

annual

o o o •• o o ••••• o ••••• o ••••

62 Ditas de machinas de costura, licença . o o

5$000
20$000
150$000
200$000
300$000
50$000

8$000
150$000

150$000
200$000
100$000


-29Imposto annHal

200$000

'

63 Casas com venda de bebidas alco.olicas, em
consnmo no balcão, annualmentc

60$000

.

64 Casas com venda de bebidas .em garrafas,
30$000

nito consumidas no balcão, annualmentc ..
G5 Casas

com venda de bebidas

para serem

consumidas .:.10 balcão, quando fo.rem de
classe inferior.. ou botequim, annualmente
üG Certidão negativa,
.

30$000
[4000

4°-D
1 Deposito de forragem, licença
2 Dito de xarque, licença
Imposto

60$000

.

Imposto annual
alinual

.

60:;;000

.

100$000

.

SO$OOQ

3 Dito ou casa para a venda de lenha ou
combustivel, licença

.

50$000

Imposto al1llUal

.

30$000

4 Dito de fal'inlia de trigo, centeio, milho,
farello, pro duetos do Municipio, licença ..

50$000

Imposto annual

60$000

.

5 Dito de madeira, licença
Imposto allllUal de la classe

,

Imposto annllal de 2a classe

6 Dito de

80$000

.

200$000

.

100$000

.

cal e materiaes de construcção,
150$000

imposto, a!nnual de In classe

.

Imposto annual de 2" classe

.

'7 Drogarias, licença

.

Imposto annuai
8 pcntista, licença
Imposto annuai

9 Delwsito

.
:

.

íOO$OOO

150$000
400$QOO

.

150$000'

.

150$000

de farinha de trigo importada,

de 1" classe, licença

.

Imposto annual

.

10 Idem, idem de 2" classe, licença
Imposto annual

11 Despachantes, imposto annual
 5° - E

.
.

.

1 Esctiptorio de Companhia, empreza indus-

200$000
300$000

200$000

100$000

50$000

trial ou mercantil, licença

.

200$000

Imposto annual, 1" classe

.

Idem

.

200$000
100$000

de 2n classe

J

- 302 Dito

de

engenheiro,

agrimensor,

advogi>-'

do, solicitador, tabellião, escrivão inclusi
ve o de casamento e eclesiastico, medicos,
guarda livros, licença

"

,'I

 I it
I I!

.

Imposto annual .•...... , ............•..
3 Emprezas oú companhias industriaes que
funccionarem na capital e que estiverem
sujeitas ás disposições de leis ou contrac.
tos pagarão 2010 sobre o capital
.
4 Empreiteiro de obras, imposto annual
.
5 Engenho de serrar, a ag:ua', vapor etc., li-

I'

cença

.

Imposto annual de Ia classe
Imposto anuual de 2a classe

.
.

80$000
SO$OOO


$
100:OO\)

150$000
300COO
200$000

6 Emolumentos de concessão requeridos á
Camara Municipal (Lei n. 204 de 22 de
Abril de 1907)
.
7 Idem sobre o valor dos contractos lavra

20$000

dos com a camara, meio por cento (112010)
independente do respectivo sello
.
8 Idem por qualquer licença concedida pela
Camara ou pela Prefeitura
.
9 Idem de certidões passadas pelas secções
da Camara, por linha
.
Por anno de busca
.
lU Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se

vender leite, licença
Imposto

'

annual

.
.

11 Encardenação, officina, licença
Impostoannual

.
.

12 Estofador officina de, licença
Imposto annual

.
.

13 Espectaculo, concerto etc. sem ser por Com
panhia, mais do qual aufiram lucros, licença

I:.
I I

Por espectculo

.

14 Electricidade (venda de objectos de), lilicenGa

'.'

Imposto annual

15 Engraxate, licença
Imposto annual

-

16 Por cada cadeira, annualmente, ma;is

$
5$000

$100
1$000
50$000
60$000
60$000
100$000
50$000

80$000
50$000
15$000

.

100$000

.

200$000
20$000
20;1;000

.
.

.

5$000

'I-

- 31

 6° - F
Fabricas:
1 De beneficiar herva-matte, P classe, licença

300$000

Imposto annual o ••• o • o o o o o o o o o • o • o •••••

500$000

2 Dito de 2" classe, licença, o ••••••••••••••

200$000
300$000
100$000

Jmposto annual .... o • o o o ••••• o ••• o'. o o o
3 De biscoutos, licença,
o ••• o
Imposto annual
o ••••••••••• o •• o ••
4 De mobilias de vime, 1 classe, Pença .. o •
Imposto annual ' .. o •••• 0 •• o ••• o o ••• o o ••
5 Idem, idem de 2" classe, licença
.
Imposto annual .... o •••• o ••• o •••••• " • o

6 .em de gravatas e espartilhos, licença ...
Imposto annual
o •••••••• o • o. o • o o

í Idm de vassouras e escovas, licença '"
Imposto annual .. o

o

8 Idem de chapeus, de la classe, licnça

o •
o.

1,50$000

50$000

30$000
100$000
150$000
;)0$000
80$000

.

20()$000

Imposto annual o •• o • o ••• o o • o •••• o ••• o ••

200$000
150$000
100$000

.  Idem idem de 2a classe, licença

o •••

Imposto ann,u.!ll . o o '.' ••• o ••• ,o ••• o •• o ••••
10 dem, idem de chapeus de sol e deposito dos
mesmos, licença
o ••• o •••• o •••
Imposto annual
o • o ••• ,•• o o
11 Idem, idem de carros de passeios, licença
Imposto annual ..... o ••••••• o ••• o •• o • o o
12 Idem de carroças ou carrinhos, licença o ••
Imposto

annual

.: .... o ••••••• o • o •••• o •

13 De picar lenha., licença
Imposto

annual

o ••••

... o ••••••• o •••••••••• o

14 Idem de sabão c vellas de 1a classe, licença

Imposto annual

o

o ••••• o

15 Idem, idem de 2a e1asse, licença
.
Imposto annual ... o •• o •• o ••••••• o ••• o o
16 dem, idem de 30. classe, licenga,
.
Imposto annual

o •• o ••

100$000
150.000

150$000
150$000

"60$000

80$000
80$000
OO$OOO
150$000
300$000

100;\;000

OO$OOO
80$000
150$000

17 De aguas gazozas, seHz e gelo <;1e la classe,
licença

J:mposto annuaÍ

o ••• o •••••

0 o ••••• o •• o o ••• o • o •

18 Idem, idem de 2" classe, licença

.

200$000
300$000

150$àÜO

In1posto aimual . o •• o •••••• o o • o •••••• o ••

200$000

Imposto annual '"

100$000

19 Idem, idem de 3" classe, llcença .. o •••• , •

o •• o ••• '0' • " o o ••••• o.

J

100$000
80$000

100$000



I:

r-;

í

:'1
,

I ";
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li

,

I

I

20 De cerveja de 1" classe, licença

I

Imposto annua
21 Idem, idem de 2a classe, licença
Imposto annual
22 Idem, idem de 3d classe, lIcença

li

/i

"

!

,

.

'

Imposto annual

,

I

Imposto annual

,I I II

'I

I: ' 1\

,

rem preparados de fora, 1" classe, licença
Imposto annual
,
.

,

,

I! 'I',.
:

, I I

'/'OI,.I! '
I I 'I
Ij

32 De coHa, licença
Imposto annual

L' :,,  I

.

,

,

.
.
.
.

.
.

33 De torrar e moer café, de la classe, licença

JmJ10sto
,34 Idem de
Imposto
35 Idem de
Imposto
36 Idem ele
Imposto

annual
2a classe, licença
annual
3" classe, licença
annual
fogos artificiacs, licença
annual
:

.37 Idem de barricas de la classe, licença

.

.
.
.
.
.
.

.

80$000
GO$OOO

100:jiOOO
150$000
100:tQOO
100$000
100,$000

80$000
150$000
50000

lOMOOO
100$000
50:;;000

Imposto annual

.

Imposto annual

.

50$OÕO

.

20$000

38 Idem de 2a classe, licença
39 Idem, idem de 3a classe, licença

I.

L,,'

300$000

150$000
180$000
100$000
200$000
150$000
200$000
200:OOO

"
,I",

150:J;OOO

de fora, ra classe, licençal •••••••••••••••
Imposto annual
.

I'
I

100$000

20()000

Jelrm, idem de 2a elasse

1111

200$000

.

30 De, vidros, licença
pnposto annual
° 31 De papel, licença
Jmposto annual

I,

700*000

200*000

.

I 29 Idem, idem que não venderem preparados

.I,

,

I
Imposto annual
.
: 27 Idem de charutos ou cigarros, que vende
28 Idem de2a classe

I

500:J;000
1:00Q:I;OOO
300iiOOO

500$000

,

I

200$000

400jiOOO

.

I 26 De vinagre, licença

I

3ÓO}jiOOO

600;];000

.

.

• I 25 Idem, idem de 3' classe, licença

I

800$000

.

I 24 Idem, idem de 2a casse, licença

;i

:

500pOOO

: 23 De bebidas artificia'es ou licores, 1" classe,
.
licença
.
Imposto annual
.

!I

,

Imposto annual

. ....
° •••••
.
.
.

•

.

-]

I

-.33 -

Imposto

allllUal

,

.

20$000

40 Idem de massas, licença
:
.
Imposto annuhl de la classe.
.
Idem, idem de 2" classe
,.
.
41 Idem de desfiar funlo, licença .;
.
Imposto annual
o o ••• ,. ••••••••••
42 Idem de meias ou tecidos de. malha, licença
Imposto annual . o •••••••••• o
.
43 Idem de phosphoro.s, 1 clase, licença
.
Imposto állnual
o •• o •••
41 Idem, idem dc 2" classe, licença
.
Imposto annual
_
.
45 Idem, ic1G.111 de :.l" chsse, licença
.
Imposto annual
.
46 De curumellos, 1" classe, licença
.
Imposto annual
:
.

100;\;000
150$000
100$000
100BOOO

.47 Idem, idem de 2" classe, licença
.
Imposto annual
o •• o •••••••••••• ,.
48 De pregos, licença
o ••••••••• o ••••
Imposto annual, I" classe
;
.

Imposto annual, 2" casse

o

,10 De tecidos. licença. o •••• , •••••••••• o ••••
Imposto annual
,.
.
50 De colchões ou acolchoados, licença
.
Imposto annual
.
51 De selins e arreios, la cla1sse, licença
.
Imposto anuual
o •••••••••••••
52 Idem, idem de 2a classe, licença
.

Imposto annal ..... o o' ••••••••• o •••••••
53 Idem, idem de 3a classe, licença
.
:rmposto annual
.
54 De chape.us lJara senhoras, licença
.
Imposto annual
C< •••••••••••••••••
55 De roupas, licença
.
Imposto annual
.
56 De. ilores, licença
.
Imposto annual
.
57 De fitas, licnça
o ••• :; •
Imposto annual
.
58 De calçado, a vapor ou por meio mecha1 ioo, licença
.
IlIlposto annual
.

'.

11'I,

150*000
100$000
150$000
400$000
1:000$000
400.$000
500$OOa
400;000

300'\;000
80$000
100$000
60:1;UOO
80$000
100OOO
300$000
2008000
20L)$OOO
300:OOO
80$000
100,000

100$000

300$000
80$000
100$000
50$000
80$000
100$000
1504;000
150$000
200$000
50$000
50$000
15Q$000

150:1;000
200;$000
3QO$000

j

34-

150:S000

59 Idem, idem (ofíieiuas), de Ia classe, licença
Imposto annual

'

60 Idem, idem de 2 classe, licença
Imposto annual

,

Imposto amnual

62 Idem, idem de 4a classe, licença

Imposto

.

100$000
150$OOlJ
80$000

.

100*000
50$000

.

annual

63 De pianos, licença

.
.

61 Idem de 3a classe, licença

Imposto

.

200$000

:.. :

annnal

.

50*000

.

150$000
200$000

.

64 De latas e baldes ou só de lata ou baldes,
.;õ;
licença
.
Impostoannua,l para

la

classe

.. ,

65 Idem, idem de 2a classe, licença
Imposto amlHal para 2a classe
66 De palhões, licença
,

.
.

250$000

100$000
150$000
80$000
100$00()

.

Imposto annual

69 Idem, idem de 2a classe, li,ceuça

,

Imposto annual

.

70 Idem, idem de 3a. classe, licença

.

Imposto annual

71 Idém, idem de4a classe, licença

,

Imposto annual

I

.

.

.

annual

68 De moveis a. vapor, Ia classe, licença

,

.

150$000
150$000
100:$000
150$000
150$000

.

67 De eamas de ferro, licença

"

200$000
100$000
100$000

.

Imposto annual
Imposto

100$000

".

50$000
6b$000
100$000
100$000

.
.

72 De chocolate, licença

.

Imposto annuat "

.

73 De molduras para quadros, Ia classe, licença

100$000
150$000
80$000
70$000

.

Imposto

annual

,

74 Idem, idem." idem de 2a classe, licença!
Imposto annual
annual

.
.

75 De ladrilhos, licença
Imposto

.

100000

,.

100$000

...........•...........

76 De tijolos e telhas, movidas a vapor ou
agua, de P classe, licença
.
Imposto annual

77 Idem,

.

idem, idem por qualquer systema,

de la classe, licença

.

Imposto allllUal

.

150$000
300$00
100$000
150$000

-r
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SO:j;OOO

78 Idem, idem etc. de 2 classe, licença
Imposto anTlual

..............• ,

';9 De 3a classe, licença

'

Imposto annual

.

70$000

.

50$000
35$000

.

.

200$000

Imposto annmil de la classe

.

Imposto ammal de 2a classe

.

800$000
500:ji000
200$000
80$000

80 Fundição a v a 'por, licença

,

Imposto annual de 3a classe
81 Funileiro de P classe, licença

.
.

Imposto annual

82 Idem de 2a classe, licença

50$000

.

Imposto annual

60$000 ..

.

80$000

83 Ferreiro ou ferrador de la classe, "licença
Imposto annual

80$000
50$000

.

84 Idem, idem de 2a classe, licepça

.

Imposto annual

50;000

.

85 Idem de 3a classe, licença
.

86 Ferragens, deposito de, licença
Imposto

30$000
20$000
80$000
100$000

.

Imposto anImal

.

annual

.

 7°_ H

1 Hotel de la classe, licença

.

Imposto annual

200$000
300:$000
15Q$OOO
200$000
80$.000
100$000

.

2 Idem de 2a classe, licença

.

Imposto annual
3 Idem de 3a classe, licença
Imposto annual

.
.
.

 8° - 1
1 Imposto predial sobre o valor locativo an-

nual dos prec1ios alugados 12 °1°

.

$

2 Idem, idem dos predios habitados pelos
proprios donos  °1°
.
3 Instrumentos, officina de concertos, licença.
Imposto

annual



100$ÓOÓ

.

$
50$000
80$000

.

 9° - J
1 Jogo de bollas na idade sem venda de
poules, licençaImposto annual
'
.
2 Dito fora da cidade, licença
.
Imposto annual
.

.

100$000
100$000
50$000,

20$000

r



I
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 10 - +t

I Kiosque que se csta beleéer nas praças não
ajardinadas, ou Tuas' para botequim, etc.
licença
.
.
Imposto annual
.

2 Idem para venda de. jornaes ou'flores, com
.approvação da. prefeitura, licença annual

200$000
200$000
30$000

l1-L"

1 lJavanderia a vapor, licença ."."."""

I

Imposto annual

I



.

L
I

"

I

"."

2 Limas, officinas de" licença

"

"

,

.

"""."

Imposto annual ."
.
3 Licença para vender areia extrahida den
tro, ou fóra do Rocio,imposto annual .. "
4 Para extrahir saibro ou pedra dentro do
Rocio, em, terreno não aforado, para fim
commercial. Imposto annual
"
5 ldem para trazer realejo e outros instru
mentos, panoramas 'e outros divertimen
tos, tocando ou mostrando P9r paga, nas
ruas, estradas 'e casas, imposto annual ""

.

+50$000

12 Limpador de chaminés, empreza ou não,
licença
"
e"
.

25$000

.

Imposto annual

.

9 Dihi de 2a classe, licença .. "."

", .. "

Imposto annual
10 Livraria. de la classe, licença "
Impostoannual
" .....•.... 
11 Dita de 2'Y classe, licença
"

"
"

Imposto annual

r

I :;

I

I;

I

" "
 12- M

1 Marmorista ou estatuario, licença
Imposto

annual

I

I jl

" I
Ll..

" ..

10$000

"

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

.

"." 

3 Idem, idem, idem á Vapor, licença
'Imposto ammal ..•... "

I'

I

Imposto annual

2 Moinho para cereaes,. Ijcença
Imposto annual

:I

20$000

.
.
.
.

8 Lithographia de la classe, licença



20$000

50$000
100$000
200$000
10$000
200$000
300$000
200$000
200.$000
150$000
200$000
100$000

6 Leiloeiro, licença
"
" .. "
"
".
Imposto annual
"
"" ..
7 Leilão de qualquer cspccie cada um ."."

.r

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

.
.

.
.

100OOO

100$000

:1

..
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4 Ditos de mor assu;:ar, licença
5 Mascate

que

100$000
150$000

.

I1hposto annual

,.

vender ou

trocar

imagens,
100$000

imposto annual o ••• o ••• o o o 'o. , o , • , o , , , o •

6 Idem de objeetos de folha e ferro batido;
imposto annual, o' • , o •••• o, o .' o o ••• '. " .'.0 o

8()$I)OQ

7 Idem, de fazendas, armarinho, perfuma
rias, calçados e seus semelhantes, só cpm
.

600$000

rinho ou companheiro, imposto annual , ..

1:000$000

uma caixa, imposto annual

8 Xdem, idem, idem etc. com cargueiro, caro

J
j

i

9 Idem, que vender quadros- e pequenos ob.

100OOO

.

80$000

Imposto annual ..... o o 'o •• o • o • o .0 o ••• ; •

1GO000

jectos, imposto annual

10 Modista (officina de 1" classe), licença
11 Idem de 2a classe, licença
Impostoannual

o o • o

,

.

50$000

o o •

100$000

1

I

12 Mo b,ilias (o£ficina de concertar ouenvernisar), 1icella

o •••••••• o o o • o ••••

50$000

Imposto annual . o • o ••••••••••••• o •••• o •

50$000

13 Metro aferição de um ..... o ••••••••••••

5$000
10$.000

14 Medida. aferição de cada terno ... o •••••

15 Mensageiros ou rapidos ( empreza de), licença

o, •• o ••• o o •••• o ••••• o •• o • ; o o o ••••

Imposto

annual

o • o ••••• o o o o o • o ••

6 Musicas ( casa especial de) licen(}f1. . o o' , •
Imposto annuaI de 1" classe

Imposto allllUal de 2a classe

:

o

o

80:j;000
100$00,0
100$000
200$000
150$000

17 Musicas (bandas de musicas mribulantes)
licença

o •• o ••• o •••••• ; ••••• o • o o o • o o o o o

WO$OQO

18 Moinhos a vapor ou p.ão de 1 classe, licença

., o • o •• o o o •• o • o •••• , , ••••• o •••• o o

Imposto annual o, •••• o •••••••• _ • - o o •• o •

19 Idem de 2a classe, licença
Imposto

annual

20 Idem, idem de 3a classe, licença
:f:mposto annual

.
o o •• o •• o o o

.

., o ••••••••••••••• o •• o , •

100$000
150,$OQO
80$000
100$000

50$000
40$000

 13 -'-' O
1 Ourives que trabalhar em ouro, prata e
concertos de, la classe, licença .. o •••••••
Imposto

annuaI

.. o o .. o o ••• o o • o o o o o o • o ••

2 Idem, idem, de 2a classe, licença . "0 • o •••

80$000
,100$0.00
80$000

I

,,'

'I'il
'I

•

'I:. !

I: ;:,

1

I

I,
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I

"

Imposto annual

.'

I

I'

1II "
,

Imposto

:

,

I

;1
I'

i"
i! ;:
I

11 

()O.OOO

 14 - P
1 Perfumarias (casa especial de) licença
Imposto annual .. , ... , .. , ..... , ...
2 Papeis e brinquedos (loja de) licença

I

annual

.,.,

,.,

7 Pharmacia de la classe

.

Imposto annual
8 Dita de 2a classe, licença
Imposto annual

.
.
.

,

9 Dita. de 3a classe, licença

.

Imposto annual
10 Dita homeopathica, licença ,

I1
I

,:

"'I

I,

II
,I.
,

r,

\'\1

.
.

Imposto annual
'
11 Phonographo, licença
12 Photographia de 1" classe, licença

.
.
.

Impostoannual ................•......
13 Dita de 2" classe., licença
.
Imposto annual 
,
.
14 Pipa d 'agua á venda, imposto annual
.
15 Pesos por aferição de terno ., .... , .. , ..

 15 -'- Q
 16 - R
1 Renhideiro ou estabelecimento para briga
de gallo, licença
.
Imposto annual
,
.
Refinação de assuc'ar, licença .,
,
.
annual

,

,

,

, ..

100$000
200$000
150:\>000
200$000

 17 - S

•

1 Sirgueiro, officina 'de, licença

i I

Imposto annua1

I

 I

, "I

: II1
'li

, . i
I

,

Imposto

;..1

I

.

3 Pintor, licença
,
.
Imposto annual
.
4 Padaria dc 1" classe, licença
,
.
Imposto annual
.
5 Idem de 2a classe, licença
, ..
Imposto annual
.
6 Idem de 3a classe, licença (fóra do rocio)
Imposto annual
.

150$000
200$000
100$000
150$000
50$000
80$000
120$000
100:\;000
80$000
60$000
50:j;000
30$000
200$000
500$000
150:j;OOO
300$000
100$000
200$000
80$llOO
100$000
:O$OOO
150$000
200$000
80$'000
100:\>000
20$000
10$000

'

..:cJ

.'

2 Serralheiro ou ajustador, licença
Imposto annal '
3 Salsicharia, licença " .. ,
, .. '

.

.

.
.
.

80$000
80$000
50$000
50$000
100$000
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Imposto annua]

100$000

 i8 - T
1 Taverp.a, licença, I" classe
Imposto annual
2 Taverna de 2" classe
Imposto anuual
3 Torneiro, officina de, licesça
Imposto annual

0 •••••
.
.
.
.
.

4 Typographia com officina de encardena
ção ou pautação etc., de 1" classe, licença
Imposto a-nnual
.
5 Idem de 2" classe, licença 
.
Imposto annual o ••••••••••••••••••••••••
6 Tintureiro, licença
.
Imposto annual de I" classe
.
Imposto annual de 2'" classe
.
Imposto annual e 3" classe
.
7 Tanoeiro, licença
o ••••••••••••••••
Imposto annual
.

60$000
60$000
30$000
40:\;000
50$000
30$000

Por semestre
.
3 Velodromos, frontões, kermesses, tiro ao
alvo, parques, outros estabelecimentos ano dtl se vendam poules de jogos permittidos
por lei, licença
.
Imposto annuaI
.
4 Vendedores ambulantes de bilhetes de lo
teria, imposto mensal, lei n. 240 de 24 de
Abril de 1909
5 Vidraceiro, licença

.

.

200$000
100$000
150$00C

iOO$OOO

100$000

80$000
50$000

30$000

20$000

60$000

30$000
50$000

500$000
300$000

10$000
50$000

.

50$000

6 Vendedores de roupas feitas e outros arte
fa-ctos semelhantes, pelas ruas, ou local determinado, liéença mensal
.

100$000

Imposto anllual

,

7 Idem de joias em bolsas, caixas, etc. licenGa mensal

8 Visitas

sanita,rias

.

o ••••••••••

I

200;\;000

 19 - V
1 Vendedores ambulantes de generos de la
necessidade, por semestre adiantamente ..
2 Vendedores ambulantes de doces, fructas,
etc., licença
.

J

•

100;\;000

2$OÕO

-,
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 20 - X
l' Xarque deposito de, licença
Imposto annual

,......

2 Xarqueada, licença'

100$000
80:\iOOO

100*000

Impostoannual
150$000
As offieinas onde forem vendidos objectos importados,
:üem do. imposto pagarão mais o determinado na 6a classe
das ca'sas de commercio.

Todos os impostos que não estiverem classificados nes
ta tabella serão cobrados de 20$000 a 500$000.
As casas lançadas e que no lançamento subsequente te
nham lllelhorado de classe, mas não possam ser elevadas a
classe superior, poderão ser lançadas com um augmento de

10 a 50 °1°.

TABELLA de preços para as armazenagens do depo
sito de inflammaveis (por 3 mezes) :
Agua raZ" (pipa e fracção)
,
1$000
Kerozene ou gazolina (caixa)
,'
.
$300
$040
Foguetes sem flechas e bombas (kilo) ,
.
$020
Polvora >ou dynamite
,
.
$060
Foguetes com flechas (kilo)
.
2$000
Fogos de artificio em grandes volumes (met.)
Ditos p'ara salão e outros não classific,ados
$100
(kilo)
..
.

 21 MÁTADOURO MUNICIPAL

1 Boi.s .ll,batidos no Matadouro por cabeça .,
Preparo

.

2 Porcos abatidos
Preparo

.

"

.

3 Yitellas abatidas por cabeça

.

Preparo

4 Gado lanigero caprino por cabeça,
Preparo

.

1$000

.

1$000
1$000

.

5 Leitões, cabritos, e carneiros, até 10 kilos,

ri
't1

I'i

I."

por cabeça

.

Preparo

.

6 Taxa especial para a S. Casa de Misericor
dia de accordo coma Lei n. 8 de 10 de
Maio de 1900

5$000
2$000
2$000
1$000
2$000

.

$500
$500

2$000

MATADOUROS PAR'l'ICULARES
Rocio
7 Bois abatidos, por cabeça
8 Porcos abátidos por cabeça

111

!.I

,

.
.

5$000
2$000

I
I

,
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,

9 Porcos abatidos para fabrica de banha ":.'

1$000

10 Bois abatidos para Xarqueada por cabeça

$500

11 Porcos entrados para o Municipio por ea-

beç.al . o o o o . o . o . o . o o
" ..
12 Porcos abatidos, para fabrica .de banha ,ou
presunto que tenham frigorifico até 400
nlensaes

....•...... o ..... o ... o

O que exceder a 400 mensaes

o

. o . "

Ii

1$000

1$000
$500

.

o ..

..;J

 22 MERCADO M:UNlOIPAL
1 Bancas no mercado. para vendas de fruc
tas, hortaliçasetco, aluguel mensal por me
tro quadrado

.... o o. o ... o .......•. _ ., ..

,5$000

2 Bancas para, venda, de 'peixes, mensalmen
te, por metro quadrl;ldo .. o .. o .. o .. o ....
3 Espaço occupado em frente aos botequins,
pelos proprios. locatarios,
men,salmente,
metro quadrado .. o
o .. o ..•..
Gaiolas
para
vendas de. aves,
mcnfial
mente por metro quadrado . o .. o .... o . o .
5 Generos de qualqwr natureza, aJuguelde
quartos, por 15 kilos mensalmente '" o . , .
6 Toucinho por kilo, aluguel de quaJ:to 'para
venda mensalmente .. o . o"
o
,.
7 Quarto para venda de verduras e fructas,
mensalmente
o o .. :
o .
8 Quarto para venda de peixes e gener-os
alimenticios mensalmente
.. o
o ..
9 Quarto para botequim ou açougUeliil, mensalmente
o ....•. o'.. o .. o o
o
10 Quartos para fazendas e semelhantes, mensalmente

o

o

11 Porco vendido em pé, por eaheça

7$50Ó

3$000.
£$000
$060
$020

20$000

25$000
30$000

.

50$000

o

1$000

 23 TAXA FUNERARIA E CÉMITERIO MUNICIPAL
.
1 l!:mprezas funerarias, lice11ça o' .... o o
Imposto annual .....•...... o .. o o o

.
o

Imposto annna,} pD\,(} 'lsomprezas que ti
I";crem gratuitamente enterros de indigentes

300$000

600$000
isemptas

,--

-.44-

28' Croquis não constantes de cartas de terrenas e de terreno já levantado
.
29 Croquis não constante de cartas e de terrenos não levantados alem da verificação
.
30 Confecção de outras plantas
.
31 Sobre approvação de planta para casas de
alvenaria
.
32 Idem, idem, para casa de madeira
.

20$000

tradas .......•........................
(Toda a revalidação de planta fica sujei

5$000

33 Idem,' idem para muros gradis ou halausta a 50 °1° dos

respectivos

30$000
50$000
20$000
10$000

emolumentos,

e as plantas alem dos emolumentos acima,
pa,garão mais de se110 de verba por deci
metro quadrado, 40 reis).
34 Emolumentos de verificação de terreno;

alem da conducção no Hocio ou no Qua-

dro Urbano, por cada
.
35 Idem, idem de duas em diante, cada carta
36 Idem, idem, quanto laipertencerem os ter

15$000
10$000

renos a mais de um possuidor; por condominio; cada duas cartas
37 Idem, idem de vistorias feitas pejo

.
enge

10$000

mento das, partes; além da conducção ....

10$000

nheiro e pessoá1: da fiscalisação, a requeri

38 Frente de- terreno não edific'ado, por metro corrente de frente, na Ia zona
39 Idem, idem na 2" zona

'I

I

.I

, I

.
.

40 Idem, idem na 3" zona
'
.
(Exceptuam-se os terrenos
murados ou
não, pertencentes a hospitaes e azilos; as
frentes dos terrenos resultantes do prolon
gamento de ruas existentes ou projectadas,
quando cedidas gratuitamente pelos pro
'Prietarios ou foreiros, e durante o praso de
cinco annos; as frentes das ruas não aber
tas de terrenos
divididos 'em lotes, com

plantas approvadas anteriormente á Lei
n. 389 e os lotes de 11 m. de frente com

edificação de madeira feitas antes da Lei

n. 413).

(Nota - Os muros que não tiverem a altu
ra exigida pela Lei n. 341 art. 8° ficam
.1 'I,

111'
j'

.... !..

3$000
1$000
$300

--

45

1

-

sujeitos ao respectivo imposto com o aba
timento de 50 °1° c os que attingircm a al
tura de 2,50 metros ficam iscntos do im
posto (Lei n. 429):
,n Foro annual por carta de terreno do Rocio 12100 m2
.
As fracções serão pagas proporcionalmente.
annualde terreno do Quadro Urbano,0,22
.
43 Levantamento de cll:çamento, nas ruas re
vestidas a parall'elepipedos, por vallas de
largura no maximo de 0,50, por metro lí- .
near, em ruas calçadas ou recalçadas , ..
44 Idcm, idem, em ruas mac-adamisadas, por

5$000

42 Foro

metro linear

,

,': ..

$050

15$000

7$500

"'"':1

(Para vallas de maior largura o pagamen
to será propo rcional).

45 Predios sem platibandas e sem c,alha etc.
46 Predios não rebocados e caiados, alem do
imposto predial, quando habitados; e mu

5$000

..

ros; ,até a sua conclusão, p,or metro corrente

.

47 Prorogação de praso
para
conclnsão de
üb,ras por mez e por ,metro corrente de
frente, na la zona
.
48 Idem, idem, iqem na, 2a zona .........•..
49 Idem, idem, idem, na 3" zona
.
50 '1'erreno do Roeio, transferencia por carta
de 12,100 ms. quadrados ou fracção
.
51 Terreno do Rocio
concessão de excsso

de accordo com o art. 1° da Lei de 2 de

Maio de 18Q7,por metro quadxado

.

2$.000

2$500
1$500
$500

25$000

$040

Nota - E' fixa,do em 100$000 o minimo
de quqlquer concessão.
52 Terrenos do Rocio divididos C11). lotcs, trans
ferencia por metro corrente de frente ...

63 Teneno do qlFdro urbano, co,ncessão de
excesso, nas ruas revestidas:
Na la zona por centimetro corrente
.
Na 2a zona i.dem, idem
.
Na 3a zona idem, idem
.
(Nas ruas não rflvflstidas será o excesso
co brado a, r,azão de 50 °1° preços acima).

!
I

1$000

4$000
1$500
$500

r

-

46-

(Em caso algum será cobrado menos do
valor correspondente a 20 centimetros).
54 Idem, idem, transferencia por metro cor.

rente de frente, na P zona o. o o :0 o o o o o.' •
55 Idem, idem, idem na 2a zona, o o • o • o ••• o •

56 Idem, idem, idem na 3a zona . o o o o o • o •••

8$000
5$000
3$000

57 Viação, imposto annual de 1 °1° sobre o va-

lor venal dos terrenos do Rocio, minimo

.por metro, quadrado

.. o ••••••• o o • o ••••

0,4

 25 IMPOSTO DE PUBIJICIDADE

1 Annunciós aereos e instantaneos por meio
de projecções luminosas em espaço até 6 m.
em cada ,ponto da cidade, por trimestre
2 Idem, ambulante, conduzido por pessoas,
de cada pessoa; por trinta dias . o o •••••
3 De' 3° em theatros, casas de espectaculos,
salões, cafés, botequins, etc. um annuncio
por

I

anno

.. o ••••••••••••••••••••••••••

4 Idem panno, em 'papel, madlúra, parede
ou em metal, com os dizeres: grande, li
quidação final, grande queima ; e outros
dizeres semelhantes na frente das casas
e estabelecimentos commerciaes, por mez
5 Idem ou quadro para ,annuncios ou para

"

cartazes, nos

mez

o ••••••••

6 Idem, idem, etc. sendo em papel commum
e

tinta ta,mbem commum,

por mez

. o • o •

7 Idem ou reclameselectricos, sendo fixos;
por

3$000

30$000

o ••••••••••••••••••••••••••' ••

3$000

1$000
30$000

8 Idem ou reclames em bondes, devidos pe

I

las companhias ou emprezas dess'es mes

I I

mos bondes; de cada bonde em circulação,
por

I

l'
I

anno

5$000

'lagares em que o Prefeito

permitir em espaços de 1 m. por 1 m. sen
do de pintura artisticamente trabalhada,
por

60$000

i

anno

.... o ••••••••••••••••••••••••

20$000

(Comprehendidos todos os letreiros dos
bondes menos nos vidros lateraes e das
fre,ntes onde não serão permittidos; qual.
quer que seja seu fim).
9 Annuncios ou reclames em bondes espe
cial, ca,da bonde por anno

. o •• o o o ••••••

50$000

I

-H-

10 Idem, de espeetaculos e11'1 vehieulos ou animaes,

por

anno

o o • o o ••• o ••••• o o • o ••••••

11 Idem, idcln por 6 mezes

12 Idem, idem" por ummez .'

50;\;000

o • o ••• o •••••

20$000

o o ••••

5$000

13 Idem ou reclame em bicicleta ou tripodes; por anno o ••• o •••••••••• '•••••••• o
14 Idem,
idem, em carroças ou caminhões,
idenl .....•.. o •••••••••••••••••• o ••••••
15 Idem, idem, em carro:> e automoveis ....
Cartaz ou annuncio, letreiro ou rec1ame
em papel até 1 m. por 1 m. collocado nas
paredes ou distribuidos em qualquer ponto
da via ,publica
o o ••• o ••••••••••
17 Idem, idem, etc. excedendo em qualquer
das dimenções o o •• o •• o •• o ••• o •••••••••
(Este imposto será cobrado mediante ca
rimbaçãoe numera<,:ão' feitas pela Prefeitura, e prevalecerá para qualquer que- seja
o periodo do exercicio,e será devido por
todo e qualquer cartaz affixado ou des
tribuido, embora em substituição dos inu
tilisados ou outros emblemas).
18 Chapéos de sol, com saliencia não exce
dendo de 40 milimetros cada um por anno
19 Idem, idem, com mais de 40 milimetros
de saliencia cada um por anno
o ••
20 Letreiros, placa ou tab.oleta com letreiro e
sem saliencia nas paredes ou humbraes das
casas de 30 em. por 2m. annualmente o o •
::n Idem, idem, excedendo a esse limite, mais

por decimetro quadrado

.

3$000
8$000
30$000

$100

$200

10$000

20$000

2$000
$0,10

22 Idem, ou taboletas com letreiro, figura ou
emblema nas proprias casas, até 40 em. de
saliencia, de 30 em. lJor 2m. annualmente

3$000

por decimetro quadrado
o •• o
24 Idem, idem em sentido transversal as pa
redes e com mais de 40 em. de saliencia ...

$060

23 Idem, idem,excedendoa. esse limite, mais

25 Idem,
por

sendo em globos

anno

10$000

de 'electricidade,

., o •• o ••••••••••••••••••••••••

10$000

26 Idem atravessando a rua de lado a lado,
por

mez

"0 ••••••••• o ••••••

10$000

I

-,J
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27 Idem sendo illuminado em arco ou outra

qualquer forma, por anno o •••••••••••••
28 Idem, idem por mez o ••••••••••••••••••

50$000
6$000

'29 Idem placa, ou tabolcta com íetreiro, figu
ra ou emblema nas paredes lateraes das
casas, muros ou parte visivel de terrenos
dtl 1 m. por 1 m para cada aununciante
annualmeute
'. .
.
30 Idem, idem excedendo ossas dimensões, cada. annuncianteannualmente
.

10$000

e outras, de companhia ou emprezas de
seguros cpntra fogo ou de vida, colloca
da em predios, paredes ou muros, de cada
placa, por anno
.

5$000

6$000

31 Placa de metal, marmore ou vidro, indica
tiva de profissão ou designação de firmas

32 Alvarás de licença para, emprezas de an-

nuncios
"
.
33 Reclames em quadros coIlocados em pon
tos da via .publica, por mez, cada um, até
2m. por 2 m .. o o. 0'0 ••••••••• o ••••••••• o
S4 Idem, idem excedendo dessa dimenção o ••

100$000

10$000
15$000

,

"

,

'
DECRETOS
,

...

---*---

DECRETO N. 124

O Prefeito "do Mudicipio da Capital, usando das at

tribuições que lhe confere a Lei Municipal n. 500 de 24 do
corrente mez de Janeiro:
Decreta:

,

Art. l.°-Para garantia da conta corrente que o Mu
nicipio mantiver com qualquer estabelccimento de credtto,
são emittidas quatrocentas apoli:Jes do valor nominal de
Rs. 1:000$000 (Um conto de reis) cada Ílma.
Art. 2:,..-Essas apolices servirão exclusivamente para

garantir o emprestimo que for effectivado pelo Municipio.
Gabinéte da Prefeitura em 25 de Janeiro de 1918.
João Antonio Xavier

4

I1

DECRETO,,-N. l25
. O Prefeito do Municipio da Capital uzando das at
tribuições que lhe confere o art. 6: n. 2 da lei n' 469 de
de 28 de Outubro de 1916, no intuito de melhor regulari
sar o serviço interno dos diversos departamentos da Pre
feitura.
Decreta:
Art. l.'-A actual Directoria dI:' Obras Municipaes,
constituirá uma Directoria Geral, comprehendep,do as tres
secção de Obras e trabalhos, Contencioso e creada a
secções do Tombamento.
Art. 2. '-A Directoria Geral compor-se-:ha do pessoa
que constituem as actuaes Directorias de Obras e Contenl
cioso, percebendo os respectivos funccionarios, alem da
porcentagem a que se refere os artigos subsequentes des
te decreto os vencimentos seguintes :

----

--

,ri

'1

- 50-

1 Director Geral (engenheiro civil)
1 Auxiliar Technico (chefe de secção
de Obras) . '.
Advogado (chefe da secção do Contencioso).
.
.
.
..
.
.
3 2 segundo oHiciaes á"Rs. 3:360$000
1 1.' official (chefe do Tombamento l.
1 amanuense.
.
1 Fiscal de Obras (com locomoção) .

Art 3.'

Rs.

10:800$000

Rs.

6:000$000

Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.

4:800$000
10:080$000
3:600$000
2:400$000
4.100$000

Ao Dlrector Geral será abonada a

porcen

tagem de 3 °/0 sobre a divida activa effectivamente cobra
da arrecadada, bem como na hypothese de haver encon

tro de contas com tontrihuintes daquella divida sera a por
centagem dividida em partes iguaes entre o Director Ge
raI e o contador, e aos officiaes que trabalhareql no sec
çí}o do Contencioso será abonncla 2°10 sobre il. mesma di'
vida arrecadada dividida em partes iguaes a caua um : e ao
Advogado receberá 5 % sobre amesma divida cuja cobrança
iniciar executivamnnte :
Art. 4.'
Ao Engenheiro Director alem das attribui
ções constantes dos arts. 22 e 25 do Regulamento n, 63 de
cretado em 12 de Junho de 1913, compete mais;
1.'
Organisar o serviço do TomJ:jamento, fazer es
cripturare registar as cartas de datas antigas e as de
foro que forem expedidas pela Prefeitura, em caRO de con
ceSRões ou por meio de transferencias :

2.'

Superitender a cobrança amigavel ;d divida ac"

tiva Municipal tendo a guarda e em boa ordem 08

livros

e documentos da actual secção do Contecioso, bem corno

do Tombamento :
3.'
Dirigir a eS<lripturação diaria dos livros a cargo
rIo contencioso organisando-a de modo que a qualquer mo.
mf;'nto se possa ter conhecimento perfeitoldo debito de cada

contribuinte :
4.'
Em Fevereiro de anno, receberá da Directoria
do Thesouro e Contabilidade os livros de lançamento do
do exercicio anterior, mandando tramcrever para os res
pectivos livros do Contencioso os contribuintes que deixa
rem de pagar naquelle exercicio :
5,0 Orgahisar ou visar as certjdõe negativas e ou"
tras fornecidas pela Directoria mediante recibo de quita
ção da Thesouraria :

I
- 516.'
Expedir guia contenciosa explicativa dos impos
tM que forem devidos pelos contribuintus.afim de sr dado
na Thezouraria o talão de seu pagamento ao contribuinte:
-;.'
Fixar o horario mais conveniente para a boa re
gularidade do serviço e facilidade dos contribuintes:
Art. 5:
Ao advogado compete:
.
Promover

a

cobrança

judicial da. Divida activa do

Municipio com as attribuições constantes dos SS 2, 3 e 4
do art. 14 do Regulamento citado e dos SS 2, 3) 4, '6, 7,8,
12 e 13 do Art. 15 e 9

l' do art. 16

do

mento;

mesmo



regula-

.

Ar1. 6..
RfVogam-se as disposições
em contrario.
Gu binete da Prefeitura de Curityba, em ] 9 de Feve
reiro de 1918,
João Antonio Xavier.
--,

DECRETO N. 126
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a
resolução da Camara Municipal, em sessão de 17 do cor- I

rente, resolve denominar «Avenida D. José de Barros», o
trexo da Avenida do Batel, comprehendido entre a rua Gon
çalves Dias e o ponto terminal da linha de Bonds.
Gabinete da Prefeitra Municipal de Curityba, em 20
de Abril de 1918.

.

João Antonio Xavier.

DECRETO N. 127
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a
Lei Municipal n. 499 de 2 de Janeiro do corrente anno e
de accordo effectivado com o Governo do Estado. confor
me termo com o mesmo firmado em . . do corrente, faz
saber a quem interessar possa, que os serviços do Insti

tuto Pastetl1", que estavam a cargo deste Municipio, ficam

desta data em diante sob a Administração do Governo do
Estado.
Publique-se por edital para os fins convenientes.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 18
de Junho de 1918.

João Antonio Xavier.

- 52 .....

DECRETO N ..18
O Prefeito do Municipio da Capital, attend{;ndo a má
situaão financeira do Municipio, resolve que os vencimen
tos do Director de Hyglene Municipal sejam de hora em di
ante o estabelecido no art. 8° da Lei n. 18 de 20 de Outu

bro de 1889, ficando sujeito este decreto 'á approvação do

:P oder 'Legislativo Municipal.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curitybu, em 18
de Junho de 1918.
João Antonio Xavier.
DECJ;{ETO N. 129

O Prefeito do Municipio da Capital, considerando que
o cargo de Fiscal de Rendas Municipaes ficou vago pela
nemeação do fUllI'cionario Francisco de Paula Camargo,
para o cargo de Collector das Rendas do Estado, nesta
Capital, resolve attendendo as circunstancias financeiras do
Municipio, supprimir o cargo de Fiscal das Rendas.
Gabinete da Frefitura Municipal de Curityba, em 10
de Julho de 1918.
João Antonio Xavier.
DECRETO N. J 30

sação

o Prefeito do Municipio da Capital, usando da autori
contida na Lei n. 511, de 23 de Abril do corrente

anno.

Decreta:
Art. Unico - Fica aberto o credito extraordinario da

quantia de Rs. 3:000$000 (Tres contos de reis) pata o pa
gamento do serviço pro]ectado do Co'digo de Posturas da
Camara Municipal organisado pelo Dr. Francisco Ribeiro
de Azevedo :Macedo.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 17
.de de Julho de 1918.
João Antonio Xavier.
DEC;RETO N. 131
O Prefeito do Município da Capital, attendendo as
circunstancias financeiras do Municipio, resolve reduzir os

'I"

, .. ,.1
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véncimento8 do advoga'do dá Gamara da quantia de Rs.
4:800$000, para a 4e Rs, 3:000$000 annuaes2 "lsujeitando

. este .acto á- :approyaçáo da Camarà' :Munic'ipàl, 'em'-'sul! .'
reunião.
.'
Gabinete da Prefeitura 1unicipal de Corityba, em 7

de Agosto. de 19-1'S',

-'João Antonzo Xapier.
"

---'

DECRE;TO N. 132
o Prefeito do Municipio da Capital, tendo em

vista

que a!-j Directorias dos Serviço!, Sanitarios q;t Cll:pital de
S. Paulo e destE' 'Estado, bem como qa Capital Federal,

aconselham insistentemento

que se

evite

agglomeração,

principalmente á noite, afiql e impedir a propagação da
<grippt;l bespanhola», epidemia ora reinante fm diversas

localidades d'o Pàiz, resolve, como ,medida pt:ev,entiva con
tra a invazão dessa epid'emia, suspender o funccionamento
dos cinemas e outras casas de diversões desta Capital.
O Secreütrio faça i,ntmar. por intermedio do Fiscal
Geral, os proprietarios ou emprezarios dos alll,1di,dos esta
belecimentos desta resolução.

Gabinete da Prefeitura 'Municipal de Coritiba,

24 de Outubro de 1918.

aos

João Antonio Xavier.

,D ECRETO N'. 133
O Prefeito do "Municipio da Capital no intuito de fa
cilitar aos seus Municipies a acquisição de generos ali
menticios e medicamentos 'aos Domip.gos e Dias Feriados,
Resol.ve: autorisar ,ao Commerco de seccos e molhados e
pharmacias a permanecerem com seus estabelecimentos
abertos emquanto perdurar a epedimia de Grippe ora rei
nante.
Publique-se, ficando sujeito este Decreto ao Poder

Legislativo em sua pioxima reunião.

.

Gabinete. da, Prefeitura Municipal de -Corityba, -em 9
de Novembro de 1918.

Jó.o Antonio Xavier.

::.c .
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-DECRETQ N.134
o PrefeHg do, Município da Capital uzando da8 at

tribuições

de seu cargo:

Decreta:

Art. Unico. No exercicio de 1.919 a cobrança dos
impostos consignados nos  1; 2, 4,5, 9, 11, 13,12, 14,15,
18, 19, 22, 23, 27 e 29 do Art. l' da Lei orçamentaria

n.523 de 24 de Outubro de 1918, será:
Janeiro

Marcação de Vehiculos, Matricula
Cocheiros, Animaes e Pesos e Medidas :

de

Chaufieurs,

Fevereiro e Março

1.a

prestação do imposto de C'ommércio e Omcinas

1.a

Prestação dó Imposto de Taxa Sanitaria.

do 'Quadro Urbano e Rocio e de Publicidade.

l.a

Abril

Prestaçfio do Imposto de Calçamento.
Maio

1." Prestação de terreno não edifrcado, muros
frentés não revestidas.
Imp9sto de casas sem ,platibandas.

e

Junho

2:"

Prestação do Imposto de Taxa Sanitaria.

2."
2:
3:

PrestaçãO' do Imposto de Commercio e Omcinas.
Prestação do Imp0f'to de Calçamento.
Prestação do Imposto de Taxa Sanitaria.

Agosto e Setembro

Outullfo

2:
Prestação de Imposto de terrenos
dos, muros e frente li não revestidas.

nãs

edifica

Novembro e Dezembro
4: Prestação do Imposto de Taxa Sanitaria.
Gabinete da Prefeitura MuniCIpal de Curityba, em 14
de Dezembro de 1918.

jOrfO Antonio Xavier.

IJ
I

•

ACrrOS
---*-
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AOTO N. 203

o Prefeito do Município da Capital, tendo em vista
o requerimento dos guarçlas' Iiscap,'s João José de Siqueira
e Jayme Benedicto Pereira, em que de commum accordo

pedem p'ermuta de logares, resolve

:itte'n'der o requeren.

te; transferindo o' primeiro para a lugar

de guarda mon

tado e o segundo para guarda a pé percebendo

l

çada ,uni

os vencimentos correspondentes aos referidos cargos na for
mada lei orçamentariavigente, ficando o guarda Siqueira ser
vindo junto ao sr. Fiscal do RlJció e o segundo nos serviços
de fiscalisação do, Quadro Urbano.
'
.Gabinete da Prefeitura, 4 de Janeito de 1'91S.,
João Antonio Xavier.

ACTO N. 204
a Prefeito do Municipio da Capital, concede ao 2.°
amcial da Secretariad Prefeitura, Fraucisco Guedes

Chagas, trinta (30) dias de fl'Jrias na forma da Lei n.

226

de 22 de Janeiro de 1 nOS.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, 6 de 'Fevereiro
de 1918.

João Antonio Xavier.
ACTO N. 205

a Prefeito do Municipio da Capital, no intuito de fa
cilitar o serviço da Secção d;t Directoria de Obras Munici
paes, alterada pelo Decreto n. 125 de 19 do corrente, re
solve designar 'os funccionatios:
. DI. Adriano Goulim-Para Director Geral.

li

- p6-

Edmundo SaporkiPara auxiliar technico.

Bernardino Cunha-Para fiscal de Obras.
•
Arthur .\iarques da Silva-Para chefe do Tomba

mento.

Antonio Julió dos Santos-Para amanense do

tencioso.

_

_

.

Con-

20 Officia'! Carlos Antonio dei Azevedo e Luciano Ro

cha Junior para auxiliares do' Contencioso e para chefe da
referida secção o Dr. Antonio Victor de Sá Barreto.
Gabinete da Prefeitura. de Gurityba, em 19 de
reiro de 1918.

.

Feve-

João Antonio Xavier.

Aéro N. ?06
o. Prefeito do Municipio. da Capital, tendo em vista ó
decreto n. 125 de 19 do corn'llte, supprimindo a DirectoTia
,de Opras M;unicipaes, resolve designar o 1.0 oHicial daquel
la Directoria Antonio Schelle ier e o 2. o omciaI da secção

QO Coptencioso ,A1yaro de Andra.de para effectivos da Direc

I
I

!I

I

toria do ,Thesour.o e Contabiliriade com o !Ilemos venci.
mentos que ora percebem e o 2. o official desta Secção Ma
noel Vaz Lobo par servir na Secção de. Obras da Direc
toria Geral.

Gabinete da Prefeitura de CuJityba, em 21

João Antonio Xavier.
Acro N. 207

I

l

I:
I

i

T
!I

I

.1

de Fe

vereiro. de 1918.

O' Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a
petiçã,O do iunccionl;trio Antonio José Farracha, feitor geral,
concede ao mesmo a exoraçã\l do cargo conforme solicitou.
Gab-inete da Prefeitura de Curityba, em 4 de Março
de 1918.
João 4ntonio Xavier.
ACirO N. 208
,

O Prefeito' do Municipio da Capital,. tendo em vista o

requerimento do cidadão Francisco Guedes Chagas 2.0 of
ficial da Secretaria da Prefeitura, concede ao mesmq tres

i-
-

'07-

mezes de licença para tratámento dê sua saude em pro rogação ás ferias em cujo gozo se' achavá.

'.

... ..

Gabinete da Prefei}ura, em 7 de Março de "1918.
João Antonio Xavier.

,

. .,.

Acro N. 209

o Prefeito do Municfpio da Capital) tendo em vista a .

communicação do sr. Fiscal Geral de hoje datada e na for
ma do Art. 45 e 46 do Regulamento d Secretaria, resolve
suspender por 15 dias o guarda Lutp.egard Ferreira da Cos
ta. Communique-se a Thesouraria para os devidos eifeitos.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 8 de Março
de 1918.
João Antonio Xavier.

-,
I

ACTO N. 210
o Prefeito do Municipio da Capital uzando das attri. huições que lhe confere o art. '7 n. 2 das Disposições Per
manentes da Lei n' 469 de 28 de Outubro de 1916, resol
ve, por jnlgar excessiv"O, em relação as rendas Municipaes,
o quadro de funccionar,io da Prefeitura. supprimir ps cargos
de auxiliar do Administrador do 'Matadouro e de feitor Ge
ral da Directoria de Ohras Muniéipaes que se acham va

hos ficando os serviços deste nltimo cargo, affectos a
recção do Fiscal Geral e os do almoxarIfado sob a

auxiliar.

'

Di

de seu
,.

Gahincte da Prefeitura de Curityba, em 12 de Março
de 1918.
João Antonio Xavier.
ACTO N. 211
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao guar
da fiscal a pé Pedro Gasparello trinta dias de ferias de accordo com a lei.

Gabinete da
de 1918.

.

Prefeitura, Municipal em 25 d Março
.

JOão Antonio Xavier.

68
ACTO N. 612

o Prefeito do Muniêipio da Capital uzando das attri

buiçõês l1e seu-cargó e tendo em viiita a Communicação do Sr.

Fiscal Geral e hoje datada, resolve effectivar no cargo de
guarda a pé, o. actual interino Abilio Brandão, pela vaga do
fallecido Josê Julio de Campos, percebendo aquelle os ven
cimentos marcados na lei orçamentaria, contando-se de 22
de Abril ultimo.
Gabinete da Prefeitura Iunicipal de Curityba em 9
<le Maio de 1918.
JOãO Antonio Xavier.

Acro N.

213

o Prefeito do Município da Capital tendo em vista o

requerimento do empregado da Directoria Geral Arifltides de

Oliveira, concede no mesmo um anno de licença em proro
gação 'para tratamento de sua saude ficando este acto ad
referendum do Poder Legislativ(}.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 9
de Mfúo de 1918.
João Antonio Xavier.

Acro N.214.
_
O Prefeito do Municipip da:Capital considerando que o
contracto firmado com o Dr. Abdon Petit GuimarãesCarnei

TS: tirmado em 9 de Maio de 1917, foi comprido

e observa

do em todos as suas clausulas dUlante o prazo decorrido
até esta data. Resolve: prorogar o mesmo contracto por
um annoa tindar-se em 1.0 de Maio do anno vindouro.

Façam-so as devidas annotações para os

effeitos devidos.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 1
de Maio de 1918.
João Antonio Xavier.

Acro N. 215
O Prefeito do Municipio da Capifal por convenien
cia dQ ser,viço designa' para interinamente exercer as func
çÕ'es dl::l Administl'ador do Cemiterio o Sr. Antonio de Sou
za Azevedo.

I
--.....i.. 59 ""-

,-

Gabinete da Pref.elfura líuõIcipal de Curityba, em 14

de Junho de 19l8.

.
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João AntoniQ Xa.vier ...

ACTO N. 21-6

o PrfeitQ do

:J

Municipio da Capital dando

cUmprj

mento a lei Municipal n. 499 de 22 de Janeiro do corren!.
te anno resolve dispensar o Dr. Alfredo de Assis Gonçal
ves Director do Instituto Pasteur e de Director da Hygie
ne Municipal, por ter sido llO!lleado pelo Governo do Esta-.
do para o mesmo lugar no Institluto Pasteur ora perten
cente ao mesmo Governo.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 18 di 'J unh9

de 1918.

'

l

João Anton'iD Xavier.
(

1",,'

J,,"

ACTO N. 217

o Prefeito do Municipio da Capital uzando das attri-

buições ue seu cargo, nomeia o Dr. Eduardo Leite Leal
Ferreira, para o cargo de Director de HygiElue :Mmí'icipal,
percebndo os vencimentos annuaes deRs. 3:600$000 'na'
forma da Lei n. 18 de 20 de Outubro de 1899.
. 

1

Gªbinet.e da Prefeitura Municipal de Curityba,' em 28'
de Junho de 1918.

João Antonio Xavier.

I

ACTü N. 218
o Prefeito do MunicipIo da Capital uzando das attri
buições de seu cargo nomeia par,a Q cargo de Administra
dor do Cemiterio o cidadão A:ntonio de Souza Azevedo que
se açha interinamente naquelle cargo, percebendo o.s ven
cimentos marcados pela Lei orçamentaria em vigor.

Gabinete da Prefeitum Municipal de Curityba em 1 de

Julho de 1918.'

.'

.



João Antonio Xavier.<
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AC1fO- R 219

Q l)efeito do Munieipio da Capital tedo em vista o

omcio do funccionario Francisco de Paula Camargo conce
de ao mesmo a exoneração ppdida do cargo de Fiscal de
Rendas, visto ter sido o mesmo nomeado pelo Governo do
Estado para exercer o cargo de Collector das 'Rendas da
Capital,

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 1
daJulho de 1918.
João Antonio Xavier.

•

ACTO N. 220

o Prefeito do Municipio da Capital por conveniencia
de serviço resolve addir o funccionario Bento Taborda Ri
bas, á Directoria Geral e nomeia para o lugar de adjunto de
Fiscal Geral o cidadão Francisco Peraira da Costa.
Gabinete da Prefeitura :Municipal de Curityba, em 1
de Julho de 1918.
João Antonio Xavier.

Acro N. 221
o Prefeito do Municipio da Capital tendo sciencia
que o funccionario Dr. Antonio Victor de Sá Barreto, assu
miu em seis do corrente o cargo de Inspector das Escolao;
Federaes neste Estado, por nvu:eação do Governo Federal
resolve dispem;ar o mesmo do cargo de advogado desta Mu
nicipalidarie, em face do art. 44 do regulamento estabeleci
do pelo Decreto n. 63 de 12 de Junho de 1913.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 7
de Agosto de 1918.
João Antonio Xavier.

Acro N. 222
o Prefeito Municipió da Capital uzando das attribui
ções de. seu cargo nomeia interinamente o cidadão Dr. Tra
zibulo Lins Filho. para o cargo de advogado da Camara

Municipal, p,ercebendo os

veooimentos de

Rs. 3000$000

.);

"

I
- 61 

(trea contos de reis) annuaea na forma do Decreto n. 31
7 do corrente.

GaiJinete da Prefeitura Municipal de Curityba,

de Agosto de 1918.

de

em 12

João Antonio Xavier.

ACTO N. 223

o Prefeito uo Municipio da Capital concedc ao ar. Fis
cal do Rocio Urbano Garcia Filho, tiinta (30) dias de ferias
a que tem direito no corrente exercicio, conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 29
de Agosto de 1918.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 224
O Prefe-ito do M unicipio da Capital

I -
I

concede ao 2.0

Omcial da Directoria Geral Snr: Manoel Vaz Lobo,)30 dias
de ferias a que tem direito no corrente exercicio.

I

Gabinete ela Prefeitura, em 2 de Outubro de 1918.

I


João Antonio Xavier.
ACTO N. 225

O Prefeito do Municipio da Capttal concede ao Sr.
Dr. Eduardo Leite Leal Ferreira, Director de Hygiene Mu
nicipal, noventa dias de licença.

Gabinete da Prefeitura, em 7 de Outubro de

1918.

João Antonio Xavier.
ACTO N. 226
O Prefeito do MuniCÍpio da Capital concede ao 2.0
Officilll do c.ontencioso, Sr. Luciano Rocha Junior, trinta
dias de ferias a que tem direito no corrente exercicio.
Gabinete da Prefeitúra Municipal em 8 de Outubro
de 1918.
. João Antonio Xavier.

1

, I

-

... -
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ACTO N. 227
r

f. O Prefeito do Municipio da Capital uzando

das

at

'"tril.iüições d'e seu cargo nomei!! interinamente o Sr. Dr. Al'
ceu do Amaral Ferreira, para o lugar de Medico Municipal
duraritea auzencia de seu eHeMivo Dr. Leal Ferreira que
se .acha em gozo de licença, percebendo os vencimentos do
seu eHectivo.

Gabinete da Prefeitufá, em 10 de Outubro de UllS.
'"

.'

João Antonio Xavier .

, ACTO N. 228
.....

,

. .l..\
O Pre'feito "dol\lunicipio da Capital uzando das attribuições d seu .cargo nomeia para guarda montado o guar

da a pé Franêiseo Jose Ffl(nandes, na

vaga aberta pelo

fallecimento de Francisco Bernardino Sene e para o lugar
daquelle o cidadão Guilherme Bealle, percebendo os ven
,cime,n,tos de .accord o- com a lei orçamentaria em vigor.
.
• Ga.bnete da Prefeitunt Municipal de Corityba, em 19

dê Outllbrode 1918.

João Antonio Xavier.
ACTO N. 229

O Prefeito do Municipio da Capital resolve incumbir
o cidadão Affonso Cicero Sebrão para Hscalisar os serviços
de calçamento e outros que se acham contractados com esta
P.t:efeitura, percebendo os vencimentos de Rs. 250$000 (Du
zentos e cincoenta mil reis) mep,saes até segunda ordem a
contar desta data.
<
Gabinete daPrefeítura Municipal de Curityba, em 21
,de Outubro de 1918.
João Antonio Xavier.

AC'rO N. 230
O Prefeito do}4unicipio da Capital attendendo que a
epedemia da grippe se tem desenvolvido nestes ultimos
dias, resolve, de accordo com a opinião do Sr. Dr. Direc
tor do Serviço Sanitario do Estado, declarar sem effeito o

despacho profrido, am data de 31 de Outubro passado,
.'

.J

•

nas

i"]
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I J

petições apresentádas pelos proprietarios de casas.de divéi
sóe" desta Capital e manter ate o dia 30 do corrente mez o
decreto n. 32 de 24 do Outubro do corrente anno, que ve.
da o funccionamento das alludidas casas de diversões.
O Sr. Secretario, faça intimar, po"r intermedio do Sr.
Fiscal Geral os proprietarios das referidas casas desta re-

s9lução.

. .

...J

Gabinete da Pref,eitura MunicipaL de o urityb a, em 11
de Novembro de 1918.
.João Antonio Xavier.
ACTO \\l". 231
O Prefeito 00 Municipio (Ia Capital tendo conheci
mento que o Sr. Dr. Trazibulo Lins Filho, advogado inte
rino do Municipio, foi nomeado pelo Governo do Estado,

para o cargo de

Delegado

de

Policia, resolve

1

dispen!

I

sal-o do cargo e nomeia efiectivamente para o lugar de ad
vogado do Municipio o Dl'. Paulo Costard, com os venci"'
mentos qlJe lhe <{ompetirem.
Gabinete da Prefeitura ;\funicipal de Curityba, em 2
de Dezembro de J918.
João Antouio Xavier.

ACTO N. 232

b Prefeito do MUJ).icipio da Capital tendo em vista

a representação do Sr. Dl'. Director de Hygiene Municipal
de 29 do mez passado, e, considerando que o
cidadão
Mario de Castro" p'roprietario das casas Rituadas nos terre
nos que ficam ao fundo da casa que possue á Rua Iguas
SÚ, e a qUê deu o nome de Avenida Ruy, foi duas vezes
intimado pf'lo Dl'. Assis Gonçalves, quando Director de
Hygiene, para estabelecer nas referidas casas insallações
sanitarias ; que, posteriormente, o Dl'. Leal Ferreira, então
em exercicio desse cargo, o fez intimar para o mesmo fim
e que ainda o actual Director de Hygiene Muuicipal, por
duas vezes, o tem mandado intimar para cumprir o precei
to estabelecido no Art. 3.° da Lei n. 493 de 25 de Outu
bro de 1917, sem obter resultado algum reiOlve, de accor
do com o parecer da Directoria da Hygieue e SS 12 e 5
do Art. 8.°' do Regulamento de 2 de Janeiro de 1900 e o

I

1

I
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INDICE
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LEIS
N. 497 de 17 de Janeiro lie 1918, autorisa ao
890$000 a Maderna & Boni.

pagamento de Rs. . . ..

N. 498 de 18 de Janl'iro de 1;118. aulorisa indemnisação a Olto Schlenker.
N. 499 de 22 de Janeiro de 1918, autorisa transferencia do Instituto Pasteur para o Governo do Estado
. .
N. 500 de 22 de Janeiro de de 1918, autarisa emissão de Rs. 400:000$000
em apolices.

N. 501 de 25 de JHneiro de 1918, permitle a Ricardo
um galpão para diversão publica.

N. 502 de 25 de JHneiro de 1918, aulorisa o
N. 503 de
N. 504 de
N. 505 de
N. 506 de

accordo

Jerke,
com

construir

Olympio de

Sá, sobre impostos de calçamento.
25 de Janeiro de 1918, isentando por 3 annos de impostos o
estabelecimento de Antonio Cbesi & Companbia. .
25 de Janeiro de 1918, concedendo credito de Rs. 3:229$428
para pagamento a Federação Espirita.
19 de Abril de 1918, denominando rua Dr. Claudino dos San
tos e Coronel Euéas.
19 de Abril de 1918, cor:siderando licenciados os empregados
de serviços nas fileiras do Exercito.

N. 507 de 23 de de Abril de 1918, reduzindo para Rs. 2$500 o imposto
de platibanda.

N. 508 de 23 de Abril de 1918, limitando para Rs.
N. 509 de

N. 510 de
N. 511 de
N. 512 de

N. 513 de

N.Jl4 de

240$000 a isenpção.

imposto de Limpeza Particular.
23 de Abril de 1918. reduziudopara Rs. 150 o imposto de
terreno não edificado.
23 de Abril de. 191, favorecendo aos proprietarios de terre
nos foreiros a adquirirem carta de data
23 de Abril de 1918, autorisa ao pagamento de Rs. 3:000$000
ao Sr Dr. Francisco R. de Azevedo Macedo.
23 Abril de 1918. marca Taxa de calçamento de 200 a 100
reis a paralellepipedos e macadam.
26 de Abril de H)18, autorisa accordo co a Inspectoria da
Estrada de Eerro para nova ponte ..
26 de Abril de 1918, creando taxa. de Rs. 0$000 para gnarda
nocturua e particulares.

N, 515 de 20 de Abril de 1918, sujeita os contribuintes

multas de 20 a 30 %'
N. 516 de 20 de Jnlbo de 1918, autorisa
Paraná.

dé

impostos a

pagamenio a Universidade do



II
N. 51'7 dc 22 de Ju'ho de 1918, denominação de diversas ruas pm terre

nos de Joaquina Costa.
N. 518 de 25 de Julho de 1\H8, autorisa concurrencia para o serviço de
Limpeza Particular.
N 519 de 25 de Julho de 1918, approva o aeto da Prefeifnaa reduzindo
ovencim mllJs do Direclor da Hygieno Municipal.
N. 520 de 25 de Julho de .19\8. çstnb.ele.clJ 9S .pe.sros dos pães.
N. 521 de 18 d e Outubro de-1918,r, '] zempta os, emolumentos de transfe

rElJcias detllrr.enos <la SO,cJedli,sie 13JLeficiente
Bate!.

N. 522 de 18 de Outubro de t9.'.8, lln.tQr,ifFI

Operarms do

pagamento a Maria Fernan

des dos Santos.

N. 523 de 24 de Outubro de 1016; Orça a Receita e Despeza. para 1918.

DECRE'ÍO'g
. 12jl de 25 de Janeiro de 1918,.emittindo apolices atê Rs. 400:000$000
para garantir o emprestllno no Banco.

N. 125 de 1.9 de Feveriliro de 1918, regulamento da Directoria Geral.
N. 126 de 20 de Abril de 1918, denommação de Avenida D. Jose de
Barros.

N. 127 de 18 do Junnho de 1918, declara os serviços do Instituto Pas,
.
teur a cargq do Governo do Estado
N. 128 de 18 de Junho de 1918, reduz o vencimento

do

Director da

Hygiene Municipal.

N. 129 de 1 de Julho d 1918 Suprime o carg-o de Fisc;il de Rendas.

N. 130 de 17 de Julho de 1918, abre cre.lito do tr('s contos de reis para
pagamento ao DI'. Francisco R. de Azeveuo Macedo.

N. 131 de 7de Agoto de 1918, reduz os vencimentos de Advog;1do
Camara.

N. 132 de 24 de Outubro de 1918. suspende as funcções
durante a epidimia. reinante.

da

de cincms dn

N. 133 de Outubro de 1918. permltte a abertura de caas d

Pharmaclas durante o tempo epi<lemico.
N. 134 de ,4 de Outubro de 1918, Marcaepocas de pagamentos.

negocios e

ACTOS
N. 203 de 4 de Janeiro do 1918, acceitando permuta

dos guardas João

de iq,!eiJ:a e Joaquim B Pereira (Jayme)
N. 204 de 6 de Fevereiro de I!H8, copcede ferias a Francisco
.

Guedes

Chag-as

N. 205 de 19 de Fevereiro de 1918, deSIgnando empregados para a ])i'
rectoria Geral

N. 2ú6 de 21 de Fevereiro ge 1918, transferindo empregados de diver
sas -secções.

N. 207 do 4 de Março de 1918, concede exoneração a Francisco José Far
racha.

N 208 de 7 de Março de 1918, concede 3 mezes de licença a Francisco
Gnedes Chagas

N. 209 de 8de Março dI) 1918, suspen.Iendo o guarda Luthegardes Costa.



...)

"
III
N. 210 de 12 de Março de 1918, supprime as cnrgGs de anxiliar do Admi
nistrudor do Matadouro e feitor do almoxarifado.
N. 211 de 25 de Março de 1918, concede ferias a Pedro Gasparel10
N. 212 de 9 de Maio de 1918, effectivando no cargo de guarda Ab"lio
Brandão

N. 213 de !l de Maio de 1918, concedo a Aristides de Oliveira um anno
de licença.

N. 214 de 1 de Maio de 1!li8,

prorogando

contracto

com o

DI'.

Petit

Carneiro.

N. 215 de 14 de Junho de 1918, nomeia interino Antonio de Souza Aze
vedo para administrador do Cemiterio.

N. 216 de 18 de Junho de 1918, dispensa o Direetor do Instituto Pas
teur.

N. 217 de d8 de Junho de 1!l18, nomeia 01'. Lael Ferreira para Direc
tor (Ia Hygiene Municipal.
N 248 de 1 de Julho de 1918, nOlllela effectivo o admnistrador do Cemiterio.
.
N 219 de 1 de Julho de 1918, concede exoneração ao FIscal de Rendas.
N' 220 de 1 de lu ho de 1918. nomeia Fr.lllcisco Pereira da Costa para
ajudante do Fiscal e Bento Taborda para a Directoria Geral.
O. 221 de 7 \lA Agosto de 191P, dispensa o Advogado da Camara Sá
Barreto.
N. 222 de 12 de Agosto de 1918, nomeia interinamente o DI' Trazibulo Vns FIlho para Advogado da Camara.

N. 223 de 29 de Agosto de 1918, concede ferias a Luciano Gracia Filho.
N 2:!4 de 2 de Outubro de 1918, concede Ferias a Manoel Vaz Lobo.
N. 225 de 7 de OUlubro de 1918, concede noventa dias de licença ao Dr.
Leal Ferreira

N. 226 de 8 de Oulubro do 1918. concede ferias a Luciano Rocha Junior.
N. 227 de 10 de Outubro de 1918, nomeia interino o DI'. Alceu do Ama
ral Ferreira para Director de Hygiene Municipal.
. N. 228 de 19 de Outubro de 1918, nomiea Francisco José Fernandes
para guarda montlldo.
N. 229 do 21 de Outubro de 1918. nomeia o DI'. Affen;;o C. Sebrão para
fiscal dos serviços de calçamento
N. 230 do 11 de Novembro de 1918, mantem a suspensão das casas de
diversõos.

N. 231 de 2 de Dezembro de 1918, dispensando o Advogado DI'. Trazi
bulo Lins por exerc.er funcções de Delegado de Policia.

N. 232 do 3 de Dt'zeltlbro de
Oastro.

Un8, interdictando

casas de

Mario

de

N. 233 de 9 de Di3zembro de 1918, nomeia commisão de lançamentos.
N. 234 de 9 de D zembro de 1918, concede ferias ao Veterinario do Ma
tadouro.
N. 235 de 13 de Dezembro de 1918,
substituição de empregados de
lançamentos.

-'

I



 ESTADO DO PARANÁ ft9'

W

.I>



Prefeitura Municipal
- DE-

CURJTYBA


Leis, Decretos, Actos e

Resoluções
Para 1919

..................--

Typ, d' «A Republica»-Rua 15 de NovembJo N. 28'
CURlTYBA

1921

I

I

4J
 ESTADO DO PARANÁ 1-&'

C)W

t-



1

Prefeitura Municipal
!-

- DE-

CURJTYBA
n



Leis, Decretos, Actos e

Resoluções
Para 1919

I

J

II

I,

I
1

......... "' ..... _"",..

Typ, d' «A Republica»-Rua '5 de NovembJo N. 28
CURITYBA

1921

L

l'}

1 '



LEIS

'"

-------:0:-------

LEI N. 524
o Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a
Camara Munioipal decretou e eu sancciono a lei seguiute :

1.
.



Il

particular e capinação das ruas
S unico : para a execução dos serviço, poderá o Pre
feito ceder ao contractante a recadação das taxas de lim
peza, bem como alugar ou vender o material e semoventes,
acualmente empregados nos memos serviços.
Art. 2°' Revoam-se as disposições em contrario,
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 24
de Janeiro de 1919.

João Antonio Xavier

Publicada na

Secretar!a da Prefeitura 'Municipal de

Corit!ba, em 24 de Janeiro de 1919'
CI.:zro Cordeiro-Secretario.
LEI N. 525
o Prefeito do NIunicipio da Capital faz saber que a
Camara Municipal decretou e
eu sancciono a lei se
guinte:
Art. unico. Fica contado para todos os efieitos le
gaes o tempo de serviço prestados à Prefeitura em diver
sos cargos, ao actual guarda Francisco José Fernandes a

,

"i

Art. 1°, Fica o Prefeito autorisado a contrâctar por
um anno a quem mais vantagens offerecer em concorren
cia publica o sflrviço de limpeza publica, remoção do lixo

L
,

.i

"

1

'-- 4 -contar do Setembro do Hl06 a 10 de Outubro de
revogam-se as diposições em contrario.

1917;

Gabinte da Prefeitura :Munic.ipal de Coritiba, em 24
de Janeiro de 1919.
Tocio Antonio Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
Coritiba, em 24 de Janeiro de 1919.

de

Claro Cordeiro-Secretario.
LEI N.

f)26

o Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a
Camara Municipal decretou e eu saneiono a lei seguinte:
Art- unico. Ficam cancellados os impostos em que
foi lançado Antoniú Cior()ero pêlo seu kiosque, estlibele
cido na Praça Euphrasio Correia, nos annos de 19lO a
1914; levogadas as disposições em contrario'
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 24
de Janeiro de 1919.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria

da Prefeitura

Municipal

de

Coritiba, em 24 de Janeiro de 1919.
C/aro Cordeiro-Secretorio.

;..,?' 15d
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LEI N. 527
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A Camara Municipal de Curityba decPJi()'UJClb'Ó' B"aM!""

ciono a li seguinte:
Codigo de Poaturas
I
I

-,

_._--..

de.J..\:e...._ce19S
Capitulo

J

o MUNICIPIO

I

DA. em ., \ I Q I ).
 .... 1_

;

. .to _ _

. "C\
hS.

Art. 1.0-0 terrritorio do' Município se divide
em tres zonas: - urbana, suburbana e do rocio.
Art. 20-Comprehende a zona urbana I)S terrenos
que estão situados nas ruas, praças e avenidas, den-

-V)

eos.,}

_2

': 

I ,I

5--tro dos limites do quadro urbano da cídade e das
povoações do MuniCípio.

Art. 3° -Comprehende a zona suburbana a faixa
de 1 kilometro alem dos limites do quadro urbano.
Art. 4° -Comprehende o rocio a zona compre
hendida entre os limites suburbanos e os do Muni
cípio.



Art. 5° - Os limites do Quadro Urbano serão os

fixados por lei e poderão por lei ser alterados.
Art. 6° - A cada uma das zonas do Município po

derá ser applicado um

regimen administrativo e fis

cal especial.

IJ _)

Capitulo 11

VIAÇÃO PUBLICA URBANA.
Secção [-Ruas, travéssas, avenidas e

II
II
,

praças.

Art. 7.o-As ruas ou travessas, que forem aber

tas na Cidade ou em povoaçOes do
a largura minima de 18
Prefeitura determinar.

metros e

Município, te tão

a

direcção que a

S Lo-Esta disposição não se applicará ás ruas
que forem continuação de ruas ja existentes, as quaes
110S prolongamentos terão a mesma largura e a. I?es
ma direcção; salvo caso especial em que, pôr. deli.

beração da Camara, for determinado .0
da rua, no todo ou em parte.

illrgart1eo.t9 "._
-

S 2.o-Conforme as conveniencías de ordem- es

thetica ou hygienica :
a)-formar-se-ão largos ou praças;
b)-as ruas poderão ter maior largura do que a
determinada neste artigo, formando avenidas.
Art. S.o-A's ruas, travessas, avenidas e praças
serão por lei dados os nomes:
a)-de homens já fallecidos, notaveis por servi
ços extraordinarios prestados á Cidade, ao Município,
ao Estado, á Patria ou á Humanidade.
b )de facto historico de alta relevancía social;
c)-de causas notaveis, como rios principaes,
serras, regiOes, etc.

11
I,

J

Art. 9'° - Esses non).es constarão de placas. fixa
das pas esquinas, em lagares convenientes.
Art. ro.o-Os proprietarios ou foreiros de terre
110S que se dividirem em lotes llrruados, não pode
rão dar nomes ás ruas, travéssls, avenidas e praças
sitas nos mesmo, competindo isso unicamente á Ca
mara.

S Lo-Esses proprietarios ou foreiros são .obri
gados a collocar, nas esquinas, dentro de tres me
zes depois da approvaçãà da respectiva planta, pos
tes de madeira com placas provisorias, de accordo
com as !:1strucções da Directoria de Obras Publicas
Municipaes, contendo os nomes das respectivas ruas,
travéssas, avenidas e praças.
S 2.o-Si não for cumprido esse dever, serão es
ses postes e placas collocados pela Municipalidade,
fkando ú proprietario sujeito ao pagamento
da des
peza feita com o serviço.
Alt. 'rl.°-Como condição para approvação da
divisão dos terrenos, em lotes, são os respectivos
f9reiros ou proprietarios obrigados a ceder para uso
publico a are a necessaria para a abertura de... ruas e
praças.

Art. 12.o-E' obrigatoria a

numeração dos

pre

di os do quadro urbano, sendo:

a)Quanto aos predios das ruas. travéssas e
avenidas, a numeração par de um lado e a impar de
outro.

b)-Quanto aos predios das praças: - terão el
les numeraçã'J seguida. sem distincção entre nume
ros pares e impares, até fechar o perimetro ; por isso
as ruas que convergem para as praça

terão sempre,

nestas, a numeração
rompida.

predios

dos

respectivos

inter

S unlco. A Prefeitura fornecerá as placas pelo

pre'i'ú do custo, accrescido de 5 oI" pelo serviço de
collocação.
•
Art. 13.o-.Quando o numero for alterado
por
aeto da Municipalidade, a sua substituição será feita
sem anus para o proprietariQ do predio.

I

..

-7"$epção lI-Alinhamento e nivelamento.
Art. 14.o-Nenhuma obra de construcção, recon ..
strucção ou modificação de qualquer ordep:1 nas pa
redes da frente dos preuios pode-rá ser feita sem pre
vio alinhamento e nivelamento, avançando ou recuan
d') esse predio o necessario para obedecer ao ainha
menta geral.
's l.°-Ao mesmo alinhamento ou nivelamento
estão sujeitos os muros, gradis, etc, que se construi
rem, reconstruirem, refurmarem ou alterarem.

9 2.°--,.0 alinhamento e o' nivelamento referidos

serão dados com toda a

clareza

pela

Directoria das

Obras Publicas M unicipaes dentro de oito dias con
tados do despacho da Prefeitura e constarão de um
termo lavrado em livro proprio.
.
 3.0-0s proprietarios ou empreiteiros recebe
ro do Director de Obras um boletim determinando a

I

I

...;

I

l

•

Il

quantos metros acima do nivel do mar deve ser as
sentada a soleira da porta do predio a cGnstruir ind,
cando ú marco de referencia pelo qual se obteve essa
altitude.
Art. 15.0-0s que se setirem prejudicados por
qualquer alinhamento ou nivelamento poderão con

tra elle reclamar ao Prefeito, que resolverá definitiva
mente, depois de ouvido o Director de Obras Publicas.
Art. 16.9-Poderão as casas ser construidasden
tro do terreno á distancia minima de 5 metros do ali
nhamento predial da rua, elevada essa
distancia a
la metros no minimo nO l aso de ser a construcção

de madeira (Secção IV do Capitulo IV): em ambos
os casos, no alinhamento predial construir-se-á muro,

gradil ou balaustrada.
Art. 17 .Os proçrietarios ou foreiros dos terre
nos situados na zonH suburbana ficam sujeitos ao ali

nhamento que a prefeitura mandar observar,

de ac

corda com a planta da cidade, quando tenham de edi
ficar.
9 unico.-O predio que na zona suburbana for
construido sem que a Prefeitura lhe tenha dado ali
nhamento e que por qualquer circul\lstancia intercep
tar o prolongamento de uma rua, fica sujeito a demo-

I
I

- 8--

lição quq se fará em.qualquer temp.o, indep.endente de

ser desapropriado ou.indemnisado ao proprietario.
Art. IS.
As construcções feitas com infrnc
ção das disposições dos artigos 14.0 e 16.0 poderão ser
embargadas; sejam ou não embargadas, ao infrnctor
impor-se-á a pena de demolição á sua custa e de mul

ta de 100$000 em relação a
molir.

-

cada

construcção a de

Secção III-Leito e passeios das

vias

publicas

urbanas; ajardinamento e arborisação.

•

Art. Iq.-A Prefeitura mandará fazer á custa dos
cofres municipaes uma linha de ,meio fio de pedra
para determin"ar :
a)-o nivel que deve ter a faixa denominada
passeio e destinada ao transito de pessoas a pé 
b) - o limite entreo passeio e O leito da rua,
destinado ao transito de cavallos e vehiculos.
Art. 20.-- Todos são obrigaJos a calçar de aecor
do com as determinações da Prefeitura, o passeio,
na frente de seus predios, dentro do prazo de tres
mezes após o assentamento do meio fio.
S unico.-Esgotado esse, poderá ser concedido
novo prazo nunca excedente de tres mezes, dentro
do qual deve a calçad
serconstruida, sob pena
de O ser pela Prefeitura, sujeito O proprietario a pa
gar o custo respectivo com a multa de 10010 sobre
seu valor.

Art. 2I.-Decorrido (, primeiro prazo do art. an
terior, os foreiros ou pro,'rietarios pagarão o impos
to annual de 2$000 por metro de frente, em quanto
não construirem a calçada.

Art. 22.-N as ruas de 30 metros de largura unifor
me ou mais, os meios fios serão collocados a 4 metros
de distancia do alinhamento predial; neste caso o leito
da rua será dividido no centro por uma faixa de 5
metros de largura, limitada por meios fios ao nivel
do passeio, convenientemente arborizada e, quando
possivel, ajardinada.
Art. 23.- Nas ruas de 16 a 20 metros de lagura,
uniforme os meios fios serão collocados a 3 metros

'
I

-9-.

r.

4e 4is1ancia do respectivo alinhamento predial e a
arborização será lateral em canteiros circulares.
Art. 2.j..-Nas ruas de 12 a 22 metros de largu
ra, uniforme os meios fios serão collocados a 2, mS0 de
distancia do respectivo alinhamento predial e a arbo
rização, onde convier, será tambem lateral.
Art. 2s.-Nas ruas que não etiverem nas con.
dições mencionadas nos tres artigos anteriores, os
meios fios e arborização obedecerão ao projecto que
for estabelecido pela Directoria de Obras Puhlicas
com a approvação do Prefeito.
Art. 26.-0s calçamentos dos passeios serâo de
cimento, de ladrilhos, de mosaico, de asphalto ou de
petit pavé e lages de pedra de O,20mXO,20m, obedecen
do ao que pela Prefeitura for determinado.
Art. 27.-Sempre que tiver de ser reconstruido

r-'"'

o calçamento dos passeios, em consequencia da alte
ração do nivelarr,ento ou do alinhamento ou em vir
tude de qualquer deliberação da Municipalidade, cor
rerão por conta desta as respectivas despesas.
Art. zS.-Para serem
uniformizados os calça
mentos de cada rua, de. accordo com os planos pre
esta1:'elecidos, a Prefeitura porá em pratica os meios
legaes ao seu alcance.
Art. 29.-A macadamização e o calçamento dos
leitos das ru.as dependem dos planos de obras .que os

I

poderes municipaes resolverem pôr em pratica.

1I

Capitulo 111

LINHAS AEREAS
Art, 3a.-Nenhum poste para telephone, tele
grapho, luz au força eletrica será coHocado, na cida
de, em lagar publico, sem que o seu typo seja ap
provado pela Municipalidade e sem que a sua altura
e o
seu logar sejam indicados pelo Director das
Obras Publicas MunicipaeB.
Art. 3I.-As linhas aereas de luz e de força se
rão elevadas 6,mSo pelo menos acima do solo; outras
linhas destinadas a outros
serviços se estenderão
0,m30 no minimo acima das linhas de luz e de força.
Art. 32. --Os postes deverão ser conveniente-

,

;

. -

. --
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I

I

I

.

1'0-'
mente pintados conforme o exigir a MllOicipalidal,1e.
Art. 33.-Ninguem poderá,sinão para evitar mal
maior, cortar ou damnificar linha aerca ou qualquer
material de serviço, nem impe iir a passagem das li
nhas pelos logares determinados pela M unicipali
dade.
 uilico.-E'
prohibido embaraçar as linhas
aerens, estabelecendo ligações de fios entre si por
meio de qualquer objecto, como papagaio de papel,
corda, fios de arame,
Art. 34.-As penas para as infrações, dos ar

tigos 30, 3 I, 32 e 33 serão de multa de 20$, a 200, cor
rendo por conta do infractor as necessarias modifi
cações ou remoções, que serão feitas immediatamen.
te ou no prazo que o Prefeito determinar.
Capitulo IV

CONSTRUCÇÕES E" RECONSTRUÇÕES.
. NAS.

EXCAV AÇÕES.

RUI

Secção I - Andaimes.
Art. ,5.-Para completa 'segurança

do transito

publico, os andaimes levantados nas frentes, para a
I
.1

construcções ou reconstrucções, serão solidamente ta
pados de madeira em toda altura do edificio a con
struir e convenientemente illuminados á noite.
Art 36.-Os donos ou entpreiteiros das obras são
obrigados a retirar os andaimes exteriores e outros
materiaes da construcção ou reparos:
a) - Logo que a obra for terminada exteriormen
te, devendo essa parte ser concluida antes do resto
da mesma obra, afim de não se estorvar o transito
publico por muito tempo, sem justo motivo.
b)-Se a obra se interromper por mais de 30
dias, salvo motivo de força maior, a juizo do Prefeito.

c) - Quando a parede da frente chegar a altura
de 2 fi 50, o constructor é obrigado a abrir uma
passagem, devidamente forrada, por baixa do andaime.
Art. 37.-0S andaimes serão construidos de mo
do a ser evitado o contacto dos trabalhadores com
as linhas aereas de electricidade, especialmente com
os cooductcres primarias.

11
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Art, 38.-05 materiaes destinado.s iÍ construc
ção' deverão ser coHocados em lagar onde não emba
racem o tra11sito publico.
 unico.-Algum material que, por excepção,
mediante autorização da Prefeitura ftcar na parte ex
terior, deve ser collocado de modo a não impedir o
escoamento das aguas pluviaes pelas sargetas e a
causar o menor embaraço ao transito publico.
Art. 39.-A infracção de qualquer dos artigos
35 a 38 será punida com a multa de 200$000. corren
do por conta do infractor toda a despesa da dt;loli.
ção ou remoção que for feita pela Prefeitura.

....,

Secçlio Il - Muros
Art. 40.-Terrenos situados em rua não calçada

ou aformoseada do Quadro Urbano devem ser cercados
nas frentespor muro corrido de 2.mSO de altura mini ma

acima do nivel do eixo da rua ou. por gradis ou balau

trasdas sobre embasamento de alvenaria.
Art. 41. - Sempre que se fizer o calçamento ou
aformoseamento de uma rua ou praça, os terrenos ahi
situados serão cercados de muro de :l,m50 de altura,

gradil metalico.

S unico.-Os muros, nos casos deste artigo e do
anterior serão rebocados, càiados 6u pintados; serão
pintados a ale o os gradis de ferro; s balaustradas
Art. 42.-Para cumprimento das obrigaç.ões de
terminadas nos artigos 40 e 41 terá o proprietario ou
foreiro O' prazo de 60 dias contados da intimação que
receber para esse fim, por ordem do Prefeito.
 unico.-Em'quanto não satisfizer essa obriga
ção depois do dito prazo o proprietario ou foriro
pagará
annualmente o imposto de IO$OOO por metro
corrente da frente de terreno, alem de outros impos
tos a que estiver sujeito.

Art. 43.-0S terrenos de frente comprehendidos
no perimetro da Ia e 2a zonas da cidade e actualmente
abertos ou fechados por cerca de madeira serão fecha
dos nas condiçõesdoartigo 40, dentro do prazo de6 me
zes, da data em que para esse fim receber o proprie
taria ou foreiro intimação ordenada pelo Prefeitl.

l

_..

 unico.-Ernquanto

12--

não for essa obrigação, de

pois do dito prazo,cumprLia, o proprtetari o ou forei
ro pagarà o imposto annual de 5$000 por metro cor
rente da frente do terreno, alem de outros impostos
a que estiver sujeito.
Art. 44.-A construcção de muros, balaustradas
e gradis depende sempre de licença da Prefeitura
que para elles dará o alinhamento e as cotas de ni
velamento.
_lo-Para obter essa licença os peticionarias

apreséHtarão os projectos das obras a effectuar.

!
I

'oi

"

S 2.o-.. Esses projectos constarão de planta,
de
elevação e ecções longitudiuaes etransversaes neces
sarias para o perfeito conhecimento das obras a exe
cutar, na escala d 1,50 e serão apresentadas em duas
vias ficandO' uma na Secção Technica da M unicipalida
de esendo a outra restituida ao respectivo proprietario.
Art. 45.-0s murDs, gradis ou balaustradas que
estiverem em ruina serão reconstruidos, applicadas as
disposições supra.

Secção lI! - Predios em geral.

Art. 46.-0s

predit >s

construidos

ou

recon

struidos no quadro urbano reunirão as seguintes con.

dições

I
I
.1

de segurança e de nygiene :

J .'-Assentarão sobre terreno p.eviamente ni
velado e convenientemente drenado;
2"-N as construcçõesde alvenaria, si as condições
de inconsistencia ou humidade o exigirem, deverá a
are a occupada pelo predio ser revestida de camada im
permeavel de concreto de Iocentimetros,pelomenos,
de espessura;
3:-0s alicerces correspondentes ás paredes
mestras terão de profundidade minima de 60 centi
I

metros e, quando o terrreno nâo forfirme, será pre

viamente consolidado.
4.a-A altura minima do pé direito das constru
ções será de 4 metros e meio para o primeiro pavi

mE-nto, 4 metros e 20 centimetros para o . segundo e

4 metros para os demais; excepto os typos de villa:
construidos, no minimo a 10.m do alinhament.) predial
e a '; m. das cercas lateraes e tendo naquelle ali-

\
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nha1V:entQ gradil de ferro sobre alicerce de alvenaria.

5.a-As paredes tanto externas como internas
terão perfeita solidez, não podendo. em caso algum,
no alinhamento das ruas e praças, a fachada, hem
como as paredes exteriores e as divisarias de prediós
contiguos ser feitas de madeira,' e5tuque ou frontal;
6.a-Em prédios contiguos a parede divisaria de
cada um delles será elevada 30 centimetros, pelo me
nos, acima do telhado do outro, cabendo ao dono do
prédio mais alto rebocar ou caip.r a parede ou oitão
desse lado;
7"-As aberturas, de qualquer natureza,

das fa
chadas guardarão as devidas proporções do typo ar

chitectonico adoptado, uma vez que a superfície total

da aeração seja pelo menos igual a um qninto da
área do aposento correspondente:
'Sa-Todos os compartImentos do prédio, qual
quer que seja o seu destino, sempre que o espaço
de terreno o permittir, terão aberturas directas
para a rua, quintal, pateo ou area, com uma super
ficie de illuminação igual pelo menos a um quinto da
area do compartimento correspondente;
9.a-As aberturas terão no mínimo as dimensões seguintes:

a)
b)
c)
d)

Portas 3,"'30 de altura X l,m30 de largura
Janellas de peitoril 2,"'30 X l,mI5;
Janellas portas 3,m30 X 1,"'30;
Portas denominadas paI tes cochéres e por

taes 3,m30 a. 4m X 2"'.

lo"-As folhas das janellas e portões externos,
nos porões, pavimentos terreos, pavimentos acima
dos porões, bem como muros ou gradis, não poderão
abrir para fóra ;
I L -:-.i 0S prédios construidos
no alinhamento
das ruas é obrigatoria a construcção de platibandas OL
cimalhas que evitem a beirada de telhas, tendo no
maximo I/ro da altura Jos mesmos.
12"-Nos encontros de ruas ou de praças, as
construcções não poderão ter arestas vivas; serão os
cantos cortados em angulos da 45 gráos ou dispostos
em curvas symetricas, de modo, porem, que, em qual

quer caso, a corda não tenha menos de 2
50 de extensão;

,
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11.a-A primeira constrncçao" que S,e' fi,zer num

dos cantos servirá de padrão (unicamente na disposi

ção dos cantos), para as outras, construcções ou re
construcções dos edificios dos cantos oppostos e qual

quer queseja a fôrma do canto, cortado em45.oou arre

dondado, o vão será sempre preenchido por janella,
porta ou decoração.
14. a_-Os prédios serão dotados de calhas e con
ductores para o escoamento das aguas pluviaes e es
tas serão pelos mesmos conductbres levadas, na par
te da cidade servida pela rêde de esgotos, quanto
possivel, para os ralos providos de sifões coloca.dos
nas áreas ou quintaes interiores; nos outros puntos,

para as sargetas, por meio de canaletes cobertos, pas
sando por baixo dos passeios.

15'" -,Para facilitar as pinturas e reparações das

respectivas frentes, de modo a que os operarias

pos

sam trabalhar sem perigo de graves deastres, será
cada andar de cada prédio dotado de apparelhos de se
gurança conforme o modelo adaptado pela Prefeitura.
16."-Os actuaes prédios de platibandas terão as
aguas pluviaes canalizadas pelo

modo

estabelecido

na condição 14.
Art. 47.-As casas destinadas á habitação, alem
das condições impostas pelo artigo anterior, serão do
tadas de porões com altura minima de setenta centí
metros, contados do nivel d'o passeio até a parte infe
.rior dos barrotes e esses porões terão aberturas ou

mezzaninos de forma a garantir o seu conveniente
arejamento.

1I
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Art. 48.-Não poderá ser iniciada
qualquer
obra de oonstrucção reconstrucção ou 'modificação de
prédios urbanos, sem que os respectivos projectos
sejam approvados pela Prefeitura, ouviaa a Directo
ria de Obras Publicas.
Art. 49.-Para execução do artigo anterior, o
proprietario da obra ou seu representante legal in
struirá sua petição, juntando:
1.0 Documentos probatorios do jus in ré ou
de posse, em caso de duvida;
2,0-Dous exemplares do projecto

obra

completo da
e de todas as suas dependencias, em deserhos

JI'
:.

= 1=
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cotados e feit.)s de aecordo com a.s' convenções usuaes,
comprehendendo :
a) a planta de cada pavjmento, escala de 1.50 ;
b)
a elev'ação das fachadas principaes, escala
de 1.50 ;
c) as secções langitudinaes e transversaes neces
sarias para a comprehensão do projecto, escala 1.5°.
Art. 50.-Uma das vias do prcjecto, depois
de
approvado este, será conservada na D:rectoria de
Obras Publicas e a outra será entregue ao requerente.
Art. 5 I .-As saliencias para molduras, columnas,
balcões etc, obedecerão aos seguintes limites maxi
mos:

a) Para embasamento, com 1 metro e 20
tura maxima, o,'" 04;

de al

b) Para pilastras, columnas etc., o,'" 4 ;
c) Para comijas de molduras do embasamento

o,m 04 a o,'"

10;

d) Para grandes cornijas

de coroamento,

0'\ 25

a o,m 55;

e) Para sacadas do l°

pavimento, até 3

metros

acima do passeio, o,'" 15 a o,m 22 ;

f) Para sacadas do 2° pavimento, o,m 50 ;
g) Para sacadas do 30 pavimento, o,m 80.
Art. 52.-0S proprieiarios ou moradores man
terão convenientemente rebocada, caiada ou pintada
a frente de seus predios, gradis ou muros.
S unico - Esta disposição' applica-se tambem aos
templos, podendo ser compellido a cumpril-a Os res
pectivos fabriqueiros ou administradores.

Art. 53.-É prohihida em absoluto a construcção:

a) de sotãú de cumieira com janella na frente;
b) de ranchos ou p\lxados de capim, palha ou
sapé dentro da cidade ou em povoações do munici
pio e mesmo no interior dos quintaes ;
c) de casas de meia agua ;
d) de cunhaes columnas, etc, que

e.stórvem,
por qualquer modo, a vista das casas que se acharem
no alinhamento.
S unico - E' prohibida a construcção de predio
que invada a area do visinho ou que sobre este dejte
gotteiras, bem como aquelleemç".p,amenosdeumme-

:
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troe meio do vizinho, se abra janella ou se façá eira

do, terraço ou varanda.
A disposição deste art. não
abrange as frestas, setteiras ou ocu10s para luz, não
maiores de 10 cent, de largura sobre' 20 de comrri
mento.

: '
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Art. 54-Deverão ser conservados na obra os
projectos respectivos approvados pela Prefeitura, de
modo a que possa, em qualquer momento, ser pelos
agentes da Municipalidade fiscalizada a respectiva
execução.
•
Art. 55. - Em todas ás construcções a Prefeitu
ra fará observar, no que affecta o interesse publico,
os direitos de vizinhança expressos no Codigo Civil
Br%ileiro; e, no que for de 111teresse privado,
pro
curará prevenir e evitar questões entre vizinhos.
Art. 56.-Antes de conclui do. o prédio, não po
derà elle ser habitado.
S 10.-S6 se haveiá o prédio por concluido se
elle reunir os requisitos seguintes:
a) Estar constqJ.ido de perfeito accordo com as
determinações legaes;
b) Ter todas as
condições de solidez e segu
rança;

c) Ter o passeio calçado convenientemente, sal
vo si ainda não houver meio fio para esse fim;
d) Ter installação de agua e eSgotos; salvo si o
desse serprédio estiver em rua ainda não dotada
viço.

,I!
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S 2.0_A vistoria para verificação da habitabili
dade do predio será feita por um empregado mUnlCl
paI, por ordem do Prefeito e a requerimeuto do pro
prietario.
S 3.0-Se dentro de 1 dias, não tiver despacho
esse requerimento ou não for feita a vistoria poderá
o predio ser habitado sem mais formaliJ2des.
Art. 57. - A infracção de qualquer das disposi

ções dos arts. 46 a 56 será punida com a multa de 50$ a
200$000, alem da demolição ou rectificação da obra
pela Directoria de Obras e por conta do proprietario.
Aat. 58.-N a mesma pena incorrerá o proprie
tario que fizer habitar seu prédio sem estar cumpri
da a disposição do art. ")6

,"""" 17 
Secção IV - Casas de Madeira.

.'

Art. 59.-A Camara Municipal dividirá acidade
em tres zonas, podendo a extensão de cada zona ser al
terada annualmente, conforme as conveniencias de
ordem. geral.
Alt. 60.-Na primeira zona constituida pelas
ruas e praças principaes da cidade só é permittida a
construcção de casas cujas paredes externas sejam
de alvenaria.

-lI

Art. 61.- Na seguda zona é permittida a con.

strucção de casas com paredes externas de

madeira,

com tanto que:

Lo-Haja no alinhamento da rua ou
dil de ferro sobre alicerce de alvenaria;

praça gra

2.o ••-Haja entre o alinhamento da rua e a casa
uma área de Ia metros pelo menos de largura, e en
tre a casa e as cercas lateraes, uma faixa

l

I:

de 2 metros

de largura pelo menos;
3.--Meça o pe direito, p.elo lado de dentro, 4
metros do assoalho ao fôrro ;
4.0-Tenha cada compartimento trinta e seis
metros cubicos no minimo;
5.0-Seja a casa assentada sobre alicerces de al
venaria, tendo de altura, no minimo : em terreno de
nivel, I metro e em terreno inclinado meio metro;
6.0 Tenham as janellas 2 metros e)o de altu
ra por I metro e 10 de largura, inclusive bandeirola;
7.0-Sejam as abas dos telhados, excepto as do
fundo, guarnecidas de lambrequins ;

8.0-Sejam cepilhados e pintádos a oleo Ou lam

brecuüg.s, portas, janellas, forro e paredes internas e
externas;

C).o-Seja no minimo de I metro e 50 de largura
dos avarandados, se hO].1ver.
Art. 62-As casas de madeira da )." zona e dos
arrabaldes terão as condiçães do art. anterior poden
do a pintura da paredes e do forro ser feita a cal.
Art. 6).- E' applicavel ás casas de madeira o
art. 48, considerando-se concluidas as da 3," zona e
dos arrabaldes, independentes do calçamento dos res
ectivos passeios.
I

)
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Art. 64.-A ínfracção de qualquer

das disposi

çúes dos artigos desta secção será punida com a mul
ta de 100$000 alem da demolição ou rectificação da
obra pela Directoria de Obras, á custa-do proprietario.

I'

Secção

V - Edificios em ruina.

Art. b5.
Edificio, muro ou obra de qualquer
natureza que ameace ruina, podendo causar damn I
ao vizinho ou perigo aos transeuntes, será demolid J

no todo ou em parte ..

S I.o-A demolição immediata será ordenada
por escripto pelo Director de Obras Publicas que porá
em pratica as necessarias medIdas de prevenção e se
gurança.

S 2.0-Da ordem dada pelo Director de Obras
Publicas, pode a parte recorrer para o. Prefeito,
dentro de 48 horas da intimação.

S 3.0 -Havendo esse recurso" oPrefeito determi

f ará o quantum da caução pelo damno imminente e,
neita esta, nomeará" um perito e a parte outro. Com
bmarão desde logo ambas as partes. se fôr possivel,
sobre o desempatador; se essa combinação nãofor pos
sivel será u desempatador escolhido pelos dous pe
ritos, caso seus laudos sejam divergentes.

S 4°- Caso os peritos não accordem na escolha
do de3enwatador em 24 horas, será este nomeado pelo
Prefeito.
 ).-Nenhum funccionario municipal poderá
ser perito.

,

"

I
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S 6.o-Si a parte, dentro de 48 horas contadas da
intcrposiçiio do recurso, não comparecer á Prefeitu
ra para a nomeação dos peritos ou a ella se r'.é-c_nsar, o
Prefeito manterá sem mis indagações a ordem do'
Director de Obras Publicas.
S 7.0- Lavrado o laudo dos peritos, o PrefeitG,
por despacho fundamentado, determinará ou não a.
demolição.

Art. b6.-Se a demolição ordenada pelo Direc- )

tor das Obras, caso não haja recurso, não for dentro
de 48 horas executada pelo proprietario, sel-o-á pela
Directoria de Obras, correndo por conta do proprie
tario as respectivas despesas.
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Art.' $7 .-Se fJ proprietario el)tiver

]

aus..ente, de

modo a não poder receber a ordem de demolição de
que trata o  1.° do art. 65, será della intimado por
edital pelo pr<JsD de 8 dias, findo o qual pedirá o Di
rector de Obras Publicas ao Prefeito designação de
,dOuG peritos quedentro de 48 horas examinem' o

predio ou obra c dêm parecer sobre o caso.

S Lo-Em seguida o Prefeito decidirá,
confir
mando ou não a ordem de demoliçâo.
ê 2.o-Sendo confirmada, será a ordem de demo
lição executada, confurme o al1. 57.
Art. 68.-Cada perito que servir na vistoria terá
o direito a 20$000 de custas, alem da conducção que
lhe será dada quando necessaria.
S unico.
Essas cLlstas, serão pagas pela Munici
palidade se O Prefeito decidir que não haja demolição;
pelo proprietario, ou pela Municipalidade por conta
deste, no caso contrario.

Secção VI

Ar1. '6C).-A formação de povoações dentro do
Municipio, me.mo em terrenos particulares, depen
de da ri anta approvada pela Prefeitura, que fará obser
var os alinhamentos e dimensões das vias publicas
respectivas, de accordo com estas Posturas.
Capitulo V

LIBERDADE

DE

< Art. 70.-São absolütamente prohibidos os se
guintes actos :

I.o-Lançar nas vias publicas

L
r!
r

- Povoações.

POLICIAMENTO DAS RUAS;
TRANSITO.

""1

vict'ro;

lixo,

im

mundices, aguas servidas', 0bjectos imprestaveis, ani
maes doentes ou mortos.
2.o-Conservar nas portas ou janellas ou na via
publica qualquer objecto que embarace o transito óu
possa causar algum damno ou incommodó.
j.o-C'1nservar arvQres, arbustos ou trepadeiras
pendentes sobre a via publica.
'\ 4.o-Affixar cartaz, eSCi'everou pintar annuncios
nas paredes ou muros; exceptuadas as placas ou let-

-,

- 20---treiros das casas

commerciaes, gabinetes.. e . escripto

rios de profissionaes.
,.n.-Estender ou bater tapetes, capachos, roupas
etc, naS sacadas e janeHas que dêm para a via publica.
6."-Lavar, est.nder, enxugar ou arejar roupa
na via publica.

.

7.0- Transitarem pelo pJsseio os carregadores
ambulantes com fardos ou cargas.
8.0-Damnificar, arvores e outras plantas orna.
mentaes existentes nas vias, nos logradouros ou nos
;ardins publicas.
9.0-Amarrar animaes aos gradis, arvores ou pos
tes das linhas aereas:
!o. -Reter animal por qualquer modo no pas
seio.

I I. -Fazer excavação na via publica ou neHa
levantar o calçamento, salvo nos casos do artigo se• guinte.



unico.-Ao infractor de qualquer das disposi

çOes deste artigo a pena de multa de 30$000, com obri

gação de remover ou reparar immediatamente o mal.
Art. 7 I. - O Pr:efeito poderá conceder licença
para excavar ou levantar o calçamento na via publi

ca sómente q \lando se tratar de canalisação. de feste-'

jos ou de installação, reforina ou reparo do material
de serviço de agua e esgotos, etc.
9 I .o-Ao conceder essa licença o Prefeito mar
cará ao requerente o prazo razoavel dentro do qual
será reposta a via publica no anterior estado.
S 2.0-0 Prefeito poderá exigir do requere"lte
uma caução para garantir o cumprimento do disposto
no S anterior.
S 3.ú--As excavaç6es serão, á noite, providas de
lanternas vermelhas e convenientemente protegidas
de cercas ou grades de madeira.
S 4.0-AO que fizer excavaç6es ou levantar o
calçamento sem prévia licença, pena de multa
de
100$000, e de reparar completamente o mal ou in
demnizar a Prefeitura das despesas feitas para esse fim.
S ,.o-Ao que não cumprir o disposto no S 1.0 ou

,,'I

I

3'° será imposta a pena de r;0$000 de multa, accrE'S
cida das despesas que a Prefeitura tiver de fazer para
repor a via publica no anterior estado ou para pró-'

III
"
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vfjr. a excav;:Lçâo de signaes luminos.os e
grades de madeira .

.

Art. p.-.E" tambem absolutamente

de cer08S ou

prohihido:

1.0 Domar nas ruas ou praças animaes bravios;
2.' Conduzir 'animaes bravios sem a devida segurança;

3'° Lavar animaes ou vehiculos nas ruas ou praças;
4.° Ca\'algar em disparada pela via publica;
5.0 Transitar a cavallo, em velocípede ou em bicicleta pelo rasseio.
 Lo-Ao infractor de qualquer dessas disposi
Oes, a pena de multa de 5( $coo.
Art. 73.-Todo animal que for encontrado er
r 'nte nas ruas, praças, lagradouros 0U jardins rublicos
será apprehendido e registrado no deposito publico.
S l.-Si o animal apprehendido for caprino, suino
ou ave, será immediatamente remettido a'J h('spital de
caridade, para 'O consumo dos doentes pobres.
S 2.-A apprehensão de aOlmaes de outras espe
cies será publicada rela imrrensa, sendo descriptos
os signaes e a qualidade do animal apprehendido e
sendo intimado o p'roprietario respectivo a retiral-o
do deposito dentro de 10 dias, paganúCJ a multa de
108000 e todas as despesas da publicação pela im
prensa e outras que houver, sob pena de ser o animal
vendido em hasta publica, em Jogar, dia e hora desi
gnados no edital, revdrtend) o pruducto para os co
fres municipaes.

1
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Art. 74.-0s cã.es matriculados na Prefeitura
poderão andar soltos, uma vez que tragam açaimo e
colleira com () nnmero da matricula e nome do seu
dono. No caso cuntrario, serão apprehendidos e de
positados durante 24 horas. Caso nesse prazo não appa

reça o dono para cumprir a lei, serã.) mortos, quer se
jam matriculados ou não.
Art. 75.,-05 cães hydrophobos ou atacados de
doença transmissivel ,encontrados na via publica, serão
immediatament: mortl"\s, mesmo que sejam matricula
dos.
Art. 7G. -SelIl;pre que qualquer pessoa for mor
dida por um cão, será este reco:hido, em observação,

ao deposito afim de se poder apurar se está atacado
de hydrophobia, sendo a despesa de. alimentação do ani.

!li
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-22mal, p.qr cOQta de 3eudon9, provi .1p pela M l,lnicipalida..de.
Art. 77 -E' prohibido ter no perimetro do q ua
dro urbano creação de pombos, de' abelhas ou de
quaesquer animaes que possam, causar qualquer dam
no ou incomodo, sob pena de 50$060 de multa.

Art.

,;,8.-0s vendedores ambulantes só poderão

estacionar nos pontos marcados pela Municipalidade
para feiras ou mercados. ás horas regulamentares, sob
pena de 20$000 de multa
Atr. 79.-Depende de licença da Prefeitura a
collocação de toldos ou alpendres sobre as portas
que estejam no alinhamenh) predial das vias publlcas.
S unico.- Esses toldos ou alpendres terão a bei
rada na altura de 2 metros e 70 c. acima do nivel do
passeio, não excederão a largura deste e serão feitos
de
accordo corri O padrão estabelecido pela Pre
feitura.

Art. 8o.-Fóra do quadro

11.1-
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urbano, quem em ter,.

reno
seu devidamente
fçchado, encontrar animal
alheio,poderà apprehendel-o,
prevenindo ao fiscal
para ser o animal recolhido ao deposito publico; de
vendo, no caso de não ser encontrado o fiscal, tes
temunhar () facto e conduzir o animal para o referido
estabelecimento, para proceder-se de accordo com O

artigo 73.

S
unico. - O dono do animal incorrerá nas
penas do mesmn artigo, sujeito a indemnisar o dam
no que houver, si o terreno for cercado com
cerca
de lei.

Art. fh .-Salvo o caso do

S

unico do art.

38,

nenhum material poderá permanecer, nas ruas e pra
ças, devendo ser recolhido á medida que for descar
regado; sob pena de multa de 108000, sendo esse
material removido para o deposito publico e proce
dendo-se de accordo com o art. 304.
S unico-Tratando-se de volumes que por sua
especie e por seu pes.o tenham de ser descarrega
dos na rua, a sua collocação serà no passt:'i0,
dei
xando livre UOla parte deste do lado da guia ou meio
fio para o transito dos pedestres.
Art. 82 São rig.)rosamente prohibidos os jogos
de foot-ball, diavolo € peteca nas vias publicas,

,

- 23bem como qualquer outro jogo que possa perturbar
o transito. Pena de 20$000 de multa
Art. 83.-Em todos os pontos das ruas e pra
ças em que houver perigo para o transito, accender
se-ão lanternas vermelhas em numero sufficiente.
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Captulo vI
....,.

TRANSITO DE VEHICULOS
SecçZío 1- Vehiculos em geral
Art, 84.-Nenhum vehiculo, quer se destine ao
transporte de pessoas, quer ao de causas quaesquer,

poderá transitar no municipio
trado

e

numerado

sem que seja

regis

annualmente na repartição res,

pectiva.
.
.
S 1.- Terão registro e numeração gratuita só
mente vehiculos pertencentes ás repartições publicas
e ás casas de caridade.

1
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S 2.-Estão isentos de registro e numeração os
vehicnlos cujos conductores apresentarem provas de
que são de outro municipio, onde são registrados e
numerados, comtanto que nã\) trabalhem por mais
de 48 horas dentro do municipio
Art. 85.--Si alguem apresentar documentos fal
sos ou h\'er em seu vehiculo numero falso ou
alte
rado, ou por qualquer modo impedir ou illudir a fis.
calisação, serà o vehiculo recolhido ao deposito mu
nicipal
até que seja cumprida
a
disposição do
art 84 e paga a respectiva multa (artigo 304)
Art. 86° - Os conductores de vehiculos obede ..
cerão sen1pre aos signaes dados pelos agentes ou
guardas verbalmente ou por meio de gestos com ou
sem bastão, em tudo o que se relacionar com o trans
ito nas ruas e praças.

Art. 87°-OS automovei3, carros de tracção-ani
mal eoutros vehiculos devem caminhar em regra, jun
to á guia ou meio fio do passeio do seu lado direito,sà
podendo deixar esse lado no momento em que tiver de
passar por outro vehiculo que vá nQ mesma direcção.
S unicQ - Nenhum desses vehiculos pode parar

senão na direcção em que póde circular, com tanto
q!le não embarace o transito dos bondes.

>.

-24Art. 880 -Na3 ruas dividiâas em duas vias por
uma faixa arborisada ou ajardinada (art. 22) os vehi
cuIas transitarão sempre pela via do lado

direito.

Art. 89° -Quando dois vehiculos se encon tra
rem, i ndo em direcçães oppostas, cada um dará pas
sagem ao outro pelo seu lado esquerdo.

Art. goo - Todo o vehiculo que dobrar uma es
quina á direita, seguirá junto do passeio desse mes
mo lado; o que dobrar uma esquina do laJo esquerdo

só tomará o lado direito

depois de passar pelo ponto

central das duas ruas.
Art. 910 - Todo vehiculo que atravessar uma
rua deve fazel-o tomando o lado direito.
Art. 920 - Só para carregar ou descarregar po

derá um vehiculo encostar ao passeio.

I1 

Neste caso

colocar-se-á com o seu lado direito parallelo ao pas
seio, comtanto que não embarace o transito dos
bondes.
Art. 93°-Nenhum vehiculv poderá parar nas
curvas e nos cruzamentos de ruas, nem mesmo para
receber ou deixar passageiros, devendo fazel-o sem
pre tres metros antes ou depois desse cruzamento.
Art. 94o-0S vehiculos de transporte de carga

devem parar em uma rua á distancia de 2

metros

pelo menos do outro que esteja parado; os de trans
porte de pessoas devem guardar entre si a distancia
necessaria para que os transeuntes atravessem de um
passeio a outro.
,
Art. 95° - O vehiculo que estiver parado junto
ao passeio deve dar lagar a outro que tiver de deixar
ou tomar passageiros.

Art. 96o-Todos os vehiculos de qualquer or
dem são obrigados a parar afim de dar passagem aO

Corpo de Bombeiros, no caso de incendio eá Assis

tencia Publica no caso de soccorro, bem como aOs
carros das autoridades policiaes em serviço.
Art. 97°-Nenhum vehiculo poderá interromper

a passagem de quaesquer prestitos ou forças armadas.
Art. 980 - Nas ruas de maior movimento de

transito nenhum vehiculo poderá recuar para voltar,
devendo continuar para a frente até encmtrar uma

rua em que possa fazer a volta, ou

seguir até um

I
1...

-25ponto para isso bastante espaçoso, evitando assim
embaraços á circulação.
Art. 990 - O conductor do vehiculo, ao começar
n caminhar e 2.0 fazer uma volta, deve indicar com
o chicote ou com a mão a direcção ql:e pretende
tomar.

Art. rooo-Si houver interrupção ou difficuldade
no transito, os conductores de vehiculos são obriga
dos a dar-lhes a direcção que lhes for ordenada .pe
los encarregados da fiscalisação.
Art. rorO- Si o transito se paralysar porexcesso
de carga, o fiscal ordenará que seja esta incontinente
2.liviada para que a circulação continue, ficando sob
sua guarda a parte da carga retirada ate que tenha o
competente destino.
Art. °I02 -O transito dos bondes não pode ser
em9araçado, pelo de <;>utros vehiculos, senão quando
éstes eventualmente tiverem dif,ficuldades ou impossi
bilidade de mover-se.
Art. I03° -Os bondes terão sempre os seus freios
pneumaticos em perfeito estado, de modo a poderem

11

deter-se promptamente.

Art. r04Q-E' prohibido caminharem os vehicu
los de tracção animal nas ruas e praças com veloci
dade que exceder a de um cavallo de trote largo, de
vendo essa velocidade ser diminuida nos cruzamen
tos das ruas.

Art. Iü5°- Terão, transito livre somente os vehi
cuIas do Corpo ue Bombeiros, da Assistenciu Puhlica
e das Autoridades, quando em serviços urgentes.
Art. r06°-A' noite os vehiculos de 4 rodas não
poderão circular sem trazer accesas duas lanternas,
uma de cada lado, podendo ter uma só lanterna os de
duas rodas.

Art. r07° -Aos infractores de qualquer das dis

posiçOes dos artigos 84 a r06, será imposta a pena de
multa de

30$000
Secção

I1 - Automoveis

Art. r 08.- Para que qualquer carro automovel
possa transitar pelas ruas e estradas do município, é
necessario que o respectivo proprietario se ache de





-- 26posse de um alvará de licença

especial

concedido

pela Prefeitura.
II

Art. 109°-A denominação do carro automovel

comprehende todos os vehiculos munidos de motor
mechanico, qualquer que seja a natureza deste.
Art. 110°-0 requerimento dirigido ao Prefeito

para obtenção do alvará de licença, deverá mencio'nar
o nome e o domicilio do proprietario, nome da fabri

cant e o typo do vehiculo, assi'm como deverá espe
cificar os limites do peso, da velocidade e da força

do mGtor.
Art. 11 l0 - Sà será expedido O alvará de licença
depois que for verificado:
l° - Que os reservatorios, tubos e outras pe
ças destinadas a conter productos explosivos ou in
flammaveis, se acham construidos de fórma a não
pernittir o escapamento de 'llateria alguma, podendo
produzir explosão ou incendio.
2° - Que os orgãos de manobra se acham gru
pados de maneira tal que O conductor possa pol-os
em acção, sem deixar de observar o caminho a
seguir.

]0 -

Que

o

vehiculo está

construido de ma

neira a obedecer com firmeza o apparelho de direcç:io
e a dar volta com fé1cilidade nas curvas de pequenos

raios. Os orgãos de manobra de direcção devem for
necer todas as garantias de solidez.

cujo peso
kilos,

Os

automoveis

for superior a 250 (duzentos e cincoenta)

devem ter

dispositivos

que

lhe

permittam

recuar.

40- Que O vehiculo se acha munido de dois
systemas de travão distinctos, sufficientemente effica
zes e de maneira que cada um deHes é capaz de
supprimir
automaticamente
a
acção
do
motor

ou de annullal-a. Um destes systemas,
terá intervenção directa sobre as rodas
roas immediatamente solidarias COm
capaz de trava l-as instantaneamente. O

pelo menos,
ou sobre co
estas, sendo
outro destes

systemas, ou outra disposição especial, fará parar
qualquer movimento de recuo. Quando O vehiculo
seja de jogo dianteiro articulado (boggie), rum dos dois
travões, á disposição do conductor, deverá ser appli
cado ás rodas de jogo posterior.

- 27-

5'-Que, finalmente, todos os apparelhos se a
cham dispostos de modo que o seu emprego p.ão of

ferece nenhuma causa especial de pF::rigo., nem dá 10

g.r a formaçàode gaz..es ou vapores

inc,ommodos.

Art. ü2'-No a.vará de líceaçase mencionará

o numero da matricula de cada

esse que será appenso,

aut:>mQvel, numero

em taboleta

for[}ecida

pela

Prefeitura, na 'par.te posterior dà ca'rro, sem b que

não será permittido o transito lle tal: véhiculo .

.A.rt. I 13',--A ningnem é permittido conduzir au
t':>movel sem que se ache munido de carteira de iden
tidade e de éarta de habilitação concedida 'pela Pre
feitura, dpols de exame, no qual o petlcionario mos

tre cop.hecer todos ,os orgãos do apparelho e  forma

de manobrar, asúm como possuir os requis!tos ne

ces ,rios de rudencia, sangue frio, viSão e audição
perfeitas ..

êi unico-A carteira de identidade, a

carta e o

alVArá de licença deverão conservar.se sempre no
automovel, de modo a serem exhibidos quando. re.
quisit1dos por qualquer agente de policia, municIpal
ou estadoal
Art. Il4'- Todos os autOinoveis de praça deve
rão ter os seus condu :tores decentemente vestidos.
Art, 11,'-0 conductor de automovel deverá
estar em co'ndições de dispor sempre do velocidade
do vehicnlo de forma a moderal-a e mesmo annulal-a

quando ella possa constituir umá causa de accidente,

transtQrno '')'1 ob;,tacl1o á circulação.

's I'-NOs logares estreitos, ou onde haja accumu'

lação de pessOls, a velolcdade sera a de um homem
a passo. Em caso algum poderá a velocidade jr além

de tri'ota"kilometros por hora em campo raso, de Vin
te kilo,metros em logares ha bitados de Idoze kilome,
tros no quadro urbano.
S 2'-Aoapproximar-se

dos

cruzamentos

das

1'I,las, deverã0 os' conduetores' 'dar signal e moderar
a ve10cidade

dos auto moveis para cioc') kilometrqs

,por hora. n,o maximo.
S 3'-Os caIl)iohões não poderão ter nunca ve
locidade superior a oito kilometros por hota no qua
dro urbano.
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Art. 1l6-0s autornovis deverão'tràzerj  noi
te, na sua frente, duas lanternas, uma de luzbrancàJe
outra de luz 'verde, e atr:az urna dê, luz encarnada.
S I'-'-Devem tambem estar rpunidos'de sigbgS
sonoro'>, sutficientemente o((iqzes para indicar a sua

I,

,

"

ap. proximayãü á distaJ)c.3. c6nve?int, êõn\ etcepç?

dos dçnomlllados (SereIa) que, ?erao de usoexdusl

vo do Corpo d,é Bombeiros e Assi'stenc'a Pública.

S 2'-Devem acender Qp l,huróes nas ruas de il-

luminação eSÇfl?sa.
,
Art. I I 7-05 autOl;:t;t,<;>veis só poderão é$tiJ,CÍqnar
nos lqga.res tI ue a Prefeiturâ ÇieteriMn ár.

Art., 1; 18- Tqdos' os v'ehiculi)S ,a ulóI1)QAeis"deve
rão estar munidos de veloci.i-Jetrós que serão semes

tralmente verificados pela Prefeit].lI:a.

Art. [19-Sçtá múltado:
a) em 200$000 o proprietarid do autórilevél
que transitarsm licença (artigps 108 a 112).

b)

em 10.0$,000

artigo ,. 113

o cOn'ductor que infringir o

c)
em 20$000 o que praticar óutra qUàlgúer
infracçao.
 I ,-O prqprietario do automovel éresp'onsa
vel pela multa imposta ao conductor,
S 2 '-Para garantia do pag;ünedto respec.tivo se

rá, quando possiyel, apprenend'ido o .autOOJ.ovel (ar
tigo 304),

Capitulo

VII

COM,MERCIO EM G,ERAL, PESOS E',MEDIDAS

I'

I

An. 120.- Todo aquele que applicar sua 'ácti.,
vídqde em ngoeio QU industria de CJ.l1a1quer 'nature
za, estabeJecido ou ambulante, de cOt:npta e vénÇl,
de commissões e co"nsignações, agenciás ou 'repre
ntações, de hospedarias, dephar:macias, de diver
sões, para fip? mercantis, âep.endem

l'



I

I
I

de licen'ça mu

picjpal que, bem, comÇ> os jmpostos, reger-e-:á por
leis e regularnentosespeciaes.
Art. 12r.-As mercadoria,s encontradas em po

der de negociante 0'0 irídustriai aI,llbil1áqteSém"que
este haja tirado a necessaria licença e 'pagtr os dé-

I

"

1

'""

- ..29 -

..,

'vidos impcrstos e/multas, ,serão';apprehendi.das e de
PQsitadas pr.oGedendo-se na norma do artigo".304.
Art 122-'-OS é:>tabelecimentos de que trata o
artigo 120 devem, em regra, fechr.se dáariap1ente
de- :1'5 de Outubrola I,>lde Abr:il á hora 20: e de 16 de
,Abril a 14de Outubro á.hora 19; aos sabbados fecha

,rã()!uma hora .mais tardee'íse não abrirão-aos

do

mingos, observadas as ecepções seguintes:
. F-'..!As pharmaaia estarãa, sempre' abertas até

a hora 22todos os .dias" inclusive domingo,. observa

Ida. a ordem dos pl-anWes, . onf.orme

'vigor,

o

costum

'!>  2; Ascasas..de diversOes, Os çfes,

E(m

confeita-

'rias,"restaura11tes' e hoteis fechar-serão á; hora 4 e
poderão estar abertos aos domingos; salv.o d,etermi
mação, da Prefeitura,por, SI ou a requisjão de

outra

ilutori'dade,em.casos ex;tliaordinantls, por motivos
de 'ordem '111or<:ll, de hyglene QU de seglj.rapça;
 3 ''-'-Nos dias feriados.legaes todos os estabele.
'- cimentos, exeptuados os reJeddos nos d,olis para
:'graphos supra;_ fechar se-âo á hora 12, podendo ex
'traordinariamente fechanse'antes, por' ordem da Pre
feitura .
. Art. I23-4Todo aque1le_ que, no' s.eu negocio ou

industlfia" tiver a"tfljrgos.destinadoslá venda por pesos

ou medidas é-obrigado a possuIU os. instrllmentos PQ.
. ra ,isso-'r1cessarios e'almantel-'os em perfeito estado
. demceio e!exatidão.
 I' -Os negociantes. de, seccoS 'por atacado -ou
. a retalho' terão;
!Metw, balança,rle mostrador com um Ipesoçl.0
I 5kilos,uÍn;de '2,ki'los, .um,de r. ,kilo, um de, melO
kilo, um de 200 grammas, doi de JOO, ,grammas e
,dOIS de.50I'grammas.
\ 2'ÜSI negocian.tesflde m01hados" por .grosso
e a retalho, terão;
_

;Ba.Jança..de imostrador para

gener.os

diversos e

balança' deCImal oom 60 kilos- de peso, compostos
de dois de 20 kilos, u"de 10 kilos, um, de 5 ilos,
um de2 kilos, dois de I k-Ho, rum de 590 grammas,
um de 200 grammas, dnfs de 10(' grammas e, dois de
50 grammas, sendo dispensado o pesQ çle 10 kilos
cpaFa cima aosq:ue usarem. balanças decimaes,

-

,-

I
- 30Terão mais' um terno de medida para liquidas,
composto de uma medida de dois litros, uma demeo
litr'o, uma de 5 decilitros; e outro terno identico so

I'
,

menit., para.azeite doce.

I

Terão ainda, um terno de, medida para seccos,

I'

composto de uma medida de 40 litrós, uma de 10 li
tros, uma de 5 ;litros, uma d'e 2 litros, uma de um li
tro e uma de meio litro.
S y-Os taberneiras e outros semelhantes terão
todas 'as medidas e balanças e pesos exigidos para re
talha, especWcados 'no art, antecedente, e mais 20 ki
los de pesos compostos de um de 10 kilos, um de 5
kilos, um de2 kilos, dois, de I kilo, um de 500 gram
mas', um de 200 grammas, dois de 100 g- ammas e
dóis de 50 gramméls.
 4'- Os negociantes de lojas, de cabos e ferra
gehs, terão metro, ,balança de mostrador, ,balança
deimal com 72 kilos de pesos, compostos do se
guinte: dois' 'de, 2'0 ki,lds, dois da lO, um de 5, dOIS
de 2, dois de I, um de 500grammas, um. de 200, dois
de 100, e dois de 5'0 grammas, sendo dispensaveic; os
pesos' de 10 kilOs para cima para QS q.ue usarem ba..
lança decimal.
Terão mais ternps de medida para alcatrão, 

I

zeite e 'outros liquidas semelhantes, compostos uma

de 2 litros, um de li e I de meio litro,
S ,'-Os armázens'e. devo sitos ou engenhos de
herva matte terão balanças romanas ou decimaes,
com OS respectivos pesos.
u

\3 6'-Os armazens de commissão de gen('ros
alimenticiOs por atacado e a retalho, terão balança
decimal e os pesos e medidas para seccos e liquidos
eXigidos no S 2.
S 7' -Os armélzens de sal, em grosso, terãl) dois
ternos e medidas constante cada um; uma de 20 litros
uma de la e uma de 5 litros.

S S'-Os pharmaceuticos além das balanças que
por lei são obrigados a ter, terão mais; balan,ça de
mostrador com 4 kilos de peso,
S 9'-Os açougues terão balanças de mostrador
com 60 kilos de peso, sendo; dOis de 20 kilos, um de
la kilos, um de 5 kilos, um de 2 kilos, çiojs de I ki.
]0 um de 5'0'0 grammas, um de 200, dois de 1.00 é1 dOis
de 50 grammas.

-31S 10. --OS mercadores ou' donos de pequeno s
negocios, est,lbelecidos nos bairros e povoações, são
obrigados, sàmente a ter os pesos, medidas e balan
ças lllteiramente irrdispensaveis ao seu commercio.
Ar1. 124 Todos Os pesos e medidas devem sp"
I,

dg systema metrico decimal e

serão

aferid \s

obriga'

I

toriamente uma vez p .. r anno, pelos padrões mu
nicipaes, na secção competente da Prefeitura.
S 1.°-A aferição consiste em comparar pesos e
medidas com os padrões e marcar com os carimbos
os que estiverem conformes.
S 2.o-Quanto ás balanças, a aferição consiste na
verificação do seu funcconaa:J.ento e na respectiva mar
cação

Ar1. 125.-Não serão aferidos os pesos e .s me
didas que não estiverem exactamente certos, observa

das as tolerancias do Decreto li. 5. r68 de rr
zembro de 1872.
'

de

De-

Art. 126. -A aferição será feita em epocas deter
minadas do anno annunciadas por editaes.
Art. 0.7. -As aferições serão registradas em livro proprio, declarando-se a data respectiva, os ob
jectos aferidos, os nomes dos donos e as taxas pagas.
Ar1. 128. -As balanças estarão, em todas as ca.
sas de negocio. sempre expostas á vista do publico
sem os pesos nas conchas.
Ar1. I29-Uma vez por mez serão os es1;,ftbeleci
meutos visitados por agentes municipaes, para verifi

cação da limpeza e exactidão dos pesos e medidas e da
legitimidade dos generos á venda.

A' 1. l]o.-A Prefeitura poderá cassar a licença
municipal:
Lo-Para reprimir as especulações abusivas dos ___

atravessadores de generos de I" necessidade;
2.o.-:..Em relação aos hoteis, restaurantes ou casas de pensões que degenerarem em bordeis;
3.0-A requisição de autoridade policial, sem
pre que a licença for utilisada

para fins

illicitns,

ou

si nos estabelecimentos forem praticados actos offen
sivos á moral e a os bons costumes, ou si no estabe
lecimento for pertubado o socego publico;
4.o-Como medida preventiva a bem da hygiene

\

\

-L

- 32-.
ou da segurança publica se.npre que, Lll pL)celilllnto
se imponha pdas circumstancias ;
5,0 -No caso de falsificação de bebidas ou de ge
neros alimentícios ou de alteração fraudulenta de ba
lanças, peso:. ou medidas ou da falsificação do carimbo
ou da aferição;

60 - Si o' licenciado persistir em não sujeitar a
aferição de sua balança, pesos ou medidas;

r

7o-Si se oppuzer aos exames ou vistorias da fis

calização.
8.0-Se o licenciado não pagar os impostos a que
stiver sujeito em 2. semestres consecutivos.

Art. 13Io-A cassação da licença não exclue a im
posição de outras penas em que o infractor tiver in
corrido.

Art. 1320 - A licença caducará:
I - Si della se não fizer uso até 12 mezes da

concessão;

2 - Si o estabelecimento licenciado for trans
ferido a outrem sendo a firma successora obrigada a

requerer licença nova.

Capitulo VIII

ESTABELECIMEN10S

INCOMMODOS,

INSALU

BRES OU PERIGOSOS.

Art. 1.3.30 - Sãü prohibidos na cidade estabeleci
mentos indutriaes que, por sua natureza, incommo
dem a vizinhança, sejam nocivos á saude, ou amea
cem a segurança de pessoas e bens.
ê 10- Esses estabelecimentos serão classificados
na tabella que a Prefeitura organi7ar.

ê 20 - Será incluido na tabella qualquer estabe
lecimeüto novo ainda não conhecido, que, ouvido o
Director de Ilygiene ou o Director de Obras, for da
ordem dos estabelecimentos incommodos, insalubres
ou perigosos.

S .30 - Serão exclui dos da tabella os estabeleci

mentos que, em consequencia do progresso das sci
encias ou dos processos praticos da industria, dei
xarem de ser incommodos, insalubres ou perigosos.

Art. 134. - O requerimento da licença para fun-

ri

-33dar estabelec\mentos industriaes dentre os incluidos
na tacella referida conterá a designação do local e a

distancia em metros das habitaçoes mnis proximas,

bem como a declaração dos f:ns a que se destina.
SI. - A Prefeitura não conceder:'! a licença sem
ouvir o Director da llygiene e o Director de Obras,
os quacs para informar visitarão o local e poderâo
exigir d0 requerente todas as informações que jul
guem convnientes.

•

S 2. - Se o despacho for indeferindo, será ocaso
ex-officio enviado á Camara que, si estiver reunida,
ou em sua primeira reuniã0, resolverá.

""

cença t'special, vender substancias inflammaveis ou



•

Art. I35.-Nenhum negociante poderá, sem li

eXIJlosivas
S uni co -O requerimento de licença ha de de
clarar especificamente as substancias ou mercadorias,
para que se pedé .

 

Art. 136. -- Será mantido o Deposito Municipal

de Inflammaveis onde serão acommodadas todas as

mercadorias inflammaveis ou explosivas, sendo rigo
rosamente prohibido a todos, negociantes ou não,
conservarem dessas mercadorias em suas casas, maior
quantidade do que a dctermináda nos paragraphos
deste artigo.
.

"
\.

-

SI. - Só é perrnittida a venda de polvora fina
em pequenas latas fechadas até o peso de 500 gram
mas, não podendo
ter o negociante em sua casa
mais de 25 kilos.
S 2. - Parll a venda diaria cada negociante só
pode conservar em seu estabelecimento no maxino:
1fl caixas de tormicida; 10 de kerozene"; 5 de agua-raz;
10 llltas Ou caixotes de phosphoros; de outros explo
sivos ou inflammaveis a quantidade que for deter
minada pelo Prefeito.
S ]. - E' absolutamente prohibido ter na cidade
qualquer quantidade de dynamite.

'"

Art. 137 - E' prohibido empregar na fabricação

de fogos artificiaes a dynamite, nitroglycerina e picra
to de potassa.
Art. 138 -A venda de armas depende de licen
ça que será concedida a quem se mostrar habilitado

'"

......

.

.......

-

- 34perante a policia, obrigando-se a não vender a me
nores e pessoas suspeitas.
Art. r 39. - Aos que, sém licença, estabelecerem
fóra da cidade fahrica, ofricina ou deposito dentre os
enumerados na tabcl1a referida no S rO do art. 133, será
imposta a multa de 200$000, podendo par:! garantia
desta ser apprehendidos
machinismos, utencilios e

mercadorias. (Art. 304).

SI. - Essa multa elevar-se-á a 500$000 si () esta
bellecimento for situado na cidade.
S 2. - Para outras infracções das disposições dos

artigos supra a multa será de 100$000.

Art. 140 -No quadro urbano não poderão abso
lutamente sr explorddas pedreiras por
meio de
minas explosivas.
S unico - A exploração de pedreiras situadas
dentro de quatro kilometros do quadro urbano, com
o uso de minas explosivas, depende de licença, que
só será concedida si a pedreira for situada em logar
isolado de modo a não poder causar damno' aos habi
tantes circumvizinhos.

Art. 141.-Quem explorar pedreiras, por meio
de minas explosivas, tem por deveres:

lo-Tomar todas as precauções para que a
plosão não cause dmnos a pessoas e cousas.

ex

2°-Avisar os transeuntes de viva voz, ou por
meio de signLlcs que possam ser percebidos distinc
tamente a cem metros de distancia pelo menos.

Art. 142 -Aos infractores dos artigos 140 a mul
ta de 500$000, si a pedreira estiver no quadro urbano;
se a infracção for do S unico do dito artigo, a multa
será de 100$000.

S. l° -'- Para a infracção de uma jas disposições

do artIgo qr, a multa será de 20$000 si não houver
nenhuma consequencia lamentavel; será de

IOO$OOU

no caso contrario.

S 2°- m qualquer. hypothese, o pagamento da

multa podera ser garantIdo pela apprehensão das pe
Jras e dos iqstrumentos de trabalpo.

-35Capitulo IX

PROTECçAo A'S MATTAS.

CAÇA E PESC A.

FORMIGUEIROS

Art.

141.-E' prohibido o córte

ou a derrubada

de mlttas protcétoras de mananciaes, ou que defen
dam o solo da invasáo de qualquer cur:,o dagua.
Art. 144. - A municipalidade collaborará com o
Estado e a União para a execução de todas as leis
tendentes a evitar a devastação das florestas e a esti
mular a plantação de arvores para formar bosques
nos logares onde convier.
Art. 145. -Será em todos os orçameQtos 'muni
cipaes consignado um premio de um conto de reis ao
proprietario que.
no exerci co anterior, tiver feito
no municipio maior plantação de pinheiros ou ma
deira de lei, acima de cinco mil pés
S uni co - Para o effeito deste artigo não se con
tarão senão as plantas qUE; estiverem vivas.

Art. 146 -E' prohibido caçar no quadro urbano,
e nos subu;-bios dentro de tres kilometros dos limites
do quadro urbano, bem como nos povoadus e á mar
gem das estradas e caminhos.

Art. 147- Só é pf'rmittido caçar nas mattas do
municipio situadasfóra da zona determinada no art. Eln
terior, com autorisação dos re"pectivos proprietarios,
isso mesmo nos mezes de Abril a Julho.
Art. 148. - E' prohibido empregar na pesca dy
namite ou qualquer explosivo ou toxico.
Art. 149 - Aos iqfractores de qualquer das dis
posições supra deste capitulo, a multa de 30$000.
Art. 150. - Os proprietarios ou moradores de
casas, chacaras ou terrenos da cidade e suas povoa
ções até a distancia de um kilometro, são obrigados
a extinguir os formigueiros de formigas damninhas.
S lo-Sempre que o Fiscal Geral tiver noticia de
algum desses formiguClros em terreno particular e ti
ver verificado existir realmente esse formigueiro, inti

mará o proprietario a extinguil-o dentro de cinco dias.

S 2. - Todo aquelle que se sentir prejudicado
p8r formigas vindas do terreno vizinho dará parte
ao Fiscal Geral que providenciará com,) é do seu dever.

-

jI

{.
.

'
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-36S 3. - Sempre que o Fiscal Geral tiyer de, por
parte da Camara, fazer a extincção das formigas exis
tentes nas ruas ou terrenos publicos, procurará com
binar com o proprietario ou inquilino do terreno onde
esteja o principal formig-ueiro, afim de empregarem
os meios necessarios para a completa. extincção,

S 4, - A'quelle que infringir OS!

deste artigo,

OlI que de qualquer forma crear diffjculdades á extinc
ção dos formigueiros, será impost&. a multa de ....
10$000, e o Prefeito mandará extmguir o formigueiro
por conta do infractor.
Capitulo

X

OS MERCADOS E AS FEIRAS.

,. í

Art. 151.-05 mercados municipaes têm por fim
proporcionar accommodações e facilidades para se
rem expostas e vendidas a varejo aos cor.sumidores,
hortaliças, fructas, carne, peixe, aves e outros gene
ros alimenticios, mediante licença da Prefeitura e pa
gos os respectivos impostos.
Art. 152. -A PrefeItura poderá, si for necessa
rio, a bem dos interesses do povo, prohibir que se
jam vendidos dentro ou fora da cidaJe, generos
alimenticios considerados de primeira necessidade,
sem que primeiramente sejam expostos ao publico em
um dos mercados municipaes,durantedous ou tresdias.
S unico - A0s lUIIacwres, tanto o vendedor co
mo o comprador, será imposta a pena de IOOSOOO de
multa, garantida pela apprehensão das mercadorias,
procedendo-se de accordo com o artigo 304.
Art. 153.-Aos proprietarios dos ditos generos
é garantido o direito de exigir por elles, no merca
do, o preço que lhes convier, permanecendo alli pe
lo tempo que quizer, contando que depois de tres dIas
de estadia, paguem o impósto de estadia.
S 1°.-Se houver carestia e se alguem, no fim
de tres dias não abrir preço, para os seus generos,
poderá em obediencia a instrucções especiaes da Pre
feitura, o Admimstrador do mercado intimar o dono
dos generos para que os venda pelo preço corrente.
S 2.0-Se a intimação do Administrador não for
cumprida, imporá elle a multa de 50$000 ao don o

-37das mercac18rias, apprehendendo e depositando estas
que serão vendidas em hasta publica no dia seguin
te, si as mercadorias não forem retiradas do deposito,
depois de paga a multa. Vendidas estas em praça, serão
cobradas a multa e as despesas que houver, sendo
o excedente entregue ao dono.

Art.

154-0

Administrador

poderá, por prazo

nunca exceder.te de seis mezes, alugar a pessoas ido
neas quartos dos mercados pelo preço e mediante as
condições que a Prefeitura determinar, comtanto que
restem quartos em numero sufficiente para accomo
dação de mercadores e mercadorias que eventual
mente se apresentarem.

,

9 1.0 - Passado o prazo do contracto do aluguel,
poderá este ser re;:}ovado
se não houver inconve
niente.
 2.° Os locatarios que 'se recommendarem pela
pontualidade nos pagamentos e pelo seu bom proce
dimento, serão, em igualdade de condições, preferidos.
Art. 155. -- Os locatarios poderão, á sua custa,
fazer nesses quartos as armações e installações que
quizerem, com consentimento espresso da Prefeitura,
comtanto, que não prejudiquem o edificioArt. 156. - Os locatarios que não mantiverem
os seus quartos em perfeito estado de limpeza serão
multados em 20$000.
Art. J 57.-Será rescindido o contncto de locação:

a) Se o locador se atrazar por dous
pagamento do aluguel;
b) Se reincid:r pela
art. anterior;

mezes no

segunda vez na infração do

c) Se entregar-se ao vicio da embriaguez ou do
jogo ou praticar outros actos reprovados.
9 unico- Em qualquer desses casos, serão, pa.
ra garantia do pagamento do aluguel em atrazo ou
de multas, apprehendidas as mercadorias e os trastes
alli existentes, procedendo se de accordo com o a:-ti
go 304.

Art. 15S,-Os locatarios que se utilizarem dos
quartos para vender generos que não sejam determi
nados no art. 151 pagarão o aluguel do quarto em do_

__I

-38bro e pagarão todos
os impostos a que estão sujei
tos os negociantes d fóra do mercado, sem direito
de renovar o contracto de aluguel, findo O seu prazo.
Art. '1 ';9.-São prohibidos no mercado l:lJunta

mentos inconvenientes, danças, vozerios, palavras ob
cenas, impondo-se ao infrrtctor que não attender ás
advertencias do Administrador ou que reincidir, a pe
na de expulsão da praça, sendo-lhe yedada a entrada
alli pelo tempo de seis mezes.

Art. 160.-Empregados municipaes não poderão

negociar no mercado, nem comprar generos por con

ta de terceiros.
Art. 10r .--0 prefeito poderá organizar feiras ou
exposições periodicas e estabelecer premios p,ra
aquelle que apresentar melhores productos.
Capitulo XI

BOTEIS, CASAS DEPENSÃO, INTERNATOS, ETCArt. 162.-A licença para abertura de
interna
tos, de hoteis, de restaurantes, casas de pasto ou pen

são e de alugar quartos, depende de exame prévio do
local pelo Director de Hygiene e pelo Director de
Obras e de sua opinião favoravcl quanto ás condi
ções hygienicas e quanto aos requisitos necessarios
ás casas de habitação collectiva.
Art. 16].- Os proprietarios ou gerentes de qual
quer desses estabelecimentos sâo obrigados a mantel
os sempre bem limpos e especialmente no que se re
fere ao serviço interno.

Art. 164- Ao

infractor das disposições

(,ap!tulo impor-se-á a multa de 100$000.

deste

Capitulo XII

MATADOURO

P.UBLICO.
QüEADAS,

AÇOUGUES.
ETC.

XAR

Secção I-Matadouro
Art. 165, - O corte de gado de qualquer espe
cie, a ser vendido dentro do quadro urbano, só pode
ser feito no Matadouro Publico .

..:....

- 39Art. 1:66. - SÓ' o 'gado sadio c' descançado, a juizo
do Veterinario Municipal,' poderá. ser abatido no
Matadouro.
, , Art. 1,61]) - O Administrador ,do Matadouro re
gistrará diariamente 0' gado destinado ao corte, men
cionando a' côr e a marca da rez, nome do cortado r
e O nome da pessoa a quem, foi a fez comprada.

\ I

" Ar't. ló8. - Ninguem poderá retirar do Matadouro o gado ,abatido, sem que:antes tenha pago o respec
ti,'o imposto.

Art. 16:-A

matança

del",gado

será

feita no

invernol das, ás I4 horas e no verão das 6 ás ltJ..

I

,

Art: 170. - O gado vaccuni será morto pó'r meio

de estylete no bulbo rachidiano e sangrado logo em
seguida, pam ser.-lhe esgotado todo' o s:mgue
, - Art. 171. - O 'Administrador conservará o Ma
tadouro em estado de rigoroso asseio e bem seguros
os

curraes e portões.

Art, 172.' - o estrume do, gado será diariamente
removido para o logúrproprio, donde semanalmente
será retir,ado por quem for- a isso autorizado pelo Pre
feito.
,
Art.. 173'. - A:. caroe, antes de transportada para
os açougues, será carrmbada }llilil ¥.eterinario com a
marca que a Prefeitura designar.

Art. 174. -Os animaes, nd mesmo dia em que
, forem abatidos, serão trasport'ados do Matadouro pelos
'i nteressados.
, Art. 17y.,'-+No regulamento especial do Mata.
douro serão detef.mim,das as" attribuições do Admi
nistrador, do Veterinario e mais empregados, bem
corno as ,penas a que! estão sujeitos.

,

- J I
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I. I 'Secção I [ Açougue5 ' e Isalchicharias

I I Art:. 176. -  carne de gado de qualquer espe
cie esquartejada 30 Matadouro é destinada:
a) - a ser vendida a retalho nos açougues;
b')-'ás pequenas 'salchkharias e&tabelecidas na
cidade.
Art. 1 7í .-Os açougues serão in'Stalladosem casas
abertas, mediante a licença respectiva, de modo a ser

, ...... devidamente

e constantemente fiscalizadas, não só

-_. ....

_ ... -

-40pelos empregados mUl1IClpaCS, como tambcm pelo
povo, quanto ao asseio geral, quanto á qualidade e
sanidade da carne e quanto á fidelidade dos pesos.
Art. 178. - O compartimento em que se insta

\

lar um açougue deve reunir as seguintes condições:
r.a-Area de 16 metros quadrados no minime);
2."-Uma face ao menos adjacente á via publica,



com uma ou mais portas de ingresso;
3."-Portas gradeadas;
4."-Ausencia de janellas ;

5."-5010 cimentado ou ladrilhado;
6."-Paredes revestidas até a altura de 2 metros
de azulejo ou de material impermeavel, que offereça
as mesmas garantias do azulejo, quanto á facilidade e
perfeição da limpeza;
7.a-Pintura a oleo, uma vez cada

anno, ao me

nos, na parte das paredes não revestidas de azulejo,

bem como no forro ou e:,tuque e ndS madeiras e fer
ragens das portas.

Art. 179 - O apparelhamento iQdispensavel aos
açougues terá as condições segui ntes :
1."- Os balcões terão armação de ferro e serão
cobertos de marmore ;
2."-OS estendaes, ganchos e outros utensilios
serão de ferro polido e se conservarão á distancia de
meio metro pelo menos das parede& ;

3." - Os instrumentos de corte e de pesagem das
carnes serão de metal;
4." - Para o corte de ossos serâo
somente serras e serrotes de aço.

empregado:>

An. 180 - Só será concedida a licença para aber

tura de açougue depois de yerificado que a sua ins.,.
ta'lação reune as condições exigidas pelos artigos

178 e 179.
Art.

181.-E' prnhibida terminantemente a

ex

posição de carnes nas portas dos açougues.

Art. 182. -A carne encontrada no açougue em
estado de putrefacção,mesmo em começo, será imme
diatamente a'pprehendida e enterrada pelo Fiscal Ge
ral, depois de examinada devidamente, do que será
lavrado um auto circumstanciado,
com audiencia
do açougueiro, assignado pelo Fiscal com duas teste
munhas, impondo-se ao infractor a multa de 100$000.

""-"
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Art. 183.-05 cortadores ou vendedores de car

ne em trabalho no açougue, usarão um avental branco,

bem limpo, cobrindo-lhe a parte exterior do corpú,
desde o pescoço até os joelhos.
Art. 184-Não poderão empregar-se nesse servi
ço pessoas que soffram de molestias infecciosas, con
tagiosas ou r0pugnantes.
Art. 185, - Terminada a venda diaria, serão os
açougues, de prompto, bem lavados com agu8 abun
dante em todos os seus pontos, bem como os instru
mentos de trabalho.
Art. 18b.-As salchicharias, em pequena escala,
poderão mediante licença ser admittidas na cidade,
comtanto que :

Lo-Não utilizem senão carnes de aninaes abati
pos no Matadouro ;
2.o-Reunam todas as condições hyglenicas dos
açougues;

].o-Não utilizem objectos de cobre, mesmo es
tanhados ou revestidos de chumbo ou outro metal.
4.0- Não sejam estabelecidas 1).OS mesmos com
partimentos destinados aos açougues, juntamente com
estes.

Art. 187. - As infrações dos artigos
ção serão punidas da seguinte forma:
Lo-Se a infrar,ção consistir em vir

desta
a

sec

faltar ao

estabelecimento uma das condições dos artigos q8 e
179, será o infractor multado em 50$000 e intimado a
prehencher a (\ita, condição no prazo de tres dias,
sendo cassada a licença no caso de desobediencia.

2.o-Si

for dos

artigos

181,

18], 184. e 185. a

multa será de )0$000, sendo cassada a licença ao rein
cidente.

Secçâo lI! - Transporte-de carne.
Art. 188. -. Os carros para transporte de carne
serão cobertos e fecharias com venezianas por todos
os lados, conforme o typo adaptado pela Prefeitura.

Art. 18q.-N os carros a carne será penduràda em
pregadores de ferro presos a travessões de madeira
ou de ferro.

J
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Art. 190.--05 carro.sserão

.'

lavaJ05 diariamente

e os c )nductores servirão sempre limpos, não poden
do fazer remoção ;dacacne dos carros para

!

L

os

açou

gues\ sem que sejam estas accondicionadas em pan
nos grossos e limposl de modo que ,os conductores
não as punham sobre suas vestes.
Art. 19I.-A carne será. conduzida do Matadou
ro p&ra os açoug"u,es da., 14 horas em diante no inverno,
e drls 15 em diante, ,no verão .
..

Secção

V - Contrabandos de carne.

Art. 192.-Serão considerados contrabandos:
I) Ter em deposito ou vender na c.idarle ou
transpor Lar para a cidade carne 'VE)rde .de gado de qual
quer especie abatido fóra Jo matadouro.
2) Ter em deposito, transportar para o commer..
cio ou vender fóra do quadro urbanb carne ,verde ou
sêcca de gado abatido clandestinamnte, isto é não
carimbada pela Municipalidade .

. 1.3

TeIlxa,. 'leada sem licença.

Art. 193. -Ao contrabandista impor-se.à a mul
ta de 500$000, si o contrabando for Ide n. 1, do artigo
192.

S 1.°-,-0 contrabando dos numeras 2, e
artigo 192 é punido cem a multa de 300$000.

3

do

S 2.0 -Se ,o contr&bandista for açougueiro licen
ciado,a pena de Ulúlta será sempre accrescida da cassa
ção da licença respectiva.

S 3.0-Em qualquer dessas hypothesese licito ao

Fiscal fazer inutilizar a carne, que encontrar, não
rimbada, em poder do infractor.

ca

Art. 194-Considera-se tentativa de contrabando
o facto de encontrar-se em estrebaria, terreiro ou
quintal de um açougueiro gado ,de qualquer especie
que possa ser abatido; de modo a illudir. a fiscali
zação; esse facto será punido com a multa de 100$000,
garantida com a apprehensão dos animaes eu relação

.aos quaes proceder-se-à de accordo com .o..artigo 73.
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'Captulo XIII

AS VACCAS E O LEITE. ESTABULOS
TREBAHJAS
Sccçào

E ES

r.- As vaccas

Art. 195. -Todas as vaccas

estlbuladas ou não,

,destinadas a fornecer leite ao consumo publico ou par
lticular. no Municipio,deverão ser annualooente
ma.
triculadas na Prefeitura.
Art. 196.-Não serà matriculada a vacc'l que não
,estiver em perfeitas condições de saude e vitalidade,
'o que será verificado emexam ll1linuciQ)so e cO'1lpleto
feito pela Directoria de I;Jygiene.
Art. 197.-Se do exame resultar quea vacca é tu
'berculosa ou está atacada de outra molestia incuravel e
transmissivel, será ella i.solada .e marcada a fogo em
:Jogar bem visivel 0m letra R, que quer dizer regei ta
,da, send0 inscripta em livro especial donde constará
,o nome do proprietario, signaes caracte' isticos, si
tuação do esta bulo, motiv0 da regeição, idade do ani.
mal e o numero da mat.ricula, si já estiver matricu
llada.
S unico-'Em seguida sera intimado o p 'opne
tario a enviaI-a ao Matadouro, ne prazo de 24 horas'
para ser abatida, sendo a sua carne 'inutilizada
de
modo a não servir para alimentação e sim somente
para fins industriaes.
Art. I98.-Quando o Veterinario v:erificar em
:algum estabulo a xistencia de algu l1a vacca
ataca
da de m0lestia curavel, providenciará para ser ella
tratada e medicada, por .conta do proprietario respe
,ctivo. não podeno ser matriculada nem forneoer lei
te para o consumo a '"Ites de curada.

Art. 'I99.-1E' expressamnte prohibida a v:enda
,de leite de vacca extremRmente magra.
Art. oo-:Os serviços de fiscalização das vaccas
Ileiteiras e do leite està afecto á Directoria de Hygie

'1ile que agirá directamente ou por intermec\io do Ve
rteril'lado e de outros fjscaes e agentes sanitarios,
(,on:f{l)time .0 res,pecti vo regulamento,

)

l

I

-44Art. 2.) T • N ãa poderá ser tratador Je vaccas
ou empregDdo tJl)S trabalhos de leiteria quem soffrer
ele molestia transmissivel ou repugnante ou de affec
ção parasltaria da pelle, sob pena de ser apprehendiJo
e inutilizado o leite destinado ao consumo.

Art. 202.--1mpor-se-á a multa de ,o$oco :
a)
A'quelle que occultar vaccas ou embar3çar

de qualquer modo o respectivo exame;

b)-A'quelle que procurar de qualquer maneira
directa ou indirectamente furtar-se ao cumprimento

de qualquer disposição desta secção.
'
Art. 20,-Em qualquer hypothese ê licito appre
hender e dzpositar uma cU mais vaccas ou outro ani
mal <io infractor para garantir a ,:obrança das multas
e o cumprimento da lei.

Secção II - O

Leite.

Art. 204.-SÓ' po'icrá ser offerecido á venda, nes
fa cidade, leite perfeitamente puro e sadio.
Art. 20, - Haverá em pontos convenientes pe
quenos postos de inspecção, dotados de apparelhos
necessario, para o exame do leite.

Art. 206.-Feito o exame, o agente encarregado
desse serviço dará ao portador do leite um attestado,
.E,i o producto for' de boa qualidade, sellando as vasi
lhas qne o contiverem.
S unico.-O attestado será apresentado aos fis
caes municipaes e £0 consumidor sempre que estes o
e}'igirem.

Art. '207.- Quando o leite for adulterado somen
te pela addição de agua, será immediatamente inutili
zado; e si for verificada a addição de substancias no
civas á aúde, será o producto da mesma maneira inu
tilizado e o proprietario multado em ,0$000.
Art. oS.-O leIte que for exposto á venda, sem
ser previamente submettido a exame no posto res
pectivo, será apprehendido e inutilizado, sendo o seu
proprietario multado em 10$000.
Art. 209.-0 leite será vendido em g1rrafas de
vidro tapadas, devendo as garrafas e as rolhas res
pectivas ser rigorosamente lavadas antes de utiliza
das.

I

'-
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S unico. -Será pcrmittiC10 o tr.:ínsportc do leite
em vasilhas de louça GU de folha de Flandres, em se
tratando de grandes fl rnecimentos ás habitações col
lectivas, ( u casas Cf,mmerciaes de lacticinios, deven

do as mesmas vasilhas ser providas de tubo e
das a cadeado.

fecha

Secção lI! - Estabulos

Art. 2IO -São ab::.olutamente prohibiJos os esta
bulas [la zona central da cidade; só serão permittidos

lóra

dessa zona o;; que

guintes:

I"

reunirem as condições se.

O pé direito terá 4 metros de altura

pelo

menos:

2. a

Será isolado do solo por um revestimento im

permeavel de 20 centimetros de espessura pelo me
nos, com o declive neces:>aria para facil escoamento
dos liquidas;

3'"- Será dotado de calhas impermeaveis ne
cessarias para a conducção dos liquidOs até os ralos

de esgotos;

4.a - Será isolado das demais edificações;
5." - Terá ampla ventilação;

6."- Terá installação de agua e esgoto, salvo si.
for situado em rua ainda não datada desse serviço;
7" - O compartimento de cada animal terá no
minimo dois metros de largura por tres de compri

mento;

S.a_ Haverá.

como complemento do

uma area livre propria para

J1laes de dia, em pleno ar.

estabulo,

a permanencia dos ani

S unico - Os estabulos actualmente existentes

que não estiverem de accordo com a disposição supra
deverão ser remodelados no prazo que for arbitrado
pela autoridade competente, não podendo ser supe

rior a tres mezes, a contar da intimação.

Art 211 Nenhum estabulo será admittido no qua
dro urbano sem licença, que será só concedida depois
que a fiscalização verificar e informar que o estabulo
reune as condições do artigo 2IO.

..,

-
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Art. 212.- Rigorosissimo serú O asseio ULJS cs
tabulos que serão diariamente lavados e desinfectados,
devendo os detrictos ser diariamente removidos.
8 unico - Quando a remoção não puder ser feita
immediatamente, os detrictos deverão ser depo::.ita
dos em caixas revestidas internamente de folhas de
Flandres e bem fechadas.
Art. 21).-Todos os estabulos serão caiados de
seis em seis mezes.

Art. 214-As sargetas serão diariamente irriga

das com leite de cal.

Art. 21)-Será multado em 50$000 todo aquelle

que tiver esta bulo não licenciado.

8 r. - Os actuaes donos de estabulos serão inti
mados a tirar licença no prno de oito dias, ficandCJ
sujeitos á dita multa si não obedecerem.

 2. - Ao infractor de qualquer outra disposição
desta secção será imposta a multa de 10$000, podendo
ser cassada a licença no caso de reincidencia.
Secção IV-Estrebarias.
Art. 21b -Fóra da zona centrai da cidade, po

dem ser mantidas estrebarias para cavallos, devendo
. ellas reunir as condições exigidas para os estabulos,
applicadas as disposiçõE's dos artigos 210, 211, 212,
21) e 215°.

Art. 217. - As estrebarias actualmente existen
tes em ruas centraes da cidade serão removidas no
prazo determinado. pela Prefeitura, não podendo esse
prazo exceder de um anno, a contar da intimação.
8 unico - As existentes fóra da zona central, e
que não estiverem nas condições do artigo 2 lI. serão
remodeladas liO mes:no prazo.
Capitulo XIV

(ASAS DE JOGOS.

DIVERSÕES PUBLICAS

Art. 218-Dependem de licença municipal:
r. - Casas de jogos de bilhar ou de bóIas, com

prehcndido

o

foot-ball;

-472. - Theatros,

phos;

comprehendidos OS cioematov,ra-



3. - Quaesquer espectaculos

ou

dive.rtimentos

publicos;
4. -Armação de circos para espectaculos, deven
do o local ser designado pelo Prefeito.
 uniCO.-Ao infractor multa de 100$000 ..
Art. 2Iq.-Será gratuita a licença para levanta
mento de coretos destinados, a musicas nas ruas ou

praças, bem como de postes' para ornamentações, por
occasião de festas nacionaes ou commemorativos de
grandes factos da historia patria, designando o Pre
feito o local mai apropriado a esse fim.

 r. o-Os encarregados ou promotores dessas fes
tas são obrigados a logo depois dellas, remover todos
os coretos e postes, repondo as ruas e praças em seu

anterior estado ; ob pena de 100$000

de multa, sen-

do a remoção e os reparos feitos pela Prefeitura, a
.custa. do infractor, apprehendidos e depositados os

1

S 2.-Para effectividade dessa disposição a li.

l

materiaes

(art. 304).

cença não será concedida sem que seja requerida por
pessoa i .ionea que declare responsabilizar-se pelo CUIY:primento da obrigação exrressa no SI".
Art. 220. -E' tamhem. prohibido o jogo de en
trudo.
Art. 221. - Ao infractor do
artigo nnteiror

será

imposta

a

multa

de

20$000,

sendo

pelos

guardas municipaes apprehendidr)s e inutilizados os
objectos destinados ás diversões referidas nesse ar..
tigo.
.....

Art. 222.-E' abolutamente prohibido o Cama
vaI, a não ser nos dias designados no calendario pa
ra
esta festa.
Art. 22,;.-As sociedades e clubs carnavalescos

só podem fu'nccionar mediante licença annual da Pre

feitura,responsabilisando-se os seus directores por to
dos os abusos que occorrerem.
 LO - Os prestitos
carnavalescos
observa
rão fielmente a ordem e o itinerario determina
dos pelo Prefeito. e publicados na imprensa, sob pena

de J 0$000 a 20$000 de multa.
 2.°-0 Prefeito agirá de accordo com o Chefe

----

.
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á disposi

c,.ão deste ..para a manutenção da ordem.
Art. 224.-São livres as festas religiosas nos
templos e permittidas as procissõr:s, nas ruas e pra
ças.

.

 unico.-Os foguetes e fogos de artific)o muaes

nessas festas só serão permiltidos nas praças, em dis.
tancia conveniente da s casas e da agglomeração do
povo, sob pena de apprehensão e multa de 20$000.
Capitulo XV

CEM ITERIO:; E lNIIUMAÇÕES.
Art. 225.-05 Cemiterios do Municipio são pu
hUcos, competindo a sua /undação, policia e admi
nistração á Municipalidade e sendo prohibida a fun
dação de cemiterios particulares.

S urllco.-A

Prefeitura

assumirá, por

agentes

seus a administração dos cemiterios particulares que
actualmente existirem no Municipio.
Ar1. 226.-A area dos cemiterios será conveni
entemente nivelada, arborizada e cercada.
Art. 227.-As sepulturas formando ruas e qua
dras rectangulares serão alinhadas e numeradas, con
servando entre si a distancia de meio metro pelo
menos.

Ar1. 221:). - Cada inhumação ou enterramcnto em
jazigo commum, isto é sem carneiro ou catacumba,
será feita em sepultura especialmente aberta com 2
metros de profundidade, por 80 centimetros de largu
ra, no mini mo, sendo a profundidade,
caso de molestia transmissive1.

de
.

2Jn,50

no

Art 229.-0S enterramentos dependem:
a) de haverem decorrido 24 horas
depois da
morte, salvo casos de signae de adiantada decompo
sição, evidentes antes de passado esse tempo, ou no

caso em que a inhumação

immediata

for ordenada

por autoridade competente, a bem da saude

publica.;

b) de ser exhibida ao Administrador do Ce
miterio a certidã') do registro do obito de accordo
com a lei, feito no cartorio do Escrivão do districto
em que o obito se deu, salvo O caso de não ser o es-

.

,
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crivão encontrado nas primeiras 24 horas, ou o caso
d e molestia
transmissível, em que o enterramento
poderá ser feito por ordem escripta da autoridade po
licial, á vista do attestado de obito.
S unico.-Os attestad1s são em regra passsados
por medicos formados e na falta destes por autorida

des civis. d.eclarando: nome, idade, estado, naturali
dade, filiação, causa da morte, residencia do finado
e se é indigente ou não.
Art. 2 <o - Se for conduzido um cadaver ao Ce
miterio sem que o seu ohito tenha sido registrado, o
respectivo Administrador deixará debaixo de guarda
docadaver, exigipdo o cumprimento da lei e dando
parte incontinenti á autoridade polici,,}.
9 Lo-Dentro de 12 horas, o Administrador, si
outras providencias não tiverem sido tomadas pela po
licia, procederá.elle proprio, diante de duas testemu
nhas, a um exame externo do cadaver nu e lavrará dis
o um auto minucioso que assignará com as mesmas
tetemunhas, permittindo em seguida a inhumação.

S 2. '-Procederá o Administrador peja mesma
forma prescripta no  anterior, caso Dão haja autori
dade policiAl no Jogar ou esta se ache ausente.
S 3. -Em qualquer casO cumpre-lhe communi
Cf r o facto á Prefeitura enviando-lhe o auto d que
trata OSl.o

Art. 23 r.- Não se poderá exhumar cadaver nem
nb ir sepulturas se não depois de decorridos 3 aDnos

I,) I
'I
,

I

da data da innumação, exceptuudos os CI'lSOS de ne
cessidade para avefl{2uação de crime, mediante rcqui
sição de autoridade competente.

 unico-Em casos especiaes poderá o Prefeito,
ouvida a Directoria de IIygiene, permittir a exuma
ção em prazo menor.

Art. 232.- E' prohibido nos cemiterios, fazer
reuniões tumultuosas, caminhar sobre sepulturas, to
car em objectos depositados sobre elIas, praticar qual
quer acto que importe em desrespeito aos mortos.

Art. 233.-Em sepulturas de pessoas mortas de
molestias transmissiveis, epidemicas ou não, lançar
se-á sempre grande quantIdade de cal antes de e co
brir com terra o caixão.

.-=--

...
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Art. 234.-E' livre a toda pessoa fundar um ja
zigo perpétulJ para seus parentes,
adquirindo por
compra o respectivo terreno.
 I.°-A não scrnocaso acima, o direito á se pu I ..
tura extingue-se passados 5 annos, depois dos quaes
será por edital annunciado que vão ser exhuml:ldos os
ossos alli existentes, os quaes serão incinerados, se
dentro de um mez não forem reclamados por quem de
direitn.

t

 2.o-Emquanto não houver forno para incine
ração dos ossos, serão estes inhumados em lugar a
isso especialmente destinado, dentro do cemiterio.

Art. 235.--E' permittido dar' sepultura em um
só logar a duas pessoas da mesma familia que falle
cerem no

mesmo dia.

Art. 236.-0 Administrador satisfará quanto posivel o desejo do encarregado do enterro ou da pes

soa da familia do fallecido quando preferir que
rlhumação se faça no tumulo de um parente.

a

I

Art 237. -Nenhum enterramento se fará sem o
competente registro feito pelo Administrador em lí
vro proprio.
Art. 238.-No Regulamento dos Cemiterios se
rão determinadas as attribuições do Administrador e
mai(5 empregados e 3S penas a que o mesmo Admi.

I"

nistrador está sujeito, podendo elle impor aos seus
suhalternos e'a qualquer pessoa que infringir as dis
posições deste capitulo penas dp, multa de 10$000 a
50$000.
S un ieo- Um dos Fi seaes Geraes visitará uma vez'
por mez ao menos, ,os cemiterios de fora do quadro
urbano e prestará ao Prefeito informações a respeito
do estado geral desses cf'miterios e da acção do res
1'ectivo Administrador.

,

Capitulo XVI

TERRENOS M UNICIP AES

i

L

Art.

tionados

239.

-

Os

ou cahidos

terrenos

devolutas

aban

em commisso, l' e r te n c e n t es

-51de) Municipin, serão cnl1cC'llido; ('111 h:lsta publica, por
emphyteuse i .,to é por aforamento perpétuo, ohservad;tS
as dbpos1çães dos artigos 6,8 a 694 do CQdigo Civil.
Art. 240-Cada carta de aforam.'nto não com
prehenderá mais do que a arca de t>.ooo mtros q ua
drad,)s sendo permittida a concessão de ClOCO cartas
de aforamento no maximo a cada pesso8.
Art'. 24 I -A hasta publica será realizada por or
dem ex-officio do Prefeito ou a requerirr.ento de qual
quer interessado.
 I.O-O terreno posto em praça deve estar me.
dido e demarcado.
S 2.° -O edital de praça erá affixado nos 'oga
res do costume e publicado pela imprema, declaran-.
do : -a situação, área, limites e servidões do terreno,
o seu preço minimo e o dia, hora e lagar da praça.
S ,.-A praça será processada na forma com
mum e com os mesmos eífeitos das praças judiciaes,
tanto em relação á Municipalidade como em relação
ao arrematante.

S ).o_Em seguida á arrematação, será lavrado
no livro proprio o contracto de emphyteuse, pagos os
impostos e emolumentos devidos.
Art. 242 - O contracto de emphyteuse con
terá, ale.m da data e do nome do emphyteuta :
a)
Situação e limites do terreno concedido, sua
área, extensão e largura;
b)
Menção das servidões existentes e que de
vem ser respeitadas;
c) Obrigação para o mesmo emphyteuta de fechar
o terreno e aproveitaI o no prazo de um anno, sob pena
de perder o seu direito, salvo caso de força maior de
vidamente provado;
.
d)
Declaração de não tereffeito contra. a Municipalipade a transferencia do terreno concedido, que
não for feita ou averbada na Prefeitura, mesmo após

o resgate de que trata o artigo 693 do Codigo Civil.

Art. 24 -Os requerimentos de transferencias;
serão dirigidos ao Prefeito, assignados pelo emphy
teuta ou alguem a seu rogo com duas testemunhas, si
el1e não souber ou não puder assignar ou pelo seu pro
curador legal, com firmas reconhecidas peloTabellião.

,
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S unico - e o transferente for casado assignará

( I
S " t

tambem

sua mulher.

Art. 244 - Nenhuma trnsferencia será concedida
sem que pela Directoria competente se veriflque e
se iQf ,rme seha, em relaçã. ao terreno, atrazo, quant<-l
ao pagament'""l do foro ou laudemio e outra qualquer

t-lxa ou imposto sobre o mesmo terreno e suas bem
feitorias
Art. 245 -- Depois de pago o laudemio em atra
zo até o ultimo anno anterior, será feita a transfe
rencia, considerando-se o adquirente ohrigado relo
laudemio do anno ainda não vencido, em que a trans
ferencia e requerida e tei ta.
Art. 246-A transferencia é inexistente se não
consta. de um termo lavrado na Prefeitura e assig
,nado P .:llos interessados, contendo os requisitus do
art.

242.

Ar1. 247 - O que adquirir o terreno por heran
ça requererá a averbação desse facto. apresentando
certidão da partilha e da sentença passada em julgado.
Ar1. 248 - A transferencia poderá ser requerida
pelo pn'prio adquirente:
a) - que já à tiver obtido por escriptura publica
e apresentar a certidão desta;
b) - que tiver adquirido terreno por adjudicação
judicial e apresentar a carta respectiva.
Art. 249 - O foreiro ou emphyteuta qlle occu
par maior área de terreno do que a dec1<1rada na sua
carta, poderá requerer o excesso, pagando todas as
despesas da concessão, bem C0mo os foros e multas
relativos a esse excesso, desde o momento da occu
pação, não respondendo o foreiro pela occupação an
terior á sua.

Art. 2')0.-Aos foreiros ou adquirentes dará a
Prefeitura trasladu ou copia authentica dos termos do
contracto, com a planta do respectivo terreno, pagos
os respectivos impostos e eiIlolumentos.
Ar1. 251.-As transferencias serão averbadas no
titulo legal que for apresentado pelas partes.
Ar1. 52-Todos os aforamentos são resgataveis
30 annos depois de constituidos, mediante- o pagamen
to pelo foreiro de 20 pensC)es annuaes.

-' 53Capitulo XVII

CAMINHOS E ESTRAO.\S
Art. 253. - SãrJ estradas geraes as que commu
nil:amos quarteirões, a cidade e os povoados entre si;
são camiúhos ou estradas vicinaes as de menor tran
sito. proprias pará levar os moradores ás estradas
geraes.

Art. 254.-As estradas geraes serão feitas e re
paradds annualmente, nos mezes de Março, Abril e
Maio, elos proprietarios, foreiros, aggregados cu mo
radores dos quarteirões atravesados por essas es
tradas, sendo as pontes construidas ou reconstruidas
á custa da Municipalidade,

Art. 255. - Esses sérviços de construcção e

re

paração serão exC'culadospela Municipalidade:
1:I)
quandt I a sua execução for dispendiosa ou
supe'rior ás orças daquelles a quem cum prir executal-os;

b)

n

quando o dever imposto pejo artigo anterior

I"

não for cumprido.
Art. 256.-Os trabalhos de cocstrucção ou reparos de- estradas, terão andamento, em regra, a começar da cidade ( u das povoações.
Art. 257.-0S caminhos ou e:::tradas vicinaes se
rão feitos e conservados de commllm
accordo entre
todos os moradores que delIes se servem, conforme
v costume local, com ou sem intervenção da autorida
de municipal.
Art. 2,;8.- E' prohibido o cárte de arvores á bei
ra das estradas e caminhos, bem como extrahir ou
retirar das estradas e caminhos areia, saibro ou pe
dras; sob pena de multa de 208000 co.m obrigaçãO d
reparar o damno.
Art. 25q - Sá á distancia de 3 metros contados
da beira das estradas poderão ser abertos valIos ou

l,

regos marglDaes.

S unico.-Os vallos ou regos já existentes, á
distancia menor, deverão do lado da estrada, ser cer
cados de frechame, varejões ou arame em toda a sua
extensão.

-

':.
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Arl. 260. -A ningucm é licito cmbarapr de q ual
quer forma () transito publico nas estralas ou cami.

n hos, qut'r de dia quer de noite.
Art. 26r. -São applicaveis em relação aos en
contros de vehicu10s, na estrada e ao transito nas cur
vas e nas bifurcações de estradas, as disposiç)es dos
artigos 8q a q I.

Art. 262.

Só em caso de necessidade verificado

pela Fiscalização, poderão

permittidos

portões

nas estradas geraes, na linha das cercas de
particulares atravessados por essas estradas.

terrenos

S

ser

unico. - Todos os transeuntes são obrigados a

1echar os portões immediatamente depois de sua pas
sagem ; sob pena de multa 20$000.
Art 263.-A policia das estradas será feita pela
Directoria das Obras Publicas, tendo como agentes:
a)
O Fiscal Geral e os Guardas, que, ás ordens

deste, forem incumbidos do serviço de

fóra do qua

dro urbano;
b)
Os Inspectores Municipaes.
Art. 264.-0 imposto de viação será cobrado de

,"'"

I'

,;:.

uma só vez, no mez de Julho de cada anno, sendo
delle relevados todos os que cumprirem o devor preso
cripta pelo artigo. 254.
Art. 265. - O cargo de Inspector Munidpal se
rú exercido pelo Impectores de Quarteirão, poden
do ser nomeada outra pessoa, mediante representação
do Fiscal Geral.
S Lo-Esse cargo será gratuito, mas o respecti

vo funccionario, durante o seu axercicio, será dispen
sado de pagar impostos municipaes.
S 2.0-Ao mesmo tempo que o Inspector, para
substituil o em sua ausencia, ou em seus impedimen

tos eventuaes, será nomeado um Sub-Inspector, sob
proposta do Fiscal Geral.

Art. 266 . ...:..Sempre que existir mais de uma

es.

trada ou caminho que, passando por um mesmo ter
reno, conduzam ao mesme) ponto. poderá por despa

cho do Prefeito, ouvida a Directoria

de

Obras Pu

blicas, er supprimido o caminho ou estrada de me
nor transito ou o que não seja considerado absolu
tamente necessario

S

unico- Todo aquele q ne violar 

resolução

1-,

- '):>-.
do Prt'feito, rca'r>rinJo o CRnli 11) OU
str;l,la 'lU\' ror
trancado, será punid) com a mult I de !i"J$dOU. cor
rendo pur SU'l conta ,b eles e .... s que e tiz,'rcm p<1 <I
novame:lte fechar a cs rJda <.u call.in!lo.
Capitulo XVllI

TAPAGEM DAS PROPRIEDADES RURAES
Art.. 267.-0 proprietario ou o emphyteuta tem
o direito de cercar, murar, vallar, ou tapar de qual
quer modo o seu terreno, nas condições expressas no

artigo 588 do Codigo Civil.
Art. 268.-São

consideradas cercas de lei, para

o effeito do  unico do artigo 80 : muros, cercas de
taba as, de tranqueira, de páo a pique ou
de arame
com 8 palmos de altura.
Art. 269.-Não é permittido, á beira de estrada
publica, nenhum tapume que não seja situado á ds
taneia de um metro pelo menos do limite do leIto da
estrada.
Art. 27o.-Dentro da cidade
e das povoações,
são permittidos os tapumes de sebes vivas, somente
nas divisões interiores de cada terreno.
Art. 27I.-Todas as cercas, á beira das estradas,
serão feitas de forma que não
possam .::ausar qual
quer damno aos transeuntes.
Art. 272. - A infracção de qualquer das dis
posições dos artigos deste capitulo será punida com
a multa de 30$000, com a obrigação de remover ou
alterar as cercas feitas contra o determinado nos
mesmos artigos.

Capitulo XIX

SERVIDÕES
Art. 73.- Não é permittido a pessoa alguma
apropriar-se de estrada publica, mudaI-a ou estreitaI-a,
arbitariamente.

Art. 274.-Ninguem poderá, sob qualquer pre

texto, tapar ou mudar o curso da.s aguas de
publica.
I

servidão

.

•.,fI,_:
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Ari. 275. - E' P ohihi() destruir f1guad 15, p.n'u
pir valetrs OI] boeiros, damnificnr tanques,
açudes,
pontes, atteTfados, etc., de utilidade publica.
Art. 276-Ao infractor de qualquer das dispo
sições supra será imp( ta a multa de 50$000. cor
rendo por SU1 conta a reparação ou reposição da
obra em seu anterior e::.tado.
Ari. 277-Na mesma multa de :'0$000 incorrei
todo aquelle que causar qualquer damno nos edifi
cios e monumentos, jardins e parques publicas, bem
como nas fachadas dos edificios,muros e gradis para
ticu lares etc.
Capitulo XX

rIYGIENE

Ari. '178. - O Regulamento Sanitario conterá não

só a distribuição das funcções do pessoal adminstra
Uvo, mas tambem todas as disposições de policia sa
nitaria ou de prúphylaxia geral especifica, punindo

as infrações com multas de 10$000 a 200$000.

Art. 270. --- Logo que se Vf:rifique qualquer oh
staculo no funccionamento regular do encanamento da
agua e do exgoto de q ualq uer casa, deverá o morador

respectivo dar parte do 'facto á repartição de Aguas
e Esgotos, para providenciar sobre o caso.
Art. 28o.-As caixas particulares de distribuição
de 8gua serão periodicamente lavadas e conservadas
em estado de rigoroso Ilsseio.
Art. 281.-E' prohibida a habilitação
em casa
que não tiver encanamento de agua e esgoto ou O não
tiver ]i g8do á rede geral, sendo situada em rua dotada
desse serviço; sob pena de 100$ '00 de multa paeu o

r;

senhorio e ,oSooo para o inquilino ou 150$000 se o
proprio dono for morador da casa, ficando esta in
terdictada.
S I'-Essas multas serão impostas, se, devida
mente intimados, os il1fractores não promoverem o
prehenchimento da falta do encanam nto e esgoto no
prazo de seis dias.
S 2' --Em seguida  Prefeitura mandará fazer na
casa a c:lnalisação de agua e esgotos, por conta do
proprietario.

-57Art. 282. -

Os

proprietarios

são

obrigados

a
renovar
annualmente
a
pintura
exterior de
seus predios, se esta não for o oleo e triennalmente
a que for a oleo. Pena de ser a pintura feita p<:'la
Prefeitura a custa do proprietario, alem da multa de.
terminada no Regulamento de Hygiene.

Art. 283.-As casas de habitação collectiva e as
villas operarias não poderão receber numero de ha
bitantes superior ao da lotação que for determinada
pela Prefeitura.
Art. 284.-Será determinada a limpeza das ruas
e praças por meio de vassouras automaticas e irriga
dores.
S unico.-O serviço de varredura das ruas e pra
ças será feito á noite, depois das 23 horas.
Art. 285.-A remoção do lixo das habitações é
obrigatoria.
SI.' - O lixo será collectado em reservatorios
estanques e cobertos.
S 2. '-Em carros apropriados a Prefeitura fará
diariamente remover o lixo e dar-lhe.á destino conve
niente.
Art. 286.-Todo o estabelecimento de qualquer
ordem e todas as habitações serão uma vez por mez,
ao menos, inspeccionados pela Directoria de Hygiene,
cujas determinações. de accordo com o respestivo Re
gulamento, serão cumpridas rigorosamente, a bem
da saude publica.
Art. 87. -Quanto ás padarias o Regulamento
de Hygiene porá em vigor as disposições da lei mu

nicipal n.

31 de 25 de Abríl de

1913, podendo

ser

cassada a licença á padaria infractora, sem prejuizo
da multa em que incorrer.
SI. '-A Prefeitura desenvolverá a fiscalização
d'l fabrico do pão para que elle seja sempre feito com
farinha e outros componentes da melhor qualidade e
tenha o peso de 85 grammas.
S 2. '--A prefeitura procurará estabelecer con
cursos de pães e conferirá premi os áquelles que du
rante o anno fornecerem ao cunsumo o melhor pão
sob todos os aspectos. Em instrucções especiaes da
Prefeitura serão determinadas as condiç:)es dese con
curso e da constituição do jury respectivo.

I

I

-------

- Jr;-

O'

I

S

Art. 28'3. -Todas as harbearins cst-lbeleciJas na
cidade terã'> apparelhos necessarios para completa des
infecção ele navahas, pentes. escova e demais ins
trumentos cnncernentes a tacs estabelecimentns.

 r.' -Ne'lhum desses

r

instrumentos

pode

ser

empregaJo sem previa desinfecção á vista do freguez.
 2.'-Pela 'infracção
30$000 de multa, sendo
cassada a licença no caso de reincidencia.
Art. 2'3Q -Continua em vigor a lei de q dE' J a
neiro de 1897, repressora das falsicações das bebidil.s
e dos generos alimentícios, combinada com o n. 5
co artigo 13D de"tas posturas.
Art. 2Qo.-Serão mantido'> com seus regulamen
tos especiaes o Instituto Pastcur, para o serviço de
vaccinação anti-rabica, e a Gotta de Leite, para for.

1

necimcato de leite puro e esterilizado ás creanças.
Capitulo XXI

DISPOSIÇÕES DIVERS'A5



Art. 291.-Este Codigo não comprehende a or
ganiznção admintstrativa da Municipalidade, nem o
seu regimen tributario, que devem ser abJectos de

....

k,

leis especiaes.

Art. 292.-A Municipalidade estimulará e auxi.
liará, na medida de suas f0rças, [l creação e o funccio
namento de associaçües protectoras:
a) dos validos sem trabalho;
b) dos pobres
velhos;
c) dos pobres invalidos;
d) das creanças
abandonaclas ou desampaLJdas;
e) dos animaes.

./

t-

Art. 293
tenci'l publica
victimas



v)

de sinistros

ção, nos casos
,

'

Será o:-ganizado o serviço de assis
urgente constituido pelo soccorro ás
na via publica e só por excep

urgentes, em domicilio, a criterio dos

medicos de serviço, tudo de

accordo c'>m a lei mu

nicipal n. 431 de '3 de Fevereiro de 1915.

Art. 294 - A Municipalidade collaborará com o
Estdo no c()mbat ao analphabetismo:

a) -Mantendo e subvencionando, na medida de
suas força5, escolas de ensino rudimentqr e profissio
nal, e esc)las especiaes para creanças anorma.es;

.....,

'IJI 1
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tJ)j.su.Ua'hd{)'aãHaikaS' ES'00lãres ql1/.=l! se ore'
arem no Municipio;

r": Greaiid&, premi"'s escdlres..d<irã. cfllumnos.
que. se.dff.itingiúrIIkp6Ià. bondade er pelo aproveita

mehtb;

d) 1..:::N'Íib1adfnítHrlêlb"tiós' s"e'fViçoS" rifunicipa.é's ne

nhuml àhâli5hãett:l; meshilj"párá' ás 1 cârgds' de' dttl;!.
gtltia1;1(tr11t:ik Ijai X-á.


Xr.f: 29s-É'< de livre concurrebcia o serviço' de'
ditribulçâo de erlergiâ;.electrié:á, como força n1Gtriz
«s inllustfiàs pártiéulàre!' d9'mü..n. fcipio,. n1t forma da,
lei n'.346 de 25' e . Noyçmbrõ.de 19,12,

Art: 29b.!-d P'réféitô poderá abrir annualrliente

concurrencia publica ""ara a venda de. crhe .a retalhos

em compàrtimentos"do Meroàdô, mediante as c'óndi
ç6'es estalieledâas na lei ri! 25.1 'de 14 de O:ütuqro de,

19o.9(At'f 29--'E'p.rbli'ihià.à nomunkíp.iO a venaad

15ilh'e'fes de loterias peios menores de 16 anno,. fi 
can.do seus. p.aes. ou tutores responsweis

"

sujeito$' a

n'fuiia dê 5Sôoo,.com ap,preliensão e. inutjlisação dos
bi1netes.
.

"L-:-AS'Ae'ssbs m,aiotes de 16 annos podêro
véndt:Q'nhetes de lotéria, cbmtantoque tenhamü....
cénça.';l1.arã.:isso e <pag)iem . o' ipostô devido.
 2- terão lÍteiiçà gratuita e isenção de 'impQs
to os aleijados e aqueHes que"pe>r dl;lfeito' ou inca

. p.a.cidt1eptiY.sical t.íâô pudeéni exercer q ualquér e>l.l
trá profissão.

.

g(3.-Serãcassad a \icénçá-a tMo aquelle que

d'bità se prevalecer patá explôrar o jogo de oi!=-hQ.

Art .. 298.,,-ontinul.lmaffecfàs aà' Governo' d.ó'

Ifstado"os seryiços de ilIuminaçãb publica e de:agva

e,egottôs.dâ.'Capitál;.na .fôrl1\a.do conveno's antdo-

rê,s ette 'o,.E$tôd'ó e o Munirp.io.

._

Krt': 299'-A" Prefeitura isentará de iJIlPostQs

por cinco annos as ,sociedades cdoperàtiv'as de con
sumo de generos d prfmeilrãJ n'étessidade, que se

fundarem de attlftdó cõnf atléi fetlerál'.

).u'rilJcôt-=N.Ü' ca50 ,dã carestiardos*generôs/de 1.
rrebessid.ade' poderáll3.ItPre'feHura ip,Óf emlpraticlrfS r-mer

i1

I
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dig.ils qutorizadas pela l.i !l: '1,:4i3' de,

de 1905.

,

I.; , "

Art. Joo-Srá posta em execução a lei n. 414

or

de 7 de Fev"ere.iro>de' IGTI4, (elàfiva á (Fêsta IdàS' Co

SI

lon:i'as), 'qúando. ascoI}aiÕéS financeirasJdo Munrêipid'
o permittlrem.

n

;1. '

• ,Art,. :3,o-Set:á obsef'.:ada a lej .n. 3713 llª ,8 de
M"q10 de I 9.1:3, sQbr.e Çlivi?ijo ,de terrenos m 10te,s"1
. Art. 302-OS c,irregadóres que ,Vil cida,de se erçi':
reguem n? transport d, cousas o in.ercadoria,s li pé

1:

--

;J;Q Q .Fe¥oe,reiro

c

oilbr melO de vehlculQs çle<1;ualqu'er 'e!>pecle"

de;

ve' "sêr Jmaírkl1lados. áfJ.nualÍllf;mt' na Prfertúr'a,b
sO

pE'na de multa de i'O$db6.

.'

.

."

• _ % L-Essa mátricul'<1 é g"ratu'ita ,as pe"ss'oas' recd-=-'

rtlieçi'd'a1t:erite pobres.'

.

.

':g. 2.-Todo carregador é db'ríatio a ter, em éba..

r('d'e)'tntar pregada em íO'gar visivel çlo seu vE%fua-'
tio' t> num-eto de 'sua .nairic'ula.

'

.

Art. .30?-:-:-.lat::amente. á fjcal.içã? d . ,corrt

m,erelD de
sE!guintes'

carnf;S :>erao Qbservdds
'

'a,s

d1spOSlÇÔçS

. )'-'-'=6. gado b'ovino 0'-1 'SU!It'O parà . cbUh1o 4"âg'

pO'Pula'ÇÕeg 's'uourbânas e 0 suíno de"Stina'dosás. fa::

brica$ de banha e ás xarq uead?- só podecá ser aba
tido com a' assistencia dd Vc'tef\ri.afid ol,l fiscal do

MatJ.adouro e em dia e h6ra rdesi.gna'd'O para pod,et ser'
examinada, e carimhada, sob pena de 'multa 'de 50$'

a!2bc'.$"

..

'

i2)"-Ao'smarchantes que dei'x'are'm de pagar os

impostos- de- rhati:1hça ou de entrada de rezes'DO p'rl:ízq.

devido, será applicada a m41ta do n.

I supra, podeh'

do enié\iso de reincíc1enià ser-me' cassada a'licença,
para mei"cadejar tom carne.
,".
j)-As "peSMas que 'cotnpqrem'gada suino de

tropeiros quê rião Sf3' acharem muniôos .os (es,peeti:.:

V'0S: ttilões de pagamento dê im,posto de entra<ia são'"
responsa veis pelo referida imRosto e sujeiras as pe- I

naIida:de's do n. 2 supra. '
I

Caj)itdo X.II

,

.

\

1/:> 1

. I. J

INFRACÇÕES E' PENAS.

.,

C)

-:

li t

A.rb. :304-Sempr'e que houver apprehe:nsão; nos'

tasosexpressos nas-leís Municipaes, para.garantiado:1
,

,
,
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-

p'agamentor'denru1tas, observar-sé ..hãb as disposições
seguintes;
f

. r:-As causas

apprehen'didas 'serão" immedia

tamente levadds ao deposito piílilicô, onde sera regis
trada a sua entrada.
; 2,""""Publicar:-se-ásemdemoraum etUt'al pela i'mpren
sa.convidandoo interessado a retirar os objectos, me

diante cauçãoou'pagamentoda multa e ffi'ÚS despezas .
. 3.-0sobje.:tos ou á caação ficarãO em depo
sito até ser penhorados na aeção executiva, salvo s'e
antes da'penhora for feito o pagamento Jevido.
,
ArL .305,---,E1 'Púnivel como iôfracção de postu
ras, todo, o facto ou acto,que importe vio'lação ou fal

,

"

tal.d,e obserNancia das dispoições deste Cotligo, de
outras leis ou de regulamentos municipaes.
Art. 306 -São responsavels :em cas'o de violação ou falta de observancla dos disposições deste
Co:digof de outras leis ou de regulamentos murricipaes;
a)-os paes pelos filhos me'nores qu estiverem
em: seu poder ou companhia;
b )-05 tutores e curadores por S€US pUIJillos e
curatellados, que se acharem em identiças condiçõf..s;
J
c}-os patrões pelos ereados, camaradas ou ernpregado.s,na exercicio do trabal(j pue lhes compe
ti, ou por occasião deUe;
d)-os inquilinos, arrendatarios ou moradores,
pe16s pmprietar.ios ausentes;

.

'I
I

e:)-os donos dos hoteis', hospedarias, casas de'

jogo e' outr.os estalJelecirnentos, mesmo o'sdestina
dos á educação, por seus hospedes, pensionistas e
educandos;'

.Att. '3D'7-A - pena de fazer remover, demolir óu

despejar será cumprida praticando. O I i'nfr.actor, á sua
custa, o acto 'ordenado, pela, forma. prescripta e no
prJ'lZo para isso assignado ..
u1}ico .... Decorrido o prazo .àssignado sem que .....
o infractor, dê cumprimerlÍo'á pena ou sia cumprir de.
fo.(ma diversa d'a -prescripca', sera levadb à effeito o
8CtO o"rdenado, .a espensas do memo 'infraetor, pr:oce
dendors.e emseguida,aá cobr;mçajudlcial dasdéspesas'.
.
Art. 30S'-Sãocomp'etentes para constatar as
i nJrac,ções, fazer apprehensões e lavrar s ré'speçti
, Vo:s, autos, os dll:ectores, (JS' fiscae.sgeráes, os fis'caes,
os veterinarios, 'administradores e em geral todos os

.t

•
:-

f
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fncc ionados em:arregdaos da .cobrnnQ.a1. arre-cãd.a:ç!ioJ
de rendas ou execução das leis municipaes.
0\
St

I!

Art. 309--,QautodQ infraoção,dev.esenl3!vredo assi
gl1a.do,pelo proprio fummionatio.com duas,testero-l1nhaSh
S L-Se pessoa presente se rea:USlJf1 ai seirt
corno testemunha .ou aignartoTautb,será'iSsO 'mesnto
nelle decJra4o'J indioando,s, o. nome> dessa pessmn
e seus caraGt,eristicos ,co'iheoidos', .Nesse,'''caso'.será 01
auto asjgnatlo'por dois. guardas. OlJ. fiscaes" com o
funcoionario ql,le O lavrar..
2.- Serác.onyj dado o.ipfractoré8t assignarbl a u tcb e; S;"aJ
isso se,recusa:r.seráJessa.oircunstanoia tamq:em declarada,
.. 3.Do' auto constarão;,

a)-r-"O nome do inftact.ott>corn seus' .cara-oted'stíH
cos conhecidos.
b )-0 factoud.a i o..fracç:M> te a ,disposiçãO ue,galin
fringida,
,c) -A ap'prhensão.,do objecto?quandaella.sefi:LeT;'
d)Os Jl.omes'êdasltestn1unhas;
e)-Declaração das cli.rounstan.cias menqiofladas)
nos' h o e 2 ..0, s ella occotrr.erem;.
f)-Assignaturas.

....

S 4.-Entt:'eglJe 0.aoto ao (?'refeito,.mandarái este
intimar o infra.ctQt pára que .este,' na: p;trazollnoa\Xi.n
mo de 5 dias produza sua defe13. pOI1:escripto,\ julIDitaq.;,
do ou, não do(mmentos.

S ,.--Produzida a d,e:feza,

matra1.ar.á .o.':£reside:tl:J",

te que sobre ella.diga: o,.autor d()',autCiI,em::24lror!s,
depois do que, proferirá o de5p:acl:i0,:confinnando 00:
não. a.pena, imposta.

'.

"

9 6.-';e o infractor não se defender nOCprav.o: d1;t)
S :4', o .Prefeito, sem mais formalidades,. pTO'ferirá seu
despacho confjrmato'I:Íoo.u não..

S7.-Confillmada a imposiçã0.d:a 'pemDserá.i1

mado o inlra<:tor a pagar dentro. uetres; diasla-'111.'l:fl:tà:t
devendo o guarda ott.fisoal que fizer(esta im:tiItlação
certificar o dia e a mora emtque' a'- fez!
S.-Poderá o pagamento.' ser feitolGompl'OO!
tsto, tomild.o 'Por termo e.assignad{')\p:erantl!:lat.Pirefêi..'"
turg. do qual será dada á.pal1te gratuli.tan:renteumateo;...
pja auhenticada pelá ,Prefei:t0, para 'os fiA'S\:de tli.l'eito.
S 9.Se não houver f'agamento, seni issa;cetti;r.

ficado DOS aqtos do prOGesso e, em seg;ui;da,. lan\Jadt!>....

•

1
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- 63-no livrol proprio o debito da multa e mais despesas!..>
gqlmente, previstas. ,

.
S Fo.oRemettida uma certidãQ do\debito ao ContepciQso Municipal, o funçcionat;io co,mpetente, no

prazo improrogavel d,e .3 dias, iniciq.rá fi cobrnça por
acção executiva.

Art. 3 T 0.-0 Dir,ector do

Contencioso

fica re

sponsavel pecuniariamente pela importancia, proveni
ente das multFls confirmadas na forma do, artigo anterior, das quaes (eceber certidão, e a cuja cobrança
judicial não der andamento no prazo e pela :forma es.
tabeleeidos no mesmo artigo.

•

Art. 31 l-OS ifunç<iionarios ,qulf lavarem. autos de
multa, sendo estas eflectivap:;ts" terão ,no fim do exrcicio
direito a uma, gratificaçiip ",co;rresp o,ndente . a .metade das
multas.

Art. ,.312.- Se houver prpvas de que o auto de
infracção é falso ou abusivo e por isso não puder ser
confirmado pela Prefeitura, ou pela ,Camara, será me.
diante processo. disçiplinar dimittido de suas funcçães
o funccionario que lavrou o auto, enviando-se copia
do processo ao Promotor Publico ..da Comarca para
promover a competente acção criJ;:ninal contra ü mes
m!)! funccionario.

Are. .3 1.3.- Todas as multas taxadas nestas Pos
turas serão impostas pelo dobrQ nas reincidencias.
Art. .314-Em casos especiaes, a juizo do Pre.
feito, poderá este ordenar por escripto o cumprjmen

tOi da:lei .sob,a pena de desobediencia (artigo 1.35 do
Coçligo Penal). E nesse caso, ao ser desobedecida ou
tran::;gredida a ordem legal, poderá o infractor ser
pre,o em flagrante,
conforme instrucçães
que pata esse fim gerão expedidas.

especiaes

Art.I"315 -::: A prefeitura solicitará. a coatljuvação da
Policia, paWktodO!!i os .actos em qUe for mis.ter o seu con
cürso.

S !1nicO ...... OslFiscaes Gemes e

os

.:'..dlniniatradores

podem pedir directamelÍe ás autoridades policiaeijl

todo o

auilio de que Icar\lerem para hOíL, e tiel exeçu,ço liesta
p8turas,:.
'
.

li

[.

•• .. I"'
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Capitulo XXlII
OI:

se:

Art. 316.-Nos casos para

ni

la
O' I
I'

a

DISPOSIÇÕES GERAES

ArL 3r8.-Na

i

,

I

1

,

l.

.'

cuja

solução

forem

omissas estas posturas e as outras lp,is do Municipio,
recorrer se-a ao subsidio de leis estranhJ.s, dos cos• tumes ou do bom senso.
Art. 3 q .-Não hainfracção senão de lei ex
pressa, nem pena que a lei não tenha prescri pto.

applicação e

interpretação

das

leis serão observados os princi pios geraes do direito
e respeitados os direitos adquiridos.
Art. 21q.-As infracções para as quaes não hou
ver penalidade especial neste Codigo, serão punidas
com a multa de 10$00') a 100$000, a Juizo do Pre
feito.
Art. 320. - Revogam-se as disposições em con
trario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,

em 2í de Janeiro de 1919.
J 0'\0 A};TONIO XAVIER.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal

ele Curityba, em 27 ele Janeiro de 1919.

Claro Cordeiro.-Secretario.
LEI N. 528

A Camara Municipal ua Capital, decretou e eu sanc

l

ciono a lei seguinte :
Art. unico. Fica o Prefeito autorisado a conceder a
Francisco Schaiier, isempção de impostos municipal pelo
prazo de cinco annos paia o estabelecimer.to e ma.nuten
ção de uma «leiteria modelo », á Rua 15 de Novembro
nesta Capital; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura fifunicipal de Coritiba, em 27
de Janeiro de 1919.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 27 de Janeiro de 1919.

Claro

Cordeiro-Secretario.

-65LEI N.

T

f)29

A Camara Municipal da Capital decretou e eu sanc
ciono a lei seguinte:
Art. lo. Fica concedido a João Fernandes (jU á em
preza que organizar concessão por vinte annos para o es
tabelecimento e exploração do serviço de auto-omnibus no
[uriicipio da Capital.
Art. 2°. O concessionario obriga.se:
a) a assignar o contracto no prazo de tres rnezes :

b) a inagurar o

serviço no praz'o de um anJlO ;

c) a estabelecer pelo menos duas linhas de auto
omnibus, cujo percurso serà determinado pelo Prefei
to, ligando os pontos extremos da cidade e dos su
burbios e servindo, especialmente, as zonas de
população mais densa, ainda não servidas pelo servi
ço de bonds ;
d) fazer correr um outu-omnibus cada sete minutos.
Art. 3' O concessionario gozarit de isempçáo de todos os impostos municipaes pelo prazo da concessão.
Ari. 4' Os preços das passagens serão regulado!' e
revistos pelo Preteito de 5 em 5 annOR.
Art. 5' A Prefeitura estabelecerà no contracto as
clansulas que ju1ga!' necessarias, para garantia da execu
ção do contractu.
Art. U' Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 29
de Janeiro de H!19.
joãoAlltonio Xavier

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 29 de Janeiro de 19H1
Claro Cordeiro --Secretario

LEI

O

N'

I
I;

.1;
!'

'Iil
'I

"

1;1
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530

Prefeito da Municipio da Capilal faz saber que a

Camara Municipal decretou e eu sancciono a lei seguinte :
Art. unico. A Rua ViIla Rica passa a se dominar
Rua Dr. Reynaldo Machado; revogadas as disposições em
contrariO"

.-

_
.
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Gabinete da Pre!eillira Municipal .de r Coritiba,

26 de Abril de 1919.

em I'

Joao 'A1ltonio Xii/vier'
Publicãda na Secretaria;' da Prefeitul'a.. Municipal de i ..
Coritiba, cm 26 de Abril de 1919. '
Claro
LEI

N.

Cordriro',,seêretario. ,
531

O Prefeito do Muhicipio da Capital faz. saber... que a \'
Camara Municipal da Capital decretou e eu sancciono a .\
lei

seguinte:
Art. l' Fica concedido a Maternidade do" .Patalilà.
fundada pela Universidade do Paraná, o auxilió ,annnal "
de seilS contos Je 'reis, a cout'ar, do anno de 1920 e pelo

prazo de quatro annos,
para a manutenção da' .•mOiIDla n'
Maternidade.
 unico. O auxilio será mantido emquanto' a .Ml1"r1

I,
\

j.l I
1 '(. f

ternidade funccionar,
necessidades

prestando

assistencia

gratuita. ,ás 11

pobre!', .e- uma vez a Universidade do' Pa- •

raná desista de toda e qualquer 'reclamação

em

relação'"

a subvenções anteriores a ,esta Lei.

Art. 2' Fiéam revogadas a lei n. 352 de 2
zembro de 1912

Gabinete
5 de Maio

e as disposições

de De

em contrario)

da Prefeitura Municipal de

CoritilJa, em

\

dü,1919:

João! Antonio

Xavier.:

Publicada na SC\lretaria da Prefeitura
Cbritiba) em ,5 ,de Maio de 1919 ..

Municipal

de I

Clàro 'Corde'iroSecretario.
LEI N.. .f.32

O Prefeitd do Municipio da

Càmarru

h.,
!
,

.

l

Capital ,faz saber que a

Municipal da Capital, decretou e eu sancciono n.

lei seguinte :

Art"unico. A Avenida da Gracioza passa-se a deno

minar '« Avenida Dr Çandido de Abreu '», em attenção os
servi({os ,prestados ao Estado pelo extincto ex-Pr'ceitodes-.,
te Mutlicipio; Ievogadasas disposições em ,contrario'

-67Gahilll.:te da Pl'efeitura Municipal de Curit) oa, em::!3
de Julho de 19H).

P. U bl'.l
lcaUa

.

na

Toão Antonio Xavirr

S'.
1 r relcltura
'
'I"
. ai de
ecretana (a
"UlllClP

Curityba, em 23 de Julho de H)19,
Cla 1'0

C ord{' iro- Secretario.

:LEI N' 5;.\3
O Prefeito <10 [ullicjpio da Capital faz saber que a
Cumara 'Municipal da Capital deeretou e eu sancciono a
lei seguinte:
Art. l' Pica o Prefeito autorisa<1o a conceder ú. So
ciedade Hippica Paranaensc pelo prazo até dez annos
os terrenos que não occupar da antiga chacara Bittencourt.
para a referida Sociedade ahi jm;tal1ar um picadeiro, piscina
P ara natação e outros melhoramentos concernentes
ao
seu sport, mediante as seguintes condições:
a) A Sociedade não poder fazer nenhuma obra ou
modificação nos terrenos da chacara sem previa autoriza
ção da Prefeitura :Municipal;
b) A Sociedade não poderit fazer neI'Jmma modifica
ção no regimem das aguasdorio Belem, seus canaes e ladrões,
nem se utiiisar dellas, sem previa autorisação
da Pre
feitura,
ficando de quaJquer (urma o regimem das referi
das aguas sob a immediata direcção e fiscalisação da Pre
feitura :Municipal.
Art. 2' Revogam-se as disposiçôes em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba. em 23
de Julho de 1919.

,a

.foiio Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Cnrityba, em 23 de Julho de 1919'
Claru

Cordciro-See!'ctario.

LEI N. ó34.

O Prefeito do i\lullicipio da Capital faz ilubcr que
a Camara Municipal da Capital decretou e eu sancciono
a lei seguinte :

,
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-68AJ't. unieo" Fica contado para OR effeitu5 de aposen
tadoria o tempo decorrido de J2 de Setembro de
1871 a 16 de SetAmhro de 187R e de 12 Dezembro de
1893 '120 de Janeiro de 1894, em que o amanuenseda
Prefeitura, Antonio Tulio dos Santo<:, servin como

praça de pret dBs extii1ctos Corpo de Polida da

ex

Provincia e do Batalhão Patriotico 23 de Novembro
f' o tempo eecorrido de 1 de Setembro de 1862 a 14

de Setembro de 1868 e 'de 14 de Julho de 1893 a Maio
de 1900, em que o continuo

da

Prefeitura,

Manoc1

Fernandes dos Santos, servin como praça do extinc
to Corpo de Policia da ex-Provincia e como guarda
da Agencia Fiscal da Palmeira; revogadas as dispo
sições em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de
em 23 de Julho de IC)I().



I.

Curityba,

João Antonio Xavier,

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curityha, em 23 de Julho de 19.19.
Claro Cordeiro-Secretario.

'\

I

I

"

LEI N. 535
o Preleito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara Municipal da Cnpital, decretou e eu
sancciono a lei seguinte:
Art. Unico-A gratificação para a locomoção do

fiscal do Matadouro

•

I

,

Municipal,

I

em 23 de Julho de 19J9.



1

\

elevada a Rs.

Munici

C/aro Cordezro-Secretario.

I

"' \

JOclO Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura
'pal de Curityba, em 23 de Julho de [919.

 "
,

fica

1:200$000 annuaes, pagos a contar de Janeiro de 1919
revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,.

'

LEI N. 536
o Prefeito do Município da Capital faz saber
que ,a Cumara Municpal da Capital, decretou e eu
s ancciono a lei segui nte :

. "I

-6,9 Art. TJnico. -Fica concedidc.l á Emprezd 'OFx
pressa» pertencente ao sr. Antonio Marques. isemp
ção dos impostos municipaes pelo prazo de tres an
nos, ficando a tabella de preços sujeita a approvaçilo

da Prefeitura; revogadas as disposições em

contra

rio.

G lbinete da Prefeitura Municipal

em 23 de Julh0..i.de 1919.

de Curityba,

[aZia Antonio Xavier.

Publicada na Secret aria

da

Prefeitura

M unici

paI de Cuntyba, em 23 de Julho de 1919,
Claro Cordeiro-Secretario.

'I I

LEI N, 537
o Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a eamara Municipal da Capital decretou e eu sanc
ciono a LeI seguinte:
Art. I' - Todos os proprietarios de terrenos

no
Cemiterio Municipal são obrigados, dentro de cinco
annos da data de sua acquisição, a collocar gradis de
ferro ou fazer qu lquer bemfeitoria em a\vena,ria
nos mesmos terrenos.

 r. '-As licenças

para

qualquer construcção

dentro do Cemiterio só valem por 60 dias a contar
d" datH do recibo,
S 2'-OS proprietarics dos terrenos não benefi
ciados no prazo de 5 annos, ficam sujeito" á multa de
Rs. 5000 por anno enquanto
não satisfizerem as
disposiçõ6s neste art.
Art. 2'-As construcções de pequenas capellas
e outros embel1ezamentos feitos em cima de carnei
ros, para deposito de coroas. flores, estatuas, etc, até
2 metros de ültura. ficam sujeitos ao pagamento de

Rs. 20$000 de licença.
 I '-As mesmas construcções

com
metros de altura continuarão a pagar a
accordo com a tabella em vigor.

mais de 2
liceqça cIe

 2°-OS proprietarios de capellas. c2rneiros e
jardins ão obrigados a conservar limpas as suas
frentes e lados.

I

11
!"I

'I

'I

l 'I


,

'\

I

-70-Art.. 3'0-OS terrenos do Ccmiterio Municipal,
comprehendidos na zona da quadra primeira a en
contrar com as quadras 22 e 23, ficam sujeitos ao pre
ço de Rs. 10$000 por metro.
Art. 4.o-As coroas depositadas em capellas e
carneiros não poderão ser mais retiradas do Cemite-.
rio sob pena de Rs. 208000 a Rs. 100$000 de multa.
Art. S.a-Fica o Prefeito autorisado a mandar

construir nO Cemiterio

um deposito

para coroas e

demais ohjectos funerarios, sendo esses objecros ahi
guardados. gratuitamente.
Art. b.o-Não poderão ser inhumados no Cemi
terio Municipal, nem depositados em capellas ou car
neiros, ossos ou cinzas humanas vindas de outras
procedencias, que não vierem acompanhadas de attes .
tados de inhumação, passada pelas autoridades com
petentes.

.
Art. 4ú-Revogam-se as disposiçües em eon.
trario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,

j

em 23 de Julho de 1919.

João Antonio Xavier.

publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curityba, em 23 de Julho de 1919.
Claro Cordeiro-Secretario.

LEI N. 538
que

o Prefeito do Municipio da Capital faz saber
a Camara Municipal da Capital, decretou e eu

sancciono a lei seguinte:
Art. Unico.-Fica O Prefeito autorisado a trans.
ferir ou alienar, independente da hasta publica, os
terrenos que o Municipio houver adquirido, contanto

que na transferencia óu venda obtenha

preço da acquisição;
contrario.

pelo mesmo

revogadas as disposições em

Gabinete da Prefeitura Municipal de

em 23 de Julho de 1919.

I
,

I

Curityba,

•

João Antonio Xaveer.

,r



-71Publicada na Secretaria da Prc1eitura Munici
pal de C';lrityba, em 23 de Julho de 1919.
Claro Cordeiro-Secretario.

LEI N. 539

O Prefeito do Municipio da C'lpital faz saber
que a Camara Municipal da Capital, decretou e eu
sanccono a lei seguinte:
Art. lo-Fica concedido

a

titulo

gratuito

aos

padres passionistas, estabelecidos no Alto do Cabral,

o terreno em forma triangular, medindo 5omxc;0"'
existentes á frente de igreja I el< s mesmos edificada
naqut"lle Qairro, com o fim de nella ser cOllstruida

uma praça ajadinada para uzo puhlico .

 Ullico.-A praça será construida e mantida ás

.expensas dos

Padres

Passionistas,

não podendo o

terreno a ella distlOado ser onerado, alienado ou oc
cupado para outro fim.
Art. 2.0 • Revogam-se as disposições em con
trario.

Gabinete da Prefeitura Municipal
em 23 de Julho de 1919.

de Curityba,
.
João A nfonio X,lVier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura M unici paI

de Curityba, em 23 de Julho de J9[9.

Claro Cordeiro-Secretario.

LEI N. 540
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara Municiral decretou e eu sacciono a lei

seguinte:

.

Art. Unico :-Ficam abertos os creditos espe
ciaes de Rs. 4508000 e Rs 2Ib$000 para attender ao
pagamento das porcentagens a que tem direito O
Gearda Francisco José Fernandes, nos exerci cios de
1918 e 1919, respectivamente, revogadas as disposi
ções em contrario.
Gabinete da Prefeitllra Municipal de Curityba,
em l° de Agosto de 1919.

JOão Antonio Xavier.

'J

, ....

-72
....1

Publicaela na Secretaria da Pre:eiturd Municipal
ele Curityba, em 10 de'Agosto de 1919.
Claro Cordeiro-Secretario.

l

LEI N. 541

o Prefeito elo Municipio da Capital faz saber que
a Camara Municipal decretou e eu sancciono a lei
seguinte:
\,

Ar1. J o-Fica o prefeito autori..;ado a 'mandar
levantar o cadastro dos terrenos foreiros ou não, exis
tentes no quadro urbano e

rocio, expedindo

novos'

titulos acoCJP.anhado dCls pLlI1tas dos terrenos em
nomes dos actuaes amphiteutos ou proprieVHios.
Ar1. 2.o-Pela medição, expedição de novos ti
tulas e confecção das plantas, se estas não existirem,
ficam os interessados sujeitos aos emolumentos da
lei.

Art. 3 O--Os proprietarios ou foreiros do rocia
terão direito á adj udicação dos excessos encontrados,
se os meSlnos se acharem fechados e cultivados ou
occupados por qualquer beifeitoria.

s' I.o-São considerados excessos somente as
[racções dE; uma carta de terreno.,
 2.°-0 Prefeito é competente para conceder
os excessos mediante o pagamento do preço de lei e
dos foros e impostos em atrazo.
Art. 4.0- Quando o excesso for de uma ou mais
cartas, o Prefeito- fará ann unciar a venda do mesmo
por meio de edital, ao preço de lei, com o prazo de
60 dias sendo esse adjudicado a quem maior preço
offerecer, reservado BO occupante o direito de prefe
rencia, se igualar ao preço da maior offerta.
Ar1. 5.0- Os aforamentos cujas penç0es deixa
rem de ser pagas por tres annos concecutivos, serãÜ'
declaradas em commisso, de conformidade com o
artigo 692 n. I I do Codigo Civil.
 Unico -Para os effeitos desse art o Prefeito.

fará

publicar

atrazo

a

edital,

pagar

convidando

o amphiteata em

as penções devidas,

dias, findo os quaes

no prazo de 60

se est 's não forem

pagas

de-

I

-

- 73-

crdará o commisso,

existentes.

indcmnisando as bemfeitorios

Art. 6.°-Revogam-se

traria

as disposições em cnn-

Glbinete da Prefeitura Municipal de Cuntyba,

em L° de Agosto de 1919.

fOtlo Antonio Xavirr.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Muuicipal

de Curityb.a, em I de Agast.o de 1919.

Claro Cordeiro-Secretario.
LEI N. 542 A

O Prefeito do 1unicipio da . Capital faz

.que a Camara Municipal decrduu e eu
lei segui te:

saber

sancciooo a

A rt. lo-Ficam revogados os SS unicos dos Art.

42 e 43 da Lei n. 527 de 27 de Janeiro de 1919 e
restabelecidos os impostos dl's ns. 39 e 40 do S 24
da lei de orçamento em vigor, reduzidos os da:3."

zona a 150 reis por metro.

Art. 2.°_0 impostlJ a que se refere o art. 2'1 da

lei n. 527 de Janeiro de 1919, fi:.a reduzido a Rs.
1$500, Rs. 1$000 e Rs. :S5po, resp.ectivamente, para
a Ia, 2", e 3" zonaso

Art ,0 - Revogam-se as

trario.

1-8

disposições

em con

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
19.

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura

pal de Curityba, 1--8 - 19.

Munici

CLaro C ordeiro -Secretario.
LEI N. 51'2 B

..

O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara decretou e eu sancciono a lei seguinte:
Art. LO-Os funccil)narios da Directoria Geral
Municipal terão direito, a partir do corrente exerci
cio, ú porcentagem de 7% sobro a cobrança amiga-

t I

J

74 velou judicial da divida activa Municipal effectuada
por sua intervenção pelo Contencioso Municipal,
assim d stribuida :
2112% re::;pectivamentc ao

;
Director Geral

aelvogddo da Cümara, c IOh. a cada um dos

do Contencioso,

e

ao

officiaes

S U nico.-O Prefeito e autorisado a supprimir
o cargo de um elos orricia.::> lIa Directoria elo Conten
cioso, ou transferil.o para outra secção. podendo en
tão distribuir mais 10/(}, repartidamente ao Dlrector e
Advogado.

Art 2'-As multas a que se refere a lei n. 515 de

h

,

I

.l

20 de Julho de 1918, só poier'10 ser dispensadas por
despacho do Prefel to em processo administrati Vil,
em que fique devidamente provétdo que o p<lgamento
n50 foi feito no prazo legal por m')tlvo Imprevisto e
justo e pagando o contnbuinte todos os impostos
em

"

airazo.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba

,

em 2i de Outubro de Iq1q.

. João Antonio Xavier.

Pu!-}licada na Secretaria da Prefeitura em 21 de

Outubro de I91Q,

Claro Cordeiru-Secretario.

LEI N. 543
o Prefeito elo Municipio da Capital faz saber
que a Camara decretou e eu sacciono a lei seguinte:
Art. I '-A rua Vista Alegre e Praça Bella Vis

ta passam a se denomillar Rua e Praça da Paz, em
commemoração á asignatura do tratadu de Versa
lhes, que estabeleceu a paz no mundo.
Art, 2'-Revogam-se as disposições em contrario.

Gal-inete ria Prefeitura Municipal de Curityba,

em 28 de Outubro de 1919.
,

,

,

. João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 28 de

Outubro de 1919.

Claro Cordeiro

Secretario.

75
LEI N. ')44
o Prefeito do Muaicipio da Capital [a.z sa.l1er
que a Camara decretou e Cl,l sancciono a lei seguinte:
Art.

1 '-Fica

concedida a

gratificação. ,annu'al

de seiscentos mil. .reis (Rs. 600$000)ao fiscal de ve
hiculos e igual quantia tambem annualmente, ao fis

cal de inflamaveis, a contar de l' de J aneira. do coi

rente anno.

rio.

Art, 2'-Revogam-se as disposições em

Gabinete da Prefeitura Munidpal de

6 de Novembro de Iq19.

contra.

Curit) oa,

João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de

Novembro de IlFq.

Cldra Cordeiro-Secretario.

LEI N. 54'5
o Prefeito do Municipio da Capital fÇlz saper
que a Caín[tra decretou e eu slllccion!) a lei .seguinte:

Art.

1

Unico.-;-Fica O Prefeito aulotisado a con

tractar com quem rp.ais vantagens offerecer', .em con-,

currncia puqli.c1, pelo prno maxim/) de cinco annos
a exploração do baar e diversões nos canaes, tanques
e interior do PasseioJPublicQ; revogadas as disposi
çses em contoario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
em""6 de Novembro de 1919.
João Antonio. ,Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura

Novembro de 1919.

em

6





de

Claro Co rde£ro-Secretario.

LEI N. 546
o Prefeito do Municipio da Capital
faz sa'-er
que a Camara decretou e eu sancciono a lei seguin!') :
Art. lo-Fica dispensado do imposto.de terr"'''!)
não edificados e não murados os proprietarios que,


JIj

-

-76 -

pentrodo prazo de I anno, a contar desta data, mu
rar ou edificar nas oondlções da Lei Municipal, as
terras de ,que é possuidor no Quadro Urbano desta
êitlade.

'

 U nico. - Aos 'proprietarios

Zblfa urbarHi

de terre'no na 3"

será esse ,prazo elevado a 2 annos.

Art. 20-Révogadas as üisposiqões em c,ontrario.
Gabinete doa Prefeitura Municipal de Curityba,

em6de Novembro de 1919"'

João Antoni.o Xavier.
"

Publicada na Secretaria dá Prefeitura', ém 6 de
Novembro de 1919.

Claro Cordeiro-S_eêr'etario

,
LEI N. $47
O Prefeito da Capital faz saper que d, Camara
decretou e eu ancciono a lei se,guinte:
Aq. Lo-Ficam contados para os effeitos de
aposentadoria o tepo de serv.iço ['restados pelo Ar

chivista da Camara Municipal, José Euripedes Gon
çalves , de ,lO de Novewh.ro, de 1893 ,a 6 de ;M-aio de
1894, de accordo com a Ler do EsJado-Deçreto n. 22

de 6 de "TanGiro de 191,3, o que prestou á Munlcipali
dadti de 8 de Março de 1898 até esta da,ta. Lei n. 26
de 22 de Janeiro de 1908, e a qJle se refere a

mes

ma Lei n. 226 art. .,lO e o de 7 de Junho de T9J6 até
esta q.l;lta, Decreto Federal n. 12790 de 2 de Janeíro

de 1918, art. 130 Capitulo IX.
A1.',t. 2'Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da PrefeitUra Munieipil de Curityha,

em 8 .de N'ovembrmde lt919.

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura em ,8 .de
Novembro de -1919.

"I' !;

l, " ;I1'

,I
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I

Claro Cordeiro-Secretario.

LEI N. 548

,

O Prefeito -do Municipio da Capital faz saber
que' a <Caiu-ara d-eCiuetou e 'eu 8aoccioo:0 e lei seguinte : .

- 77Art. l'-Fira n Prefeito Municipai autorisado li
rever o contracto da companhia Tdephonica do Pa
raná, com O fim de permittir que essa possa cobrar
pelas assignaturas das casas e escriptorios commer
ciaes, bancos. e emprezas industriaes á quantia de
12$ mensalmente, continuando as casas particulares
repartições'publiçflS. ie demais,qssignanst  pagar o
que actualmente pagam, e as que estão isentas de pa
gamento, a gozar da insenção.
S 1'- Como recompensa ao augmento no preço
das assígn'aturas, a -Companhia ficará ..abpiegada.3 dar
communícaç6es telephonicas,gratuitameute,a. tod.o.s
o,s assi'gnantes dos municipios .de São José d08 Pi
nháes, A:r.auearia, Campo. Largo, Oolombo"
Quatro
Barras 'e pàra outr-os. municipios Jimitr.ophes .com.o ida
capital, -oucie de :futam v.enh-a.3 installar 0..sendç.o
telephonko.
S 2' A Prefeitura poderá incluir da revisão ;do

contra'cto outras clausulas tendentes a ga..nmtjc {) ,bom

fuuccionamento ldoserviço tele;phouico ..e os direitos
de seus assignantes e .di) M.uoicpio.
Art 2'  Revogamt'se as. di.s.po.siçãe.s erncontra
rio,

.Gabinete da Prefeitura Mu;fiJcipal
em'S de Nove.mbr;o -de. .19.1>9.

a.e CU,rityb,l,
.

fatio A:n-tottio !Xavi-er;

íPublic:'lda na Secr.ltada daPrfeitura Muoicip 11
em .de Novembro de 1919.
.
'Claro Caldeiro -Secretario.
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LEI'N.549
de 11 de Novembro de 1919.,

o 'Prefeito do Municipio da Capital, faz saber que a Ca.
.mara Municipal decreto'll e eusanccion,O a Lei seguro,te:
Art. l° -c- A receita do Municipio de Curityba, para

o exercicio de 1920, é orliada em (Rs. 652 :013$600) seis

centos e cincoentae dóis contos treze mi le seiscentos reis,
e será formada com o 'producto dos impostos arrecadados
no re£erido exercicio, sob as rubricas seguilntes:

 

I,

1Ó Imposto de Commercio e Officinas .....
166:000$000
° Imp. de Commercio e Officinas do Rocio
25 :000$00
3 Transferencia de 'l.'errenos e Emolumentos
25 :748$000
4° Imposto sobte fabrica- de bebidas
$
5° Imp. supplementar sobre casas de bebidas
10 :000$000
6° Rendas .dos' mercados
5 :000$000

7° Addicional de 5 °1° sobre os  iO, 2° e 3°
8° Relnda do Matadouro ........•.......
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°

Aferição de pesos cC medidas
Renda do Cemiterio Municipal
Foros do Quadro Urbano

11 :000$000
11 :500$000
11 :200$000

Foros do ,RoÇlio

10 :000$000

Terrenos não edificados e muros
Impostos sobre calçamento
Matricula e marcação de vehiculos
Emolumentos não incluidos no  3°

6 :000$000
60 :000$000
25 :000$000
1 :000$000
83 :032$200

CobraJnça

da

divida activa

[8° Matricula de chauffeúrs e carroceiros
19°
20°
21I)
22°
23°

10 :337$400
100 :000$000

200$000

Matriculas de cães
200$000
Approvação de plantas da Directoria Geral 25 :000$000
Mas
1 :000$000
Imposto de viação em terrenos do Rocio
5 :896$000
Taxa de Limpeza Particular •...•••••.
27 :000$000

I1

79

24° Renda Eventual

__

.. o

,

25 Eiripreza de Bondes

8:000$000

.

26° Licença e vendedores ambulantes

$

.

27° Imposto de publicidade

9:400$000
2:000$000
10:000$000
2 :500$000

.

28° Renda de imposto de Dep. de Inflamaveis
29° Matricula de Vaccas de leite
.

652:013$600

Art. 2° - A Despeza do Municlpio de Curityba, para
o eercicio de 1920, é fixada ,em (Rso 652 :013$600) seÍl3

centos e cincoenta e dois contos treze mil' e seiscentos reis,

com os serviços a cargo da Camara Mu!nicipal e Prefeitu
ra, de accordo com os paragraphos seguintes:

CAMARAMUNICIPAL

s S

1° Secretaria da Camara
2° Porentagens

......•........

.,

3° Expediente

,

.

4° ..Alistamento e desI?ezas eleitoraes
5° Representação

14:800$000
420$000
1:500$000

.

.

.. , . , o

.

6° Eventuaes

.

1:000$000
3:000$000
2:000$000

ri

PREFEITURA MUNIClP.A.lJ
1° Subsidio do Prefeito
2° Secretaria da Prefeitura

.
.

3° Directoria dO 'J.'hesouro e Contabilidade
.4° Contencioso
5° Directoria Geral

6° Directoria de Hygieltle
7° Fiscalisação Municipal
8° Mercados l\1unicipaes
9° lVlatadouro
100 Cemiterio Municipal
;Uo Pessoal Inactivo
12° Porcentagens

13° Expediente Geral
o
jl4° Restituição de Depositos
15 Juros e Amortisações

.
,..

.

'

.
.

'

.

o o

.
,

12:000$000
17:240$000

28:000$000
10:8QO$000
36:750$000
6:6000$000
53:700$000

2:400$000
28:240$000
1,1 :400$000

.
.

.
.
.
16° Remoção do Lixo c limpeza da cidade •.

17:010$045
3:447$000
26:600$000
1:000$000
166:000$000
44:288$000

d

rlllr:-=--i
.'N"
- .-- .1
I

__

11° Obras PublIcas

,I

SO

__

••.••••••••••••••••••

88:al$$5M

19° Cqp.servação de jardins e praças , ....
2()o l\1ellioramentos de estradas e caminhos

18:000$000

+8° Conservação dos calçamentos ..... " . '..
,do Rocio
"
21° Auxilios e Subvenções

"

,

,22" Goita,de Leite

23° Eventuaes

24° Resgate de 'l'itulos .. ',
A5° Cadastrq da tJiqade
6° Exerqicios findos

,. .'

o

20:00Ô$000

.
.

4:0ÓÚ$000
.

.
..
.

3:000$000
6:000$000

.

12:000$000

12:000$000

$
$
652:013$600

Art. 3° - :B:ica o fre£eito a'lltorisado a dispender, no

exercicio de 1920 importancia de (Rs. 22 :720$000) vinte
e dois colntos setecentos e vinte mil :reis, com os serviços

a cargo da Camara Municipal, ae accordo ,com as :rubri
<;as seguintes, mediante requisição

da Camara.

SECRETÀ.RIA DA aplARA
1° I '1<l' Secretario
2°

,2°

,

.

1

Secretario
Archivista

.
.

1

Porteiro

.

1

continu,o

4:800$000
4:000$000
4:200$000
1:800$000

PORCENTAGENS
Especial ao Archivista José' Eliripedes

Gonçalves,
3ei

J I
,

1

10°1°

,...........

EXPEDIENTE
Com esta verba

420$000

'

1 :500$000

4°, ALU3T,A,l\...EKTO B DESPESAS ELEITORAES

5°

li'

GÔÚl ,esta verba

RE:)ESE:-J'l'l\&AO

CUIll esta verba

I'

I

I.

,

,

3 :000$000

EK'l'UAES

Com esta


.. , .. , . . . . . . . . . . .

1 :O,OOOOO

verba

2:000$000
------;;.:---;22 :720$0000

r
II

.....

81

,.._

Art. 4° - Fica o Pr,E"feito autorisapQ lil despender, no

exercicio de 1920, a mpotancia de (s. 629 :293$6QO) seis.
centos e vilnt e nove contos, duzentos e noventa e tres mil,

e seiscentos ris, com os serviços a cargo da Prefeitura, e

de accordo com as rubricas seguintes:
S S

li

I

I!> Prefeitura

Subsidio ao Prefeito " o o o o o . 12:000$000 12:000$000
2° Secretaria da Prf)feitura
.
1 Secretario o o ... o o o o o o o ...
6:000$0000
1 2° Official o o o .. ,o o . o . o o o
3:QOO$OOO
1 Amanuense dactylogra}?ho .
2:5000$000
1 Porteiro 0,0 •• o .. o o o o .. o ...
2:400$000
1:740$000
1 Continuo o" o . o o o o o o . o . o .
Limpeza e conservação do Pa
ço Muniçipa1 .. o ... o . o .. o o . o
1:000$000 17:240$000

3° Directoria do Thesottro
e Contabilidade

,

rj

1 Directo'r 'Thesoureiro
Porcentagem IJei no .4030' de 11
de NoverobrQ d.e 1914 .•....
1 Contaaor . o .. o .. o .. o
o ..
1 Chefe de .se.cção o ... o
.
2 los Onicilles .a 3 :850$

2 2°s Officiaes 'a 3 :600$

4" Contencioso'

1 Advogado

.. o o

..... o .. o o .. .. ..

2 2°8 Officiaes a 3 :600$ .. o o ..
5° Di'rectoMa Geral

1 EngE'nheiro Dirertor
o

•

6:000$000
4:100$000
7:700$000
7:200$000 28:000$000

3 :600$000

7:200$000 10 :800$OOf)

.. o ... '10 :800$000

2 AnxiliaJ:es a 4 :200$ .. '....
1 1° O£jil
1 2° OJ'ficial

3:000$000

:400$000

o
,.. o. . . ..

3,:81)0$000
3 :600$000

ciío fiOO$o.QO
o o. o......
1 Aj'lHlante do Fiscal de Ohras

:1-:100OOO

1 Fhcfll dI} Obras a 3 :OO$e
gratificação ,para ,-g!l locomo-

jj

__

82"

__

3 :000$ e gratificação para sua
locomoção 500$000 ..... o . ..
3' :5000$000
1
•

Â.m81nuense

..... o . o . .. ..

2 :5000$000 36 :750$000

6° Directoria de Hygiene

1 Veterinario do Quadro Urbano 3 :000$000



1

Escripturario

o...........

3 :600$000

6 :600$000

7° Fiscalisação Municipal
1 Fiscal Geral do Quadro Ur

bano

\.",

...........• o o o

3 :600$

Gratificação para sua

locomoção ... 00 •••••• o 500$
1 Fiscal G'erai do Rocio 3 :600$

I

Grato para sua loconíoção

1 Fiscal de Bondes . o o ,

I
!i

"

500$

1 Ajudante do ]'iscal Geral do Quadro Urbano o

I

4:100$000
4:100$000

4:200$000

3:000$000

1 Inspector de Vehiculos 3 :000$
Grato para, sua locomoção 50Q$
1 Encarregado do Deposito
de inflamaveis o o . o . o 3 :600$
Grat. para sua locomoção 500$

.3 :500$000

4:100$000
-------,---

1 Auxiliar
1 ,Menidor

1 :200$000

.; .•. o . o . o o
. o .. o ... o o o

2:500$QOO

5 Guardas Montados a 2 :160$
9 Guardas a pé" a .... 1800$

10:800$000

16:200$000 53:700$000

8° Mercados Municipaes

1

Guarda

o ...•.... o o o , o o o . o

2 :400$000

2 :400$000

9° Matadoftto Municipal

1 Administ,rador

.. o . o

1 Fiscal Geral o.' o

o o o o

3 :780$000

1 Veterinario do Rocio o o o . o o

3 :000$,000

Gratif. para sua locomoção o'

,

3 :780$000

o.

1,:200$000

3 Guardas Montadós a 2 :160$ 6 :480$000
Custeio do pessoal jornaleiro
10 :000$00.0 28 :240$000

I

i
-

I

I

i

I

__

83

__

10° (Jemiterio Municipal

1 Admitnistrador
Custeio e pessoal jornaleiro .. ,

3 :600$000
7 :800$000 11 :400$000

110 Pessoal lnactivo

2:400$000
3:600$000
859$860
1:692$300
4 :076$285
.
1:398$000
l\[ercado 1:824$000

Director Secretario
.
 2° Secretario
.
1 Ajudante de Engenheiro '"
1 Fiscal
..
4 Guardas Fiscaes
.
1 Aferidor
1 Administrador do
1 Porteiro da Camara

.

1:159$200 17:010$045

12° Porcentage.ns

I

a Clara Cordeiro 10 IOf)
a Antonio Herderico da

600$

Costa 10 01°

410$

:

• I

a .A!ntonio R do Nasci-

mento 10 11111

...•......

I

420$

a Arthur M. da Silva 10 010 385$

a Antonio Scbledl'l' 101110
a Silfredo Pcdrosa 10 °10
Feliciano C. de Frei-

tas 100111

••••••••••••••

t.

385$
385$

1'1

1"

216$

a Francisco F. Fernan-

des 10010

•••••••••••••

216$

...

a Luthegardes da Cos-

ta 10010

••••••••••••••

180$

a Luiz R. de Ândra-

de 10010

•••••••••••••

250$1

130 Expediente Geral
Impressão de Talões, leis
etc. da Prefeitura, publi
cação de anlnaes, 'aetos

da Camara e da Pre-

fitura
'Publicações

e

18 :000$
despezas

3:447$000

'

-

- ---

.

-_. -. ,

,..._

84

extraordinarias

__

5 :

Papeis, livros, tintas, etc. 3600$

..

26:600$000

14° Restit'Uião:de Depositos
.

1:00'0$000

154> Juros .e Amortisações

.

166:000$000

16° Remoção do lixo e limpeza da cidade

.

44:288$000

Gõui

esta verba;

,

'

17° Obras ,p'bURas
Com J;i vei:ba

88,:818$555

,"

18° ('oncr1!.à4'Ji9 ele' calçaniento, etc.
Coon ei'lta- "iVba

•!

'jII'

,20 :000$000

.

19° aoJ)erv.Ç1,<;ãó..de. Jaritin:: e Praças
Com esta verba

.

20° Melhorarnentos de estrada$
e caminho. do "ocio

Com esta verba . '

21° AtlXilios e subvençõ'e'S

Ao Albergue Nocturno
a Escola nocturna. ..



.

1 :500$
1 :500$

22° Gottade Leite
Auli:o

"
I

I ,i'

J

esta verba

:l2000$OOO

,.

12!000$000

25° ('!adastro da cidade
'\

Com esta verba

.

26° Exercicios findos
Com esta verba

:3000$OOO

.

24° Resgate de titulos
Com

:OOO$OOO

.:6 :000$000

........•...........

23° Eventuaes
Com esta verba

'18 :000$000

.

$

•

629:293$600
RESUMO

Despezas com a eamara Municipal

Despezas com serviços a Aargo da Ere-.

feitura Municipal ..........•.....•..  .,.

22.:720$000
.629 :293$600

To.tal .......•.. "ii;013$6ÕÕ

,11

,I

.1

I

,,__

185

__

..1

Dts¥<9SrçOES PER1WA.NENTES
.Â'r1!. i)9,  Para oexereic'o'd'e 1'9QO, -vígoratá a. tabeHa
de Impnstos que a este acompanha, com o accrescim:o' 'de

25 °losóbre' os' parags: are Ia 20° dtt'lí1tísma tabélla.

•

.Á'.rt. 6° __ ]Í-.i'ca 'o Prefeito auttJrisadb a eleva'!' à autori

zação constalnte do Art. 4° da Lei n. 457 'de 29' a,1 Abril de

1916, até' a quantia d'e R 200 :000$000 garantindo a Conta
Uonente com o producto do Imposto de Commercio e Offi.

cinas e com out'ros, se este for in:su:Eii'cientt'!.

Art. 7° __ l!ica ti Pfefeitó áutorisadó. a- sllPprimir' aos

cargos flue yagarem e cuja conservação seja dispansavel.
Art'. 8° __ Fica o Prefeitó autorisado a destribuir en
tre os funccionarios da l!'iscalisação do Matadouro a por

centagem de 10 °1° sobre a Arrecadação q ne exceder á or
çada, (d urante o exercicio).
Art. 9° __ Fica o Prefeitoautorisado a gratificar com

G °1° sobre o exccsso das lendas APrecadadas na Thesoura

ria, ao Contador, Chefe (le Secção, Primeiros e Segundos

Officiaes da Directoria do 'rhesouro e Contabilidade, (du
rante o exercicio).
Art. 10° __ Fica a South Brazilian Railways Compa
ny dispensada do pagamento pelo prazo de doi sannos, a
contar de Janeiro de 1920, das quotas para Fiscalisação e
da contribuição especial a que é obrigada em virtude de
seu cdntracto em vigor.
Art. 11° __ Fica, desde já supprimido o cargo de Me

dico Municipal.
Art.

12° ' __ Fica o Prefeito

I

"

t
,

Municipal

autorisado a

contractar, com quem mais vantagens offereeer em eoncor
rencia publica, pelo prazo até 5 annoo o serviço de Limpeza
Publica e Particular, podendo, para este fim, alienar ao
contractante para pagamento a vista ou em prestações até
o praso do contracto, os carros, animaes e demais material

pertencente ao serviço.

r

1

i

DISPOSIÇõES TRANSITORIAS
Art. 13° __ Fica o Prefeito autorisado a abrir no exer.

cicio os creditos extraordinarios que se torlnarem precizos

ao Art. 4° do  3° para pagamento das porcentag(;lls ao DL

rector Thesoureiro; ao  6° em caso de epidemia e aos  :l3,
24 e 25 e supplementar ao . 17°.

II

1l!J'!

86

!l

__

....,..,

Art 14:° _-,; O' ,exercicio fin,anceiro de 1920, começará

em 10 de Janeiro e terminará. em 31 de Dezembro do mes
mo anno"com um;me'z ,aÇldiciopal para sua ljquidação e en
cerramento .

. , .Art. 150 __ Re,vogam-se as disposições em contlJ.rio.
Gabinete da Prfeit'lrill\1unicipaJ de Curityba, em 11

de. Qvbro ,de 1919.

João Antonio Xavier.

Publicada na '8ecr,etaria da Prefeitura MUJ;l.jcipal de
Curity;ba, em 11 de ovembro de 1919.
,

Claro Cordeiro __ Secretario.

.
,

"

I

I

I

,

'

TBELLA oE IMPOSTOS PARA 1920
i l° __ A

1 Agencia de Loterias do Estado, liceJnça o o o .
Ilmposto annual o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

2 Agente de bilhetes de loterias de fora do

. Estado, licença o o o o o o o 'o o • '. o o o o o o o o o o o o o

Imposto annual . o ... o . o . o . o o o ••••• o •.•.•
3 Agencia de Compo de Seguros de Vida ou
de fogo, licença •• o o .. o ..... o". o '•••••••• o
Imposto annual .••. o .•• o o ..•-. o •••••••.•
4 Agente de Comp. d Seguros de Vida ou
de fogo licança o' o . o o o . o .•• o o o •••.•.•• o
Imposto ual •••••••• o o o o ••• o o ••••. o o

5 Agente de Comp. ou Sociedades l\futuas do
Estado, licença 'o. o .•.••• o o .. o ...• " •• o ••
Imposto ann,ual . o o • o o o .: . o .•.•.•. o ..... o
6 Àgente de Compo oI! Sociedades Mtl,tuas de
fora do lj1stado, licença •...•••••..••..••
mnosto anntl,al o o ••co o o o . o • ; . o ••••••.. o •
'Z Filiaes de Bancos Nacioinaes e estrangeiros
Imposto aIl1lual . o o . 00 ••••• o •• o o o •••• o . o
8 Agente de casas cOllJl!lrciaes do paiz ou do

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

500$000

100$000
200$000
150$000
300$000
800$000

extrangeirq que offerecer mercadorias por
amostras,

estable,cidos ron casas particu

Iare!! ou com escriptqrio, licença o o o o .•• o

Imposto nnual . o o o o • o •• o o o ••.••••.• o ••

9 Alfaiataria com venda de fazendas, de la
classe, liceID(,}a. o . o ,. ••• ".• " . o o o ••• o . o • __

Imposto l\llllual ," o . o o o o •.••••. o o o' . o .••
10 Idem, idem de 2a classe, licença o o o o • o •••
Imposto annual o o o o o .•. o o •

. '..,' ••• o .

1:1, dem, idem de 3a classe. licllnça o. o ••••••
IJliposto ann ••, •••••••••  ••••••••

_

200$000

200$000
150$000

200$000

100$000
150$000

80$000

100$000

I



!

]!

1i
II

__

88

__

12 lde:m, S!,lU vemla de fazondlill de la classe,
liC$l'ça' ••••••• .'

.Io. -
._ .,....
Imposto

alinual

_

_

_

IO$OOQ

80$000
40$000

.

13 Idem, idem de 2a classe, licença

.

"Im,post'o anni;laI ".'.  t"' •• ". , ...",,-_ ••• " ••• "'---.
14 Açougue de carne verde, de P classe, licença
Imposto

annual

_' .

15 Idem, idem de 2a classe," Jin;\;a
Imposto

0

8Illnual

80$000

_

_

.

16, ,ldêlh, fora do rocio, licença. 0" •••••••• " • 0.0
In1p.osto

alinual

o r."

17 Amolador' CO_nl. 'rebolo, licea. . .'"
I

I



Imposto annual

_'"

__ ' .. ,.

• __

' .. , .. ,
_

-\ __ ..

18' Aguardente, que entr:ar no municipio, por
pipa

_-'__  .. ,"'"

__ ...'. ,.,.,.:....-..

.•.'

30.$900

100$\)00
100$000

..

19' ÁllJQo tnacional, i<,lem por pipa '" ., .."
.
20 Autpmoveis, matricula ,annual .." ..., .. r.',' •

80$000
c40$OOO

50$OÕO
M$OOO
25$000

ô$OOO
5000

20$000

'2cr __ :B

1 Botequim junto aocircos ou' outros 'estâbe-
le.cimentO'S. dd'i'vertlInent6S pulnicós, por
.

5Ó$000

Ímposto anjarual ..............•...' .. _ . _
3 Idem, idem de211 classe; licença .
..
"Imposto 'aiüúiil
_ ; ."
.

150$000
150$000

mêz adiantadamente

2 Botequim, casa de pasto qn resoourâü'lJ de
P' classe, licença ...... - ...... -----.- ...

4 tàem, idem de 3a classe, licença

Imposto annüar
;
_
5 Idem, idem d 4a classe; licença oi
lnmosto

6 Bllnco

l:innual

ou

I ••
'-'_. __

8.0$00(,

50$000
'50$000

iinpóstó 'amiuál

800$000

1:Baile a fantazia, não sendo- gratuito, licéni}a
para os tres..aias

100$000
90$000

.

..  .•...... __ ;.; .. __

casa ba'ncarill,

_ ..

150$000

'; .•.... __ .

.

8 Bail:e publico, não' sendo gratuito, cada.< üni

9 arbeiro com perfumaria e miudezas, licené;a
tmposto annual
;.; .

.8()$000
50$000
100$000

lO Idem sem perfumaria de 1Il classe, licéIllja

150$000
80$000

11 ld'em de 21\ classe. ,licença ....•.. __ -".... '.
Imposto annual ...............••..•••••:

80$000
50$000
60$000

Imposto

annual

1 ••••• _ •

_

__

89

__

12 Idem de 3. clll.sse, licença .•....... _ .• _.
Imposto annual ..

80$000

13 J3'jlhar, 'licença
_
-
-'-"
.
Tmposto anmmlpó'r cada um
.
1.4 Brigas de gallo, 'ora .do renhideiro, licen-

100$000
'50$000

ç.a por dia . '
,
_-'-. __
lfí 'BrinquE:'do,r de papeis, loja de, licen'ç'a _
Imposto

annuaJ:

. '..,._"

. __ . '

"

._

16, :Banha, refinação ou fabrica de, licença

limposto annual

<,., • __ . __

30$00,)

-10$'000
100$000
150.$000

.

.
.

iOO$OOO

..

_

1.5Q$000

;Fl -Bilhetes de loteria, vendedor.es pOI: conta 9U
mão das .agencias, melsamente .... ",' ", '.' ..
J'8 ;Balança decimal para e;nge,nho, ;aferição ..
19 Iem de balcão, aferição
.,
, ..

20 Idem de P,harmacia, aferição

I

,.',

.10$000
3.0$000
8$000
10$000

_. y,-_--_

21 Bebidas (agentes ,de f.abricas de f6ra do Es-

't,l\do) , íicença
limposto

_.

annual

_

_

'22, 13icicletas, imposto annnal

..

_!-, _ .. ,

"

23 Bicicletas,'a vl,lpor, imposto, anlnual

200$000

.

oo•

.

300$000

5$000
8$000

,

f

S-(',
1 Casa de pensão que forne<;a cómilia lial'3
fora" de 1. classe, licença
.:_
, ..
Impol'rtd

àimua.l

.....•... __

.

De 2. classe; licença

.

'tmposto annual
_ .. _ ..
. __ . __
.
2 'rasa em que se vendam fazenda."!; cnapeus,
calçaoos, "£erragens, seccose molhados e ou

JOO$OOO
80$000
50$000

50$000

tros semelhantés, :inntos on separadamente,
em grossa on por 'atacado em grande escala,
liceJl(}a
'
_.. '._
_
_

Dr la dll-.sse, -impoS'!:o,annual,
Dr 2- claRf:e, imposto !llln11al

:

,-o
.

R Tijf'm. id(,ID por grosso ou a var,ejo de 1., 
e terceira rlaase. Urmça
.
Imnosto annual para a la claMe '

11IIPoS'to annnal par.a a. 2a classJ.l
Imposto annnal para a 3. classe
annual

_,....,.

- -

--

1:200$000

SOO!\:OI)')

.
.

400!l:onO

.

I

300$OO

' 0>_. ,.

4 Dita. dito, dito de 4. classe. licen,ça .•..'" ..'
lIlPosto

li
500$000
1:800$OO!)

60M:OOI)
ll'>M()()1'l

()M('II'l"

--------------

-----

j

1

__

90

__

5 Dita, dito dito de 5a classe, licença
Imposto

!

annual

' . .,.._

6 Dita, dito, dito de 6& classe, licença
Trnposto

annual

. __

100$001
120$000

'.' " .

. __

SÓ$OOO

o •••

_

80$000
60$OOJ

.

7 Dita àr qualouer outra classe, licença . o ••
Imposto

aI!llual

. __ . __ , __

60$000

__ ..

8 Caas especiaes em calçado!3 ou chapeus, licença

o o o • o o •••••• _ o • _ •• _. 0_' •• __ • o _ o •

200$000

.... o ••••• o •• __ •

400$000
'250$000

10 Casa de commissões, licença. o ••••• o ••••••

200$000

Imposto annual de la classe

Idem, idem de 2à classe

__ .

9 'Casa de penhores e descontós, imposto annual
Imposto

annual

..... 0_ ••

150$000

0 •••• 0 __ "

11 Dita cujo ramo de negocio consiste em joias,
pedas preciosos obras de, ouro, praia e relogios,

liceln1ça

.... o ••••••••• __ ••••• o' •• o

Imposto amíual de la classe

o •• __ •• _

Imposto ãnnual de 2a classe _ .. _

600$000

_ ..

12 Idem com salão para bailes que tenha j6go

200$000
400$000
300$000

de bolas, embora pertença a sociedade ou

club, imposto annllal

o •• o ••••

13 Idem de banho, licença .,
o ••••••• '" ••
IJPposto alnnual
0_' '_' .
'o •• o.
14- Companhia dramatica ou lyrica ou de concertos publicos, cada espectaculo "
.
;t5Dita equestre e gymnastica, lIcença o ••••••
Cada

espectaculo

... o • _"

• __ 0

' •••• __

16 Dita de outra qualquer especie não especi
ficada, para espectaculos publicos, licrnça
Para cada, ,espectaculo .... o • o •• o ••• o ••••

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

50$000

17 Circos. l'oret,ol'! etc. aluuel da pra para as
I

I
!

Sl] as edificaGões, por metro quadrado ....

18 Tríem nara toradas, licença . o o ••• : •••• o ••
Por

cada

funcção

...

0 ••••••••••• __

1!'l' 011"11 esnel'iaI ,de fructas, licença
o •
Impof'lto aJmnial
,0 .. o •••••0---.
20 Confeitada de la clae, licen.ça
.
Imposto

annual

.... o •• _ •• _ •• _ •• _. o •• __

21 Dita de 2ft cJae, licença
Imposto

a!lnual

••...••••..••••

__ .
.

$300

500$000
500$000
50$000

60$000
200$000
500$000
150$000
300$000

'I, 1
;1
'I

I

__

91

__

'22 Dita de 3a classe, licença . o • o o o o ••• o o o o ••
Imposto

anlD\lal

. o o o-o 0

0 o • o. o ' __ 0 o 0 __

100$000
200$000

23 Confeitaria sem venda de liquidos espirituosos,

licenças

Imposto

. o •••• o •• o o o • o • o o ••

annllal

••

o • __ , •• o •• o • __ ' •• _

24 Corttrn16 de la classe, licença .... o ••••• o o
Imposto

annual

o. o o

2fí Dito de 2a classe, licença

o o ••

o o o • o • __

....

.....

_

Imposto annua1 ... o o • o •• o o o ••••••••• __
26 Cortume de 3a classe, licença
__
.
Imposto

annual

o. o. 0

27 Calc1ereÍro, licença
Imposto

onnuol

0 •

•

o o •• o o o •• 0 •• o o •••••••

. o •••••• o

o ••• __ ••••

28 Corrector, imposto armuql o o o •• o •• o • o o • o ;

29 Corridas de càvallos fóra do Prado, liccrlÇa

100$000
60$000
200$000
200$000
150$000
150$000
100$000
100$000
100$000
100$000
200$000

50$000

30 Carrinho de 2 rodas e um animal para condueção de cargas, para' 5 cm. ou mais largu

Sem

.. ,. o ,. • o. o •••• _ ••• o • o o • 0
mola

..... _ o •••••••

••• o ._

••• o o • _ o o o o o



!Ii

!

.1

.1,

ra de chapa, cada roda, annualmente, com
mola

I

1$000
1$500

Ir

31 Para quatro 0m. de largura de chapa, com
mola
Sem mola

o o o o • o • o • 0_' •• o o o • 0
,
., o •• o • o •••• 'o •••• _ ••

_

_

32 Para 3 em. de largura de chapa, com mola
SeiI1l mola

.. o o o o •• o o • o o ••• 0_ •••

. o

1$500
2$000
2$000
2$500

33 Carroças de duas rodas e mais de um ani
mal para conducção de c,argas. para 9 em.

34 Para 8 em. de cbapa, com mola
Sem

mola

'_0 '

0' o 0_"

.
0

35 Para 7 cm. dr ehapa, com mola
Sem mola

o •• _ o • o •• o o o • __ • 0

•

o
_

36 Para 6 em. de chapa, com mola o •••• o • _ ••
Sem mola o o o •• o •••••
••• o •••• o o o • _ ••

37 Carroça de 4 rodas para conducção de car
gas, cada roda, annualmente, para 12 em.
de lafgura da chapa, com mola o o • o o ••••
Seul mola

__ •.•. _ •••

.

I

I

I

i

ou mais de largura de chapa, cada roda an
nnalmeJnte, com mola . o •• o ••• o •• _ ••• __ o o
Sl'm mola . o o o o •• o 0_' o o •••
•• o ••
••

I

$500
1$000
1$000

it

1$500
1$500
2$000
2$000
2$500

3$000
4$000

:.....:.il

,_

92

__

4$000
5$000
5$001l

38 lara 11 em. de largura de chapa, COm mola
Sem

mola

.'

-

,.,

..

::H) Para, 10 em. de largura de chapa, com mola
Idf'm. itÜ')ll s<'m môla
.

6$000

40 -Carro de alunel para passeio ou pagei.

TO.. cada roda, aúnllalmen.te ,

'

,.'. ,

10$000
5$000

4} J,dem particular, idem. idem
" ',' ..
42 Idem de aluguel on par.ticuÍar, OiIll roda.
de borracha, isento

-----'

_

.

4 Qarros de praça ou ;par.tcula.res, matricula.
an1TIual

'"

-' . _

-- . __,o •• __

M Ditos cle '4 rodas 'Para conducl}áo na éidad"e,
;matricula

annual

-

.

10$000

.

5$000

lf5 Ditos dc2 rqda.':l, para cortlducç1'ionu, 'Cidade,
matrieu1aannual

10$000

46 Carroça.'i 01J Cllrr'ÍTl'hocs, que vrm a cidad,e

com nroGüctQ>: da 1avoura Quilhdustria, matricula

annual

- .. _-_.--

47 Cacheira ou estrebal'ia que receba animaes
a trato,

annua1mente

.. ,

--'

.

48 Casa em que se vendamm:ovei snovos ou
118ado8,

licença

-_

.

Tmopsto annual para a dI' la da.'Sse

.

T dem 'Pal'a 'ã (le 21 'classe

.

Tdem, para a de 3" classe



.

49 C1110 . .qlll' ti:v;tlr ,bilhar ou oofuquim, imposto

\

.'

annual

' •..... '-_

""--_

-..,

!lO Id(>m quI' tiver jogoo. '(lobrandooaratos
!'l1 Oãf''i açairoados matricl11a annua1
.
52, Carpintpiro (officina (ll'), lif'cnca
" ..
Imposto

anlUual

.. :

- .. -

'.. ----'

íl' C'happus de solou cah('ca (Q:Ff1{'ina dr ('Qn
certar), licença"
Imposto

annual

-. '---'--' .--

. " ...• ,. _

' .. _ .... ,.._ .. ' .

»4 Cerveja, entrada ele ,01ltromtUliei.pio, linça
para

v<'nder

-_

' .

f)!'í Calea<1(), vehdedür .3mblllanbe. imposto annual

50$000

150$000
300$000
200$000

'50$000
150$000
,:300lliOOO
5$000
50$000
30$000
50$000
50$000
3()O$OOtl

- .. --' . " ..

50$000

•..••• ,.•••.•.••  ....•..••... - ...

5$000

- - ---,-, "

;:;6' Carrinhos de condue1íão lde!pão, matricula
annilal

5$000

I, :!I., l
 ,I

__

93

__

20$000

57 Cocheiros, matricula
, ..•..
58 úâsa de negocio em geral, onde se vende
rem droias e 'preJlaados medjc.wai licen<;.a
Imposto aiUnlual ." .. , .. , .. _ , ..... '. ',...,.. \ "
59 CO.operativas imiustriaes, imposto aunual
60 Cinwnatographo, (anmw-Imente) licença ,.
.POI: .cada

espectaculo

,

lO$OOO
200$00')

300$00')
50$000
8QOO

,

Aqiantadamente, por :mz,

-

..

150$,000

150$'000

GI Casas de machinas para indust1'ias, lic.ença
Imposto

annual

,.

.,...: ..

G2 Dit,as de machinas de costura, licença
Imposto

anp.ual

.. ,

_ .. ,.,.._

.

200$000
100$000

__

200000

..

_,.-

G3 C\'l1l;S com venda de bebic4,J;s alcoolicas, m..
con.snmo no balcão, aDillJualmente .. ", . " •.

6,4; '0m>:lfl com venda de bebidas em gar.rafas,
não consumidas no balcão, annualmente ...

I,

30$000

sumidas no halcáói lqüandú fotiem <1:e classé'
G6 Ger,tidão negativa

,.

.. , ... , _ '...•.. __ . ,

,_

80$000
'5$000

 4°'_ D

..

200$000
400$000

.---.-- ..

80$000

--

50$000
30$000

1 Deposito de hervà 'lIíatté, licença
Imposto

annual

2 Dito de arque, 'l.iceil(ça
Imposto

anlluaf

'

.

--

,

... '.... --

-"

100$000

;, ..

'3 D'ít9 ou casa para a-venda de lenha ou combustível,
-Imposto

licença
annuaI

,

_

4 Dito de -fariilha d,e

t1'igq,

--

---

.

centeio, milho,

£a1'e110, productos ao mUIíiclpio, lieelnça .. ,
'Firrposto annual

,

, .. --

5 Dito de malieirá" lícenç.a

,

-

.

---' . ,

Imposto annual' de In classe

-

I!mposto annnal de 2"elasse

.

6 Dito de éale materiaes de ronst1'neção. iímposto,

anjnrlalde

In llasse

... ,

Imposto ahnnal de '2n classe ,.,
7 if)rogaria.c;, licença __ '" - .. - ... '1'-mpORtO -annual

__ ,

,,1

.60$000

65 Casas com ¥61l1UUJ de bebidas para ser-am. con
inferior, oU' hotequimsa:llllualmente

1. :1

.

,'
,_ ..

,.,; .......••..... --.;:,..: ..

'50$000

ll!

r
'-I'
11'

i'
I,

:!u
I

I'

t.

60$000
SO$OOO
200$000

;iOO$OOO
1áO$OOO
1.00$000
11.50$000
400$000

 ]

'-_

8 Dentista,

94

__

licença

150$000
150$000

.. l __ ••••••

Imposto annual

---"'-"',

-_.--

9 Dpbsito de fari)UàIa de tripo importada, de
1'" classe, licença
-.
Imposto anIlual
_
--' -10 Idem, idem de 2" classe, licença
:f;mposto annual

----

.
.

.

200$00)

-_. '--

II Despachúntes, imposto annual

.

annual,

1"

classe

Idem de 2a- classe

I,
I

_

__

;

_

2 Dito de engenheiro, agr,imensor, advogado,
solicitador, tabellião, escrivão inclusive o de
ca.samento e eclesiastico, medicos, guarda
livros, licença
Imposto

annual

100$000

50$UOO

9 5° -- E

1 Escriptorio de Companhia, empreza indus
trial ou mercantil, licença ...........•..
Imposto

200$000
300$000

_.:

_

.

...............•..

..

200$000
200$000
100$000

80$000
80$000

3 Emprezas ou companhias industriaes que
funccionarem na capital o que estiverem
sujeitas ás disposições ,de leis ou contractos

pagarão 2 °1° sobre o capital
,4 Empreiteiro

de obras,

imposto

.
annual

.

$

100$000

,5 Engenho de serrar, a agua, vapor etc., licença

'_,'

._ ..

Impostoannual de la classe
Imposto annual de 2a classe

. __ .. __

. __

__

_

.
.

150$000
300$000
200$000

6 Emolumentos de concessão requeridos á Ca
mara Municipal (Lei n. 204 de 22 de Abril
de

1907)

_ .. _

..

_

20$000

7 Idem sobre o valor dos contractos lavrados

com a camara, meio' por cto (112 °1°) inpendente do respectivo seUo

.

8 Idem por qualquer licença concedida pela
Camara ou pela Prefeitura
.

$
5$000

9 Idem de certidões passadas pelas secções 4a
Camara, por linha

Por anno de busca

__ . __

__

__ .•

$100

__

1$000

, __

95

__

10 Estabulos ou cocheiras cie vaccas onde se
vender leite, licença

Imposto 81nnual

.. __

..' .. _

__

__

11 Encardenação, officina, licença
Imposto

annual

. __ . __

.
.

__ ..

.

12 Estofador officina de, licença
.
lzpposto annual
__ ..
13 Espectaculo, coMerto etc. sem ser por Com

panhia, mais do qual aufiram lucros, licença
Por .espectaculo

..••......... __ ... _ ... __

14 Electricidade (venda de objectos de) ,licença

Imposto annual

15 Engraxate,

_ .. __ .

licença

Imposto annual

_

_

'_-,' .. _ .. __

_

16 Por cada cadeira, annualmente, mais

.

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

50$000
80$000

50$000
15$000
100$000
200$000
20$000
20$000
5$000

I

I

I

1

 6° - F

. ;1

f I

Fa.bricas:

I

1 De beneficiar herva-matte, licença
1Inposto

annual

.

.....

.
.. __

2 Forragens, deposito de, licença
1nlposto

annual

3 De biscoutos,

J1mposto



licença

aníllual

.
__

__

.

__

__

_

__

__ .. _ ..

4 De mobilias de vime, la classe, licença ...
Imposto

annual

__ ..

5 Idem, idem de 2a claJS.5e, licecllça ......•...
Imposto

annual

_

6 Idem de gravatas e espartilhos, licença_ ..
Imposto

annual

__

7 Idem de vassouras e .escovas, liconça


Imposto

annual

.

.
__ .. _ .

8 Idem de chapeus, de la classe, licença
.
Imposto annual .. '
__
9' Idem, idem de 2a classe, licença
__ ..
Imposto annual

_ .. __ ..

300$000

1:0ÕO$000
80$000
100$000
100$000
15Q$000
100$000
80$000
50$000
30$000
100$000
150$000
50$000
80$000
200$000
200$000
150$000
100$000

I
I

'I'"

10 Idem, idem de chapeus de sol e deposito dos

mesmos, Ilcença

Imposto anlnual

__

••••.•••

•••••••

__
••

100$000
150$000

lU

...... -.----

'
•

1

-- 9 -11 Idem,

idem de 'carros

Ittiposto

de

passeios,

alnnual

licença
__

.

150$000

.

60$000

.......••........... _. __

80$000
80$000

12 Idem.. de carrol;as ou 'Carrinhos, licença'
Imposto annual

13 De picar lenha., lieença

Imposto

_ .. _

_

annnal

__

14 Idêlin. de sabão e vellas de la classe, liCe)niÇa

Imposto alln:u'al ."
_ ..
lfJ 'Mero, idem "de 211 cla'sse licença
IrnI1osto

annual

. __

_

_
.

__

.

16 Idem, idim3: de 311 'classe, lit:ença .........•
Imposto

'annual

_

__ . __

.

11 Deaguas gazozas, seltz e -gelo de lQ classe,
]ic,ença

..•••.•.........••• __ .••

Imposto

anInIuall.

....

. __ .•.•••.

18 Idem, idem de 211 classe, licença
Imposto

annual

.

"0 • _: •• ,.. •••

• ' __

19 Idem,. idem de 311 classe, licença 

.

Impostoannual

.. _.,

20 De cerveja de la classe, licença

Imposto annual

.

....•..... __ ..- _

o' ..

21 Id:éin, idem de 2" cla.sse, licca . '.'
!únposto annual

'150$000

" .

.. , o ._._ __ • o •••• ''' __ ••

221dem, idem de 3" classe, licen\la
Imposto annual

_

.
_'-.-..,,_

.

100$000

150$000
300$000
100$000
200$000
80$000
:1.50$000

200$000
300$000
150$000
200$000
100$000
100$000
500$000
800$000
300.$000
'600$000
.200$000

4:00$000

23 De bebidas artificiaes ou licores, la classe,
li<Íençja
Imllosto

..... ,

"'__'

annual

'_" . __

24 Idem, idem. de 211 classe, licença
Imposto 8JlIIlIual
I

r

26 De

I

annual

vinagre,

Imposto

,

__

,. '" .'
__ .•. ""_

25 'Idem, idem de, 3- classe, licença
Imposto

.

_ .. _ .. __ " . _ .

o

lidença

o

annual

)

_ ••••• ,


__ '-.

__

.
0,'
_

__

27 Idem de char.l,ltos ou .cigarros, que vende.
rem preparados de fóra, la classe, licença
Imposto annual
"' .. 0"_' '" • __ •• :.._ ••


28 Idem de 211 classe

, ..•.

500$000
1:000$000
300$000
700$000
200$000
500$000

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

29 Idem, idem: que não 'venderem preparados de

r,

fora, l-classe, liceIlc;a. ......•.•.., ..... _

•



Imposto annual
...

I"'
, I

•...••  •. '

Idem, idem de 2& classe

"""'"

'.' __

••••••••••.• __ • "

150$000
18Q$000

100$000

•


I ,I

'7.1J" 91 -30 P.e vidros, licença

,'"._,._

.Imposto annuaJ

."

_

nI?e papel, licença
Imposto anIlUal .. "
32 D.ecolla, licença

__

_ .. __
__ .

.
,

.
.

'Imposto annual . ""'"
.,
__ . '"
33 'De torrar e moer eafé, de 18 classe, licença
Imposto annual "
'. __ '
.
'34: Idem de 28 ce, licenÇ!l
__ .. ' __
'Imposto annua!

B5 irdpm de 38 classe, licroIça
ItPposto

annual

'

__

__

'36 Idem de fogos artificiMB, licença '"
1mposto annual

_

_

'-

__

'.' ..
.

137 Idem da barrir.Jl.S de lacla;sse, UCeD.Ça ••..•
Imposto

anmral

_

__., .. __ ..

38 Idem dI' 28 c1a.'lSe, licença
Lrnnosto

anlnual,

_

_ ..

.

39 ,Il,iem. idem, de 38 classe, licença
,
.
J.mposto annual .,
i..,_.. '_,.. __ ..' ..
40. Idem de massa.'l, lien<}1l
J;CVIposto annllal ,de la clnsse

__ ' •....
_
__

Idem, .idem de 28 rllj,flse

_

4-l Idem de desfiar fumo, iieenc:.a .. "

.

iúnprnrto annual
:
_ .. _-'. ",'
_._
42, ;J:dtem de meias 011 t.e('i.ofl d,e mnlba, Jice'nça
Imposto annual
_
,
'.'
4.B ;I'<lem, idcm phosphoros, Urença •.,
".
Imposto anTIllal
. .........•....

44 Idem, idnm ,dr. 28 rlassc"iiceuça

.

Imposto annnal
_
__
.
45, Idem. idem de 38 rlaSsc, liceu'}a .,.. 0', o,'" "
Imposto annllal •..,
,,_
__ , . __
.
46 D(' ('.aramel1os, 18 claSSi', licença
.

Imposto 1I3l1lual' ............•• "

47 Idem, i(tem de 21l classe, licença .,

_' ._

__

Imposto annual .......•........... __ '
.
. á.S De pregos, licen,<:a ...............•... __
Imposto atn;nul l' cla.').'3e ,
_. '_

Imposto annual, 28 classe

4:9 pe tecid9s, licença ......•. '

_.,.' '.,._"

",,," __ •......

200$000
150$000'
200$000
.200$000

80$000
50$000
100$000
150$000

100$000
100$000
100$000

80$000
150$000
50$000
100$000
100$000
.110$000
.,50$000

20$000
20$000
100$000
150$000
100$000
aOO$OOO

150$000

100$000'

15oMoo
400;1;000
1:000$()00
400$000
500$000
400$000
30000f)
80$000
100$000
60$000

80$000
100$000

30Q$000

200$000
;200$000

II J

.-..:
I,

"_._"
__
_=,c=--"-----o=------c-==-,-------

__

98_

Imposto annual .. o o • o •• o o o •• o , o o •• o o o ••
50 De colchões ou acolchoados, licença . o o ••
Imposto iannual

.. o •••••••

_. o"

,51 De selins e arraios, la classe, lieeD.ça
o •••
Imposto ,annual ..... o ••••• o ••••••••••• _
52 Idem, idem de 2a. classe, licença .. o •••••••
Imposto annual

. o o o o •• o • o • o o o • __ o ,

o

'53 Idem, idem de 3a classe, licença
.
54, De chapeus para senhor.as, lioença . o •• o •
Imposto ammu\ll
o •••••• o • o o o o •••• o o o
55 De roupas, licença
:. o o •• o o __ o o' ••••
Imposto

,a;nmual

o •••••• o o_o 0_"'-

56 De flores, .licença
Ilniposto

0. o o.

o o o o ••••• ' __

,aJnnual

o' •• '

57 De fitas, licença

", • __ ••

o • o __ o •• 0 __ ••• o

Impostoannual

o'. o-o ._0 ' __ '"

'

0

300$000

80$000
100$000
100$000
300$000
80$000
100$000
5n$OOO
100$000
150$000
150$000
200$000
50$000

50$000
150$000
150$000

58 De calçado,' a vapor onpor meio mechaniflO,

licença

.... o o • o •••• o •• _ •• __ o • _ ••••

200$000
.

300$()00

59 Idem, idem (officiJn,as), d,e la e,l asse , licença

150$000

Imposto
Imposto

annual

__

'annual

__
0_' •

•• __ • __

60' l<;lem, idem de 2a classe, licença
.
Imposto annuaI .... o •• o ••• _ •• o ••• : • _._' .:
61 Jdem de 3a classe,. licenea
.

linposto annnal : .. o o o  • ,__ ••••••••••••
.

62 Idem, idem de 4a c1ass<', licença
Jmpos1íl

anlnlal

o ••• o ••••• _ •••

63 De pianos, licen<}a
Imposto

' __

200$000
100$000

1'50$000
80$000
100$000
50$000
50$000

o ••• __ ••••••

150$000

0 __ ' •• _. ,o-:

200$000

annuaI

6 De latas 'e baldef1 011 só de lata ou baldes, licença

... o •• o •••••• _ •• o o •• o __ o o o • o •• o ••

Impostoannual para 111 e1asse
fi5 Idem, idem de 211 cJassCi, licença

Imposto arunmal para 2" classe

.
_ .. _

o o • o o

66 De paIhões, licença. .. o o • _ •••• o :0 .. __ ... o
Imposto

annual

o o ••••• o o •••• o • '_ •• __', • : o

67 De camas de ferro, licença o o • o 0 __ ' ••• _ o •
Imposto

annual

O' o ••••• o •• _ •• o •• o • __ ••

68 De moveis a vapor, 111 classe. liCença .....

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

150$000

100$000
150$000
150$000

o o • o ••••••• _ ••• __ • o __

250$000

B9 Idem, idem de 2& classe, liOOn(:a ••••• , o • _

100$000

Imposto

annual

O"

__

99

__

". ;r;Jp.nosto t!1lul : ..... '.' .. , o • __ • o _'o o , •••

70 TQ., idem de 3a classe, licença
Imposto annual

.... : .. :,' .

71 Idmn, idem de 4a classe, licença

Imposto annual
"
72 De chocolate, licença

Imposto .ilfIUUatl,

_

lo ._ •• _

,'

_.

__

, .. ('" .

'_ ..

-

o•

.
_

'_,-

73 De molduras pára q)mdros, la classe, }lcJCiJlça

Ianpost? al .... ",'  ... , . -:0,_-: . ; .

74 Idem, Idem, Idem de 2

..

classe, hcen,ça ....

Imposto fLnnual 'i '1"'" ••. - .. --- •• -- ••.••.

75 De ladrilhos, licença
Imposto annuaI .:

_

o •••• 0

..

••••••••

o

150$000
80$000
100.$000
50$000
60$000
100$000
100$000
,10,0.$000
150$000
80$000
,

WiJ;QOO

100$000
100$000

76 De tijolofl e telhas, mQvidas a yapor ou a.gua,

de la clll&.<;e, liooD(}a' . o •••••••••••••••••
Imposto anual

..

.. _

0, __ ••••••

150$000
300$000

77 Idem, id'em. idem por qualqUleI:' systema de

la classe, liQenGa
Iro-posto an]l,la,l
_,'
,
78 :fdem, idem etc. de 2a classe, licença
Imposto annual ... 0••••• r, ••••••• __
79 De 3a classe, licença
..

tmpostq ..ai1lfnlual

.
. __ ' ..
.... o •
••••••
o •• o ••

.. ::. ".'

80 FundiG9 a vpo;r:, 1icp

__

posto annual de la cla.e

Impo'st.oannual de 2a, classe
tU '

''to'

, Impostoa:rÍnull1'

_

_

l' r

lcença 0_ ••••••••••

82 Idem de 2a classe, licença
Imposto

.

,0 •••• _ •• _

InipostoWlU;;U (te a 0lae'(li" ."

81 Funileiro de J a classe,

..

o. :. __ •• o • __ ••••

'_' ._. ' __

annual

.

83 FeITeiro ou feITador de la elasse, licença ..
.Jmposto amilial

'

:Imposto ;aln1nual

__

84'Jdem, idem de 2 classel liceça
8 Ic'tem de, 3a cll;l:,ljSe, licenFa
mposto' annnal
.,

'_"

. __

 7°' __ H

1 Hotel de: 1.' classe,c liéença
'"'11(T'
Imposto - annual
. o •••• _ ••

2 Idem de 2:1 classe, licença'

,' .

..

','....

_

__

.

1QO$000

50$000
80$000
70$000
50$000
gs$OOO
200$000
800$000

500$000

200$000
80$000
100$000
50$000
60$000
8Q$QOO
80$000

50$000

50$000

30$000

.

20$000

.

200$000

_ ..  . __ ..

150$000

.
.,._ ••••••••
_

3ÓÓ$000

(

I

I

__

Imposto

100

__

annual

Imposto

ainnual

200$000
80$000
100$000

__

3 1dem de 3a classe, licença

.. __

-_

--

.

S 8° -- I
-'

1 Imposto predial sobre o valor locativo an-

nual dos predios alugados 121)\°

.

$

A Idem, idem dos predioa habitadás pelOis proprios donos 5 °11)
.

$
50$000
80$000

3 Instrmnentos, officinas de concertos, lic!ença
Imposto

annual

o •• , __ o __ o ' __ "

 9° __ J

1 .'rogo de bonas mia cidade sem

vehda

de

noules, -licença
--'
Idem, idem, fora .da cidade

..
.

100$000

,

1mposto

--. '---'

100$000

"

annual

50$001)

 10 __ K

1 R;iosquE' que l'ieestabelecer naS praças nito
ajardinadas ,ou ruas para botequim, etc.
I,

licença
Imposto

.. -aI1lllual

----

.

200$000
200$000

2 Idem para vendadJe jornaes ou flores, com

al?provação da prefeitura, lieença annuaI

30$000

 11 __ L
-..

1 Lavanderia a vapor, licença

Imposto

annual

.

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

.

20$000

.

20$00a.

.

Imposto annual
-2 limas, offici:TIlas de, licença

--

-----

.
.

3 Licenoa para vender areia extrahida dentro, ou fóra do Rocio, imposto annual

4 Para extrahir saibro ou pedra dent!'o do
Rocio, em terreno não aforado, para fim
commercial. Imposto alDlIlual

,



__

101

__

5 Idem para trazer realejo e outros inItru.
mentos, panoramas e outros divertimentos,

tocando ou mostrando por paga, nas ruas,
estradas e casas, imposto anlllÍal
.
6 Leiloiro,

iIlça

.•....... __ .•.• __ .• .,._.,._

Imposto annual
__
7 Leilão de qualsuer especie cada um

8 Lithogrphia de 1" classe, licença
Impostoannual

.

.
.

_ .. ' __ .,. .. __ ..

9 Dita de 2a classe, licença ........•.......
Imposto

anInual

............•......

_

1Q Liyraria de 1" classe, licença

.

Impostoannual "

__ ..

11 Dita de 2" classe, licença
IIp,posto

annual

.
__

__

12 Limpador de chaminés, ernpreza ou não, licença

_

Imposto

__ ..

alnnual
li

annual

25$000

10$000

.

100$000

.

100$000
150$000

_ .... __
. __ . __ .. _ ..

Imposto "alllUl.1

_ .. _

4 Ditos de moer assucat,
annual

100$000
150$000

_-"

..

'3 Idem, idem, idem á vapor, licença

Imposto

150$000'

200$000

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

•.....•

annual

2 Moinho para cereaes, licença
Imposto

200$000

12 __ M

1 Marmorista ou estatuario, licença
Imposto

. _ .. _ ..

••.... __

50$000
100$000
200$000
10$000
200$000
300$000
200$000

.;._

licença

 __ .;. __ .. __ .'

.

5 Mascate que vender ou trocar imagejllS, imposto

annual

_

1


100$000

.

6 Idem de objectos de folha e ferro batido,
imposto annual _ .. ,..... _ ..... __ .... _,...,....,
80$000
7 Idem, de fazendas, armarinho, perfumarias,
ralçados e seus semelhantes, só com uma'
600$000
caixa, imposto annual o" .,0 ••••••• ,••••••
8 Idem, idem, idem etc. com cargueiro, car
rilnho ou companheiro, imposto anuual ....
1:000$000

,9 Idem, que vender quadros e pequenos objec-

tos,

imposto

10 Modista
Imposto

annual

-"-".' . __

(officina de la ç1IlSlSe), licen\lª
annual

...

0_' ••••••• __ •• __

100$000

80$000
150$000

"';
1

j

_

102

__

11 Idem de 2" cla;>se, licença .,

50$00ú

.

I"óÕ$OOJ

Imposto t'ã.nhti'ái'" . '. : . .'.:
.
2J\lohilias'>'(btflcina de' conUertâI' ou enverni1

1,-.

'sar),

I

hCeiIlça

#

(

I

f'

',1fn.posto annual

:

;t$lilletro aferição de Ullí •. , .. ,

•

C';

.

50$000

..

'5Ó$000
rl5$00il
10$000

.:. ....••

'H 'Medida, 'afriçãó fie! cada: terno

.' .....

)'i5' l\t!n.sagei1"os ou râ;piêI'ór (mpreza de), licença
I

l"i-,,,
m!,osw

.

annua

I'

-

.., ,

r

__ ..

_

161'l.'ftlslcas (c!!sa especial de')' ÜCeiIl .' ....

,

.'

'!Iuposto"annl1a:l de P lasse .. :

1'00$000

'100$000

.:. __ ..

rirl.l>ostoàl1nllàl 'dê 2a 11lse
. __
17' rds:icas', tlJâl1dAS de" 1rtúS(;'aBl:lJhhü1alltês)
.rl&ença

...' .. ::.: ... : ::_:<  .... __ '.:.

150$000

_

100$000

'ibb$OOJ
1'50$000
"80$000
'Íob$OOO

18 . toilnihoS'" a V:àí20 ""tol1 :não de 1t\ classe, licêuÇa
{',. T
';'4i
.l'\.',l.Jh
.1_
Iwposto aúil. aI .. :;
_ ..
19
,cláSSe', liMIi"'"
, . --. -- ••
.
'I -':m
,'eID. :d"2a
e
'r" '"- . ---. ••
.

Imposto -âIU1ü.àl - . : . : : •...•• : : : .. .:..:.: : ••.

20 Idem, idem de 3a classe, Jice,p.ça
I

mpos

to

ann

ual

t.._.

.

_\.

•• __

BO$'ÓOi)
lOó$OOO

50$000
40$000

.

9 1,3 --o O
1. ,.ourives que.tra1::talhar eI!l 9P-r9, prata e concertos de a classe, JicenCia
,Imposto ual

_P$()OO

.

i:J.90$000
8P$900
P$OOO

' .. _ .•. __ .. __ ..

150$000
20'0$bOO

..JP;ffiU, iflem, de 2a çlass, li0ença

Imposto annual .. :

.
.

. '_' . __

_

__ , • __

.

 14 __ P

I'

1 'Perfumarias (casa especial de) licença

Imposto annual

!

2 ,P!1'peis ebrin<luedos (loja de) lic.ençà .....
l'inposto annual
3 Pip,tor, licena

. 'i:fUposto amiüál

..o __ •• _ •••••
_. '.__

,

:

"'-_ ..

4 Padaria de 1t\' classe- licença

\" 'Imposto annual

 __

_

__

_'_

.

5 Idem de 2a cláSSe, liéériça O,•••••• '.'•••••••••
Imposto ann.ual

_

.

100$000

150$000

50$000

30$000

120$000

100$000

80$000
60$000

"'I

:-;- .LI03 _ --

I PJ{lem de. 3a• ! .1.i9, f9Eüo.'l0ftio)
mposto

aIlUJlual

_

." .. _.,.

<l,J:>harmacia de. p' classe' :'.  .  : : ._: .. :. ..
:p1posto allnual .:: ... :
:. :: .... '. ', __
8 Dita de :\ classe, llicep.ça
•



r .... _lo .. ,

IIposto. tll

_

..

.lr..

..

..

..

.. :::;

\..

-:-- .. -

9.\p'ita de 3a classe, licença
, ,Iposto . ffiillüàl :::::
),O,Dita home_op"athia, !iceuçâ .:
lJ:rnP0sto alnnual

&1.

.

.
_ __
-:;:  .. __ ,..

- .. -_o

l1)honogl'lã.pho licença,

.

:

..

12 l?hotogrlllf de iâ 4s... li£ega

, •..

13' pita de "2uélasse, licença

"IOOOOO

l5,0$ó00

'lj50000

MO$OOO

iÕO$OOO

OOOO

&0$000

idoooo
'I.,O$OOO
"150$000

.

_ ..

200$000
,; $0$000

14 Pipa d'' â. venda, Ímposto ,aJ)JllUal .: ..

__

1ÓO$000

20$000

J.,Iuposto annual

.

:'. :.,._

l(

,qOOOO

I;O$OOO

--

'bnposto 'ann.uà! '. ::.":.:

_

__

15 p.esos por aferição qe terno ; .....••.••.


15

10$000

__ Q



., 16 __ ,

.1 lj.enhidiro • ou .bIi?1nto, pJ:lor EE.6ra
p;e gallo,

licença

_., . __

Imposw an;miai

__

Refina,,IP "'de .jlcir,nliça .,

Imposto alOlUnal
I

J

t'.. (lrfl....

_ ..

I 

l}



"

17

:

-

__

-:,-.-' ..

•

J

_

2 'erralheiro ou ajustauor, licença
.' 'Imposto annual
_ ..
licença

,. '._'


'.

". (.

Imposto an.R:qal':

200$000
150$000
200$000
I

Imposto' 'annt1i:tl " .. , ... , .. __ . __

3' ,Salsich.aria,

__

fi'

{;J.PO$OOO

S

1 Sirgueiro, officina de} licença
 UI'

.

::.:::.::.:. __

'

.
'.' . <":•••

',

. __

.

80$000
.80$000
.50$000
pO$OOO
100$000

,.:.

100$000

.
••• "

60$000
60$000

l18 -- rr
J \[!'p.ver'OO, licença, la classe
 Impooto 'annua1" ••":-::; ••• __ o ••••

.:.:.j

,

-

-----

--..c;,,-====-.,--



_

f-- 104 -2 Taverna de 2.- classe •.......... _ ...••...

30$000

3 Torneiro, officina de, licença

40$000
50$000
30$000

Imposto lUInual
Imposto

__ . __ .. _ •.

.

_ .. _ ..

anlnual

.

4 'Typographia com officina de encardenação
ou pautação etc., de In classe, licenÇa '"
Imposto

annual

,

__

_ ..

5 Idem de 2a classe, licença
Imposto

__ ..

annual

.

6'.I)ntureiro, licença

_ ..

Imposto annual de la classe

.

I:mpostoannual de 2a classe

__

, 'Imposto annual e- 3- clasSe
_
1 Tanoeiro, licença
_
.. __
:Gnposto annual__ .......••..


19

200$000
200$000
100$000
150$000
100$000
100$000
80$000
50$000
30$000
20$000

__ V

1 VeIIldedores ambulantes de generos de 1- ne
cessidade, por semestre adiantadamente ...

60$000

2 Vendedoers ambulantes de doces, fructas,
etc.,

licença

:por

semestre

.. __ .....•

_

••

__

.

30$000
50$000

3 'Velodromos, frontões, kermesses, tiro ao al
vo, parques, outros estabeleciíi:l.entos onde
se vendain poules de jogõs per:miitidos por
lei, licença .......• " _ .. _

__

Imposto

_

annual

__ .....

500$000

..

300$000

4 Vendedores ambulaintesde bilhetes de lote

ria, imposto mensal, li n, 240 de 24 de Abril

de

1909

......•....-

5 Vidraceiro,

--.---

licença

Imposto anllual

---.-

--

-

-----. '-'"

10$000

'-_ ..

50$00i)

.--

50$000

6 v'endedores de roupas feitas e outros arte

factos semelhantes, pelas ruas, ou local de-

terminado, licença mensal

-

-

7 Idem de joias em bolsas, c$as, etc. licença
mens.al

8 Visitas

-_

sanitarfas

--

.

....•....•. _-_ .• _ .• _- ••

100$000

100$000
2$000

In;

__

lu5

__

f 20 ,__ x

f

1 Xarque, deposito de, licença ........••...
Imposto

annual

2 Xarqueada,
Imposto

..

..,

..

licença

annual

__

-.,

_

100$000

.. . .

80$000

__

100$000

_

__ .. __

150$000

As offi<'inas onde forem v;endidos objectos importados,

além do imposto pagarão mais o determinado na 6" class'O!
,das easas de commercio.

Todos os impostos qpP não estiverem classificados m'fr

ta hhrlJa serão <'obrado,> dp 20$000 a 500$Oào.

As casas lanç;adas e que no l1tnçamem,to subsequenfe te

nham melhorado de classe, mas não possam ser elevadas a
classe superior, poderão ser lonçadas com um augmento de

10 a 5000•

TABELLA de preços para as armazenagens do dep,OI!lÍto
de inflammaveis (por 3 mezes) :
Agua raz (caixa)
_
1$000
Kerozene

ou

gazolina

(caixa)

"

' __

Foguetes sem tTéchas e bombas (lcilo)
Foguete com flechas ehombas CIrilo)
Polvora

__

;Fpguetes

com

flechas

__ . __ .' . " .. _

(kilo)

$300
$040
$150
$100
$100

.
.
.

_

__

Fogo'> de artificio em grandes volumes '(met.)

()Of)

Bombas de parede

1$000

Ditos ara salão e outros não claSsificados (ldIo)
Dyluamite

(kilo)

(kilo)

_ ..

..... _ ..

$'.JOO

 21 MATADOURO MUNICIP:AL

Preparo

,.

Pr,erporo

...

5$000

_

2$000
2$000
'1$000
2$000

, '..

 Pircisabatiàis

__ ..
',' ','"

' __ ..,."

• __ •.....

_

__ .. ',' .,

_

3 Vitellas abatidas por cabeça
Pne:poro

'

.

4 Gado lanigero caprino, por cabeça

.

PrtelPoro .•........•.• '
" • __ •••••• _
o Leitões,. cabritos, ecaméros, até 10 kilos
por

cabeça

..•......  ....•.... _ •••

•

ri

$200

...•.

1 Bois aabtidos ni Matado-qro por bt!ça



10000

1$000
1$000

J500.

--

t
I

I

__

Preparo

106,

__

.. o •••••••• '•• o o o _'o 'o 0'0 o o

$500

o o o o o

6 Taxa especial para a So Casa de Misericordia
âe' accordo com ao Lei no 8' de 10 de Maio
ae1900' _....

0

00 00 o"

00 __ 0 0 __ ' 00 __

2$000

MATADOUROS PARTICULARES
Rocio
7 Bois

abatidos,

por

cllJbeça

o •• o o • o o 00 o o o o

8 Porcofl, ablltidos PQr sabeça

. o o o

o o o • o o o

9 Porco..'l abaf4dos para, fabríca ,d banha o o o o •

5$000
2$000

cabeça

1$000
2$500
1$000

presunto, até 400 mensaes o o o o o o o o • o ••• o o o

l$Oon

10 B,Qis, abatidos para X"arqupa,da por

11 PorQo:;l tr!ldos p.afa o l\funi<lipi.o PÇlr cabeça
12 'porco:;! abatidos.' para famric de banha ou

H

Q que exçg a 400mensae$ o o :' o •• 0,--- o o

$500

dispondo de frigorificos que abater inàls dé600

$500

13 Porcos abatido» para a fabrica dé presuntps

&

J

_

_.-'V

)

,.I\.

1.Bancas no mercado para vendas de fructas,

hortaliças etc"
quadrado

illüguel o meilsal

pQr' metro

o o o o o o o o o • o o o . o o 0_' o

o . 0 __

I,

,2 ,.Bancas para, venda, de- peires, meínsalmente,

!

3 Espaços occupado em frente aos bote<;1.ll,ins,

l

r

por metro quadrado

o o •• o o • o • o • o • o •• 0 • o o o

5$660
7$500

pelos proprios loeatãrios, mensalmente, me
tro

quadrado

. o o o o o o • '. o o o • o • o o o o o • o • __ • o

3$000

Gaiolas ,,-.pall3. ...vehGiaÉ .deI avéS/ mtmsalinente
por metro quadrado o o • o • o •• o o o o o •• o _ o o . o
5 Generos de qualquer (natul'Ieza, aluguel de

q:uartos por' 14:' kifós< mênsâltnmJ.te o o . o o o •

6$000

$060

6' 'Toucinhô por kilo' alngúel dê qu'artó pará'"
venda

mensalmente- - o o o o o o o o . o ••• o o •• o o • o o

7'Quarto para vcn'dã' de "VerdUl.'a's' 'e fructas,'
,mensalmente

o o o • o o • o • o o o o o o o o • o o •••

o

$020

20$000

8 Quarto 'para venda de"peiX'e e generos ali.

inentíciós, mensalmente o o o o • o o o o o o • o , , o o o
9 'Quarto pa,ra botequinl-nu açt>lles; 'mensal'}f
mente

. o 0'0 o o •• o' o 0 __ 0 __ 0 o o_o o o 0 __ 0 o o o o'

• 10 Quartos para fazendas o e senrelbàntes, mert

25$000

30$000

1

__

aalm.en1leJ

107

__

50$000
1$000

•.•..••. - .. _ •• _ •• ---'.' ••• - •••••

11 Porco vendido em pé, por cabeça .. ,

.

 23 TAXA FUNERARIA E CEMITE
RIO MUNICIPAL
1 Emprezas
Imposto

fwrerarias,

licença

annual

300$000
600$000

.

__ .

.

Imposto annual para as emprezas que tiveem gratuitamente' enterros de indigentes
2 Carro funerario de 1R classe, lice/ruça annual
3 Idem de R classe, licença annual
.
4 Sepultura simples por 5 annos

5 Ditas para
idem,

criança

.

isentas

30$000
20$000
8$000

menor.es de 14 annos,

idem

'

6$000

.

6 Aberturas de carlrueiras e covagem, em terrenos

p,roprios

7 Construcção
'aI!.t!ur'a

_ ..

de

.

carnrira;s até 2 metros

...•..•..•..

..•. '"

•

10$000

.

de

,

8 Constrnrção de capella, mausoleos com mais
_ .. __

fiO$OOO

9 Concessão de terreno para ;iazigo perpetuo .

50$000

Por metro quadrado alm da concessão ....

8$000

de

2

metros

de

altura

10 ExceS'SO de tempo de 5 annos para a conser

I

J

10$000

•.

i

i

vação da i!nhumação nas sepulturas geraes
ou carneiras que nã,o tiverem concessão pernetua,

nor

anno

_ .. _

.

12 Concessão perpetua de cada urna funeraria
Id'em.idem. por cinco amnos
.

5$000
100$000
25$001)

 24 __ DIRECTORIA DE OBRAS

1 A1linhamento

e

nivelamento

para

qualquer

construcção, além da conducção, cada 10 metros ou frarção na 1 R zona
.
2 Idem, idem, id:em, etQ. Ina 2& zona
.
3 Idem, idem, idem etc.; na 3R zona
4 Alvará

de

licença

_
.. __ ..

10$000
7$500
5$000
5$000

5 Andaimes, licença na 1& zona, para casa de
sobrado,

6 Idem,

por metro

corrente

.

2$000

idem para casa terreaa, por metro

corrente

.......•••..., __ • _ .• •

....••••

1$500

-'-

....

t

I r

__

, I
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__

,t Iaem, , idem na 2a zona., para casa de sobl"a:noj
por metro conrente

-_

.

1$500

8 Idem, idem para. casa, terl;ef\, .pQr metro çorrente

_"

,._.' '.

' .. ','

1$000

.

9 Idem, idem na 3a zona para casa de sóbrado,
JIQr metro

:lO 'Idem,

corrente

idem,

-

-_

.

corre,/nrte

__

__

__ ..

11 Autos fornecidos ás partes,P?r auto
.
J Certificados de alinhamento e' nivelamento,
cada

um

.... ..... _. . _. . _. . . . . __ . . . . . ...:._

1 Conducção. quando as partes a não offerece
rem, para alinhamento mo 'QUillJdro Urbano
14 Idem, idem no Riocio
I'

I

I

terrenos. no qUa!dro urbano

'10$000

.

20$000

18 Idem, idem no roClo de 20$000 a
.
19 Calçamdnto a parallelepipooos, por m 2' em
zona

.

20 Idem, idem a mac-adam por metro em gual'"
_

_

5$000

_ .. _ ..

17 Idem, idem para divisão de lotes 'no qüadro urbano
_' .. __
'__
.

zona

1$000

10$000

16 Idem, idem no rocio de 15$000 a

quer

$600
1$000

.

__

15 Idem, idem para vistorias e vereficações de

qualquer

1$000

para casas terreas, por metro

10$000

40$000
$700
$300

.

(NOT:..4. __ Para 0>1" calçamentos a 'Parallelepi
pedos feitos 'na vigemcia do Art. 2I das dis
"posições permanentes da Lei de 30' de. Novem

bro de 1897. a táX'aannual ê dle' 2$ ou 1$500
por metro corl'eiTlte de frente conforme, a lar
gura da rua fôr ou não superior a 15 me

tas nos termos db . uuico do Art 3I da Lei
n. 14 d .'N3 de Qutubro de 1898 combinado

COm o .Avt, oq.a t.J.E:i 11:. 418 de. 4: de Maip

de 1914).

2!"t Calçamento a nar:r.aJlel'epi:pedos feito na, vi

gencia da Lei n. 84 de 10 de .Julho de, 1.902,
taxa d,e colnservação por m 2
'
.
22 Emulumtossobre trllillerencias .de tenre;.
nos dQ rQ'Gioexcepto os, .Çlj,vididoa,... em lotes
sobre \Vel1bagão pllir.a,. legr títulos das.

part•. nOJ: cartas ou fracção

.

:$100

.10$000

,__
_-,
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23 Idem, idm;n" no quadro urbano c'ada 10 metros

ou fracção

_

__ ',' .. o .-_

24 Idem, idm, na 2a zona
o 0_' o • o 0 __
25 Idem, idem UI:!-: 3á Qna . o o o o • o •• _ o ••• o o • '_
(Os terraJ].o:; do Rncio divididos em ltrtM são.
equiparados aos d 311 zona).
26 Emulumentos para divisãoc1e terrenos em
lotes além do seno de vertiâ e aplJrova.ã(j
de planta, por lote '" o •• o •• o •• o o •••• o o • o
27 Croquis reproduzidos

.... o ••• 0

' • __ • o •

28 Croquis não .cunstantes d.e. cartll8 d terrenos
e de terreno já levantado, ... , .. o • o o ••••

29 Croquis Iniãol constantes de. cart!1<s. IC) de' terre
nos não le.v.an.tados além, da verificação o"
30 ConfecçãO! de, outrll8 plantª-" . o • o ••••• o •••
31 Sobre approvação de planta para ,casas, de

10$000
7$500
5$000

10$000
10$000

20$000

30$000
50$000

_ •• o • _. o • 0_. o __ 0 __ ' o

20$000

3 .Idem, idem, para: casa dé madeira- .. o o • o ••

10$000

alvenaria

33 Idem,

o..

o. o • o

idém para S;

tradns

gradis ou balaus--

o •• o o • o o • o ••• o __ o __ o •• o • o o •• o o o ••

5$000

(Toda a revalidaÇão de plantà fica sujeit&,
a 50 o/c dos respectivos ,emohnnentos, e. as
plantas aléi:p. dp1!. eilllolum8nto 'acima, paga

rão mais da

sello de v.erba por

quadrado, ;lO reis}.

\'

decillietro
.

34,. Emolumentos ele verificação de terreno, além

da conducção no Roeio ou no Quadro Urba
no,

por

cada

.•. o o • o • _ ••• __ o •• o ••• __ • __

33 Idem, idem :de dlfilS: em diante., cada. carta

15.$000
JO$OOO

36 Idem, idem, quanto a pertencerem., os terre

1\1,0,s a mais de um possuidor; por'condomi
no;

cada

duas

cartas

.. o •••••• o o o o .- o o • o •

37 Idem, idem de vistoria'S féitas peld engenheiro- e pessoal da fiscalÚ3iaç,ão, a; requerimen
to das partes; além da conducção o ••• o ••• o
38 Frente dé terreno não edificado, pOl" I11etro

corrente de frenté, na la zona .... o o •• o • o

; Idem, idem na 24 zona; o o •• , • o ••••••••• __
40 ra:em, idem. na 3n

zona. o. o-o •

0 o ••• __

(Exceptuam-se os terrenoS' muI"lttioS'ou não,

:pe:r.tencentes a hospitaés e azilos; as frelIltes

10$(lOO'
10$000
3$000
1$000

-$30<1

•

no
dos terrenos resultantes do prolongamento
da -ruas existentes ou projectadas, quando ce
didas gratuitamente pelos proprietarios ou
foreiros ,e durante o praso de cmco allUOIS;

as frentes da:> ruas não abertas de terrenos
divididos em lotes, com plantas approvadas
anteriormente á Lei n. 389 e os lotes de 11 m.
de frente eom edificação de madeira feitas
antes da Lei (n. 413).
(NOTA. __ Os muros que não tiverem a altu

ra eJÚgida pelll Lei n. 341 art. 8g ficam su
jeitosllio 'respectivo imposto com o abatimen

ao de 50 °1° e os qüe atingirem a altura.
de 2,50 metros

ficam

isentos do

imposto

(Lei n. 429).
41 Fo annual por carta dG t'el'reno do Rocio
12100 m2

.•..............••

.........•

5$000

As fracções serão pagas proporciolnialmente.

42 Foro annual de terreno do QUi\;dro Urbano,O,22

__

__ .

$050

43 Levantamento de cal<;amento, na:s ruas reves.

tidas a parallelepipedos, por valias de lar
.1,

gura no maximo de 0,50, por metro linear,
em ruas calçadas ou re0alçadas
.
'1. idem, em ruas mac-adamisadas, por
metro

liJIllear

.:. __

15$000

__

('para vallas de maior largura o pagamento
será proporcional).

45 Predios sem. platibandas e sem calha etc.
46 Predios não rebocados e caiados,alêm do im
posto predial, quando habitados; e muros;
até .a sua conclusão, por metro corrente .,.
47 Prorogação de praso para ,eonclusão de Obras
.por mez e por
na la zona

"

-I

i/i

I'I
I

metro
__

corrente de
_ ..

48 Idem, idem, idem na 211 Ziona

frerute,


.

49 Idem, idem, idem, na 3a zona
.
50 Terreno do Rocio, tralmsferencia por carta

de 12,100 lUS. quadrados ou frac ...••..

5$000

2$000

2$500
1$500
'$500

25$000

, '

'-_
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51 '1'C'1'l'CUO

do Rorio c6Iicessão àe excesso de
accordo com o art. l° da Lei de 2 de Miaio
UC 1897, por metro quadrado
.

$040

NOTA __ E' fixado em 109$000 o minimo

de qualqy,erconcessão.
52 'l'errenos do Hocio divididos em lotes, trans
ferenciapor metro corrente de frente . o . o
53 Terrrow do quadro qrbano, concessão de ex
cesso, nas ruas revestidas:
Na IR zona po centimetro corrente ..... o o .
Na 2a zona idem, idem. o
Na 3" zona idem, idem

0_"

•

_

' __ 0' • __ •• __

1$000

4$000
1$500
$500

(Nas ruas rião revestidas será o excesso co

brado a razão de 50 °1° preços acima).
(Em caso algum. será cobrado menos do va

lo correspondente a 20 cantimetros).
54 Idem,
te de
55 Idem,
56 Idem,

idem, transferencia por metro correnfrente, na 1" zona ...........••....
idem., idem. na 2" zona o
.
idem, idem. lllia 3" zona .. o
.

57 Viação, iinposto annual de 1 0jo sobr,B o valor
vrenal dos terrenos
metro quadrado

do &cio,

minimo po]:'
__ ...• _"

8$000
5$OUO
3$OOLl

j'

-\

\

0,4

S 25 ll\fPOS'l'O DE PUBLICIDADE

1 Annuncios aereos e instantalnoos por meio
. de projécções lum.inosasem espaço até 6 iIll.
em oo.da ponto da cidade, por trimestre ...
2 Idem, ambulante, conduzido por pessoas, de
cada pesSoa; por trinta dias
.
3 De 3° em theatro's, casas de espectaculoa, sa
lões, cafés, botequins, etc. um 'annuncio por
a!D.no

••••• o ••••••• _ ••• __ ••• _ o •••••• __ ••

4 Idem. panno, em. papel,- madeira, parede ou
em metal, com os dizeres: grande' liquidação
final, granâe queima; e outros dizeres se
lhantes na Ir,ente das casas e estabelecimellli
tos commerciaes, por ([Dez ., o ... o .....•..

60$000
5$000

3$000

30$000

fi Idem ou quadro para annuncios ou para car
tazes, nos logares em. que o Prefeito permittir
. em espaços de 1 m. por 1 mo sendo de pin

tura artisticamente trabalhada, por ma •..

3$000

-lI

-
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I

I

I

I
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__

,

6 Idem, i<lem., etc., sEmido em papel CO:J;llIU:I1J;1l
e tinta tambem QQllnUUJ);l., Ilr1ll, ., ..•.•
07 Idem o:u, reG1,aJI,le.&elctficos" sendo fu,<IlS;
por

anuo

o"

o . o ... o o .. 0 __ ' o o . o .. o .... __

1$000
30$000

8 Idem ou reclames em bondes, devidos pelas
companhias ou emprezas desses mesmos bon
des; de cada bonde em circulã.ção, por anuo
(Compreheludidos todos os letreiros dos bon
des menos nos vidros lateraes e das frentes

onde não serão

seja seu fim).

permittidos;

qualquer .que

9 Anuuncios oü reêhl1íles' em bondes especial,
cada bondei por 'M1no

10 Idem,

20$000

. o o ••• o o o o .. o • o o o o o o

50$000

de espectaculos ém vehiculos ou ani. o o o o o o o o o o , .. o •• ,.. __ ••• __

50$000

II Idem, idem por 6 mezes • o •• o • o • o o • o •• o ••

20$000

maes,

pór

anílo

12 Idem, idem, pór um me'z o o o ••• o' o o o o 0_..,0 o

i3 Idem ou reclame em bicicleta ou tripodes;,

5$000

• o •••••• o o o __ o __

3$OOC)

H Idem, idem, em carroças ou camiíthões', idem

8$000
30$000

por

'anuo

o o •• o o o ••• o •

15 Idem, idem, em carros e automoveis ... o o . o

Cartaz ou ánnuncio, letreiro ou recla,Iue em
papel até 1 mo por 1 mo coUocado lUlas :pare

des ou distribuídos em ,qualquer ponto da
via publica o o, o o, o •• o • , o r • o • _' •• o . _. o • o •••

17 Iem, tem" eG. excedendo em qualquer dali\
(ijmensoes

. o o • o' •• o o • o o o • o o

o 0_. o • o o ...

$100
$200

(Este impostQ sar,á cobraQ.Q mediante carim

bação e numeração feitas pela, refeit;ura, e

prevalecerá para qualquer qp., seja o. perio

do do ex,erido, e, será devido por todo e qual

W.er cartaz affixado ou destribuido, einbo
ra em substituição dos iriutisados ou outros
emblem).
18 Chapéas de sol, com saliencia não excedendo

de 40 milip;J,tros cada 'um m>r antnO .0 o o o o o

10$000

19 Áq.em, idem, com mais de 40 milimetros dé

saliencia cada U!ll po:r; anuo. o o o o o o o ••• o o •

20 Letreiros, plMa ou taboleta com letreiro e
sem saliencia nas pareds ou hÚlUbraes das

casas de 30 em, por 2m. mplualmente .•.••.

20$000

113

__

21 Idem, idem, excedendo ,a esse limite, mais
por decimetro 'quadrado

..........•.•...

22 Idem, ou taboletas com letreiro, figura ou
emblema Ins proprias casas, até 40 em. de sa
liencia, de 30 em. por 2111.' annualluente ...

23 Idem, idem, eX,Cédên:cfo a esse ltnitef mais por
decimetro quadrado

_

_

24 Idem, idem em sentido tansversal as paredes e com mais de 50 em. de saliencia
.
25 Idem, sendo eUl ,globOrs de eléctricidade, por
anIn:o

26 Iàem

••.•.•.••••..••••• __ ' __ •••••...•••

àtravéssaíiao' a rua de '1ad6 à: lâdo,

por ÍllJe?:

.;:.. ..

....•.

27 Idem sendo illu:mina'do em aoo ou .outra

qualquel" fôrma, por anno
28 Idem, idem por mez

.
.

29 Idem, pláCJâ ou' taboleta' com letreiro, figura

$040

3$000

$060
10$000
10$000

10"$000

50$000
6$0'00

ou emblema nas paredes Ía'teraes das caSás,

muros ou parte visivel de terrenas de 1m:.

por 1 m para cada amm'uncianté a'Ifuunlmente

30 Idem, idem excedendo éssas dimensões, cada
annunciante annualmente

.

31 Placa de metal, mâtmo:re ou vidro, indica

6$ÓOO
1Ó$OOO

tiva de Profissão oudeSignal}ão de fÍrmas e

outras, de comp/lririlhia ou empréza, de segu
ros ,contra fogo ou de vida,

collocadaeI;ll

predios, paredes ou muros, de cada placa,
po.r

anno

,.,

32 Alvaras de licenl}a
nuncios,

'

'

para

'. '

", .. ' __ ,"

empreza,<; de aI}.. ,_'

'

.

33 Ret,lla;rn em quadros collocadosem pO:Q.tos
da, via puqlica: por me?:, cad,a um, até 2 m.
por 2m

_ .. _ ..•......

3'1: IdBm, idem excedeindo dessil, dÜ,nenl}lio



5$000

100$000
10$000

15$000

I
I

I

"i

DECRETOÇ
DECRETO N. 135
O Prefeito do Minicipio da Capital, verificando pela
plapta desta Cidade, que a rua ora densminada Bento Vian

na é a antiga Poly-uoro, a qual. do corrego Agua Verde de
manda a Avenida do Batel, conforme se constata da planta
approvada pela CamEra em 1897.
Verificando tambem que as construcbões existentes
nas primeiras quadras dessa rua entre aquelle carrego

Agua Verde e a Aveniua Viscoude de Guarapuava foram
em exacta obediencia e alinhamento e niuelamento forneci
pelo competente departamento Municipal de accor.do com a
referida planta de 1897.
Fntretanto considerando que em uma acção judicial
na qual contenderam os Srs. Manoel de Assumpção Oliveira
Teixeira e sua mulher e. B. R. de .Azevedo, foi pelo Superior
Tribunal de Justiça, tida como Rua Bento Vianna, não
aquelJa rua e sim úm caminho.. que se dirigia desta cidade
São José dos Pinhaps e a margem do qual foi construi.
o o engenho Iguasú, issl no tempo em que o limite urbao não a brangia o local.

Considerando tambem que, ainda na actua1 planta
adastral da cidade, recentemente organisada pelo 81Udo

, o DI. ( andido de Abreu, figur<: a Bua 13ento 'Vianna, em
oua a sua extensão ate a Avenida do Batel um tanto dis
ante do citado antigo camÍI.:.o.
Considerando mais que na planta epprovada em 10
de Abril de 1914 denominada a Villa Batel propriedade fo
reira de HenIlque C. withers, figura como ruã Bento Vian

na, o prolongamento da all'udida rua Polyuoro.

Considerando ainda que o alinhamento <1a rua Bento
Vianna não pode ser Elterado sem injustificanel prejuízo do
1mbellezamento da cidade, mesmo das edificações das prl-

" I
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meiras quadras da referida rua, afl quaes obedeceram como

era. natulal ao alinhamento que comportava a planta úp

provada

em

r897.

Cunsiderando mais que, tal caminho admittido .como

rua, dará servidão.apeIl,as a tres meias agtias de madeiras

que foram

construi das clanlkst.inamente sem licença do

Poder Municipal.

Considerando igualm.ente) que pelo allndido caminho
aliás, proximo da verdadeira rua Bento Vianna, não passam

e nem passarão as redes de aguas e esgotos, ficando por

tanto as referidas meias aguas, além do mais, sem condic<;ões
hygieni('al:l para serem habitadaf';
co ou

Considerando não haver conveniencia para o publi
para a Municipalidade em conservar tão

inutil e

inestetico becco, quasi ligado a verdadeira Rua Bento Vian

na, resolve :para o fim defechur a servidão que ficou consti

tuiela, em prejuil:e do alinhamento de UUla das ruas ela. Ci
dade e consequentemente de ;;eu embellezamento dosapro
priar para utiliditde publica os lotes n. 34 e 35 da planas
apresentada por Joaquina Eygdia Alves da Costa e appru

"aela em 14 de Julho de 1914 e as tres llleiaguas ncHe
.existentes que elão frente para a alludida servielão, tudo
ele rropriedade de Manoel de Assumpçfto .Oliveirn. Teixeira
e sua mulher.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Cllrityba, em 14

de :Maio de r9r9.

João Antonio Xavier

DECRETO. N. 1,36

O PREl?EITO do Municipio da Capital, usando das
attribuições de seu cargo considerando que o Mur.icipio
intentou acção de desapropriaçfto contra Manoel de Assum
pção Oliveira Teixeira e sua m,ulher a fim de adquirir os
lotes numeros 34 c 35 da planta upprovada de Juaquina
Emigdia Alves da Custa, bem como de tres meias agulls
e um galpüo construido em ditos lotes, para fcixar a

vidi'io

SCl'

que ficuu constituida por força tIo um julgado do

116 : I '

Superior TribilÍlal de Jusfiça do Estado, na neçã:o "Ih que
cQntendcram B. R. lie Azevedo e considerem lo que os de
sapropriados
Manoel de Assumpção Oliveira Teixeira e
s,ua mulher Joaquina Emygdia Alves TeixeirR, pro;;õe-se

a ceder ao Municipio O domillió util que t01n sobre os re

feridos lotcs e parte do lote n. 36 até o Iundo do engenho

Iguassú na parte leste e dahi em linla reta ate a Avenida
Visconde
I

,:

de Guarapuava

com

pela quantia lip nove contos

j'

I.

gando

as meias

aguas 6

galpão

d re,i (Rs. 9:000,$000) pa-

o Muni'cipi,o tres contos e quinhentos mil reis,

(Rs. 3:500$000) como indemuisação de outras Dúnfeitorias
que possuem. e a, desistl'l1cia da servidào adquirida pelo
julgado do Tribunal; Consideran()o <lU8 esta prop()sta é
conveniente aos interesses do Iunicipio, resolve por isso,
adquirir os mesmos tr,rrenos e benfeitorias e desistir da
acçiio intentada; Olltrosim, tendo o Municipio, C0m a de
sapropriação intentada, unicamente o fim de Eixttr a ser
vidão qllC!prejudica o alinhamento de utna das, ruas, isto é

da lua Bento Vianna. j'esolve vender os loferidos terreno B

e benfeitorins ao Snr..' B. R. de Azovedo peÚl proço da acqui

sição pagamlo este mais a quantia. de tres conto e e qui
nhentos mil reis (Hs. 3;500$000) proveniente de despezas
como indemnisação de ti iversas benfeitoriaS e mais a con-

dição de feixax a referida servidão.
Gabinete da
Agosto dê ln19.

Prefeitura

.

de Curityba em

11 de

João Antonio Xavier

- DECRETO

N.

137-

O Prefeito do Municipio da Capital usando
ções de seu cargo Decreta:

das

atlribui

Art. Unico: No exercicio de 1920 a cobrança

'I
"

I

.1'

dos imjlostos consignados n (lS S 1°.2. 40", 5., \)\'. 11",
12°, 13° 14°, 150, 1 ti", 1.91, 22°, 23°, 27°, e 2no, elo Art. 1 ()
lia,Leiorça mentaria lI, 649 de 11 lie Novembro de 1019, ,Burá..

JANEIRO

Marcação de Vehiculos, Mrttricul:ls de. cocheiros, chauHeurs,
annimae's e pesos e medidas:

"'I-

- 1-17 -

PEVERELHO E MARÇO

la PrestriC; :10 (lo imposto de 'Commercio e
Quadro
Urbano e Roçio o de Puplieidade.

omcs inado

ABIUL

1" Pl'oslação do imposto do Taxa

de

Limpeza particular

la Prpstaç.'"í.o do imposto ué calçamento.
IAld

la ,PrestaçãO (lo terreno não edificado. muros, frente .nãb
revestidas. Impostos de casas sem platíba.ridlls.\

JUNHO

2a Prestação do imposto de ''taxa

de Limpeza particular.

AGOSTO E SErrElVIlmO
2a Prestação do inposto de Commercio e Officiulj.8'. 2a
Prçsté,IÇ':lO do impQto do calçarrwnto. 3," Pl:estuç:1o do im

P(wt\) de Taxa de Limpeza Particular.
OUTUBÜü

2a Prostaçào do imposto de terreno nào
e h)J1to não revestida.

edificado,

lT]Ul'Q

NOVEMBRO E DEZEIHRO
4" Prostaç:w do impostn de Toxa de Limpza
fol,"o de torcas .do quadro urbano o Rocio

Particular
•

Gavinete <laProkitura de C)lrity1>u,. em 21
vemlJro de !DI9.

de No

João _41ltQ//io Xm;t'er.
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Acros
ACTO N. 236

o Preeito do Municipio

da Capital, uzando das r1t

tribuiç(íes de seu cargo, concede ao Dr. !':duarrl0 Leite
Leal Ferreira, Director de Nygiene, trinta di as de
licença
em prorogaçiio da que lhe ioi ccncedida.
Habinete da Prefeitura Municipal de Curityua, em
9 de Janeiro de 1919.
João A,lItonio Xavier.

ACTO N. 237
o Prefeita do Munieipio da Capital, concede ao sr.
Adriano Garcia dos Santos, Guarda Mmnicipal} trinta dias

de ferias, épn,f?rme requereu de aceordo com a Lei n. 226
de 22 de Janeiro de 1908.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
22 de :Fcvereiro de 1919.
João Antonio Xavier.

em

ACTO N. 238

I

o Prefeito do Illnicipio da Capital, por conveniencia, res
olve, rescindir o cnntracto firmado com o ciuadão Ernesto Caro

I

los Carlini, relativamente ao

I'

ante.

I

jardins e praças da Capital,

serviço de

a contar

arhorisação

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
J' de Março de 1919.
João Antonio Xavier.

I

I I
I

I

de

desta data em di

em

ACTO N. 239
o Vrefeito do Municipio da Capital, de accorJo com
o requerimento do dI'. Eduardo Leite Leal Ferreira, de 8
do corrente, concede ao mellmo sessenta dias em proro
gação da licença que lhe foi concedida, e sem vencimen-

lr9

tos, at&.o Poder Legislativo

resolver sobre o pedido feitó

ao mesmo.

Gabinete da Prefitura Municipal de Curityba, em
do Mnrço do 19lD.
JOãO Alltonio Xavier.

13

ACTÜ N. 240

o Prefeito d'o Mnnicipio dn, Capital, considerando os
relevantes serviços prestados a causa publica e outros
como ai nda por lIecasião da epedemia do <GripÜ)

que se

dosenvolveu nesta Cidade e seu i\Iunicipio. concorrendo de
modo altruistico na debelação do mal aflectivo qu asso
lou a população da (lidade e seus arredores, consideranuo
que é dever dos Poderes Constituit1os, consignar Sf\U reco
nhecimento aos apostulos da C:ll'idade, resolve conceder
gratuitamente no Cemiterio Municipal, quatro (4) metros
quadrados de torron(. para jazigo prolJetuo do humanitario
dI'. Randolpho Pereira de Set'zedelo, hoje fallecido; fican
este acto sujeito a approvação do Poder Legislativo.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, aos 21
de Março de 1919.
João Antonio Xavier.

i

:,

1

ACTO N. 241

o Prefeito do Municipio da Capital tendo em vista que o
cidadão Jayme Muricy, no anno de 1918, comprio todas

as clausulas do contracto que firmou com esta Prdeitura,

para a cobrança do imposto de publicidade relativ,) aquel-

IJ

le exercicio, e considerando que esse im.posto pela sua natureza complexa, como esta chtssHicad8 na (abelIa em vi"'
gor, torna-se de difficil cobrança para o Municidio: Resolve:
-prorogar o mesmo contracto dc 19 de :Março do .1918
com o referido cidadão, vigorando o dito contracto até 20

de :Março de 1920 pela mesma quantia estipulada na Lei

orçamentaria vigente, suieito aos emolumentos que forem
devidos.

Gabinete da PJefeitunt Municipal de Curitybfl, aos 21

de Março de 1919.

João A1tl0nio Xavier.
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- 120 ACTO N. 242

o. Preteito do lunicipio da, Capital em vista d,orcqueri
menta c do attestado medico, concede ao (tual'da Fiscal do
Matadouro Municipal Snr. Abilio Brandão, noventa dias de
licença para tratamento de !laüde.

Gabinete da

Preeitura Municipal de Curitybu, em 2

de Abril de 1919.

JOãO Alttonío
ACTO N.

Xavier.

243

o PreeitÇl rio Municipio ela C,apital nomeia o cidadão Ma

noel Ribeiro de Mac,edo, para interinamente su.bWpir o

gunrqa Abil\o

Brandão,

pereQendo

q, gratificação

do

liçGII eiado.

GaQinetG da. Prefeitura om doj (2) do Abril de 19) p.
João Antonio Xa.vier.
ACTO ,N. 244

o Pl'efeitodo Municipio d Capital sei ente que neHta data,
termina o praso do COlltracto ela Gotta elo Leiteirm arJo
pelo Dl'. AbdoI'. Petit Ouiml!l'ães Carneiro, em 9 de Maio
de l!H 7 e consideralluo que o seu contractante tem dado
ç,aba.\ comprimento LiS clausul,as dOlllcsmp contracto, bem
como. seryind,o com exemplar, cariJlho a todos .qu,e de"l,l)an

(iam aquelle Departam,ento em busca rle recursos n0008
sariqs paa ªJimentação ,da infancia, Resolve: -- porogar

o xderitIo contJra!'Jtq por mais um anno f1t findar-se em l"o

de l\laio <,le 1HiO. I<'açam-s.e :),S cievidas annota,ç,ôes para os
fins con:venintRs.. ,

..

Gapinete' cta pr.efoH\lra d Curit,rba, em 10 de M;lÍO

tIo 1919.

João 41btonío

Xevier.

ACTO N. 245
o Prefeito do :Munieipio da Capital, uzanrlo elas at

tribuições de seu cargo, con.ccle ao SI', Luciano Bocha.
Junior 2' omcia1 adclido:a Secretaria do Thezouro e Con-

,li'

- lj -

tabilidiLdo, 30 tririttt dias ele ferias. 0onforme rêquDrcu. de
accorüo com a Lei n. 226 de'22 ele Janeiro de 1908.

, GalHuclc ditPl'efeitura, 8 de Maio de 1919.

}àão Anto'ilio Xavid.

Acro N. 246
o Prefeito do Municipio da Cap'ital usando das attribuiç ões
de seu cargo, concedo ao auxiliar interino da Directoria
Ger.11 de Obral:i, Sr. Edmundo de Oliveira Saporski, trez (:3)

mexer de licen(;a sem vencirr;entos e designa em commissáo'

para substituil o o Fiscal Geral Sr. João Fagundcb Barb0sa
e lorneia interin;WHJIlto para occupar o

cargo

deE'iscal

Geral o cieladáo Octavío ele Almeida. Torres p.ercebouelo us
vencimentos que lhe competirem.

Gabinete da Prdeitura :Municipal ele éUrltyba, em 19

de Maio de 1919.

João Antonio Xavier.
AGrO N. 247

O Prefeito do lIIuuícipio da Capital concede ao 2° oHicial
da Dil'eeloria de Geral lIIanool Vaz Lobo tl'Ínta i dias de
ferias a que tem .direito no corrente exercicio contorme
requereu.

Gi-ibinete da Prefeitura de Curityba, eríl 26 de Ma

ifl ele 19]9;

João Antonio Xavier
Acro N. 248

O Prefeito áo Municipio da Capital concede ao guarda Fis
cal Manoel Ppreira da S,ilva, trinta dial:i de ferias conforme

requereu.

Gabinete da Prefeitura ele Curityba, em 6 de Junho

de 1919.

João

AutOllio Xavier.

Acro N.249

o Prefeíto do Municipio da Capital tendo ém vista que os
c.ontractantes A. Frçit\1s &: Ci". teem dado comprimen.to

---,","-- -----------------

'"
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00 contracto firmado com os mesmos em 4 de Janeiro de

19l6, ampliado pelo termo de 9 de Novembro de 1916,
resol ve, pror.ogar o tempo respectivo até 3'1 de Dezembro
do corrente anno, contados de 1° do Janeiro ultimo.

Gabinete da Prefeitura de Cnrityha, em 6 (lo Jun ho
de 191 D.

João Antono Xavier.

AC'fO N. 250

o Prefeito dó Municipio, tendo em vista a parte dada
pelo Fiseal Grral resolve suspender por oito (8) dias o
Guarda Fiscal Peuro Gasparello, por falta de cumprimento
de deveres.

.

Gabinete da Prefcitul'l\ de Curityba, em 5 de Junho
de 1919.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 251

o Prefeito do Municipio da Capital c'o ncede ao 2° official
do Contenciuso Luciano Rocha Junior sebsenta dias de
licença para tratamento de sua saudo conforme attestauo
medico que exhibio, contando-se a licença de H de Junho
em diante.

Gabinete da Prefeitura do Curityba, em 30 de Junho
de 1919.

JoãO Anton£o Xavier.

ACTO N. 252

o Prefeito do Municipio da Capital usando das attribui
ções de wu cargo, e tendo em vista quo u empregado
Aristides de Oliveira continua doente conforme jusWica
em sua pétiçfto do 18 do corrente, resolve concedel' ao

123 mCS"io mais 3 IÍICí:CS de licença sem venclmentos
prorogacão da que Ih0 foi concedida.

em

Gabinete' da Prefeitura em 19 de Julho cle HJ I!).
João Antonio Xavier.

ACTO N. 253
o PrefeitoMullicipal da Capital teJl{}o em vista a carta
do funccionario, Luciano Rocha Junior, concede 110 mes.
mo a exoneração do cargo de 2° omcia!' do contenciüso

I r.

e nomeia para aqueIlc cargo o empregido dactilugrnpho
da Secretaria da Pref<:itura, Jeremias Prestes Branco CÚIÍl
os vencimentos que lhe cOlpetirem.

Gabinete da Prefeitura de Curityba em 12 de Agos.

to de 1919.

JOãO Antonio Xavier.
ACTO N.

2fJ4

o Prefeito d.) l\Iunicipio da Cal'ital usando

"
das

attri!Jui

de seu cargp nomeia para o cargo de clactilngrupho da Se
cretaria o empregado auxiliar, Oscar Ferreira dos Hantos,
percebendo ps vencimentos que lhes compelir lwla Lei or
çamentaria.

.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 18 de Agos-

to de 1919.

João AntolliQ Xavier.

1\.C1'O N. 255
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao omeial da
Secretaria da Prefeitura Fnlllcisco Guedes Chagas 30 dias

de ferias conforme peio.

Gabinete da Prefoitui':l de Curityba em 18 de Agoto
de 1919.

JOão Antonio Xavier.
ACTO N. 256

O Prefeito do Municipio da Capital tomando em considera
ção os motivos expostos no requerimento do concessio-

lj

.;na.riu ,de wto-QmIljJ),Uf, cidado J.oãco F\nJ:ane, cnncedc
àa mesrn'l 60 dias de fpror,ogi:Lã(J' d,o :,;011 çOlltrilcto
compf'imenloa cLtusla ia }elp msrno çonVi\:Ç:t.?:

pa,ra

Gabinete lla Préfoitura do Curityba om 30 do Agu s

to (lo 1916,

João Antonio Xavier.

ATO N. 257

Co ,PrefE:it'o uo Muni\3ipi;t da C\pjt,i,lJ COltCc;Üy ao' -[\\\xi\i\r

intl;rino (,1<1, Vjrectvria Geral E(lmunclo de Oltvuinl. JS,ili),l)]:

.ki, mai:,; 30 (lias '(lo licenç, IY,l VC,I,lçin,IIlt(l,; em pror.l)ga,
ção. da que bJhes oi cillwedida.

'!
Gabinete ela Prefe.itlJ,J;\\ de Cu.ritiba em 11 deJSe.o!n

.lHo de 1919.

JOãO Antonio Xa,vi'lr.,.

;'1

ACTO N.

258

O Prefeito do MunicilJio da CltlliLh'l concedo ao:,; guardas

Iiscaes Amil'lmo.\liralllla Lim1 o

POllciano

Cnstodio ele

. Olivei! a 30 dias de forias a ca'da um conforme l'eqliereram.

Gabincto elu Prefeitura de Curityba em 13 de Sl'tOJü

bro de 1!J Hl.

JQZ/o A lltO'Jl.Í(J Xavier-o '

ACT0 N. 259

•
( .

'0 Proeib; elo MlIlicipio da Capital, U2Ulldo das at
trihuicõcs do seu cargo nomeia interinamente o cidadão

l\lanol Ribeiro de ?lLllé(Klo p\tra o'ccupal' o lugar de guar
da fica1 elo Matadouro, Aselm() Mil'amla Lima, durante as

forias que Cu;J.cedi a ctc' por actod6 liüj('.,

bs vencimentos mellsacs de Hs. 120$000.
Gabinete da prefeitura de Guriryba, [1{i1

'tembro de 1\)19.

pcrêe])entlo

13 de Sc

. João Antonio Xavi8'r,'
Acrro N. 260
(

i

) 1

O PrcieiLo do MUllicipio Ih Ca]?ital, uzando das attribúiçõesde seú cargl10 tell,do (.'lY! vi.s;té,\ 11 exonerífçi!q pe

dida"dc. ClüJ1orico ÀhtCtl() 1:9.rtugaJ (!ue so.al<\va l.;çJllJo

mt
fisC"al lIo vaccns dá leae Hesoly'e por CliJlvc.niéntYhl dcssé:
serviço, uesigntlr ó óIficiftlda Diroctória Gõrn:I [ano'(:l Ytf'

Labl), par:a. pllavisoriament;) fazoraql1ella l'iscaliflaç:io, () no
meia interinamente para o logar daquelle o ch.ladno Octa
vio do AlmeilTa rrorrcs, pOI'OelJCqldo o primeiro a gratifica

ção de Rs. 80$000, para sua 'locomoão, e o segundo com
os Acncimontcs monsaes de ls, 1'50S000.

.

Gabineto da Prefeitura ue Curityba. em l' ue Outu-

brr) ua 1919.

\,

ACTO N. 26'1
T

G)i Ptofeító lia Crlpital usando das attribuiçõos lIo Sdll cargo
resol\'e designar o omproguc!o p,xtranu meraria cidadão lGu"
f[lido da Costa .Cahral, para interinamente. occllpaIÍ, o lu
gar lIe 2° oHieial João Oataviano Pichet, por ter sido

este uomeadQ Secretario da Camara Municipal, perceben
aquolle 08 vencimontos marcauos por Lei.

...

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 21 de Outu

lHO do 1919.

JO'tio A nbonz1o .Nrzvier.

\.

ACTO N. 262

o Profeito do M unieil;io lia Capital concede ao 'I q ófliciál'

da Dirnctoria"'do Thusouro e _contttbelidade, Silfrecl0 de
Moura I'etiroza tril1ta dias de ferias conforme requereu.
Gahinl'te da Pt:efeitura de Curityha, em 2t de Outu
o 1'0 LI e 191!),

I

.J

•

jOdo ,Antonio-Xavier.

ACTO N. 263
o PI0foto uo Municipio da Capital usanuo. das ath'ibUl
çõef; d-Q seu ,cargo, nomeia (J8

iLmccional'.ios. B(}ni'gno Lima

Jnnior, Silfredo do Moura Peuroz:t c Alvltl'o

JeAndràcle,

]Jara ..em: cQmrnissfio procC'd'erem aolançamonto dn im'pos-.

to ue ComlúClcio. e (Jfficinas do quadro urbano e rocio;
Dr., Adriano Grjulin, Claro Codeiro e Arthur. Mitrques

I

I

para o de calçamento; Antonio I-Ierllçriêoda G:o.sta: a 'Lú.

friuo Caortll; 'pllra.o de .Limpeza Particular; cujos serviços
serilo feitos fora das horas do expediente, para a. sua co-

j

....
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brnnça no eXl'rCIClO vindouro porcebcndo as commissÔes
as gratifieaçõcs que em telllpo serão arbitradas.

Gabinrto da Prdeitura (lo Curityba, em
vemdro de 19:9.

21 de No

João Antonio Xavier.

ACTO N. 264
o Pl'o¥eito do j\lunieipio da Capital tomando em conside
raçitü os motivos apresentados pelo empregado Antonio
Hcrdcl"ico da. Costa, rcsolve substituil-o pelo cidadiio
Chrysanto Jose de F'reitas, para proceder o lançamento
da Taxn Sanitarit em commissão com Luhido Cabral, já
nrlltleado por acto anterior.
.
Gabinete da Preeitura de Curityba, ,cm '"27 de Novem
bro de HJ: 9.

João Antonin Xavier.
ACTO N. 265
o Prefeito do l.'lunicipio da Capital concede
Weigert Filho vetirinario do rocio trinta dias

a Carlos
de ferias

conorme requereu.

Gabinetc da Prefeitura dc Curityba, em 5 de Dezem
bro de l!:lHl.

Jotío Anto11lo XavIer.

RESOLUÇÕES
U,ESOLUÇAO
o Prefeito do Município da Capital fa.7. saber a quem inte
ressar possa que a Camara Municipal. em sossão de 24 de
Janeiro do corrente anno resolveu o seguinte:.:- Fica o
Prefeito autorisa<io a il1sentar da multa de Rs. 498$000

em incorreram os commcrciantes

Ferreira Junior & Cia.

por não terem pago em tempo os impostos dev.idos.
Gabincte da Prefeitura Municipal de Curityba,
31 de Janeiro do 1918.

João Antonio X avier.

em

127

RESOLUÇÃO
o Prefeito do Município da Capital, faz saber

que a Ca

mar,1 Murdcipal, em se,ssão de 24 d.e Janeiro co rrente, re
solveu o seguinte: - Fica o Prefeito autorisarl o a deou
plicar o imposto de publicidade creado pela ,Lei' Qrçamen
taria d;:) 1913, sobre as tabelletas de reclame ou annuncios
qUê> não sejam cscriptos no idioma nacional
Gabinete da .Prefei tUl'a de Curityba, em 31 de Janeiro
de 1918.

João Antonio

Xavir ..

"
"

UESOLuÇAO
O Prefeito do Municipio dn. Capital faz saber que a Camara
Municipal em sessão de 19 do corrente l'e30lvel1 o seguin
te: - Fica o Prefeito autorisado a adherir ao Sex to Con
gresso Brazileiro de G eoraphia, que se reunirá n a cidade
de Bello Horizonte, Çapital do Estado de Minas G er./ies, de
12 a 20 de Outubro de 1918, enviando a quantia de cem
mil reis contrilmição estatuida pelo Art. 15" do Regulamen
to do supra citado Congre:5so. - Cumpra-se
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 22
de Julho de 1918.
João A1ttonio Xavier.

RESOLUQ1\O
O Prefeito da Capital faz saber que .a Camara ruilicipal
em sessão de 1 9 do corrente reselveu o seguinte: - ]"ica
Julieta de Andrade Campos, izempta, até Dezemhro do

HJ20 do pagamento dos impostos de

calçamento e

Taxa

SanHaria, que l'ecahirem sobre a sua casa na rua 19uassu,
e canceIlada a sua divida, proveniente dos mesmos impos
tos até esta data - Cumpra-se.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 22
de Julho de 1918.
João Antonio Xavier.

RESOLUÇÃO
o Prefeito do Mnicipio da Capital faz saber q_ue a Cama
ra. Municipal em sessão de 19 do corrente ,resolveu o se-


I

r
J...íj

guinte: - Fica o Prefeiéü auto';sad a conceder izenpção
de, impostos rnúnicipl\es

por

rlois annas á faqrica I]e_lde

rivados dti milho tle vropriedade de JO!go Br'escia:i1 Nettb

e AUglHÜO R,iezl;lúta e est,hbelecidos nosta'C'apit.al. Cninpra-é

Gabinete da Prefeitura Municipill de Curifylút,' e'm 22

do Julho de 1'9'18,

.

João' Antolzio Xavier

f '-, '
'..1

RESOLtJÇAo

o Preféito do 'l\itiniêiplo da Càpltal faz saber que a Cama

Ta em sessão de 23 do CprrçnJQ mz resolveu o scguinte:
-F'ica o Prefeito autàrisá<lo a conceder o excesso de
terreno que roqqrr J os l\1o;rWssJlllto, de âCCQt{\o cbrrr 8

il\19rn1açÇJ da: DjrcctQriu: de Obras, pagos os Ql11P!umtHt<I:'i,

devi(los.. -..,- CU!l1Pljl),-Sr,.

,

:

. Gahinep 4a Prefeitura Municipul qp, Gurityba, em 25
doe Julh.o de 1.91,
'
João A.,IUonüt Xávien "o

B.}SOLUÇAO

o 'Prefeito do Munlcipio da Capital faz .sa:e.l' ,quu [t.. lia.i,

marn M,u!1ipin1 em sesi$ão ,de 24 rio corrente mez resol
veu o seguinte: - Fica o Prefeito autorisado a gratificar
como achar de justiça qs serviço prestados li Municipa
lidade pelo Dl'. AUredo de Assis Gonçalves quando accu

JmlMivament ,exer,Cüll o.s pargw;, !l. Dircqtór de Hyghnr<: Q.
Dir,cçtor tIo InstitutofasfQur: - Publique-se.
Oabinctc d Prefeitm'll Municipal de CUfityba., cm.
Q l} Julhq de, 1918.

João

A nton£o

RESOLUÇAO

N.

X crlJir.

1

o Prefeito do Municip!C? da Capital, faz sab'cr que a -Ca.
mara Municipal emsessãó de 22 de Janeiro do corrcnto

un110, rcsolveu o seguint:  Fica o Freteito autorisal1o fi
contractar com pessoa eompete'nte o levantamento do ca

-<lastro das partes

<lo Municipio,

onde. aioda

não ,tenha

sido fcito tal) ser\iço, mediante-as seguintes' cóndicç.ôes",
a) Ocontractante devorá fazer. (} £erv-iço de levantamén-'

-, J29 to das elitradas cflJninhos c rios, e. df)s terrenos que, com
elles confinarem, corn descrimiJiação das construcções o di.

ViàS, forqecl;"ll).dl) a f,'refeitnra as plantas de cada l.!fll V<!
Joto o a do, levantamento g(ral, e aos propl"iotarios ou
,foreii'us às i]l,ant,as de sous terrenos) ]Jodeildó corar
destes;, pelo

f.ornecimçnto da planta autheiltica de accor-

do' ,q'onÍ 'a 'tabella' em yigor:
h') (J contractalltn yorificarú os excesos (Ie terrçús e.xis:
tçlltes ,o,.te.rá direito ;1

receber d1 Prefeitura '20 iJ;, das

quantias cobradas' a este titl110 é por s.ua interv8Ilção.

c) Os propri-etarios ficam o.bri,gados a pagar a importall
cia dos OXCeSSUi:l no praso de hez mozes da data em quP
receherem aviso para esse fim sob pena de serem, findo esso
praso) vendidos em hasta publiéil os referidos exceSi:lOs.
Gabinete da Prefeitura MUllicipa\ do Curityba, o lU
24 de Janeit'o dc L919.

..fotio Antonio Xavier

, .. I

nEsouçAO N. 2
O Paofeito tIo )(unicipio (la Capital faz ,saber quo a CaW\i
Ta l\Iunicipitl em sessi:í,o de li do Julho do coúente annú)

'.

I

resolvcu o scguintp: - FiM o PI'efcitó autorisado a cunce
der a :J.'ertulianode Britto, o excesso de torr'eno encontra

do junto a sua proprfeàade sita a rua Visconde de Guara
puava, com Om, 56 de frent com abatimento de 400/°
sobre o preço determinado em Lei: - Cumpra-sc.
Gal!!nete da Prefeitlll"a M1micipal de Curityba f;lll 23

I]( Julho de 19.). 9,

João Alltonio ,){av ier

HESbLUÇ1\O N. 3
O l?reíeito dll Município da Capital faz saber que a Cama
ra Municipal em sessão de 17 de Ju!ho do corrente <llno,
rçsolveu O seguinto: - Fica o Prefeito al.)!orisad'Q a con

coder gratuitamente a tlociedadc de Tfro n° 4U3, silu no
Ahú, o I.üt de tOl'l'eno Q. 8.3 'existente proximo a,reforida
Sociedade, ii:lcrnpto de todOi:l os emulumentos o impostos

1I
,I

i I
,

I

I

[

Il
i j

)Iunicipaes: - Cumpra-se.

Gabineto da::>refeHlfralvnic.ipal de Curityba, em
23 de JlIlho de 1919.
João AlltQ/lio Xavier;

'---:......Il
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RE50LUçAO N. 4
U Prcieito do Municipio ,da Capital faz sabor que a Camara
Mú}icipal cm sessão de 18 de Julho do corrento anno, rosol
veu o seguinte: -. Fica o Prefeito autorisado a 'onceder

Pedro Zilioto o exce'sso de terreno encontmd'o

a

jmito a sua

prop!'iedade, salvo direito de terceiro, e pago
os emolu
mentos (levidos: - Cumpra-se.
Gainetes tla Prefeitura Municipal do 'Curityba, em
23 de .Jqlho de 1 U19.
Joãa Antonio Xavier.

lmSOLuçAO N. 5
,

,lI

I

: I

-

o Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a Cama
ra Municipal em Lessão do 18 de Julho do corrente atino,'
resolveu o seguinte: - Fica o Prefeito autorisado a con
ceder a Minigildo Chinaso o excesso :ue terrcno encontra
do junto a sua Propriedade situada a Avenida (lrl\ciosa pell).
quntia de Rs.1 1)8$000 (cento e oito mil reis) - Cumpra-se.
.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 23
de .lulho de 191\.).

João Antonio .Xavier.

RESOLUÇÃO N.

6

O Prefeito do Municipiü da Capit.d' faz sager que . a Ca

mara Municipal em se)Ssi'ío de 22 do Julho do eonente
anno, resolveu o seguinte: -Ficam cancelladas as dividas,
provillientes dos impostos de calçamentos em que foram

lançadas as Lojas Maçonicas Fra tel'llidade

Paranaense c

União e Fratelanza, rêlativamente aos exercicios de 1914
,e Hl15:- Cumpra-se .
.Gabinete da PrefeIlura Municipal da Curityba, em 23
de Julho de 1919.
João Antonio Xavier.

RESOLUÇÃO N.?
)

o Prefeito do Municipio da C\pital fa;!, saber que a Cama

Ta Municipal, em sessiío de 23 de Julho d,o corrente anno,
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resolveu o seguinte: - A Cumara Mnnicipal <.la Capital
ad9pla oHicialmente a graphia -_. CUHITYBA - para o

nome desta Cidade: - Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de CUI',ilyba, om 25

do Julho de 1919.

João Antonio Xavier.

REOLUÇAO N. 8
o Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a Uae
.mara Nunicipal, em sessão de 26 de Julho do concnta
anno, resolveu o seguinte: - Fica o. Prefriio autorilHlo a
entrar em accordo com a sociedade Anonvma F'abric

Hulmann e os senhores H,oberto Langer c Car1s ChrisloHel,

afim de serem estes encarregados de .'alçar, por SLla con

ta uma rua que dá rua João Negrão, demanda a Fabrica

lIulmann, entre as Avenidas Silva Jardim e 19uassú, me.
diante a isempção por dez annos Jo imposto sobre terrenos
não murados 011 ed'ificados e bem as!!im do impodto de
meio fio pelas frentes sem passeios nessa rua: -- Cumpra-se.

Gabinete da

Prefeitura .'lunicipal de Curityba, em

1° de Agosto de 1.919.

João Antonio Xavier.

RESOLUÇAO N. 9
o Prefeito do Municipio d::), Capital faz saber que a Ca
mara Municipal em seesão de 26 de Julho do corrente anno,
resolveu o seguinte: - Fica o Prefeito autorisado a pro

rogar poi mais 2 annos o prasü concedido á Sociedade
Beneficiente 28 de Setem1ro, para cOllstrucçãü de seu
edificio: - Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal He Curityba, 10 de
Agosto de 9191.
João Antonio Xavier.

RESOLUÇÃO N. 10

O Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a Cama.

ra Municipal: em sf'ssão de 16 de Julho do corrento anno,

resolveu o seguinte': - Fica o Prefeito autorisado a conce,

der o

excesso' de terreno

requerido por Pedru Rigolto

i \1
I I

'li
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de accoruo com !1 i,nol'maçào qne forneceu a Directoriá de

Obras desde que pague a quantia de U31 8760) trezentos
e trinta e um mil setecentos e sessenta reis, e os res

qectivos foros em atrazl), assim como o imposto de Viação.

Cumpra-se: - Gabinete da Prefeitura lunicipãl de.

Curityba, em 10 de Agosto.

João Antonio Xavier.

RESOLUÇ.\.() N. li

O Prefeito 110 lunicipio da Capital faz saber que a Cama

ra ;\lunicipal em SCSS:lO (Ie 23 de OutuQro do cO.lrentc anno,

resolveu o seguinte: -,-- Fica o Prefeito autorisado a dar a
denominação de rua ,. Dl'. Trajano do s Ueis" á atual rua
America.

Cumj)ra-se: _ Gabinete da Prefeitura, ;\Iunicipal de

Curityba, em 12 ele Noyembro ele 1019,

João Antonio Xa,.'icr

\

'

I

I

InDle8
Lei n. fl24 de 24 do Janeiro do HJ19-Autorisando a cOlltratar o servi
ço do Limpeza Publica.
Lei n. 525 (lo 24 de Janeiro de 19J 9-Mallu cOlltar tempo de serviço
ao g'uarda Frallciscu José. j;'erllulIdes.
Lei n. 526 de 24 de Janeiro de 1919 Cancollamonto do imposto lança
do a Antonio Ciocero em 1910 e HJ14.
Lei n. 527 de 27 do Janeiro de 1919 Reformando o Codigo de Posturas.
Lei li. 528 do 27 de Janeiro de 1919-Concedendo a Francisco SchaHer
'j annos .para a Leiteria lIIodelo.
Lei n. 529 ,le 29 de Janeiro de 1919-Concedendo a João Fernandes
ou em preZa que organisar explorrtção de uuto-omuibus.
_ Lei n .. 530 da 2G de Abril de 1919-Denominando Rua DI'. Reynaldo
Machado a antiga Rua VilIa Rica.

il1


Lei n. 531 de 5 do Maio do 1919-Concedendo Rs. 6:000$000 a Mater-

nidade .do l'araná, fundada pela Ulliveridade.
Lei r. 532 de 23 de Julho de 1919-Denomiuando Avellidu DI'. Candi.
.
do de Abreu a..actual Avenida Graciosa.
Lei n. 53B de 2B de Julho de HJ19-Concedendo prazo de 10 annos a So
cieuade Hyppica, Paranaense.
Loi n 5Bl de 23 de Julho de HJHJ-MlIlIdaurlo contar tempo a Ant.
Julio dus S.alltos.
Lei u. 535 de 2B de Julho de 1919-Gratíficando o Fiscal do Matadouro.
Lei u. 536 de 23 de Ju ho de 1!J19-DispensandJ de impostos a empreza
" Expresso 11 de Antonio lIlarques.
Lei u- 537 de Julho de 1919-Marcaudo prazo de ;) anuos aos proprio
ta rios de terreno no cemiterio :\ beneficiar as sepulturas
e de outras providenchls.
Loi n. 538 de 23 de Julho de HJHJ-Autoriando a Prefeitura a alionar
outrunsferir terrenos, independente de hasta publica.
Lei n. 539 de 23 de Julho de,1!)19-=Concedendo aos padres passionis
tas terreno p'l/'a ajardinamento no Alto Cabral.
Lei n. 540 de 1° de Agosto de 1919-Ab.indo creditos para pagameno
to de porcentagem de. Fran ico Jo'" Fernandes.
Lei n. 541 de 10 de Agosto de 19l9-A\.torisando o levant<lmonto do
cadastro do rocio o de outras providoncias.
Lei n 542:\ de 10 de Agosto de HJl9-Refogando os Sê da Lei 527 e
r,eduz impnstos na 1" 2" e 3" zonas.
Lei 11. 5428 de 21 de Outubro de HJ19-Autórísalldo pagamento de poi'
centagem a fUllccionarios do Contencioso.
Lei n . .543 de 26 de Outubro de 1919-Denominando Fraca da Paz as

'i

L

I

11
I
I

as actuaes ruas Vista Alegre e Bella Vista ..

I

I

,i

II

Lei n 544, de 28 de Outubro de 1919 -IandaJ1(lo gratifidai' o inspeclor

de Vihicnlos,
1í-l,5 de ti de Novembro de 1a19-Mandando contractar a explo
ração do Passeio Publil'o,
Lei n, M6 do G de Novembeo de 1919 -Marcando prazo de 1 a 2 annos
aos proprietarios das zonas la e 3a para murar terrenos
independente dos impostos.
Lei n. 5-17 de 6 de Novembro de 1919-Contando tempo li José Euri
pedes Gonçalves.
Lei n. M8 de 8 de Novembro de 1919-Angrrentando as dssignaturas
dos téllephones.
Lei n Ma de 11 de Novembro de 1919-0rçando a Receita e Despeza
para 1920.
Lei

11

- DEQRETOS N. 135 de 14 de Maio de 1919-Desapropriando terrenos e rasas de
Manoel Assumpção de Olh-eira Teixeira e sua mulher.
N. 136 de 11 de AgJsto de 19l9-lnllemnisação a Manoel Assumpção
de Oliveira Teixeira pelos terrellos desapropriados.
N. 137 de 21 de Novembro de 19l9-Marcando epoca para pagamentos
dos impostos para 1920.

 ACTOS -

N. '236 de 9 de Janeiro de

19HJ-'-'Çoncedendo ferias ao Dr. Eduardo

Leite Leal Ferreira.
N. 237 de 22 Fevereiro de 1919 -'Concedendo ferids ao guarda Adria
no Garcia dos Santos.
N. 238 de 10 de Março de 1919-Rescindindo o contracto de Ernesto
C. CarlinL

N. 239 de 13 de Março de 1919-Prorogando licença -ao Dr. Eduardo

Leite Leal Ferreira.
N. 240 de 21 de Março de H119 - Concedendo terreno para jazigo per

petuo do Dr. Ranriolpbo Pereira Serzedello.

I
I I

I

I

N. 241 de 21 de Março de 1919-Prorogando o contracto de publici
dade com o Sr. Jayme Muricy.
N. 242 de 2 de Abril de 1919-Concedendo 90 dias de licença ao guar
da Abilio Brandão.
N. 243 de 2 de Abril de 19l9-Nomeando interino Manoel Ribeiro de
Macl\do para o lugar de Abilio Brandão.
N. 244 de 10 de Maio de 1919-Prorogando o contracto do Dr. Petit
Jarneiro para a Golta de Leite.
N. 245 de 8 de Maio de 1919-Concedendo ferias a Luciano Rocha Junior
N. 246 tle HJ de Maiv de 1919 -'loncelend) 3 meze; de licenç.a: a Ed
mundo de Oliveira Su pc)rski.

N. 247 de '26 de M2io de 1919-Collcedendo ferias a Manoel Vaz Lobo.
N. 248 de 6 de Junho de 1919 - Concedendo ferIas ao guarda Manoel

Pereira da Sílva.

N. 24,9 de 6 tle .T unho de 1919- I'rorogando

contracto com A.

Freitas

& Cia.

N. 250 de 25 de Junho de 1919 -Suspendendo por 8 dias o guarda Pe
dro Gasparello,

- III N. 25 de (lO de Junho de 1919-Concedendo licença a Luciano Rocha

Junior.
N. 252 de 19 de Jnlho de 1919 -Concedendo 3 mezes ,de licença a Aris
tide de .Oliveira.

N. 253 de 12 de Agoóto de 1919-ConcedendQ e,xoneração a Luci8uo

Roch't Junior
N. 254 de 18 de Agosto de 1919-Nomeando O.:lcar Ferreira dos Santos.
dactilograpbo da Secretaril\.
N. 255 de 18 de l\gostO de 1919"C'"""Concedenco ferias a Francisco Gue
des Chagas.
N. 256 de 130 de Agosto de 1919-Collcedenrlo 60 Jias de prorogaç.ão

do cOlltracto .de Jóão Fernandes.

N. 257 de 11 de Setembro de 1919-Collcedendo 30 dias de prorogação
de licerça ao auxiliar Edmundo

N. 258 de 13 de Setembro de 191
N

Oiiveira SJporski.

Concedendo 30 dias ,de ferias aos

guardas Anselmo de Lima e, Ponciano C. Oliveira.

259 de 13 de Setembro de 1919 -Nomeando interino Manoel

.

ro de M:tcedo durante as ferias -de Anselmo de Lima.

N. 260 de 10 de Outubro de 1919-Deóignundo Manoel Vaz

Ribei

Lobo para

o exame de vaccas de Leite e interinamente para seu lugar
N.

Octavio A. Torres.

261 de 21 de Outubro de 1919 -Desiguando

.

Lufrido

da

para occupar interõnamente o cargo de 20 offieial

ctoria do Thesouro o contabillidade.

C.

da

...

Cabral

I

Dire.

N. 262 de 21 de Outubro de 1919-Concedendo ferias a Silfredo Pedrozll
N. 263 de 21 de Novembro de 1919 -Nomeando a commissão de lan
N. 2M de 21 de Novembro de 1919-Substituindo membro de commissão

de lançamenfo.
.
çamento.
.
N. 265 de 5 de Dezembro de 1919 - Qoncedendo ferias a Carlos Weigert
FilhQ.

- 1918 
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RESOLUÇOES
31 de Janeiro de 1918 - Izemptando multa de Ferreira Junior & Cm.
31 de Janeiro de 1918 -Mandando duplicar o imposto de publicidade de
annuncios ou reclames em idioma extra.ngeiro.
22 de Julho de 1918-Mandando adrir ao 60

Congresso

BeHo Hurizonte e auxilio de Rs. 100$000.

Brasileiro

de

22 de Julho de 1918-Izemptando de impostos a Julieta de Andrado
Campos.
22 de Julh) de 1918-Izemptando de impostos n fabrica de derivados
de milho de Jorge Brescialli Netto e Augusto Riezcnta1.
25 de Julho de 1918-Concedendo excesso de terreno a Josá Montesanto
25 de Julho de 19 L8- .[;oncedendo gratificação ao Dr. Alfredo de Assis
Gonçalves.

..

..

-- 1919 -

N. 1 de 24 de Janeiro 1919-Autorisando a contratar serviço do cadlls
tI'O do Rocio.
N. 23 de Julho de 1919-Concedendo terreno a Tertuliano de Britto.

... . ----

t

-

VI '-

N. 3 de 13 fie Julho de 1919,.-Gollcedel\l10 lote de terreno lÍa Ahú a
Soci,ednde de Tiro tl.. 49B.

N, 4 de 23 de Julho de 1919C(jncedendo terreno a PTeilro Ziliolo,

N. 5 de 23 Julho de 1919-Concedendo excesso de terreno l\ Herminigiído ChiiJazZo,

N. 6 23 de JulllO de H119-lzemptando dl\ impostos as, Lojas ,Ml1çonins
Fraternidade do Paraná e União II 'Fratelauza.

N, 7 do 25 de Julho de 919-Adoptando a graphi<i ." Curity)Ja".
N, 8 de 10 de Agosto 'd 1919Autotbando 'aecordo 'eom proprietnrios
da Fabrica Hurlimann, Roberto Langer e ülrlos Ghristofel
para o 'calçamento por conia propriá.

N, 9 de lo de Agosto de 1919-Concede!!do praso a Socieda,de Benefi


li

cente 28 de Seteu1bro para éqnstl'l\cção de scli \lredio.

N. 10 de lo de Ag'oStl' de '1919-CoUcede'ndo excelSO de térre\lO a pedro

Higotto.

.

N.11 de 12ueNove'llbro 'le 101!.l-Sunstituindo a ueno)nitú'çàp da Unll
:\tnérica para a de Rua DI'. Trajano do Reis.

)C-l

@
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,lESDE 1,,920
LEI N° 549 A

o Pteteito da Capital fil7.sablr que a Camara Muni
cipal dCt;rNou c .eu 'S\f'llcciono a seglüntp Lei:
Art, unieo,

Fica o Prefeito

autorizado a isentar d)

pagain(\lIto do" e"múl1mu:mtos Hevidos a tí'al1Rfel'encia pam
a f:)oejeuadl' Beneficente das :Uercês do, lote n, 45 da Plan

ta 'sap,Qrski i l:evllgadas as disposições t>Ill contrario,

Gabilll't da Prefeitura lVIllniripal de (Jurityba, em 30

ele J anóro de 1P20.
JOÃO

ANTONIO

XAVIER

Publicada na Secretaria ela Prefeitura Iunici'pal
Curityba, em 30 de Janeiro de 1920,
Claro COl'deiro --

-

de

SecrE'tario

LEI N° 550
o Prefeito do ::Ylunieipio cl(i Cppital fa7. saber qne a
Camara J\1U1:1ieipal decretou e eu 8aneeiono a s>gllinte Lei:

Ai"t,

ut!ieo;

l<-'jeR o

Prefl'itoaütorizado a aposentar

coni <)8 \'rn(,'jllrntcs d H:s .:1 :600$000 a:nnuaes o isral de
bOlJd, Antr'n:o Ricarelo do ,Nas('ÍIIll'llto; revogadas as dis
posições em contrario,

I
I

__.41

Oahilletç da Prrfeitur,a :JInnieiplll d Cnrityba, em 31

dr ,] aneiro ele 19O,

.'

JO;\o

ANTONIO

XAVIER

Jublieàda na ,seerE'Ülrjl! da rrefetnr,l:) l\Tunicipal de
Cnrit'ba, em 31 dc Janeiro de 1920,

Claí'o Cordeiro __ Secretario

i..

....

_' 4LEI W :551

o Prefeito :'VluniC'ipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou e
eu sancciono a seguinte Lei:
Art.

unico.

J;-'ica prorogado, até 31 de Dezembro do

(wrrente anno, o prazo de isenção do pagamento de impos

tos de que gosam Os ln'oprietarios de
em lotes e já terminado

terrenos divididos

ou a terminar, neste anmo; r,evo

gadas as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capit,al
do Estado do Paraná, em 23 de Abril de 1920.
J.

MOREIRA GARCEZ

'publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba,

Capital do ,IE:stado do Paraná, em 23 de AbrJl

de 1920.
Claro Cordeiro

__ Secretario

LEI N" 552

o Prefeito MunicipaL de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Munrcipal decretou e
eu sancciomo a seguinte Lei:
..\1't.

llllico.

O antigo boulevard Floriano Peixoto c fi

antiga rua D. Pedro ele Alcal ttara, passam a denominar-se
se, respectivamente, Boulevar(l Ubaldino Amaral e rua Ro
l'kefeller; revogadas as disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura :Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 23 de Abril de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do iE:stado do Paraná, em 23' de Abril
de 1920.

.

Claro Cordeiro __ Secretai'io

j,
- 5
IjEI

N" 553

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou e
eu sancciono a seguinte Lei:
Art.

Jo _ Fica estabele.cido um novo prazo de no

venta dias, a contar desta data, para a realização do re
gistro e pagamento, sem mnta, das propriedades sujeitas
ao imposto de viação, na forma do artigo 3° da Lei n. 340
de 18 de Novembro de 1912.
 único. A Pl:cfeitura publicará editaes comvidando

os proprietarios a effe.ctuarcm

,I

'I
,

I

o registro np prazo desta

Ijpi, findo o qual procederá o lançamento deis que não o fi
zerem, applicanclo então a multa a que se refere a Lei n .
.;)15 de 20 de .Julho de 1918.

Art.

I

20 - Revoga1ll'se as disposições .em contrario.

Palacio ela Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2,7 de Abril de G.o20.
J.

I

l
I

I



MOREIRA GARCEZ

PubliJada na Secretaria da, Prefeitura Municipal de
Cnrityba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de
Abril

de 19:20.
ClaTo CordeiTo __ Secretario

I>E.I W554

.4

O Prefeito l\lunidpal de Cnrityba, Capital do Estado

do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou e
cu sancciollO a seguinte Lei:



Art. lo - Os tit\llos de transferencia de terrenos de

verão ser' extrah1idos m.Q prazo de 60 dias, a contar da

data ela pubEcação do despacho.

 10. F'indo o prazo deste artigo, os titulos só pode
rão ser extralndos .ooma multa de que trata a L'ei n. 513
de 20 de J ulhode 1918.

S 2". Os despachos de tnlllsfcrencias8Ó valerão por
6 m('zes, a contar da data da sua publicação.
Art. 20 - '01s titulos de transferencias, já despachados

até e;;;ta data, poderão 8('1' extrahidos, sem multa, dentro '

,'li

- 6_
dr GO di'ls, a contnr dr"ta data, "ficando, depois de findo
rBte prazo, sujeitos s disposições da presente Lei.
Art. 3" - O art:g-o 301 do Codig-o de Posturas fica
nbsth ui8.o pelo seg'uinh':
a divisão de tf'l'renOSf'm lotrs será observada a Ijci
n.

:.:H1'7 de 4- de Novembro ele 119HJ.

Art.

4" - lievogam"se as disposiõeH rtu eontrario.

Pa1<l..io c1aPrefritura ::\luniuipal de Curityba, Capital
elu ESltlf!o elo Par:mú, em 2,7 de. Abril díl.IHJ20.
J..

MOREIRA, GARCEZ

Publi<m.cia na Secretaria da Prdeitnra :\lullieipal de

('Dl ityba.Capital do Estaclo do Pm'aná, em 27 de

Abril

de 19O.

Claro C or!leir,o -- Secretario

o Prl'l'eito l\luni('ipal de Curityba, Capital do Et>tallo
do Paraná, faz saber que a Camara 1\1unicipal decrct<JU c'
eu all['eiono a seguinte \Lei:
A rt. 1" - Os YChieulo:> l'omprehendidos nos ns. 30 a
4G e os emolumúntos e eertic1ôps eomprehendidos nos n8.
3G e GG <.lo S 3" da Tabr11a c1r Impostos para o eorl'ente

(l,:,ereÍeio, bnn t'orno os ns. G. 7 e 9 do S 0°, 0<; 11S. 1 (> 
elo S W, sãr. isi< tos do nagalllrnto c1v adelieional de' 23<11°
a que ::;0 1 f>Írl e o art :go 3° da Lei 11.349 de 11 ele Novem
1'1'0 de 1 !1l9.

Art. 2° - - ã') inl'lllic1os na tribella de preços para
êll'llldZP1agem 1](' Dppo"ito de Inflammaveis;
:Bürl}1Íc.ida,
kilo .')0 réi!,. 01't1'os inflmnJYlU vei:;; não clas:'>lf:caJo'>, k:i.o
100 réis.
":\.1'1. :-\0 _ Revogam,'lt' a'l dispo;,ÍGões em ,contmrio.

Palacio da Prefeitura ::Vlunicipal de Curityba, Capital
tlo E3'.:H!1

"

:"J Pt'l'anA, em :!.,í dl' \.bl'il ele> ,1920.
J.

MOREIRA

GARCEZ

_

\

,",

7_

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de Abril
de 1920.

ctaro Cordeiro -- Secretario

LEI N- 556

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do E,stado
do Paraná,faz saber que a Camara Municipal decretou l'
eu sancciono a seguinte Lei:

Art. I" - Os f,unc,cionarios d.a Camara e da PreIe:
tura Municipal, serão inscriptos, obrigatoriamente, na Cai
xa de Seguros de Vida, instituida pela Lei do Estado n.
1970 de 31 de Março de 1920.
Art. 2° - A PrefcÍtura descontará, mensalmente, dos
funccionarios as importancias relativas ás suas contribui.
ções e as recolherá aos cofres do Estado, por mez vencido,

de accordo com o artigo 12, da citada Lei.
Art. 3° - Os direitos e deveres dos funccionarilJs
inscriptos ma Caixa de Seguros de Vida, serão regulados
pelas leis e regulamílntos dQ Estado referentes á mesma
Caixa.
Art. 4° __ O Prefeito fica autorizado a firmar com o
Estado iis ,aetos necessarios para a exccuQão da presente
lei.

.

Art.

5° _ Revogam-se as disposições em contrario.

''-I

Palucio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado elo Paraná, em 2,7 de Abril de i192().
. :.

J.

MOREIRA

GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de Abril
de 1920.

Claro Cordeiro -- Secretal';

J.JIIII

_

s_

LEI No 557

Q Pl'rfl'ito :.\ltiIii'c'ipal etc Cm:itybâ, Capital do :Es.taüa
do Paraná, faz saber q1+8 a Camara Municipal décretou 'e

ru srtneC:iónb a 'seguinte tl'i:

Art. 1" _ Para o scrvil}o de fiscalização municipal
fira o Pll'reito aütorizadu.. a augmentar até 20 o numero
lll' gllarda, sl'ndo 10 de 1" c1asF;e c ilO de 2" e a crear 2
guardas portõcs para o Passeio Publico,
\rt.

2° _

Os g;üardãsM :la classr

c os 2 guardas

portõE's t?rão venrimcntos de TIs. 1 :800$000 amnuaes f' os
lle- i2 dáSSC os .do Rs,. 1 :440$000 annuaes. '
. P'J1ico. (1)0:8 dos guarC1as do 1flclasse .serão trnolita
II os c per,'pbl'rão mais a gratifiliaçãõ ele Rs. ,360$000 an
nuaes, para a sua montaria. ,

Art. 3° -O:; cargos dc guardas clr 14 r 2" classe, Se

rão providos' por concUrso.

 twi -o. tO! cancur'so para gua.rdas c1çverá se reãlisar

('um fi pra7,1) de GO dias da aúta do edital r cOHlstará

provas Llas qqiliroQpcrações arühmcticas c de. leitura

ele
c

cscr.ipta earl'cntes, d accardo com o programma Org'a,lli

.zado re10 Pr('eito.

Art. 4:° -Flea o Preeito autorizado a ab,ri.r os lle

('cssarioo erelIitos p Ira a pxcruc:ão desta lei, hem como a re
g'Ulamental-n.

\rt.

6° - Hevogam-se as disposições em contrario.

Palario da Prrfeitura Municipal de Ourityba, Capital
do Estado do Paraná, rm 2,7 dr Abril dr 11920.
J.

MOREIRA

GARCEZ

Publicada na Secretaria da Pl'.efeitura Municipal dc
Cmit;yba, Capital do E;;tado do far.aná, em 27 de
Abd
ele ] 920.

Clar.o Opl'deiro

LEI

No

Seéretario

5.58

o Pr,' l'e;t'O' IulliC'ipal clr 1lUl'itvha, Capital do Estado
cld Paraná, faz saber que a ('amaI a l\Iunicipal de.c.l'tou '('
ru san'('eiolLO a seguinte Lei:

---=-------------.c:::-----------------...--'"'!"--"!.'\!I

-

9-

Art. 10 _ Fita o Prefeito i1l,ltorizac1o li cutrar em ac

.{;()l;du (C(D!lt JgQYrrllO, do E.$ta((), co.m, .o <fim ,de reorganizar

;)0. sS:.nr;kçn !ly .lh,'gienq ll,lTipival, haquonizando-o com

o

sel'y'ço 11 eai'go da Directoria do e;n7;lço Sa:nt;trio, desta
Cpital, podendo, pam este fim, abl'lr os lleccssarios credi

-tOO:.
\

Ar!. ,2" __ 'RovQgam->$ a dif3posições em eontrcario.

.

Palado da Prefeityra. :;\uniciJlal 4,c Curityba, Capital
elo Estado do Paranft, .01112,7 d,e AbpU de 11920..
t.

MOREíRA GARCEZ

Publicada na Secretacia ela PNféitura. MunIcipal ele
Cu!-':.t!ibur Capital do .Estildô do(} PUI'atná, em: 27 de Abril
,de 1'920.
'(Jlaro Cordeú'o __ Sel'retario

LEI N° 559

11

1\

o Pretcto Municipal çleIJUl>tybll• , apitaI do .Estado
elo Paraná, faz saber que a Camara Mr.nicipal decretou l'
eu sanc'êÍonD asegU:lnte Lei:
..A1r.t. 1.  lDs' 0F@'l'a"uios tla Prefeitura que tiVel'C'lll
completado ou eomp.lot<l1't'ID 15 UÍlll'OS' de h'ouse reaes sr
V1ÇOS ao lIIunicipio, ficam com direito á aposentadol'iartã
forma... lla ,Lei.

Art. 2° - Hevogam-se as disposições em contrario .
..l .


'\

;

Palacio da Prefeitl1i'a MIúnÍJüpal de Curityba, Capitll
do Estado do Paraná, em 2,7 de AJ:>ril de 11920.
('-

r.MO'REIRA GARCEZ

,

Publicada na Secretaria {la Pr.efeitul'a M:tmicipa'l tIl'
C lll'ityba, Capital d.o Est,ado (to ParalliÍ, em 27 de Abril

dli 192ÍJ.
';,

- _ '2c

.:'

Clurf; C"'ordeir'o __ SeCl'l;WrtO

.I

tq!l!ll!l!!ll.-'!""""-

1à
LEI Nu 560

o Prefeito Municipal de Curityba, C9.pital do E5tadü
I

do Paraná, faz saber que a CainaraMunicipal decretou e
eu sancc:iono a seguinte Lei:
Art.

10 _ Fica o Prefeito autorizado a reorganizar

a Secretaria Geral e as' diversas secções mumicipaes, po,
dendo crear e su,pprimir cargos, nos limites das verbas do
orçamento vigente e fIcando gar-antidos os direitos e ven
cimentos dos actuaes funccionarios.

S 10• As nomeações para os primeiros cargos municl'
paes serão fejtas por cO!ll.curso, para o qual o Prefeito ex
pedirá o necessario regulamento.
S 20• Fic-a o Prefeito igualmente autorizado :
a) a subveneionar com a quantia de Rs. 12 :000$000

annuaes a Faculdade de Direito e cOI11 a de Rs. 15 :000$000
annuae8 a Faculdade de Engenharia do Parruná, abrindo,
iPara este fim, os necessarios creditos;
b) a abrir creditas supplementaresao S i19 do art.

4 da Lei n. 549 de 11 de Novembro de 1919 e extraordinrt
rios para o pagamento de porcentagens creadas por Lei.

Art.

2° _ Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2,7 de Abril de il92Ú.
J.

MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de Abril
de 1920,

Claro Cordeiro __ Se0l'etario

DEI No 561
o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado

do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou e
eu sancciono a seguilnte Lei:

Art. unico. Fica o Prefeito autorizado a conceder

umanno de licença, sem vencimemtos, para tl'atar de seus



íi
intt'l'l'sses,onJe lhe conver, ao auxiliar da Directoria Ge.
ral, Edmundo de Oliveira Saporski; revogadas as disposi.
çõescrn contraria0

Palaria .la Prefeituiou Municipal de Clrityba, Capitéll
do Estado do Paraná, em 2,7 de Abril de 1920,
J.

MOREIRA 'GACEZ

Publicada rra Seeretaria da PI' tAt.'ra :YIullieipal .IE'
C'urityba, Caplttíl (1'0 lt!a lo do Fal'£."á, em 27 de' Ab;'ií
de 19:Z0.
f'I11'{) (I"(l'tlh ()

LEI

-

Recretarir,

:-ri 562

o Pr'éfeito,.j 1,1. ,J

('lo:

do Paraná,faz sElt.el' (1'; \ [ '\ 'h ti
eu sanceiono a seguinte L<'i:

,'Ca1>i'+a

"

do Efo\ h

.M mie' pal dectetoli (>

Ar,t o nnico. As !,:t.dm';a 1 £. '11a1'- (} ti":> d('nÜ'lgos :  >"
horas da manhã, abri do $0me .t<' , "e;>," ,lda-fe n,$ á 1"
regulamentar;

revogrrlas

Palal.io tIa Prf!c

as

di!) ,: é.: s

r :r" i' .

do Bstado do. Paraná. em ,7 l!P x' r:
J.

d

('1t1

a

c'ontur:l.

': lrit h.

";)20.

I

MOREIRA GAR; L r.

Pub1i;oadà na :S1l.1Íetàlitt da l': '1 1'a l\Lln:u:' .
Cnritybal

c.:l (

.. f,

de 19Oo
'(,1'0

(

l/V

.-

'et.:i_ .......

I

j

l' •
J

LEI N° 563

o Prefeito l\1tmicipal dC' Cnrityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara :Munieipal decretou e
eu saneciono a seguinte IJei:
Art. }o _ Terão applica[lO espec:al e serã9 alterados
e cobraJo,;; de accordo eom a present,e tq.hella .os seguinte&

!
I1

ilnpostos:

_J

",=- .12

.--

'l1i) ns:,I]WG$OOO (duzentos mil l'éis)poL' trimestnc di
antadamente para os etubsl casas de diversões e outnas que
mantiverem jogos pormittidos, cohrall.dó prato ,ou per
cebendo lucro $10 jogo por qualquer outra forma;
b) 5°1" sobro as pou,les vc!üdi'das pelos frontões e (juaes
quer outras' instituições dessa natureza, com excep-ção do
Jnckey Cluh;
c) Iw. 20$000
(vinte mil réis) mensalmente, para
fiS 'vendedores ambulantes de. bilhetes, de loterias, iexceptu&
dos os cégos e oS aleijados, munidos de caderneta da po..
licia Para esmolar, os quaes terão direito á isenção do im
posto, apresentando esta prova em requerimento ao Pro ..
ieito;

d) Rs. JOO$OOO (cem mil réi,) de licença especial para
as casas que venderem artigos para carnaval, por atacado,
e Us, 30$000 (trinta mil réis) para as casas ou vendedo
rcs 'loJl).bulantes que venderem os mesmoS artigos, durantll
os t1'es dias de carnaval.
.. unico Estas licemças se applicam aos commel'ciall tes
que não 'tiverem alvará
para cQmmeráar nestes artigo.:;.
Arf. 2" .-- .A arrecadação dos pl1esentes' impostos será
escriptllratla a parte e o seu pl'oducto reverterá em bene
ficio do HospitaL de Creanças ou, na sua falta, a uma, insti.

tuição de be:nficencia a criterio da Pl'êfeitura.
1\.rt,

3" _ Revogam-se as disposições
.

em contrario.

I

Palacio da Frefeitura Municipal de. Uurityba, Capital
do Estado çlp Pa1'aná, cm 2,7 de Abril de 11,920.
J,

MOREIRA

GARCEZ

Puolieada na Secr-etaria da Prefeitura Municipal de
Curityha, Oapital do Estaclo do Paraná, em 27 de Abril
de 1920.

Claro Cordeú'o -- Secretario

L.E:I N° 564

o Prefeito Municipal 'de Curityba, Capital do Estad.)

'do 'Paraná, 'faz saber que a Camara Municipar decretou e
eu sanrciono a seguinte Lei:



13 Árt, unieo., .. O rurrtigo ltWlgo .dor Obsérvatol:io e a rua
:A'maZ:Ollas Tnrres pa:sam a dençnninar.se, respectivamentfl,
Emilio de :Menezes e Dl', FraneiseoTbrpes; uevogallas as
disposigõci> ClU contrario.

P'ã:lllcio da. Pl'e£eitU1(1; lVIul1icipal de GUl'ityba, Capital
do Estado do Paraná, em '2.7 de Julho de, :1920.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada naS,e,GI'ctaria da ,Prefeitura Municipal de
Curitybll, Capital do Bstado do Paraná, em 27 de Julho ae
de 1'920.
01C/1'0 Cordeiro _ Secretario

LEI N° 565



o Prefeito }funieipal dr Ourityba, Oapital do Estado
do Paraná, faz saber qur a Oamara Municipal decretou e
pu sancciono a seguinte Lei:
Art, unico, F'ica revogada a I.Jei n. 20 de 4 de Setem
bro de )000..

Piilacio' ela Frideitura iVIlmicipal de Curityba, Oapital
do Estado do Paraná, em 2,7 dé Julho de 1920.

I

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na. Secretaria da 1;'refeitura l\lunicipal de
CUl'ity,ba, Oapital do Estado do Paraná, em 27 de Julho de
de 1920.

Claro CordeÍ1:v _,_ Secl'etario

..ti

k

'LEI N° 566
10 Prefeito :M:unicipal deOur-ityba, Capital elo Estudo
eh raraná, faz saber que a Camara Municipal decrrtou e
{'lI <HH1('iono a Segnnte.Lei:

.1
I,
I

.

_=_---::J

__

14

__

Art. l° _ Fic;a reduzido a 110°1" sobre o valor loeati
"\'0 o imposto p"edial a que estão iõujeitos os predios d
aluguel desta Capital.

L

 unico. A reducção do imposto começârá la vigorar 11
('O':1tar da data em que aPreÍ'eitura entrar em accordo com

o Governo, assignando o 'respcctivo termo de modificação.
Art.

2°  Heyogam-e as disposições em contrario.

IÜacio da PrefE'itura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Parànâ, em 28. de Julho de 1920 ..

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria ela Prefeitura Municipal de
Curityha, Capital do Estado do Paraná, em 28 de Julho
de 1920.

Claro

Cordeiro

__

Secretario

T.JEI N° 567

(I Tl "frit" I "lc ;pal clt' Curityba, Capital do Eta\lQ
: •
[l Çamara Municipal decretou c
lt.' .i01'0 a SE'f,t'l'ntç Lei:

. ,\.t
'lIl

I nko. Fit'a reduzida de 50°1° a divida da "11'
,h Sanb Casa de Misericordia", proveniente de

, ,.
i npcZá Partieular c cancellada a divida prove
1
.t ,1(' irnpost6s sobre torremos não edificados e ca'sus
"I' 1 p!at banda, até agora verifIcada; revogadas as dispo
< ")." E'm contrario.

l'úlat; o da Prefeitura Iullieipal de Curityba, Capital
d) :L:;;bu1o do Paraná, em 28 de .Julho de 1920.
J.

MOREIRA GAReEZ

Publicada na Secrtaria da Prefeitura Munieipal (til
(' rityba, Capital do E.stado do Paraná, l)l 28 de Julho
de 192,0.
Claro C ordoi.Y(J _ _

8ee.repari-o

15
LEI

. ií68

o Prrftito :'.ln"liripal ele Curityha. Capital do E"tadll

do TJürHüú, faz f.;af)('r que a Camara Municipal decretou
e cu SITllcciOllO H seguintE' Lei:

,

Art, ulli('o. Fiea '0 Prefeito autorizado a isentar o

SIll', David Antonio da Silva ('nnH;,iro, Pl'opl"ctal'io do"
lo1"s :30, 31 e :J:\ sitrs fi alameci<t Prcidpllté 'faunay, do
imposto sohre terrolos não murados, que incidir sobre os
referidos lates, ,a t6 (lne a Prefcit '.Ira é'onstru"a as obras 511ft.
plurfrntarps lia referida almnprla, <}11;(' pel'mJttam a constl'l[('
ção do mpl'O fi frrlltc dos mesmos loteg; rrvógadàs aS di.
Posi('ões'E'm eoIltral':o,
>

,

Pal'ul'IO da Prefeitura TnniC'Í.pal d'c Curityha; é'âpital
do E:>tado do Paraná, ('111 2H de ,Julho de 19O,
J.

MOREIRA GARCEZ

-1

Pllhl1Ci:hlu lia Sf'U','Ü11'1;1 da Pl'E'Ílitura MnnicipaI 'I'
Cmityha, ('f!jli1n1 do Etad() dq Pal'lmó. C'1l1 2S dr Julho
clt' 1020,

Claro ('()1'r1r £1'0

LEI

:'{o

__ Seeretario

,569

o Prcf( ito ::.\1u ieipal <1r C'urit."hu, Capital elo E"tad)
do P'Jrlll1á, faz '.t,el' !lU" u Call1al'a Jluninipal df'('rc-to'l
r eu SlllH'('iOl
•

de '
'{)l"'_;

H'ml

'sg'llÍnte Lri:

+

, t"lT"''1'' d) TI\)jo,s ljeitos ao imp'l"'o

'l() fOl'P1ll rC'fi;;trarlr's no !H azo d('vic1o, (lc'

,

IA
I,

I'1,\

1', r)('() pre,'o da Lei n. :3:l0 de 1  de ;\0
'J12.

\ . 2° - Os ('olltribuiJltes CjUe' qt:LI,,'l'Cm Qw,ar da
j"'('ll('() c1 .. ': r tl'at 1 n 2a parte do arti'o 264 do ('OCh!:0
(lt. Pn"'tlll'a .... dcyC'riío I' 'qlH'I'rl li J'ofrricla if'lIiio Ú Pl'ef,",
tura, no praZI/ (le DO dias:,

"\l't, :Jo - .. Hr\'p;;nlll ,;;eas (li5iPOl:;il;')CL" E1Il ('ontTUI in.

"=--

i'

'"

•

I

__

16

__

Pall\eio da Prefeitl1l'tt "JIUliieipal de Curityba, Capital
do rEstado do Pell'<lllá, em n Je Julho de 1920.

1

L

J.

MOREIRA

6ARGEZ

1'1lblll'lIdtt !la Seeretaria ela Prefeitura Municipal de
Cm'itylHI. Capital do Estado do 'Paraná, em 31 de Julho
ti, 1)20.

I
I

I

1.

REVOGADO pelo de nt <g'õ5 Claro Cordeiro -- Scrflta-if)

dc,&L'1 de

1£

19.53

DA em J, .5.. 8 - '" ,f G

_

,

LEI N° 570

de Curityba, Capital do Estado
) Pllram, faz saber (lue a Camara Municipal decretou
e pu sall(ciono a segumte Lei:
L\.l't. unico, Fira call1elJadll a importamcia de impos
t(iS lançadv8 ú ageneia da GompaIih ia de lJoterias Nacio
naes P SIL"penso o lauç.amcnto elo imposto annual, 6endtl
ma!ltiela a rxigen('ia da lieeJl(;a para tel' agrncia, na form
lIc.s artigos 120 e 132 elo Codigo de Posturas; revogadas
as (1' sposiçõrs ('m contrario.

Palacio du Prefeitura "Jlunieipal ele Cnrityba, Capital
dl'J lIstaelo elo Paraná, pm n clt' ,Tulha ele 1920.
J.

l\WItEIRA

GAItl:'l:ElZ

Pllblir'ul!a na Sel'l'etaria da Prefpitura 11unicipal d
C'urityba, CapJal elo Estado do Paraná, em 31 de .Julho
dI! 1U20,

LEI N° 5í1
o Prt'frito )Iu',ieipal ele Curitybl1, Capital do Estad.,
do Par aná., faz saber que a Cnmara, Jlunicipal éieeretl'Ju
e eu Snl!!.eiIHl a ugfl.illte L,i:

17




.Ãrt. l'

ab.nmtiQj0
elltil,ifs:

(!) iBl})(;)fI;to para '0$\ vI'Relªd@ru de rl!JJ.ens
de

I" necessidade

será dividido em

duas

a) R, l{)*OOO (Qe!Jto e vinte mli réis), annualmente,
pagos por trimestl'(', adiantadamente, para os vendedores
que conduzirem os genel'OS em carrocinhas ou animaes;

b) Rs, GO*OOO (sessenta mil réis), annualmente, pago.

por tl'irne£tre, aeliantados,para os que conduzirem os gene,.
1'05 m

cestas, saecos, ou

I"m pequenos', enyolucrp$ ou ,Vli- ,

lilÍlliJas.'

",

".

 unieo. O imposto a que se refeiç o presente artigo re-

ila liobr@, os qp.c fizerem profissão

da venCIa ae gcueros,

j.

sencfo isentos eló mesmo os colonos e os que venderem lic'"' .:
U@fGIil,de:'sua prhpria prodllcção, '
Art, 2,' -..-' Revogam.se as elisposi<?ões em co:ntr'io.,

Palacio da Prefeitura J\1nniêlpal 'ele' C Ll'iíty£a, , Capit<l ."
d.Q Eli!tado do Paraná, em 2 de Agosto ele 1920,
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria do Prefeitnra :Municipal de
Curityba, Capital do l<Jstado do Paraná, em 2 de Al.:'osto

I

-il

'I

&6 1920.

Claro C01'deiro

Secretario

IJEI N" 572

o Prefeito .'fl,i, ieipal ele Curit,rba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou

JI
,

e eu sancciono a seguinte Lei:

I

Art. unico. Fica rcgovado
. 9 de 28 de Outubro de ] 91 G,

o artigo 21

da Lei n .

,...,...,:--;h-'alacio da Prefeitura l\funicipa 1 de Curityba, Ca'pital

fIo 'J?stado ào Paraná, em 3 de Agosto de 1920.
J.

MOREIRA GARCl!lZ

,PubEcada lia ccretaria da Pr,cfeitnra Municipal ell'
('mlit,rba, Capital elo \Elstado do Paraná, em 3 de AgOlilto
do 1920.

[


r

r

j

....
,.,

Claro Cordeiro -- Secretario

"':

_

18_

() Pl'f'f('itl) :\IIJ li('ipal de Curityba, Capital elo ,Estado
do PIlI'dWí, faz alJrr (pIe a ('amara
r ('11 SflJ]('c.iono a seguinte Lei:

L

dl'cretoll

Art, UlI' ('o' F'ioam isentos de im pc)stos e taxas m\l
lIi,' ipH> O" esP('(.t a('uJos reprl'selltac1ol> pc 10 Grupo Drúl
mati('o "Lcpe-; Netto", desta Capital, bem ('omo .de outro,.
gT'IJ)(lS clt' amadores, que façam representações, :::,em v,iz'tl.l'

I

::

::\'Iunieipl

luel'OS; 1 C ,ogadas as cllspo."içõ('s em contrario.

,

j'alal,io da Prefeitura !vlmJÍeipal ele CllritylJa, Ca'pit:al

li

do Estadc) .(10 Parall,'l, ('lU ::J l1r Agosto ele ] 920.

,

J.

Pnbl'lêlcla na
('!1T itybfi. l ilpitaJ

MOREIRA

Sf('l'daria da Pl'l'feitm'<l
do \i<:,taclo do Pal'allá, t

!l

C\TI.LEZ

aI de'
gosto

de HIO.

(,lal'O C'o/(hir/,J

'Cl'l'etario

LEI N° 574

o PI'l< dell1C' da ('amara :\IUlli(.i paI ele Cllrityba, Ca



p:Ull elo Est,Flr

.
i, I
I

ciro Pal'aná, fazsal)('l' que a ('amara l\lun::

l.ipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
,

AI t, 1° - Para e1assifieação e lançamento do iml)Os
to de C(immer('io e Offir'inas, do  0°, letra C., ns. 2 a 'i
dú TallE'lla de 1111po-;tos, será observada a ,seguinte ordem:
,N° 1,

Herão eons:.deradas easás de classe

('8p('(';al as clue tiverem mais de R-;,

;)()} :UUO$OOO
<lmmal,

.

.

de
.

,

capital
,

.

ou

..

..

stock ;

,

,

imposto

....

);0 2, De ]" classe, as (1 ue girarem com
('apitaI ou stot:k de Rs, ,250 :000$000, até me1:10-; de
Ih. ;)00 :OOO!iJOO;
imposto annual
1\''' a, ])E' . elass(', as de eapital ou sto('k

d Ih

1.':'0 :000$000,

,2,50 :000$000;

imposto

até menos de Hs.
allllUal

,

.

.

.

.

.

2 :40o.'liO },) .

I

i1:600$ÓOO

1

I

I

l

__

lD

--

.No 4. Dc' 3a d,tsse, a.'; de eapítlll oH stoek
de Hs. 1'0':000$000, até menos de Rso o o o

130 :OOD$OOO; impoSto IlIl1111al
.,

;).

De

stoek de Rs.

';iu

. . . .,

Classe, as

de

capital

1 :200$000

ou

40 :000$000, até menos de Rs.

SO :OOO:t'DDO: imposto allnual

.

.

.

.

.

.'

800$000

.:'Ir" lio. Dt' .:ia dassf, as ele capital ou stock
(le H.

20 :OO'O$QOO, até menos de Rs.

4.0 :ODfJ${}üH; imIlosto U11llUal

.

.

.

.,.

.

.

.,

400$000

N 7. De 6a clas..<;r, as ele capital ou stock
de R,. 10 :000$000, até menos de Rs .. o o
20 .ü()ü$ÜaO; imposto annual
..
....

300$OOU

N° 8. De iU dasse, as clt' capital ou stoc¥
de mell.US do H'5. 10:000$000; imposto annual

120$000

1\1'1. 2" -_ P,lrl classificação das casas sujeitas
ao
pnalllrllto do 11llposto podel'Íl servir clr base a importan
CJa elo capital ou stock, ou uma OH outra, ao criterio do
Jallcador .

rl

. S 1. Os contribuintes que níIo tiverem capital regi.

tradu na J uilta Commcrcial, sel'i'ío obrigados a. declara};
em boletim assignado o seu capital.
S 2. ITaven,Clo div.ergcnc'ia
sobre o valor do capital
ou do stocll:, quando o capital não for registrado, a duvida
S01'Ú rc::;olvic1a por meio de reeurso ao Prefeito .
. :3. DOH IUlIçilmentos fcitos. haverá recurso voluntal

rio Ilal'<l o Prefeito, no prazo de dez dias.
Al't.

80 _ O Prefeito regulamentará H pre.<;ente lei,

{f'lE' trrá fxeeuão 'no ex('rcieiu vindouro.
Art. 4° _ 1<Jntrulldoem vi.gor U presfnte Tjei, serão
extilH'tos os adc1icionaes ronstantes da rl'abella em vigor.
..:ll't.

;')0 _ Heyog:aJ1'l-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prrsideute da Camara l\íunicipal de Curi
t,}1ba,
Capital do E"tado do Paraná,
em]2 de Agosto
de 1920.

,


I

d
•

.i"-

.1
JOÃO AN'fONIO XAVIER

Puhlieacla na See['E'tal'ia da Prefeitura Municipal de
CUl'it,}'IJa. Capital do Estado do Para:ná, em 12 de Agosto
dp 19:20.

I
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CZal'O Cel'i{8iro __ Secl'íltal'i

11

_.

..:J

I
__

20

() Pr(>;.;idC'lfte tia Camara .\Iunieipal de Curityba, Ca
pital do E::;tatio do Panlllá, faz saber que a Cawara :.\IUlH
eipal c1('('rE'tclÍl lt QU prolllul:;o a ilellinte LEli:
\rt.

unin).

Fieu

li

!"rpf(ito

.:\Iunicipal

autorizacio

a euírar l'lll a('('o.1'(lo C'om Pedro de Olin':I'a Vimma e lmiz
.fnsi, a fim clt' ill(lenmizal.o,; dolo> pl'ejuizo:í (lue soffreranl;

<'..;te.em Sla pLolH'ieciade, "ita ú rua \'olllntul'ios da Pa
tI ia ]]" 77, em vil'tllc1e do novo nivelamento uado áquella
l"lJa, tomando pul' base li quantia de -!30$OOO, de seu pedi
do, e afjlwl1e tambem por altel'êH.:ão
do nivelamento em
frentl' ú sua propriedade á rua Carlos de Carvalho n. 91,
jWl1l ('omo a entrar em aeL'orc1o com J)" Amelia da Silv<l
Peceil a

IDpes para illllpllln izal-a, por encontro de contas,

(los pl'e,j"llizlIS que soffl'l'u a sua propriedade, sita á rua
t \.l11111rIHladOl' ,Araujo 11"

:1:l; rev0l:aclas as c1isposi<;ões em

('ontJ-al';.o.

Gabinete do Prsillellte da Camara :Ylullicipal de Curt
I) 1>a,
Capital (lo Ej;tado rio Paraná,
em l de Agosto
<lI' 19:!O"
JO,i.O

ANTONIO XAVIER

l'llblieada na Sr('r('taria da Prefeitura Municipal ,l
(':lrit,vba, Capital do Estad.o do Paraná, em 12 de Aostó
dI' 19O.

C[m'o C orde'iro -- Secretario

() Pl'esirlentt' da Camara :lIllnicipal de Ourityba, Ctl.
pit \1 elo Etudo elo Paraná, faz saber que a Call1ara J\ImlÍ
c ipal dEl'rrtoll e cu promulgo a seguinte Lei:
.\1':

1"

Lle .\ lt.! l'IH]"
f'Ü''i

Fi"a arh"trada ao aferidor Luiz Hibriro

<l gl"dt 11 i;'al:ilO de um conto de réis, por servi-

lxtraol'lLnal'imi

até agr)J'a prestados

(,O (la 'l'h1ebOlll"aria da Prefeitura,

I

pelo mesmo

á

--

Árt" 2" --

21

_

Revo:,:'am-sr ti" dispoiçi5e em rontrari@.

Uah"nete elo Presielt'lltc ela eamara ;Uunicipal ele L'ur:
tyhll,
l';pital do Estado do Parauá,
em]2 de A'oli;t
f'!« 1920.
JOÁ0

ANTONIO

X....VIER

Publicada na ecrt'lal'ia da 1?refeitura l\Iullicipal dt!
Cnrityba, CaI1ital cio Estado elo Paraná, em 12 de A"ollt;')

de 1920.

Claro Cordeiro __ Secretario

IJEI N" 577

() P1'('frito l\lunieipal clr Cudyba, Capital do Estado
cio PalaJlá, faz saber que 11 Camara Iunicipal derrotou e
ru promulgo a seguillte Lci:



1

Art. 19 - F'icam extlnctas todas as porcentagens es
taLelrrida por Leis, e por dt'crctos e regulamentos, dcHaiS

e1'r"cunelltes em favor dos fUllceionarios

municipaes, com'

Cj,x('(']1<;ií o das ([lI(' foram cl'eac1cvs pelas his 11. 430 dc 11
ele Novembro ele 1914, artigo 9 e n.

clG J !J12, artigo 6", I" parte.

322 de 31 ele .Tulho

.

Art. 29 _
()< Itllvogado da Camara .JlulIieipal tt.>rá dirrit,) á POl'l'f'lItag'rm <ir 10" o pplas cobranças jucliriacs q'lC
l'ffel tuar.

Art,

1" _

Revogml1-RP as dii'noil;i5es em contrario.

PaJ:ll'io (la PrrfcitUl'a l\IILJieipal clt' CnrityIJa, Capital

do li."tado do Paraná, em 26 de Agosto de 1920"
J.

Pt'l)]Ú'Hrl

lia

f('l'rtaria da

MOImIRA

GARCEZ

I

II
I!
I

Prrf('itnrlt IuIlieipal de

Curilyh<l. Cap'tal do g"tado do Paraná, em 26 de .Aoi'lto
de lU20.
rlll/"O Cordeiro __ S('eretario

I

l .....

""';1
"

"

,

!

__

22

__

LEI W 578

.,'

o Prrfrito Nhlllicipal de Ourity'ba, Capital dn Estado
lJo Paraná, faz saber que a Camara J\lunieipal decretou e
\'lU oSancc'i()110 a seguinte Lei:
Ârt. lnlÍco. ]':r3 ,aberto o credito
esperial de Rs,
1 :DOG$O'OO (um <'onto de réis) para oel'orer :w pagamento
.dtt grati£ilH;ão' ti que se lrefere
a Lei n, 576 de 12 de
Ágosto
do correntr anno; revogadas
as disposiç.ões em
contrario.

Palario da PrefeitUl'i-t !llunicipal de Curityha, Capital
do Estado do Paraná, em 23 de Dezembro de 1920 o
J,

r

MOREIl'tA

GARCEZ

Publicada ua Se0rctaria da Prefeitura Municipal

de

Curityba, Capital do Estml0 do Paraná, em 23 de Dezcm
lHO clt' UJZO.

Ol('(l° (' I'Jrdp.i,'o -- Secretario

I1EI N" 579

() 1'reIrito lunieipal l}(' ('nrityha, Capital do Estad')
(Ia Varaná. faz saber que a ('amara }'Iunieipal decreto 1
,I

I

. eu sanceiono a seguinte Lei:

Art, l° --O fl1ltig-o 27 elo C'odigo de POsturas fi ..
Rllbstitlíidr) pelo B<lguinte:

Sempr' que tiver de ser rCl'onf:strnido o revestiment
dos paf'lRpjof; Plll (f(lllspqueneia da alterarão elo seu nivela
mcnto, OIJ aj"-hnnwnto, fo.l alargamrnto, ou 1'111 virtude rI
qualrp(]' c1pliberueiÍo ela lVrun'(Oipalir1ar1e, C,,.,f;.PS serviros cor
rrrão no1' ('rmta (lo propridal'io r o Jllll11il'ipio o indrmni
7.ará d.) yalordn '(mlqamcuto al11'('<; rxitelltr,
, 1" No rmso do pl"opl'iebl'io neg-fil' f;" á l'xecllçiÍo (1"';;
5iPS f'prvi"'(<;. no prazr' qUf' lhr for marl'a.rlo, fi Prefl,i1'ul'a 'lS
maadarii fazer, eohrando as l'e;;j1(,l'tivas (lrspesas de acC'orc1o
rolU as ,disprmiçõcs ]rgaes.
,o
,

:7'/0'" ._'" .. :') (. n'••••\'l••
,{,
l- ••J..

.....

,'J_l_

t

. 'S s

D/E>_ J.1)IQ/:SS
 .'

--23 __

3, 1  ollo o;; 1'1'0prir1;mios _são o?rigaclos a maner
rm pr1'fc1'0

r"tado clr conSerya0HO c Lmprza os passeIOS

j ll'Üv á" Slla 1'r()priedad{,5. Aquelles que a isso se nega
r€'111 illl'C l"'1 ã,"l nn multa dp lO$(}OO a 20$000, {'levada ao
dobro . li, ninc idelleus, sendo putll.{) 0'" 1'esp('('tivos serviços
rxer'utadr  prl1,1 Pr" :ritnra qUi (., ('(',hr ará dos proprie
ttnil)') (lill'un£,.rui.1'lJI' ('(j'U a l;'I)O-,i"iíes lrgaf's,
Art,

) - 1{C'vdgam-"p fh .1' i)(Jsi..:õrs em r011trario.

1'1' la 'i, da Pr' fp"n rv:'-'11

fi

'1"1:' 1 (L' (' 1rity.ba, ('apitaI

dI) gst 110 Il) p. 1'anii,. em ; de Df':M'mhro de 1920,
J,

?,1OREIRA GARCEZ

pr bll\',hla na "I'r"Lll':.I; rlv I' • .'Írítllra M:nnieipal d\3
C\ll'itba. Capital rio E"tHlo elo Pardná, em 24 c1e J)pzem.
b1'o d.' 1920.
('lrlfO Coràf ira _ _ Sel'l'etal'Ío

-I
T 1\T N°

o

11..,t't"h trl

C'11','t:'a,

('amara

('.:)'1' 1

r- "',i .')

do

,l'--n;j ipal

-..

I>

l.;\c]) tl.

de lftr.ll

)'(\

r

>nd'.it)

r"'fp-\

ru

"T'll:,.'pal

r(l' sa')(,l' a

p".)rn-11g'1)

lc
I' a

a&r'";nie

Lei.:

.\rt'
dr ria

]'

 }i'i;".a ('f)ntado para 0<; e£frito>; dE' apOSf'llÍ>1

,jll f I

('''irJllario JIIuni('ipal Antl)n: o de í40uza Azeve.

do, [1 tPIl1!)t, (letOlrid(

I

l'11tre 10 df' .Tulho dE' 1906 a :31 de

Dezembro ,lI' llt:l, em que p'(('!'l'pu

os ('arg'oo;; de fiscal c.lo

('um.trt'l'ç()('<; P ('olll'Nlor da Pl'efE'itura. IJf)'('cbr:ldo os vel\
eill)Pl'to-, p'l f n 'has; l','vogac1a" ao;; dispo;;i(õrs em contrario,
Palw'"(J ,[a Prrfl':tlll'R .\Iunif,jpal (Ir ("Jl'tJ'ba. Capital

I

'11

(10 Etn(10 do Paraná, em 27 tle DczPll1hro <1r J.920,
PERCY WITHERS

Pl1hlil'llda 1111 Se"l'rtlll'Ía .rh Prefeitl1l'a Tl1nil'ipal ll,
CUl'ityba. ('apItaI do Jstado cio Paraná, em 27 de Dezem
bro de 1920.

Claro Cordeiro __ $ecl'eta.río

_,

I

.1

__

24

. __

o Sllb"tituto em exerCIC10 do Prefeito 1I1umicipal d

Cmityba, Capital

do Estado do Paraná, faz saber qu a

Camara i\lunic..ípal c1eeretou c 'l'U promulgo a seguinte I,ei:

Art. l' _ Fil'a o Prefeito autorizado a aposentar com

os vencimentos de Hs. 1 :-l4D${)O.o tlntluaes, o amanuellse da
Directoria Gcral de Obras e Viação da Prcffitura, Antonio
J-ulio dos Samtos.

} "
li!

Ar1. 2° _ }1--'ica contado para todos os e£feitos, ao
' lnspeetor de Yehicnlos, Feliciano COITl'ia de F'reitas, o
tempo decorrido de 18 de Janeiro de 1905 a 18 de J anfiro
de 1908. rm que o lllesmo prestou sel'Yiços ao extincto RI'
g:mento ele Scgllrança.

Art. :lO _ Uevogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Cnrityba, Capital
do Estado clu Paraná, em 27 de Dezembro de 11920.
PERCY WITHERS

Pllblil'uda na ::)pcl'eturia da Prefeitura Municipal de
Curityba. Capital elo Estndo do Paraná, em 27 de Dezem
bro de 19:20.

Claro C orcl ciro

Secretario

:1 ,.

,I

,I
.'

LEI

o

382

O Sl1bstil uto em exercicio do Prefeito l\Im1Ícipal rlti
Cllrityba, ('apitaI
do :E,stac1o elo Paraná, faz sabcr que a
Camarel :\Iullir:ipal elC( ]'PÍon e 811 pl'omulg'ü a seguinte Lei:
Art. 10 _ O imposto de eal\!ameuto recae sobre as
propl'iedac1{'s s:tuadus tm ruas e praças calçadas ou maca.
,damizada:s da cidade.

Art. 2" __ O imposto de c[l,jçamellto é fixado em ..100
as
ruas caladas a parallelepipedos ou maemdamiza,das pelo$
e 200 l'ris po]' metro quadrado, "espel'tivamente, para

,

"

s.;;tt'mas aperfeiçoados uetnaes, vigorando pelo prazo
20 anuos.

(l

2i

-

 ,I" Gosariio de abatimento:
a.) de lovlo os (;ontnbuintes que pagarem de uma ;;lÓ
vez, á vista, a importanc:ia total do impost{), correspondente

It 20 an110S, na epoca de sua constrllcção;

b) de G"IO, os que pagarem a importancia total do im,

y)osto em tres prestações de 3, 6 e 9 mezes.

 2" Os que nAo pagarem o imposto nas condições do 
1" deste artigo, ficam sujeitos ao seu paamento completo,
com o accI'E'scimo de flol" addicionaes.
A.1't. 3° - A cada proprlE'tario
corresponde a sua
frente até o meio da rua, excluida a parte oecupada pela

li!nh\a de bonds, para o calculo do pagamento do imposto.
Art,

4° - Os proprietarios que desejarem tomar

11

SE'U eal'go a eonstrucção do calçamento de ruas ou praças

ou ele' eertos tl'eehios das mesmas ruas, uma vez que se su
jeitem ás condições estabelecilia,s pela Prefeitura para
11
execuçüo
dos serviços,
sendo estes acceitos, gosarão da
iSe'llÇào do pagamento do imposto.
Art,

o Us proprietarios que houverpm auxiliado com

a mão de obra para o calçamento
ou macadamização de
suas frentes, na fornw ç1as Leis anteriores, gosarão da re

ducção de 50°1° do imposto.
Art.

6" - 'Qis proprietariols que tiverem l)ago a imo

portancia dos serviços dE' calçamento 0\1 macadamização
de suas frentes, de uma só vez ou ,em prest.ações, estando
estas integralizadas, são isentos elo pagame1:Jtó dos impos
tos existPlltes ou que
forem ereados com esse titulo ou
comesse fim até que sC'ja mudado o calçame:nto ou reves
timento das rua.s ou praças, por outro systema mais aper
feiçoad() e que modifique Íl1triramente () systema anterior.

l
l'


,"
•
I'

Art, 7° - As disposições do artigo 2° desta Lei se.
applieám tambem aos proprietarios já taxados em virtude
de leis a'nteriores,
fieando uniformizado
o imposto nas
eClfndições da presente lei.
Art. 88 _ Os contribuintes já taxados na data desta
lei, que o requererem no prazo de 30 dias, poderão reali
zar o pagamento integral do imposto que ainda restar a,

pagar com o àbatimentode G"lo.'

,

'

2{)

__

Art. 9" - A p1'r.;;( 11tt' lei l'lltrn1'á (,Jll Yigol' no futuro
nercicio.
Al't. 1:00 - - Hr,'agam .<;e as c1ispo"i;)'" em p.ontra1'io;

Pula"i') ela P1't'fl itlll'1l Mu' ,i 'il,al ,'" f' ,,1' ':/ua, Capital

ao E;,:'tml0 do l'ar,.Il:l. uH :!. i til' D.'z.,".1 .' C:P 1 J _,).

l

PERC 1

PuLliv,otlu

la 

I l I. -li: l. UJ

... .L

.•

CUrltyba, CalJ.tal elo £J3.a,[, llv t u'"_w,,
bl'o de 19Z0.
Claro

WI'l'HERS

('ordtÍ'1 U

__

i

.1' ,lal de

/

üe Velem-

Sel:rctario

!I:
,

",

L.

o
( J :l_

-"d
1.1,

,,(., l'.L.

I \

1

_ lC"
I
L -.. (.

L:an1ill'U }l.ll)" _lia. de.') 'Tú " C' (

Art. :1' - () (i ,ti. J
e os reS[Hlti'll') 'L'.:lL,'h

' l' ')'ir;,. I ele
r (J de- ti
LI,',. J' ,110 a s, '"

11i<' Lêl:

I[ j ,'.tTI"('iJ1J..l11o:,

1.ltlllleipars
..;tm d",i.a u;,<:.."d.108:

CAMARA MUNICIPAL
Secl'et:ll'ia

Ji

1 () 8" 'rNal'l ,

1
1

2' "ie,'rC'ÍéII'ip
Al'lhi\'!sta .

1

1

Porteil'O

COllt'nllo

.

:J:IJO'1'OÜO
4::!.JJ..,uUO

,1 :400itiúbD
:400$OOQ

.

1:300$000
PREI.'E.ITCRA

Gabinete

do

Ml'NICIPAL

Prcfeito

Gratifwa(, a um offi('ial clt' OabinE'te
1
1

('olltin'uo
ChanHem'

.

GOO$OOü
 :400${)OO

2:400$000

S(,Cl'ctaria

1
1

Secretario
10 Official

1

2° Offieial

6:240$000
4:200.$000
3:600$000

--27

'1

POl.'telI'O.

.

1

Servente'

.
.

1

2 :600$OOü
1:500$000

.
,

l>h't'{'tm'in do Thesoul'o e Contnblli<1a<1e

1

Dil'eetOl'

1
1

Oontador . , .
Chpfe de Secç;ão

'l'hesoureil'o

;;

lus

J.
1

2° 1O'ffi('ial
Sel'Vl'nte .

.

.

3 :600$000

'

6 :240$000

.
.

.

.

4:800$000
12 :600$000
3:600$000
1 :500$000

,

Offil,iaes a Hs. 4 :200$000

Dil'cctOl'ill Geral

Obl'u'S e Viação:
1

11 :000$000
7:200$000

E'ng'en}\E'il'o Dirt'rtor,

1 'EJ.nge1;] h1eiro Ajudante
Auxiliar
J)<'sell1tista

1

Fii:lea I de Obras .
Gratificaçuo para locomoçi1,o

1

Servente

.

'

4:200$000
4 :200$'000

1
n,

.

.

.
,

..

.

.

,

3 :600$000
800$000

.



4:400$000
1:500$000

8ccçíio do l'omíbmnemto:
1

10

Offil'ial

.

1

2° Offirial

.

4:200$000
3;600$000

.

Secçíio do f'ontcncioso:
1
1

Advogado .
2" Offieia1 ,

'

,

4:800$000
3 :600$000



Lil1l2)(:iZrt Pllb{ ica (i Parficll/.m':
.l

3 :600$000

1 ns,pcctor

Gratifieaçfío para

locomoçiío

1 ' Auxiliar de Jl' classe
Gratifiração
1

Auxiliar

pal'a

.

.

locomoção

800$000

+:400$000

\

3:000$000
()üO$OOO

c1r 21' l'lasse

3 :600$000
2:400$000

ltlS'pectoJ'itl de 1"eh iC1llos:
1

linspector

,

,

.

,

,

3:600$000

..



__

Grati:l'ieaçã8

para

28

__

locomoção

OO$OOO

2 Guardas a 2 :160*

' 4 :400$000
4 :320$000

JrJoJ'dins e Praças:
.

3 :GOO$OOO

\1

Inspeetor

2

Gmn'das portõel!> elo P. Puhlicíl a 1 :$@$

.

3 :600$000

Or/,icinas:
1

2:40@$OQO

Mechanico
Dircctoria de HygicuC'

1

2
1

Medico

. . .
Veterinarios a 3 :400$
Gratifiéação pal'U locomoção, 600$
2° Official

.
@Hlal Ullil

6 :OOOOOO
6 :800$000
1:200$000
3:600$000

Fiscalização

1?iscalizaçiio do Quadro Urbano:
]

Fiseal

Geral

Uratif,ieação
1

l\judante

.

4 :000$000
1 :200$000
2:640ij;000

.

600$000

3:240$000

G'larchl'\ Fiscaes de I" classe a 2 :400$
Guardas Fiscaes de 2a classe a 2d60$

9:600$(l00
17:280$000

arai ificação

4
8

.

para locomoção

para locomoção

Piscalização do Bacia:
1

6

F'isC'al Geral

.

Gratificaçãp

para locomoção

.

.

.

Guardas moútac1os fi 2 :160$
Gratificação para locomoção,
cada um 48'0$000

4:000$000
1 :200$000

5:200$000

12 :960$000
2 :MO$OOO

11.5 :.w${jOO

3:600$000
5:00$000

4, :100$000

Tnflamrnaveis e Estatistica:
1

Encarregado

Gratifieação

para loeomoção

,

_ --

ri J

29

Aferição de Pesos e Medddas:
1

2" Official afrridor

3 :600$OOe

1

lIcrcados

1

1

2:f;40$OOO
1:500$(100

.Admillitrador

Sel'yente

Mutadouro

1

1

G

Admillilitrador

4:000$000

.

4 :000$000
1 :200OOO

5:200$000

Guardas montado a 2 :160* 12 :960$000
Grutifieação para loeomoção,
480$000 a cada um . . . .,
2, :880$000

15 :840$000

'Fiseal Gcral
Gratificação para

hW01noçi:if.>

Cemiterio

1

..

Administrador

3:800$000

Art.

uno

2° -_ Qs eurgos constantes deste quadro, que
estiverem pl'eenéhido, :) o s"rão quando a llecessi.

ttade do Sl'1'l'Íço o exigir.
Al't. 3° _ O Advogado e o oHwial do COllteucioso
te-rão, além do.s Vl"lH'imE'lltos, 30":. e 11r()°io, rcspcetivamcnte,
das multas que arrecadarem.
Al't. 4" - Os fisracs r guardas fisc:acs trrão 50°1° da
multas que impuzerem e forem ar1'E'radadas, I'om exeepçãl'l
das que fo1'('111 impostas por infrarçiío dos a1'ti:.:'05 73 e 122
do C'odigo de Posturas.
Art.

3° - Fica revogado o a1'1. 2," da 1;('i n. :'177 de

26 de Agosto elo C01'rE'ntc anno.
Art. 6" - Hevogam-sr as c1isposiçõrs rfi contrario.
1"'a1aeio da Prrfeitma Muniripal de C'urityba, Capital
do Hstado do .para1ú. E'm 2.8 dE' Drzemb1'O elE' }020.
PERCY WITHFJRS

Publirada na ('crrtaria da Prefeitura :\lunicipal de
CUl'ityba, Capital do Estado elo Para'lá,em 28 dE' DC1\em

brf;> ele 1920.

Olaro Cordeiro -" Secretario

- ..

-._

'30

__

IlEI ô 584

o Substituto em exerc,ll' o do Pl'rfrito ':'.\lnnicipal de
Curity ha, Cflpital do Estado Lla Paran8, faz saber qne a

CamRl'a :.Iunieipal dcerdoll e r.l sallcLiol10 a seguiutc Lei:
CAPITrLO I

Rece:ta
..,0\1 t. 1" ._ à rE;',e ta do )Iuni6pio ele Curityba, para

o r}.er.+ i) ele 1121, Ó orçaJa

em oitO('f'ltos e se8scnta e

qt'<.ttl'P Co'ntr, de réh (Ui>' tl(H :OOQ$OOO) e será formada

.

cc,n o p1'od ..do (L,:;, :mpost' ", taxa.;; r 1)',lÍra'> l'ontrlh,Jições
m'I'" ac1atJc« 11" l'.:('.l;'l'id" ("'l' {"O, ,>ob cn"linles rubl'il'ao.;:

I'
,


S

l0 C'UJ11111t.'l'('lü (:' oftil'ina:s do Qaalll'o l'l'bano 2O:OOO$OOO
33:000${)ÜO
:.:. CClliJ11l'fl'io (' offieinao; do lOClO

S

:r Ln cl:mio6 c emolumentos

S

..

len' Hl elos }lerruclos .

S

II

R,Jlciu do l\latadolll\l

S

20 :000$000

.

4' l'1",)I.,tc. s'..lpplemlntal' sobre l'abas Lle
1lú)H1us

.

.

.

.

10:000$000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7 :C ')

.

.

.

s ', ...\fel ii() de pr;,os e lll<'c1ic1as .
 h" Renda do Cémitl'l'o . . .
S 9° ,Fóros do (uadro Cl'blli.O
S 10" Fól'oS do Horio
S 110 Freatt's não Nlifirac1us

.

:20 :Of, );tOf)O

.

121 :O(){)$üI1J

13:000$000
1,5 :000$000
20 :{)(}0$0:l\)

. 1:.2/J 'l'axa sobre eaJc:amellto..

70:000$000

.

S la" }latriuJu c' ma reação de vehieulo:,

I

I

:33 :OOO$OOf)

S 14° Emolumellt os não inchüdos no  :)0
 F)u Cohran<;a da DiVida Activa
 1(;0 ?l1atliruJu (1c t;ondllctores dr vchiculu:-<
e l'ane.g:aclores. .
17" :JT'atricula de eií.('s .

. •

.

.

.

 1/J jlatrieula de VêJ('t;as

,

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 l!JO Avprovação de pantas e Jieelllças para
obras

.

.

.

.

.

 20 Y.<'ncla de terrenos .

.

.

,

.

.

.

.

.

.

S 210 Plan tas é croq Ilis fornecidos pela Di
l'el't,'ia Oeral

_

11)')

12:) :(l(J ):-.jQG

2:000$000

83:000$000
1:00Q$OOO

500$000
3:500$000
3:000$000
10 :000$000
3:000$000

__

31

S 22" \lnltas sobre impostos

20:000$000
5:000$000
3 :000$000
30:000$000

.

 2.;3" Multas pOl' outras infracções
S 24" Imposto de Viação . . . ,
S 25" Taxa ele Limppza Particular
S

2G"

Remia

eventual

.

,

.

.

20:000$000
15 :000$000
12:000$00D
15:000$000

.

. :27' Licenças a vendedores ambnla! 1tes

S :>',80 Impc:sto de 1'1Iblieidaele ,

'

.

,

..

9 29° RemIa do Df'posito de lnflammavpis

-------

864 :OOO$OOü

Despesa
Art, 2" -- A despesa do xlunicipio de Cnrityba, para
o excl'l':c'io elc' 1921. é fixada em
oitr)epntos e sessPllta 0
<jl'atJo ('onlos dr rl'is (I{s, 864 :000$000) eorn os serviços
a eêll'g'fl da Cama l'a l\l1lI1icipa 1 e Prefeitura, de aceordo com

os S S srguintes:
.-

CA:.L\.RA l\IfJI'\ICIPAL
13. t n

10

Secretaria

5 :100$000
4:200$000

Sec.;retario

1 20 Secrrtar:o

1 Arc1tivista

4 :400$000

10"1" elr aceordo com a
Lei n° 322 ele 31-7-12

4'10$000

2:400$000
1 :500$000 18 :040$000

1 Porteiro
1 Sen'C':1te
20

4:840$000

l>JX'pccliente

2:000$ooD

Com esl a vrrba
30

r\JistallH"nto

r om

est n

vrrb ri

e

despesas

eleitoraes

1 :000$000

4°' 1{e,p,'esentaçâo

Com esta verba

3 :GOO$OOO

i

,I',
I

__



50

J

__

. Eventnaes

2:500$OO

Com esta yerba

27:140$000

1'11EF'ElTl'llA :WJ:\lCIP \IJ

I

 60

: l,: ,
l'

J"'1

l'l'ufeitura

12 :OOO$OOô

uhsic1 io ao Pt'cfpito


7"

Gauinete

do

Prefeito

Gratil'ira(;iio a um afr;o
eia1 ele gabinete
1

600$000
2:400$000

Coutinuo

2:400$000

1 ClwuH('ur

I';

r I

•

32

I

lWI:

J

SCel'ctaria

8l'(,]'('tal'io

G :240$000

l:l'i 11" :::2 de :l1.í .12

624*000

--'--

l-(!,"
,I

:

I

80

10°10 c1r al'l'unJo ('om a

1
I



1 1 n Offi('lill

4:200$000
;1 :600$000

,

"I'

:2 :()(}Q$OOO

POl'\.(,il'(1

1:;)00$000 lt':7G-J.$Of)O

1. rl \'l'uh'


4 I

1,,'1 i

G :Sfj.!$OOO

1. 2° OHü'ial
1

1

90

J)Íl'C('(ol'i1l do 'L'hcsoul'o c Contabilidade

J)'l'Pl'tor

Thr','Clllrfil'o

3 :600$000

1 o ° sobre' a receita,
l'xr.epÍ()
I

I II"I


'I

(' ".

5:400$000

Os  ;)0, 6°

I Cf': 11) -1::)0 ele

1l-1,-1!J14)

7:180$000 10:í0$000

1 COlltadol'
(j :2'+0$000
10°'0 ele aceUl'do ('0111 a
].('i ll, l2:2 dl' :n - í -12
624$000

ti :864$000

I

I\,

I-C'

__

1

Chl'r.

l1t"

S<'cção

:S' __

-4 :S{)(}$ÜOO

10"tO de ite('ol'do com a

IJ('l li" 822 de :31-7-12
3 1 "s. offieiaes a
4- :2üO$OOO

480$000

J :280$000

-2 :GO()rlJOO

10"1° a 2 dclles, de al:eOl'du em)] a Lpi n° 822

de 31-7-12, a -1,:20$'
1

2"

840$000 13 :440$000
3 :GOO$OOO
1:;)00$000 4:1:-:1:64$000

Offieial

1 Sel'HlJte

100

a)

DjJ'ectoria

Gel'al

Obras e Viaçüo

•

J Eugellheiro lJil'el'lur
,] Ellgcnlwil'o Ajlldantp
1 Deenhista

lIlDÇW

4 :200$000
:1 :GOO$OlJO
800$000

1 Servente
b)

...

7:200$000
4 :200$000

J Auxiliar

1 Fi,..('ul de Übras
Ul'atificaçào para l()('o-

I

11:000$000

-:I: :.WO:j;OOO

1 :,300$000

Sel'çüo do Tombam( nto

1 10 Offieial
4 :200.000
10"1° de aceordoeom a
Lei n° 822, de 31-7,1,2
.J20$DOO

4 :G20$OOO

1 2° Offiei,11

3:GOO$000

,

..\

li Advogado

4 :800$000

Poreentagm sobre
,multas

6:000$000 10:800$000

1 2° OUieial

1

3 :600$'000

.::;

I

__

d)

'34

Umpeza Publica (J Particular

1. 11lSpel'tOl'
:l0"1" de accordo com a

;) :600$000

Lrj li' .:l de ;:l1-7:'.2

:HiO$OOO

Gl'atifil'Hção para 10colllG\;LO

SOO$O(}(J

4 :í60:j;OOO

1. Auxiliar de 1" clas>je :3 :OOO:j;OOO
Gratificação para loco-

moção

600$000

1 Auxiliar de 2' c]af;se

e)

2:400$000

lnspcrtoria deVehic/{los

1 Inspertor

;) :000$000

Gl'atificaçiío ]la ra 10ro-

•

moção

2 Guardas

f)

3 :600$000

SOO$OOO

:B'iscaes

a

2:160$

4 :400$000
4:320$000

Jardins e Praças

1 Inspector

3:600$000

2 Guardas portões para
o Passeio PublicQ a

1. :800$000

g)

3:600$000

Offiânas

•

1 .:\Irchallieo Chrfe

!

 1111° J)it'cctoria de Hygieno

2:400$000S..J,:200$OOO

1 Medico

2 Veterinarios a 3 :400$ 6 :800$000
Gratificação para locomoção (600$
a
eaeIa nm)
1 2° Officia]

1:200$000

6:000$000

8:000$000
3:600$000 17:600$000

'\


128

a)
1

35-

Fiscalização

Quadro Urbano

F'll';('al

Geral

4 :000$000

Gratificação para 10('0-

moção

1 :200$000

1 \juda,:Jte

5 :200$000

2 :640$000

Gratificação para locomoção

(jOO$'ÜOO

3 :210$000

4, G uarclas Fiscacs de

l' classe a 2 :400$000

9 :600$000

8 G narc1as }<-'iSl'aes de

2' elasse a 2:160$
17 :280$000
10°1° ele accordo com a
Lei na 322 de 31-7-12
parn 2 Gunl'das, a
('ontên' de JO de .J a

nriro r para outros
2,

1.»

1

resp,eti\"ament(',

de 1815 e 24:3

ô98$301 17 :978$301

Rocio

1 Fiscal

Geral

4 :000$000

,H)°lo ele accordo com a
Lei na 322 de 31-7-12

a contar clr 1!J11

,.I

46$665

U mtificação para locomoção
fi Guardas montados

11 2i:160;OOO

Gratificação para locomoçiío
( 480$000 a

'cada nm)

1 :200$000

5 :246$66.5

ti

"'1

12 :060$000
.

2 :880$000 15 :840$000

ç) TlIflmnmaveis e E1statistica
1 Encarregado

3:600$000

__-':'I

..

_ _

36

_"

Gl'íltifieaçiio plt1'3 10('0

500$000

llloç-ão

-:I- : 1 {)O$OO

d) A/eriça0 de pesos e medidas
1 ,. Ü'ffirial Afl'riclor

:i :GOO$OOO

10°1" ue accol'do com a
Lri 1\" B:Z {Ie ::11'-4-12

:-HiO$OOO

 :!)(iO$OOO 63 :164$966

2 .130 i\IÜl'ca<1os

I

1

Adm:lli:stl'ac!t'l'

1

t'l'yen('



L40

2 :G40$OOO
1 :300$000

4 :140$000

l\[ atlUloUl'O

1 Adnúlistrador

4 :000$000

1 Fiseal Geral
4 :000$000
10"1 ° de aecordo com a
Lei n° 322 clt' 31-7-12
400$000
(}ratif' cação para 10co1 :200$000
moçao

3 :GOO$OOO

G Guardas montac.')s

a

2:1 GO$OOO

12 :%0$000

]0' 10 tIl' accordo com a

LE'i n° 322 de 31-7-12
] Guarda,
a

pura

a ('.mtar de lo (Ir ,Ta

lll'iro,

(' para
outro
de 1° de St'temhl'o
2Bt:$OOO
U ratificaçiio para locoJnução
(480$000 a
ruc1a um)
2 :880$000 16 :128$000
Pes:,;oal jornaleiro
I,

.'
I

I

I
I.

Com bu"t i wl ' lu1Jl'i fit'alltrs


11')0

10:000$000
a :000$000 35 :72:8$000

Celuitel'io

1 Adm in istl'adOl'
Pessoal jornaleh'o

3:800$000
G:OOO$OüO

9:800$000

__
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__

1'60 Pe;;soal Inactivo

1 2" 8Cel'E'tario da ('amara
1 Ajudante de Engenheiro
,;:. Fiscal de Bonds

3 :GOO$OOO
839$860
3 :600$000

1 Aferidol'

1:398$400

1 Fisc'al

1:692$300
,3 :536$285
1:159$200
1 :339$992 17, :iHI6$f}87

1 Guardas

1 Porteiro da
1 Continuo


170

Camara

l'orccntagens

sobre

mttltas

50°:" das qUE' forem applica
das por infraeçõE's do Co

5:000$000

di!,l:ü de Postcras


180

l<Jxpedw1lte Geral

Com esta verha
ls

1910

15 ;OOOíj;ODO

Publicação de Actos Officiael!l

Com esta "erba
S

200

Hestitllição de

15 :000$000
Illl1l0stoS

Com esta verba
210 JUI'OS 9:a 1Jivida

3 :000$000
Oonsolidada

Com esta verba
 220

82:551$182

Amortização da Divida Oonsolidada

Com (',sta

wrba

77:379$000

2 230 !Hesgatc de leu'as

Com esta vE'roa
S

240

H<'llIoção

do

I,ixo

Com 0sta verha


25-

Obras

10 :000$000
e

1,iJu.oza

dI'

Oidade

70 :OOO:'!íOOO

l'ublical!l

C)1íl'l e:!lta verba

98:882$813

__

 260

('onsprvaçiio

110

38

__

CalçaIllento

Com esta verba
 270 Conservação

de

50 :OOQ$OOO
Jardins

e

Praças

Com f'sta verba
 280

Melhoramentos de Estradas

,,) :OQO$OOO
e Ca Illinhos

Com esta YCl,ba
 29°

A uxili05 e Subvençõcs

A:bcl'gue Nocturno
Es!:o:a Xoctuma
Gotta de Leite
:31atel"oidnde do Paranú

UI

}I'aculctac1p cle Engellhal"a
Fill'uldacle dc' Direito



300

10 :O{)O$Oúü

1:500$000
1:500$000
6:000$000
6:600$000
2:;)00$000

i2 :;)00;1;000 20 : GOO:j;OOO

Eventuaes

Com esta verba
 :Uo Excrcicios

10:000$000

Findos

Com esta verlHl

30 :000$000
8iH5 :860${}0:)

Com o SC'l'l'iços a cargo da Cam5l1'a,
Com os serviços a cargo ela Pl'efl'itura

2í:lJO:j;OOD
836 :8GO$OOi)

864:QOOOOO

Dispoiçõe,s rmanents
Al'l, l° -- Para o ('xpreü.jo clt' 1£)21, vigorará a tahella
dE' impc"io<; qne a esta {le'ompallha, l'C'm a reclneçã,o {l(
25°1' para Od l'olltribul,tes (llW re.':ólil'em àlém do rio' 1'a,,::
sanrlêl .

yj



-
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_

Art. 2' __ " F'wa revogado o artigo 8° da Lei n. 254 de
3 de Novrmbro de 1909.

Art. :1° - Fica o Prpfeito autorizado a supprimir os
l:!'g(k<; que yagurem e c'Jja conservação seja disp'e:nsavel.

Al't. 4° -- As Commissões de lanamento de impostos

e bxas s.r:ío f'onstitn:das por funccol1arios do JHunieipio.

 LJ.J.ico. A essus (ommissões sel'ão abÜ'lladas pOTcellté1"
gens de 1 r'j" do total élnccudado, para a elo imposto de Com
mercio e Offic;nas do Quaelro Urbano; 5 °1°, para a do

imposto (le Commercio e Officinas do Hc<c;o; 10°1° para a
do imposto ele Publicidade; 5 "l°, para a da taxa de 1jim
peza Particular; 0 °1°, para a ,do imposto de frentes não
clLfilac1as e 2 °1", para a ela taxa de Calçamento .
..\.rt. :j" - I<'ica l'evogado () 9 2", letra a, do art. 10
da L.ei Jl. ,)60, de 27 de Abril do corrente a:nno.
Art. (i" --- Fica o Prefeito autorizado a pagar á F'ed'
ração Espil'ita do Paraná, pela verba Exercicios :F'indo.'i,
a l[L'ant;a d<' nove C011tos, trezc11tos e sessenta e seis mil e
oitc.. C'Jltos ]'éis (Rg- [I ::3GG$800), prove11iente de subyer;
çõps e()]]('('{Ldas pela Camara ::Ylunicipal.

Disposições Transitarias
Al't. 1° - O exereicio finallCciro de 1921, começará em
l° dc J anciro e terminará em 31 de Dezembrü do mesmo
anno, com L":JlJ lllêZ addieional para a sna liquidação e Cill ..
ccry'arne'llto,

Art. 2" -- 1<':ea o Pl'efl'ito autol'izflldo a abrir no COT
rer do exercieo os creditos extl'aordinarios, que se torna
nlll 1)]\'ci80S aos SS lI" e 30" do art. 2° do Capitulo I e sup
plementares ao S 25° do mesmo artigo.

Palueio da Prefeitura :'IIunieipal (lc Cnrityba. Capital
do EGt.ldo do Paraná, l']]J 28 de J)rzem!Jro de 1920.
J.

MOREIRA -GARCEZ

PIl!J1i'ada na Secretaria da Prefeitura Municipal d('

CUI'Jtyha, Capital do .Eistado do Paraná, em 28 de Dezem

bro clt' 1920.

Clff/i'(j C;r;/lt'rf) __ Secretario'

--

40 -

?abella de IlllDnsta 11ara 121
Imposto de Commercio e OHicinas, imposto supplemen
tar sobre casas de bbidas e Ecenças a ven
dedores ambulantes

'\I;Oll!!J1l' cle ('(UllC' VPl'rlo, d' l' (.ln,;"e, Ji. rll\;a

lmpüstu anUlaI
:2 I clrl1l, idem ele 2" ('lasse, li('C'l1H
nnposTO UH UHl

3 Idem, idem elo Borio, I'(,l'nç:a

Impl ;tu UlllllHl
,1 AgeJ](' il L' 1 agl'llt' d> bilhdC',; lho !ot,'{l<; clr

12;):]:0<;

lJ$OU(';
100$000
1U():jiUI)!J

:>0$000

(j")'j;i)')!l

f6l'a do E>stuc! 'l. 1 iL. ('11 \; a
Imposto Hllltl'al

di' )00

lmpl'st.l a Hl'ul

:200Of)l.l

('-1 elr fl'?(', li 'Pll'a

200$000

I Hl])()"t o allll r a'

GOOOOO

11llpot) aml-la'

4DO$0(}0

de fogo,

200:\;000

.) .\ge. (.ia dl' "otrl'ils elo E,,:tado, licença

(j .\gr:miu ele Ccmpanh'a cl(' Seguros de Vida
a) '\ li e ti\(>'r eapita] Slpel'lOl' a 1.0UO :000$000
h) .\. ([llC' tivel' <:1pital i fl'l' 01' ,I -1 n,}o :OOO$00J
7 Agcmia (lI.' ('ompulI1J ia dt, seglllos dI' vida e
li(,p)H;a

400$0:)0

130$000

IlIl]1o,to :lIIllual

GOf)$OOO

(hcll' mut I'as, lieenç:a

]00$01)0

anil ual

300$Of)rl

anl1\:al

GOO$OOO

nars l' Istl'allgl.ir().<;, J:epi\ç:a

100:\;008

S Idem. ilrm. ilpm cll' Companhia ou 8oeic
a,l Cvlll um Oll de1<; s')l'trin Ul2usar>, imposto
h) l '("]11 ma'" dr doi  S Jl'trios lIlGIlSarS, imposto

D Agentl';; 011 )'(']ll'e';C'l1tantr;.; de Baul'os Naeio'
imposto allllllal

200*000

__

lO Agr'jlte dr \'a_ni> l' 1< '
Bst1'<lnge 1'0,
anwstra",

(

,r'

O
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,. 'Ú""

(,l',!-!cr

e"tabdpr'idu

_ 

lL Paiz Ou do
lllE'l'cal!ori):l3

,(ru

CUlsa

por

partlcu1ar,

200$000
300$000
150$000
200$000

1wteis 0:1 ('um (SeriptOl<o, 1i('pnça
Imposto <l1lJlUal

11 Agente de Y.l]JDI'f'S, 1i('e.la
Imposto

<lulluad

12 Alfaiat:n'ia

('Onl

ycnda de fazendas

de r

150$000
400$000

e1assl', 1i<'{'nQa
Imposto al11lHa1
1:3

1cl('l11,

icll'm

de 2"

100$000
300$000
80$OOi)

('1 asse, licença

Imposto annua1
,; -1 J dem,

idem drW elas,';p, 11l'ença

l.J 1.ll111,

sem

Imposto alinua]

\

yelllLI

clp

150$000

iaz,cndas

de

1"

classe,

80$000
100$000
50$ODO

}iennça

Imposto annual

1G Jcll'111, idem, HJ('m ele 2" ('lasse, Jieença

4()$OOO

Imposto al111ua1

17 Amoladúl'

cem

I'eL)() 1 o,

Jic'('nça

30$000

30$000

1 mposto a'onual
lei AI','a

(lJiUd pxtrahirp y('ndeI' dentro ou fo

ra. do Hocio ),' imposto annua1
1) Artiges dp eml1aY(l"

c1i,lL i pur :,ta,'ndo, li:"en'l

20 lcll'm,

i,(pm

20$00'J

(,asas em tI lIe £01'('111 vcm-

.

100$000

etlsas 0'1 mer,'allaros

ambulantes

(dlll'JIli(' o., trp,; dias elo earnu\'(1)

21

'lc]e'll

l,ala

photl'graphos

'(easas

;10$000

li'('ll(;a

c'm que

se

yondam), liepl1QH

100$0{)0

11l1posto aImuul

150$001)

22 AlTPios • (oHi('inu dr COlJe('rt os de)

de 1" clas

se, licença

eO$OOO
100$000
40$000
50$ü/J0

Imposto annual
2il 1 dem, i dem ele 2' classl', 1 i l'pn<;a
Im p'Osto a'TI11Uul
,B

1

Baile' ú r h '1ntasia, llftO

spndo gratuito,

cs :3 dias <1(' Uarnuyal, lieonça
') Bail!'s publicos, não
sendo gratuitos,
um, licença

para
80$000
cada

50$000

;; BélI1C'O (f1 ráa hancaria e filiaes de óa11éúil:
Ilacionaes ou estranr,;eiros, licença
Imposto all'llllal

4 Bancos
de)

Nac:onars

011

Estrangeiros

5001j;00í)
] :20()$OOO

( Hgentes

(ver agentes de Bancos)

;J BFlIlha, l'efinaçiio ou fabrica ele, licença
Imposto aml1lal
6 Idem (deposito de), liC'cnça
Impcisto anllual

150$Üi}O
200*00:1
50$00:)
10ü$OOO

7 Bar1Jriros com perfr.nnar:as e mi1de7,as, liccnC!u 123$0:),)
Imposto illlllUal
200$000
8 Idem srm perfumarias, de l' classe, licellçti
90$OCU

Imposto allllUal
9 ],clel1l, idem (le 2" elass!:', licença
Imposto annllal
10 Idf'm, idem de ;3" c'asse, licença
Imposto annnal
11 Bebidas (agentes de fabricas de fóra do Es
.

" :

tado),

licença

IInposto allll1lal

12 Bilhar, licença
Por bilhar, imposto anllual
13 Bilhetes de loterias, vl:'nc1edores por conta ou
não das agencias, mensalmente

14 BoteqUIm, casa de pasto ali restanrant, de 1"
classe, licença
lmp()sto allnua]

15 Idem, idem de 2" classe, licença
Imposto anllunl

] 6 rc1em, idem

ele 3" clüsse, licehça

Imposto alllll1al

17 Idem, idem de 4" classe, licença

Illlpsto annl1aI

18, Bote(lUim, jlNlto aos circos
ou outr08 esta
belecimentos de diversões publicas, por me?,
adiantadamente

1!l Brigas de gallo, fóra do renhideiro, licença
por dia
20 Brinquedos (casa de) licença
Imposto annual
l Br:;'f1uedos de papel (loja de) lieença
Imposto annual

90$000
60$000
GO$OOll
40$000
40:i-'OOiJ
200$000

500$Ünü
100$000
GO$OOtl
20OOO

200$000
200$OOU
150$000
L'"jO$OOO

90$000
100$000
50$00[)

60$000

50$000

10$000
200$000
250$OOQ
80$000
100$000

43
c
1 ('abelpire:ra,
Impoto

50$üOO

li pna

80$Otlt)

annual

.) Carpimar.a a vapor

ou a electl'icidarle,

P

elasse, licell<a
Impm,to anIlual

:l Irlom, ifl rln , de 2a classe, Jict'ilça
Imposto annual

'" C'arpinteiJ'o (off:eina de) licença
Imposto anllual
j Casa dc commis:,;õe:-,

licença

Imposto anuual

6 I clem Espeiaes em calaelos e rhapéus, licença
De P classe, imposto annual
De 2' e1ass,', imposto aunual

7 Idem, idem,

somente de calçados, lic0lJa

De 1 fi rlasse, imposto allnual
De 2ft classe, imposto annual
H Idem, idem dc ehapéos, lieençll
De ]' ("JSSP, imposto allnual
De 2a

pIasse, imposto annual

9 Idem ele louças e' ferragens, licença
De I' elasse, imposto annual

200$000
25D$OOtl
100$000
12j$000
60$000

40*OUO
200$000

250$00U
200$000
jOO$OOJ
2jO$01\0

2iJO$000
250$000
150$000
200$000
250$000

150$000
200$000

De 2a (':asse, imposto annual

600$000
300$000

10 1 dem, de louça nacional, lice.nça
Imposto annual

100$000
200$000

11 Idem que forneça comida para fórII., de r
classe, Jict'llça
Imposto anuual

12 Idrm, idem, idem, de 2' classe, licença
Imposto anullal
] B Idem, idcm, idem, ele 3' classe, licença
Imposto allnllal

100$000
120$000

50$000
80$000

40$000
40$000

14 Idem, em que se vendam fazendas, chapéos,
calçados, ferragens, seccos e molhados e ou
tros semelhantes juntos ou separadamente,
em grosso ou por atacado rm grande escala,

classe r"pecia'l, licença
Imposto aHnual

15 Idem, idem, idem, idFIll, til' I' elasse. Licença
lmpo:;to annual

800$000
3:000$000

650$000
2:400$000

_
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600$000
1 :(iOOOO()
Imposto <' luwl
500$000
idem, lU ('111. idr1]l, idf']1l (1, T' (.lasse, lil'ena 1:200$000)
Tmpost\) allllllfl'
300$000
I dl'lll idem, idem, idem ,lo 4' classe, lil'e,nça
800$000
11llpo,t) anil lJ aI
200$000
hlem, idem, idem, idelIL de ;)' eJasse, licença 400$000
Impost" annnal
100$000
Idem, iclem, riem, idllll dI' G" ela);.')p, lir'PI\a
300$000
Illlpu,;to am1ual'
80$000
Idrm, irirlll. idem, idl'm d" 7" classe, lieenc:a ] 20$llGO
lIu])')s!» a llun1
GOO$oon
 'asa d,' lH'n!torps e des(.out05, licfnça
SOO$O;)0
Impo..;to anll\lal

l(i Idelll, idf'lU, id m, iJPP1 (1,. '1' pIasse, lirf'nça

17
]"

1\.J
:!o

1
.. l

: Idr'111 onr1c se 'Yeudprem drogaBr preparados
medieiuae::<, lic'('nça

l:n1'o<;to HUllO ,)1

\.l'.l (1, H.,l'hmas píl1'U imlust1'iaps, li('e\1a
11111.ost IJ

am

'h

:..) [('tem de U,dr hinas d' (otur,a, lieellça

200$000
2:)0$000
200$000
2;)0$0:)0

1;)0$000
2;)O$OÜt)

I.r.:\ d.t \ ,'lln,lh'

• J ( _ JS "011 "pnda d,' ],pbida" aleoolieas em
('.,

'l ll. ilC: 1 ,10, ,lllJUalnlPlltl'

_, l' ll "I, j .. \
(L

100$00Ll

h' rl' 'll,i,las P111 gai'l'dfns ,]flO

Ilrl'' 1 ' . "

"

,\linualmentp

_ -l' hl"ll, (U)O 1'1111.\1 ,ll' J1t'guI'.O consi"ü' em JOlas,
,)\ -"Ia" 11'\' ;1.-" "o (\1>1',1

1,:5

de 'prata e üu1'0, (' TI'-

,  1 ('(-11(' a

lL' 1" da,,;;f', illljf'l"'to annual
), " ('las"p. i1111)fhV1 aUllual

l.llli! ((iln ,..alàlJ parH baile, ('111bora pertell
cent,l' a (I("l'rhc1e 01 dl'b, l' da".,e, i:.lpO.tl)

ann\

Id('icl cle 2' pla,"-!', Ílnposto a'111ual
},  'h':' I (1r banho, li"t'nça

300$000
;)00$000

400$OOll

100$000

50$00J

GO$OOb

D, la (la"£,, ;mposto annual
1;)$Ot)Ü
1) "dfl;;se, in1'Df1"to allnuHI
70$OOLl
:,1 hil'lll, p;perlaes de fruüta, de 1R classe, licença 100$000

11l1')C)"t I) all11ual
: 2 ],h m, iL1, 111, de :!a dasse, livença
Imp ,::,to anllual

150$000
50$000
GO$OOO

__

;]:3 ld"'ll ('om

,"('mIa

45
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d" bC'bidas para sprrm ron

S ']11 i'Ias no halr;ão, quando forrm de clas:ie
'lff'lior 0'1 botequim, annualmente
:;4 I c1rlll ('m fi r e se vendam ar! igos para car,na

jO;fOI lu

\al \ w .. ai tigu'> c1r carnaval)
::, Idrm (Ul qne f,(' vrndam florr<; natnraes, plan
ta,:; on bem entes, licença

100$000

I Illpll'to anlll1al

200$000

iH) IrIplll,

u.l

êll!: nte

qur

wuda

automoveis,

li

200$000
300$000

(;('ll(',!l

Im:.ost') flInu]'

:n IdNn,

qut'

wndam

artig'o'>

nara

antomoveis,

100$000

r ;pl'P'al, lirrnça

200$000

]mpc,to annual

;:S I', 1ll mlY'" J ,j ClJÜ'O ramo rll'
I

:.}

\'

,h  1 .. n l

Il' II l r"

'I

eg-ol'io, licença 100$000
200$000

" ,(' \'(']1 1&1ll r, ( v'li; novos ou usa

'.! ", li,"',,:a
l),

JJ

1"

2")0:-1'

I.,

impoh a'11al

b) De :r elassr, imposto apunal
('I

200$0'.10

I

De ., ('laI" imposto anuual

, ,1 ,1.'

,\',' r' (lU r""rl'"os, r"(,llça

50$0()O

1J!i;''l\t ' ;)nnnal
11

I d l' .•1 ,1"
,.tl'

1I

80$000
',,'.1 rI '1)' .. it'J'S

dr1S mesmos,
30$OUO

''::£1

1rJJpot() étllUl aI

;) 'I"'

-lJ J,1 11 ('m fI I' .,' ", Lda ('<116 (.m (.Iü'a";:,'>, licl'uçfl

.)

1 no . : ' )

]).

la P1:l",,,', i'llPO'ito a11llUal

200

1)"

.

l:JO$OOO

,l,h_P,

iml)'&to

annual

Dl' :3a "!:IS'(', ill1puto mmual
,-I'; 1.1('lll I'U rr'"
I Jltl'IJ."i

,d'('

)

l'(la.

fp{;J.e.-l ... lte."

.{tO

.JUll'U!OS ('
l:l

ll.p;sr,
1 ';0$1) J)

I ,I:) '''l,1 a.',1

hIe .:, j t, ]

,,]

l.-;rhflfl{)

',- 2' I ',[ SI', ]'"

n:l

l'll]l' ,t) a'I11.11l1

4\ /'!l411,

Jt.l

100$81')

.d', '.l', dÜ1l1 ('ig-aJ'l'o"

1 i 'f'lIça
:\1

)

3")0*000
250.(1f)

 1'1 , (' :;a l' ,]- "

111l'11 ,to a'l

1 dO;p.y.1O

li 'elll:'1

aI

{', Idl'll ('U'1'" ,",' \',ndam homholls, llC'f'llça
11[1, 'I sI. <l.'1! ui

ll'!)';;) I)

• !);t:{J y)

;JO$') li)

100$01J0
12 l,-,. '11)

47 Idem de

rompra r \('nda

de livros

usados,

lieen;ça

,')0$00:)

ImpolltD auulial

80$000

48 Idem em (1\le so vendam al'tefaetos de madei
ra,

100$000

lioença

I lllj1OstO <1nll 'Ial
49 Concertes
de ('alça,dos

JOO$OI}[)

(offi('illa

de)

de

]n

('asso, lic('nc;c\

(iO$OOO

1 mpo>;t') alln na I

80$000
40$000
40$000

,')0 Iua-.n, idem,

de 2" (,1 a,'>l:i e,

licc nr:a

Imposto allm:al
.')1 ('('Iwja rntrfllla de ontro Município ou EstR
de., li(;ença para veuder, alluunlmeute
;)00$000

;)2 Cll\ap6os de sól ou de cabeça (offic:lla de COI1
<'ortar), li ença

;) (Wl Oi)

1mp(>sto allnual

;)O.OO')

:i3 (\nematob'lapho, por el'.p.eetac'Jlo

6$000
8$000

::-4 Idem, ccm val"Íf'dade
;):i ("reo, coretos, etc., aluguel de terreno l\Iu-

niroipa'

o 1

logradouro

para

;nas

ed:feações,

por metro quadrado

$30:}

5G Chb qrr tiver b;lhar l!;U botequim ou restau
rant,

liernça

Imposto

20D'::DOf)

aunual

200$000

;)7 lc1rm m:c tiver jugoS c cobmr baratos, por
1'1'i111:'>:tre, adiantadamente
58 Calc1til'c:ros, licenc;a
lmp[)>;to

alll1"lal

200$000

100$000
125$000

3D CoC'lloirtUl particulares no Quadro Urbano, im
poto anulIa 1

60 Tdem, dou

fóra do Quadro lJl'baoJo,

imposto

alllll'al

50$000
20$000

€i] Tdplll, -)11 estrebaria (lllC rf'ceba al1imaes a trato:
Dentro do Qladro Urbano, allliualmente
100$000
Fóra c1:1 Qlladro Frbano, annualmf'nte,
50$000
G2 Comp2., llia
lyrica ou uo operetas,
cada es
(ilpedaulo

63 1dr.!ll dramatica ou ue

concertos,

ea.da

espe

ebll:nlo

64: Idem de qualquer

cspecie não

para r:,:pc(-taculo p lblieo, fecnça

Cl1da espectaeulo

especificada,

60$000

50$000
125$0;){)

60$000

._

¥l

1'íOO$OOO
5OO$00a
300$O()IJ
600$000
200$000
400$ODO
150$000
300$000

65 Idem tauromachica, licença
Cada funcção
66 Confeitarias de la classe, licença
Imposto annual
67 Tem de 2' classe, licença
Imposto anu ual

68 Idem de 3a classe, licença
Imposto allIlual
69 Idem sem '1enda
de liquidas
,e:spiritUiosoS,
100$000
licença
80$000
Imposto annual
70 Cooperativas industriaes, licença
200$000
Imposto annual
400$000
71 Corrector, licença
200$000
300$000
Imposto a'nnual
72 Garridas de cavallo fóra do Prado, por dia
50$000
73 Cortume de ,1' classe, licenÇ}a
300$000
Imposto mJllual
300$000
74 Idem de 2" classe, licenç,a
,200$000
Imposto uuuual
200$üOO
75 Idem de 3' classe, liccnça
150$000
Imposto uIlnual
150$000
D

1 Dentista, lieeuça
Imposto Ulllnual

200$000
200$000

2 Deposito de calou outros materiaes de cons.
trucção, licença
De )" classe, imposto annual
De 2' classe, impostoannual
3 Idcm, ou ,casa para yenda de l.enha ou outro
combustivel, licença
Imposto anuual

200$000
2Oü$000

150$000
60$000
40$000

4 Idem de far:nha d(' trigo,('llteio, fare1l0 ou
outros «('reaes,
cella

productos do

l\Iu'Di('ipio,

li

.

Imposto ullIlUal

5 I dpll1 de fabrica de trigo de la classe, licença
Imposto

1111 l1 llal

6 Idem, idem, idem de 2' classe, licença
Imposto al1TI nal,

7 J dem de herva ma tte de l' classo J liL'el1ça
Imposto anIlual

100$000
100aOOO
200$000
400$000

200$000
200$000
500$0(5)

i60$OOO

__

I. '

4

4QO$000
600$000
100$000
.'100$000
200$000
400$000
200$000
50$000

S Idt'UI, idem, idplll de 2," classe, licel'lça
Imposto annual
9 Idem de xarq11r, licen<;:a
Imposto anncal

10 ldc'm dt' madeira, licença

De 1" classe, imposto annual
De 2" elassr, imposto annual
11 Desparhantes, impQsto aJ1llUal

200$DoO

12 Drogarias, licC':'a

500$OfYJ

Imposto annual

E

1 E1cwtriridatle (vencIa de objeetos de),

licença 150$000

Imposto annua1

250$000
100$000
200$000

2 Empreitriros de obras, licença
Imposto annl1al

3 rEmprrw', ou Compallhi,as i.ndnstriaes que
1ul1('rionarl111 na Capital e que estiverem su
,ie:tas ás üí:;posições de Leis ou cOlltractos,
pagarão 2°. sobre o rapital
4 Eueadcrnação (offirina de) licença
Imposto [1I1'1ua1

5 Engenho de f'.l:'lTlI, a agua, vapor etc., lic(>na

70$00í)

130$000
200$000

De 1" da".se, iinposto aun11al
Dr  ('la-:8", impostu lIBulial

G Engraxatr, 1ieelH}a

l'adil cadeira, imposto uílllual

400$OnO
300$000
20$000
5$000

7 ESl'l'iptoriu de l.(lmpanhia, empreza industrial
0'1 ])lPl'l'iUlU, lil'Pllça

De 1" ela,,".\', imposto annual
De 2" ela8".r, imposto anllna

8 Idem de engenheiro, arrhiteeto,

300$000
300$OOIl
200$onÜ

agrimensor,

advogado, sc,lil'itador, C'sl'riváo, 11cl11"ive o dC'
eaamelltos C' C'1'l'le<;iastiro, lllPdieo c guarda
livros, lic'NI(a

100$000
100$orJO

Imposto a llual

9 E"pel't(lC'ulo, e011('C1'to, etC'., sem ser por com-

panhia, mas cio qual sC'jam

{
J

licença

eacla espectacult

auferidos lucros,

50$000
15$ttli

M)

10 Estabulos ll cocheil'lli:
da de lrite, licença

d

nceu para Yell.
50$000
60$000
60$000
100$000

Imposto annual

11 Estofador (oífirinll.
Imposto annn:ü

de),

licença
F.

1 F'abl'ieél dc agnas gazozas, seltz, gelo, de .1a
claSSl', lil'e"ça

300$000

Impo"to a1ll1l1al

40 ° $(}i) O

2 Idem, .idpll1, id('m dt' 2" <."a'-:"e, lirPllça

200$000

250$000

J mposto annHal

3 Idem. : <1t'111, id<'lll el. :r ('la,se, li °fIlça

130.$001)

2<00$000

Jmpo:"tll allllual

4 Idrm dI' atadura", I iCPllça
lmpo;,.to ann.lal

5 Idem de ban<<.'ils de 1" elassp, licença

100$000
80$000
100$000
130:j;000

ImpQ:;to amiual

60$000
GO$OOO
20$000

6 I dt'm cl e 2" rlasse, I ir'euça
Imposto annual

7 Idem de 3" classe, lieBllça.
Imposto annual

8 Idem ele bebillas al'tiJ'jeiars. ou 1tl'"l'eS, de P
el asse, liecnça
Iíllposto allllual
!) J dem, idem, idem, dt' . classe lil'ença
1m posto ann naI

23$000

600$000
1 :20lJ1IionO

400$OiJO
80ll.-j;\lOO

10 [dl11, :d'1ll, idrm dt' 3" rlassc, lir,l'jça

:WO$OOO

Imposto anJ111al
11 Idcm, idem ele benefit:i<'l' hl?n'a

GOO$OUO
matt(', ele .1"

classc, licnça
ImpQ;;to annual
12 J dem, iclrm, Htem, de 2" c!assl', li('c11<;et
bnposto annual

13 Idem, ic1t'm, idem de 3' classe, liecnça
I mpusto anIlual
14 Idem de biscoutos, licença
Imposto I1!llnual
15 Idl'11lde br.inqllt'clos, l.icenf)a
Imposto allllUal

1 () Idem de cadeiras
Imposto amrual

(italianas), lic{'nça

500$000
1:700*000
400$000
1:300$000
30 O:j;OO'J

1:000$000
100$000
200$000
150$OOd
230$000
50$000
20$000

I :.
11
}

,

56 Í7 1" drm de calçados, a vapor ou por outro meio
mcchanico, licença
250$000
Imposto annual
500$000
18 Idem de ramas de ferro, licença
1150$000

Imposto a'nnnal
19 Idem de cabos de vassouras, licença
Imposto annual

20 Idem de earamellos, de P classe, licença

 I1
l

Imposto a11nllal
21 Idem, idem de :2' classe, licença
Iinposto annual
22 Idem de carros de passrio, licença
Imposto annual
23 Idem de carroças ou carrinhos, licença
Imposto al1nual
24! Idem de cerveja de 1" classe, licença
Imposto annual
2;') Idem, idem de 2' classe, licença
Imposto al11111al

150$01j\)
100$000
150$000
70$000
100$000
150$000
200$000
60$000
80$000
800$OOa
1 :200$000
500$000
800$000

2G Idem, idem de 3a classe, lic.ençtl

Imposto alinual
27 Idem de chapéos de 1" classe, licença
f:mposto annual
28 Idem, idem de 211 classe, licença
Imposto annual

29 Idem, idem para senhoras de \1a classe, licença
I mposto annual
30 IdE'm, idem de 2' classe, licença
Imposto allllUal
31 Idem d chapéos de solou deposito de, licença
Imposto annual

32 Idem de cestas de vimc e semelha'ntes, liceÍH}a
Imposto annual

200$000
150$000

300$000

500$000
250$000
200$000
200$000
150$000
150$000
200$000
150$000
150$000
150$000

200$000

50$000

80$000

33 Idem de charutos ou cigarros que venderem

preparados de fora, de 11' classe, licença
Imposto annual
34 Idem, idem, idem de 2" classe, licença
Imposto annual
35 Idem, idem que
não venderem
prQparados
{le fóra, licença
Imposto annual de la classe,
ImpostoauRual de 2a classe
I'

<J".:

200$000
400$000
150$000

300$000
150$000.

200$000
150$000

5]
36 Idem. de chlocolate, licença
Illlp'ostO auulIal
37 Idem de colchões ou acolchloados, licença,
Imposto annual
:18 Idem de coUa, licena

1OO$00U
150$000
100$tJOO
150$OJO
80$0\)0

.Imposto
39- Idem de
hnposto
40 Mero. de

100$000
40$000
60$000
150$000

anuual
cordas,. licença
annual
fitas, llcença

Iinposto anuual

41 IdffiIl de
Imposto
42 Idcm de
Imposw
43 Idem de

200$O{)

flores, licença
aunual
fogos artificiaes, licença
annnal
fumo (desfiar), licena

tmposto a1l'l1ual
44, I dem de gravatas
Imposto annual

50$000
50$000
150$000
1100$000
100$00U

200$UOD
e espartilhos, liceng8

43 Idem de ladrilhos, licença
Imposto annual
46 1<lem de louças ou objectos de barro, liccnça
Imposto annual

47 Idem ele latas ou baldes de 1" classe, licença
Imposto annual
48 Idcm idem, :elcm de 2" classe, licença
Imposto annual
49 Idcnn.. de I inguiças, licença
Imposto annu<'ll
50 Idcm de massas, licença
De ]'- classe, imposto annual
De 2" classe, imposto annnal

130$'JOJ
200$000

100$00:1
150$000
150$000
200$000
150$000
250$000
100;f:'JOO
150$000

100$OI}f)
100$000
125$000
200$000
]30$000
51 Idem de meias ou de tecidos dr' malha, licença '100$')1)0
Imposto annual

200$OQO

52 Idcm dc mobilias de v:ime, de I' classe, licença 10QS',..)OO
IÚlpostO annual
150$000
53 Idom, idem de 2" classe, licença
60$000
Imposto annual
60$000
54 Idem de molduras para quadros, de r classe
licença
100$000'
Imposto annual
200$000
55'..Idêm, idem, idem. de 2" classe, licença
80$000
Imposto a'nnual
l00$O.o

--  56 Icll'm de movci5 a vapOl', elertl'ieic1aie, etc.,
de I" c1asse, licença
57 Idem, idem, idem, de 2,' clasi'le, licena
Imposto annual
58 Idm, idem. idem de 3' classc, licença
Imposto annual
59 Idem, idcm, idcm de 4" classe, lie.ça
Iniposto annual
60 Idem ele palhõcs, licença
Imposto annnal
61 Idem de papel, licença
Imposto annual
62 Idem de piano, licença
I mpost0 annual
63 Idem de pirar ]rllha, licença

....

.

r

Imposto

I

I

I

I'

aBuual

150$000

$OOO
100$000
120$000

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

200$ooJ
200$000

150$000
300$000

80$000
125$000

64 Idem de phosphoro de 1" classe, liença
600$ÜOO
ImplJsto annu:11
1:300$00ü
65 Idem, idem de 2' classe, licença
500$000
Imposto :llmual
70000D
66 Idem, idem de 3' classe, licença
400$000
Impo'sto annual
400$000
67 Idem dc placas ou o1Jjectos esmaltados, Jicenca 80$000
• 100$000
Imposto auuual
68 Idem de pregos, licença
100$000
De In classe, imposto aunual
400$000
De 2" classe, imposto annual
250$000
69 Idem de sahfto e vel:1s de I' claBse, licena
200$000
Imposto annnal
400$000
70 Idem, idem, idem de 2: classe, licença
150$000
Imposto ullll1lal
300$000

rI

,

20e$ôOO
300$000

Imposto annual

I

71 Idem, idrm, idem de
Imposto annual
72 Iclpm dc saceos
Imposto annual

ele

3.a classe,

licença

aniagem, licença

73 Ielrm de saccos de papel, licença
Imposto annual

74 IderÍl ele se11i11s e arreios, de I: classe, licena
Imposto

alllilual

75 hl\}:w., iena, idem di 20. claisi, licliça

100$000
200$001)

200$000
3QO$000
30$000
30$000
200$000
500$01)0

1•.$i.e

--

5'8 -

I;mposto ann ual

7i Idem, idem, idem de S" classe, licel'H,:a
Impostoalln ual

77 Idem de tecidos, de L" classe, lic(ma
Imposto ann L1al

7$ Idem, idem de 2" classe, licença
Imposto

anlnual

79 Idem, idem de S.a classe, licença
Imposto anu L1al

380$00t

50$000
100$000
500$000
600$000
300$0$0
400$000
2{)0$000
SOO$ono

80 Idem de tijolos e telhas, movidas a vap@r 0U
a agua, licença
Imposto anllual

81 Idem, idem, idem por outro qualquer syste
ma, de Ia classe, licença
Imposto aunLlal

8 Idem, idem, idem de 2a f'lasse, licença
Imposto a'l1'll ual

83 Idem, idem, idem de 3" classe, liceuça
Im"posto anllual
84 Idem, de torrar e moer café, de 1a class, li
cença

Imposto anuual

85 Idem, idem de 2a classe, licença
Imposto

auunal

86 Idem, idem, de 3" classe, lice,nça
Imposto amnual

87 l(lem de vassouras e escovas, licel\ça
Imposto auunal

88 Idem de vidros, licença
Imposto annual
89 Idem de vinagre, liceuça
lirellça

91 lTerreiro ou ferrador, de 1" classe, lirl:'l'lça
I:nposto anl'lUal
92 Idem, idem de 2" classe, licença

Imposto al1ll1lfll

.

93 Idem, idem de 3& classe, liceNça
Imp(jstíi aUllual

1100$000
200$000
80$000
]00$000
50$000

50$ODO
125$000
2{)0$000
80$000
12:)$000
60$000
100$000
60$000
]00$000
200$000
200$000

Imposto annuaI

90 F'orragem (drposito dr)
Imposto annnal

200$000
400$000

125$000
250$000
100$000
100$000
80$000
100$ODO
50$000
60$OnO
3$OOa

2á$OeO

--

54

94 Fundição a vapor, licença
De 1" classe, imposto alllm'al

400$000
1 :100$000

De 2" classe, ,imposto .annual

700$OÜO
250$000
80$000
130$000

De 3" classe, imposto al1JJma.l
95 Funileiro, de. I" classe, licença
Imposto annual
-96 Jdem de 2" classe, licença
Imposto ann:lal

'50$000,

70$000

G
1 Garaparia, licença
Imposto annual
 Garagem de auto'llloveis, licença
Imposto arunual
H

60$000
60$000
300$000
150'$00')

J Hotel de I' classe, lbmça
Imposto annual

300$000
500$000

Ir1rm

de 2' ("ar, licença

OO${)OO

Imposto annual
3 T drm de :3" pIasse licença

100$000

i)

j
I, .

l'

350$000

Imposto annual
4 Tucm de 4' classe, licença
l.mpos.o

annual

150$000
SO$ODQ'
100$OCO

I
1 Imagens ou estatuas (vendedores de), l,icença
Imposto annual
2. Tnstrl1Jmr'11 tos, ( officinas
dr concertos), ',li

50$000
60$ü{V)

50$000
100OlYl

cença

Imposto O!nnual

J
1 ;J ogo de bolas 110 Quadro Urbano, sem \"!llua
de poules, licença
Imposto al111Ual
2 Idem, idem no Rocio, licença
ImpQ!\to anl1ual
3 .Tornac ou revistas e livros (vendedores ele)
lieenc:a
\
Imposto anuual

! I.

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

30$.000

L
1 Latociro,

"-\

(oÍfic Ína ue), lcena

40$000

Ji)

Imposto anImal

50$000

2 Lavanderia a vapor, lice,n'ça
Imposto aUllUal
3 Leilão de qualquerespecie, cada um
4 Iiej,loeiro, licença
Imposto aunual
::i Lima (officinu de), l.:cença
Imposto annual

SO$O(J{)

120$00U
20$000
100$000
250$OÚO
iJO$OOO
60$0{)O

G Ililnpador de cha.minés, empreza on não, li
20$000
liJ$on!l

cClla

Imposto ullnuul
7 Ilitlwgruphia de I"
Imposto ar.nual
8 Idem de
Imposto
9 Livraria
Imposto
10 Idem de
Imposto

classe,

licença

2" classe, licença
&llnual
de I" classe, licença
ar.nual
2" <Úl.93P, licenç,a
annual

200$000
400$000
200$000

300$000
150$0{)1)

300$000
100$000
200$000
110 O${)O O

11 Ileiteria de 1." classe, licença
Imposto a,:l>llUal

I:>O$O(}O

1:2 Idem de 2." classe, licença
Imposto ulllnal

50$0{)O
70$000

M
1 )íarcellal'lu a vapor (vide fabrica de moveis)

2 1VIarmorista on estatuario, licena
Imposto unllllul
3 }Iascate que vender uu trocar imagens
Imposto mmual

80$000
100$000

Imposto allllual
:> 1 dem de fazendas, al'luar:nhos, perfumarias,
ca'çados e seus semelhantes, só, com uma cai-

IOO'Of){)

'* Idelu de objectos

de folha

e ferro b:lido

12j$000

xa

I mpostn annual

G Idem.

idrJl1,

idem

800$000 .

com

curgueiro, carrinho'

ou compallheiro

Imposto annual
1 :300$000
'7 l,it:lll (11 e vl'nder (Iuadros e pequenos objectos
: ai í) o::; c (I anIlHal
125${}()O

--- .---,----""'!!!!"'----------.,

,,,I

'I
I

-

8 :'IIcllsagej;'os
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1'Ilpidos

--

CEhnpreza

de),

li80$000
12:iOOO

cença

Iín postrJ al1n nal

a :'IIohilias

(offic:'nu

de c:onc:erta l'

0'[ ('11 \'er
30$000
GO$OOO
100$000

nizar) , licença
11llposto annual

10 ;\Ioc1ista (offic:;a de) IR classe" licença

I'mposto annua.l

200$000
SO$O;)i)

:1 Idem de 2a classe, 1icena
Im post::>

1,)0$0110

anll ual

50$000
, 100000

J 2, Idem de 3" classe, licença
Imposto annual

100$000

1B l\IoillltO de assuear, lieril1ça

Imposto annual

.

:.!nO$ü'JO

GO$OOO
100$000

14 I dem de eereaes, lirença
Imposto annual

13 Idem, idem

100$000
l:)OOOO
JOO$OüU

a vapor, licença

Imposto unlllHü

1 G I.dem (Ir sal, licença

Imposto annual
17 Idem não clasificad('s, de I" classe, ltcença

'18 ldrm, idem de 2' classe, licença
Imposto annual
19 jIusi('u (handa ambl1laüle de), lir'ença

20 ] dem (casa esperial de), licE'llça
De 1 a ('Iasse, mposto üuuual
De 2i' classe, imposto annual
21 ;\Iadcil'a (ofLcina de beneficiar),

lice,:Jça

Imposto al1nual
22 l\Iechianico (officina

1"

dc

1QO$000

200$000
80$000
150$000
100$000
100$000
2;10$000

Imposto a;mual

especial),

:ZOO$üOO

200$000
150$000
180$0ü0

classe,
100OOO

licença
T mposto anuual
23 Idem, idcm, idem de ')a cla;;sc, liceuça

100$000
:)0$000

GO;j;00a

Imposto :1l11l"al
lO
1 Ourivc.'s qur trabalhm' em 0'11'0, prata c cou
('ertos, de 1 a r I asse, licrnça
Imposl1 :11111ual
2 lclem, idem, id:ll1 de 2" classe, [cença

Imposto unnual

80$000
] :)0$000
SO$O(H}

'100$000

57
p

1 Padaria de la e1asse, liccnç:a

Irlposto
2 Padaria
Imposto
3 Idem de

anllual
de 2" classe, licença
allnual
ga classe, (no Rocio), licença

Lmposto wnnual
,1 Papelaria, licença
Imposto annual
5 Parteira
Imposto anllnal
6 Pedra

dp

50$000

cantaria

(mercador

de),

imposto

ann,ual

"i Pedra

(mercador

de), imposto

annual

8 Peixe (mercador de), licellga
Imposto monsal

a Idem,

(deposito de QU casa de)

licença

Imposto annua]
10 Perfumaria
II

(casa

150.WUO
200$000
80$000
100$000
50$000
50$000
100$000
200$000

especial

de),

licença

80$01J0
30$000

%OOO
10$000
100$000
100:;;000
400$000

Imposto annual

200$000

PlJal",lllac.ia de 1.. c:'ae licenç:a

200$000

Imposto annual

600$000

]4 Idem homoepathic11l, licenCia
Imposto anllual
13 Idem de ;3a classe, licença
Imposto annual
14 Idt'm

homoepathica,

lice,nga

Imposto allll)al

1J Photographia de 1" classe, licença
Imposto anllual

16 Idem de 2" classe, licença
Im posto an\llual
17 Pintores, licença
Imposto anllual

] SProdnc.t'l"chimicos, aciclos, sues, não compre
helldenclo productos medicinaes, licença
hlposto annual

la PC''Jsão (casa ue ), cle 1. c.lasse, licença
Imposto annual

80$000
400$000

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

250$000
100$000
125$000
;;0:;:00,)

50$000
100$000
80$000
200$000
300$000

Vendendo bebidas mais 50 °lo

!li

--

 .150$000

o Idem, ülem de 2." classa, licença
Impo:;;to annual

Vendendo bebidas mais

200$000

40 Io

80$000
80$000

2 Idem, idem, de 3" classe, licença
Imposto annual

VC'ludcndo bebidas mais 25 °1°.
Q

1 Queijos (vide casas ou depositos de)
2 Idem, mercador, licen(}êl mensal

15$000

R
200;J;000
300$000

1 Hcfinaçüo ele assucar, 1icE't:Jça
Imposto annual
2 Rcfinaçüo de sal, licença

100$000
150$000

Imposto annual

3 Refrescos on sorvetes (vide caSa de')

4 }{eIogio (mercador ou concertador de) (vide
ourives)

;) Renhideiro ou estabelecimento para briga dp
gallos, licença
Imposto annual

6 leprcsentações

200$000
300$000

(vide cscriptorio ele com,pa-

nhias etc.)

7 Roupas fétas (mercador

de)

(vil1e vende.

dores ambulantes)

8 Realejos ou outros instrumentos tocando nas
ruas, estradas e casas e dos quaes sejam au
feridos lucros, licença

50$000

s

1 Saibro (para extrahir dentro do Rocio, em
terronos não aforados, para fim commercial)
licença annual

2 Idem" idem aforado ou mercador de saibro

I I

Imposto annual
3 .salsicharia, licença
Imposto annual

4 Sapataria de I" cla,e, licen,a
Imposto

I

"

aIllniUal

100$000

25$000
100$000
150$000
200$000
300$000

--
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-

3 Iclemdc 2'1 classe, licença

150$0'JO

Imposto annual

6 Idem de 3' cJHse, licena
Imposto annual
7 Idem de 4" classe, licença
Imposto unnúal
8 Serralheiro ou ajustador, licença
Imposto annual
a SirgllC'iro (officina ele), licença
Imposto annual
10 Soldador (officina de) licença
Imposto anlHal
11 Idem, ambulante, licença
Imposto aIllllual

230$000
lOO{JOO
200$O
(íOC:tlU

60$000
(;0$000

UO-iQOO
t;ü:j;IJOO

100,rUU0
,10$000

50$000

20$000
:2U.OUd

T

1 Tanoeiro, licença
Imposto annllal

2 'l'averna. dc la classe, licença
Imposto an)llllul

00$000

 Idem de 2' classe, licença
Imposto annual
4 Tintureiro,

30$000
30tOOO
60$000
30$000
50$000

licença

a) de r elasse, imposto annuaI
b) de 2" classe, imposto annuaI
c) de 3" classe, imposto anllual

u Typographia com officina deencadernaçno
ou pautação, etc., de la classe, licença
Imposto annual

6 Idem de 2' classe, Ilicença
Imposto annual
7 Torneiro, licença
Imposto an;nual

100$000
;150$000

100$000
70$000

200$000
300$00U
100$000

200$000
30$000
v

30$JOO

1 Ve]odromos, frontõe$, kernissês, tiro ao .alvo,
parques,

ou

outros

estabelecimentos onde se

vendam poules de jogos permittidos por lei.
licença

Imposto annual

2 Vendedores ambulantes, mascates (vide mas
cates) .

500$000
400$000

, 1

--

60 -

3 Yendedor.es ambulantes de generos de la ne
cessidade, qne condu7.irem os generos em car
rocinha 011 animaes, por
trimestre adianta
odrument€
4 Idem, idrm, idem que conduzirem o::> generos

em 'cestas, ::>accos, etc., por trimestre adianta
damente

30iOOD

15$000

;) Idem, de doces, frulltas, cigarros e phopho
40$000

1'os, licença
Imposto
(j Idem,

60$01)0

por semestre

junto

aos

circos,

t)lC atr os,

etc.,

men
] 0$000

salmente

7 Idem, de roupas feitas e outros a.tefactos se

ll1l'lhalltes pelas ruas OU em l"(a,l determina
12G$OOO

do, lice.l1'ça mensal

8 I dem de joias em bolsas, caixas, etc., licen
ça mensal
!J lc\em de sorvetes ou refrescos, por semestre
10 Idem de bilhetes de loterlas (vide bilhetes de

125$000
30$000

loterias)
11 Vidraceiro, licença

50$OUO

Imposto anlJ11al

(jü$O()U

13 Vinhlas (vide fabrica de bebidas)
x
,

1,

1 Xarque

(vide. deposito ,de)

100$000
200$000

2 XarquE'ada, licença
Imposto annual
.-

i'JOrr A: __ Todos os impostos que nàv estlve

.i

rem classifieados nesta tabella serão cobra
dos de 20$000 a 500$ÜOO. As casas lançadas
c que no lançamento s.ubscquC'nte tenham me
lhorado de clàsse, mas não possarm ser e.leva
das á classe imlnediatamente superior, pode

ser lançadas eom mil augmento de 10 a 50°1°

I,
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 3" Laudêfiiiõs e emolumento-s sobre tfansferencias

de

terrenos
1 '\.postilla nas qrtas ele data o'u dominio,ex
pedidas de <ll'l'ordo com a Lei 510 de 23 de

Abril de 1918, nos casos de transmissão por
sUl'ee'>são, por carta ele 12.100 metros qua.
10$000

drado:> ou fraeção em terrenos do Rocio
') 1 '!CIll,

idem,

idem, no

Quadro

"['roa,,:;,o,

cada

] O metI os de frente, na }a zona

10*'Ooa

:j Idem, idem, idem, idem, na 2' zona

7$500

-l- ] t1 m, idcn, idem, ie10111, na 3" zona

,1$000

,,Os terl'(UOS elo Roeio div:elitlos cm lotes sllo
(' 11 iparadr,s aos da 3'" l.(,l1a do Quadro "Urhano)

:i I Ilsl'J'ipl.:ãonas cartas de
data ou domnio,
l'xpel1ie1'ls de ar'cordo (om a Lei 510 de 11918,
LO, ('mms ele a]imac:ão por qualquer das £01'

111 a" pel'll1i ttidas E'TIl direito, nos terr.enos do
RoC'io, por em'ta de ] 2.1 00 meh.;os quadrados
6 I (Iem, idcllJ, idem, idem, no q nadro urbano,
por

Illetro

('orrente de

frE'1Ite,

na 11' zona

7 Idem, idE'Ill, idrll1, idem, idem, na 2a zona
8 Idem, idem, idrm, idE'm, idem, na 3' zona
:J Idem, iclrm, idl"m, idem, nos trrrenos do Ro

eio c1ivicidos rm lotes, por mE'tro corrente ele
frente
10 Emo] nniclÜos sobre transferencias de terre
nos £ol"riros elo Rocio, cx('rpto
os divididos
('lI ]otrs, e sobre averbaçiin para legalizar ti
tulos das partes, por carta ou fracção
11 Idem, idmn, JlO Quadro T!rbr,no, C'nda 10 me
12
13

14
1:)

1G

1'0$000

8$000
5$000
3$000

1$000

15$000

tros ou £rarção
15$000
Idrrrll, :drlll, jclem, na 2" ZOna
10$000
I delll, idrm, itlem, na 3' zona
5$000
(03 terreno>. cIo Hürio div:didos em lotes são
rCjlliparados aos da 3a zona do Quadro Urbano)
Lauclrmio nos terrenos do Rocio,
por carta
(li' 12.100 metros quadrados ou fracção
25$000
Idem 110 Quadro 'Grbano, por metro corre:l.te
elE' £r('nte, na Ia zona
8$000
Idem, idem, idE'm, na 2' zona
5$000

17 Ic1rlll, iclp.nl, idem, na 3a zona

3$001)

I

!
.

t

,



I

:1



-00-

.

'.

 io Renda- dos mercados municipaes

1 Bancas para venda de fruetas, h1ortaliças,ete.
alugu,et: mon,sar por metro quadrado
? 1321 ]'cas para venda de peixe, mensalmente,
por metro quadrado
3 Espaço occppado em frente
aos botequins,
pelos

proprios

mptro

quadrado

locatario'S

mensalmente

de

aves,

por

mensalmente

pOl' metro quadrado

J Generos de qua'quer natureza, aJuguel

<.le

(partos, por 15 kil06 mensalmente

6 Toucinho .por kilo, aluguel

$06l)

$020

verduras

e

fruets,
20$00,)

peixe

e

generos ali.
23$OOQ

l1çougue, mensalmente
sBmelhantes, mensal

mente

vendido

6$000

de quarto para

vo:;,da mensalmente

7 Quarto para venda
de
mensalmente
::. tUal'to para venda de
menticios, mensalmente
D Idcm para botcqu:m ou
:]0 1 dc'm para fazendas e
Porco

n500

3\)OO

4 Gaiolas para venda

11

5$000

em pé por caheça

30$00U
50$000
1$000

S 6° Renda dos matadouros municipaes
(Jlwcll'o Urbano
,

;

Bois abatidos, por cabeça

5OOO

Preparo

2$000

Porcos abatidos, por cabeça
Preparo

(

I

I'

.

Vitp11as abatidas, por cabeça
Preparo

Gado lanigcro e caprino, por eabe<}a
Preparo

Leitõ's,

<,abritos c

r,anieiros,

2OÜO
1$000
2$000
lOOO
1$000
l$OOll

até 10 kilos,

por <,abcça

$.)00

Preparo

$308

rraxa e"pcl' :al para a S. CaSá de :YIisericor

dia de ac<,ol'do eoma Lei n. 8 de 10 de Maio
M 1OO

2$000

__
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Rocio
Bois ahatidos, por cabeça

Bois abatidos para :xarqu€ac1a:3, I por eahça
POl'l'OS ahatidos, por cabeça

Idem, idem para fahriea de 'banha, cada um
hlcm,

ielrm,

idem

de

banha ou

prrsunto

que

tenham ftigorifico,até 400 mensaes

. r Jem, :dem, idem, idem, que e:xeederem a 400
mensaes

1 dcm, idem, idem de presnntos dispondo de
frigoIificos" que abater maiB de 600
ycu'C1ec1orfs de miudezas de rezes abatidas,

2$000
1$500
1$000
$800
fí$OOO

por dia

 7° Aferição de
1
2
:1
!

5$000
2$500
2$000

pesos e medidas

Balança dt'ci,ma l, aferição de uma
Idem ele haleão, af,eri<}ão de nma
Idem (le pltarmarla, aferição de uma
Carroças para venda
dc lenha, por metro
I'ubico ou fraeção, aferição de uma

10$000
8$000
10$000

:) :\Ietro, rferição de eada um

10$000
110$000
5$000

7 Pesos, aferição de ('ada terno

10$OnO

;) }Ieelidas, aferição ele cada terno

 8° Renda do

cemiterio municipal
300$000
600$000

Emprrza funeraria, licença
Imposto ann uaI

(Isentas as qne fizerem gratuitamente 'enter
ros de indigentes),
Carro fUllel'al'io ele 1" classe, lieCollça anJlual
Idem, idplll, de 2a classe, licença annua 1
Sepnltura :,;Ímp1t's por einco annos
Ditas para <'l'eanças menores de 14 anuos, por
;) arun'os
Abertura d(' l'arllPil'os e eovas em terrenos pro
pr10S

Construcção de ('cll'lIpiJ'os até 2m,

de altura

iJO$O\)()

20$000
8$OOf)

6$000

10$000
2Q${)OO

J'
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C'0nstrucção

l1r

caprllas,

mauso16os,

rom mms

de 2 metros de altura e até 2 metros de lar

50$000

gura

Idem, idem, iell'm, ide\n, com mais de 2 metros
de largura
Exeesso de tempo de cinco allllOS para a conser
"ação de inllllmaçi-io nas sepulturas
geraes
ou

rar,],iros que não tiverem eoncessào

prtua,

por

per"
;)$QOO

alUlO

j<}xhumação

('ollcrssão prl'petua de caela urna fnnrraria
Idem, 1101' rinro armos
COIl('Ps,siío de telTeno para jazigo perpet'lO, taxa
fixa
Por lI1l'tro quadrado a1rm da taxa de eoncessão
atr :U12 nas q uauras 1 até 23
lcll:'m, idem, idem nas demais qnaclras
gxc'ec1rnc1o clr 2m2, até 4m2, nas qnadras ns. 1
.

até 23

idrm nas Jemais quadras

10$00')
8$00'.)

2:5$000
20$000

de 8m2, atr 16m2, nas quadras ns.

1 até 23

40$000

Jdt"TIl. ;dem. idem, lias dE'mais quadras

32$OO{)

Exc'('dendo de 16m2, atr 32m2, In'as quadras ns.
1 até 23
Idem. idem, idem, lias demais qnadras
Exced'lJ(lo dt' 32m2, nas quadras ns. 1
T dem, lias demais q uac1ras

 9° Foros do

até 23

65$000
,32$000

100$000
80$000

guadro urbano

Fero allllUal, cada Om,22 dE' frente

HO° feros do roeio
1"01'0 anllua], por carta de 12.':00 m2
Notas:

As fra('çõc' dE' cartas pagarão proporcionalmente
Os terrenos lli\<diJos em lotes
pagam foro de
QlUcho l'rbano

&

50$000

12$000

ldrm, de '1m2, até 11m2, por m2, nas quadras ns.
1 até 23
J (1L>m, id,'m,
idem, Ilas demais quadras

I'

15$000
100$000
5$OOO

1;)O(}l)

Idem, idelll,

Excedendo

100$0f){1

$030

_6;)_.

 110 Frentes não edificadas e outras
1 .B 'ren{es

não

ec1ifira,]as ou não

muradas,

pcr metro corrente de frente, na ,li' zona

2 Idem, idc'lll, idem, na 2a zona
3 ldem, idem, idem na 3' zona

3$000
1$000
$150

(gxceptuam-se os terrenos murados ou não,
pertellc:entes a hospitaes e asylos; as frentes
C1e terTCl1LS renltantes do prolongamento das
ruas existentes ou projectadas, ql1ando esses
prolongamelltos forem cedidos gratuitamente
pelos pI'oprietarios ou for,eiros e
durante o
prazo

ele

cinco

annos;

us

fr.entes

dus

ruas

llão abrrtas de terrenos

dividiclQS em

lotes,

com plantas approvadas

anteriormente

á lei

n. 38n; o lotes de 11 mts. de freÍlte com edifi
cações dI' madeira fritas antes da L,ei n. 413
(! os terrenos da terceil a zona que forem mu

nIClos (lté' :n de Dezembro de 19.21).
N(Aa --- Os mm'os que não tiverem a altu
ra exigida prla Lei n. 4i.n, art. 8, ficam su

jeitos ao resprctivo imposto com o abatimcll
to dr ,,)0"1° e os que atting'lrem á altura de
2,;';0

llle'>.

cstRo

isentos

do

imposto

(Lei n.O

429).

4. Prl'dios sem p,latibanda ou sem calha por
metro l.illl'ar e por anno
5 Pledios não reborados e não caiados ou pinta
dos, por metro corrente e por Wêmo
(j .:Ylnros não ('oncluic1os,
até a sua
coiidusão,
por m8lrO

rorrente

e por anno

 130 Matricula e marcação

2$500
2$000
2$000

de vehiculos

1 AutOlllovris, matricula annual
PIa<la

2 Automovd de parga, matricula annnal
Placa
3 Garri,nho ou earrocinlla de mão, matricula annual
Placa

50$OO
3$000
60$000
3$000 .

3$000
2$000

I
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3 ('Ul'l'itlitO dt' 2 l'crda:; e 1 animal para conduc
ção de cUl'gm\ para 3 em. ou mais de largu


,

ra de chapa, eacla roda, aUllualmente, com mola

1$000

l:>laca

2$000

fi Idem, idem, idem sem, mola
Placa.

1$500
2$000

7 Idem, idem, para. 4 em. de largura de chapa,
com mola
Placa

8 Idem, idem, idem sem mola
Placa

9

1$500
2$000
2$000
2$OQO

Idem, idem, par.a ;) em. de' IUl'gUl'/1 de clw.pa,
com mola

Placa
Idem sem mola'
plar'n

2$000
2$000
2$500
2$000

]0 CUl'l'inlws on carroças que vôm á Cidade com

pro duetos da lavoura" matl icula auuual
naca
11 Carros de nluguel para: passeio ou passageI
ro, ca,da roda, aUllllalllwMe
P,1aca

]:2 Idem pal'tieulares, idem, idem
Pllal'a

1::1 I de'm de aluguel ali particulares, com rodas
de borrach'a
14 Idem dJ praça ou particulares, matrieula all
nuaJ\

Pilaca

Lj Ditos de 4 rodas, para cOlldueçiio na cidade,
matricula annual
Pilar-a

16 Ditos de 2 rodas, para conducçiio na cidade,
matricu la a.l1llual
Placa
.

17 Carroças de 2 rodas e mais de um animal,
para conducção de cargas, para 9 em. ou mais
de largura de chapa, cada roda annualmente
com mola

Placa

"

18 Idél1l, idem, idem, sem mola,
}'1aca
,

3$000
2$000
]0$000

;2$000
5$000
;2$000
isentos

10$000
2$000
10$000
2.$000
5$000
2,$000

$500
2$000
1$000
2$000

--

:D

Idelll, duu pa.ra a

67

-

c.m de ('hapa, com mola

1$00-)

2$000

naca
:W I clem, ,deu;, ich m, FPm mula

1$500

fl:aca
22 I dem, idem, ide,m. "Plll moll
F.llaca

2$000
1$600
2$000
2$000
2$000

2;3

2$ü(}()

fllaca

21

Idem, idem, para 7 ('m. de {'.hapa, eom mola

Idem, idem, pnra 6 {'m, ele c'!lapa, eom mola

lltlaca'
24 Iclpm, lclt'Tr:. idem, sem mola

2$000
2$;)00

2$000

I'I'ae'H

2:> Carroças dc' -1 rodas, para eouelucção de ear
g'it , (,H.da roda, allllualmellte, para I?, {"m, ele
l<1rg':lra de ehapa, ecm mola

3$000

Flue'a
2G lclrIr.\. dem, iell'm, idem, sem mola

2$300
4$001)

Plaea

27 Idem,

2$30

iclpm, idem, para

11 em.

de Iargui'a

cl2 ('hapa, ('om mola

4$000

Placa

2$j(jO

28 Idem, iclrm, idl'm. idem, sem mola
Flac'a
:29 hlem, icll'm, idl'ill, para 10 em. de largura de
l'hapa, c om mola
Flac'a

ao Idem. idem, idem, idem, sem mola
Plaea

5$000
2$:(''l

6$000
2$.')(1)

in lclrm, idem, idem, para menos de 10 em, de
ehapa, eom mola
Plaea

:32 Idem, :c! e Il1,

5$000
2$;JW)

idem. idem, sem molla

Plaea

33 l\Iotoeyeletas, l11àtricula alllllual
Plal'a

34 BJ(,yl'leta" OH tric'ycJeH, imposto annual
Placa

7$000
2$500
10$000
2$500
20$000
2$000
5$000
2$000

 14° Emolumentos não incluidos no paragrapho 3°
]

('('ltidõl,,nrgativas, ('aela uma

i5$IJf)Q

'I' II"
I
I

_
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J
2 Emolumentos de cerbdóes fOl'lH'ridas a re
querimento elas partes, por linha
.

e mais por anno de basca

"

3 ld,em elo
COl1ce,.ssões J'equerielas á Camara
Municipal. (Lei 20.:1: de 1907). .

$3'J,}
2$001)

20$000

4 Idem sobre o valor dos contract05 lavrados
com o l\lunicipio, indel!'endente do resperti vo
sello, até 100 :000$

pelo excesso

de 10'0 :000$ até

1.000 :000$

o excesso de 1.000 :000$ pagará
;) Emolumentos ele vistorias feitas pela Directo
na

ele

2°:0

0,5 °1"

0,1 ",O
2$OO

Hygiene

 16° Matricula de conductores de vehiculos e
carregadores
Conduetores de veh'iclllos
1 CU1TOl'(:iro, matrlcula

5$000

Cartoil'a
2 Chauffeul', matl'Ículll

13$000

Carteil'<l
COl'heiro, matril'llln

10$000

3

5$0()1)

10$000
5$000

Carteira

4 Exame de

t'lwuffeur

ou motorista, illsrripção

5 Carregllelor, 1ll11tricula
Carteira

3$Of})

10$000

5$000

 17. Matricula de cães
I

'I

C''ll.tlS aç1\inuHloll, matrieula ltllnual

;:1

Chapa

,:Ii I

I
"

I

5$000
500

 ISO Matricula de vaccas
VaceM, ma tl'ieullt UM1U211

5$000

-

G!!l-

6 19" Approvação de plantas, licenças para obras, etc.
1 Al:nhamento

e nivelamento

construcção, alem

para qualquer

da condueção, ca"da 10m.

ou fracção, lia Ia zona

10$000

2 Idem, idem, idem, na 2" zona
:l T dem, idem, idem, na 3" zona
4 Alv&rá de liçença

,7$500

5$000
5$000

5 Andaimes, licença na
1" zona, para casa de
sobrado, por semestre e por metro corrente
6 ldem, ielem. idem para casas terreas por me
tro corrente, e por semestre

2$000
1$500

7 Idem, idem, na 2" zona, para casa de sobrado,
por

seme:,;Íl'e

8 Idem,
idem

idem,

e

por metro

1$,")00

rorrento

idem, para casas terreas, idem,

!) Idem, idem na 3" zona, para casa de sobra
do, idem, idem

1$000
1$000

I O Idem, idem, idem para casas
terreas, idem,
idem
11 Autos fornecidos ás partes, por auto

$600
1$(lDO

12 Certific'ados lIe ah l1Jamento ou nivelamento,
cada um

]3 Condurção, quando as partes
rerem, para alin!uvmentos no
14 Idem, idem, no Rocio

não a oIfere
Quadro

Urbano

] 5 Idem. idem, para vistorias afim deo-- expe
dido o "habite-se"

1$000
:)$000

10$000

5$OPO

16 Approvação ele plantas para nstrueção de
('asas de alvenaria, por andar
] 7 I delll, idem de madeira

18 Idem. idem, para

muro", gradis

ou balaus

tradas

(Para as reformas de casas, os emolume'ntos
são OS mesmos de approvação de plantas; pa
ra as reva];elações, serão cobrados apenas 50°[°
As pla1ltas alem dos emolumentos respecti
vos, pagarão mais, de sello de verba e por
decimet 1'0 quadrado, $040)

20$000
10$000

10$ODO

_
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19 ElllOIl}J1l('l1t() de vistoilia::i feitas pelo Engc.

11 !leil'o ali 1ll'10 pcssoal da Fiscalização a 1'l'

<[1!C'rillle11to das 11urte8, alrm da conduc;lO
o P1'oroga'lO lle pn1Zo para condUStlO de obr.s

por me;' e 1)01' m,ctro eorre11tc de lr<:hte, ) a

1 2:0111&

20$0::10

5$000
H$OGd

'21 Idún, illrm, 'drm, na " zona
'z:2 l":cm, idem. :cltlíl ra 3", ZOl1U
:3:3 Lrvantamrnto de ealçmnento,

1;OOO

nns r las

c

v.sticlas ti llarallc lC'I'ipl'c1o.'i, para vallas de lar
g.1l'a maximJ
1 im'ar

:21 1r.l. 1l1, :dell1

d' ,U

em l'L'US

l'\ntimc-trll. por

me 1'0

nlfH'addIllin1Jas,

metro linC'ur

(Para vallas de ma,ior largura

15OO()

101'

o pagamC'ntb

('l'Ú prolloreional)

 20" Venda de

terrenos, etc.

1 C' C 11 1'C'S'.:i o êl' tel'l'enos (C'XI'C,;;,",os) 110 el1"lll'o
l.rhano. na<; ruas ('aladas a parallelepipC',los
P11C'\'p,t'{\as

a uu"ae1:tm

(prC'ço min'Jl1'1)

rOi' l'l'lli'm\'tro lül'l'C'l1te, 1 a :a zopa
lclrm, nn

2,' ZOlW

1 O!J)
1$.-")')
t;:ill()

Idl'll1. na t"l'('eira Zl)l1a
1 :\n<; !'lIa" ntlO
rc'vetitla<;

o

pl'C'('O Hllnlll10

[, )O' " do'i lIa tabl'lla s lpl'a U;lO ':iend.) C'111 ('af)
dg.,Il,l cobrado III 'llOS elo <[ne I) valor ,'orn',>
l'ollcle ,te a 20 eer,tmwtro.,)

'ColJ('cssão de tel'l'C'l1O:' no Hocio, :,01' llle't1'o
quadraJo

I, os ('usos (1(' ex('cs"n" Oec _111n'_os c de menos
ele' 1:l.100 metros quadra':ns, a' eOlll'e5SÕeS
inc1('IH'nc!('m elC' hata p:11J1it'a, o prcc,:o dp ven
da l' dê' $0.10 por mPLt'O lluadrado, SC11c\O eo
1Jl'llc!cs n<; impostos desde

.,

° tempo e'lI} quC' o

('\:('C'Sso c ':itá sen lo oeeupac1o)

:1 . .\'11{\.) fOl'H{?(.j'1ns ás partos, por :lutú

Co c!11C'(;1d) (JlHlllelO 11, part0s

l'l'm, rl<ll'<l ,-: "torias c ypr:r "a e \)(1'3 dr tC'J'1'e!lO

no Qrwur) Crhano

1$000

a ]1[;') Ofíl'l'€C'C'

•

lO$OdiJ

- 71-.
5 lde1l1, idem, no Rodo de 20$000 a
6 Emolumentos de verifica<;ão de terreno, alem
da condueção, lia Rodo ou liO Quadro Ur}}a
no,

por

carta

7 ] dom, idem, de duas ('lU diante, cada carta
8 Idem, idem, qUUlldo pertencerem os terre
nos a mais de um possuidor, por l'ondomino,
cada duas cartas

!.J Id('lll de vi.$torias feital'l pelo Engenheiro e

40$000

20$000
13$000

15$000

pessoal da b-'isaJ.,ização, a requerimento das
partes, alem da conducção

20$000

 210 Plantas e croquis fornecidos pela Directoria
Geral, etc.
1 EilUolumentos para divisão de terrenos, em
lotes, alem do se1l0 de verba e approvação

de planta, por lote
2 Croquis reproduzidos

3 Croquis não constantes de cartas e de terre
nos já levantadas

4 Idem, idem de terrenos não levantados, alem
ela verificação

5 ConfeGção dê. outras plantas

ti Approvação ele plantas de terrouos divididos
em lotes alem dos respectivos emolumentos
7 Conducção quando as 'partes a não offerece

rem para divisão de lotes no Quadro Urbano
8. J-dem, idem no Rocio ele 20$000 a
9 Autos fprnecielos ás partes, cada um

10$000
10$000
:,)0$000

40*000
30$000
20$000

10$000
40tOnO
1$000

 24ó Imposto de Viação
1 Ânnualmente 1"1° sOure

o valor venal

terr'enos d0 Rocio, por metro quadrado
preço minimo de .

dos

ao

$040

 25° Taxa de limpeza particular
1 (;asas de hauitaçiío l:ol!rdiva (hotr.is, 1'cstau

rants, easas de pensão, casas de saude, co11e

::rios, theatros, elubs e (,inelllÇltogrllpl)os)

.. " ....,Etlr lllez

0$000



- 1 -

2 ('aH" de eomlllp.r\.:io, t'a,1:)ril'aH e officinas V01'
me?

•

I

o l \\sas de 1l10l'adH. pal'titu1Hl'es, 1)01" lnez
11' o/riS
NilO pagam essas taxas as eliliUS

1 $;;00

1$000

HllnuaC:4, rstão- isentos da,. mesmas taxas (I.. €'i
ns pl'rc1ios ele vHlor locativo interior a 240:\;000
unUllac:,\ estHo. isentos das mesmas. tazas (Lei
na 308):
.

AUll1l1lc,io" acreos e ini:>tantllllr05 ])01' ro'ei.o d.e

Pl'O,il'l.{,,()l'f\ h'últiuosas cni espâ(Ç6 até; Gm. em

80$000

Idl'm amhulaute, ron,rluzic1o por pessoa, por 30

5$000

cada ponto da c'idade p{)r ijsiuWstre
dias OH fra('lio

lc\rlll de tere'eiro em thratros, casas elc espectaeu-

los, sulõps, cafés, botequins, etc, um allnuncio

[)$OOO

por

1$500

anuO

Idem, ide1!l eUl placas cada uma

Idem em p::JlllO, papel, madeira, parede ou lU'E)tal, com os d izerl's: granéle liqHidaçrLO, gra1l

(le llupima, e antros dizeres semelhantes,
na;". freutes elas casas e estabeleGilllGutos

commereiaes, por mez oufraeção e por m2

50$000

ldf'lU on qllaclro para auuullciós ou IJura caJ;ta

zes, no); logares em t[lle o Prefeito pçl"J.nittir
elU f'Spaço ele 1m, por 1m, spÍlelo de pin
tuta a1'üsticUlUPlÜe trabalhada, por mez

idem, idem, ete. sendo em papel C:OllUll\llll e -tiu
ta, de., tambl:1l1 .l;llllllll}.Lllll, por ln:l:
Idem, l'lectrieos, sendo fixos, por mez

5$0.01)
2$000

10$000

idem 011 reclames elll 13 (1 n(18, dpvidos pelas com

]lunhius ou G}11prpz.as desses meg.IDQS bonds,
de eada bOlld em cirCllla\;llO, por auno

20$000

( Com [)l'plle]lc1 idos toclos o letreiros;. dos
bondc'"" me1l0fl ]lOS vidrDs 'latpl'aes e

das fl'Plltrs 011 II (I Jlíio sc'rrlO pel'Juittic1os qnall[l1PI' IJlIt'- ,.;('.ia:>l'l fim)

AllUlllll.illS 011 rr.Ja.lllGs.l'm bonds especiaes;- c.a-da bOllll por vez

5$000

- 13 _
..

lã em, de espectaculos em vrhirulos ou animaas,
por dia

3$000

Idem, ou l'{'rlml1f> rm bir;\'elcta ou tripocles, por
mez

IGlem, 'iLlrm, f'l1l r..'1l'l'oças 0\1 caminhões, por dia

1'0$000

2$000

Idem, ielem Nn (,lUTO;'; e antomo\'eis, por ditl
Càl'tn:7. Oll mmulll'io, letTeiro OH l'Pclame em pa-

5$000

pel at(o 1m. por 1m. colIoea<1() úni pontos per
wittiaos ('trrla mil

Irlrm,

$100

idem, eXf'("lirllelo e111 qllflflllCi' diu;; dimeú

sões ('111 tl())lto ])r'I'lhittitlos, ('mIa 11m

$20D
$020

Idem, iflrm, di'itribllIclos; padú nm

. tEstt. illlpOto será e'(llil'lir1o íne<1iallte caI'im
hil\:ttÓ r lllllllrl"ãçiío frilaf;

pela Pn'feitura,

e prrva]l'fl'l';í, para (ll1alqtíel' que >leja o perio
do do rX('I'(';('io, <'
sel'ú drviüo por todo
e

fIll1l1qUt)1' ('<Irt<l;': aJ'flXl1do ou distl'itJuido, em
hora ('m .<'IIlJtituis:iío

elo;,; illllti!izaelos,

u

ou! I'OS ('1I1hleII111")

ChapÍ'IlR (I" "M, (ooin >.a1teÍJ('ia l1i'í'oexeeciellr1o ele
20$000

40 \:111. (racia 1IllI por <I1l1l0

Idelil, idelll, rom mai;; de 40 ornt.

dE' salieur1a

caela um, por anuo

Letreiros, pIaras oll tabolctas eom letreiro e sem

;;O$OUO

saliE'lll'ia nas pan'll('s ou: hiünhraE's das casas
3$000

Mr 30 ('m. por 40 ell1. por anuo

Idm, idem, excedendo a essp
linüte, mai!:: 1'101'
('("11t i lllPtrOf] uadxado
Idem, Oll túboll'tas eOU! letl'l'iro, fiura ou emble
ma

nafl

propriufl

ca:'<as,

até

40

$010

('eu1inwtros

ele largura a1£' 2 metros c1f' ('()mprimento" an
hnalmentA'

ld'em" exc'eetrudo a ess(' Timifl', mais pOI' centimf'
t,;o

quadrDJuo

lélcrrr, idem, seJ1ilo Pl1l sputião transveral ás opa

10$000

.

100

l'f'(lrl-; (' CO!ll mais de 40 rpntimE'tros de salien
('la

30$000

Iclf'm, ,,('nuo em glouo dE' electriC'idade, por anno
20$00U
là<'lll, atrave>;s'ando a rua de lado a lado, por lllez O$OLO
Idem, srn10 illullIinac10 em I1rco oU outra qualquer forma, por anno
loo*ono

"
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Idem, idem, por mez

15$000

Idem, l)laca. ou taboleta com letreiro, figura ou
E'mblema nas paredes lateraes das casas, mu

ros ou parte vísivel de terrenos, até 1m.
por 1m. para cada annunciante, annualmente

Idem, idem, exede'ndo a essas dimensões, eada
amnmciante annualmrnte
Idem, idrm, sendo em postes, anuua1mente

10$000

15$000
50$000

Plac'u de metal, mal'more ou vidro, indieativa

(tr profissão .on desigJ[),ação ele firmas e. outras,
dE' companhia." OH emprrza.<; de seguors outra
fogo 011 de vida, C'olloeada em predios, pare

del'l ou mnros, de cada placa rOl: anuO

Alval's dr licfmça para empreza de annu1ll'cios
Ree1a1l1E's rm C[l1adros {;ollocados em pontos da
via publica, por nH'Z, cada um, até 2.m. por 2m.
Idem, idem, excedrndo dessa dimensão

5$000
1100$000

10$000
15$000

29° Renda do deposito de inflammaveis
Agua raz, por caixá
!Crrozene, por caixa
Gazolilta, por caixa

Pog'll<"tes s,rm flexas e bombas, por kilo
F'OUC.,01'\ com flexas e bomhas, por kilG
PolYol'a on àynamite, por kilo
]i'oguetes com flexas, por kilo
Fogos cle rtrtificios em grandes volumes, metro

F'ogos para saÍiío e outros não classificados, kilo
Bombas de parede, kilo

Alcool nacional qurrntrar .n.o :\Iunicipio, pipa
Aguard.ente qur entrar no Municipio, por pipa
Pormirida, 1)01' kilo

:Outros inflamaveis não classificados, por kilo
"

".

1$000
$800
$500
$O-lO
$150
$1100
$200
2$000
$200
1$000
6$000
6$000
$050
$100

RESOLUÇÕES
/
I

RESOLUÇAO N.

12

o PL'efeilo Iul1iipal da Capital, faz saber que a Ca.

mara :\Iunicipal, em sessão de 31 de Jalleiro do corre.
anno, reo]Yf'll o seguinte:
Art. uniro. _ Ficam approyadas as contas apresenta

das p(']o sr'. Prefeito Substituto CeI. .João Antonio Xavier,
rela1iYfls aos annos (1e 191G, 1917, 1Dl8 e 10,2!" e 3° trimes
tres' clt' l!Jl!J, rf'vogaclas as disposições em contrario.

Ga1rÍlH'te d Prefeitura :Jlunicj,pal de Cnrit'ba, em
31 de ,Janeiro de 1920.
.
JOÃO ANTONIO XAVIER

'

Publicada na Secretaria da Prf'feitnra l\Innicipal de
Curityba, em 31 de .Janeiro df' Ul20 ..
Claro Cordeiro

Secretario

-.'
RE:::;or.uçÃ1o N: 13
o Pr'efeito j.\[llnicipal ela Capital, faz saber que a Ca
mara :Jlullicipal, fIm sessão dE' 31 de Janeiro do corrente
anno, indicou o seguinte :
Fic.a o PrHeito autorizado a estabelecer, para vi.orar
provisoriamente, a tabella dr prf't;Os dos automoveis
de
praça, para circularem no Municipio, podendo, se julgar

,,)
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{'onvclJiente, entrar elU accol'clo rom fi. Sociedade Be.ne'fi.
c('ute UniflO do!> Chan \'fCllT's.

Gabinett' da P1'efritul'a :.Iullil'ipal (le CUTitybll, em
I

31 ele .f;lllt'il'o dl 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER

I

I I
I
I

t

publir.ada 11ft Sl'C"í'(,iaria iln Pl',efeítuÍ'll, i\lunieipal de

Clll'it'hll. l'm 31 ele .Tal1ril'o (Ir 1920.
Cla/'o ('orde.iro - í4eeretal'io

IU<Jí40]JlH);\O N. 14

, () Pl'rreilO Jl\lll,I('ipnl da Capital. faz snhi'l' qlW a Cu

llltlra :'[11lliripal, rm sp:-;siío de in (ll' .Jaueil'O elo cont')lte
a1UO, indir'ou o :-;egninte:
Fir'a () Pl'rfrito Hlltol'izUllo a ]H'l'lnittil', {'ill Casos espc

('iaes. a r'()Il:-:tl'U('ljiíO.lItl rua 1,') dI' .Novembro, dr prrrlios
Nllll 11111 si) audR!' s111)(,1'10l' ell's(ll' !lll\' o'" mesmos, all'lll da

arellill'l'llll"l. li jllizo da DiL'crtoJ'in (1r Ohras, t<'llhnril fi,

altlll'a di) fa,.ll11da eOI'l'rp()J1(lentca dois Ilnrla1't's fll"l]1('1'iol'Ps.

Uáhilll'tf' dir Pl'rft'Ítnrn :.fllllieipal (Ir C'urityba,em
31 rfl' .J.all\'il,'o dI' 1 !J20.
.JO..!O AN'rONIO XAVIER

Pnu]i('ada IHl RI'l'l'ct31'ia da Pl'pfeituJ'i1' :Jlunic'ipal de

Cl1l'itybu, lll1 n dr .ru11<'iro ele lD20.

.

Claro Cordeiro __ Secretario

RilJ:()J;j1JÇ:íiO N°

];:i.

tO Pr'(jfl'ito :'\lullil'ipal dí' C'mityba. Capita\ d(}Est&QQ
dQ ,fm,aná, fUí: ablll' qne a Camara l\l11nicipaf, elll 8t'SS1\0

de- 25 de Abril dO eQl'rente fU1110, indicolÍ oSêgüinte:
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Fie?: o Prej'pito <lIJtf)l'izado l\.

rOl\('''>OCI' a'

Augm;to

H illH'l' , o rXl.:e':ljO;O (1(> 1111tltl'O metro:, ,ll' tel'I'(',{10, vel'iãcad.o
,'111 iJ:ma ].)l'opl'ü'dac1e, Í1 TU.1 .João NrI'RO, ,'om o abatimento dE' .;J.0 0\".
•
l'alHc',io ,In, Prefeitura iHllJlil:ipnl (1l' Clll'it."ba, Capi
tal do Estaelo do PllP,IU(I. {'Ill 28 clr \hl'i1 (ho; 19O.
J,

MORElItA OARCEJZ

Pu b lil'uLla na 8""1'('1;1 ria rla.I'\'l'Íl'it Ul'll lul1i(' j paI clf)

C'lll'ityba: Capital do l:;tado do h'l'unú, em 28 de Abril
cle 1920,

C'larD 'Cordeiru __ ::3ecrdal'io
lm(jLuç.\O K 16.

o Prell'ito :\LIIUil.:ipllI ,1e C lll'itylH\ , Capital do Estado
ÔÓ Parallá, faz :-'(lb('\' (IUl' a l 'alllam i\lulliripal, 1'll1 80%ão
de' 2:') dl' Abril do l'olTente unnu, irH1ieou o seguinte:

F'il'H o 1'rE'frito antorizllrlu a Offl'l'CI:I'I', iI titulo gl'Utm

to, ao (lovC'j'UO Fedel'lll, UIU tf'l'l'eno a propl'jaelo para a
ron.,tru('çãu de' lllft (l'uartl'l para o fit' Hatalhíío ch" Enge
nharin,

PaHlc'i.o da I'I'l'Íeilú l'll lllll iei pa I clt' Ollllityba, Uapit

tal cio Estado lio l'aranú, l'm 8 de A.bril til' 1920,
J,

MOItElHA GAItCJ!]Z

Puhlieêllla na l'el'etariH ela Pl'eff'iturfl Jll111il'ipal de
Cul'Íl'yba, Cupital do Etacl0 do Paranú, em:!8 de Abril
de 19:!O,

Olal'o (lol'clcú'o -- Secretario

RSOL"L'ÇAO N 17
10 Prefeito j[uui('ipal de C'ul'ityba, Capital elo ,Estado
do 'Paraná, fa;;; saber que a Camara :Municipal, em sessão
de 29 de J-ulho do corl'ante an'nO, indicou o seguinte,:

---
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Fica o Prcf\eito autorizado a ceder gratuitamente, pa

o Corpo lle BOlll\)(IÍl'Ol5, desta Capital, um elos auto;; cami
nhões dos q\](' Sl' acHalll SC'In ser utilizados no Deposito Mu
nieipal, a fim de srt' apruveitado para o serviço do refel'Í
do Corpu.

Palueiu da l'rcfritm<1 l\lullicipal de Curitybl, Capital
dQ Estado do l'a,nwá. em ;) d6 Agosto de 1920.
J.

MOREIRA GARCEZ

Pühlieada ,]]fI Secrl'1 uria da Prefeitura :Muni0ipal de

C1U'itrha, Capital elo Bstado do Paraná,
de 1V20.

em 5 de Ago;;;to

Claro Conleiro __ Secretario

lESOLUÇÃf:)' N, 18

o Pref.eito ::'\lunicipal ele G1ll'ityba, Capital do Estado
do Paraná, faz sabl'l' qUi' a Camara Municipal, em l5essiÍ'o
de Julho ultimo, ;neli(.on o seguint,c

:

10 Largou fOlmad(J prla intl'rsecçüo das ruas .fquida.
ball, Dl',

Pedrosa c jkscmhal'ga,dor ::.\Iol\u, passa a deno
minar-se .. Largo Dl'. Theodoro Bayma".

Palaeio da Prefeitura ::.'IlulIicipal ode Cm'ityba, Capi
tal do Estado do Paraná, em ;) de Agosto de 1!)20.
J.

MORIDIRA iGARCEZ

Publicada na Seerrtl1l'ia ela Prefeitura l\Iulli<;ipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em;) de Agosto
de 1920.

Cinto Cotdeiro __ Secretario
-

------

/

RBSOIJUÇÃO N. 19
O Prefeito 2.\1lll1:cipal dt' C'lIrity!.>a, Capital c1oEstarlo

do Paraná, félz 3abl'r qne :'I ('amara ::.\Iullic:ipal

de 'J ul:40 ulttmo, jnc1 iCQu o seguinte;

I

,

em sessão

r
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F'ica O Prefeito autorizado a conceder, gratuitamente,
Ít Filial da C nu: YrÍ'mclha Brasilc'ira, em Curityba, um ou
mais lotrs de terrenos disponi;veis, pertencentes ao l\íuni
('ipio. para C'ita institnição 11r11es construir um hospital de
creanças, e,

caso

o [unkipio não disponha

de

terrenos

com a area necessariapara o alludido fim, poderá o Pre
feito dispor clos que forem pl,tl0,isos para, por meio de ven

da ou troca, adquirir um

outro que sirva á construcção do

hOflpital.

Palario cla Prefeitnra Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, rm fi de A\osto de 11920.
J.

MOREIRA GARCEZ

Publicada :na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curit'ba, Cnp;tal do Efltado do Parrmá, em 5 de Agosto
de 1920.

Claro Cordeiro

Seel'etari!o

RE,SOLUÇÁO N. 20
o Pref<'ito Muniripal de Cnrityba, Capital do Estado
elo Paraná, faz saber qu<' 11 Camara Municipal, em ses;;ilo

de ,Jnlho ultimo, inclicou o seguinte:
Fica o Prrr,eito 311torizado a concrder 11cen<:a 30 Sr.

Euclides Requião para transformar duas portas em uma
só do -predio n. 30 da rua 1!J ele Novembro, de propriedade
do sr. Plinio Carvalho de Oliveira.
Palacio da PrcIeitura Municipal de Curityba, Capi
tal do Estado do Paraná, em 5 de Agosto de 1920.
J.

Publicada na

MOREIRA GARCEZ

Secrrtaria da Prefeitura 1\'[u11iripal ele

Curityba, Capital elo Estaelo elo Paraná.

ele 1920.

em 5 de Agosto

Claro Cordeiro __ Secretario

"

R'ESOIJuÇAO N. 21

O Pl'l'fC'ito <\1 unit:ipal de' C'urifylw, C'apitul do Estarl"
do Paranú, fm'. SClbe'r qne a ('amara .;\I"unieipal, em sessão

de :20 do (",l'l'e'llte, indicou o seguinte:

Fiea o l'rC'fC'ito autorizado a iSc'lltar o Asylo ,, Tui"
drsta <'apital dosrmolnm:'ntos 'COlTC'spolldelltes ao augm,en
tn elo edifi 'ia onde o 11ll'Smo fUlIceiolla, bem COlllO a isentar
a ('ruz \'f'I'lllPlha 13rail('ira, J:i1ilial p'm Cnrityba, elos emoln
lllrntos re'lativos a tl'HllsfC'[,cllcias dos terrenos que adqui

rirem para a t:onstrllcçiío do hospital de creanças,

Pahwio da Prefeitura .:\luui:.:ipal de Curityba, Capital

do Eo:tac1o elo Púaná, em 22 ele Dezembro de HJ20,

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada 11J3 Scretaria da Prefeitura Municipal ele
GuritylJa, CaIlital elo Esta'elo do Paranú, em 22, de Dezem

bro de 1920.

Claro Cordeiro -- Secretario

r
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A Camara :Municipal de Curityba ,decreta:
.Art. 1.0 _ São applicaveis ás cigarrarias, charutaria,;,
etc. as disposiqões elo  2" elo Art. 122 do <'oc1igo de Pos
turas.

Art. 21.° _ F'iram restabrlecidas as disposieões da Lei

lI. 4):í <Ir H cTe.!NoverJnbt,o de nltl:t, C'xeC'pto qu;ntô ao fe"

clImlH\J10 elas barbearias, aos sabbados, o qual será regu

lado de a('c01'elo ('.0111 o art. 122 da.R 'Postm'as :vrl11Ü('Ípaes.

,10\1

Art. H.o _ Revog-mn-sC' as c1isposi<;ões em contrario.

VETO

() pres,'nte pla))ll <1(' Lei, tal ('I)mo :;(,' aeha t'el:gido,
no s6 nttrllta ('(Jtltra os in1eresses dü ;Uunieipio ('Oll1l1 '1JlI
bCI11 f., inexC'q lli \'rl, POI' ISSO que nilo detCl'lIl "I,a qU'1( 'i a'i ca

sas ('oJl1l11er(.iHs (lU e poderão permane('C'r abertas além das
ltOl'as fixatlu" pelo art. 122 do Cod 19'(, d.' l'os.tn l'as em vi.
gor.

O seu art. ] .0, ao estalJPlr('('r ljlH' sãoapplieavei". ás ri
garra rias, charutarias, etr., a" disposiç:ões (WnsÍ'lllt"s do %
2" do alhlll;do art. do <,itado <'odigo, não e,;per'lfi<'il ('on
vcnielltrmcllte

qmws

os

estabeleimento& qur deverill)

o

sal' c1essps favors.

A abl'(wiatura PÍl'. quI' SI' srgue ás palavrag cigarra
rias e rltal'ntal'ias, C'vidc,btrmpute amplia c1 uma
forma
mnito yaga, e por isso lllesmo iuc1Nrl'minada,
os benefi

cios que o L('l:('islativo <Juiz rxtrndrr aprnas a l'ertas casas
deemnmercio, l'e:,"ultando portanto fiear essç texto de Lei

iujeito a llUmel'OSalil illtel'pretações que por certo permitti-

ilr

"'f'
'I

I

I
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1'ão tornar essas disposições applicaves a todas as

eMas

l'onlllu'reiars, o (lll(! l'Ol'1'('S'})Ollde a revogal' o art. 122 do
Codigo de postul'as.

nn'sil1erando flue uma tal disposiGão virá perturbar

s J/rl!lodo a ad ministração Municipal t: (;únsl'4Uentemn

te s('1'á ('ontr'aria aos interes"ps do Tunicipio, e usando da

attribuiçiío qlle 111 e' (, l'onfr'rilla pelo m't. :3,0 da l,ei IEsta
doa I 11. ;)80 cle 20 dr .\1 aI'\; o cl(' 100n, Jlrg!;o sancçãó ao pre

;;('nt(' plano de Lei, o qual, para os devidos fins, faço vo1
t<lr á Camara }Innicipal.

Palcwio da Pl'efei1mra lunil'ipal ele Curityba, Capital

l1n Estado do I'ar.Hllú.. flll1 28 dr Abril clt' l!:l20.

1

J,

I

I

1

I

MOREIRA. GÁRCHZ

A

Camara ::'Ifll'nieipal de C'1ll'ityba, deereta:

Art: 1° -- Os eontribnintrs' do imposto de Commel'cio
e Offieiuas quP niío ,pstiverem 'munidos da competent0 Ji
cPllça, mas que, até

a data

desta lei,

houv0rem

pago

O

impostos devidos, dnrante cinco mlllas e6nSel'lltivos, ficam
iso.ltos do

pagalll0Jlto dà rpft'rida liee}1(;a.
 tmil'o. A Prefeitura expedil'ú, em favor dos mesmos,
mcdiante rp'que]'i!lIcnto, g'I'atuitampntE', o rpsprctivo alva
rú de 1 icrÍlça ,

Art.

2° -- Rpvogam-se U disposiçõell em contrario.

I.

VIE'r,PO

'11

o art. 120 do C'odigo de Posturas cwtualmente
em
vigor dispõp; c, '1'0(10 uqnellp (lue appliear sua actividade

em negorio ou industria (Ir qualqner natureza, estabeleei
do ou amhulante, df' ('ompm e vf'mIa, de commissão e 00'11
mgnaç()('s, ageJlC'ial' ou re))J'e'>f'ntações, ele hospednrias, de
jphar'macin,-"
de f1'iVf'I'''ÕC!'V, para fins mercantis, (lepende:
clr lidnc:a muni('ipal qUf', bem ('()lnJO os impostos, rllger..
,se-á por leis P ]'rg'ulaJlJrntos espel;lars."
Ontl'o

[Il'tig'os

do

JlIerno

Coc1igü

para os jJlf],lI(.tOl'rs dpssas disposições,
modrrna",

poi;:; {lat.am

elos

primeiros

eommiullm

í:

1
I'

I

:)
:J

penas

que aliás não são
aptos

attinentes

ao

('()JJ]I1wl'f'io de ('Ill'ityha, eonforJllP sr verifi(.am 11nR primi

tinu; Lpis do lrnfle'l'io e das proYiueia,s dr SiLO Panlo e Pa
J'u'!1f1. rrit('rat1as e1l1 ,;upressinls disposições, rutre as quaeg
as das Lpi"llJ<:, (jil de' 80 .c1r .Janeiro de 1837 e 36 de ;;
d(' ;\farço (il' 1:-:149.

O art. 48 do Codigo de Post ura" dn ilTunicipalidade
'ele ClIl"t,vllfl, estabf'lr('ido pela Lri n, 79 de 11 de Julho
d(' 1861, diz textualmente; - "E' prohibido abrir dentro
do ::'I[llllieipio, ('aa Il(! Jlpg'oeio, offi('ina. bilhar, açougue,
cf."., ou eon,e1'var as já l'xistentrs sem previa licelH;;a da
Camara, que será oéo'tlcedida me-diante o pna»Hmttl do deI

II'

• '!.Oi

_

86_,

terminado nos S Hi e 1í do a1't, ]o elas presentes postu
ras, soh pelJa de Rs. :lO$OOO de multa c ob1'igaçã.o de tiral'
li<.:ença, "

o <:ita<io. lii" estabelé<'e o pag'ml1f'll"to de Rs. . . . ,
12$800 pda li<.:ena para abril' easa de negocio, officin<l,
açougue, rir., I' o S 17 fixa -u cOlltribuiçiío alllHlal para as
r-a"as já f'x.istyntes. em Hs'. Ci$400.

() S lo ilo <11'1. "lln 'Lri J1. !) clr li) dr

Ab'd di:

J SCig. fl qual fixa () IH'I.;alllf'ntn drsta IIu'nieipa.l idade par,)
P UllllO dC', 1,tH)::l, eonsig111,1 n ('obJ'il1lça dpsse imposto <.:om o

(Ít1l1o deC'osils di

JlI'[Jorio.<;', ofjirinus (' (fçOIlUUe, que do

liOl'O sI' abril'em. desig'JIIlçilo ('ssa que foi <,:o1l1servada
todu a.., !J'is 1)l'(;nnl('lItnl'i<ls dI' l'urityha at<' () aJlHo
1814, (Lris 11".
!HI de 18 t1'(. Ahril de lSG3, 108 ([9
11p Abr;] de 18Ci4,

11.:1 de :?7

d,' }Iaio de

rIn
de
2,7

186;\ l:J!) de 10

:1f' .\1)1' il d(' 1 :-'6Ci, 1.')2 di' l:J dI' }l aio de '18t17, 17H de 16 de

)\!)1'i1 de 1:-;(;8. ;-)1

111' 2 dl' \hül ele 1870, n de 1.5

le Abril lk 1.1'>71, :j:3jj (lI' U; de Abril de 1872 I' :lG3 de 16
dt' Ahril ,1" 17:,n.
'\'0

""C: HJ I1I'lJt(\

j'pf('r('illl'

í,,)

;mJlO

n:Íbll'it;i\l,
J<lÍlla 11 dr'll<lIHItIIl,:fl1' 11r
tA.s". dt .. rqll('ifi., ( 1" arl 2". Lc.; II

ch1t'iJ'!,

dl' ,1875,

I'ssa

I'on,

!Jú'rnçl} 1)(!!'(I, o!J1'ir
110' ,fe ]:l dI' Abril

111) 1'1'<'H'Jllt'nío para (\ hll110 dc' 1r..,711 fig'fll'a ,'om

o ttlll( J,"
.1I1'III'rís di }J!lJ(,!f1 li('enra
(1° art.
2",
IA i 11. -j;Hi dI' l\) (1,' :M(I in 11" 1 1:i); ]1Il Ol'çl1m0nto de 1877

ÜI1lUl (\ ]](Illle dll

[iI i'lf1'rí puta '1l'flol'io

(l"al't. 2° da

Ll'i n . .j.().\ dto 1, di' AlJrll dt, 1876).
O-  r,i do
de

Rs..

11'7'7,

ad.

l"do Df'I'i't.to 11. 491 de ]4 dt, Abrii

qUP1tllHrifii"íl

fixa

1'111

20;FuOtl () 'pafílllll'l1t() da Jiemça pan1 abrir l',asa

o

Coclíg'o

de Postll1'a8.

de

l1e.go{'io, <, r'f7l.jna", 'al:l)llglle. I'tl'. ,e () 'art. :")8 desse De
Cn'O j'pitt'rll o ml'S'll1O tt'xtr, (lI, llrt. 48 do ('blligo dI' 18tH
Xo orçamento pena o :WJ1l0 cll' ] 878 figura 0ssa

COll

tribuição I'OlH a l'nbril'l:l: Li.ccliçll jlai'a ncgocíos e officinas,
(Lel n ..10;, dó 27 de A1wil de ]877.)

Nn anno dI' 1 S70
appnrece COJll o titulo de Alvará
(Lei u. 520 de.17 de .Tunho de 1878), de

para neg()Cio.

noulÍ'naçàQ que conserva até o anno de 1882

(Leis ns.
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3;t9 deO çk ,..;g'osto lR 1879, 627 çle 4 de Abr,il de 18S0
e 670 de 6 de .:\.bl'il de ;1881).
'
•
O  1:1 do art, 1" da Lei !l. 711 dE' 29 ele' Novembro

de 1882: (!lIe estabelece IlOyaS disposições. para o Codigúde
Pcst1ll'a, eleva essa contribuição a Hs.25$OOO,
T
a Ll'i urçamentaria para o 111111/) (le 188::: (Lri n.
71 (j d,- 4 dI' Dey.élilbro de 1882) figura a.pf>IIUS ('omo 
J i3; nri' orçamE'nto para O UU'r10 de ] 88-1 t-uma a dt'!lOlUiuuGà,)

de Alt'(mís [N.tllI lVC!JOC\;OS c Olficill'/s.
"" de Dpílembro de 1883) .
No S ].) do art, o dl:l ],ei

n.

(IJei, n, 770 Je

7D7 de -l: de Outllbl'o

de 18tH, lJue 'stctl)('I('Ct' llOV(1 Cortigo dt'
Posturlis, está
expresso que o pagaJllentl) d.a lic'ell<:a para abrir loja d

fllzembs, o!>jel'tof>

de a ]'mlll"in 111)8,

pE'rfumal'ias, (' hhpr05,

l'cl1çal1os, rl"J'nlgens (' out]'O" "PIllI'Um.ltp, junto ou separa

dallwnte, por lil'ell\:a,pr6 de Ih, 2,)$OUO.
Ir),  ;'l:!,du"i me'>llHJS Postura" .,e refere aos IIcgol'.:ulltel!

qlle V('IHlI1Jll Illl!licl"s, ('OllJl'st i\'1 í", loueR!;;, 1'r1stae8, ponel
lllllU I' uni" !.!'e!l"l'0'S r fi-':H

lll)]' lit'('lI<:H. Rs. :2,)*000.

Ai',da (I 1'11. :2:3:2 dl" ...e !II'81l1O Cndig'(J diRpÕt> (!ne lI'n
gU('II' rntl'''':' /(1)1"1' '1\ 1111)' t,l' ,'usa dE' tl"l-!'I"io dI' ljualquer
1-'''1'" .;r. ,lll t Hi"illa 'iP11I

t<'1' o,;at'.sfeito ,lo,; (lPiel'llIiua\:iíp>;0X.

1

I'

I

I

]

Pl'l'''''V' 111\ "itlld'l ( .. di!!'o; S,I) j1PIJa dI"' IIIlIlta ,Ie Rs. ]Of)OO,
(I al't. J:l:l d'/. 'i1lt' """ I" lil">ll'o:rb ""riílJ l"'}('f'd;daf, por
alvduí, Ill'OljUIÜ "Ul
ou u.j:'fit'ina.

1''S]wl'ifwada 11 mltUl'l'za do

E,.,s(' ah',u'H

I' ílltra I!"fel'i \el

t' 1I01UÜW]

(ai t

nrg-r,pio

2:H),

a Lei 11. 7)1'J d(' :!4 dI' Ft'v('l'Pil'() de 18l, qllP fÍxa
a l'l'{'pita r t/(I"peSll
l,iNl)'1I

para n

}JuIa ub1'lr ct(su

d(

allllo clt'
IIpl}.Qrio

l--(' ('OllSI'1'\,/1 aI(' o W\I"W de lS.,-\(i

1 t't'.l
('

("ri 11 •

fipll'a o titn]»

ofli('illlf
."\4,1 de

<' <:I:t..;im

:1

14 dl' Dr ..

ZE'lllbl'O de t188fi): ('JIl
18t'7 t 011I a o IlOllH' clt' All'anÍ, pal'a
JI"!Jorio r 0fficiJl((", ('OllS(']'VClJllI0 (''';;;Ii designação atr 18lO

(Lei); ,1IS. S7R de ;H de J)rzelllhl'O
Ahl'il d('

li'S7. D::J,) di>

dE' 1886. 8!J3 de fi

17 de' ::-\ett')]J.bl'o dI'

ele ovemhl'ü de IS8D t' Den('to IJ.
dI'

de

1888, !:Jí2 clt' :1

20 de 10 dO \Taneil';)

18!)()).

1

!.4

-: 88 -

I

o arL 30 das Disposições qrae dó aitl\:cl.o Dl!crete
n. 20 de 10 díl ,Janeiro mandou continuar em. vigor as
Potnras e ltegulamentos decretados para a Camara Muni

.'

ciprl1 c1es.ta Capital e f1\le niio se oppuzesse'm ao orçamento
pl'laaleSma approvado,.

O fll't, 1" das Disposições 'l'wnsitorias da I.n>i Estadoal
n, 20 de ,Odl' }laio de 18l2, que organiza os Mnnicipios,
ctatllC" que a eobraná dos impostos dPÍerminaf10s no seu
a1'1" .B7 e qlle f'onstitiJem a reuda }Tunif'ipal, será feita
de al'l'ordo f'om o l{pgnlamcnto a (]lU'

.

I

;

.1
I'

se ref('1'(, o Decreto

Imperial n. D8íO de 22 ele F'evcrcirü de 11888, o qual esta.
bel('('e qne o Imposto elE' Illclll;;trias e Pl'ofissões recae ,';o
brE' toc1os os q u(' exeru(,l'em jrJclhstria, profissão, arte ou
officio,

Em sessões realizadas pela Camara }lunieipal a 3, J,
G, 7, 8, 10 e 13 de Outubro de 1892" quando foi feita a
revisão do (odigo de Posturas, ficou
estalH'IPl'ido .}ue o
negociante, para ahrlr loja
em (lUe He vonue fazendas,
objedos

d('

armariuhos,

p('l'f lllnar ias,

outros sPlIlL'lhantE'S, junto 011
lice11Qa, Rs. 50$000.
Na. tJ('i

Orall1elltal'ia

de

chapéos,

calçados

e

separadamentE' pagará,. P01'

11

de

Dezembro

d('

11'193,

para o amuo ele 1894, figma o imposto de licença para o
e,r;erâcio de ('olHlHereio, Indllstrills c .Artes. Para os orc'a

mentos de 189;), 1R\:)(j, ] S)7. 18DR, 1 FI!)!) e lJOO figuni c;m

o titulo Imposto ele Com.mcreio, I ndllstl'i'ls (' .Artes, (Leis
de 16 de Dezembro ue 18U4,
;) de Xf'velllbro de
189,1,
7 de Dezembro ele 1896, 80 de Novembro (le 1897, n. 114 de
,

28 de Outubro de 18!.J8 e n. ] 9 ele 28 de

•

Novembro dc

18DD) .

,

I

I
'I

A 22 dê oYelllbro dt, 18D:í íoi el'ltauel{'('ido novo Co
digo de PostUl'U;;, o qual em seu art, 148

J
.1

declara. que a.
1ice11ç,a. para dm'prineipio a qualquer negocio será reque
rida ao Prefe.ito.

O  l° do 111'1. 2ó c\n l-"ei de 23 de Nove,mbro de 18D7
allg'lllenta elE' .j"iO o imposto sobrE' licenças para estabeleci
mentos ('omnwJ'eiaes 011 ndustriaes, etC'.

O art. 2° das Disposições PermanentE'S das Lei;; or<;a
mrl1t<lria.. para 1898, 1R9D e 1DOO, determina que os alvarás
'
I

t'

- 89são nominaes e intransferiveis.
terada no

Essa disposição vem ret

art. 1100 da Lei orçamentaria In.

29 de 39

de

Novembro de 1900, que fi..xa a receita e despesa para 1901

e onde essa contribuição figura com o titulo de Imposto

de C0'1n.merio e 0fNcinas, sendo que na tabeUa annexa
á mesma lei, se acham especificadas as importamcias que
devem ser pagas pela.s licenças.

A par,tir de 1901 até o presente tem figurado
ça;mentos desta Municipalidade

essa

nos or

contribuição, com o

illCSJ1l0 titulo
de Imposto de Commercio e Offici1U1S
sendo as lIcenças cobradas de accordo com aS tabellas ap
pensas ás Leis numeros 29 de 29 de Novembro de 1900, (j3
de 5 de Novembro de 1901, 93 de 24 de Outubro de 1902,
122 de 24 de Outubro de 1903-, 140 de 28 de Dezembro de
1904, 158 de 7 de 'Novembro de 1905, 194 de 6 de Novem
bro de 1906, 223 de 9de Janeiro de 1908, 235 de 21 de
Dezembro de 1908, 254 de 3 de Novembro
de 1909, 2,7,1
de 14 de Novembro de 1910, 296 de

1911. 355

6 de Novembro de

"de 5 de Dezembro de 19'12, 405 de 20 de NI)

vemhro de 1913, 430 de 11

ae Nov,embro de 1.n4, 44:)

de 2 de Dezembro de 1915, 469 de 28 de Outubro de 191ti,
496 de 3 de Novemibro de 1911'7, 523 de 24 de Outubro
1918 é Il. 549 de 11 de Novembro de 1919.

de

I,

'II1
I

I

O art. 10 da Lei n. 323 de 3 de Julho de 1912 dispõe
que o Prefeito mwndatá passar gratuitamente 2" via de
alvará de licença. aos commerciantes que,
por qualquer
modo, provarem ter pago em tempo os emolumentos cor

respondentes a esse alvará e isso requererem.

O art. 2° dessa mesma Lei, isenta de multa o alvará
expedido ao commerciante que tenha pago os impostos mu
nicipaes ha mais de um anno sem haver obtido a respectiva
liceJélça .

.Não vejo portanto onde encontrar justificativa para
os commerciantes que ainda não se acham munidos
do::!

respectivos alvarás. Uma resolução legislativa modificando
tão antiga quão divulgada disposição que vem sendo ado
ptada por esta Mumi1cipalidade ininterruptamente,
desde

épocas mais remotas, será eontr,aria aos interes do Mu

nicipio sem outro objectivo senão o de beneficiar um Ilumo-

'::i1

- 901'0 mLllto lim ta.dü de interessados, pois .conf6rme se ve
rifica pelos documentos existentes Inesta Prefeitura, a gran
de maioria dos commerciantes de' Curityba se aehla pro
vida dos neeessarios alvarás de licença.
A dispensa dessa justa e legaI formalldade, em condi
ções que favorecem precisamente aquelles que menos cum
prem com as disposições expressas em Lei, conforme ve.

nHo de citar, não é raoavel, por isso que estabelece um re
gimen de excepção que colloca os ini'ractores elas Posturas
l\funicipaes em situação vantajosa sobre aquelles que re
gularmente cumprem com .os seus deveres, o que evidente
mente é sobremodo iniq L10 e atienta contra Os interesses
do Municipio conjugados com os da collectividade.

Em face do exposto e nos termos do art. 3° da Lei
/Estadoal n.589 de 20 de Março de \1905, nego
sancção
alo presente projecto de Lei, o qual, para os fins de direito,
faço devolver á Gamara Municipal.

1

Palacio da Prefeitura MWDicipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de Agosto de 1920.

I

"
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MOREIRA GARCEZ

---I
I
 9'1A Crumara Mumricpal de Curityba decreta:
Art. unico. _ Fica contado para os effeitos de aposen
tadoria ao funccionario municipal Antonio de SOU21a Aze

vedo, o tempo decorrido entre 1° de Julho de 1906 a 31 de
.Dezembro de 1911" em que exerceu os cargos de fiscal de
eonstrucções e cobrador da Prefeitura, percebendo venci
mentos po:r folha; revogadas as disposições em contrario.

VETO

Em conformidade com o dislJOlsto no art. 3° da L,ei Es.
taduaJ m. 589 de 20 de Março de 1905, nego sancção ao pre
sente plano de lei por isso que °a contagem de tempo a que
o mesmo se refere se oppãe ás disposições expressas no art.
62 do R,egulamento desta Prefeitura, o qual estatue que

os funccionarios da Municipalidade só poderão ser aposen
tados de accordo com a Lei n. 226 de 22 de Janeiro de
1908. lei esta que se acHa em pIemo vigor e que no seu art.
13 dispõe que os casos omissos serão regulados por lei es
tadoal respectiva.
A Lei Estadoal n. 244 de 29 de Novembro de 1897, em
seu art. 3.° estabel<ece que não são considerados serviços
uteis aquelles ,que forem prestados por funecionarios que
vencem diarjas e 'que são considerados jornaleiros, disposi
ção essa que vem expressa no art. 42° do Decreto Estado.àl
n. 838 de 16 de Julho do corrente anno, 'O qual de accordo

CO(ill, a autor'i'zação contida no art. 6° da Lei n. 1881 dre la
de Abril de 1919, consolida ,as leis sobre aposentadoria.
Véto portanto o presente projecto de Lei, que para
os devidos fins faço devower á Caln'ara Munidpia;l.

Palacio d Prefeitura MUllllicipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná. em 2 de Agosto de 1920.
.'

..

J.

MOREIRA GARCZ

----'l

.'\ Camara MUJll,jcipal de Curityba decreta:
Art. 1.0 _ F'icam extinctas todas as porcentagens es
tabeleidasp(lr leis e por decretos e regulamentos

dBlla:i

decorrentes em favor' dos funccionarios municipaes, com

exrepção das qne foram Cl'eadaç; pelas Leis n. 43{) de 11

de Novembro d 1914, al't., 9 e n. 322 de 31 de Junho ele
19L:, art. 6, 1.a parte.

2° O advogado

da Camara Municipal terá direito

á por0e'ntagem dt' 10 %

Art.

pelas cºbranças judiciaes que ef

fectuar.

Art. 3: -_ Revogam-se as disposições em contl'ario.

VErrO
'I
I

Constituio sempre boa núrma' de administrac;iio, o esti

mulo do funccionario J10 exerciciCY de suas 'funcções, pois

é daroque d ',ahi decürr,rem 00 melhÚ'res proveitos para o
publico sel"liço.

As leis que crearam as porcentagens para Os funccio
narios municipacs, por certo outro objectiv'o não tiveram

"enãcl o de meWor iuco 'tival-0l? no exercício das suas func
ções, recompnsando-os -com justa remlmeração do 'accresci

llljO de serviço que assim lhes resulte.

(Leis 1'l3,de 26 ele

Abr:1 de 11!}06, art. 40 da Lei ,522 de 31 de Julho de 1912,
384 de 15 de ]I,io de 113, art. 14 da Lei'405.ae20 d No.
vembro de 1913 artr. ,80 da lBi 496 de 3 de
Novembro de
1917, 542 qe 2,1 de. Outubro de 1919. e' Decreto n. 125 de 19

de Fevereiro de 19118).

Revogar dispüsiç.ões tão usuaes quão efficazespara o
bom andamento do serviço municipal, não me parece ra
zoavel, visto lCOjm.O virá annullar o estimulo que constan

temente deve existir para o fUllIcc,onario que tem sob a sua
responsabilidade. o zelo das disposições legaes que lhe cum
pire pôr em pramca.
AiCClresce alinda que os llIctuads
funcl'íion3Jros desta
Prefetur:a, 'aios quaes são abonada,s por'centagens, têm
a

-.
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sons hora:; de serviço 'muito mais prolongadas que o tempo
nO\'Jlw] de rxpec1ieute, fixado no Regulamento em vigor.
Ora a slrppressão dessa bouifcação addicional que lhe:;
t, pàga pelas pcircentagrllS ei'itabelecidas em lei obrigar:í
psta Prdritul'a a l'stabrlc('er gratificações
"pro-labore'
('ol'l'l'.sponc1clltcs ao ex('rsso de serviCfo prestado fóra das ho
l'a.;; rIo rxpédieute, (]'ouele, rvidentemente, occasionará, nm
<1psI'lHluilibrio nas vc.rbas ól'ça'mentarias respectivas, o qur
pC'!' ('prto 0 contrario aos intrresses da administração lVIu
,ni(ipal.

Além (1:8S0 lia a .not"dr 'que varias funccionarios q11l'

ad llalmente

pE'Tcebe,n

porcentagens não podem

soffrrr

,'cclucçào em srlls venéÍmcntos visto
.,gosarêm dal? vanta.
gens qUE' lhes são asseguradas por leis que os tornam vita.
• lieÍos em seus cargos.

A snp]n1essã'o ele taes ,P0rclen,tli'gens conforme dispõe o
jJl'C};cllte

]J1'l)jedó,

ol:('aioüa'l'á

prejuizos

nos

vencimentos

llt'sses Íl'l1ll:l'üirr:'u"ibs, o q'ne c'ertaarl.e\nteattenta eontra di.

l'i'itos já ac1q1.lirii.lbs, dób.cle pddel'& or.iginar-se indemnisa.

çõrs por pál'te desta Préfeitura, o que evdenteníente é Con
tra rio ao:, interesses do Município.

'\.ttrlldenc1o portanto .as Tazões que venho d expol',
(' pl'ücuranc\c elhor zelar pela pel,'fita regularidade dos

';;('l'vios desta lrefeitlll'a e onsquentemerute aCqutelar os

illtêt'esses elo }[ullici pio" neg'Q f)ancçáo ao presente plano

dr 1,ri, o ([wIl para 0" fins do aà'1:. 4° da Jlei Estadoal n.
:íRD ele :20 c1r .\Iar<,:ü de 1903, faço devolver
á CalIllara

:JI111jeipal.

Pulaeio ,Iij Pref,citura. luJllcpal de Curityba, Capital
do jstado do Pamtlá, em 4 ele Agosto de 1920.
,T

JI'1.;OREHRA GARCEZ

,-

i

A ('alllara :\funicipal lle Clll'ityba, c1C'f'l'rta:

<\rt. Ullico O prazo, a quC' se refere o pllrag. l1nico do

al't. 1° da I;.pi n. 346 clt' () (le Novembro de 1919, fil'a rlesfll'
já prol'og'u!1opor mais 5 annos; revogadas as c1isposiçõclol
rm eontl'lll'io.
VE'I.l()!

A prC'maüu'a dilação do prazo estiplüado no  Ullit;O
da 1,ri 1.'1. J'46 de () lle Novembro (le 119, que isenta do Pll-'
gmnntn dC' iú\postos de terrenos não edificados, sitnadof;
na 3." zona do quat1['o urhano desta Capital, os propricll
rios quC' construirC'm dentrü ,de dois alliUOS os respectivos

lIllll'OS tlé vedo, IlaS eondições estatnida,s no Código de Pos- •
tlll'as, conforme rOllsta. do presente projeeto de J,ei, é 50

1l1'C'lllOdo pl'ejudcial ,não só á estlletiea da cidade, como aos

illtereses da l.'olledividade, por isso que inh)jbe por ll'ais
tempo a AdmillÍstração J\tunicpal de levar á referida zona

[>s melhoramentos de que, lla muito, a mesma tanto necessita.

i}<j' ineontC'ste que o niúlor embargo que esta Prefei
tura tem sempre eJl<'ontrado para a execução dos serviços
de cs[!,'otamellto, nivelamento, revestimento e manutenção
(las ru.a'< c1rsta Capital, algumas elas quaes se acham ae
tualm00te efi] estado lleploravE'l, reside na exagerada ex
te]l"ÜO Ubrêlllgitla 1')elo quadro lirbano, cuja parte utiliza

"

"

fla por edifit'açüo de

predios Qe('usa uma

porcentagem

as,J[ reduzida t'm l'elaiío á area equivalente 11 totalidadE'
(los terrt'llOB baldios ahi existentes.

:\ Lei n. ;:;.12 tle 1" de gO'stll de 1919, r(,lvog'ando as dis
pnsi<;iies elos paragraphos unieos dos arts. 42 'e 43 do Co
dig'O c1t' Post1ll'as e rt'c1uzindo pm'u TIs. 3$000 e R.s. 1$500,
rC'"pt'etivalllellil" o imposto de Rs, 10$000 e TIs. 5$000, an
tes fixac1os, l'elativêloJ1lentt' aos {C'rl'enos não edifieados situq

dos .n-a la {' 2a zonas do qnadro urbano, e bem assim fican.
do t'stallelt('ido pela eitada Lei 11. ;)46, qlle QlS propl'ictarios
qll.l'110 p,"azo de IIlll all110 eOllstruil'cl1l 1I1\11'0S ou predios
m seus terrenos situados na la ou 2' zona ou que no prazo

.J
1

I

I
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de  atltlo:-; fiZl'I'('1l1 algmlla l1essm; eonstrne\;oos em iguae::;
pl'opril'dadt"; lo('alizadlls na 3n zpna fiearão isentos do im
posto (Il' terrenos não cdifi,cados on não murados, por certo
Illuito vem favOl'('('Cl' a Suppo&ta economia dos respectivos

JlI'ojll';dal'ios.
•\.mplial' mais esscs favores não me parece razoavel,
JlI)!' is"o fjUl' "('rá (.ontl'ibnir para o maior
retardamento
da ntil:za(.;iío dos terrellos ainda não' aproveitados, o que
I"vidcntel1ll'l1te ('ollstitue U1ll fador de expoe1111e considerll

\'L'I pura reduzil' ° já diminuto nUlllero cleeclificações nes
la Capital,

o qnnl

ultimHlllente tem se apresentado numa

Pl'lg'l'r""ão deél'pseentl' sobr{'modo impressionUJllte conforo
me df'JnOllstl'o na llIl'llsage1ll quc dirigi á Camara Munici
,paI, pI;r v'(,Hsião da installação da sua 2" Legislatura do
('Ol'l'('ntl'

all110, c hem assim virá concorrer
efficaZ!Illente
parn a IW1'mallP]j(.ia elos mesmos obices que actualmente se
OppllC.nI á p:yc{'nção dt' serviços imprcincliveis que muito

ri izem rL'S[ll< to á l'ommoclielade e segurança (la popnlaçiio
lIlll'it,vbunn 1", portanto, aos interesses do Municipio.

ColIl"l'ente pois com O meu pensar explesso em outros

ados, l' Hafürma do dispo:,;to Hoart. ;)0 da Lei lEst8idool n.
.l8H dl' 2U de"' l\Ial'ço de 1905" deixo de sanccionar o preseu

tI" plano de I-lei" o qllal, para 'os' deviüos fins, faÇ(O devolver á
('amara .iVIllnicipa.J.

P,t!a('i,) da Pr8Í(ütura }Iunicipal de Curityba,
tal do Estado do Paranú, em 4 de Ago'sto dr 1920.
J.

Capi
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A (Jam.llra l\hl.lliipaJ. de Cmityba, decreta:
Art. 1° ,__o

aposentar

Fica, u- Prefeito autorizado a

cum os .tellcimeJtos de Us. ;1 :440$000 allJluaes

>;e da'Di'eer(n;{a beral de Obras e Viação da

o

amanuon,

Prefeitura,

Antonio ,I ulio dos Santos.

Al't. 2°
1)O.:;t01' (l(j
dp<:orriL1Q
10,08,e111

 li;lca cOlltadQ parp todos oseffe.itos ao Ins
V l'hiculm;, Felciano eOITea dcFreita, o tempo
de 18. ele JuneiJ;o de GI){)5 a 18 de Janeiro de
que o mesm.o pre:;tou, serviços .ao extincto Regl

me n t Ç) de S,egLl1'Wp ça.

Ar; .3° __ llevQganHie as di8J),Qsi,ções em eontrario.

VE.O
Q art., 1 do presentç plano de Lei autorizando o Po
dQr lxeüutlv() a apQ.eITtar o Amanuense da Prefeitura
Antono S \üio dqs, Sant,os
com os vemdmentos de
Rs.
1 :440$CvU \ um conto quatrocentos e quarenta mil reis)

11

anllul}cs,

va,e dt:

encontro

ás

disposiGões

vigentes

sobre

aposentá:.:J.'
Qi,ia
dos:r...; funcciollarios
da 1\rulnieipitlidade (Art,
.
,í# l11
,1
,

\

I j

'f

(j2,cl0 reg-uflp(mto da PI:efeituql,; ap'p).'Q'Iado pelo Decrto
11. 9:>' cl. l¥, .c1.eJynho de 1n,2, Lel n. 226 de 22 de JanClro
de 19013, Lel Est'adioal n, 244 de 29 de Novembro
de
1897, Decreto IEstadqªl n.

888 de 16 de J,ulho de 1920),

c:lmpJ;ÚHJo lloN,lT que o alludido

funccionario já se acha

,;ensÍ\!('hllite beneficiado ,com o disposto na Lei Im 534. de
28 de ,Inlho\ ele 1919, ciue mandou

contar a seu favor

o

tempo de..12 de :Setembro de 1871 a 16 de Setembro de 1878
e de 12 de De7.embro de 1893 a 21 de Janeiro de 1894.

O art. 2" mandando contar pa,ra todos ose'ffeitos, ao
I lIspector de 'ehiculos, Feliciamo Correia de
F'r eit as, o
tl'mpo decorrido ele 18 de Janeiro de 1905 a 18 de Janeiro
de 1908, não só inf,ringe o que se acha eXopresso nas Le'is de
:l p:ooen tadol'ia acima citada,scamo attellta contr'a os direi
tos dJos de:mais funcc'inarios municipaes, por isso que colloca
o ben:efic'iado em CQll1idiçõs mais favaraveis que os seus co1

legas, em relação ás dispos'ições contidas na aTineu 3a do art.
32 do Regulamento vigente desta Preféitura.

,

I
- I

-'faes favores são portanto pcssoaes e vêmcrear nm
regimE'll de excepl}ão que não IDe plw('ce razoavel pO!t' con

trario ús boa;; normas administrati"as e assim prejlJ<1il'ar
OR interesses do nlunicipio.
Por esse motivo, e de accordo com o art. 3° da Lei Bs
tadoal 11. 689 de 20 de :;\fal'ç:o de 1905, deixo de sancciolJaJ'
Q prt'Rente plmlO de Lei, o qual para os fins dc
dirp'to
flll}O devolv!"r á Camara. Mu.ll'icipal.

Palado da Prefeitura Municipal dé Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de Agosto dê 1020.
J.

MOREIRA OAROEZ



.A Oarnara l\luuillipal ue OUl'ity1Ja, iuuica:

Fica o Prpfrito nutoriz11do a dispensar, até 31 de Dú
hemhrü do corrente anno, as multas em que incorrer'am os
contribuintes de impostos JIlnnirJipaes; revogadas as dispo
sições em contrario.

Deixo de me utilizar da lH"6Sente Indicação do Legis
lativo visto tal disposição ser C'üntraria ao estatuido não
Ó na IJei 11. 51,! ,ele 2Q de

Jünho de ] D1S que fixa

em

10 'r, 20 °1° e 30 °10 respcC'.tvamente, as multas devidas pe.
los eemrtribllintes q}lf' nagarem os seus impostos eom um,
(lois ou tres mehffi dr atrazo, co vae de encontro á dis ..

lJosições c:.'<pressas no art. 20 da Lei n .542 de 21 de On ..
tubro de In!.), a qual di", textualmcnte :- "As multas 11
que se refere a bei 11. 515 de 20 dr Julho de 1918, só poclc
J'ão ser (lispensadas por clespadlO elo Prefeito em proees:;o
Mlministrativo, em que fir! ne c/evidamente provado que o
pagamento não foi feito 110 pl'<lhO legal por motivo impre
\'i:-;to e justo e pagando o contribuinte todos os impostos
I'm atrazo.

Em pleno accoruo ('Olll as ('Ítadas Leis,
tenho agido
,('Illpre, dispensando ou Ilã.o as lllultas em que têm incor
rido Os contribuintes cm atr.azo, C'om,formc as razões pelos

Illl'SlIlOS âpresentaclas
sendo que do mC>l de :Março até o
PI'PSt'llte, graill(k {> o lIlUlJel'O de lllulliei]JC's que attendendo
;10 {'llital que fiz Jlublieal' a 27 de Fievereiro têm "indo 1I
'l'lirim' as sens dc1Jitos para ('.Olll 11 lllnnicipalidadc.

Orem' 11m regimen de' excepçã o para aquellcs que se
lllan'i:f\estrum rebeldes a essas disposições, srrá favorecer os
fi 110 menolS mereccm, os quacs felir,melüê se aeh3llll em climl
11 IIta pOl'(wntngem em relação aos que cUlJnpriram com os
";('111' deveres,

Será Ilma Íniquidade disprnsnr multas para os contri
builltps fine sem jllstificati\-nR drix11ram de pagar os seus
impostos lIa devida época; e isso abrirá um precedente' pe
l'igoso que não só attenta contra os interesses do Municipio
cOlIJO virÍt desgostar profundamente áquelles que pressu-
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rosameníe atténderam ao appello desta Prefitura para a
li,qnidação amigavel dos respectivos debitos, o que incon
testavelmente não será de boaethica administrativa.
,illm face do exposto nego {lumprimento á presente In

dicação e para os fins convenientes faço sciente á Cama
ra Municipal.
Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Oapital
do Estado do Pal'êluá, em 5 de Agosto de 1920.
J.

. .A;.
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A Oamara Municipal de Curityba, indica:
Fica o

Prefeito autorizado ,a

dispensar

de pagalllE'J}

to das multas c"Jn qlÍe houver incorrido IIyginR Oelia Bran
dão Leite, pela falta de pagamento de impostos que recaem

sobre sua casa, sita á rua S. Francisco n. 42, e sobre os
fundos correspondentes.
Deixo

de

mr

utilizar

da

presente

Indicação

visto

a

mesma contrariaras disposiçôes das IJcis 'ns. 542 A de 21
de Outubro de 1919 e 515 de 20 de Julho de 1918 e abrir
um precedente' qne virá perturbar a acção administrativa
desta Prefeitura, o que para os devidos fins faço sciente á
Camara Municipal.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Oapital

do Estado do Paraná, 'em 5 de Agosto de 1920.
;J.

MORljJIRA GARCEZ

'.
,
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A Camlll'u l\lllnicipal de Curityba, indica:
]!'il'a o Prefeito autorizado a dispensar a 1\Ial'ia 'Ver
1le('k e herdeiros ele J'osé W rrneck elo pap:amento das mul

tas em quê houverem incOl'l'ido por falta de 11agamento
ele impostos e111 atrazo,

Nqo eutnlü',imento á presente Indicação por isi'<o que
a nW"lllla. infringe' disposiçõ('s lrgaes e111 vigor creando llm
regimcll de excc:p<,;iio contrario ás boas normas adminis
trativas c aos interesses ,do Municipio.

Para os fins eonvcnientes, levo essa rrsolução ao co
nhecimento ela Camal'a. Municipal.

Palacio da ,Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do E::;tado do Paran{l, em 5 de Agosto de lp20.
J.

I
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A Camara 1\funicipal de Curityba, deGrta:
Art.

1 o  O imposto dc calçamento

recae sobre 0'1'1

proprietarios situados em ruas calçadas ou maeadamia
das da cidade .
'
.' I ' t \ • \ 11 , li
Art. 2° __ O imposto dE' calçamento é fixado em 40t)
(" 200 réis por metro fJuadl'ado, rrspedivamentr, para as rnas

calçadas a parallelepipedos ou macadamisadas pelos syste
mais aperfl'içoados aC'tuaes, vigorando pelo prazo
de
20
annos.

S 1° Gozarão de abatimento:

a) ele 10 °1° os contribuintes que pagarem de uma só
vez, fi. vista, a importancia total do imposto correspondente
a 20 annos, na época de sua construC'ção;

b)

de 6 °10 os que "pagarem a importancia total do

imposto em 3 pl'l'staçõe8 de 3, 6 ,e 9 mez,es;
S 2: Os qlle não pagarem o iml)osto nas condiçõrs

do

 1.0 drstr artigo, ficam sujeitos ao sen pagamrnto completo

com o accI'cscimo ele 5 °1° addicionaes.
Art. 3.° - A caela proprietario corresponde a sna
frente até o meio ela rua, excJ;[uida a parte occupada. pela
linha (Te bondes, para o calculo do pagamento do imposto.
Art. 4: o _ Os proprietarios que desrjarem tomar a

'

scu cargo a construcção do calçamento ele ruas ou praças

oú de certos treclilos elas mesmas. uma vez que se sn,jeitem
Ús eondições Pi'itabelecielas pela PrefeituNl para a expeução

dos serviços. senelo este
pagamrnto de impostos.

acceitos.

gozarão ele isenção

do

Al't. 5° -- OR proprietarios que houverem auxiaiado
com a mão ele obra para o calçamento ou macadamisação
de suas fnmtes. na forma elas leis anteriores. g'ozarão de

reducção de 50 °1° elo imposto.

Art. 6.° -- Os pl'oprietarios que tiverem pago a im

portancia dos sen'iços ele calçmento ou macadamização

de suas frentes. de uma só vez ou ,em prestações, estand0
rstas integralizadas, são isentos do pagamento dos impos
tos existentes ou que forem creac10s com este titulo ou eom
ess<, fim, até que seja mudaelo {) calçamento ou revestiml'nto

das ruas ou praças por outro systema mais aperfeiçoado
que modifiCJue inteiramente o s,ysteroa anterior,

e

..

_

102

_

Art. 7° - As cÍisposições do art. 2ó desta lei se appli
cam tambem aos proprietarios já taxados em virtude' de leis
anteriores, ficando uniformizado o imposto nas condições
da presente lei

Art. S' Os contribuintes já taxados na data desta lei,
que o requererem no prazo de 30 dias, podei'ão realizar o
pagamento intf'gral do imposto, que ainda restar a ,pagar.

cOm b abatimento de 6 °1°.
Art. 9" A presente lei entrará om vigor ,no
exercicio

futuro

Art. 100 Revogam.se as di:;;posições em contrario.
:v;ETO

As alteraçoes que cste plano de IJl'i introduz no actual
systema tributarió. referente ao serviço de calçamlll'to das
ruas dl'sta Capital, vem entravar por completo a admillis
ta<;iío ::\[unicipal niío s6 qnanto á mauutenç:ão das ruas al'
tualmente dlçadas como em relação á execução de novos
Tev,estimclltos em outras que aina' inão Os possuem.
AfllH'tllaiío. verificaeIa nas taxas de calçamento des

ta cidacle indubitavelmente muito tem pertlll'hado a aCljão

administratiYêl desta Prcfcit11l'a (S 78 da Hesolução de 8 de
Ontubro ele 1892  121 do Decl'cto ele 15 de Dezembro de

18D4. H o art. 2" da lJei dr 30 ele Agosto c ilrt. 21 das Dis

posições Permanentes da IJei de 30 de Novembro ele 1897,
* unico dos arts. 31 e 22. respectivamôute, das Disposiçõl)

. (1erRes <las JJeis n. 14 de 28 de Outubro de 1898 e n. 19 ele
il de Novembro dc' 18D9, Leis ns. 84 de 10 de Julho ele

1 D02, ] 13 ele 6 de Julho ele 1903, 117 de ao de Abril e 1%
ele 1 G de Nqvembro de 1906, 2.85 de 20 de 1\laio e 296 de
G cl(' NovC'll1bro de ]911, 4-15 ele 23 de Novembro de 1912,
41:.8 cle -1 de' Maio e 429 de ]0 de Novembro de 1914, 455 de

29 Abril e 468 de 28 de Outubro ele 1616).

E' inconteioite que uma lri que uniformize essa tributa
ção trará os melhores beJl('fieio 'llão só pam o publico como
para ü':\lunieipio.

1\1as é bem de ver queessu tributação seja eqllitatiY<t

e que portanto conslllte IUOS .interçssí's tanto do contribnjntf:

l'0lDO dit tulllejpalielil(lc,

,

_0

Ll03

o critrl'io do legislador procuranl1o uniformizaras ta
ias de l'alçamento pára esta C.lpit,al merece os mais fran

cos encOlHioso, poi1\, sabido como é, que essa tributação se
destina á manutenção dr um serviço recpl.lic1o pelo cont1'1
11 Il inte, deixa de ser por isso mesmo um imposto e passa a
ser uma taxa.

J' iHliquo. portanto, que uma tal contribuição ,seja
desigua para aqnel1r,; (p]r gosam elos mesmos benrficios,
como actalmente se v,erifiea, pois existem varios casos em
llue proprietarios visinhos e que rrcebem os mesmos pro
veitos, pagam taxas de l'alçaml'nto l'm tabeIla,,<.; divl']'sas.
Nas l:uas Amcrica, Conse\lheiro Barradas, lV[ul'icy, 1.°
de 'Março, 15 dr Novembro, 13 dE) Maio, praºa l\1unicipal,

Carlos Gomes, Z:wharias e largo Dl'. Faria, existem pl'opl'ie
ta rios que pagam 700 reis por metro quadrado e

outros

qll contribuem l'om 1$500 OU 2$000 e até 3$000 por metro
linear, o que equivale a menos de 500 reis por metro qua
drado.

O

presente projecto de Lei

por certo

mereceria os

meus mais ca;lorosos applausos se m.uo reduzisse tão sensi
velmente as taxas ar calçamento, actllalmente estabeleci
das.

A reducção ,de uma taxa nem sempre é conveniente
aos interessados, pois destinando-se essa. tributação á
ma.

nutonção de mll determinado serviço, claro está que se
li importancia arrecadada se torna insufficiente pa'rUj o
fim a que a mesma se.! destina, e desde que nua exista outro
recurso que v'enha supprir a diminuição da' renda assim
verificada, a consequcncia logica será o sacrificio do ser
viço, donde por certo resulta um maior prejuizo para o
contribuintd que então continuará a pagar uma certa quo
ta, embora menor, porém sem usufruir os proveitos a que
tem justo direito.

Adam Smith, ao estabelecer as maximas das "igual.
lades, certeza, conveniência e economia" por certo outro
objcdivo não teve seniio o de guiar o Administrador Pu
blico.

Dispensar esses cllsinamentos, será incidir

falta para com os bons principias economicos.

em grave

1.04 Em mensagem que dirigj á Camara Municipal, mani

festei o meu sincero pensar sobre a taxa de calçamento

parecendo-me muito Opport1Jno transportar para aqui al
guns trecho dessa exposição, os quac.", por certo, refor

çarão as prt!sentes razões de. veto. Depois de me referir
á arfa já abrangida pelos ,revestimentos
me

das ruas, assim

expresso:

"As difficuldades financ.eiras que ultimaml)nt
tanto

perturbam

a

administração municipal,

impe

dio que a conservação dcsses calçamentos fosse fei
ta como seria de desejar, resultando dah\j acharem
se

actualmente

muitas ruas

bastante avariadas c.

que, por isso, exigem um immediato serviço. de re
paração.
/

Esses trabalhos

em certas ruas vão sé tornar

bastante onerosos para os cofres municipaes,

poi:::

.equivalcm a verdadeiras reconstrucções.
IEntretanto, forçoso é reconhecer

que e11es de

verão ser executados sem maior demora, pois den
tro em breve, ruas existem que não darão mais t.rall
sito.
Não me parecendo justo que os proprietarios de
predios ou de terrenos situados em ruas revestidas,
continuem sujeitos ao pagamento da taxa de calça
nlC'nto, quando ,a respectiv.aconservação não é cou

venientemente ,feita, donde resulta ficar sacrifica
do o objectivo
collimado por esse' melhoramento,
que estt6. deixa de apresenta,!"

os beneficios a que

os contribuintes têm justo direito, entendo que'
à
acção
desta
Prefeitura deverá
immediatamente
convergir para os serviços de reparos e de :conser
vação dos calçamentos já existentes, principalmente
,para aque11es feitos pelo systema Macadam.
i\esse sentido ,estou tomando ai'! providencias que
o momento me permitte e muito lamento que
os
meus esforços não possam ser mais cffici,entes, pois

aetllalmel:te o 'l'hesollro ainda não comporta

des

pesas avultadas como por certo resultariam se fos

sem t!sses serviços executados com a intensidade que
seria de desejar. Espero porém que sem mais tardan"
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ça eu possa activar esses serviços que tanto (j prc

uucupam, sendo que, para isso, já determinei que
fossem orçados os reparos de que necessitam as COlH
pressoras,

os autos

ea.miuhões,

britado'l.'es e

o,utro::,

apparelhamentos ,pertencentes a esta Prefeitura, de
modo que na occassiãoopportuna possam ser apro

veitados pelo menos alguns desses mechanismos.
Pwra melhor assegurar a con:seryação dos revcsti.
mentos a .macadam, prete'ndo mandar fazel: as res

pectivas sargetas com
for possivel

parallelepipedose logo

será -ljonveniente

a.pplicar

que

pixe s01)1'(':

a superficie revestida. COlll essas medidas estou cer'

to de que serão muito attenuadas as actuaes eausu"
ueavarias desses calçamentos, ,que de futuro ![Jode
rão ser assim mais fU!cilmente mantidos em condi.
ções de satisfactoria ,conservação,.

A Lei n. 429 de 10 de Novembro de 1914 hlavia es'
tabelt!cido a taxa, de rs.

$500 por metro quadradv

de calçamento a macadam; porem em 1917, atten.
dendo ás excepeionaes condições do momento. resol.
vestes que a partir de 10 qe J a,neiro do mesmo alllhl

ficasse reduzida a ,1'8. $3.00 'essa tributação,confm'.
me o disposto na Lei n. 468, importancia essa que.
continua a ser cobrada até o presente:
Indubitavelmente tal medida foi ,ba'stan1;ee'qui
tativa naquella occasião e por isso mesmo perfeiLl
mente justificavel e merecedora dos mais francos
applausos

Já tive occasiíio ;de

manifestar o meu modo de

pensar quanto á cobrança dessa taxa quando os sel'

viços de conservação do calçame'nto não são feitos
em condições que permittam aos contribuintes usu
fruir esses melhoramentos na forma desejada, por

isso mesmo, embora c):mtrarie os meus pl'incipios
lue são inteiramente contra rios á elevação de qualquer
Imposto no actual momento parece-me que, seria ra
zoavel o augmento proporcional dessa taxa para a,

..,j
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queilaR ruas cujos revestimelltos!Ul'Cl1'l. te'parac!dit,
recebendo

as

modificações

das

sargetas

e para

as

que venham a ser ]lotegidas ]lor uma camada su
perficial de uixe,

ficando lentão estabOlecido que

esse llcctescimo só Rc'rá cobrado após a execução de
taes melhoramentos. Ao vosso alto criterio 'eu sub
metto o estudo detS.'Sc í1ssnmpto.

Com o acctescimo de receita assim. obtido Iii tor
nará possivel 11 execução dos serviços a que acabo üe
me referir, donde resultará a sensivel melhoria do

j'evestimento
Nlâlizados,

das ruas

em que

os

mesmos forem
,

,

o art', 2" do presente projecto, mandando reduzir para
rs.

$400 e rs.

$200 () já diminuto imposto que J.'ecae, res
peetívl1mente, sobre os ealçamel1tos a ,purullelepipedos e re

ve,stilllentosa macadum, contraria flagrantemente tudo o
que venho de ex.por, e por isso, prejudica cOl1sideravemen
te ao publico e ao Municipio, c,onforme demonstram O'S se ..
guiu t os elementos.

Cnrityba
'j

possue actualmente 201.043 ms. 2 de calça

mento a par'.Uelepipedos e 187.288 ms2 de revestimento a
macadam,

Em virtude da, Lei 84 de 1902, aCllam!le actua1mente
isentos do pagamei.1to da taxa de calçamento. varias pro
priNlades sitaR á avenida Luiz Xav;ier, praçaA Gene'ral Ozo
l'ioe, 'Nrac1entes, 1'nas Alegre, Barão do Serro Azul (parte
entre 13 de laio e

Conselheiro Barradas), Commendador

_AJ'êltl,jo (parte entre a Jlraça Ozorio e Dezemharga{lor 1\10
ta), Conselheiro Carrão (entre praça Coronel Enéas e eon
&elhciro Bár'radas), Cruz Machado (entre praça Tiraden
te'! e )lUl'lC'-), Garibaldi (entre as ruas Marechal Deodo.
1'0 e 15 de Novembro), Marechal Deodoro (entre Barão do
Rio Branco e Ga1'ibaldi-, :.\Iarechal Floriano (apemls meia
larg;ura entre as avenidas 7 de Setembro e Igllassu'), 15

de Novembro I( entre as ruas Barão do Rio Branco e Gari
baldi), Roslrio, Saldanh'a Marinho (entre a rua José Bo-

--

---.....
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nifacio e alameda dI'. MuI'icy),

travessas llarumb;r (en

tre a praça Tiradentes o rua Riachuelo) e Irany, perfazen.

do umaarea total de 21.702 ms3-,24. Além disso não são
éompntados
nos lan!;amentos
OS predios pertecelltc\l ;1,

Lniiio, ao Estado, ao Muníei'pio e ás instituiçõer; religiosas

e de caridade, bem como nas rUlls Barão do Hio Branco,
Riaehuclo,

Commclldadol'

Araujo

(parte),

avenic1'a Ba

tel, praça Carlos Gomes, .:\Iareeh'al Floriano, a zona de um
metro ao longo da linha de bondes e tambem as meias lar
guras das ruas juntas ás praças. com um total de 41.537
ms2,09 de calçamento

a panülclepjpelos e 16.063 lRS2,i'i8

a macac1am.

Considerando ainda aquellcs qne se acham isentos em
virtude das leis 429 de l!H-! e 45'5 de 1916, com nm total
de 32. W3 ms2.B9 de parallel.epipeclos 'e 20.269 ms2, 38 de
maeadam c deduzidas essas quantidades elas arcas acima
indicadas vem:
1'arall lepipeucs
:
201.048-21.702,24_41 .547,15
-32.294,89 = I Oi}. 510ms2,22.

1\Ia"a(lam

1.')0. 89.5ms.2,04.

:

187.228 _ 16.063,08 - 20.269,38 --

Os lançamentos feitos para o corrente anno, ele' accor.
elo com as leis vigentes, a.ccusam um total de.
111 :901$792 assim especificado:
Pai.'allelêpipeelos:

8.3. :i13ms2,
92ms2,
24111S2
5GmlR.
778mls.
3.345mls.

88
40
09
90
47
20

x
700 = 59 :859$716
x
350 =
32$340
x
467 =
11$2:i0
x a:+;ooo =
170$700
x 2:\;000 = 1 :556$940
x: 1$500 = 5 :014$800
........ 1.

GG :64:5$74G

racac1al1l :
1;30. 770m;;2, 38 x.

124ms2, 66 x.

300

200;;

45:231$lH

24$9
,

••••

o.•••

65 :25G$O'lG

I

...1
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Adopt.ando

o criterio estab,cl,ecido

no preJsente pro

jC(jto,essa importancia baixa a 68 :407$130 conforme de
monstra a seguinte ,cspc0ificação :
ParallclélJipedos
Al't. 2°

I

Art. ,*0

83. 630ms2" 37  400
1!L879ms2, 87 x 200

34:262$148
3:975$974
..........

38:228$122
1lacad?-m :
Art.

2°

150.895ms2, 04 x 200

30:179$008
..........

68 :407$1:30
Isso demonstra claro e evidentcmente que. a nova ta

bella vem reduzir de 39 °1° as actuaes taxas ,de calçamento.
O j:;ustQ medio de m2 de calçamento a parallele'pipedos,
inclusive guias, tem lc,gulado 9$0000 o de revesuimento a

macadam 3$6QO. Ora 9$000 a juro de 8 °1° ao anno produz

$720 e 3$600 a igual re'ndimento . vQnce $288, o que

de.

monstra que as taxas de $400 e $200, além de serem des.
proporcionaes, não pagatm nem o juro do capital empre
gado nesses serviços. Accresce ainda que falta considerar
a taxa d amortização do capital e a cODServação. do cal
çamento.

A taxa de amortização é uma funcção da duração do

calçamento. !Essa duração para o paraUelepipedo, s:cgun

do os eleme'ntos fornecidos por diversas Municipalidades,

regula de 30 a 40 annos. 10 calçamento

mais antigo que

.existe nesta. Capitlll é o da rua 15 de Novembro, que tem
já 28 annos. Para o macadam a duração admissivel é de
20 annos .

. Reulldo estat'ilisticas feitas em diversas I l\lunicpali
dadE'!s do Brasil e 'do extrangeiro, o C\lsto meidio da conSPT
vaçiÍ,o dos calçamentos a paralJe.lepipedos, por m2 anno.
varia de 90 a 11 O reis e a macadam se eleva de 250 a
360 réis (sem pixame'nto) . Na estrada da GracioslJ, cSl,le ser.
viço tf'm cnst!j;dQ .2165 reis.
.
I
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Admitir que para Curityba seja srtf£iciehtc o dispen
dio de 90 rcis para mannte'nçiío' dbm2 anno de calçamen

to a. parallclepipedos e ele ::yjQ réis para igual nnielade dc 1'C
Yl'stimento R macac1am, é estabelccer o custo minimo fixado nas medias acima determinadas.
I
t

Esses elementos qüevenho dc considerar e'videntemen
te siío factores que não Jlodem ser d€'sprezados para o estn
heleeimento da taxa de calçamento a sr'r adaptada por i8',0
qne rHes reprecniJam a allnuidâc1c correspondente' ás des
pesais COlll taes srerviços, a qual é \facilnente de'ctuzida da co
nhecida formula
n

V X (1+1' IXr

A----.--
n

(1 + r )-1
eru que A, é a allllUidade a ser paga, V o custo do m2 de
calçamento ou revestimento, r, a taxa do capital assim em
pregado, TI, o numero de annos de duração .dosses calça
me.ntos ou 'revestimentos.

Para

o caso ele.

parallelepipedos vem V = 9$000;

l' = (0,08+0,01) = 0,09; n = 40.

AppÍicanclo O logarithmos .e fazendo as substituições

resulta:

log'. de 9.000= 3,9fí'12k!25
log. ele
1,09 = 0,0374265
logo. de
0,09 = 8,954242,5

Effe'ctuadas as

operações

c simplificações

resulta:

A = 837 reis.'

Para o caso do macadam vem:

V'= 3$600; r = (Ó,08+0,068) = 0,148; n = 20.
,.A!ppilil:'undo os logal'ithmos e fazendo as substituiçõc's

;r,esulta:

'-o

- 110
logo 3$600

= 3,5563025

log. 1,15

= 0,0606978

Bffectlladas

as operações

e

simplificações

resulta:

A = 575 reis.

Convem notar que nesses calculas não se acham com.

putados os typosdas emissões do,s emprestimos e os servi.
cos de ga,1t"rias de aguas plnviaes e outros complrmental'es
que 'são feitos eonjunctamente rom os de calça:mento e cujas
despE'sas elevam mais ainda as quantidades aóma deter.
minadas.
'-'""Z!l

Taes annuidades

referidas

aos calçamentos

'actual

mente existentes em Curityba produzem, respectivamente:
Paral,lelepipedos:
AJrea total

2m.543 x 837

168:272$991

:Vlacadam

187.228.x

106:256$100

575

...... ' ..... -

274:529$091

B'lsa é a importancia minima

que repr,esenta o cus

to annual dos serviços de ca10amento
das ruas de Curityba.

e de r:evestimento

lOS lançamentos feitos por esta Prefeitura, 'refeIl8ntes
:l'S taxas de calçamento desde
1900 até o ,corrente anno,
nnnca ,attingnram
a ,essa cifra, sendo 'que as respectivas

arreeadaçõés mais se distanciam :;tinda dessa qumntia.
o quadro annexo n. I é um 'attestadoeloquente dessa
affirmativa, cumprindo notar que se nos annos de' 1904,
100:J, 1906,

1907

e 1908 fignram arrecadações avultadas

rm relação aos lançamentos,

é porque foram feitas C011

iTibuiçõeR adiant;adas, de accordo com :a lei 84 de 1902, e
eon,nem observar que: para os annns de '1916 'a 1919 ,as con
tribuiçõrR (la taxa de calç'amento estão l'amb'em favorecidas

rom aIS leis 429 de 1914 e 145'5 de 1916, ficando 'assim OH res
prtivogpropretal'ios isentos desse pagamento durante os
pr!'izos a qne se referem as mesmas leis e consequentemen.

Il

_

--

_ il.11 -

te as futuras rondas desta Municipalidade serão desfalca.
,das das taxas r,espectivas.

..Mtrndendo .c'l que a méelia elas arrecadações feitas
por Giita runidpaliclale regula M 60 "I" elo total lançado,

pois 11("01 todos os eontrihuintes eoncorrem regularllwnt il
cotn os l°.espedivos pagamentos, conforme demonst;r'a 'o re.

ferido qlJadrQ 11, I, é hem provavrl que a contribuiç:ão, feita
1I0S tçl'mOS do presente proJecto, não attinja a 40 :OOoq;oou
por

amno.

"

fas ainr1a mrsllIo (1l1{' li arl"r('adação total srja igual
ao lanç!unf'nto, é evidentr qn(l sempre haverá um defhtt.

de 27 ..1::529$091 _ G2 :407$1:iO = 20G :121*961, impor
tnmüa esta flue Hão poderá ser 'r,etimda el{' outras rnbl'i
ca orçamelltarias, "isto júesta.rem todas e.llas bastante
onrr1Hlas, algnmas (las qnaes, com esses 'nlElS1l10S serviços e,
por iss(\ mesmo, não mais ('olllportal'em rs,m sohrrcal'ga.

11", caes e.ondiç:ões se'rá a1Jsollltament.e impol>sivel que
6sta Pref.eitnra 1108sa manter em estado tolel'avclo serviço
ele conscnação das ruas da cidade.

I

O serviço ele ealça1ll0nto de. Ollrity1Ja
fie ará assim
completan1(']\te sacrificado e ('om elle a ltygienc c' a esthc
tira rla nossa formosa rapital.

,  :loqlleJcia dos alarismos é tão. grande que não me

sera lwIto vaC'J1lm' um so momento

no que venho de. aL

1

firmar.
M disposiçues do art. 4° facilitando aos proprrtarios
a cxcrução dos serviços de ea.JçamcHto tambem não me pa
l'Cl'{'1lJ razo.aYeis, por isso que da.rá logar a a1Jusos que pOl'
eCl.to, muito prrturbarão a Administração l\lullicipal.
Os favores a que se l'efrre.m os arts. 7° e 8° mandando.

r.cspectivamente, alterar os lançamentos feitos de accordo
com leis antrriores e prrmittindo que os contribuintes já
taxados possam realizar o pagamento integral do imposto
rlur ainda restar a pag-ar, com o abatime:p.to de Gol", não só é

iniquo

porque beneficia

consideravelmente aqueHes

QU5

ainda nãof,Ífe'ctuaram eSses pagamrntos, {'om prejuizo pa-

_.
.
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1'a- os Hlumclpes que cumprem com os seus deveres na de.
vida época/. como tambem é sobremodo contrario aos inte
ress:es do. lVlunicipio que 'assim soffrerá uma consideravel.
dcpressão nas) futura::; arrécaÚações das suas rendas.
Em face dó exposto, e cohererrte com o meu sentlir, não
poderéi sanccionar ilma lesolução üegislativa que lestou
plenamente convicto inhibe por cempleto a acção 'do Exe.
cutivo Municipal no que diz respeito ao serviço de' calça

};

:

mento e revestimento das ruas desta cidade e que, consc

\

quentemente, contribue para o 8acrificio dos interesses da

collectividade conjlgados com os do Munic'lpio.

.,

Nego pais sancção ao pr'8'sente plano de Lei, o qual,
para os fins do art. 4° da Lei Organica dos Mumicipios,
faço de'volver á Caro ara Municipal.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi
tal do Estado do Paraná, em 7 de Agosto de 1920.
J.

:MOREIRA 'GARCEZ
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QUADROS ANNEXOS
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QUADRO

N.o

e-il Lançamento I Arrecadação'
elCJO

1900
1901

7:226$450

7:735$605

1902
1903
1904
1905
1906

1907 f
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
19]6

1917
1918
1919
1920

7:429$215
7:293$785
.7:354$251
7:617$461
7:583$960

7:299$864

7:385$320
7:]97$050
9:216$509

9:160$209
9:689$685
23:148$095
65:265$385
107:631842
132:666$124
118:722$070
114: 141$64()
115:880$830
111:901$784

I
Orçado

3:209$530
4:367$795
5:197.»032

5;000$000
7:226450
7:226$460
3:704$645 I 2:226;450
15:492$2CO
4:363$040
9:656$995
4:423$158
19:533$103
8:131439
18:046$960
29:618$090
17"1!)3$OQO
25:000$0007:333$865
20:000OO
4:804$285
18:251$687
2:367$735
14:]91$275
584$775
9:110$383
2:788:jji120
32:367$000
2:484$810
55:000$ÜOO
7:770$607
50:000$000
92:210$363
30.000$000
51:5885153
50:000$000
56:525$1113
50:000$000
61:157$109
60:000$000

$

.,..

',

! 60:000$000

J

/

/

I

QUADRO

,f

I

Parnllelepipedos

RUAS

,I

(m 2

;

Macailam

I mts. I mentes

\ m 2

-

Auglhto Slcllfeld
Cabral
Colombo

D. Julia da Costa
Dl'. Carlos de Cill'Villho

LOI 4 fi

•

Avenida
«

«

«
<:
<:

Largo
c

«

f'rap

Assunguy
Batel

Dr. Jayme Reis
Dl'. Cndido de Abreu
Iguassú
Ivahy
João Gualberto
Luiz Xavier

Sete de Setembro
SiJ va Jardirn
Visconrlo de Guarapuava
,lo Cemiterio
Dl'. Fllria
Fontana

775,10

Santos Andrade

7856,18
602,60
6,)19,26

Alegre
Amprica
«

AqullJabam

Bal'io do H.io Branco
«

.
o(

((

«

do Serro Azul

Brll!'adeiro Franco
Buenos Aires
randido (opes
•
Claudiun ,J0s Santos

Commenrlador Araujo
"ouselhoiro Barrad,'ls
r.AI'rào
Coronel [)lllc;dlO

J.-,..,

86,93

3,400,25

3.316.65 I

4,015.79
603,01

10867,97
7004,78
2.783,41
7.567,30

[J
I Ir

r" _!J_

341,36
1.063,10
624,76
2.503,41

Ppdl'o Ivo
Primoiro de lIIarçl)

Ollinzo de Novpmbro

itatclilf

Riachnelo
do Ronrio
SaldaI.!ll Mannho

824,50

533$85;)

70429;)

4897;1;725
4.361$60fJ
80$7 LO

341,,26

5.024,95

I

46fl2,12
27D;\U;

1.246,16

1.713,B8 1

f, ?()q f,

VInte,) CltO de Setembro
VI"onde de i'i' acar
'<
do Rio Branco
Volllntarios da Patria
lrany

.rP:l]i"0 1\larcon<los

Ma Inmby
OlI"pl\'a BeBo
Pa,1I'" Julio <le Campos

--..'"

11.-),70

I. 9"$120 1

I

2 1'>(""
'"

- -

S('"

I

493,29

1107,56 I
--:j.mI,1-J. I

I

51> ,00
-

: __ I

l-()"Q-o'
" ,u, u,'I

-

cO'....

I

316$;)00 I1

1:937$769

I

-

56$131

719$475 I

I

I

I

.3-1[0:18 I
-I.

2:078$706\

1:167$1;3r,

=-_
I  $292 II

, 'l

2£4,54 I

I


b •• 'j\'2'J8 I

!la87r) I

109,80

1.764,82 I
9")410

lW,18i

80,60

3,5 2,17

1.121.00 I
128,22 ,

2.180,84
662.30

3850

1.10 l 29
94,08
1.276,84
313,75

147$987

297,W

I

,) 011$800 '

1.3í8,28 1

3fl4.l,5

230$121
984$300
931$140

I

3.898,56

155$400

1:550$940 I

170$700

--

6'54 ,24m 209 a 47

484$869

265:ni650
269$250

('1' ;;ph'

a r$050

I

\

'

) .682
-n645

5S4,09
4;),60

I

I

I

633:25
7.69,t'O

1:49!$717
'I
147$723

in: """91

3103,80 I

250,00

... f'I .... ,,'

796.37 I

_ 38'1

707,07 I

,69 \

178,14

248$775

il $990 I

187,17 I

721,.0 I

.\.34

1J2'moI8'3

6.929,02 I

3281,00 I

'

: ".-$328

778,09

I 17S b7

I

4 .';$117 I

6.459,23

-47\),65 \

t;;).2j

I

871(12'l

1.0ií5.no I

184,12

33$462 I

-""\

I

-3716b \

5271,74
1.345,10

1:116$102
1;292$331
734$583

-I: 6".:fr;d.Ja
I
0";$879

492,41
Uilli,23 :

1.082,85
1758,30
83,'37

rf.fg 1'1-

--r----

..........

4fH32,S9\

I

I

=r

02m 2 40a g5

217,60

1 562$53

-

.\ 868 ;;: __ ')

\

---

-

37B$'M8
'514.$0
562$632 .
648$489
135$879

,

672,B5 I

85 G30,.17

I

15() t56 I

1.601.69

--

!297 I

264$OilO

._k

118i,

179/)0

712,fJ7
85 2G

1.iigl

49-i$205

2:119 ;? I

177.10 I

49,12

476,35
454,53

I

'"' t lil

I

12'-)1) 92
B 029,04
1 276,3 t
6930.62

_

111,54

--1:5.8', \

1.687,24
2 nU't.8fí
1O.07li 97

,

3.720 B4
4.mn77t
2,448,Gl I

I

fi 955,H9

1:H53$:N:O

-+.:..

ô1[),2Ó 

I
I

22'101'

658,07

220,1>125

.,-,_,,:Up

"'

1.831,32

56$910

1 875,44 ,
2161,63
1;):l,ÇlS '

143,60

2.814,38

30$730

3:284$484
1:956$612

I

2.446,39

247$350

1.920,99

630,On

38,50

2L$4.75

8,o01,6°1

-1;:.' ('" ()'.) I

240$375
717$720
68$418
221$364
100$á15

638$253

762,65

B29,47

170$700

203$700

437$32

424$200

S;lo Fnuci,eo

Trezr ,lo Milio

451,62

67$650

1:752:)33117

G06,00

li 2no 87
11530

94,35

3:086$75>1

238$962
744$170

13,G5

124m .66 n200

2.609,42

1:631$970

273$1>0.5

737,88
33505

--

2,377,75

Observações

I

285,68
62,86
1.331.36
1.234,36
505.15
407,20
1.413,06
1.617,62
33,00
!J.360,70
1.142,29
61,60
4.961,34

3:2GO$391
2:358$968
1:;35$023
2:0$217

228,06

101,85

--

455 dt' 1916

30$000
994$695
90:tl>600

2,392,4,0

56.00

04 de 1902

-

14-29 de 1914- ai

2:359$854
180$780
1:835$'178
2:075$955

130:$::l9j

400$;)75
222$705

80125

1.451,61

,Lei 468

--

370$311

40,'10

318,15

,

381$465.
4S7$8!'í4

lH4$37D
(i13$389

10.280,1S

ri ano Per"i'a

Gariljaldl
Ig'nacio LnstOf,'1
.r.,ão Ner;rão
Josr Bonifueio
•
Lonreiro
M arrchal Oeodoro
Floriano Peixoto
)lisericrrdía
Paula Gomes

I

1234,37

-

T ,I fI RI lIa Lins
!'e,lro'<1

Lei 285

: :llACAD .\1\1

m.  '2 300 rs,

289737

5439,93 j

876,27

._-

2.811$053
422$107

302,00 I

413,fJl
101,rJ7

I

Arels i.entas pelas le1s

2:386$475

100,00

Cruz Machado
[le,emb. Ermelino de ;,eao
I)esomb;jj'cu<lor Mata

n _

2:291$541

6.019.85

OU,70

Tiradentes
Zacharias

«

3,273,(;3

.

Senador Correia

I

542$570

572;25

.Municipal

,\

m. I. 1$500 , m. I. 2£000

1.271,55
1.626,28

1300.15

Dl'. Theodoro Bayma
do Passeio
Carlo Gomes
Coronel Enéas
Dezenove de Dezembro
Euphru,io Correia
General Ozorio

1---- LEI 4lR

m ,,) rs

D. Pedro [[

Dl'. tlllricy
Dl'. Vicente l\Iaehado
Louren" o Pmtu
Presider te Taunay

Importancia a pagar

1 __:;_._I:ARALLELEPII'ED05

)

I

Alameda

N. II

62ll,72

38,22

45:256$().i61. - 21.702.24

52.608,37

.£jilriano G. G01ll1,n
Engl'nheiro Dil'Qçt61' Gel'al

--

DECRETOS

DECllETO N.

138

() Prpfeito do l'IIUlü"ipio da Capital, f,PllelO em vi/'a

o ('ont.rapto ele ea1'lle vprdr firmado ('(11]11 o sr. dI'. Santía
g'o 1\1. CoUe, rfi G t, .1 an"iro dI' 1920 r transferido á The
outh Brasili[,ll nailwa's Co. Ltd..
rm 7 (lp !\laio (ln

J!lrsmo aUHo r {'ollstant r do rf' lcetivo
l'ando

qur

rm

<10

6

aqurlla

companhia,

('01Tl'rntp.

tem

termo, e con<;idp

trrminanelo

drefipenha.do

E'

8ru

rontraeto

cumprido

e0111

rrlllm' de'E'l11pel1]10 ,as obrigal}õrs
edabdrric1as no i11 s
mo rontrar.to e ronRi,lrrando mais a Co,1vP])irl1"ia em ml"
ter aqnellr st'niço

qne ,atp agora tpm sido feito com [j";

l1r(E'i':sari'às prE'H'ripr0r"

determinadás p't'la IIygiE'ne 1\111

nicipal r mais aindá qnr a artnal rompanhia manif,E'stolI

(lE'cj'os dE' c1E'sistir do Sél'viço de transporte dp carne", ],)

que deixou de insistir em virtude
rom

eta

Prrfcitura,

da combinação prsoal

resolv,e prorogar por mais

4

anno'>

o 1'8frri<10 contrac.to, a contar de 1° de .Janeiro em dian!',
'"
ri

'I

:1'
I

iiicallc10

estr

meFlmo

arto snjrito á

approvação

do

Poder

IJc,'g'i"1 ativl' M uniripal.

Gabinete da PrE'feitura
.TaJwiro de 1020.

Municipal de
JOÃO

Curityba,

ANTONiO

15

de

XAVIER.

DECRETO N. 139

,

r
I

J

O Prefeito Municipal da Capital, usando das attrl
huições do seu cargo, e tendo em vista a informação da
Directoria do Thesouro e Contabilidade rlll requerimrnh
do fU'lccionario Manoel li'rrnanclcs dos Santos, continuo

1-

-
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dosta Prefeitma, rcsolw aposentaI-o 'em virtude de'. cons
tar do proecsso, que o requerente serv.io viMe e cinco (25)
UJIllO£; contados até 2, de Feveróro do

eorrellte exrreíeio,

1)(,'I'cebondo pelo calculo feito a quantia ue Rs. 1 :334$000
annualmentr.

Expeça-se o respectivo titulo para os devidos cUcito'S.
Gabinrto da Prefeitura de C urityb a, om 21 do Feve'
reiro de 1920.
JOÃO

ANTONIO

XAVIER.

DE('H,ITO N° 14:0

(\ Pr,'feito (10 l\Iunieipio da Capital, tendo em visla
a Li.j ll.

))0 (lo :31

fl'IlC"'ioll<Il<O

dt' .Janeiro lIHimo, r rC'llunrim 1'h dn

Alltonio Ri<:anl() (j!, asrimcntô, l'ro}ye ar)!'.

"l'ntal-o rom os vencimrntos de 3 :GOO*OOO annuaes, mar.
eado" por aqnella loi. IExpec;a-se titulo para os devirlos
effpitos.

Uabü1C'te da Prefeitura de Cnritya, em 2,1 de Fev,
roiro do 1920.
JOÃO

ANTONIO

XAVIER.

DECRETO :;\" 141

() PIA" ito lL, )111lli('ipio da Capital, trndo elO vista

a Hl'(,"ssidadr ela ligação daa<'tuai rua Hpllt YiallllU ('011'
a rüa. Capitão Som"Q Fraueo, t'utre a avenida do Batel c
a alameda D. Ppdro JI, tt'IHJ.O em vista ma6 qne o pro
101]g'UJI1C'lltO da referidal'na Bento Yiall11H attillge a pro
pripdad(" de Emilia 'Wceli:erlin, 'e considerando I'lais <FIe
.' m o fc.'hü111onio dt' um caminho pOl1CD nfaBta<1o dt's-;e pro
]rllg llTlPllt'J a Profeitura püdorá obt(,l' tlu rcspt'divos visi
nIto'l lIax LJu 1111 c Franr;"C'o Chrispim a importam'ia tlé'

1 ::'00$000 ('UIHO pa:alllonto de seu valor, Re"olve' comi

cl(>i'cll' (1f' lltilid:H10 fmbliea, pnt'u n fim <le t'j' ck",apruprÍ'l
(al;niga\'('l ou jnc1iralm(l1t.,
11 }JHl't0 da rCLer:dil Pr.).

-,

1l

_,

tH'il'dacle de EmililJ. Weekerlill para aquena abertura do

prolúlIgamcnto da dita rua Bento Vianna.

GabinC'te da Prefeitura de Curityba, em 21. de Fleve

1'ciro de 1920.

JOÃO A:NTDIO XAVIER.

DECH.E'l'O N° 1

. O Preft>ito }Iunicipal de Curityba, Uapital do tEstado
do l'araná, consIderando que na ve.rba "Exereicios Fin
d();,", S 2(ju do Orl,i<lmelJto vigente, não se acha consignada

a respectiva importancia a ser

despendiJela, e tendo em

\<sta, que varios funecionar.:.os, não só elo Quadro como

extL'<lllumrrarios, ainda não se <lcham pagos dos seus venci
mrntos ,correspollelenVesa exerciciosanterior'es, e que' exi::,

tem por pagar divf'rsas contas proveniente;; de ser\'iç,)s

[xecntael()s e de materiaes

fornecidos para o l\iunieipiu,

dUl'ante os annos de 1913 a 1919, resolvc' abril' um credito
de trezentos eontos <le reis (300 :000$000) á l'eferic!a ver
ba, para attendct, a essas clespf'a.s, dnrante o actual ext'l'
deio, utlÍzanuo-se' p'dr<l isso da 'auto'rização cOlltda 110
ad; 13 das DiSPOsições 'Iram;itorias da Lei Orçamentaria
em v.ig'Ol'.
.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi.

tal do Estado do Paraná, eni' 8 de l\Iarço de 1920.

J. MOREIRA GARCEZ

DEOHH'fO N° 2

o Prefpito iVIullieipal de C\ll'ityba, Capital do Esta
<10 do ParalHí. tendo em y:<;ta que ('li virtude da Lei n.
:142 A (/l' l dI' !'):ltubro dl' unD. fieotl {'),;taie!e.. i lo qth c.:;;
fllJ1Ccionilrios da Dircetoria Geral terão dirf'ito á prrcel1
tag('111 dt' 7 "l° sobre aeobl'ança da Divida Activa, e eOIl

sielerando q Ul' a b.; Orçaml'ntaria em vigor não ronsigna

V( rbll para ,1l1telldr]' ús despesas assim dp('orrentes para o

l\Junlt.ipio, resolve (fd referendum da Camara Munici.
paI, abrir um çrt:dito extraordillario da quantia de vinte
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contos de reis (20 :000$000) para effectuar o pagamento.
da referida porcentagem durante o actualexer,cicio.

Palacio da Prefeitura JVlun!cipal de Curityba, Capi
tal do Bstado do Paraná, em 12 de Abril de 1920.
J.

MO,ª,EIRA OARCEZ

DlmCRETO N° 3
o Prüieito Municipal de Curityba,

Capital do Esta

do do Paraná, usando da autorização contida no ar.t.

13

da Lei Orcumentaria em v:;gor, resolve ,abrir um crredito

extraordina.rio da quantia de dez contos de réis ... , .....
(10 :000$000)

para

attender ao pagamento

de; porcenta

gem a que tiver direito o sr . ..Antonio de Barros,
como
Thesoureiro da Prefeitura Municipal, durante o exercicio
vigenté, na forma do disposto no art. 9° das Disposições
Permanentes da Lei n. 430 de 11 de Novembro de 1914.

Palacio da Prefeitura Municipal dE! Curítyba,

Capi

tal do Estado do Paraná, ,em 2(j (}e Abril de 1920.

,J. MÓRElRA OARCEZ

DECRETIÜI N° 4

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, usando da autorização contida na Lei n. 322
de 31 de Julho dc 1912, e t;endo em vista as informações
,em documentos appensos ao rieq uerimento do Cohtrudor da
Directoria do rl'hesouro e Contabilidade dl'sta Prefeitura.
sr. Benigno Lima Junior, r.esolve abrir um .credito extra
ordinario da quantia
dE' quinhentos e cincoenta mil réis

(530$000), para aUender,no corrente exer.cicio, ao paga
lnento da por(wntagem a que o

mesmo tem dir'eito por

contar mais de dez annos de serviços prestados ao Muni.
.cipio, a partir de 27 de Fevereiro do corrente anno.

P,a,lacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi
tal do Bstadp do Paraná, em 21 de Maio de 1920.
:

[

v

J. MORIDlRA >GARCEZ

_
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DECRE'l'O W 5

,

/0 Prefeito Municipal de' Curityba, Oapital do Esta

do do Paraná, usando daautoriz,açiío contida na Lei n.
560 de 27 ue Abri:l do corrente anno,resolve abrir um

credito extraordinaro no, valor de quatorze'contos e qua
trocentos mil réis (14 :400$000) para attender ao paga
mento .das porcentagens a que têm direito os funceiona ..
rios da Directol'ia do 'l'hesouro e Contabilidade e de accor
do com o disposto no art. 10 das Disposições P,ermancll
too da Lei :n .523 de 1919.

PaJa.ciQ da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi

tal do Esta{lo do al'aná, em 21 de Maio de' 1920.
J.

KORIDlIU. GÁRC.Ill£'

DECRlEtl'O N° 6

o 8uly,tituto PlU exercicio do PlleDeito Munidpal de
Ourityba,

Capital do Estado do Paraná, tendo presentl'

a petição de alguns proprietarios de charutarias e café,;,
em que pe-delll tornar extensivo aos seus estabelecimentos o
 2° .ao art.

122 do Uodigo de Posturas;

Oonsiderando que o plano de Lei que mandava appE
cal' a esses pstllbeleeimelltos as disposições dos supraeita.
dos artigo e  foi approvado unanimiemente pela Camara
Municipal;

Colls!lll'l'anc1o que o referido plano de Lei não recoJ

beua sancção do Exmo. Sr. Dl'. Prefeito Municipal devi

do á abreviatura "etc" que segue ás palavrascigarra:rias
e charutarias, ampliando vagamente de modo a ficar su
jeito o texto da IJei a diversas interpretações perturban
do

a

administraçàlo

Municiipal 'e

comseqUJentemente ,00n

trariando os interesses do Municipio;
Considerando finalmente que' nenhum p-rejuizo tra
ao 11Ul}ieipio Q deferimento do requerimllto dos suppIi

cantes,

Decreta,

ad referendum do

,PodCT

Municipal:



Legislativo

<I,

_

122

_

Art. l° - São at:rpleuveis ás' cigul'1'arias e charuta
rias as disposições do S () do at't. J212 do Codigo de Po.stul'as.

Alrt. 20 - Picam restabelecidâs alO" di"llosições da Lei
u, 4D5 de 3 de Nove'mbro de 1917, excepto quanto ao fe,.
l,!lamellto das bàI'hearias,Hos sabhados, o qua sC!rá regu
lado de 11C:C'ol'do com o al't. 122 elas Posturas Mnncipaes.
Art, ;lo _ Revogiítn-se as disposições em contrario.

Pal!leÍ:J da Prefeitura .Mllnieipal de Curitybu,
tal do Estado do Paraná, {'m .) de Maio ele 192{).

Capi.

FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES

10 Prefeito .:\Iunicipal ele Cnrityba, Capital do Esta
Par'aná, usando da autorizaão contida na IJ('i ]1.

{lo (lo

ii::i8 de 27 de AbrlÍ'l do ,comente anno, ,rCSlolve abrir um cre.
dito

extraordinario de tr('s ,contos elUZi'utos e sessenta e
sris mil sciscl'ntos e cincoenta réis (3 :2G6$(50) para at

t>f'ndrl' ao pagamento dos vencimentos do lV1llelico lV1uni
cipal, durante o actual exercicio, a contar de 14 ele Junho
do corrente anno.

Palacio da Pr,eí,citura J\Tunicipal de

C nritJ'b a ,

Capi

tal do Estado da Paraná, em 7 de Agosto de 1920.
J.

MOREIRA GARCEZ

,j,

DiECRETON° 8

10 Pl'cf('itoJ\I11ltLcipal ele Gurityba, Capital elo Estado
do Paraná, lIsando ela autorização contida na alinea b da
IJPj n ..)6.0 dr 27 de Ahril do eOlTent'8 Hnllo, resolve abril'

um cl'editoextraordi,nario da quantia de dez contos de
réis (Rs. 10:000$000) para attc'nder ao pagamento elas
porcelitagens a que têm direito
os funccionariús da Di-

1_
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rectoria GemI, de accordo com a })ei n° 542 A de 21 de Ou
tu1.Jro de' 1919,

Palacio da Prefeitura l\Iunicipal de Curityba, Capital
do ,Estado do Paraná, em 12 de Agosto de 1920.
J,

MOREIRA GARCEZ

DECRE:TO N° 9

10i P]'('feito ::\funicipaÍ de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, tendo em vista o requerido pelos Directore's
das .F\l('lllelad(' elc Dilleito c ele Ellg'e'nh1m'ia deste' .Estado
e cOllsid 'l'll.ndo que o reconl10ci'me''nto dessas Flaculdades
]Jlllo

Governo F'e.d'l'ral 'contribue sobremodo pal'a

o prÜ

gl'CSSO (1L:sta Capital, por isso que' eleva notavelmente o
nível intelhwtual ela <:.oLl<.!('tiviclacl(
tomp)

<Im'

umtitue Ulll

dos

eUl ityb,llla, ao mC>;lllO

mair):'cs elf'mcntos para

o

engrandecimento do l\funicipio qlle assim terá a sua popu

lação scnsivelmentc augmentada, e USêLndo da autor,ização
(rJl1tida na nline(t 1/ d() ' " do arL

27 de Abril do corrente anno:
Art.

]o

1" da I lci n° 560 de
Decreta:

F'ieam concedidas W:i subvcn\:ões

annuao:>

de 1  :000$000 (doze contos de' réis) e 15 :000$000 (quin

ze<:.ontos de réis), respectiV<llllcntc:, ás F'aculdades de Di
reito d dr Engenharia do Estado do Paraná,
.A,'1,t. 2° --- Para attendcl' a esses pagamentos, durante
o :!o :irlllesÍl't' do corr:rllte rX"el.C'il.io. fil:.a a1.Jl'rto o vl'pditll

e.."tmon1inU1'io
mil réis).

Art.

dr 13 :300$000

(treze <'outos e quinhentos

3" --- Heyogalll-se as disposições em contrario,

Palado da Pref'l'itlll'a ::i111nil:ipal de Ullrityha, Capital
<10 Estado do Paraná, em 2 de Setembro de 1920.
J, M<l>REIRA GARCE

ACTOS

AC1'ü N"

266

o Prefe.ito do MunC'ipio da Capital, usando das at

tribuições do seu C'argo e tendo em vista a Lei orçamen
taria a vig<.mar liO corrent exercício, nomeia Os empre
gado,; Edm,llllllo de Oliveira Aaporski
E'.J oão Fagunrles

Barbosa para auxilia-res da Dir('(.touia Geral e Lufrido da
Casta Cabral para o ('urg-o dfE'ctivo de 2° official da Di

r'C"C'tol'ia do 'fhe'somo e Contabilidade, .per('ebendo os no
mead0s Os vE'ncimentos mareados pela referida Lei.

Gabinete da Prefeitura

Municipal

de

Curityba,

em

2 de .J aneirú de 1920.
JOÃO

ANTONIO

XAVIER

ACT,i()I N° 267

o Prefeito do Municipio da Capital, usando das attri
buições de s€u cargo, nomeia o .guarda fiscal a pé Abilio
Brandão para guarda montado do lVIataclouroe para g'lal'
daa pé o cidadão Arthur l\I1111er,
com os vE'llC'imcnto;;
llHll'C'ftd0S em Lei.

Gabinete da Prefeitura Municipal de

Curityba,

em

2 de Janeiro de 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER

A:CTO N" 268

o P:rpfeito do Municipio da Capita!l, usando das at

tribuiç,ões de seu cargo, concede a Carlos Weigert F'ilho

_

'.
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vrterinario do Rocio, no'w'nta dias de lieença para tratar
ile sua sand.e, conforme r,equereu e na forma da Lei.
Gabinete

da Prefeitura

Municipal

de

Curityba,

em

2 de JalJ(' iro de H' 20 .

J'oruo

Anton() Xavier.

ACTO N° 269

o Pl'E'feito do l\11111ieipio da Oapital, concede aoguar
da Bonifaeio de Siqueira. trinta dias de f,erias na forma
da I.JE'i.

Gabinete ,da pr.cfeitnra
2,2 de Janeiro de 1920.

Municipal
JOÃO

de

Curityba,
I

em

ANTONIO XAVIER

ACTO N° 270
lO Prefeit,o do 'funieipio da Capital v:erificando qlll'
o. c.mpl'E'gado I.Juiz Pinto da Rocha nomeado fi 29 dE' Feve
reiro de 191 (j para encarreg,ado do re,rca,do do Batel, (1l'

eujo lagar foi dispensado e clE'signaclo por acto de 8 de ,Ta
l1E'iro de 1917 para auxiliar
da fisl'alização e posterior.
mente mandado servir por minha ordem junt.o ao Sr. Di
rectol' de Hygicnc lVfuniripal, rm cujos .serviços se tem (01).
sOl'yado até esta data, resolve ef£ectival-o como escriptu
ra1'i'O d'aquellt:i Diredoria Ciom !os vencimchtos Imarcad'os
na J;ei orcamentaria em vigor, contando-se de 1". de Ja
neiro do corrente anno em diante.

Gabinete da Prefeitura Municipal de

Curityba, em

22 de J,aneiro de 1920.
JOÃO ANTONIO

XAVIER

ACTO N° 271
o ,:pref'ei,to elo 1Ulmieipio da Capital, usando das at
tri1>ui<;ões de s,<'U cargo nomeia para o cargo de auxiliar

do Deposit,o de Inflammaveis, ocic1adão Manoel Antonio

\

\
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l3ittellrcurt, pcrl'dH'ndo os vencimentos

marcados na Lei

'orliamentaria.
Gabindc da nrrefcÍtllnL }Iunicipal de
14: de F'evereiro de 1920.

Curityba,

JOÃO ANTONIO

em

.

XAVIER

I

A,CTO No 272

o Prrfl'ito do :Ylunieipio da Capital, usando das at
triblüçõ'eS cll' seu cwrgo, nomeia \. eirlac1iío Joiío Mar'lues
I{ibas pata 'O :lugar de cmltinuo da 8riCí'ctaria da Prdei.
t.lll'a, na V:lg'tl de ?lTanoel ]<'rl'Jlêlndes dos Santos, pela aIJo

srntadoria concedida
percebendo

c,

ao ml',:mu por decreto desta

1l01llPado

data,

(' vC'll'imentos marcauol:> por Lei

('ol'çalll(.ntarÍ'a.

GahinE'te da Pr<Cieitmu :'.lunieipal

de

Curityba,

em

1 dr FevPl'riro de 1920.
JOÃO

ACTO
()
,\;C'l1

ANTONIO

XAVIER

N° 273

P,rrfrito do l\Iunic'ipio nsa,ndo das attribuições de'

C'c:11'go, ]lomcia o cidadão

Diogo Vaz Lobo

para o 10

gar de Fiscal de Boncls, na va''1t de Antonio Ric'ardO' Nas
'('iJltrllto. apo;;ell,tado por decreto desta data, e para o 10

g'a;r' de F1iscal Geral do Quadro Frbano {) 'actual Inspec
to]' de Ve.llÍl'ulos Bernardo Sabatke, percebendo Os !lomea
dos os

vl'l\('imentos que }]18:S competir'cm por Lei.

Gabimte ,da Ptdeitura :Municipal ,de

Curityba, em

2:3 de Fevereiro de ] 920.
JOÃO ANTONIO

XAVIER

AO'PO 'N'°274'
() Prdeito do Lunicipio concodeao Official da Di
l'('etol'ia elo 'l'lJr'8üUl'O (' Uonlnhilidaele, Lufriclo ela Costa
('<lbral, Li dias (1(' liC'C'nçac-ünforme requereu.

U ahinr'í'<' da 1)i'L'feÍt Ul'a hllli(;ipal d:e CnritylJa, em
:'> d.' Ji'eYl'1'eil'o cC' lD20.

JOÃO ANTONIO XAVlE,R
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AC'l'ü N" 275

\0. Prefeito do Innicivio, llanelo elas attribllições elo
.eu ca,rgo, l'rmo;ve para o logar dI<

lnspector

de Vehicu

los o artnal gumela F'eli'cil).no Correia de FreilJas JuriioJ.' e
pantl'nclll'l'(-gado da IJilllpeZa pal'tcnlar, Q cidadão Jos0

Diane, rOIlW gnarda montado com mais a gratificação ele
:íO:1;OOO para :mu locomoçií.o durante o conc'nte exercicio.
Gabinct,e da Prefritura l\lunici'palde
23 de Fewreiro de 19,20.
JOÃO

Curityba,

ANTONIO

em

XAVIER

:..'\01'0 1"°2,76

O P.refeito do 1111ü(;ipio da. Oapital, a pedido, resol

ye exonerar das funcçõrs de fiscalisação do calçamento, o

cü1adão A'fonso Cicero Sebrão, nomeado por act9 de 21

de Outübro de 1918,

Gãbillete da Prefeitura l\Iulllicipal de

2:3 de Pevereiro de 1920,

Curityba,

fim

JOÃO ANTONIO XAVIER

ACTO N° 1

10 Prefeito Munidpal dê Curityba, Capital do Esta

do ,do PIll"'Nlá, nsando dasattl'ibuições que lhe são rOllft}.
l'il1a8 PQr Lei, r te11(10cm vistarec111úr ,a despesa do Mu
llicipio de modo a accommodal-a dentro do orçamento vi
gentr, re8')1Yc dispemmr des sr\'iços ela Prl'feitul'a, tu(lo>;

os funcrion8rios, extranumerarios que percebem ,E\Jctua1mCll
t,c vCll(limrntos ou .gratifica\:ões llPIO 1'hesouro l\1:unicipal e,

ao mesmo telUIH);, C'xtingue todas as commissões que actual
mente cstiiv srnela desemprnh'adas por funcciollarios
Jo

quadro, rr\'trt,rndo os mrsmos 1H11'3 E'US l'c.spC'l'tivas l'ê1l'gos
pffertivr,<;, ('f' ando dpsta data em diante o dirrito á prl'
r('piío elr ql'alquel' gl'atifit'a<!iío a'flcli-r'ionuil qnf lh!,s tem <.::ido
abonada

por tars commissões.

PIMario ela Frpfeitura l\1tmil,ipal de. Cllrityba, Uapi
tal elo Estado do Pat'l1nú, Plll Ü de Março de 1920,
J,

MOREIRA GARCEZ

--

.-'-

\'
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AC'UO N° 2

'\i

'o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Esta
do. do Paraná, tendo em vista que, em virtude do disposto
no artigo ] 0° dais Disposições Permanentes da Lei Orça
mentaria vigente, ficou a South Brasilian Railways Co.
IJtd. dispensada do pagamento das cotas para fiscaliza.
ão, por dois annos, rrsolYe como
medida de economia,
dispensar do cargo d.e li'iscal de Bonds o sr. Diogo "Vaz
Lobo, e ao mesmo tempo, usando da autorização constante
do àrt. 7° das mesmas disposições, supprimir .esse earg.
cujas funcçães serão, desta data em diante, desempC'nh;r

das cumulativamente pelo sr. Inspector de Vehicuos, sem
direito á percepção de tlUalquer gratificação addicional,
a1ém dos vencimentos do seu cargo.

Pala mo da PrefeitUl'a :.Ylunicipal de Curityba,

Capi

tal do Estado do Paraná, em G de Março de 1920.
J.

MOREIRA G.A!RCEZ

ACTO N" 3

IÜI Prefeito Municipal dct Curityba, Capital do Esta
do do Paraná,atte'ndendo ao requerido pelo SiI:. Francis
Ira Perei:ra da Costa, resolve exoneral-o, a pedido, do car
go de Ajudante do Fiscal Ger.a!.
Palamo da Prefeiturá Municipal de Curityba,
tal do E'stac1o do Pnraná, em 23 de Março de 1920.

Capi

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 4.

\0 Prefeito Municipal ele Curityba, Capital do Esta
do elo P,araná, usando elai'! attribuções de seu cargo, re
solve rrmover o funcciollario Oscar j<-'erreir.a dos Santos,
'artnal DaetiJpgrapho ela Secreta:ria da P:refeitura, para
o logm' de Ajudante do j<-'iscal GerUll, pc'rcebendo os ven
cimentos marcados em Lei.

_
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi

tal do Estado do Paraná, em 23 de Março de 1920.

J. MOREIRA GARCEZ

A:C'f101 N° 5

o Prefeito Municipal de Curityba, Oapital do Esta
do do Paraná, usando das attribuições de seu CaJ.'go e como
mcidida de economia, resolve, de conformidade com a au
torizaçüo contida no art. 7° <las Disposições Permanentes

da Lei orçamentaria em vigor, supprimir o lagar de Dac-
tilog'l'apho da Secretaria da Prefeitura.

Palacio da PrefeitUTa Municipal ue Ourityba, Oapi

tal do Esta<lo do Paraná, em 23 <le \larço de 1920.

J. ¥OREIRA GÇ).Ez

ACTO N° 6
o Prefeito Municipal de Curityba, Oapital do Esta
<lo do Pm'aná, usando das attribllições de seu cargo, re

solve exonerar a pe<lido o sr. José Bialle, do cargo de Guar
da J!'iscal.

Palacio da Prefeitura l\1unicipal de Curityba, Oapi
tal do Estado do Paraná, em 23 de Março de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ
..

-'"

ACTO N° 7
_-L•. ,: .É,Q

O Prefeito :!}1unicipal .dc Ourityba, Oapital do Esta
do do fara,ná, usando das attribuições de seu caJ.'go, resol.

ve nomear para o logar de Guarda Fiscal montado <I sr. ::\la
noel Ribeil'o de Macedo, percebendo os vencimentos mar
eados em Lei.
Palaaio da PrefeitUTa Municipal de

Ourityba

Capi

tal do Estado do Paraná, em 24 de Março de 1920 .
.r. OªIRA qAROZ

:::liII

-
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AC'PO N° 8

Q Prefeito :;\lnniripal de C1l1'ityl111, Capital do Esta

(10 ao tpii'f"íl:ll'Íl,'nsa,ll(lo das attribuiçõeR de seu cargo, con.
coeele na forma do H,rgulamt'nto em vigor. ao
da Directoria Geral, Sr. A,ntonio .Jnlio dos
senta dias de lircnça para tratamento de' sua
fOrme recplerê\1 e de acconl0 com o attestado

Ananuense
Santos, ses
sande, con..
medico ex

alibido.

Pii'lacio lIa Prefeitn:ra111.úíicipal de Clll'ityba,

tal do Esfado do l:>ll1'alllí, (>1l1 9 (le Abril de 1920.
J.

MOREIRA GARCEZ

'0, Pncfrito. 111111icipal dl' Onritybll, Capital
([o

do

Paraná,

lll'estaJ1Íl'

ao

co:clacEw

ter

conllP'eimento

pqranaense

SI'.

Oapi

do

do Esta.

fallecimento

Coronel

João

do

Tobias

Pi.nto Hebcllo, e tomando Íla Urvida considr'ração os valia
,';os serviços que. o mesmo prestou a este ':\lunicipio nos
el(!vaelos postos ele Camhrista ê de Prcsitlt'nte da -Camara,

em "arias legislatnras, resolve, como lomnellgelÍl ao illus
tre morto, suspender por hoje o Cxp('c1ientc desta 1'l'efei

tnt'a e determina qne clnrantl' dois dia;; seja h1asteada a
hund<>ü'ü dolEstado, em fuuel'-al, no edificio elo P,aço Mu
lIidp'a1.

Palaci:o el{t ':Pre1'eitnra l\Iunicipal de Cl1l'ityba, Capi
ta 1 ,elo tEstado elo Parallá, em H) ele Abril ele 1920.
J.

MORErRA GARCEZ

ACTlOI N° 10

O .811iJstifllto em CXPl'cicio (lo Prefeito Municipal de
CI1l'it'bH. Capital (lo Est'iic1ó elo Pal'aná, u<;imc1o das aítl'i
1111ições clp seu eargo, l"esolv<.>- exoner,ar a p€'lliL1o O sr. A 1'
th l1l' ilIull"r do eal'g'o ele Guarda I<-'iseal,'c uomear illtl'ri
1Hlmcnt", l)aru Sllustituil-o, o cidaeliío
G.abriel Ayrs .rlo

Nas\:imrnto, pCl'rebeüc1o o .m0'S1l10 os veueimentos' marCll
dosem Lei.

.


'l

,

/

_
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PalaoioJ da PrefeiJ:,ul'a ::'(\lniçÍpal eIr Curityba, Capi

ta,l elo Estado do Par,aná. (lIIj. J de ::'1aio ele 1920 .

.FRf\NCISCO DE PA.ULA GUIMARÃES

ACTO N° 11 '
O. Rubstituto ('In eXE'reieio do Pl'rfeito Municipal :1<'

C'uri1'ba, Capital {lo IElsbdo do Paraná, nsanelo (las

at

tl'i1>uiçõe's ele Sl'n ('al'go, conC'relr ua forma elo Regulamento
em Yigol', ao auxiliar elo :Fis\!al ele Obra>:, r adnal elllll'I'("

frado ela l,impeza Publica, fk. Benlo 'l'abol'ela Ribas, trill'

la elias ,UC' f(,'l'ias, ('clllfOlnc rNjUerrn.

Palacio ela Prefeitura, lVIuuieipal de Cnrityba, Capi
tal (lo Estado do Paramí, Pl}} 12 cle J\Taio ele 1020.
FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES

ACTO N° 12
o Substitnto em ex,el'eieio do Prefeito ::'Iunioipal (le
('lIJ'ityha, C'ap.itaJ do EtildÁ) clQ Pa.ra.ná, nsallelo elas ato
tl'ibuiçõC's de sen (',ll'go, eoneecle na forma do HC'gulmnC'n.
to ,em vigol',' ao Amanuellse ela DirC'(.'toria Grral, RI'. An
tOllio .Tulio dos Santos. sessenta dias d-p liC'pnça, para tra
tamento de sua salle1p. eonforn1(' l'eqnereu e ele aeC'ordo com

o att(lstaelo 111l'eliC'o r'xhihioo, C' em prOl'ogação a qur 11lr foi
('ollC'relidll por aC'to. n. 8 0(1 !) d" A bl'il (lo C'01'1'rllte a \111 o .

Palaeio

elll

Pl'efri111l'a

1\IllIlici pa lclC'

Cnrityba,

Capi

tal elo Bsillelo do Pllrllná" em fi 'ele .TaJH"il'ü de 192,0,
FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES

ACTO N° 13
o Substituto em exC'rcieio .do Pl'rfeito Municipal de
C'urityha, Capitlll do Estado do Paraná, usando das attri.
bnigões ele seu

C'al'go, ('c)]]c'rt1e na forma do Regulamento

em vig-or, ao auxiliar do F'i:-:('al ele Obras e actual encarre

ga(lo cl, Iiimp\'za J>l1blicll, Sr. le)lto 'faborc1a Rl.bIlS, triJl

til elias de Jiecnçll, para tl'atlllllCllto de sua Sllullll,eollfv,..
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me I'('(Juereu .e de accordo com o attestado medico exhibido
eem prorogação a que lhe foi concedida por acto nO 11
dr 12 de Maio do corrente anno.

Palado da Prefeitma Municipal de Curityba, Capi
tal do Estado elo Paraná, em 18 de Junho de 1920.
FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES

AC'DOl N° 14

o Sub"tituto em exercicio do Prefeito Municipal de
CUl'ityba, Capital do Estado do Paraná, usando das attl'i
lmiões de Sel! cargo, resolve exonerar .a pedido oSr.

])dmundo de Oliveira Sapol'ski, do -cargo de auxiliar da
Diréctoria Geral e nomear interinamente, para sub stituil.o,
o cidadão .João Scheleder Sobrinhio, percehendo o mesmo
os vencimentos marcados em Lei.

Palado da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi.
tal doElstado do PUTa:ná. e1n 26 de Junho de 1920.
FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES

ACTO No 15

o 8nhstituto em rxercic'io elo Prefeito Municipal de'
Cllrityha, Capital do Estado do Paraná, em signal de pC.
zar pelo fallecimento do eminente brasileiro Exmo. Sr. Dl'.
Delphim l\Ioreira da Costa.R,ibriro, ViceriPresidente da Re.
publie.a, Tcsolve, como homenagem ao illnstre morto, sns
]1('P,elcr por hoje, o expediente desta Prefeitma e determina
<{ne durante tres dias sejam hasteadas as bandeiras da Re
publicoa e do Estado, em funeral, no eJificio do Paço Mu.
nicipal.
'
! I ,
Pala:eio da

Prefeitura Municipal

de

Curityba, Capi.

tal do Estado do Paraná, em 2 de Julho d'e 1920.
FRANCISCO DE PAULA GVIMARÃES

,

-' iM-

"!,,,,

Palatcio da Prefeitura Mu';;.icipal. de Curityba, Capi

tal do EBtado do Paraná. em 22 de Julho de 1920.

FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES

AC'CO N° 19
o Prefeito lVInnicipal de Curityba,

Capital do Esta

do do Paraná, usando das attribuiçõs de' seu cargo, conce
de na form:a do l{egulamento em vigor, ao Amanuense da
Diretoria Geral e actual enca,rregado da Limpeza Parti
cular, Sr. Antonio Julio dos Santos, noventa dias de li

cença, para tratamento de sua saúde, conforme requeil'eu
e de acco,rdo com o attestado medico exliibido.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi
tal do Estado elo Paraná, e:m 10 de Setembro de 19210.
J.

MOREIRA GARGEZ

ACTO N" 2Í)
o Prefeito Municipal de Curityha, Capital do Esta
do do

Paraná, ,ao

ter conhecimento

elo failie'cimento

do

pre'Stantecidadão Sr. Guilhel"me Xavier ele :.\1ir.anda e to
mando na dev,ida consideração os valiosos serviços que o
mesmo prestou a este Municipio nos exereicios dos cargos
de Prefeito Municipal e de' Uamarista, resolve, como ho
menagemao illustre modo, suspender porl.' hoje, o expe

clÍ6nte desta Prefeitura e
determina que durante dois
dias sejia h1asteada a bandeira do Estado, :em funeral, no
edifício do Paço Municipaa.

Palacio da Prefeitura 1\'Illnicipal de Curityba, Oapi
tal do IEistado do Paraná, em 18de Setembro de 1920.
J.

MOREIRA. GAROEZ

ACTO N° 21

o 8ubstituto em exerciJCio do Prefeito Municipal

de

Uurityba, Capital elo Estado cloParaná, usando das attribui

çõés de sru cargo, concede na forma do Regulamento em vi
gor,ao Director do Thesouro e Contabilidade', Sr. Antonio

2.

_

135

de Barros, quinde dias (15) dias de ferias, conforme reque
reu em 7 do corrente, e designa para substituih>, o Sr. An

tonio Herderico da Costa, chefe de Secção,

durante o seu

impedimento .

Palacio da Prefeitura Municipal de C urityb a, Capi.
tal do Estado do Paraná, em 9 de Outubro de 1920.
PERCY WITHIDRS

ACTO N° 22

O P.r,eícito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, teÍldo na mais ,alta considc,ração os relevante

serviços prestados ú causa publica pelo integro magistra
do Presidente do Superior Tribunal de Justiça do Estado,
Dezembargador Joaquim Aintonio de Oliveira P<>rtes, hOll
tm faUecido, resnlve ,como lwmellagem ao illust.re' :morto
suspender por hoje o expediente desta Pr,efeitura e deter
mina que durante trcs dias seja hasteada a bandetira do
Estado, em funeral, no edificio do Paço Municipal.

Pa'lacio da Prefeitura l\funicipal de Curityba, Capital
<lo Estado <lo Paraná, em 16 de Novembro de 1920.
J.

MOREIRA GARCEZ
'1

>f .....

.,

011 tt.\.

..' ....,!
.....

AOTO N° 23
,., ....:' ..• u ......

O Pref.eitô :Municipal de Ourityba, Oapital do Estado

do Pa,1'aná, usando das attribuições de seu cargo, concede'
na forma do Regulamcnto em vigor, ao aG1;ual ajudante
do Fiscal G er,al, Snr. Manoel Vaz Lobo, quinze' dias de
licênça, pa,ra tratar <le. seus interesses, a contar de 4 do
corrente ep1 diante.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 de Dezembro de 1920 •
.1:. MOREll!o4 GARQJjJZ

1
1
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LBIS DE 1920

•

LEI . 4 A __ o ".'torizp '1 tI'PlJ"IferC'll('ia gratuita
.1<> Pl1l 10tr di' Ü'lTrnp á<)rit'dade Be-

IH fie eJft ... das Mereês .
LEI . :i;-;O

...

3

.

. . . .

. .

. . .

. . .,

;3

Proroga at!' O fim do aU110 a isenção

df' impostAs para os tt'rrf'llOS divididos

.em lote.<;
LEI :N".

"

.\ntoriza a aposentadoria do fisral
rir ])(.nd., ,\..1t '''1io Rich ril) do Na,sc'i-

mt'nto . .
LE [ . 3':' 1

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

. ..

4

3í2 __ Drll(\mina Boulrvard Ubaldino do
Amaral r rua RoC'kl'fellrr.
respectiva.
'IT'ente, '() .antigos ])oulevard Floriano
Peixoto e rua D. Prdro de Alcantara

4

L\EI N. 3j _ _ Prorogr o prazo par.a o rgistro r pa
gamt'nto, sem muna, das proprit'dade

sujeitas ao imposto dI' viação

LEI N.

.

.

..

551 _ DCÜ"l'mina o praso rfi que deverão
srr rxtrahidos os titulos de transft'rrll"ia

LEI N. 555 _ 1srmta do addiciollal de 25 DI" diversas rontribnic:õrs . . . . . . . . . . ..
LEI

N.

.1

:>
6

.):)6 -- Drtrrmina a i'ISel'ipc;ão obi'igatoria.
elo,> fnlwl.icpario13 da ('amara () da Pre-

,feitura na

('ai .. a clt' Srgmos. de Vida

"1

II

LEI No 557 - Autoriza o augmellto do numero de

Guardas e determina o provimento .dos

respectivos cargos por concurso

o

8

LEI No 558 - Autoriza a reorganização do serviço de
IITgiene Municipal, deaccordo com o
Governo dô Estado o o o o . , , o o

8

LEi N. 55£) - Estabelece par.a os opcrarios da Prefeitura o direito á aposentadoria o

.

o

9

LEI N. ,:560 - Autoriza a rporganização das divcr
sas sc'c'ções municipaes,

a abertura de

divc'rsos creditos, e subvenções ás .I!'u
culdades de DiL'eito e de Engenharia do

Paraná o . . o . . . o o . . o . '.

10

T..IEI N. 361 -- .A.utoriza a concessão de licença ao au-o
xiliar da Directoria Geral, Edmundo de
Oiiveira Saporski o o . o
"
o o

LEI N. 5G2 - Determina o feeamPllto das padarias
áos domingos . .

o . , . o . . . . .,

LEI N. 363 - Determina a applicação especÍéll de
diversos impostos o o . "

, o . . o o

la
11

11

LEI N. ,:564 - Drnomina largo Emílio de Menezes
e rua Dl'. Francisco Torrrs, respectiva

mente, o antigo largo do IObservatorio
e rua Amazonas ']'orres o o o . o . "

LEI N. 365

- Hevog.a a ]..Iei no 20 de' 4 de Setem-

bro de 1900 o

o

.

. .

. o o .

o

L1EiJ .\T. 5G6 - Reduz o imposto predial . o . . . o

12

13

Ul

LEI No ;)67 - Reduz e cancella di versas dividas da
h-mandade
eordia o ,

o

cla Santa
. . . o

Uasa de Miseri.
o . o . ,

14

LEI N. 5G8 - Autoriza a isenção do imposto sobrc

tel'l'ellOS não murados que incide sobre

cl Íwrsus lotcs pc'rteJ]{,('ntcsao SUl'. Da-

vid Antonio da Silva Cal'llciro , ' •.

15

lU
LEI N. .3G0 - Determiua o lau\}amento dos terre
nos do Hodo
viação
. . .

LE I .N.

sujeitos
. . . .

.

570 - Uaueella a diviela

ao imposto de
. . . . ..

10

da aia. de Lo-

. terias Naeionaes.

.

.

.

.

..

16

LI!} I i\. 571 - .B-'ix,a o imposto para os vendedores
ele generos alill1Pntieios de I" necessidade

Hi

LEI K. 57 - Reviga o art. Z1 da Lei n. 469 de
:!8 ele Outubro de 191G . . . . . ..

17

LEI N. 37:3 - Isenta (le impostos e taxas municipaes
os espectaculos
do Grupo
Dramatico

"Lopes Netto" .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

18

LEI N. 57:.J: - Estab(>lece as bases para clássificação
e lançamento do imposto
cio é officinas .

.

. ".

de commer-

.

.

.

.

.

..

18

LEI N. 575 - Autoriza accorelos com Pedro de Oli
veira Vianna, Luiz Jusi ,e D.

da Silva Pereira Lopes .
LEI N.

.

.

.

Amelia

.

.

..

37G - Al'bitra ao aferidor Luiz Hibeiro
de Andrade a gratificação de 1 :000$000

20
20

LI!}I N. 377 - Extingue porcentagens estabelecidas
em favor de funccionarios

municipa,es

2.1

LEI N. 378 - Abre o credito especial de 1 :000$000
para o pagamento da gratificação a que

se refere a Lei n. 576 deste anno '.

22

LEI N. 79 -.- Substitue o art. 20 do Codigo d,e
Posturas . . , . . .. . . . . : '.'

22

LE [ N. ,380 - Conta tempa ao funccionario Antonio de Somm Azevedo . . . . . . . .,

23

L,ET N. 581 - Autoriza a aposentadoria do Amanu

ense da Directoria Geral, Antonio Julio
dos Santos, c conta tempo ao Inspector

de
> •

Vehicrulos,

Fleliciano

Correia

clil'

Freitas . . . . . . . . . . . . : . .

24

IV

LEI N. 38:2 _ ![odiLca a taxa de calçamento .,

:2,1

LEI N. 583 _ Organiza o quadro dos funccionarios
Municipaes . . . .. . . . . . ..

26

IJ!EI N. 58.} _ O:rça a Receita e fixa a Despesa para

o exercicio de 1921

.

. .

.

.

.

30

RESOLUÇÕES DE 1920
RESOLUÇiO N.

12 _ Approva as contas apresen

tadas pelo sr. I'refe'ito Substituto, Cel.
João Antonio Xavier, relativ:as a sua
gestão . . . . . . . . . • . . . ..

75

RESOLUÇ.lí!O N. 13 _ Autoriza o estabelecimento
de uma tabella provisMia de preços dos
automovés de praça . . . . . . . ..

75

ItES0LUÇ.lO N. 14: _ Autoriza a construeção, na
.
rua 15 de Noyemhro, em casos especiaes,

de predios com 2 pavimentos . . . ..

RE'SOLUÇkO N. 15 _ Autoriza a concessão de um

excessb de terreno ao Sr. Augusto Hauer

7G
7G

RESOLUÇ Ã\O N. 16 _ Autoriza 'a o££'erta ao Gover
nO F'ederal de um terreno para a cons

trucção de um quartel para o 5° Bata-

lhão de Engenhària . . . . . . ..,

77

RESOHCCÃ,O N. 17 . Atltoriza a cessão gratuita
-

de um auto-caminhão para o Corpo de

Bombeiros . . • . . . . . . . . .,
RElSOL'CÇAO N. 18 _ Denomina "Largo Dl'. heo

78

sa e Desembargador :l\Iota .

78

dol'O BaY.\Ila, o largo formado pela inter
secção das ,ruas Aquidaban, Dl'. Pedro-

RiEiSOLUÇXO N. l __ Autoriza

a

.

.

.

concessão

de

terreno á l<ilial da Cruz Vermelha, em

Curityba, para eonstlu(.. ção de um nos-

pital de creanças

. . . . . . . . ..

REHOLUCÃO N. 20 _ Autoriza a concessão de li- cença a Euclides Requião para modifi-

78

v-

car

o predlio

Novembro

n.

30 d

rua

15

de
79

..

RESIOLUÇKO N. 21. - Autqriza a dispensa de emo
lumentQs devidos
pelo Asylo . Luiz
e

pela Filial

sileira,

ém

da

Cruz

VerIüelha

Curityba.

.

.

.

.

Bra-

.

.

.

.

80

RHSOLUÇÓE-S NÃO SANCCIONADAS
lVIodifil'a (j art. 122, do Codigo de Posturas .

. . ..
Isenta: do pagamento do alvará de licença contribuintes do imposto de Commercio e Officinas

::;J
85

Conta tempo ao funceionario Antonio de Souza Aze¥edo
Extingue

.

.

.

.

.

.

.

.

.

porcentagens

estabelecidas
fUTIccionarios municipaes

.

.

.

em

.

•.

favor

91

de
91

".

Proroga o prazo a que se refere o art. 1° da Lei n°
546 de 1919 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

94

Autoriza a aposentado'ia do Amanuene da Direcio
ria Geral, Antonio Julio dos Santos, e
conta tempo ao Inspector de Vehiculos,
:Feliciano Correia de Freitas . . . ..

D6

Autoriza a dispensar até o fim do anno as multas
,em

que

incorrerem

de impostos

os

contribuintes

muni<;ipaes.

98

Autoriza a disIJénsa de multas em que incorreu Hy
gina Celia Brandão Leite .

.

.

.

.

.

.

99

Autoriza a dispcmsa de, multai>
em que in,correram
Maria Werneck
e herdeiros
de José
Werneck . . . .
:. ..

100

Modifica a taxa de calçamento

101

vi

DECRETOS DE 1920
DECRETO X. 138 _ Proroga por mais;) annos o
contrllcto
pHm o transporte de carne
verde . . . . . . . " . . . . . . . .
DECHB'rO N. ]3!.l - Aposellta o Continuo da Pre

117

fritura, Manorl Fl'rnanc1c's dos antos

117

DECRWl'O N. 140 _ Aposenta o fUllccionario Antonio Hicul'Clo do Nascimento . . . . .

1113

DECRETO . 141 - Considt'ra de utilidade publica
a parte da propriedade de Emilia We
ckerlin nrccssaria para
a ligação das
rUlls

Bento

za r,'ranco

.

\'ianna

.

.

.

e

.

Capitão

.

.

.

.

Sou-

.

.

.

118

DECRE'l'O X. 1 - .Abre o crecl.ito extraorc1inurio
de
300 :000$000
á verba
E:Xercicios
:bindos

.

"

119

D ECl{ E'I'O N. 2 - Abre
o credito
cxtrllorc1inario
de 20 :000$000 para pagamento de por

C'cntagl'ns

ao;; fum ionarios

da \Dire.

ctoria Grral.
DECRE'l'O

N.

119

3 _ Abre

o (:rrdito

extraordinario

de 10 :000*000 para pagamcnto ao The
sOl1reil'o, l'.ntonio dc Barros. . . . . .

120

f'ECHE'l-'O K.4 - Abre o credito extraordinario de
5;)0$000
para pagamento
ao Contador
ela Directoria
do 'l'hrsouro c' Contabi
lidade, Benigno Lima Junior. . . . .

120

D EC'RETO

N. ,3 - Abre o credito extraordinario
(le 14- :400$000 para pagamento de por
ccntagens aos fUllccional'ios da Dirccto-

ria do 'l'hesouro e Contabilidade .

.

.

.

121

DEURETO N.

G - jlodifica, acl-1'p,!erenliltlHi da Camara :M"uni{'ipal, o árt. lQB de Codiogo

de Posturas .

'"

.

.

.

.

.

..

....

121


I

'''r.

VII

t.. \,.

DiECn,ETO N. 7 - Abre o rrrdito extraordinario
de 3 :6G$650
para pagamento ao J\fedieo Municipal . . . . . . . . . . . .
DECHE'l)O' N.

8 - Abre
de 10 :000$000
centagem; aos
ria Oe1'a,l . .

DEC'H,E'rO N.

credito extraordinario
para pagame'uto de por
fllnC'ciollarios da D ireC'to. . . . . . . . . . .

122

o

123

Q  COJlcede suLwuções anullHe's ás

lf'/I(,tildacles de Dit'eito e (le Engenharia
do

Parauú

nurio

de

e

all l' ('

o

l'l'L'dito

1:3 :,,)004'000

dali mesmas .

.

.

para

.

.

.

.

extraordi
pagalllento

.

.

.

.

.

.

123

-.
....,-t

.....

IACTOS DE 1920

,.)

."

tj ,',

,<,""o

ArTO N. GG - Xomria Edmundo de Oliveira Sa
pOl'ski
os

r rToiio li'agnnde.s

C'al'goSl

de

auxiliares

Barbosa para
da

[)irectoria

Geral l' Luft'iclo da Costa Cabral para
o de 2° Offi('jal da Directoria do The
souro (' Contabilidade .

.

.

.

.

.

.

.

.

124

A>Cl'O N. 267 - Nomeia Ahilio Brandão, Guarda
mOlltado

ao l\fata(louro e Arthur

lei:, Guarda a pé . . .

.

. .

.

niul-

.

. . .

12 f

ACTO N. 2G8  Con('('(lr. DO dias de licença ao vcte
l'inario ao Hoeio, Carlos ,Veigert Filho

121

AC'l'O N. :!li!) - Coneede 30 aias de ferias ao Guarda, Bonifaeio de Siqueira . . . . . .

120

AC1O N. 270 - EiffL'etiva Luiz Pinto da Roeha no
('argo de eseripturario da Directoria de

lIygicnc Municipal .

.

.

.

.

.

.

.

.

125

AC'11) ?\. 271 - omeia l\Iauoel Antonio Bittcn.
court para

o

cargo

de

posito dp Illflammavei

-

auxiliar do Dct

,

,



,

,
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VIII
ACTO N.

272 _Nomeia ,Toão Marques Ribas para

o cargo de Continuo da Secretaria da
Prefeitura . . . . . . . . . . . .,
ArTO N.

273

_ Nomeia Diogo Yaz Lobo para o

cargo de Fiscal de Bonds
ACTü N.

126
126

274 _ Concedl' 15 dias dE' linença ao 2°
official
da Directoria
do Thesouro e

Contabilidade, Lufrido da Costa Cabral

126

ACTIO N. 275 _ RE'move FPliriano CorrE'ia de Frei
tas Junior para o ('argo de Inspector de
Yeniculof< e José Biallc para <'ncarregado da Limpeza particular

127

ArT'O N. 276 _ Exonera, a pedido, Affonso Cicero

Srbri:í,o das func<1ões
calçamé:qtQ

AGTO N.

de fis<'alização do



127

1 - Disprnsa do"l sE'rviços da Prefeitura
todos os funerionarios extranumerarios e
rxtingue toda.s as rommis"lões dCf>cmpenhadas por funccionarois do quadro

127

ArTü N. 2 - Supprime o cargo de Fiscal de Bonds
e dêsig:ca o Inspectol' de Y'ehiculos para
accumular as funcções desse cargo

12';

ACTO N. 3 - Exonera, a pedido, Francisco Pereira
da Gosta do cargo de Ajuaante do Fiscal Geral

128

AGTO N. 4 - R,emove Oscar Frrr'E'ira dos Santos para

o carg'o de Ajudante do Fiscal Geral ..
A r'1'O N.

;j _ Supprimr o caro de Dactilographo

da Srrrrtariada Prefeitura . . . . . "
A(''[I'' N.

G.

"I',

_

12n

Exonera, a pedido, José Bialle do

rargo de Guarda Fiscal .

ACTO N.

128

.

.

.

.

.

..

12lJ

7 Nomeia .:Yfanocl Ribeiro de Macedo
para o f'al'gd de Gilarda Fiscal montado

1::: I

illl

IX
"

,

AC'1'O. 8 - Ur)nccde ,60 ditli de licença áo Amanueuse da Directoria Geral, Antonio Ju
lio dos Santos
AC1O N.

A(":':- N.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.

1 ';

.

9 -'-' Sil&pende o eXepedientee

estabelt:!cr
luto pr'o fallecimento do Coronel João
'l'obia" Pinto Rt>bello . . . . . . . . ..

}:):

10 - Exonera, a pt>dido, Arthur Muller,

do cargo de Gll,<'lrda Fiscal 'e nomeia, in

tcruwmPJJtp.

p,ar,l

S ) ..:titllil 0,

Ayres do Nascimento .

.

.

(}bl'jt'l

.

.

.

.

.

.

130

Acre; K. il - Concede 30 dias de ferias ao auxiliar
do Fi.;ral clt> Obras, Bento '1'aborda Ribas

1:31

At'ro N .. 12  'o1(':."dr 60 dias de lieenc:a ao Ama
nuense
da Directoria
Julio dos Santos. . .

Gt>ra:,
Antonio
. . . . . . . .

]31

AC'l10' N. 13 - Conced.e 30 dias de licença ao aUXiliar do :B'iscal de Obra"1,

da Ribas .

.

..

.

.

Brnto

.

.

.

.

'1'abor-

.

.

.

.

131

AC'l'O N. 14 - Exont>ra, a ped:do, Edmundo dr Oli
veira Saporski do carg-o de auxiliar da
Directoria (}Pl'al

c' nomria, interinamen

te, para substituil-o, João Pedro Sche1eder So1{ril1ho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

132

Ao'no N. '15 - Suspende o expediente e .estabelece

bto

prlo fallecimento do

Exmo.

Snr .

))1'. Delphim Moreira
da Costa Ribeiro, Vire-Presidente ela Rppublica . . . .

132

AC1'O N. 16 - Concede 30 (lias ele lircnça ao Continuo

Servente da PrpÍ"itura, João Mar-

ques Ribas e nomeia, int'erinamente, para
substituil.o, Sêuastião 1'lalloel Pereira.

AC'l'O N. 17 - Exonera, a p d:do, Fran:ii"co Ch1'i,,
pim da Silva N€'tto do rargo de leiloeiro

133

-

c&iiô:aL '.da .MuÍllc'palidade .c.. nomeia,
palIa tSllbstituího; ManoeL Joaquim
de
. Abreu

.

•

..

.

.



..

.

.

.

.

.

.

.

.

133

.A!CTO N. 18.- iIDffeetiva. Gabriel :Ayres do Nasci
mento no cargo do Gua.rda Fiscal . . .

133

A!C'110 N. In _ Cént.:.:le no dias de li('ença ao Ama
nnemsa da lDirectoria Geral" Antonio Julio dos Santos

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

AiCTO N. 20 _ Suspende 'O' 'expedientl" e estabelec.e
luto pelo .falleéiriHltlto> do Sul'.' Guilher--

me Xavier de Miranda . . . . . . . .

:A.CTQ N. 21 --.,- Concede 15 dias de. ferias' ao-cJ)irecto'l'
do 'l'hcsouro e Contabilidade, Antonio

"de Barros . . . . . • • . • • • • "

134

134.

134

AC'TO N. 22 _ Suspende o expédiente. e -estabelece
luto pelo fal1ecimento do Desembargador
JoaquinuAntonio 'de Oliveira portes . .' 133
AC'T'O N. 23 _ 'Concede 1'5 dias .de licença ao .Ajudante do Fiscal Gltra't; Manbel Vaz Lobo

,,'i,:.',_

"'

-

"t if',
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;LEI N" 585

;QPe,s\dente da Carnara Municipal de Curi,tybll, fah
aber qu a Camara Ml1nlidpal,deretou

e eu proPlulgo

a, :seguinte" Lei:

4rt. 10 -- A taJ:'a .de calçamílnto ;recae sopre as proprie
dades sitqa'das no Quadro UrQallio.
"A:rt. 20 __ ,A contar da data 'desta lei, a ,refertdlll taxa
;será çpbraçla; á :razão de 3$000 por metro linear de frente,
nas ,rlJ.asou p,r,açaS çalçadas :a parflUelepipedose situadas
!ua 1 a z.ona çlçt .cidade, 'e 2$000 nas demais ruas ou praças .
.Art:. 3° __ NaS.J:Jlas e plaças -revestidas a mMadam,
a taxa flE'rá (le 2$000 por me:t:J,'o linear de frente, na I"
zona .e, dc 1$500, nas demais.
S unico. Os 'predios oe terrenos. de esquina, que ti
verem calamento 'Üu macadamização
-e.m mais de uma

frente, gosal'ão do abatimento de 10°10•
Art.

4° ,__ Os pm;prieta,rios que já pagaram adialta

'clamente a taxa ele call,;.amen1,o de accordo com as leis ns.

45.5, de 29 de Auril de: ] 916, e 5121, de 23 ide Abril de 1918,
gosarão das van,tagens estabelecidas ':Jas mesmas leis.
Al't.

jO

__

Os

proprietarios que auxiliaram iCOm

a

mãe) de aura a construcção do calçamento, nos ter:mos das

leis anteriores, ficam sujeitos á taxa de 1$000 por metrêl
corrente de frente.

Art. Go __ Os proprietarios que, no acto dacollclusão
do ealçamentoou macadamização de qva,lqU'er rua ou pra

ça,pagarem o ,:;cu custo, gQfi1;lrfw do al:U'Ltimento de30"i"
C 13enão dll l'cspç,cti:Va ta:+a, 1)e10 Pl".Uzo de 20 ail111ps.

.'

__

4

__

Art. 7" __ Hevogam-se as disposiç@es em contrario.

Gahinetf' do Presidente da Camar.a lV1runicipal de Curi
tyba, Capital do ESltado do Paraná, em 23 de FeV'ereiro
ele ] 921.
JOÃO

ANTONIO

XAVIER

Publieuda na Secretaria da Prefeitura 'Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 23 de Feve
J'e'ro de 1921.

Cbro Cordeiro - Secretario

LEI W 586

o Substituto em ('XE'1'eir10 do Prefeito l\Illnicipal

CÚJ'tyba, Capital do Es.tado do Pál'lllná, faz

de

saber que a

('amara l\IL'eipal drrretou E' ru sancciono a seguinte T.Jei:

A r.t. ul1ieo. Fieam contados, para os effeitos de apo
sentaloria, ao r. Lufí:ido Cabral, 2° Official da Dirc
dor'8 el{) The'souro e Contabilidade, o tempo c1eeor'iido rle

Drzelllbro, imlusiv'e, de 191:? a 3 de Janeiro de 1192,0, em
<lHE' ex., l'("ell \'arios"arg'üs municipaes e ao Sr. Nieolaü
Ka,'1" •.1.,1{i, ac1minstrcl,Jor do l\ITc'àdo, o tempo decorrido
de G de :Jlalrço c1» 1909 a 13 de Dez.embro de 1!H2,em que
txpr(('n o cerg(} elc' guarda da PC";litenc.ial'j'a; revogadas as
di,l)o::;ições em ('ontrario.

Palac.ioda Prefeitura 1\Lunieipal de Curityha,
t 111 elo Estado elo Paraná, em 22 e Abril de 19.2,1.

Cani

pERCY WITHERS

1'nbl irada na 8rc:retar:a da Prefeitura l\Iunicipal d.1
Curityba, Capitalclo Estado do Paraná, em 22 de Abril
de Hl21.
Claro GOI'deil'o -- SecrC'tario

I1EI N° 87
O Sub,üitllto em exC'rcicio elo Pref.eito :Jlnni('ipal
de
CUl'jtyha. ('apitai do Ec<;t.àdo elo Pal'à'r.iá, faz
saber <lHe a
('amara 1\1l" i( ipal <lol'rC'tou e ru sancciono a ,.eguinte T.lei:

I"
.,.'

'-_

5



Art. \lnico. Ficam isentas do imposto sobre casa
aemplati'banda as igrejas do Rosari9 e da Ordem desta
Capital e Ciancellaida a divida provenien,te d'Ü referido im
posto; revog'8uas as disp<>siçãrs ",m eo:rutrario.
Palaeid ,ela Pl'eiei,tura Municipal de Curityba,
tal elo Estado doParallá, em 22, de Abri:! de 19211.

Capi.

P.ERCY WITHER

Publie,adà 11a SecJ)etaria da Prefeitura Municipal de

Curityba, Capital do Estado do Patraná, ,em 22 de Abril
do 1921.
Claro Cordeiro -. Secretario
LEI N. 588
o Substituto em exercício do Prefeito l\Iunicipal

de

CUl,jtyba, Capital do Est.ado elo Para'ná, faz saber que. a
Camara l\it;l.licipal Clecretou e eu sallcciono a seguinte Lei:

Art. uuieo. Fica o Prefeito autorizado a reguhunen
cobrança elo .imposto de publicidade" podendo ,effe..

tal' a

dual' essa cobrança por
mez, trimestre .ou como melhor
convier aos interesses do J\1unicipi'o; revogadas as dispu.
sições ,em contrario.

Palaeio da Prefeitlll'a Municipal de Curityba, Capi.
tal" do Estado elo Paraná, em 22 de Abri'l de 192,1.
PERCY WITHRS

Publicada na

Secretaria da Pref.eitura Municipal d

Cllrit'ba, Capital do Esta;do

do Paraná, em 22- de Abril

de 1921.
Claro C ordeirQ -. Secretario.

LEI No 689
o Substituto em exercicio do Prefeito Municipal
d
Cur:tyba, Capital do Estado do Para:ná, faz saber que 4i

Camara lVlu'n,icipal decr'etou e eu ancciono a seguinte L.i;

6

__

Art'. 1.' -- O auxilio coMedido á Maternidarle' do Pà
rmJ'Ú, p:éHiLén, 531',de 5 de 1YI:aio de'1919; perdurará'por
seis- 'lmos, set:ldo a quinta c sexta pr:estações antmaes. no
oito contos de' 'reis cada uma.
Artt. 29 __ Revogam-se as dposições .em cOIltrario.

Palaeio dia Prefuitura l\lunicipal. de Curityba, Capi
tal\. da Estadô"dol Paraná, em 22 de Abril de 1921.
PERCY WITHERS

Pllblic.adh ná SecI'etar..;n: da Pref-êitura. MuniciI?ul de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 22 de' Aliril
de 1921.

Claro C ord(}iro -- Secretar,io

L]JI N° 590

O' Substituto em exercJcio do. PrefElito Municipal

de

C m-:tyb a, -Capital do Estado do ;Para'Dá, faz saber que. li
Camara :N1l:.I]icipal decretou e eu sancciono a seguinte lJtl'i:
Art. 1<> __ Fica0 Prefeito autorizado li tranôferir gra

tuitamenLe ao Governo do Estado, nara o fim de sercons
truódo um ARy,lo, a mea ,de vnt6 e quatro mil e duzentos
metros quadrados (24.2DO ms 2,) de terl'leno situado no
Alto do Cabral, a que se refere a Lei de 27 de Novembro
de 18!J7, ,actuLlmcnte pelitencente ao :Municipio.
Ar.t.

 __ Na respectivRescriptura de'transfer:encia

será declaJ.'wdQ Ilue no caso de não ser utilizado o referido
terreno na forma pr.escripta no art,

1°, reverterá o mes
mo para o dQminio do 1\1uniGipio.
Â:t:t, :30 _ l'te,.ogam-se as .disposições 'em 00ntrario,

Palado d'a Prefeitura l\Iuniipal de Gurityba', Capi

tal dô Ê'studo dO ;Paraná, em 22 de Abril de 192,1.

PERCY WITHERS

Publicada na Secretari'a da Prefeitura Municipal de
Cutityba, Gapitat do Estiado do Paraná, em 22.' ,de Ab"il
de 1921.

SeCJ,'eta.riQ

"

1

l
I

__

7

__

DEI N° ;591

b Substituto eql ,exercicio dp Prefeito MUlllcipal

CUl':tyba, Gàpital do Estado do Par!ainlá, faz

de

saber. que a

Camara MUlll.icipal decretou e eu sancciQno a seguinte Lei:

.Árt. 1q '-'_ li'icai JO PodeI' B.'t.ecutivo. autorizado a en
tre!' em accordo com o Gov.erno do IE!stado, .no semrtido de
Sel' tf'eita.a ,.lwquisit,;âo I dos bcns .ie .S'el'vi.o'S .de .illuminação,
força. e bqn<;is electricos,

que

actualmepte :pertenc.em

"South Brazihan Ràilways Company,

oi

podendo, .pra esse

tiro, fazer :as necessarias operações decredíto.
Ãr.t.

2° __ IEe'itla. lU 'acquisj.çâ:o a que se refere {) art.

anterior, o Poder Executiv-o poderá fazer -o arrendamemto

-dos 'srVi'çds a lE'Illpr,z!11 Companhia ou particulares idÇ).
li'êOS, 'm'edMnte concurrencía publica.

Art.

3e __ O contracto de arrendamento podérá ser

feito,'l'fO' nl.'á..'t.imo, pelei tem'Po de 40 'annos,ampliando-se o
prazo eS,tabelecido na Lei 'Municipal UlI. 217 de 23 de Ju
lho de 1907, referente 'á. illumina,çãÇ) publica e particular,
desde que o ,arrendat,ario ou arrendatarios se obriguem i1
fzer'sen.sivel.• redl1Jcção ,no, ,pr!eçodo fOTllecimento .de luz
e energia .electrica.
Art. 4° __ Revogam-ser as disposições em"contranip .

.)?a1aclo"ü<a. Pnefei.tura lVLunicipAlde Curityba,

tal'dQ ;IDstad'Odo'Po.araná; eU). 22 de Abri:! de 19.211,

Capi

PERCY'WI'Í'H:FJRS

P.ublieada n:m$ecl'etaD1a da Prefeitura MUI1lÍ.cipal fi.::
'0üI'(ba'Càpital"a.o Estado dOll?araná, em.. 2-2 ,de .Abril
Ido ]92-L

Claro Cordeiro -- Seer,etario

IJBI N° 5'9'2
. O' :P.ti.'!l:i"e!'t:õ1Mmllicipal de Curi,tyba, Capital d() Estado
faz s'aber que a Camara Municipal deeretoll
e eu" $à'il-cci6'no' a"sg'ni'Ilte fIlei:
do Paramâ,

ÁI't. to __ Fica ó Pref-eÍto autorizado a nomear 'Pro
YÍsol',iamente um fiel, do Thlesoureiro com OS veI1cÍfrienttls

.1

__

8

__

fixos de do:s contos e quatrocentos mil reIS (2 :400$000)
e mais 20 °1° !'labore .a porcentagem estabelecid'a no art. 9°
da Lei 4$0 de 1914, abrindo, para
credito.
Art.

2° __ A por.centagem

eRge fim, (} necessario

a ser paga ao fiel será

deduzida da quantia abonada 'ao Thesoureiro .nos termos
da citade Lei 430.
Art.
3° __ Revogam-se as odi'sposições em coJttrario.

Palacio da Prdeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, 'eiill 13 de Agosto de 1921 ..
J.

MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secrdari-a da Prefeitura Municipal de
CUTityba, Oapital do stado do Paraná, em 13 de Agosto
de :J..921.
Claro Cordeiro .. Secrtario
LEI N" 593

o Pre£eito Municipal de Curityba, Capital do EstaétQ
do Pal"wniÚ, faz is,aber que a Camar,a Municipal decretoll
e eu sancciono a seguinte Lei:
Art.

1°

__ F'icam dispensados do pagamento do im

posto de Conunercio e IOfficinas as Socied,ades
de Foot Biall.

Art.

2° __ Ôs espectaeulos

Sportivas

dados por companhia:s

desde que 50°1° de seu produeto liquido, pelo menos, sejam
destinados a u,m fim ueneficente ou de utilidade publica,
poderão ser dispensados do pagamento de impostos, a jui.

zo do Prefeito.
Art. 3° __ Revogam-se as disposições em contrario .

.Palacio da Prefeitura Municipal de Curityha, Oapital
do Estado do Paraná, em 13 de Agosto de 1921.
i.J. MOREIRA GARCEZ

P.ublicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do !Estado do Paraná, em 13 de Agosto
de 1921.

Claro Cordeiro __ Secretario

__

9

__

LEI N. 594:

<

Ó P'Í'êf\e.to iliióipal, deCul'ityba, Capina,l dI) Estado

do Pal'a:má,fazsaber !l:Qe a. Qamara Municipal dttcreton
e eu eancciono a seguinte Lei:
Att. r __ Pica prorogado por {tais annos. o :prà:Zü
para .(). registr\l, sem multa, dos terrenos ,do Rocip sujeitlJs
ao imposto; de V;íaçãode que trata. a 1;ei n. 340 de 1912,
;oontinuando em jl)Jéh'o vigor a,s disposiç,õe's .dr arL .1"
dessa Lei.

 unic,o . Dm;ante

esse prazo

o 1',ei'IlJectiyo'imposto

continuará ,a ser .co!Jrado sem muHa"

Art. 2° _,'- lievogam-se as dísposiçÕese:m cO).ltrario.
,

i.

oi.

Pala;GÍQ 'Pca Pr'feitura Municipal de C urityba, Capital
do Esta.o do Paraná, em. 13 de Agosto de 1921.
J. l\iOREIRA GARCEZ
Publicada na Secretaria da Prefeitura Muni6IJ,al de

Curityba, Capital do 'Estado do Paraná, em 13 de Agosto
de 1921.
Claro COrdei1'o

Secretario

DEI N" 595

o Pref.eito Municipal dê Curityba, Capita,l do Estad0

{lo Parall],á, faz saber que a Camam '1\I.unicipq.l decretou
e eu sanccíono a 'seguinte Lei:

Art. unico. Pica d Prefeito autorizado a. abrir crc
lditossupplemmtares ao  la" dOé)rt. 2" dá LE'i Orçamllln.
taria em vigor para atfCillder ao p'agamento de porcenta

geIl á Secç'ão
em contrário .

do Contencioso; "revogadas as'dispbsições
.

Palaeioç\\li .J;>r'Cfeitura Municipal de Gurityba, Oapitü
do Estado do :earaná, em 13 de Agosto de 1,921.
J.

MOREIRA GAltCEZ

Publicada na, Secretaria da Prefeitura :iVIl,l,nicipal di
Curityba, Capital dQ Est,adQ do Paraná, em 13 de Ag!o
d9 1921.

....,.

"

.,

Cla1'@ C9ri6ir@

__ Secntario

10

trJEI1\'\f69G
'Ô Pte(>ith \MuíÜciplil' de :Cl1.ijitybu,' 'datJitãlJllo Estado
.Ub .Pâfwltú,J£az 'lábér'<1\ie'aL Clái\:i:ara J.M:uhiêipM déctetbu
e eu sancciono a seguinte Lei':

Ai't .'1"

iF'icar ''o Poilér:écutiv:o aurto.rümi'lõ a re-

cebeI' -e11i'- prêsfâçõês'/'ãi'-ê o 'prazb I tlê dtllgcatitlóaóU ..'tr'í!s, a
ímpbr'ta'IIl.lUI córr/Sspondtife' á'.Víentla leiíl.1i:asta ph1HÍéa dós

excess'âs 'Verific'ud\5s  eih t'erféíí6s do 'Rócio, quando estes
forem arrematados pelos .respectivos posseiros.

Arl .2i __ 'Wevbga.\lPl:ié"""aSt'di'Sp6S1:çõêS'ém'''cmit:tal1jo .

. Palacio -da Pr'Cfeitur'a '11UniM)Ht"de'- Olfrity:ha, Oàpital

do l:EfMi.\\ro\:lo !Párl:'â;'e1i1."13' de 1fg'dS'to'\ie '1921.

'J. "'MÔiíEtitA 'tj:&ítêEZ
PuMi9ada l1a Se.c.reiaria da Pref,citura Ml\Ll1icipal de

Ourity'ba, • Cà'pifàl"\l'o l};f1;tâ\1o do Paraná, em 13 de Agosto
de 1921,

él-aro GOffdeito' __ Secretario

o Prefeito Municipal-de tOU'rityba, Oapital do Estado

do Paraná, faz :s'aber que á I Camara Municipal decretou

e e'u 'sanccióno' a1tscg'lliríle Lei:

At. 11° __ lEi f'lXàda -em oito mil réis

(8$OÓ'0) por

metro limear a .tl:ixa ide calça:mento a S-eT cobrada dos pro

príetários de preMas si tuádos á rua. 15 de Novembro.
Art. '2.• __ ' Os proprietari{}s que cff.ectuar.em {} paga

mento 'dessa láxa, a\Hàinta'damenttl, até ,0 pr.aZlO max<imo
de "20 annos, -g-nsarão do abatimento de 1°1°8:0 nno\

.

Al't. 3° __ A 'arrecadação ,dessa taxa só será <C£f'ootua

;d'à 'iI'pôs fa "'cônclfIsãoo 'dÓ 'nbvo câla'1llento ,ém etíaa ''fr'ccho
da referidá,"wa,' e :d'élácl\oílâo' com 0-qi'teficar I:lfflb'ib.a'do
cntr 5t' P.r£eitua\ e a maiol'ia dos proprie:tarios.
Art. 4° __ Revogam-se as disposições em contrario.

:'Pnlah'iQ'-\1u:, f>.réIl[ifua 'Munic'i'p.àT\'de dunt9Pa, I Oâpital

'dót'Ealaódo Pãrfffiá,16m' 13' (le 'gostól dê 1921,
I

I

\

. .

J. MOREIRA GARGEZ

q
-- 11 -,Pu:Qlic:allfk'na. 'Seol',at-al)iíl, dll, F:t;e,£eitura M1J:P-icipl\lr dG

Cllrityba, Oapital do Estado do Paraná, em 13 de Agp&to
d 19.1I.,
Cl{Jr,q. Cord{Air.o -- Secetªro

lLlJH ,N!', 598

'O PI\ef\eito,.l\f.upieip'al de Cnri,tyba, Capital do Estado
do Pal'aJl:IÍl, faz saber que a Camara Municipal deereto'.!
G' eu':slDcnibll'o ar.seguinte Lei.:'
Art.

1" __ A.o ar,t.

120 do Codigo

de 'JJostUl'a5, ac

cra:

.  10 A lice:n'l}a ,a que se se refere este .art. devel'á R'cl'

paga previamente pelo int!r.e.s,sad:o, e mediante requerimen

to ao PrefeitIo.


•.. II

2° Os ,infr,aotores de$1a ,dtElPosiçÜio

alem das demais

ficam sujeitos,

penalidades, á multa de 50°10 sobre

o

v.a2U11' do nas'P6CüvO alva:t:â de: lillC]!Ç4.
Ãrt.

29 _ _ Revogam-se 'a,s dispol}ões 16m oontrar,io.

Pala cio da Prefeitura M'nnicipal de Curityba, Oapital
-{lo' h"'stlarlodp.1?UTaná, em 13 de. .Agostode. J..9!U..
J ..YORElij.A GARCEZ

'Fi:lljljáda: na. Sctlretal1ia. da 'P.'re£itura Municipal de

eltuiityba',' üa"p'ifulil1 dOi Estado doI Paraná,. 'em. 13 de. Xgosto
de 1921.
(fJlallO' ctor.deiro. __ Sucretario

LEI W 599
0f":Bi£lllto. :Nfll.Urlcipal de Curityha, Capital do Estada
do Pa,l'aJr:'á" .faz sab.er que a Car,a, Municipal decretou
e eu sanc-<liono a seguinte Lei:

A.rt. 'jo __ F'ica o Prefeito autorizadofu dispensa).',

annultlm1:nte,

dos- impostos 'municipaes

-o hotel que,

em

__

12

-

eada f'xt'l'l'ieio, fbl' jnlgdo emm@N!ores -ellllldiçõeil hygie
lüeas.
Art.

2" __ Esse julgamento .será feito por uma com

misão ic1o'lJIea nomeada pelo :Prefeito.
Ar,t.

3" __

Ficam rvoi\'adasas dipol'\ições

em

c.ou

trn'io .
Palaeit> da Prefeitura- :Municipal d Curityha, Cpital
do ESitaf10 elo Panmn, em 7 de Dezembro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ
Puh:licada na Secretaria da Pt'ef,eitura Municipal de
Cnrit'ba, Capital do Estado do Paraná, em 7 de Dezem
bro de 1921,
Clar. C(1ràeiro
Secretario
t.



....

o Pl'ef. 'to ;',lunicil5al de Cmityba, Capital do EstacI'J

do Pará A, fã'z s'aber (111'e a Camara :Jfunicipal decretou
J' eu s,mcciono a seguinte Jei:
Al't.

L<ni(o.

F'iram isp,ntos dos impos, actualment

cobradoB nr:o }1:uJ1('ipio, dürante o prazo de cin('.o an,nos,
OH pTE'c1ios UdJallOS que forem construidos nesta Capital,
upntro tIo pi'azo de ctüis annos, a ('ontar da qata da pre
::<t nte. lf'í, f drstil1.adus
á habitação rropria ou aluguel,
tÍ"ando o Prpff'íto autorizado a er:ltral' em accol'do com o

GCYfTnO doE,tadQ 110 .'lel1tdo de obter igual isenão re
lativamente' ao imposto predial; revogadas as dísposiçõ'8
('m ('ontrario,

Fa1.acio da Prefeitura }funieipal de CurJ.yba, Capitai

do Estt.-do do Paraná, em [) d Dêzembro de 1921.
J.

I1
I

I

MOE!RA GARCEZ

Pllbli(';l(k na 8e,'rf'taria daPr('fitl1m lunicipal di
C'urityha. Capital do Estado do Paraldl, em 9 ele Dezem
bro dt' 1921.
Claro Cordeiro __ Secretario

__

13

ljEI Nq 601

O Pref,oito 'i\Iuníeipal de Curityba, Capital do Estado
do Pm'a':llií, fàz :saber que a, Camara Municipal decreton
e ill sanceiollo a seguinte Lei:

Art, 10 _ Ficam intrQduzidas as seguintes alterações
no llUacll'O .dos funccionarios da, Prdeitura Mun'icipal:
1°. A D!ircctoria elo 'l'heS'IJúroe Contabilidade passa
rá a ÜCl1paninar-se pirectoria de Contabilidade e 'rJlCsou
1'0, com o. seguinte pessoal:.
1 DjpectOl' 0o;ntrtdor

1 ::t:hesourriro
1 Chefe dc Secção
3 l"s. Officiaes

1 2° Official
1 ]'iel do 'l'hlesoureiro
1 Servente,

Os vencimentos do Director Cóntauor setão dé .

.

.

.

8 :4oQ$0nõ annuaes.
':r. FI,ca ,ereado o eal1g'o de ] nspeetol' de Rendas com

a g'l\ati£,ieaeãoammal de l :200)OOO e que S'eráexercido

cmllulativamentc pelo Fi::;,cal Gera1 do quaàro Urhano.
$. li'ica crulelo o ear'o de Auxilil;H' do Encarregado

dq Deposito de Inflammaveis com os ver\limentosannua0s

de '2 AOÕ$OOO .

4°. Av,ctual Secção do Contenc'ioso da Directloria. Ge

ralpal;lsa a den'ominar-se Procuradoria Fiscal e asorcen

tag'J.111 a q ne se refere o art. 3° da 1jei n.583 dp 28 de

Dezembro ele 1920,serãQ asi:m eomputadal?: 30010 até as
PfJ;l.Jtas attingirem o valor de 20 :000$000 e ,2001° .sQbre o
excedente, e serão elistribJ1idas 3[4 ao Prqc1wador Fiscal
e 11:1 ao 20 Offieial.
Art. 2° -- J<'icam revogadas as disposições em contrario,

Palaeio da PrefE':.tura Municipal de Ol1riotyba, Capital
do Estaclo do ParaJlá, em 12 de Dezembro de 1921.
J.

MOREIRA GAIlCEZ

P llblicada lia SE'rretaria da Prefeitura Muni0ipal

ele

Curityua, Capital do Eistac1odo 'Paraná, em 12 de Dezem
bro de 1921,

Claro Cordeiro _ Sf}éretario

,..-

14._-

liEl! N2 602

O Prefeito -:\iunicii1al de 'Üurit;vba, ,Capitál do EstadJ
dó Paraná, faz saber que' a' Cainara lIi[unicipal decretou
e eu saneciono a seguinte Lei:
C'API'1'UDD I

Receita
Art. 1" -- A receita do }\i['unicipio de Curityba, para
.

o exercicio de 1!J2, é orçada em 1.059 :100$000' ü será. f01:
mada c'om o producto dos impostds, taxas e outras contri
buiçõ'p::; arrecadados no referido exercic:.'O,' sob .as lseguintes
rubricas:




1" COllunercio e Officinasdo Quadro
2' Com'll1ercio e Officinas do Rocio .'



4' Imposto supplementar
de bebidas .' . . .
.



;)0 Renda dos M,ercados .



310:000$000
45:000$000
20:000$000

3° Lauclemios e emolumentos

sobre casas

2ó:000$OOO

6 :000$000

.

. (lO lenc1a do l\IataÇloüro

.,

.

125 :000$000

.



70 Ater:ção de pesos e :tp.edidfis .




8° ,Rendado Cemiterio . . .
9° Fóros do. Qúàclro Urbano

20:000$000
15 :000$000
12:000$000

12:000$000

 1 O" l\)ros do jocio.
.....
 mo li'ren'te" não edificadas, casas sem pl,atibanda, etc.

.

.

.

.

.

' 12° TiL'ul.- de calçamento .

 130 Gqjas sem passeio






14°
130
16°
17'

.

.

.

.

.

.

.

.

20:000$000
70:000$000

.

.

.

.

.

.

.

.

6:000$000

.

l\Iatócua. e mareaçãio cle veh1'::mlos
}<jmollunentos não incluido5 nQ  3°
Cbbi.'unça da Divida Activa
::\fatricula de COJlductolres de vehiC'ulos ,e carregádores .

 18° l\Iatriüulade. cãe.s .

.

.

.

 190 l\Iatricula de Vilerms .

.

.

S 20° Approvação
para: ()blaS'
 21

de pla'ntHs

.

.

Ve-nda de trrrE'110S

.

.
.

e licenças
....

.

.

.,

.

.

.

 220>- Phllltas -r c'roquis fOl'l1ceidOos pela Dirrctol'ia Urral.

S 3° Multas sobre imJlo stu13'

5 :000$000
130 :000$000

2:000$000
1:000$000
4:000$000

"
.

45 :000$000

.'

..

.

.

(l :000$000
10 :000$000
5:000$000
1.j :000$000

'- 5

__

8:000$000
r: 500$000
iJ5 :000$000
2,0:000$000
80:000$000
l12 :O(X)$OOO
15 :000$000
5:000$000
2:100$000
1 :500$000

 24° Multas por outras infral5ções
 2,6° Jmposto de Viação
. . .

. 26. '!',axa de li'mpeza particula,r
 27° RellC1:a eventual

.

,

,

.

,

.

,

,

 280 L.icenças a vendedores amll11lantcs,
 29° lmposto de publicidade . ' . . . ,

 .3üo .Henda do Depo.sito de lnflammaveis

L3io\.Fisca'1ização de Bonds

.

.

.

 32. Al'l'C':Jdamento elo Passeio Publil50 '
 33° J mos de dapooitos em Bancos . . .

.

- L059':1bO$000

Despesa
Art, 2° _:.. A despesa do MUIliypio de CUl't'q::t, para
.o exercicio ;de. 3.922 é fixada em 1,069 :100$OQOcom o ser

viços a cargo,ua' 'Camara Municipal e Prefeitura, de aeor
do com .os . sqguintes:

CAl\'IARA M.UNICIPAL
!3. 1 n Secretarià

1 1. Secretario
10.1° de accordo cbm a
Lei n° 322 de 31-7 12-

(3 mezes e 20 dias)

5 :100$000

. 15li$833

5 :255$833
.4:200$000

1 2° Secretario

1 Archivista(4 :400$000

10.1° de accordo com a

Lei n° 322 -de 31-7-12

1 Porteiro
1 Servente

4'10$000

4 :840$000
2400$OOO
;1 :600$00:0 18.::195$833

 20 EXlPcdicnte

Com esta verba

3:000$000

- -----

-

16

__

4:800$000

Com esta ,.erua
:'lo Evetuaes

3 :000$000

Com esta verba
I

I'

28:995$833

I.

•

PREFEI'.Jl'UHA


:i\IUNICIPAI.J

50 Prefeitura

12:000$000
6:000$000 18:000$000

Subsidio ao Prefeito
Representação

,

1\
'I

,



60 Gabinete

do Prefeito

Gratificação a Ulll offi

600$000

cial de gabinete

2:400$000

1 Cóntinuo

2:400$000

1 Chauffeur


'!

5:400$000

70 Secretaria

li, Secretario

10°1° de Recordo com a
IJei n° 322 de 31-7-12
1 1°

Officia.l

6 :240$000

624$000

G :864$000

4 :200$000

10°1° de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12

(10 mezes e 8 dias)
1 2° Official
1 Portei,ro

359$333

4 :559$333
3 :600$000

2 :600$000

10°1° de accordo com a
Lei nO ,322 de 31-7-12

(14 dias)
1 Servente

10$111

2 :610$111

1:500$000 19:133$444

'1
1Of" '-'" 17 ......,
8e Dikectoria, de Contabilidade e

1 Directür

Contador

'N1l:\80Ul'O

8 :400$000

10"1" de accordo com a

Iei n. 322 de 31-7-12

1 TlleioonreiJ;o
O,SO\" sobre a 'receita,

S40$OOO

9 :240$000

III
I.

3 :600$000

li

excepto osS 5°, 6",
8", BO", 31.,32° e 33"

7 :116$000 10 :716$000.

1 Chefe

4, :800$000

de, Secção

10°[° de accord6 com a
Iloi n° 322

de

31-7-12

480$000

5 :2,80$000

3 los. officiaes a
4 :21Ü0$Q00

];2,:6QQ$000

10"1° a 2 deHes, de ,accorda CJom a Lei nO 3,22

de :'!<1-7-12 a '42,0$
1

2° Official

1 Fiel do 'I1hesour,eiro

0,2°1° sobre
excepto

a receita,

os   5" 60,

8°,30°, 31", 32,0 e 33°

480$000 13 :440$000
2,:OQ$000
1 :779$000

3 :600$000

'

4 :17!l$000

,-,-,---

1 Servente



1:500$000 47:9p5$OOO

00 Dil'cctoria, G!')ral

a)

Obras e Viação

1 Engenheiro Director. 11 :000$000

10°1° de acc,OrdoGQm a
Lei n° 322 de 31-7-12

(11 mezes ;29 dia,>; )11 :096$944 12 :Ó96$944

1 Engenheiro ajudante
1 Auxiliar
:1 Desenhista

7:200$000
4:200$000

1=;200$000

J

I

1 Fiscal de Obras

'(3"800$OOO
1 :500$000

1 Servente
b)

Secção do Tomba'rnento

1 10

Official

4 :200$000

10°1° de accordo com a
Lei na 322, de 31-7'11,2
1 20

Official

420$000

4,:1>.2Q$QOO

9r.6QO$000

10010 de accordo com a
Lei na 322 de 31-7-12

(17 dias)

c)

17$000

3:l;U7$000

Procuradoria ltiscal

1 Priocurador

'4-':800$000

Porcentagem sobre

6 ;QOO$OOO .l(}800$000

multas
1 2°

Of£icial

-3:600$000

Porcentagem sobre
multas

d)

-2':OOO$OiÜO

Limpezaí:Publica 'e:"Panticular

1 Insp.e.ctor
3 :800$000
tlOOlo de accordo com a
Lei n° 322- de m:712 380$000

4 :180$000

1 Auxiliar de la classe
1 Auxiliar de 2n classe

2.:4QQ$OOO

e)

1 Inspector

I:



f)

3 :120$000
I

lnspwtoria de V(1Jl;i6JQS

2 Guardas Eaes J3. 2:1.60$
"

5'!600$OOO'

..3;800$000

'4.:32\)$000

Jm'difl,s:,e.;/i'rgças

1 Inspector

2 Guardas portÕes para

3:600$000

.l--

19 ,.

o Passeio Publico a

31600$000

1 :800$000
g)

Officinas

1 Mechallico



Ohefe

..

2:{OQ$QOO $5:053$944

100 Dircctoria de Hygienl'

1 Medico
2 V,eterinarios a 3 :400$ 6 :800$000

6 :000$000

Gratificação para locomoção (60Q$, a.

cada um).
1 :200$000
:l.Q°lo de accordo com a
Lei na 322 de 31-7-12,
(1 Ulez e 19 dias a
um delles)

46$277

8 :046$277
..

1 20 IOfficial •
Desinfectantes c matcriaes .•

3:600$000
2:000$000 19:646$277

 11t10 Fiscalização

a)

-li: I'

Q1tadro Urbano

1 Il1J>póctor d,é- Rnqas
e F'iscal Ger.al
1 Ajudante
4 Guardas Fiscaes de
'1" classe a 2 :400$000
8 Guardas F'iscaes de
2" classe a 2 :160$
17 :280$000
10°1° de accordo eom' a
Lei na 322 aé 01 J7 ;'12 I
a 4 delll)s

b)

1 F'iscal Geral

9 :600$000

864$000 18:144$000

Rocio

10°1° de accQrdó .com' a

6 :000$000
3 :600$000

4 :000$000

- 20
Ijei nO 322 de 31-7-12

'-_

400$000

Gratificação para loco-

moção

1 :200$000

6 Guardas lllontauos
a 2.:160$000

5 :600$000

12 :960$000

lGolo c1l' ,1\ ('cardo com a
IJei n° 322 de 31-7-12

a um deUes .(7 plecs l' ];) :aias)

135$000

Gratificação para locoInação
(480$000 a

('ada um)

2 :880$\.lOO 15 :975$000

c) lllflamnMlveis e EItatistica
1 IEncarregado
100°1° de accordo com a

? :800$000

Lei 11. 322 de 31-7-12
(17 diru'i)

17$944

3 :817$944
2 :400$000

1 Auxiliar

d) Aferiçiio de pesos e medidas'
1 2°

Offieial

3 :GOO$OOO

10°[° de accordo com a

Lei n° 322 de :n-7-12



120 Mercados

360$000

:3 :96'O$OGO 69 :096$9-1-1

f

1 AdmiIüstrador

3 :OOO$OiOG

10°1° de accordo com a
Lei n° 322, ele 31-7-12

(18 dias)

1 S"rvente



15$000

3 :015$000
1 :500$000

1130 Matadouro

1 Administrador

4:000$000

4: :515$000

...-.

1 Fiscal

Geral

,21

__

4 :000$000

10°1° de accordo com a
Ijci n° 322 de 31-7-12
Gratificação para locolll,ução

400$000
1 :200$000

5 :600$000

6 Gmmlas montaàlJs
a 2 :160$000
12 :960$000
COT' de accordo com a
Lei n° 322 dc :n-7-12

a 2 <Ielles

432$000

G l''atiiicaçiío para locoInoção

(480$000 a

cada nm)
Pessoal

2 :'880$000 \:6 :272$000

j01'11aJeiro

Comlnl>tive'[ rlubritipantes


L40 Ccmitcrio

Municipal

;1 Adimini"ltrwc1or
3 :800$000
''':0''/° df'acl'ü.l'c1o com a
I,lri n° 322 dr 3::-7-12
380$000

Ll:So Pessoal

(] Aj l1dantc

4 :180$000
10 :OOO$O{){) 14 :18'Ü$OUO

)('ssoal jorllalril'O


10:000$000
8:000$000 38:872$000

Inactivo

de

Engcllhriro

839$860

1 Fiscal de Bonds
1 Aferidor

3:pOO$000

1
:3
1
1

1:602$300
3:536$285

Fscal
Guardas
Porteiro ela
Continuo

1:398$400

Camara

1. Auxiliar da Limpeza Publica


160 POl'c<:ntageps

1:159$200
I :339$992
1:440$000 13:026$037

sobre multas

50010 das que forem applica
das por infracçõcs do Co
digo de Posturas

4:000$000

22

__

 170 Expediente Geral

18 ':000$000

Com esta verba
 180 publicação ue Aetos Officiaes

15:000t,OOO

Com esta verba
I 1{)\0 Restituição de Depositos

5 :000$000

Com esta verba
 200 Juros <la Divida Consolidada

82 :500,$000

Com esta verba

210 Amol'tização da Divida Consolidada

Com cta verba

73 :500$000

 220 Re'ínoçíio do IJixo e Lim;pcza da

Cidado

Gomesta verba
 230 Obras

!lO :000$001l

publicas

241:225$521

ComfSÜl verba
!'
I
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Conservação do Calçamento

50:000$ÓOO

Com esta verba
 250 Consel'vação

do

Jardins

e !'raças

30:000$000

Com esta verba

 260 :Melhoramentos de Estradas e Ca minhos
5:000$000

Com rsta verba
 270 A uxili03 e Subvenções

;\.thergue Nocturno
Escola :t\octurna

1 :500$000
1:500$000

Gotta de Leite

6:000$0,00
6:600$000

Faruldacle d.e Engenharja
Fauldade de Direito

2:300$000

?lIatel"ddade do Paraná

Sociedade de Soccorros aos

2:500$000

.

Neéessit'ado's
Asylo 'S. IJuiz

23
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2:ZiDü$OOO
2,OOO$OOO 25 :000$000

-' 280 Eventuaes

20:000$000

Gom esta verba
 290 'Exercicíos 'Findos

20:000$000

Com esta verba
300 Cadastro

2:000$000

CoYn esta verba
310 Porcentagens ás commissões .de lançamentos

12:000$000

Com esta verba

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

1.030:104$167

28:995$833
1.030':104$167

Com os serviços a cargo da Camara

Cairo os sel'viçós á cargo da Prefeitura

.... "

.

1 . 059 1100$000
CAPITULO 11

'.Disposiçiíes.Perínanents
ArL 1° __ P,ara oexercicio de 1922, vigorará a tabeUa

a'e impostos que a. esta a,companha, com:a. r,educç'fí.o de
25°1" para os (íolttribuiJQJtes que resi:direm alél)1 do óo Pas

saj.m8" 1'18vogadas as disposiç.ões emc,putralJio .
.Art. 2° __ Rica o Prefeitqautoerizado 'a. supprimir Os
'callgosque vagarem e cu;ja conservação 'l'lE<ja dispemsavel.
Art. 3° __ As '00mmLssões ele lançamentos de impostos
e taxa,s s,el;ão constítuódàs por funccionarios do Municipio.
 I1m',ico. A esS"aSeblllillissões serãoiibmladas 'P0Tcenta

gens-e 1010,do total.arrecadado, para a do imposto de Com

mercio e Officinas do Quadro Urbano; 5°1°, para' a do im..

\posto de Commer,cio e QHicinas do Rocio; 10°1°" para o

do iimposto de 'publicidade; 50lo, para a de taxa de Limpeza
Pal,ticular ;5°1°, para a dos. impostos de fl'en.tes nãoediri.
Icacl,as, casas sem platibanda,> guias sem passeios, etc.; e
2°1°, para a de taxa de Càlçamento.

-

24:

__

A1't. 4° _-< Os al'tigoS 2° ,e 3° da Lei TI. 585 de 23 de

F'evereiro de 1 !J21 ticain substituidospelas seguintes dis

posições:
A taxa de calçamento para as ruas calçadas a paralle
lepipedos sprá de 3$000 por metro linear; para as ruas re
vest:'dasa maeudam com sargetas será de 2$500 o metro
linear; e pura as ruas macadulÍlizadas sem, sargetas será

de 2$000 por metro linear.
Art.

'

;)0 __ Para as l'lUIS cal:adas

fica restabelfcido o dispo,,;to no

art.

911 maeadamizada
21°

do Uodigo

de

Posturas.
Art. (i0 __ O contribuinte que pagar adiantaid.amente

os impostos ou taxas correspondentes a um exercicio gosa ..

rá do abatim8'l1to de 5°10 sobre o total.
Art. 7" _ A cobrança da taxa de Limpeza Particular

será feita por semestr,e e adiantadameúte.

Disposições Transitorias
1\.1't, l° __ OexP.rcicio finançE'i1'o de 1922 coneçará em
1" de J aneh'o e terminará em 31 de Dezembro do mesmo
anno, eom um mezadclicional para a sua liquidação e 0\1 ..
CE'rramellto.

Art. 2° __ F:ca o Prefrito autorizado 11 abrir no cor
rpr ,do exerci cio os creditósextraordinarios que se torna
rem prf'cisos aos S S 10° e 28° do art. 2° do Capitulo I e sup

plemf'ntares ao S 23° do mesmo art.
Art.

3° __ .:P'icab Prefeito alltoriza<1ó

a rOllcecler °

auxilio de dois contos e quati'orentos mil réis . . . . .
(Rs. 2 :400$000) l)agos em prestaç:õcs mensues, durante °
eXE'reicio, á Soeicclatle de S:oerol'ros aos Necessitados, e o de
dois contos dE' réis (R$. '2 :000$0(0) ao Asyl0 de São TJuiz.
Palacio da Prefeitura ::\Iunicipal de Curityba, Capital
do Bstado elo Paraná, em 12 de Dezembro de 1921.
J.

I

í

MOREIRA GARCEZ

Publicada nu ,secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital elo stado do Paraná, em 12 de Dezem
bro de 1921.
Claro Cordeiro __

Secretario

__
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TabBlla de Impostos' papa 1922
t"

. I", 2., 4", e'ZS"

Imposto de Commercio e Officinas, imposto supplemen;
tar sobre casas de bebidas G licenças a ven
dedf)res

\

ambulantes
A

1, AçQugue de carne verde, de l' classe, licença
Imposto annual

2 lde:m, idem de 2a class, jicenca
ImpostO aU'!JUul
3 Idem, idcm elo Rocio, liell(a
Imposto annual

4 Agencia ou agente de bilhetes de lote1':118 de
fóra do Estado, licença
Imp0f:to anlll'al
5 Agencia de lot('ria:; do Estado, licença
Imposto a ;J1llUI

G Agencia de companhias de ac(identes, liceu<}a
Imposto annual

7 AgC'.:,cia dt' companhias de seguros ele vida ou

dc fogo, licença

a) A (Pc tiver capital sup('riol' a 4.000 :000$'000

125$OOC
125$000
12JO$fJOU
100$'000
60;OOO
GÜ$OOü

250$000
4DO$OiJO
200$000
200$000
150$000
200$0110

300$000

600OOO
Imposto annua
b) A que tiver capital 1'11£er'or a 4.00:OOO$OOO
Imposto annual
.
400$000
8 Agencia de companhias de seguros de vida e
300$000
de fogo, licença
600$000
Imposto annual
9 Idem, idem, idem de Companhias ou ,Socieda
500$000
des muteas, licen..a
a) Com um ou dois sorteios mensaes, imposto

ann,ual
b)

400$000

(',,, ;,,-':; de dois sorteios mcnsaes, imposto

unnual

GOO$OOU

10 Agentes ou representantes de Bancos Nacio
naes (' Estrangeiros, licença

120$000

Imposto annual

200OOO

. 26 '__

11 Agente de ca.'sas cQwmerciaes do, Paiz ou do

Estrange:ro, que ófferecer metcadorias

por

a9stras, estabelecido \em
crusa parti:cular,
llOteis ou comescriptorio" l,icença,
' ') 200$000
300$000 ,
I11).posto annual

12 Agentes de vàp6res, lice'nça

Impostá anhual
13 Alfaiataria com venç1a'de fazenda;;;, dl3 la clas
se, licença
Imposto annual

14 Idem, idem de 2" classe,' bcen<}a
Imposto annual

','15 Idem, idem, de 3a classe, liccn<}a
Imposto annual
1G Idem, sem venda de

200$000
200$000

'200$000
400$000
120$000
300$DOO

100$000
150$'000

fazendas, de la classe,

licença
Imposto annual

80$000
100$000
50$OOD

17 Idem, idem, idem de 2"cl.asse, licen<}a
T mposto annual
18 Amolador com rebolo, licença
Imposto 3'unual
18 \.reia (para extrahir e vender dentro ou: fó
ra elo Ro('io), imposto annual
O j.rtigos de carnaval, casas em que forem ven
. diçlos por atacado, licença annual

11:50$OljO

(durante os dias de car:n'aval) licen<}a por dia

10$0'00

:2.1 Idem, idenL casas ou mercadores ambulantes

40$000
30$000
30$000
20$00')

I

2 Idem para photographo (casas em que se ven

dam) licença

I mp'osto a11nual

2:3 :\.l'1'('ios (offici':i:as de ocneerto ele 1" dasse),
licença
Imposto annual

24 Idem, idem de 2a ('lasso, licença
Imposto a'l1llual

120$000
150$000
120$000
100$000
6ü$OO{)
50$000

,B

1 15ail('5 {i phantasia, não sendo gratuitos, pa-"

"

ra Os B dia:: de {'àl"Ll'aVaJ, Eeenc.a

2 Baiíe'i pubJ:eos, uiio

f)ç'lHlo "gl'atl1itns, cada

100$OOu

nni, licellsa50$OOO

....

27 : Banco on

casa uancaria

llaeioIlacs ou

e fillaes de

c;;;trangeiros,

oancos

500$000

lice.llça

1:200$000

Imposto all'lHwl

4 Balll:o:<; Xa.çiq'l\l:cs ou g"tJ:angeirps (ageIltes
de) l ver ug'entcs de Bmwos)
5 Hnnha, refinaçiío ou raurieu ele, licella
Imposto aiuiual
6. frdt:ll1 (d.eposito de), liccll<;a
.hl.lpOSt0 anulIal
7 Bal'beit,ús com perfiinnal':as e minde7,as, licença

Imposto 'àI11íual

150$000
200$000
50$000
100$000
125$000

200$QOO

8 Idem sem perfumarias, de I" classe, lit<cnça

90$000

9 Idlll, iU:erl de 2a classe, .liéen)}a
lUlTJosto aIlIlLíal

GO$OOD
60$00D

ImpoEito amiual

.

10 ] dom, ielen de 3a classe, licença.

I)ll'tlOsto allnHal

G1 HQbliclas (agentes de faurieus de fo.t;a do Esta
do) licenr,u
Imposto annual
:t2l Bilhar, licença
Bpll' bilhar, imposto aIlUllal
1:3. Brlhete" de loterias, vPllcledores por conta on

)O$OOO

40$000

40$000

300$000
500$000
150$000
60$000

20OOO

não da;; agencias, mensalJIncute
14 BoteqUim, cJsa de pasto ou restanrant, de r
cl.asse, licença

250$000
200$000
200$000
150$000

Imposto êlllnllal

15 .] dpm, idem, dr 2a ci asse, licença
] m posto anIlHal

120$OdO

16 leI.em, Idem de 3a classe, Ecença
Imposto. ulllmal
17 Idem, clemde 4" classp, licença
Imposto H,ltllUal
.

18 Botecg1Ím,

j um to, aos ciI:cos

100:tooo

50$000
(jO$Ona

ou .outros. esta

belecimC'ntos ele' diven;oes pnblieas, por mez,
ac1iautac1amente

5ü$OOO

I!} B;igas de gallQ, £4ra do renhideil'.o, licença

P91; dia

20$000

20 Brinquedos (loja ele) licnça.
Imposto aunual

21 Brinquedos de panel(loja de)
mpot>t() anlll1al

200$0ü()
250${)OO

licença

lqO$OOO
100$000

28
c
50$000
80$000

i Gabelleireira, licença
Im posto allllUal

2 Cnrpintar':a a vapor

ou a electricidade,

In
250$000

Glasse, licença
Imposto allllllal
:) Itleill, idem ele 2" classe, licença
Imposto auulIal
4 Cal'pinteirQ (afficina ue) licença

250$OOt)

150$OüO'
125$000
lilO$OOO

Imposto ullnuaÍ

40$00()

250$000
250$00U
G Idem especiaes em calçados e chapéos, licença 25ú$OOO
500$000
De 1" classe, imposto annual
De 2" classe, ,imposto annual
250$000
250a;OOI)
7 Idem, Idem, somente de calç'ados, licença
De 1" classe, imposto annual
200$000
De 2R classe, imposto anuual
150$000
250$'001)
8 Ietem, iuem ele chapéos, licença
Dê ] A classe, imposto unnual
230$000

[) Casa de commissões, licença
Imposto annuul

150$000
150$000
200$000

De 2" classe, imposto annual

9 Idem de louça nacional, licença
Imposto UllllllUI
10 Idem que forneça
classe, licença
Imposto ulllJUa.1

comida

para fóra, de IR

159$000
120$000
60$000
80$000
-40$000

11 1dem, idem, idem de 2a classe, licença
I lU 11 05tO anIl ua I

12 1drm, idem, idem de 3R <:lasse, licença
Imposto ammal
,1



I

40$000

13 Idem, em que se vendam fazendas, chapéos,
(.alçados, ferragens, louças,
seccos e molliados, e outros semelhantes juntos ou separa
damente, em grosso ou par atacado, em graude escala, classe especial, licença
1
Imposto annual
3
14 Idem, idem, idem, idem de 1" classe, licença
Imposto annual
2
15 Idem, idem. idem, idem de 2í' classe, lieenç.a:
Imposto a'D'nual
1

16 Iâero, idem, idem, idem de 3' classe, licença
Imposto annual

:000$000
:000$000
'700$000
:400$000
600$000
:600$0.00

500$000

1 :200$000

_

2

17 Idem, idem, idem, idem de 411 classe, licença

18 Idem, iâem, itiell1, ié1ein, de 5e]as5e, Jiceilt)u
Imposto annual

300$000
800$000

Imposto annnal

.

119 Iaem, idem, idem; idem deG' classe, licehç'a

200;OtlO
400$000

iOO$OOO
300$000

I:ll1posto ânüüal

tJ l.ilém, Jdem, iuem, idem, de 7a classe, licença
] llljJosto u'.mnal

21 Casa de penltol'es c dCS('Ollt08:, }iCE"ilça

80$000
120*00'0
300$OUO

Imposto al1lJUal

800$OJf)

mhliciüaes, licença
23 Idem tle rliachina'i para imlustrias, lice'nça
r mposto ann ual

250$000
23Q$OOU
2,')lhOOO
2;'íU'il()OO

24 ldllm de maehinas é1'e eosi I1ra, lit;( na

13J,$ün;}

'22 Jdem onde se venderem drogas e prepartidos
J mposto allllUal

'MO$:)DO

Imposto anuual
2,5 Caas {om vE'nda

dt, hehi'cllls

li,
i

t'

a 'cf).)lieas (dl

consnmo no bàlc'ão ou E'm mesas, licença
I111postO li 'nual

100$000
1 (})WQOO

2G Idem com venda ele bebidas E'm garrafas, não
('oil,';umic1as no bakão, r CC'I:Ç:':'

GOOOO

Imposto

;)O$UOO

a lllllll;l I

27 [(1em, ('njo l'amo de üegbdo cOllsiste C'ln joias
peclrm, rreeiosm.;, obras de prata e ouro, e rc
lagios, liel'nça
De 1" t;lasse, iltlposto mmual
De 2" clase, imposto allnual

28 Ictem ('om salão para baile, embot':,t perten

40Ü$OOO

300$000
400$000

cel1te a soc;edade O\l club, 1" elass'e, imposto

alll1Ual

Idem de 2" classe, imposto annual

100$00:1

59$000

29 Càas de banho, !ieença
G(l$OOO
pe r elasse, imposto annnal
125$000
Dó 2" c'lasse, imposto anIlHal
70O()V
3D Idem, e:'3Pcciaes de fructas, de 1" ehlssf;, lice'llça 150$000
ÜllpostO annual
130$000
31 Idem, idem, de 2" classe, licença .
50$üOO
Imposto annual
60$000

3'2 TdE'm C()i:n venda de bebidas para serem con-

sumidas no balcão, quandu forem de casse
iiIferior 011 botequim, annualmente

7'

50$000

:

- 3033 Idem cm que se veLdam artigos para carna

val (ver artigos de carnaval)
3;1: Idem em que se v(}'ndam flores naturaes, plan-

tas ou sementes, licença
"

Imposto annual

35° Idem, (lU agente que

r

I
(

cença.

I

Imposto annual

I

36 Idem, que vendam

venda automoveis,

li

artigos para. automoveis,

especial, licença
Imposto annual

1100$000
200$000
300$000
300$000

2000()O
200$000

37 Idem annexo a outro ramo de negocio, licença

1ÚO$OOO

Imposto annual
313 Idem em que se vendam move:s novos ou usa

200$000

dos, licença
a) De P cla!>'Se, imposto arrnual
b) De 2" classe, imposto annual
c)

De 3ft classe, imposto annual

3Q Idem de compra c venda de objectos usados,
licença
Imposto allllual

40 Idem de sorvetes ou refrescos, licença
Imposto annual
41 Idem de queijos
ou depositas
dos mesmos,

200$00,)

350$000
250$000
200$000

200$000
200$000
50$000
S{)$OOO

licen'ça
50$OUO
Imposto annual
SO$OOIJ
42 Idem em que se venda café em chicaras, licença.100$OOO
De P classe, imposto annual
200$000
De 2" elasse, imposto annual
150$000

1
I,

I

De 3" classe, imposto annual
43 Idem em que se" vendam cigarros, charutos e
outros artigos para fumantes, de I" classe,

100$000

licença
Imposto annual
44 Idem, idem de 2a classe, licença
Imposto annuaI
.
45 Idem, idt'm de 3a classe, licença
Imposto arrnual

150$000

46 Idem, chapéos para senhol'as, licença
Imposto annual
I

."

1.

I
I

47 Idem em que se vendam bombons, licença
Imposto annHaI

150*000
100$000
100$000
50$000
50$000
100$000
1100$000
100$000
120$000

__ 311 --
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48 Idem de .eomp,ra.o venda de livrps.

usados,

licença
Imposto a1111ual

80$000

4() Idem em que. se vendam artefactos c1e madei
ra, licença
Imposto mmual.

õO Concertos de calçados

(officina

de)

de I'

c asse, licença
Imposto <ln11ual
31 Idem, idem, de 2" classe, licença

Imposto annual
;]3 Cerveja de

50$000

fóra do

Municipio,

100$000
100$0ü0
60$000
Ü$OOO
40$000
40$000

licença para
1$000

vender, por caixa

53 C'haIJéos de sól ou de cabeça (officina de con.
certar), liccn<;:a
lmpósto annual
54 Cinematographo,

licença

Por espectaculo

Com variedades, mais
53 C;rcos, coretos, etc., aluguel de terreno Mu
rúcipaJ, ou logradouro para suas edificações,
por metro quadrado
56 Club que tiver bilhar ou botequim ou r08tau
licença
Imposto annual
;]7 Idf'11l que tiver jogoS

300$000
c cobràr baratos, por

tl'impstre, adiantadamente
38 Caldeireiros. licença
Imposto annual
J9C'oehe:ras para carros de aluguel, no Quadro
n rbano, licença
]mposto annnaal

GO Idem, idem para carros particulares, licença
Imposto ann11al
ILIdm, ido'ffi, para carros de

200$000
200$000
50$000
30$000

to, no Quadro Frbano, Ucença
] mI)(\sto allnllal

ti3 Idem fÚl'Cl do Qnadro Urbano, lic:cnça
tmlHal

200$000
100$000
125$000

aluguel fora d.o

Quadro l"tbano, l:icc.PlQa
Imposto annual
() Idem, )'1 estrebaria que re('ba anim.aes a tra

111lpo:to

$300

200*000

Tan t,

G1

50$000
50$ODO
500$000
6$000
8$000

100$000
100$000
100$00'.)
100$000

50$000
50$ODO

_.

3']

64 Comp:r '!l;à lY1'ica ou de

_

opereta" vendendo

entradas a mais ele 5$000 a cadeira, cada es
100$000

)wdae.üo

65 I dom, iLlell1', idem
cs pect aculo
66 I d!>mc1ramat ica

ou

a menos de 5$000,
de ('o11(,('1'tos,

cada

30$000

etn('uIo

67 Idem de qualquer r::;p('("r não especificada,
pal'a rspe( tacnIo p.lblico, lieenc;a
('ada

30üOOO
fiOO$OOD
300$(01)
GOO$OOO

fnnl(,[io

(j:1 (\'nfeitaria (k P classe, licença
lmne;,ro PfJlll'rtl

200$(}üü

70 ldrm dr " c'as;;, liccnç:a
lmposto

40Q;iOon
150$000
ilDO$OOO

;: nual

71 J ítem ele :3a classe, licença
J'm]lG ,t;) anlll'nl
72 Idem ,em venda
ele ]icluidos

espirituosos,

1 ir r,Jça

1mp0"to allllll111
73 C JI)('.'ativns illclustriars, lieença
Impo ..J,()

animal

l' '1'D..> () ullua'
( ',T:"U-; dt' ('1\\"a11o fóra (1::\ Prado, pC'.r d;a

7 'i <'olt m:e ür;. elas'iC', licença
Imposto al1nual

'

1

77

1,1t'm ele

100$000
80$000
300$O'.HI
400$000

7t (' 'rrertOl, lir'n(:a
ío;

12,:5$OiJO

GO$OOO

rspe,.taeuIo

6R ltlem t Glll ('mac'h1i.'a, 1 ie('nç:a
(' da

60$000

oaJa ('spr

"elas.':r, liC'r]1ç:a

fmp Jt-) allllual
7' 1'1(111 d, W C'la£s", licrnça

Imposto alll1ual

200$000
300$000
.J'O $ ()ü O
300$OüD
300$000
200$000
200$DOO
150$000
150$000

D
1 D-,ntio1a, lic'enC':t

Imposto a':nual
2 Dl'110uito de eal ou o:ltros materiae5 de cons
1 ",!lÇdO. lirrllca

Dr l' c'usse, 'imposto :1111111al

De 2' rlasse, imposto Rnllual
3 [.c10 .. , ()11 CW",1 para yelld'l de lenha ou O\ltro
l'()JL)l1stivrl, licença
T mrnstl'l anl1ua].

200$000
200$000

200$000
200$000
150$000
60$000
40$000

I.
H.
"

"

:,'1

I!,

__

33

4 J dt:Y!1 de fal';nha de tl'igo, ('enteio, iarello ou

ontros C'crraés, pl.'oduetos do lVlmnicipio,

Ji

ecnça

5
6
7
8

100.$000

100$000
'Idrm de farilllha de trigo de I" classe, licença 300$OQü
400$000
Iml)Osto annüal
250$000
Idem, idem, idem de 2' t;1'asse, lieelJça
200$000
Imposto annual,
500$000
Idem de' het'va rt!átte de I" cla5e, licença
800$000
Imposto allllual
400$OUO
1 c1l'ln, idem, ich'.l1i de :?? classe, licmnça
1l11posto alJnua 1

"

,

600$000
100$000
\100$000

'í.mposto annual
D Idem de xarque, licença
Impostoallnutll
J b Idcm clr madeira, .licenca

200$000
400$000
200$000

De 1" classe, imposto anual

DI:' 2" classe, imposto annual
J 1 Desl)aebantes, imposto annl!a 1

200$000
200$000

12 Drogarias, licE':Jça
Imposto annnal

500$000

'111/

I'
I

'o B.J

1[lI
•I,I.

li ,,

E
1 El'r(;tl'ieidac1e

(wnda

de

objrl'tos de), licença 150$000

25{)$OOO

Imposto alll1ual

2 IEmpreitriros de obras, I" classe, licença
Imposto a unual

'3 J(leTil .Je' 2n elasse, licenç:a
Imposto all"lUal
4 Iclml de 3, classe, licença
lmpl)sto ann ual

;) Eneadernação (officina de) ]j('enç:a'
Imposto [lll' ,unI

(j '"Engenho ele srl'l'a, a agna, vapor ete;,

licel1ça

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

De 'la elasse, imposto ullTlIwl

,400$000

De 2" dassp"

30{)$OOO

imJ}osto al1l1l1al

7 ji}ng'l'axate, licC'nça
C11'1'1 ':\11,"; 'a,imposto allnual

11!

i .r;1 (,1
lil

I ::1'i
d:  

!.I !

I. \
'I

20$000
5$000

S . ESC'l'iptol'io (Ir companhia, empl'eza i'Jc1ustrial

1I
I

0'1 mCl'dnt"l, licenc;a

300$000

De I" classe, imposto aunual

300$000

De 2" classe, imposto anllluü

200$000

II

11

j
' 11

l"
I, I.

h;

L

_M_

!} Eiícriptorib de ,eügen11biro, arc.hitectlJ, agri
mensor, advogado, solicitador, escrivão, i'ocluc
sive o de casamentos e ecclesiastico, e medico
100$000

licrnça
Imposto

jOO$Of)O

annual

10 ..Eisl'f'rtaC'ulo, concerto, etc.

sem ser por com

.paüh:a, mas do qual sejam auferidos lucros
30$000

rnda espeeta,c'ulo

r

11 Estnbnlos ou

eochl;iras

de va<was para ven
100;\;000

tia de leite, liceu<}a

1 lilllO:,t o

anllual, cada

v[l<ca, alem <la ma
10$O10

trícula

12 lEstofndor

(oífíeina de),

ln

ç:lasse,

lieença

Imposto anuual

13 Idl'm, idem de ' classe, liceJ;lça
Jmposto annual
. F'
1 11'abl'Íl'a de agnas gazozas, seltz, gelo, de P
li'lasse, licença
Imposto nnnual
2 Jdl'm, idem, il1('m de n classe, lic"nça
Imposto annnad
3 Idem, idem, idem dfl 3' classe, licença
Imposto 3nnnal

4: Idem dr ataduras, licença
Imposto l1lmual

5 1c1'em de barricas de la classe, licença
Imposto anoua1
G ldr!ll dr :n dasse, licença
7

Imposto Hllnlta I
ldvm de :3" ('lasso, licença
Imposto annua 1

8 Idem dr brbidas artificiaes ou licores, de la
dasse, lie:eu<;a
Imposto anunal

9 Idpm, idem, i.lem, de 2" elasse, lircuça
Impcsto aUllual
,

10 1d('m, :dem, ic1em' de 3" classe, 1ic(IJça
I

1.

Impo.stoannl1al
11 Idem, idem de' bcneficiar hcrvamatt'c, dc n
e1a.BC', li('('nç<l

Imposto annuul

100$001)

1150$000
60$000
100$000

300$000
4.00;\;01)0
200$000
250;\;000
150$000
2,00$000
100$000
80$000
120$000
150$000
80$000
.60$000
30$000
5$000
700$000
1:200$00;)
500;\;000
800$000
300;\;000
600$000
5'00$000

1 :7'1)0$0(10

__
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12 Itle:m, idrll1, Hlem, de 2" classe, licença
l111postú allnual

13 lq"em, idem, idem de 3' t'lasst', licE'Ílça

Imposto annual

.

14 100eJ:n de biscoutos, licença
IJülYOsto a'Dnual

400$000
1:300*000
300$00')

1 :000$000
150$000
2(}0$000

150$Oú\l
250$000
50$000
20$000

15 Idem dó br'íl1qLü'dos, licença
l.n'l.posto annual

16 1d0111 de eade'l'us (italiana':», licellça
Imposto annual

17 Wêtíl de calçados a vapor 'ou flor olltro meio
mecl'tanico, licença
Imposto mluual
18 )déIll de camas de ferro, licença

250$000
500$000
1150$000
200$000
150$000
150$000
100$000

Tinposto a'nnual

19 lclem de cabos de vassouras, licença
-Imposto annual
20 Jd'em de caramellos, de I" classe, licença

l!ilÍm:,to annual

150$000

21 Idem, ielpm ele 21' classe, licen<;a

70$000

Imposto annllal

100$000

22 clém ele carros de passeio, licença

I:till'fOsto annual
23 clem dt' earroças ou carrinhos, licença
IÜlp;osto annual
24. Idem de cerveja de r classe, licença
In1pnsto annual
25 IcJem, idem de 2" classe, licença
ftn'P'Osto anl111 aI
26 '(d/êtn, idem de 3" classe, licença
TmpDsto al1nnal
27 l1dem de chapéos de I" classe, licença

lllnposto annual

150$000

200$000
60$000
80$000

800$ooQ
1 :200$000
500$000
800$000
300$000
500$000
250$000

200$000

28 rc1(íh, idem de 2" classe, licença

,200$000

29 Idém, idem para senhoras de 11" classe, licença
Impbsto anl1ual
30 Ielê,ln, idem de 2" classe, Jicença
Imposto al1nual
31 Idêin de chapéos de solou deposito de, licençà

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

Imposto annuál

Imposto annual

32 Idem de cestas ele vime e' semelha'ntes; licença

150$000

200$000
50$000

"

I,


j.1

.

-----

--

I

. !

!
-

lmpo"to
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80$000

anllual

cigarros

V,e11 1 erem

e!larlltos
preparados de 100'a, ue lU dasse, licença
Imposto a 111 11\ a 1
:14 Idem, idem, idem de 2a elasse, lice,nça
Jmposto a 111 lU aI
preparados
'.',não venderem
Idp1l1, iclem que
dt)

3..
Idem

l'

(le

ou

que

fÓl'a, Ii(.ruça
lml)Qsto alinual de 1,' elasse,
Imposto anuual de :za (' lasse

d(l

ôO$Oi 11)

60$0)!)
200$000

artificiars, licença

1100$000

ImposTO UlllHW,l

Iclrm de ÍlmlO (desfiar) , licença
Imposto all'llual
e espartilhos, lieença
4-1 Idem dr gra"atas
allllllal
Imposto
4:J IdE'm de ladt'ilhos, licença
4')
.J

I"

Imposto annual
46 ldt'm de louças
Imposto annual

on

objectos de barro,

l1.ceHça

47 Idem de Jatas 011 balc1rs de I' eIasse, licença
Imposto annual
48 Idem, idem, idem de 2n classe, licença
Imposto allnual

n"

40 Idmn de lillguiças, licença
Imposto annual
60 Idem de massas, liepnça

D(" I" classe, imposto annual

l."iO$OOO

20D$000

41 Idem ele flores, licença
Imposto annual

I

150$000
1;)0$000'
10()$OUO

20Q,()0{)

lmp0sto annual

f!

200$000

80$0;'}ü

39 Idem de' cordas, liceu ça
Imposto alluual
40 Idem de fitEIS, licença

'lI.

300$000

100$000
40*00')
60:$000

Imposto anllual

42 Idem de fogos

l;jOOOiJ,

'OO$OO{)

Imposto mmual
38 Idem dê ('olla, licença

j"

400i-H)O

150$OOÓ

36 Idem de (;hocolate, licença
Imposto a I1ll Ilal
37 Idem c1e colchGes ou acole h/oados, lioença
L,

208$DOO

150$000
200'\;000

15Óft;OOO
200$000
100$,000
150$000
+50()OD

200$000

;15{)$OOO
i5O$ÚOO

10_00

150$080

100$000
100$000

125$0°0

200$00,0

lO$OOO
De 2a classe, imposto annual
31 ld '111 de meia,,; ou de tecidos de malha, licença 100tOOO

-
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HlltlUal

200$0()1)

Imposto alll1na.[

150$OOl)

lillposto

V:.! I üel11 ele lllobilias cl, vime, de l' cla::;iJG, Leenga 100$01hl

60$000

53 Jdem, idem ele :Z" e1asse, liçl}llça

Jniposto anl1ual

(jO$OOO

I

54 ldêúi de molel uras para qnac1ros, d l" classE'
1 iqepça
Imposto

:)5 I clL'nl, idem, ídem de 2 c1a<8(', li6elllja
llllposto a',mual
:jG J dom de moveis a vapor, e1ectrieidade,

etc.,

cte }" ('lasse, licença

./i J díÚ.ll, :dem, idem, de 2t" classli, lcença
I úq:ío'sto allnual

38 J cÍe',l\, ide'm, idem de 3" classe, licença
Impdsto anIlual
.')!J JeJum, idem, idem de 4' classe, licença
hnpôsto annual

tiO Idem de palhões, lieenea

"

anIlHal

G2 Ldem

ele pialDo, Iicen(ltl
de

lmpo,;l-o

picar

80$000
80$000
180$000

'1

r

'I

20{)$00J

lenlra,

licença

allnnal

64 Idem de phosphoro de 1  classe, licella
Im'P1lsto

100$000
120$000

:.:OO$OOU

Impost0 annual

63 1 dom

200$000

:::OO*OOU

annual

I'

150$000

200()ÜO

61 Idélil de papel, licença
Imposto

I,

200$000
300$000

lmpC)sto allnual

Imposto

ulO$OOO
200$000
8lJ$OnO
100$000

anlll\al

annual

G5 lelem, idem de 2" classe, licença

300$000
100;£OUO
l:3ó$OO;)

1 :OOO$ODO

1:000$000
700$OdJ
700$000
GDOOUG

Imposto anruwl
GG Iclt:ll1, idem de 3n classe, licença
II1;JP9'Sto anl1ual
4004,ono
(j'i llkm dc placas on objoctos esmalbclDs, jie1'iça .80$000
Imposto anllual
100$000
68 T dem elc pregos, licença
500$OOt)
De' 1" classe, imposto annnal
400$000
250$O{)O
De 2" classe, imp9sto annual
230$O,)(l
69 Idem de presuntos, licença
Imposto amnnal
4(}0$OO(}

70 rdem de sabão de velas de 1 clase, liceuQH
ImpQsto annual

:::OO;()OO
400$000

,li

38 71 Idem, idem, idem dc 2" das,se, licença
I

150$000

anImal

300$000

Imposto annual

73 idem de saccos de aniagem, licença

OOOlhJ
200$000

Imposto
74 Id'lW' de
linposto
75 Idem de

.3 0$0 UD
30${}dU
200$000

Imposto

72 Idem, idem, idem de 3' elassp, licença

annual
saecos de papel, licença
annual
sellins e arreios de 1" classe, licença

Iin pqsto aIhnual
7ü Idem, idem,. idem de 2 classe, licença
Imppsto annual
.

7í Iilérn, idem, idem de 3n classe, liceiíça

1mpostoannual
.8 I dem de tecidós, dê la classe, licença
Impósto annual

79 Idem! idem de 211' classe, l'icença
1"mpôSto 'anmual
80 Idem, idem de 3á él'asse, licença
lrn'P'osto annual
81 Idcm de tijolos c telhas, movidas fi yapor ou
a agua, licença
Imposto mmual
82 Idem, idem, idem por antro q.müqucr syste
ma, de l' classe, licença
Imposto

annual

83 Idem, idem, idem de 2" ,classe, licença
Imposto aIlllual
84 Idem, iupm, dem dc 3aclasse, licença
Impósto anuual
85 Idem, de torrar e moer café, de ta classe, li
cença

Imposto aunual
86 Idem, idem de' 2" elass-e lii:.\mça
Impósto annual
.87 Idem; idem, de 3a classe, licença
Imposto amnual
88 Idem de vassouras e escovas, licença
I:ml')(}sto anuual

89 Idem de vidros, licença
I:mpostoannu'al
90 Idem de vinagre, licença

10Q$0ú0

300$OUO

500$000

100$000

300$001)
5o.$OUU
100$000
500'$000
600$OI)!J

300l\lOOO
400}J;c)DO
200$OlJO

300$000
200$000
400$000
150$000
200$000
80$000
100$000
60$000
50$000
150$000
200$000
80$000
125$000

60$00Ú
1ÕO$000
60$DOO

100$000

"200$OOQ
'200$OO(}
125$ÔOO

--
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250$000

Imposto annual

10'0$000

91 Forragem (deposito de) licença

100$000
100$OOO

Impoto arullual

92 Ferreiro ouf'erradOT, ,de. 1" classe, licen<ia
Imposto allln,ual

93 1dem, idem de 2" classe, licença
Imposto annual

94 laem, idem de 3" classe, licença
Imposto 11unual
9;) Fundição a vapor, licença
De ].a classe, :Lmpost,o ammal

De 2" classe, imposto aunual
De 3" class.e, imposto HjIll1uall
96 Fúnileiro, de 1" classe, lieença
Imposto aumlal

I 97 'Idem de 2" classe, licença
Imposto ,anuual

100$ODO
60$000
GO$OOO
30$000
25$000
400$000
1:100$000
100$000
250$000
100$000
130$000
50$000
tjOüOQ

•

G

1 Garaparia, licença
Imposto armual

2 Garagem de automoveis, licença
Imposto arrnual

3 G-ravadol', (oíficina de), licença
Imposto annual

li

Imposto annual

2 Trlem ele 2" classe, lic'euc;a
Imposto amlUal
3 lclem de :3" classe licença
]mposto a\Iluual
4 ld'em de 4" classe, licença
Tmpostoannual

80$OCO
1100$OCO

I

;l Imagens ou estatuas (vendedores de), licença
Imposto anuual

2: Instrl';mr.lltos, (officinas

de concertos), :Ji-

CClna

50$000

60$00'J
GO$oon
lOO$OOD

J

1 Jogü .de bolas no Quadro Urbano, sem venda
de poules, liceuç.a

,60$000
GO$"OOO
300$000
l'Sü;\iOOO
50$000
50$OOQ

300$000
600$000
200$000
400$000
100$000
200$000

.1 Uotel de I" classe, licença

Imposto annua1



120$000

\1-

--

o 100$000
60$ODO

Imposto annual
2 J dem, idem no Rocio, "liéelllça
Jmposto a nllU a-l

ilO$OOO

3 .J OÍ'lJaes ou revistas e livros (vendedores de)
licença

20$000
30$000

Imposto annual

L
1 Latoeiro, (officina de), Ecença
Imposto allnual
2 Lavandcrja a vapor, licen'ça

"10$000
50$01JO

hnpo'sto allllual
3 I,cilão de qualquer especie, caela um
4 Leiloeiro, licença
Imposto alluual
5 Lima (oHicina de), Ecença
Imposto allnual

I

I

G IJimpaélor de' chaminés,

I

13$00'1

'í Lithographia ele }, c]a83(', licença
Imposto
8 Idem de
Imposto
!) Livraria
Imposto

m:nual
2" classe, licença
annual
ele I" dasse, liC'ena
uLllllal

400$000

300$000
150$001)
300$000
10MOOC)

200$OO'J
100$000
150$0(JO
50$000
70$000

Jm'po,tl) aunual
Leit,'ria,

dr la (.lasse, licença

Iníposto am,nual

.

12 Idem de 2,fi classe, licença
Imposto alllnal
1 l\Ull'C'ruaria a vapor
2 Jlarmori'lt a 011

1\1
(vide fabricn de moveis)

cstatuario, E:'ew;:a

ILlpnsto n 'll!r

! ! deI 'H d(' objc(.tos

,"

dr folha

'I

[, :
I
:

'j

Idpm

de

faz('nda,

armar:nhos,

perfumarias,

ei! '( "dos e seu"! semrlhà1ites, só, com nrna cn.i
xa

1:25OOO

c ferro batido

Imposto allllL'al

,I'

100$000
] 50$ü(1)

3 JIaseatc qur YC'udC'l' oU trocar imagens
Lnposto annua]

:ll

230+00,)

200$OOÓ

10 Idem dr 2" C,1 as(', liccu(}f1,

"
"

308000
,60$000
2;'j$O()!)

Imposto al1ual

1-1

2')0$000

empreza ou não, li

cença

I,

80$000
120$000
20$000
130OiJO

10Q"r'000

__

Imposto :mnnal
G Idem, idem, idem

41

__

800$000
eom

cal'gn:eiro,

carrinho

ou eompanheiro

1:300$000

Imp o st O:lllllU a 1
7

Llê!ll que \"c11l1el' qnadl'ose p'equenos objcctos

125$üOO

mpo,,'(' annual

8 :'IIcll:>ag'rit'os

ou

rnpidos

CF! npreza de), 1i-

er]]a

lmpo;"t') annual

!J :'IIobilias

(offic:na

de

concertar

Oct

100$000
125$000

enver

lil,izfl r), 1 iccnça

60$000

Imposto mlll ual

G09{1{)()

JO :\Iodista (offici,'úa de) ]R classe, licença
l'mposto

100$000

150$üOO
Gt) $0 oa
100*,000

Imposto untllwl
13 1Ioinl1o clr lissl1eITi', li'en'çti

lj{j* O,iO

Imposto annual
14 Idem de cm'eacs, licença
Imposto allnual

200$0'J0

1,) Iciem, :c!em a vapor, licença

80$000
1 OU;j;ÓO O
16Ó$000

Imposto Ullnu:11
1G Idm ele s,l, lir;rnQl1
Imposto amt1lal.

lGOQDü
13C):j,OOO
:?0t1${f00

17 !tlem nno c1assificfldos, de 1 fi classe, liN)il''a
Imposto a;!1l1lal
';8. Idéin, idem de ;2' classe, licença

13Ú$Oü()
200$000

Imposto annua1
(banda ,ambulant'8 de), licel1çll

80$000

i50;j;OlJO
100$O)i}

2() I clem (casa especial de), licença

15ü$OOO

De 1" e'a",<;e, imT)Osto atluual
De 2" elasse, imposto aüÍluaE
21 }Tadeir<l (offeina de beneficiar),

,)OO')O

lict\'rçá

(officina

especial),

de

1"

classe,
lüOn(YO

I111postO allnual

100$000

23 I rlmn, idcm, idem de 2" classc, liceilâ-

Imposto I1Dnual

200$000
1.)0$000
180$000

Imposto annual

22 l\J('''hly:i'o
licença

11:

2oD$OOO
80$000

annur.:,l

1 Ielem ele 2" classe, licença
Imposte> annual
1 Idem de 3a classe, li:;en<;a

19 }'Iü-sica

I

.

50iOO'1)

60$000

I- I"
I'

1'&,

II

42

__

\0
1 Ü'urives que trabalhar em ouro, prata e con
certos, de la classe, licença

Impost::> alluud
2 Idem, idem, idem de 2' classe, licnça
Infposto annual

100;1;000
130$OiJ,J

80$000
flOQOOO

p

1 Padaria de Pelasse, licen<:a
imposto, anlluai

2. Padaria de 2" classe, licença
Imposto -annual

3 Idem de 3" classe, (no Rocio), licença
Imposto Uinnuul
4 P<Jpelariu, licença
Iri:lí)OSO aUl1ual
;) Parteira
imposto annual

ti Pedra de cantaria

(mercador de) , imposto

annual
7 Pec1r:J. (mercauor

de), impostq a 11llUal
8 Peixe (mercador de), liceu(}a
Imposto mensal

9 Idem, (ueposito de ou casa de)

licença

Imposto annual

10 Perfumaria

(casa especial de), licença

Imposto ,annual

11 Pharmuria de la classe, licença
Impo,,-to al1l111ul
12, .Idem ele 2" classe, licença
Imposto annual

13 Itlpl1l <1e 3' classe, licença
Imposto annual
14 Idem. homorpathira, Erença
Imposto annual
15 Photographia de la classe, licença
Impostoannual
16 Idem de 2a classe, licença
Imposto annual
17 Pintores, licença
Imposto unnual

150$000
200$000
BO$ODü
100$000
50tOOO
50$000
100$000
:200$000

80*000
50$000
O$OOO

10$000
100$000
100$000
200$000
250$OQO
2:10$000

()OOOoo
200$000
400$000
150$000
250:I)ÜO

120$000
150$ODO
150$000
250$O{)O

100$000
125$000
;,(\$nn, )

30()'OO

i'
43

i1

lSProd ..::t tln'.i chimieos, acidos, sues, não compre
hendendo pl'oductos medicinaes, licençfl
Imposto aBuual

1') Pe:'silo (casa de ), de 1" c.lasse, licença
Im posto anImal

V cÍldC'ndo bebidas mais 50 0\0

150$00G
200$000

:2'0 Idem, idem de 2a classe licença
Imposto annual

Vendendo bebidas mais

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

40 0\0

80$000
80$000

: I<lem, idem, de 3a classe, licença
Imposto an,uual



Vc:Jdelldo bebidas mais 25 °1°.

Q
'1 Queijos (vide casas ou depositas de)
2 Idem, mel'.'ac1ol', liecnç'l mensal
R

'8

•

13$000
200$000
300$000
100$000
150OOO

1 Rcfinaçãode assuéar, licemça
Imposto annHal
'2 Refinaçiio de sal, licença
Im posto annual

3 Hefrescos ou sorvetes (vide casa de)

4 l\elogio (mercador ou concertador de) (¥ide
ourives)

5 Henhideiro Oll estabeleeimento para bJ:iga ,ele
gallos, licença
Imposto annual

6 Rr>presentaçães

(vide escriptorio

nhias etc.)

7 BOJpas fdas (mercador

de)

200$000
300$000

decompa-

(vide vende-

dores ambulantes)

8 Realejos ou antros instrumentos tocando nas
ruas. estradas e casas c elos quaes ejam au
felidos lucros, licença

licença anllual

2 Idem" idem aforado ou mercador de saibro



Imposto allnual
3 SalsichaJ;'ia, licença
Impos1lo annual

5OOO

s

1 Saibro (para extrahir dentro do Rocio, em
terrol:'os não aforados, para fim eommel'cial)

I

100$000

25$000
150$000
l50$OOO

lI("

"

- <.t --! Sapatn:,ja ele 1" ,<;1,+5S,', li<:cQQ:l.
Imposto anQ:ual

250$000
300$000

.) ldlll de 2" (' lasse, licença
l1nposto annual

150$ODO
250$000

(i Idem de 3" classe, licença

10Q*:000
200$000

.fimposto annuaI

7 Idelll de 4a classe, lien,çª
I;ll,1J?Qsto allnual
8 Serralheiro ou ajustador; lieelwa,:
Im.posto unn-tHlI
.

9. Sigueiro (officinu de), licença

(jO00V

60$000

80$000

lm!losto annual

10 Soldador

60$000
80$000

100q:OOD

(officina de)

40$000

liC\ença

Imposto anl1l;.al

5.0$000

,2MOüo

11 Idem, ambulante, licença.
T mposto al1Jnual

:2L):000

12 '().l'iedac1e Anonymas,
liÇ'.p'ça

l\'[u,tUí\s,

Gom sI:teios;
300$000

IrnJ}Qsto ann li aI

,)00$000
T

"I
,"[

11,

"

I'

1 'l'anoc:ro, licença
Imposto ullnual
:3 1'avcl'lla dc la class,c, licenc:a
Imposto an.nual
:3 Idem de 2' classe, lieena
Imposto alluual
4 Tintureiro, licena
a) de 1" classe,imposto annual

b) de 2" classe, imposto annual
c) de 3a..clas'Sc, imposto anllJlUi
.) 'fypographia Com officina de
encadernação

ou' pnntação, etc. de la el,asse, licença

I

"
I

;'1

Imposto annual
G Idec de 2" cla,<;s-e, liença
Imposto annual
7 'romeiro, licença
Im posto an,tlnal

V
1 \Telodromos, frontõe-s, kermesses, tiro au alvo
parqlles,

ou

outros

estabelecimentos onde se

30$000

30000

79$000

80$000
.10$00:)
;)0$000
:::)OOOQ
,150$Oúü

100$,QOO
'iOOOO
250$000
300$000
150$0,00

200$000
50$000

3Ó,jOO

I

...




-'_ 4i" __

yerHJ11Jl1 ppules- de: "jogoS"

l:cellça
imposto annHal

,I



Pêmnittiao's pOI' Ipi

.) Vrllde.doresumbUlantics (mascates) vide mase

500;j;üíJO
400$000

cates)

:3 \TcuLla de banhui clp' otlt:ro l\I\lIIillipio, c:!da
cem kilos

] :1;;)('1)

':1: ldt'm de presiLliíto, por kilo

.) V(lJ(leclol'cs mubulll'ntesde gcnel<os de 1" nC
("esirladr, que conduzil'cm os gé'néros" 'em car
1'ocillha ou <lllimfíes, por trimrstre ádial'lta
cl-1lJnwllte

fi rdelll, ic1eIíl, :dem liUe rOllduzirc};ll ÓS gem.eros

$100

30$000

ell1 ('I'SUI'>, s(leeos, pte., por trimpsü'c atlianta

dUlllente

7 ] dem, de (10 (' C5', frtH'tas; cigal'1'os e phos'pho
]'OS, licCllÇà

I mposto por SClTIéstre

8 IdplIl, jnnt;{). aos
sa1Jncnte

circos, theàtrO's

etc. men

D Id(ll11, de roupas f.pitas e outro\\) al'tefadns sc
nH'lhalltc pelas ruas OU CÚl1 1c"'a,1 dctermina
do, licem'çu lllC'nsal

10 I drm dc jóiaS' {'lU bOls'us,
ça mensal

earixus cil'. lircn

1] Ideíu de S0l'vetes ou 1'efrcs('os, por spmcstre
U r duu de h hC'te.t; de '1otel'ias (vide hilhtes dt"

15$000
40$000
60$000'
] 020{J!)

123$000
125$000
80$O')()

lotcrias)

,;-) ViLlral:cil'o, li<'cníla
Imposto allllllul

H Yinhos (vide f'abiúca de bebidas)
1 Xarque ("idc deposito de)

50$000
GO$OIJü

X

3 Xat'r]lleadn, licença
I m posto alllltlal.

NO'rA: -- 'rodo"s Os impb'stos que úàv estlv'é

rem l'!assificados nestâ tabella serão cobra.

dos de 20$00011' 500$000. As casas lançadas

e qur no lanyãll'rento subseque'rtte tenham me

lhorado de c'lasse, mas não pOSSUllTI ser eleva
das á classe immediatamE'utesuperior, podr
ser lunçadas com um augmento de 10 a 50°'°

150OOO

200$000

l
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 3° Laudemios e emoluments sobre transferencias

de

terrenos
1 Apostilla nas cartas de data ou dominio, ex
pedidas de accordo com a lei 510 de 23 de

Abril de 1918, nos casos de transmissão por
por carta de 12.100 metros qua
drados ou fracçào em tenenosdo Hocio
 Idem, idem, ,ide,m, no Quadro Urbal:l'O, cada
1 Ü imetros de frente, na la zona
Sllccl'ssão,

3 Idem, idem, idem, idem, na 2" zona

4 I dom, ide'.11, idem, idem, na 3" zona
(Os te.lTellos do 1\ocio di v:didos em lotes são
c,[lliparadÇ)J'i aos da 3a zona ,uo Qua,uro Urbano)
5 Illscripção llas cartas de
data ou domim'io,
expedida;,; de aceordo com a Lei 510 de \1,918,

10$000

10$000
7$500
5*{)j)()

nos casos de alimwção por qualquer das for
mas permittic1as em direito, nos terrenos do
Hocio, por carta de 12.100 metros quadrados

15$O{)0

6 Idem, idem, idem, idem, no quadro urbano,
por metro eorrentc de frente, a In zona
7 Idem, idam, idem idem, idem, na 2" zo;rJ./l

8 I Çlem, idem, dem, idem, idem, na 3" zona
!J Idem, idem, id81n, idem, nos terrenos do Ho
cio divididos em lotes, por metro corrente de
frente
10 Emolumentos s'Obre t1ransfer,encias dc,tene-'

!.; l

'1,

;"

11

.1

nos foreiros do locio, excepto
os divididü:s
om lotes, e sobre averbação para legalizar ti
tulas das partes, por earta ou fra'cção
11 Idem, idem, no Quadro UrbrJTI'Ü, cada 10 me
tros ou fracção
12 Idem, idem, idem, na 2" zona
13 Idem, idem, idem, naS" zona

10$OtYJ
8$(}OU
4;OG<)

1$500

15$000

20$000

15$000
10$000

(Os terrenos do Rocio divididos 'em lotes são
equiparados aos da 3a zona do Quadro Urbano)
14 Laudemio nos terrenos do Rocio,
por carta
de 12.100 metros quadrados ou fracção
15 Idem no Quadro Urbano, por metro corr.n.te
de frente, na I" zona ,
] 6 Idem, idem, idem, na .2a zona
17 Idem, idem, idem, na 3a zona

25$000
10$000

8$000
4$OUO

.f.

...

,- 47, ...

 5° Renda dos mercados municipaes
1 Bancas p.ara venda de fructas, lortaliças, 'etc.
aluguel me.J:.lsal por metro quadrado
2 B,q:J'0as para.. venda de peixe, mensalmente,
por metro quadrado
3 Espaço occupado ,em frente
aos botequins,
pelos proprios locatario'S
mensalmente por
metro quadr:ado
'
4 Gaiobs para venda
de aves,
mensalmente
por metro quadrado
5 Generos de qualquer natureza, aluguel
de
q nartos, por 15 kilos mensalmente
fi Toucinho por kilo, aluguel
de quarto 'para
Yl'oda mensalmente
7 Quarto para venda
de verduras
e fructas,
mensalmente
8 Quarto paDa venda de peixe e generos ali
menticios, mensalmente
9 Idem 'para botequim ou flçougue, mensalmente
.10 Idem para fazendas e semelhantes, mensa,l
mente

11 Porco

vendido em pé por

cahe<}a

.
...

5$000
7$500

3$000
6$000
$OG()

$020
20$00:)
25$000
30$000
50$000
1$000

;

"

 6° Renda dos matadouros mumclpaes
Q ltadro U1"bano

I

Bois abatidos, por cabeça

5$000

Prl'paro

2$000

Porcos abatidos, por cabeça

2$000
1$000
2$000
1$000
1$000
1$000

Preparo

ViteUasabatidas, por cabeça
Preparo
CJ ado lanigp.l'o e caprino, por cabeça
Preparo

Leitü2s, rabritos 'e

earnciros,

I

até 10 kilos,
$500

por rabeça

$500

Preparo

'faxa ('spec:a para a S.

Casa de Miserieor

dia de accorclo coma Lei n. 8 de 10 de :Maio
de 1900

'!'

21$000

""T

--
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Rocio

5$000

Bo's abatidos, por cabeça

2$000

Porcos a1Jatitlos, por ea'béça
Bois abatidos para xarqueadas, por cabeça
Porras abatidos para fabric'a de presunto

VQ"c!edoHs

de

miudezas

dr

rezes

2$:JOO
1$000

abaticlas,

5$000

por dia

 7° Aferição de pesos e mediaas
1 Balança (Irl'ilfa1, aferição de uma
2 Idem de balrão, aferiã-o dé uma
3 Idem dC' pharmacaiR, af,e.rição de uma, eom

15$000

Ju'clwndDndo peso!'! é La]'anças
4 Carroças para venda
de lenha, 'por

20$000

] 0$000

metro

c'llbico ou fl'aeçfLO, afbrição de uma
G retro, aferição de cada lm

10$000
12$500
7$000

7' Pe,,:o8. aferição de cada terno

12$500

5 }ledida, alp.riçâo de cada terno

Empl'C'za fHUCral'ia, lie€llça
Impo"to anultà]
l15('uta'3 as {PC fiz,;rcm gratuitamente enter

300$000
600$00;)

ros de indigt'u tC'8 medíante termo lavrado na

"

Prefeitura)
Carro fUllerario de 1" classe, [ice, ,:ça allllual

30*Of'll)

Iclem, ich'm, elr 2a elassr, lic'C'nça annual

20$000

i:-\ppultn'u simples por rinco allHOS
Ditas para

rhanças

8$DOf)

menores. de. l4 annos,. por

6$000

.i an-os

Abrrtura dE' ea1'11eir05 eeavas rlll t.errenos prOe
.



pros

COllstrucção cle cfu'neil'ns até 2m.
Cou!"trueçáo

de

eaprl1as,

de altura
mausolr05, eom mai.s

10$000
20$000

dC' 2 met1'o dc' altura e até 2 metros de laruI'a

I

lclem, idrm, idem, idem, cOm mais de 2 metros
de 'arg"lra

1'}xc'C'sso de t('mpo de eiuro annos pa.l'a a cons8:l'
vação de ilJ hurnação nas sepulturas
geraeR

50$000
100$000

!

l.

t

__

r'
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ou carn1eiros que não tiverem conce,ssão perpetua, .por

anno

Bxhumacáo

Cont'es;;(o perpetua de cada urna funeral:i.a

{dem, por cim'o annos

Concessüo de' tertono para jazigo perpetuo, taxa
Ex-f1

Por metro quadrado alem da taxa de concessão
até ?m nas quadras 1 até 23
IclE'm, idem, idem .nas demais quadras

Bxc'c<lelldo ue 2m2, até 4m2, nas quadras ns. 1
até 23

1 dcm, idem, iuem nas demais quadras
Idem, de :4m2, até 8,m2, -por mZ, nas quadras ns.
1 até 23

5$000
15$000

'

Idem, iddll, iclcm, nas demais quadras
Bxcec1cmc1o ue 8m2, até 1Gm2, nas quaclras ns.
1 até 2'1

I dom, iuem, iclem, llas demais cluadras
lxeedenclo de 1Gm2, até 32m2, /D'as quadras ns.
1 lJtt 23

Idem, idem, Idem, nas demais quadras

Excedendo de 32m2, nas quadras ns. 1 .até 23
I dem, nas .demais quadras

1100$0ü()
25$000
50$000
10$000
8$OOU
1JOOl)
12$OQU
J$OOQ
20$000

;l:O$O.JJ
32$OOlJ

65$00Ü
32$000

100$000
80$000

' 9° Foros do qua"dro urbano
Foro anllual, cada Om,22 de frente

$030

 10° Foros .do rotio
F'oro annuaI, por carta de 12.':00 m2

50(")

NO'l'1:\:S:

Ai; fracções de cartas pagarão proporcionalmente
Os terrenos divididos em lotes pagam foro de
Quadro Urbano

 110 Frentes não edificadas e outras
1 Frente não edificada, casa

tr'llCii() paralysada

em 1'uina, cons

e muros na r'Ull 10 de

f

.....

q

--

50 -

Novembro, entre ruas Garibaldi e Ebano Pe-

reira, por metro linear, UJuvnalmcnte

50$orlll

2 Idem, :dem, idem, nas ruas
Barão do Rio
Bramo, R:a'('h ido e S. Pranéisco, por me-

tro linear, annualmenie

2.5$'000

(3 Jck1ll, idrm, idem,> idem nas demais ruas da

..

1" zona do Quadro e rbano, idem, idem
4 Fi'e. :'Íes niio edifieadas ou
não muradas na
2:1. zona, em ruM pavimentadas,
por metro
linear, anll11a1mcnte
<l ] drl11, idem, idem, em ruas não pavimentadas, pen' llH'tro linear, annualmente
(j

[dcm,

idrm, 'ra3" zona, .somente

nas

3${)00
,2$000

ruas

pavim<)lltadas, por metro Enear, annualmente
H) O imposto cobrado nos termos das alineas
1 a 3 será restitnido integralmente' aos pro
prietarios' 'lue até Bl de Dezembro de 1923,
lJlle.llrCm a constnlCeiío de predios ,nos terrenos assim taxados;
b) Não incidem no imposto

5$00U

das {llincas. 1

l$OGO

a

'u as frentes muradas dos terrenos onde exis-.
tem h:ospitars e asylos;

as

frentes

dos ter

r£'nos rei;ult(:.tes 'elo p'ro:onO'amento das ruas

exb,tentes ou projertadas, quànelo esses pro

longamentos

forem

crdidos

gratuitamente

pelos pro,priefariosQU -1Qreil'Qs e durante

o

prazo de 5 annos a contar dessa cessão;

as

frellte de rll<lS não abertas de telTenos di\ll'
(los em lotes eOll1 plantas approvadas ante

riormente á Lei n. '38).; 'as frcntes até 11m.

nos lotr:; que tivrrcm edificaçi5rs fitas antes
da Lei u" 418; os jardine; reehados eOm gradis

de ferro ou de madrira artisticamente tra
balhada. a juizo da Prpfeitura
7 PI r.' l' Oh H'Iü P  atiballda e sem ralha, na rna
1;) clr Novpmbro, entre rUas Garibaldi r I%a.
no Perrira, metro linear de frente, annualmente

30$000

S PrrdiC's se1.n platibanda
idem, ídem a

20$000

e com r alh'a , idem,

£) Pl't'uio,; sem platibanda e sem "ulha nas de

mais rUas lla :" i:ouu/ u:.nualmentcl por metro

51

linear

10$000

10 Prcdios sem platibandas E' com calha, idem,

idem, idem

11 Pl'E'llios seijl1 platibanda QU s,em ealha ou niio
rPllOeados nas demai" ruas pavimentadas do
Quadro Urbano, por metro linear e por anno

0$000

"
t

j"

3$OQI)

 140 Matricula e marcação de vehiculo
JVíatricula
Vehiculos 21ara concZ1lcç'ão' de passageiros
1 Automoveis, 'annuulmente
Placa
2 Bicyc!etas, annnalmentE'
Placa.

3 Carros de alt1g'uel ou particulm'ei', de 4 rodas,
aJlllualmente

Placa
4 I c1E'1ll, id<'J1l, idt'1U de :2 rodas; an.t.l1almento

50$0(})

5$000
5$000
2$000
10$000
2$000.
;'í$OOO

2$000

Plac,a

:5 Idem (,om rodas de borracha, trUE'ção animal
allnual mente
PluE'u
G :\lotocydes,anllllulmente
Placa

5OOO



2$000

30$000

'''j

2;OOO

r ehiclIlos para condllcçfio de carga:

7 Anto-caminhões, aUllualme.n te
Placa

S Carrinho de mão ou C,an:Oc:inlJa, allnualmcnte
Placa

U Carroças de 4 rodas, a.nullalmente

Placa

.

10 Idem de 2 rodas, allllUalm()nte
Placa

11 TrieYE'les, all11Ualmente
Placa
12 Carroças dE' eolonos empregadas no transpor
te de prodnctos de ua lavoura, annualm''1te
.. Plua

-.

GO$OOl)

5$000
4':OÜ0
2OOO
10$OüD
2$500
5:rOOll
2$001)

15$000
2$;"iOO
C)$ÜOO

2Úr,O

-.".

"
"li

--
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13' 1d6111, idem, fazendo o transporte

de lenHa,

mais

1'10$000

Marcação

VMâcll/os para conducçíio depàssageiros
14 Carros dé alugue1', cada roda,. annllalmente
15 Idem, particulares, idem, idem

10$Ol)cl
GO()Q

r ehiclllos ]HI1'a concl1/Cçíio de cargas

16 Carrinhos dt'  rodas, tir.ados por um animal,
pa1'a :>cm.
ou mais de largura de chapa,
cada roda, annnahnente, com mola

17 lerem, idem,
18 Idem, idE'm,.
chapa, cada
I!) Icl'em, ide,lll,

idem, i{lcm, idem, idem sem mola
idcm,paru 4cm, de largura de
roda annllalmente, com mola.
idem, idem, idem, idem, ..3m mola

20 Idem, idem, idem, para 3em. de largura de
chapa, cada roda, allllualmt'ute, com mola

21 Iddm, idem, idem, idem, idem, idem, sem mola
22 Cârrillhos ou carroças de 2 rodas tirados, por
mais de um animal, cada roda annualmente
para !)em. ou mais
de largura
de cbapa,
c'om mola

I,

I

,

I' !

3$O[;ü

4$500
3$ODO
5$001)

1$00:)

2$000

27 Idem, idem, idem, sem mola

3$000

2!) Idelll, :dcm, idem, sem mola
30 Carroças de 4 rodas, annualmpntC', para ll,2cm.

3$500

28 I c1em, idem, para Gcm. de chapa, com mola

I,

3$000

23 Idem, idem, idem, sem mola
24 ](lem, idE'm, para 30lll. de clU1pa com mola
25 Idem, Idem, dem sem mola

26 Idem, idem, para 7em. de c'bapa com mola

li'

:2$0IJ0

1 $:)00

2$5UO
,$OOÜ
2$fJO()

dó larglll'a de chapa, com mola
31 1 dem, idem, idem, sem mola

3$000

pa, com mola
3:1 Idem, idem, idem, sem mola

4$000

32 Tclem, idem, 1)ara 11em.

34 Idem, idem, para 10em.

de largura de cha

de' largnra de cha

pa, com mola
35 I.m, idem, idem sem mola

5$006

6$000
5,$000
7$000

--

fí(

26 "1 dem, idem para mOllOS de 10cm. de chapa,

7$000

eom mola

11$000

37 IcTE'm, idem, idcm, sem mola

9 15° Emolumentos.não i,..çluidcs no paragrapho 3°
:i$O()i)

1 C'ertiC!<!es r;pgativas, cada üma

 EmolUlllPntos de cerbdões
forucciüas a re
querimento das partes, por linha

$3')')
2$000

e mais por anrl()tltl rbusca

3 Idem

de coueessões reflllGridas

a

Camal'a

30:\;000

::'illlnicipal

4 Idem sobre o valor dos cOlltraetos lavrados
com o :\ImlÍcipio, iIldepenclcjjte l10 respedivo

')Ql0

seJ]o,' até 100 :000$

...

0,1 "!"

o excesso ele 1. OOQ. :000$ pagará
5 Idem de vistorias ;feitas pela Directoria de
Hygiene

6 Idelll, por

qualquer

liceuç,a

cOllcedida

",

O,.} ":u

pelo excesso de 100 :000$ até 1.000 :0$

2$000

,pela

5$000

rrefeitllra

9 17° Matricula de. conductores de vehculos
l
carregadores

I
I



t.

e

I

Il,'"

Conc1/lcio/'es ele veliicl.llos

1 Carroceiro, para conJucçã.o

lia cidade, ma

tricula ann ual
Carteira

2 Chauffeur, matriemla annual
Carteira

3 Cocheiro, matricula anIlual
Carteira

4 Exame de c'hauffenr ou motorista, imcrip0ão

5 :Motorista, matricula anIlual
Carteira

.

5$000
5$000
10$000
15$000
5$000
10$000
J$OOi)

5$000
10$000

I

I

.

I I

•I

I !
"

I'

-
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C(11'rrgadorcs

(j Carregador, matricula anllual
Carteira

5$000
5$000

 18° Matricula de caes
(1ães

açaimadl)S, matricula allllllal

Chapa

10$000
$500

 19° Matricula de vaccas

,

lil

,T accas, matricula alllJ'llal

,5$000

Carlel'ncta

3$000

'.i

 20° Approvação de plantas, licenças para obras, etc,

I

1 AEnhamellto
e nivelamento
para qualquer
construcção, alem
da conducção, caàa 10m,
o li fl'acçiío, na 1 a zona
;;, Idem, idem, idem, na 2" zona
:3 Idem, idem, idem, !la 3 zona
4 ..:\.lvará de liçença
5 Andaimes, licença na
1" zçma, para casa de
sobrado, pbr s'emetre e por metro corrente

10$600
7$500
3$Of)()

5$01)0

2$000

6 Idem, idem, idem par(t ç,aa terreas por me
tro corrente, e por semestre

l
"11
\

.I

1$500

7 Idem, idem, na 2" zona, para casa de sobrado,
por semestre e por metro corrento

1$;)00

8 Id('m, idem, idem, para casas 1'erreas, idem,
idem

l$O(l()

9 Idem, idem na 3" zona, para casa de sobra
. do, idem, idem

110 Idem, idem, idem para casas terreas, idem,
idem
11 Autos fornecidos ás partes, por auto
12 Certificados de alÍ'nhamento ou nivelamento,
cada um

13 CO!lducção, quando as partes não a offere
cerem, paraalinhaJIllentos no Quadro Urbano

1$01)0

$600
1$000
1$000
ií$OOO

"
,
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14 Idem, idem, no !{ocio
15 Idem, idem, para vistorias afim de ser expe
dido o "habite-se"

10$000

casas de alvenaria, por andar
17 Idem, idem de madeira
18 ldem, idem, para muros, graelis

20$000

16 Approvação de plantas para construcção de

5$001)

:10$000

ou balaus

tradas

10$01JO

(Para as reformas dQ casas, os emolumentos
são OS mesmos ele approvação de plantas; pa

ra as revaEdações, serão cobrados apenas 50°1°
As plantas alem dps emolumentos respecti
vos, pagarão mais, de

seilo

ele verba e por

decimetro quadr.ado, $040)
lV Emolumentos de vistorias f.eitas pelo ERg€"
lllll'iro ou pelo pessoal da JTicalização a rl:
(IUel'imento das partes, alem da conducão
2D l'rorogação de pruZíO para conclusão de obr:,s

por mez e por metro corrente de frente, l1a
I" ílOIn'Et

21 Idem, idem, idem, na 2u zona
22 Idem, idem, idem na 3" zona
2:3 Lcvmcltamellto de calçamento,

20$0')0

5$000
3$000
1$000

nas rnas :l'e

vestidas a parallelepipedos, para vallas de lar
gura
linear

maxima

de

50

centímetros,

por

me:ro

15OOO

24 ldt'lll, idem

em l'lWS

maeadamizaelas,

metl'o linear
(Para vaUas de maio.l' laIgur

vor

7$500

o pagamento

serú proporcional)

S 210 Venda de terrenos, ete.
1 COl'l'('S';PO dr 1 rrrel10S ('xcessos)
DO "ql1;ldl'O
1:1'1)£)110, nas ruas rulQuelas a paral1elepipeelos
0'\ revcsLda'i
a maeadam
(preço minino)
Por (>'ntimetro corrente,

na 'la zona

I ucm, na 2" zona

Idem, na terrpil'u zona
(:-Ias ruas não
revestidas

4$000
1$500

$500
o

preço mmllno

(> 30°10 dos da tabella supra não sendo em caSO

....:-=tr

-
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algum l'o1Jl'ado mellOS do que o 'Valor eorl'es
ponc1rnte a 20 cl'lIilmetros)
:l ('Otl('l'ssiío de terrenos no Bocio,

rwr metro

quadrado

$040

(Nos l'aSOS de e'{('essos occnpa'.los e de mellOS
de 1 ,100 m<.'tros quadrarlos, as concC'ssões
indc'IH'lidt'111 de hasta pulJlica, o preço de yen
da é de $04-0 pOl' m('Lro quadrado, sendo co
brados üi, impostos desde

o tempo cm que o

rxeesso está S('l1.:,O occupado)
3 A"tos

í'ornr('j(l)s

ús

partes,

! Co dtleçiío CjlH\l1do as partes

por

1$000

auto

a não offerce

r.'Ill. para \Ist()'rias e ver:fi('áções de terrenos
10$000

no QlladrJ Ul'bano

;) J dom, iclcTn, 110 Hucio de 20$000 a
(j BIllOlllmeutos de vprificaçiío de terreno, alem

40$000

lia eOlldul'ção. no Roci'o 0'1 no Quadro l..:'rba
no,

por

20$0')0

cart a

7 J(lt'lll, idem, de dnas em diante, cada carta
8 Idem,

idem,

quando

pertencerelll

os

1;)$00J

terre

no:,; a mais ele' llln pCif.,csuidor, por eondomino,
eaela d 'lUS eal'tas

D [(1('111 de ,,"storias fe:tas pelo gngenhiro e

ressr aI da Pi .. l'aLzllção, a re'efueriinento das
partps, alem da C'onclucção

15$OÓO

20OOO

 22° Plantas e croquis fornecidos pela Directoria
Geral, etc.
1 Emolvlllelltos para

clivi,;iío

lote.:. alem do ;lello de

ele' terreno!!,

em

vel'bu e approvação

de planta, por ]ott'

2 Crorluis reprodnzidos
3 ('roq ui" niio 'l'o.nstante'S de cartas e de terre
nos jrl levantadas
4 Idem, i lem eL' te1'1'ClIOS não levantados, alem
ela ,t'l'ilil'crçiio
.J CrnfC'I,,.:ío dt' outras plUllÜ1S

G ApJll'ovat;r.o ele planUls ele terrenos divilEdos
em 10th alt'nl elos. l'l'sl)('[.tivos emo]umentos

10$000
10$000
20$000

cJ:O*OOD
50$01)0

, 20$000

,
'.'

-

,p..
,

I
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7 Condueção quando .as ,partes a não offerece
rem para divisfw de lotes llO Quadro Urbano
S Idem, idem no Rocio de 20$000 a
9 Autos ornccielos ás partes, cada um

10$000
40$000
1$000

 25° Imposto de Viação
1 Annual,nl,ent'e 1"\0 sobre
tel'l"pnos elo

o valor venal

Hocio, por metro quadrado

dos

preço mínimo de

ao

$0-10

 26° Taxa de limpeza particular
,i Çaa de h1abitação C'ollectiva

(hote:s, restau

rants, casas de. pensão, casas de saude, co11c
gios, theatros, ehlbs. .e cinematographos)

De la dassp, por mez

.

De 21\ clase, por mez,

De :3a c'lasse, por mez

C) Casas de eommercio, classe espceial, por mez

Casas de commercio, fabrieas e oficínas de

de

la

e

2a

llassps,

por

Il1PZ

Idem, ielc'Il1 cl e :ia e 4a classes, por ez
I Gem, idc"m, ele :i" a 711 classeí'i por mez

:3 Casas dc morada

particulares,

6$000

4500
3$000

por mez, la

zona

3$000
2$50,)

2$000
2$000

Idem, idem, na 2a zona, por mez

1$300

for feito o serviço

1$000

Idem, ic1ein na W zona, por mez, em ruas anele

'II

4$000

1$500

4 Eseriptoriopor mez
NOTAS:

Xão pagam taxa de limpeza particular:

a) as casas isentas do imposto predial (Lei

n0 330). ('x('('pto as casas on partes das mes

mas alugadas (' elas qtlaes
autram lm'ros;

os pl'oprietarios

b) os pl'edios de valor locativo
24MOOO aunuaes (Lei n. 50S)

i ,1 feria r a

.....

::;

"
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 290 Imposto de' publicidade
rtlullLllC'io,,; ae1'('OS e ':ínstantaneo's

por melo cie

projecções luniüiosas 'ém espaço até Gm.

f
I

I,
I,'

I I
.1

!'
r '

!

em
cada Jlonto da cidade POl' trimestre
Idem ambulante, conduzido por pessoa,: por
30
dias OH frae<;:ão
.
] dem de t('r('eil'O em theatros, casas de espeetacu
los, salões, cafés, bofe'quirts, ete, llln llnnuncio
por

5$000

5$000
1$500

anilo

Idém, idem em

80$000

placa:,; cuc1a uma

Idem em lltinno, papel, madeira, parede ou me
tal, com os dizeres: grande liquidação, gran
ele qUl'illlh,
é outro'>
dizeres
semelhantes,
nas
frente;;
das
casas
e estabelecimentos
commcl'C'iacs, ílor niez ou £racção e por m2
Idem ou rjlwc1ro para annullcios ou para carta
zes, nos Jogares éltl que o Prefeito per:mittir
em espaço ele 1m.
por 1m, sendo
du pin

joto')!)

tura a1't:sti('amellte trabalhada, por mez
Idem, ielem, eít', .sendo em papel cóimnlim e tin
ta, de., ÜiJilb( ni ('ómmuTlJ, pOr mez

5$ü(Ji)

Idelll. elertri'l'Os, sendo fixos, por 1llez
Idem Oll l'CC lames em bonds, çlevi:dos pelas com
pallhias ou Cn'lprezas desses .mesnlos bonc1s,
de cac1a bonc1 em circulação, por anno

lÓ$OOD

(Compreltendidos toc1oS'bs' letreiros internos

nos carros,

menos

nos vic1ros

2$000

20$OiJO

lateraes e

nas frentes anele não stiráo permittidos qual
quer qüe seja seú fim)
Iclrm

nos bonels na parte externa,

cadâ awnun

eio, paI' dia

Idem, idem, idem, unnualmente
Allllllllcios 0'1 reclames em lJonc1s e:,;peciaes, ca
{la bonrl por dia

1 de'!ll, ele e"lIrctar1dos em yeÍiiculos ou animacs,
por dia

',1

$500
10$000
5$00)

3$000

Idem, ou l'l'damc em birycleta ou tripoc1es, po'e
mez

Idem, idem, rm cl1'l'o(;a'3 0'1 "am inltõ('s, por dia
J dem, id('lIl em canos e arrtomoyeis, por dia

10$000
2$000

3$000

!
"

'--
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Cartaz ou annuncio, letreiro ou rcclame em pa
pel até iffi. por 1m. collocado em pontos per
nüttidos cada um
Idem, idem, excedendo em qúaqucr das dimen
sões

em

ponto.s

permittidos,

cada

$500
1$000
$020

um

Idem, idem, d:st ribuidos, cada um
(Este imposto será cobrado mediante. cm-im
l1ação e. numeração feita;;
llcJa Prefeitura,
e prevalecerá para qualquer que seja o perío

do do excrl':(.jo, e

será devidópor todo

e

qualquer cartaz affixado 01J. distribuido, em
bora em subtit.uiçiío
dQS inutilizados,
u

outros emblemas) .

Emblemas (.om saliencia não excedendo de 40 cm.

20$000

cada um por anuo

Idem, idem, com mais de 40 cent.

dc saliencia

cada um, por anno
Letreiros, pla('as ou taboletas com letreiro e sem

50$000

salicllcia nas parcclés Ou humhraes das casas
até ao em. por 40 cm. por anno

Idem, idem, ex('edeudo a essc
eentimetro quadradp

5$000

limite, mais por

Idem, ou taboleta:" com letreiro, figura ou cmb'Íe
ma nas proprill.s casas,
até 40 eentimetros
de largura até 5 metros de comprimento, an
n ualmen te

Idem, exced'3ndo a essc limite, mais por decíme
tro quadrado
Idem. idem, sendo em sentido transversal ás pa
redes até 40 centimetros de saliencia, annual'
mente

$010

10$000
$050

20$000

IdCilll, idem excedendo de 40 centíllietros até 80
cen timetros,ann ualmen te
30$000
Idem, sendo em globo de electrícídade, por anno
20$000
Idem, atravessando a rna de lado a lado, por mez 20$000
Idem, sendo illuminado em areo OU outra qualqU'i'r forma. por anno
100$000
Idem, idem, por mez
15OOO

Idem, placa ou taboleta com letreiro, figura ou
emblema nas paredes Iateraes das casas, mu-

--

1'os 011 parte YisiYE'1
por ] m.
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de terrnos,

até 1m.

para cada an,nu nciante, allllualJ),l,entc

idem, idf'll1, excedendo a essas dimensões,

aUlUl1Icialltl', al\nnalW'l1te, por m2oxcedQI.lte
lddm,

idrm, srnu.o em postos,

10$000

cada

alllualnu:'nte,

3$000

50$000

Placa dc metal, marmorG, vdro ou material, in-
dicati va dr profissão
ou designal;ão de firmas e outras, de companhias
onemprezas
de segnros eontra fogo üu de vida, collocada

pm predio, parrdes. ou mlll'OS, de cada placa
por anno, até 0,30 x 0,30
1 <lrm, idem, idem, exeedcndo de 0,30 x 0,30
Idem em escriptorios dcadvogados, medicos, en
genhE'iros, tabelliães, escrivães, etc.
(O contribninte que tiver pago o iml,losto de

cscriptorio pagará somente 3$000 QU 1,0$000
l'oll,fornl,e a eJimensão da placa)
Alvarás de lic'ença par,a empreza de anuu'n'cios

Ree lamrs em q \ladros cQllocados,

w pontos da

via pullliea, por me?, ça4-,a um, até 2,m. por 2m.
Idem, idem, exccdendo deHsa dimensão, por m:?'
excedcnte

5$000
10$000
120$000

1100$000

l,O$OOO
5$000

 30° Renda do 'deposito, de infl;;l.,mmav:eis
Agua raz, por caixa
K,el'OZelle, lJ0l' caixa
GazoEna, pO,1' caixa
Fog:urtps sem flexas e bom1>as, por kilo
Foguetes com flexas, e bombas, por kilo

Polvora ou dYllamite, por kilo

Foguetes eom flexas, por kilo

Fogos de h,rtificios em gmndes volumes, metro
FlogQ;; para salão p outros não classific.ados, kilo
Uombas d,r,J l)arede, kilo
Alcool nae.onal quç en.tral'11'0 Municipio, pipa
'Aguardpntr <pie entrar 110 :'IIunicipio, por pipa
Formicida, por kilo

}Ontros

inoflammaveis não c1assificados,exeepto

os l1estina(1oF> a illdurip.s 1110 l\Iunicipio, ,por
kilo

1$000
$300
$500
$0'+0
$150

:1noo
$200
2$000
$200
1$000
6$000
6$000
$030

$100

,
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RESOLUÇ;W N° 2,2

il.

o Substituto em exercicio do Prefeito 'Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, f;àz saber que n
Camal'u Municipal, em sessão de (j do corrente, indicou
,o seguinte:

Fica o Pl:efeÍ'to antpl'iz.ado a pagàr ao Snr. I.miz Vi.

dorino O-,:dinG, ft qna1ritia de dois contóse duzentos mil
réis (2 :200$000) de vencimentos que deixou <le 11'cceber
dr J aneil'o a Outubro de 1917,
abrir os necessarios ereditos.

cIo

podendo, para esse fim,

Palacio da Pl'(.'f,eitura :\Iunicipal de Curityha, Capital
stl1(lodo faraná, elU 12 de Abril ae 1921.
.
PERCY

PlílJlicalla na

WITHERS

See'retaria da Prefeitma Mllnicipâl de

Cu.ítyba, CaI'lital do Bstado

do Purallá, em 12 de Abril

de lH21.
Claro Cordeiro __ Secret&rio

RESOIUÇAO N" 23
O Substituto .em 'exerc'Ício -cIo Prefeito MUlI icipal
de
Curityha, Capital do Estado do Paraná, faz saber que 11
Uamara 2\Iunici'pal .em 'essão de G do corrente, indicou ()
sE'guinte:
Fira

o

Prefeito

autorizado

a

c()llliceqer ,a TIa

Maria

Valle Bigar01la o excesso de terreno verificado em sua pro.

li l

- 62 -priedade, sita á Avenida Visconde ele Guarapuava, com o

a1:>atimento de 40 °1° no preço da L'ei.
Pa:Iacio da Pref'eitura M:uniúpal de Curityba, Capital
elo IEstado do Paraná: em 12 de Ahrl de 1921.
PERCY WITHERS

Publica'da na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curijtyba, Capital do Estado do Paraná, em 12 de Abrll
de 1921.
'Claro Cordeiro __ Secretario

o Substituto em exerciciÇ) do Prefeito Munieipa

de

Ol;lrit:yba, Capital do Etad6 <10 Pa:raná, faz saber que a
Caímara Municipal em sessã,o de 15

do corrEmte, indicou

o seguint'e :

Fica 'O Prefeito autorizado ai conceder a Da Conceição
F"erreira, viuva 'do guarda j\!Innicipal Manoel
Fel'll"eira
.Junior, o .auxjlio mensal de .cincoeuta miL réis até Dezem,
bro do corrente anno, podendo, para esse fim, abrir os ne
cessar'ios cT'editós.
P.al,acio da Prefétura Municipal de Curityba, Capital
elo Estado do Paraná, em 19 de Abril ,de 1921.
PERCY

WITHERS

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Oapital do Estado elo Parraná, em 19 de Aprii
de 1921.
etaro Cordeiro __ Secretaria

RiE,sOlJUÇÃO N° 25
o Sbstituto errnexercricio do Prefe.ito 1'ylunicipal

de

Curityba, Capital elo Estado do Pa.raná, faz saber que a

- 63 --

Gamara Municipal -em s-essão de 15. {lo corrente, indicou
o seguinte:

Fica o Prefeito autorizado a dispesaro Snr. Majo:r
J,oâo Monteiro do Rosario do impoüto de terreno n(í:o edi
fica,do, a té agora vencido, de sua propriedale á rua Dl"
Pedrosa, como indemnização dos prejuizos que 50fí1'eu
com a ,abertura da referi'da rua.

Palacio da Pref,eitura J\I:lpücipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, 'em 19 de Abril de 1921.
PERCY WITHERS

Publicada' na Secretaria da Prefeiitu-'t'a Múnicipal de
Curitybâ, Capital do Estado do Paraná, em 19 de Abril
de 1021.

(Jlaro Coràeiro .- Secretario

RESOLUÇÁO.W 26

0_ Substitut'O em 'exerC'icio ,d9 Prefeito 'Municipal de
Gurit.yba, Capital do E,stado do Pa,1'an, faz saber que il
Cama.ra Municipal em sessão de 16 do corrc'lllte, indicou
{} seguinte:

Fica ,o Prefeito autorizado a abrir o cledito ,especial
de oiio contos tresentos e sessenta mil e oitocentos réis . .
(8 :360$800), para occorrer ao pagamento de subvemçõ"s
concedidas á :B'ederação Espirita do Paraná.
P,aTacio ,da Prefeitura l\funicipal de Curityba, Capital

elo Estado do Paran{t, 'em 119 de Abril de 1921.

PERCY WITHERS

Publicada na Secretaria da Prefeiltur.a Municipal de

Curtyba, Capital do Estado do Parimá, eJm 19 de Abril
de 1921.

Claro Cordeiro -- Scret&1'io

--.
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RESOLUÇÃO N° 27'

o Substituto em exerc:eio do Prefeito hUlicipal

de

C'hátj ha, Capital do :Estado do ,Pa;raná, fali saher que a

<-'amará luriicip'al elU sessão de 16 do cOl're'nrte, incj.icoll
{} s'eglli'n te:

}<ica 10 Prefeito autoriza,do a prorogar,até 31 d'e De
7,( mbrod(

] 92,2, [) prazo de iSCJ.;;ão de 'pagalU0nto de im

postos de qué gosuvam os proprietários de ter.renos divi
didos em ld.!:cs,

l)'a:aei'() ela' Prefeitura 1\1 llnicipal ele l' llrityba, Ca pitul
(lo ,BfJtilelQ do Paraná, e)ll ,19 ele Abril de 1921,

PERCY WIT"HERS
)ubbm'da na cretaria da Prefeitura Municipal de
C'Ul':'tyha, Capital do E&tado do Paraná, em 19 de Abril
de 1921,

Claro Cordeiro -- ecr€tar:1O
RES01JOÇÃ() N° 28
o Substituto em f'xçrt':eio do Prefe,ito InnicilHI1
de
Curityha, Capital do Estado do Pa,raná, faz saber que a
Ca,wara l\Iu.i.licipal r!ll sessão de 16 do corrente, ilidicou 0
seguinte:
Fica 10 Poder ,Executivü autorizado a ,entrar ('111 ar
cordo 'C'01Íl os propreial'ic.s ,da t'na 13 ,dE' N ovembr<J, a fim
de &e1' leite. o rieealçamento da, re£el'ida rtt.l1, ,dr ac.ordro CíPU

oestáb'elN:ido na mensagem plJefeitural de l° de Deze,1n
bro ultimo.

Pulacia da Prfeitura l\1u!nieipal d<e Cur,i1;Y0a, Oapital
do E,::,ta'C1o eLo, Par:aná, em 19 de A:bril de 1921:.
PERCY

WITHERS

PubVcacla na Sec'retaria ch P'l'ciei,tura Municipal de
Cuityba, ('apitaI elo Estado, do Paraná, 'em n9 de Abrti
de 1921.

Ca1'o Cordeú'o -- Secretariq

-

Gií

--

RESOLUÇÃO N929

o St;lbstitllto em 'exercicio do Prefeito Municipal

de

CUl'ityha, Capita,l do .Estado do P,araná, faz saber que a
Camara Municipal em sessão de 16 do corrente, indicou G
seguinte:

Fica o Prefeito autorizado a entrar em aeeordo com
DD. Jlaria e IIonorata Gomçalves de IOrriveira, a fim de in
tdemnizal.,asde projuizos que soffrer,a;m com o novo alinha
mento dado á rua Bispo D. J os9, onde as memas têm
propriedades, ,podendo, para esse fim, abrir os nc£ssarios
creditos.

Palaeia da Prefeitura "JIuaicipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, 'Iem 19 ele Abril de 1921.

PERCY WITHERS

j t\

il]-t..

Pu bEcada na. Secretaria da Prefeitura Municipal d3
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 119 de Abril
de 1921.

Claro ç ordeiro __ Secretario
A,l

i
i

HESOLUÇÃO N° 30

o Prefpito Municipal :ele Curityba, Capital do Estadfl

do Paraná, faz saber que a Cama.ra Municipal em sessiío
de 11 do corrente, indicon o seguinte:
Fica o Pref.eito autorizado a entra'1' ('lU accordo com
C'andido Xemezio Hodrigues e F'rancisco AnÍ{mio da Costa
Nogupira, a fim de indémnizal-os dos prejuizos que sof.

freram em suas propriedades,

sitas respectiva,mente ás

ruas Alferes Poly e Da Julia Costa, podendo, par.a esse fim,
abrir os neessarios t'reditos.

Palacio da Prefeitura :l\iumieipal de Curityba, Oapital
do Est&c1o do PaJ.'uná, em 13 de Agosto de 1921.
J. MOREIRA GARCE,Z

'.

.

-

66

--

Pllbl':cada na 'Sel,n;Qtaria çlJl Prefeitur.a "l'Iunicipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 13 de Agosto
r ,de ;lPgl.

Ç.laro Cordeiro

Secretdo

RESOILUÇ-ÃO N° 31

o Pil'cfeito ':VIunici'pal de Curityba, Capital di) IEtU/lo
idq Pm'anú, faz saber qUE' a 'Camara .l\l)l'nieipal )CID I'{lSSHO
ud.ê 1,j do corrente, indicou o seguint,e .:,

Fica o Prefeito autorizac1oa estabelece'!:' a ligação ma,is

convenient,é dà Villa l<;abcl cOm a aveüida do Portão,
correndo ml' despt>s,as rpela vei'ba IObras P.l1bli6as. clQ C':x,el'ci
('ia ,pr.oxima viudouro.

Pa;a(o da PI'rfeitJ.ll'a Innic;ipal de Curitybél, ('apitaI

do Ista'(o do I'al'a.nú, em 17 de De2Jemoro de 1021.
J.

MOREIRA GARCEZ

Publ"cac1a na 8erretaria da Pref.eitura Mnnicipal d,.
Curityba, Capital do Bstado do Paraná, em 117 de D0
z,ambro de ] 921.

Claro Cordeiro __ Secretario

1
1

DECRETOS

DECRETO No' 1

o Prefeito :'\lnnieipâl ele Ourityba, Capital do Estado
do Paraná

Decreta:

•Art. 1° __ A cohrança dos ,irmposrtos e taxas consignados nos . 1°, 2°, 4°, 7°, go, 10°,11°,. 12°, lB9, 16°, 17°,

.180, 24º; B59; 27° e 28° do art. 10 da Lei n. 5.811: de 28

de l,)ezf?llllpno do UJ1110 proximo findo, será feita observan-

do a seguinte oruem:

J(L'llciro e Fevereiro

:\Iarcação e matri(;ula de vehiculos; matricula de chau 1
fem's, cocheiros, carroceIros e c.úl'l'egadol'es; matricula dd
cães e de vaceas.
Março

tu J?l'estilão dt! taxa dç C,\rçamento e pl'esàção uuica

do rmposto 'solJ.re casas SE"m platibani).a,
Abri

,p prestação do imposto de ConuriJetcio e .Officinasdo

Quadrn Ur.balloe Rocio,; Ia e 2" pr.!?:Saçõe.';l: 4a taxa de
Jim'Peza .ParticulaJ:c presta:ção m;J.Íca dos impostos de
Publicidade e de aferigtío de m.,sos e medidas,
Maio

a presaçllQ elo imposto sobre frentes não ecHficadas

e pI'Mtaão llnic'a do im:rosto sobre guias sem passeio.
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Julh'o e Agosto

3" prestação da taxa de Limpeza
tação unica do imposto de Viaç,ão.

Partii\llar e pres

Setembro e Otttubro

Fóros do Quadro Urbano e Rocio; 2" pmstação
di!
taxa de Calçamento; 2" prestação do imposto dc Oommer
cio e Officinas do Quadro Ul"bamo e Roci'oe 2a pl'!estaçáo
do imposto .'ilobre frentes não edificadas.
Nov,embro

4a prestação da taxa de Limpeza Particular.
Art.

28 __ Revogam-se as disposições em contrario.

Pálaeioda Pr;efeittlra l\hinici]lal' de Curityba, CalÜ'
tal do Estado do Par,anít, em 22 ele. Janeiro de 19201.
J.

MOREIRA GARCEZ

DECRETOI N" 2
o Pl'Cfeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, considerando que a mo<lificação <la taxa de
Calçamento desta Capital, conorme ficou !l"esolvido pela
Camara Municipal em sua ultima sessão iilfringe ao dis
posto nos artigos ,qua,rto e onze do contracio lavrado a 13
de Abril de 1913 r.ef,erente ao emprestimo feito pelo Gi>
veno do Estado a este :MUlllCipio, decreta, acl referendum
da Cama,ra l\lunicipal:
A..d. unjéO, Fica sustada a execução da Lei fi .5S,
promulgada a 27 de Dezembro do anno proximo findo;
revogadas as disposições em c(}ntTario.

Palaeio da Prefeitura M'U'nicipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 25 ele Janeiro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

- 69 DECRETO N° 3

o Pl'deibo::.\Elllucipal de Curitybª, Capital 40 Estado
do Puraná, tl'maado m cnn&\deração.o, officio que nesa.
data lhe foi dir:itb pelo Exmo Snl', Dl;, Secre1{ario Géral
d 'Estado, no $, llt t.lo, ,(k ser 's.U'staeJa a .exe.cuçiio ,da. Res.olu

ção Leg'slativu qae modIfica a taxa ele Qalçamonto

desta

Dapita, cO' £.rrmE'COl\sta da I.,Je.i n" :582, promulgada
a
'2,7 de n " -r.lJr> d 1 anno Pl'oxitno J;ind,g, por .liSO q}e
J.
me,;1U.l attenttl
\:c' tra as dil';:>of:ijçõesdos Ui:t<\, 4° f' lI']
eb Contraeto lavrad,) a 9 de Abril de 1913 r,<erente
ao

empnstiÍllo fe.ito pelo Governo do Estado, a t''lte .Municipio;
eonsielrrando que rmbora já tenha sidó S'ustaela, arl
refenmd1l1n da QmUflra ::\iunicipal,
a execução dessa LC'i,
nos termos elo Decreto n. 2 de hoje datado, é imprescindí
vcl que o Poder Leg:slativo se n'Janifeste com urgencia so

bre' tão palpitante assumpto, a fim de evitar qualquer em

baraço que perturbç a administJ;ação do :\IUllicipio;
consicleJ:ando que a proxima sessão ordinaria da C.! ..

I

I' lI!

mara Ml).nic:ipal só s realizará n.o mel'; de Abril, isto (',
após 03 prazos fixadol' )).clo DC';teto l,.J, 1 de 22 do corren



te, para serem procel'lidl!s aos IUl\çamntos da taxa de Oal

I 1

çamento e obrança da primeira prestaão respi,'Gtiva;
considerando ente essa taxa cpn,'>titLe -urna das, prin
cipae,s rendas d<';,Stc :Munic'ipio,  quc o retal'<;lamc;nto fio
seu lançamento l(J cobramça, oeeasiona gnp!es entraves
a
esta Prefeitura, e rousequeut,em\,!J1' sensiveis prejuízos aos
negocias :\iunicipae, re:;;ol"c, lllL forma do çli,sposto llO  fiO
do art. 2° da Lri Estadoal n. 38!J de 2Q de l\larço d 1!.)0.),

f;:

11

i

1!

 .

combinado com o al't. 38 elo Der. n. 404 de 14 de Aosto 'I!

I

1900, ('{l' JVO '?rr'{traordiüâria'Inpnte' a Cámara l\hmieipal
para o dia 3 do c Orr'e1J 1-e , ás 14 horas, n'o rogar elocostu
me,

1\

!:

a fim de t,(}mfl' cO'nhecimC'nto das pondera.ções feitlls

pelo Exmo. Snr, Dl', Secretario Geral d'Estado ,con.forme
consta do referido officio, em ortCl0m a ficarem acautela

dos os int,'rl',;ses do :.YIllniripio conjugados' ('om os do Esta
do, no que diz respeio á taxa de C.alamento desta Capital.
PalaDÍo da Prefeitura :Mllnicipal ele Curityba, Capital
do Estado d'O Paraná"em 3 de J aileiro de 1921.
J. MOI!.;JjJIRA GARCEZ

-

-
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lYlClETO N° 4
o Prefeito. 'Iuüieiphl' Ide Ourityba., Gapital do Estado
do Paraná, eonsidera\t1.do qUê o creditLo aberto pelo De
creto n. 1 de 8 de' 1\:lá1'00, de 1920 é. insufficiente para at
téndeI' áS' déllesas que 00ríé1n,pela ver.ba "Ecrcicios Sin
dos" e utilizandocse, das difSPosições Jegaes
em vigor, te.
sol"e 'abrir mIl ,credlt{j supplementl1r a essa mesma verba,
no va101' ele Rs. 136 :709$}80 (.cento e trinta, e seis contos
f3tCCJEmtos e nOve mil cento e oitlcnta réis) .
,

Palaciu da Prefeitura lunicipul de Cuityba, Capital

do iJ'.'-Stado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.

J'. 'MOREIRAG'ÀRCEZ

o Pl'eito 'Municipal ele O'urit.yba, Capital do Estádú

do Pal'a'ná, usaliub da autoriiação ,Cbn'tida no art. 13 d''l,>'
Dlisposições Permanentes da Lá oraniénfa'ria l'el:ativa ao'
exercicio dê 1920, resolve ,abrir uméredirto 'Üxtráordin'aríQ'
llC) valór de Rs. 1 :737$731 '('mn '('ogto setMentos e trint<.l

e ete mil fj.el'llcentos e trinta é u'in. réis) para attender

ilO

,pagamento da llOl"0entarg,em a (lue tt'm diroeito <:i Director

do'rllesouro e Contabilidâdé, d\\rante () referido exereici'o,
na forma do" dispo'sto no m't. 9 das Disposições PernUJ

nef:'tés da b'i n. 480 de l'1 de 1'\'ovemhro de 1914.
Falaeio da I;''efe.itU1'a J\Lunidnal ,de Curityba, Capital
da (\i'tstado do 1?al'Hná,em 31 de ,Ta);leko de 1921.

J. MOREIRA GARCEZ'

o Pre£ito Municipall M Curity.lJ; Qapital. dQEstach
do ParanáL usando da autorização contida na Lei n° 560

de 27 de Ábi.il d'o corrente anno, resolve abrir um credito

71

extl'aôrr1inario no valor de Rs. 8:876$Q63 (oito contos .oito
'('(lutós e Sêttmtã

e seis llúl

trezentos

e, sessemta e tr08

réis), paraattendr aó.paga'l11ento da porcentagem a que

têm dirp'jtô 'Os fU1lCcionanios da, Direc.toria do Thesouro e

Gontub:liaadee nostcrmÜ's do disposto no art. 10 das
D'sposições ipcI'manentes da Lei n. 523 de 1,911.8, relativu
meJJte ao excesso .de arrecadação veJ;iiçado nl? pe,riQ{1o de
J aMiro a 2,9 de Agosto d'e 1920.

Palacio tia Prefeitura 1\IlUlicipal de Curityba, Capital
do JEstado do far.aná, em 31 de Janeiro de 1921.
J.

MOREIRA

GARCEZ

DECRETO N° 7

o Prefeito Municipal de Cur.ityba, Capital do IEstado
do Paraná, tendo em vista
(lue pB10 De(weto li. 140 ,de
21 de :Fievereiro de 19O, foi concedida fi apP'sentadQrja

do '8nr. Anto!;},io ltical'do do Nâscimento, no cargo de Fis
(Jál de Bondos, com .os vencimen:t{)samuªes' dE1 Rs.

3 :600$001)

.

•

.

lües contos eseiscehtos mil :réis) e conside

frântlo .que ,r; Lei {Jrçamcntaria para o exercicio de 1920

não se aeh'a. cOJfsignada à resl'eetiva verba, r-esolvo, ad-re
fel'cnduml. da amara Municipal, abrir um credito extra

o1'(1iJTAio no vaJor dei TIs. 3 :Oí0$OOO (tr,eseontos e"slteYl
ta mil réis) para attender ao pagamen.to desse ex-funceio
llario da Prefeitura relati\"amente ,ao referidoexercicio.
Palado tla PrC'Íeitura 1\Iunieipal de Curityba, Capitlli

elo Estado do Pllrilná, em 31 ele ,Janeiro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

DECIE'l'O Nç 8

O Pil'e.féto :J\1unicipal de Ourityba, Capital do Estad0
do Pal'allá, usa.nlo da autorização contida 11a Lei li. 560
de 27 ele Abril ele '}-D2ü, .(' tendo' 'em 'vista ,a insuificienc14

I.II

uas verbas consignadas no orçamento relativ.o ao /1xe,l'cicio
ue 1920, l'esol ve a1n'ir Os ereditos supplementares de R,:; o

1H91;OO.1 (c'mio e tr:llta e now mil e quatro réis) á verha

Poreenta.gem e l{s. 8 :813$478 (oito <'Ol11tos oito<'entos c treze

mil quatrnBcütos e setenta e oito réis) á verba Conserva
ÇilO (tE' .J ardins" e Praças, consig'naelas nos  12° e 19°, res
pectivamente, elo I1rt o 2° da Lei no 549 o

Palac.io da Prefeitura .YIullicipal de Curityba, Capital
elo E,.tG'Cl') dt! PaJ'aulÍ, ,C:m 31 tll'.•Janeiro de ] 9:210

J. MOREIRA GARCEZ

D£CRETO N" 9

o Prefe'to .:\lunil'ipal de Curityba, Capital do Nsta(lo
elo Pnrl111, tendo em vi!';ta a illSufficiencia
das verbas
t'onsigm1das nos S 9' e Hjo do art. 2° da Iei orçamenta.

ria 1'ela th'à ao .t!xel'eio de 1920, destinadas, respectiva
me te, aos set\<ços' do lVfatadolll'oe Ih-moção ,elo Lixo e
Limpeza da' Cidade, Tesolvé, ad-referendurn da. Camal'a
lVIUllic;pill,abtir os eretlitos supplementare.s de Rs o . o o
4 :39!l$1;j (quatro("'O'lltr tn'zclltos e lloventa e nove mil
(,f'nto c l'illrrenta, e dois réis) á verba Iatadóuro  Rso
18 :439$8a (dezoito routO'S quatrl'oeentos e trinta, 'C. novu
mil oitoceilto$ e vinte e tré8' ré,is) á verba llemoção do JJixo
e Lirúp..'a da Cidade:.

Pala, .ií)c]a Pl'efeitura }Iunicipal :de C'urityba., Capital
do E,stado do Pàrallá, em ,31 de Janeiro dr 1921.
J. MOREIRA GARCEIZ

DECRETO! N° 10

o
d'J
(h"

J:.

; Cf) ::Vluniripal tlc Curityba, ("apitaI do Estado
. f"li'do
da autorizaão eontida
no art, 1.3°
o .:1" P:ermanente..; dá IJ8 'n,o, 549, resolve abrir

(l'j seg-üllj.')

(Or('d;Ds

f'mpplementares

re1atiVa!Illllte

IV)

_7:3_

eXCTClclO de 1920: Rs. 65 :BOO$ít05' (sessenta e cinco con.
tos oitoc.e:ntÜ'3 e oitenta mil setecentos e cinco réis) á verba
Obras PubBcas é Rs .. 34 :421$316 (trinta e 'quatro contos
quaüócento3 e vinte í." um mil tr,ezento& eclezeseis .têis) .á
verba Eventuaes, consignadas, -rspectÜlalllellte, nOs SS' .17°
e 23' do art. '2° da l.iei orçamentarza relativa, ao exer'cici,l)
de 1920.

P,alacio da, Prefeitura Mmúcip\ll de Curityba, Capital
do Bstado,.(lo Paraná, em. 31 d J,meiro de 1921.
J. MOEIRA GARCEZ

DECltETO N" 11
O Prefeito l\lullicipal de Ourityba, CapitaA do ;E:staclo
578
de 23 de Dez,embro do an110 pr.oX'imo findo, resolve abrir
,do Paraná, usando da autorização contida na Lei n.

um crrdito

t'xtraônlillario

da quantia de um

cont.o de

réis tRs. 1 :000$000) para attender ao pagamento da grati
ficação concedida ao Cliferidor, S1r1'. Luiz RiheiTio' ,de Andra
de, na fOl::ma da' Lei n. 576 de 12 ele. Agosto de 1920.

Paíacio da Prefeitura lupcipal de Curitypa, Capital
do ,EstaJdo ,do Pal'a'l1á,em 22 de FevE'r.eiro de. 1921.
J.

MOREIRA GARG,l\JZ

DECRETO N° 12
O Substituto em exercicio .elo Prefeito l\Iunicipal

clt)

Curityba, Cap:\tal dü Bstado do Paraná, usando daautoTl
zação cc-nticla I "a Rrsolução llegislativa sob n. 22 de 9 elo
corrente, N'801vp abrir llm credito xtraordil1'aTio da quan

tia de dois eontos e duzentos mil ré;s (2 :200$000) para ;lt

tendera,o pagamento dü:s vencimentos. 'do SUl'. L<uiz Y:\ct.)
Tno Ordine. de Janeiro a Olltl}bro ele 1Stl7 .

.Palacio da Prefeitura Municipal c}e Cllrityba,

'"

eapi .

. tal do Es'-ac1o elo Paraná, eni 28 de Abril. de 192,1.
JOAQUIM AUGUSTO DE ANDRADE

-
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DEORET'0 N° 13

o Prafeito Iun:{;ipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, .tenrla em vista que até esta data ;não foram
concluidos pela respectiva Commissão os lançamento do;;
impostos cle "F'rentes não Edificadas" ,e de "Guias se.m
Passeios" resolveprol'ogar por mais 30 dias o prazo mar
cado Ino Deccreto n° 1 de 22 de Janeiro do corrente anne,

para a cobran<;á (tesses impostos

qUê

assim poderão ser

pagos sem multa, até o dia 30 de Junh1ó do corrente anuo.

Palacio (la Prefeitura lVIunicipal de Curityba, Capital'
do IEstado do Paraná, cm 7 de :Maio de 1921.
J,

MOREIRA GARCEZ

bECnE'l'O N° 14
o Prt'Í:eitó 2\Hmiéipaldc Curityb'a, Càpital do Estado
do Paraná, tendo em vista a iJlsuffie3encia das verbas con.

signadas 110 S25b e 30° do art. 2° da Uoli orçamentaria
vigente, resolve. abrir os creditas su]íplementares dE' l1s.
50 ':OOO$QOO (eineoenta contos d:e réis) á verba Obras Pu
blicas e Rs. 5 :000$000 (cinco contos de réis) á verba
EVClntuaes.

Palario ela Prefeitura 1VIunicipa1 <1e Curityba, Capi
tal do Estado do Para,nálem n £) ele :lIai1o de 1921.
J.

MOREIRA

GARCEZ

. )

O Substituto emexE'rcicio dó Prefeito :Y[unicipal
le
Capital do }<}[:;tadd elo Paraná, tNldo em vista

Curityba,

aauto'ização contida na RGs01ução Legislativa sob 11,

26

de 16 de Abril ult'rr}Q, resolve abrir um credito xtraordi.
I'wrio ela quantia ele oito contos trezentos e sessenta e seis
mil (' oitoeEl,tos réi'l

(8 :366$800) para attender ao paga-

L

_
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mento da subvenão a que tem aireito a Federação Éspl"
rita do Paraná.

.

Palado da Prefeitura Mrulicipal de Gurityba, Capital

do Bstado do Paraná, .em 13 de Junho. de 921.

PERCY WITHER'8

DJWRiErl'Ü N° 1G

Ü Prefeito :\Iullicipal de Curityba, Capital do Estaelo
do Paraná, usailldo do disposto na Lei n. 58\1 de 27 de
Dezembro de 1920 e de acrordo com aparec.er do Snr. Pro
eUl'ador Fiscal d!J [.wnie:'lJio, re&olve aposent.ar o Snr.
À\ltonio ;htlio ,.do;;. Santos, no cargo de auxiliar de 2" elas

e da lnspectoria de Limpeza publica e 1?articuar, com os

I,

I

vencimento a,."nuaes dt' um conto qnatrócentos e quarenta
mil. ris I)ls. 1 :440$üÓO) .
1'alaeio da Prefe:tura Municipal de Ourityba, Capital
d\l Estado do Paraná, {'lll 22 d.e J unho de 1921.



J. MOREIRA GARCEZ

DIWRE'l'ü N" 17

iÜ Prefeito Municipal de Curityba, Capitall do- Estado
do Paraná, tendo em vista o disposto na Resolução Legis
lativa ::ob p. 24 de 19 de Abril do c-orrente anm.o, resolv
abrir um cr.editoextraordinar:\)da quantia .de quatrocen
tos mil réis (Rs. 400$000), a fim de attender ao pagamen

to do auxilio concedido á Sra. Da Conceição Ferreira,
v:u'va do Guarda :Biscal Manoel Ferreira Junior, até;n
de Deí,lembro do corrente ,anno.

ruJaúo ,da Pref0itlfra l\Il:ltJic,pal de Curityba, Capitál

ti"IF
I

,
"

. 1Ji.

I' I

fl,
I !

do Estado do Paraná, em 27 de Junho de 1921.

.MOREIRA GARCE.Z

I

I Ill;
I

_
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DEGR;E,rr,(Y ,N° 18

o Prefe;to 11uunk:ipal de Curitvba, Capital do Esta

do ào Par,aná, telldp e vIsta a i'o.sufficiellc:a da verba
cOllsiglladá llÔ S 25'" dó art.

2° da

Lei orçamentaIÜa' vi

gente, r(tSllvo '.abllill um credito supplementar de cem con

tos de réis (Rs.
Palacio da

100 :000$000)
Prefeitura

á verba Obras Publicas.

:Jlunicipal

de

Curit)-ba,

Capi

tal do Estado do Paraná, em 12 ,de Julho de 1921.

;j. MOREIRA GARCEZ

o 1;>i:e.£eito ,:,\lllnieipal de ClU'it""ba, Capital -do Estado

elo Pran*, te' Jdo em vista a 'insuíficiencia da verba con

signada: no  80° do art.

2" da Lei orçamentarja vigente

e utilizando-se da autorização cOl1ticlano art. 2.0

das Dis

posições Tral1sitorias da mesma 1..e,i, r,csolve abrir Uln cre

dito suppleimmtar de "dez contos .de ris (RR' 10.:000$000)
á veba Eveltua,<;;.
Palacio da Prefeitura l\lunicipal de Curityba, Capital
do Ji'stao do Para1ná, em 16 de Agosto de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

BE.ç.RIDTO X. 20

o Prefeito' 1\1uniripal de q11,rit\ba, Capital do .Estado
do Paraná; telldocm ¥istü o. di'ppstQ na .lei 11- 498 de
18cde Janeiro ele l!)}S e c()nsiq.erando que é de real van
"tagem para o .l\lullicipiü a al1Cluisição elo prctüo' pertencente

ao 8111'.

Otto Schllenker Rito á P,rqça :M:unicipal 11.

30,

o .qual ah'm de aprpse11tal' outrasconveniencias futuras,
pr.esta-se T>ara a Í11stallarão de departamentos municipaes,
que actllalmrntc Re aehàul localizrrdoiS em pontos menos, con
venientes ,aovam ,andamento dos serviços da Prefeitura, 1'c-

1

-77!'l0lv!' ml-referendum do PodeI' Legislativo adquirir a alludi
da propriedade, mediante Q pagamen,to em ,seis p'll_estaçõs

nlEm',a!'s, abrindo para i"'''o um erec1ito extraordinario ' no
valor de tl'intá ('(}ntos de' réis (Us. 3D :000$000) .

Palac:o da Prefeitnl'u luncipal J.e Curityba, Capi
tal do Estado TtO P'3'rarrá:,Pill lU le Agosto- de 1921.
J.

I'

MOREIRA GARCEZ

DECRETO Nó, 21

Ij

10 Prefeito 11ullicipal de Curityba, Gapital do Estet
do qG.Pzllaná, tendo elll vista a llJ,suffieicnciu da verba e
utlli7a!:'ldo,.se da. autorizaç:ão contida no art _ unico da Lei

n _ D51 <lI' 13 do corrente, resolve abril' um credito SUl)
plemcntalo c1e seis contos de réis
(Uso G :000$000) á verba
PorCl'lltagrns consignada no  100 do art o 2" ela Lei ora
menta ria vigente.

Pala cio ,da Prefejt.ura Municipal de Cm:itha" Capital
ç10 ostaq.o do Paraná) em 119 de de Agpsto de 1921.
J.

MOREIRA

GARCEZ

üEORim'l'O N'! ,2,2

O Substifllto cm exerC'il'io elo Prefl'ito Municipal

,le

C'urityba, Capital do Estaelo 0(10 Paraná, considerando que
a Lei n° ;)81

d(' 'J,7 d Dezembro .de 1920 lliio autorizou

() Poder Ex(,c'utivo a abl'ir o ('l'l'dito neel'surio para o paçamento elo fWJlccionurio, aposel,ltaclo }i.ntoliio .Julio do:'> San

to,:: e julg-alldu llfto 821' j llf;til q lll' Pf'-""C fnnet>Ío1D,ario, para
receber ,eus veneimC'ntos, aglial'dea reulliãó da ça'll1a m
a qual só terá logarem Dl'zembrQ V;llt10lll'l), Tholvl'

fer.c1t'dum ,do Poder Legislativo!

toC'xtraordinario de Rs.

.Munieipal,

ad-I'{

abrir o l'l'C'di

75$O.OO' (sde.\'entos C' Cl('oenta

'll
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E' dois mil réis), para attender,

no corrente exereioio, ao

pagamento de&ses vencimentos.
Palaeio. ua Prefeitura Municipal de Curityba, Capi
ta do Estado do Paraná, em 29 de Agosto de 1921.
JOÃO

ANTONIO

XAVIER

DECRETO No 23
O Prefeito :i\Iuuieipa de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, tendo em vista a insuffieiencia da verba con
signada no  25 do art. 2° da Lei orçamem-taria vigente,
1'(\:>01ve abril' um creüito supplementar de cem contos de
réis (Rs, 100 :000$000) á verba Obras Publicas.
Palacio da Prefeitura 2\lunicipal de 'Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de Outubro de 1921.
J

MOREIRA GARCEZ

DECHIErro N° 24:

do

O Prefeito Municipal ue Curjtyba, Capital do Estado
tend'o em vista
a insuffieiencia
da verb}l

Paraná,

POrrl:'l1tagens, CGmsigllda no  100 do art. 2° da Lei orça
;rncntaria

vigente,

resolve

abrir

um

credito supplementar

del'inca contos de réis (Hs. 5 :000$000) á mesma verba, nos
termos da Lei na 595 ele 1::1 de A.gosto do corrente anno.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi
tal do E,stado do Paraná, em 7 de Novembro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

DEGRE'DO N" 25

o PrefC'ito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, tendo em vista que em virtude do contl'acto la.
vrado a
9 de .Janeiro dE' 1920, com o Snl'. Engenh'eiro
Civil João 1'o1'e:'ra de Macedo, nos termos da Lei n. 541
de 10 de Agasto de 1919, I:elativamente

a9 levantamento

do Cadastro do Rocio, tem o mesmo éontractante direito

_
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a 20010 das qua'cltias arrecadas pelo Município sobre oS ex
<;PHSOS de terrenos assim vprificados, e considerando que
no or<}amento vigelltp llãose acha consignada verba espe

cial para o pagamento dessa porcentagem, resolve ad-refe.
l'endnm do Poder IJegüüaJivo, abrir um credito extraordi
mario de dez contos de réis (Rs. 10 :000$000) para atten
deI' ás df.spesas .decorrentes do alludido contracto.

Paalcio da Prefeitu;ra :Nluniepal de Curítyba, Capi
tal do Estado do Paraná, em 7 de Noveunbro de 192:1.
J. MOREIRA GARCEZ

DiECRETO N° 2,6

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do iEstado

do Paraná, usando dasattribuições de seu cargo,

Decreta:

Art. 1" __ A cobrança dos impostos e taxas consigna-

das 1198 S 1°, 2°, 4°, 7°, 9°, 10°,11", 12°, 13°, 140, 17°, 18°,
190, 250, 260 e 29° do art. ,;0 da J..Ici orçaUl,entaria n. 602 de
] 2 de Dezembro de 19211 e para o exercicio de 1922, í:>erão
cffectuadas nos seguintes mezes:
Janeiro e Fevereiro

Marcação e matricula de vehicuJos;

Matrir'uJa de chauffeurs, cocheiros e carregadores;
Matricula de cães e de vaecas.
Março

P prestaçtw das taxas de calça,rnento e de limpeza par

üeular ç do imposto sobre frentes não edificadas; prestação
unica do imposto sobre gu,ias sem passeio, casas em ruina,

frentes não revestidas, obras ':Jro COll elu idas, e casas sem
platibancla.

Março e Abril

la prestação do imposto de C'ommerrlo e JÜ!fficinas no
Quadro lTrbano e Rocio;

Prestação unica do imposto ele

Publicidade e afrri-

ção de pesos e medidas .
.Tttnho i3 Jqtl.h'o

Imposto de 'ViaCão e F'óros do Quadro Urbano e Rodo.

s

-
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Setembro

2a pretação da taxa de Calçamento e 2" prestação

taxa de Limpeza Particular

da

e do imposto sobre frntc8

não edilinada..;;.
Sdf.mbro f. Outubro

2' prC'stJlçãü do

imposto

lb (lJaelro l'rbano e Rocio.
Art.

2° --

ele Commercio

Hevogam-se as disposições

e. Officillas

fim contrario.

Palacio da Prefcitura }Iunicipal de Cur.:tyba, Capital

do Es-tàeln L1-o 1)'tlraná, em 1,) de Dezembro de 1D21.
J.

MOREIRA

GARCEZ

DECl).E'I'ü No 27
o Prefrrito }luni(.jpal de

Ouritybu,

Capital do Estado

do Palallá,J tendo em vista a ;nsufiic'iene'ia da verba coni

gnacla lIO  :?4° do al't. o da Lei orçalne.1taria vigente,

r('solv(\ gil-, e!rn1liZuin do Ppdt'l LJijgisltitivo.
lunieipa!,
abril' um ('1",,<111:6 sUJiplem'pu:tal' de 'qninz<: e0l1tos elp ris

( Us. } 3 ;OOO$OllO) ú vprba Hemoção dó Lixo e Iil1lpêZa da
c'dach..,

Pa1al'io <Ia Prefeitura l\Iunic;ipaL de CUl'itJ-ba, Capi
tal do Estado do Paraná, PIU 2:3 ele Dezembro d 1921.
J.

MOREIRA

GARCEZ

DE{'n.E'l'O N° 28

o ht>£e ito J\finiC'ipaltlp Curityha, Canital do Bstado
do Pal'cinf1, l1""ul1do ela autorização c(J!olida na Lel n° 592 ela
13 de Aosto do loi-rente anno, resolve abrir nm credito ex

traol'eÜn:ario ela quuntia de oitocentos e setenta m:l 110v(>'re)l

tos e cinrOCllta r"is (Rs. 870$%0) para !lagamento dos vel1
,ciJnrntr<; a C!L'P te'm dirpito o fuh{'C'iol1ar'o Olegario Ribas

Marccmdes, Fiel do ,rrhesourciro desta 'Prefeitura, a con
tar clc 2:0 ele' Agosto até 31 do eorl'etlte.

Pala(':.', da Prt>fcitura :11U1üe-i1)al ,clt> Curit;rba, Capital
do Etadu .b faraná, em 24: dc Dezembro de 1921.
:1. -MORilIRA .GA1tQEZ

AC'I:'C)S'

'I

I

j-'

AÇ'l'O N° 1
o Ruustituto ('m e,xereelO do Prefeito Municipal

de

J

Curityba, Capital do 'Estado c1b Paraná, usando das attri
'bllições de seu cargo; eOJIt'ec1c; na forJiia do Regulamento
em vigo!', no Auxiliar do Fisl'al dE' Ouras (' actual encarregado da Litupcza Pnbli<'a, SJIl'. Bento jIanoel de Ramos
'Vaborda Riu ê1 S,. <, oVE'nta djas de licE'u<.:a, para tratamento
de sea ;:uuc1(', c'ollícrme leqUlnell e de accordo com os at
testados mecliCl's qu(' E'x1Jib:o, a contar de 16 de Novembro
db a11nb p'roximo passado.

Palacio da Prefeitura ,}Luni:'ipal dC' Ourityba,
tal do Estado do Paraná,C'lll 4 de Janeiro de 1921.

CapI

d

PERCY WITHERS

'I
ACTÜ N° 2

o Subsfituto E'm eXE'rcil'io elo Prefeito 'l\1unicipal de
CurityLa, ('apitaI do Estado d'O' Paraná, mmndo das attrl.
blliçlC's de sC'u cargo, eOllcede, na forma do Regulamento
em: vigor ao Guarda' Fisal a pé desta Prefeitura, SUl'. Bo
I' ifa.('io de Siqmúa, quinze dias de licen(:3) para tratamen
to de SUá aude, conforme requerimento sob, nO 3544 de 5
elo <'o1'rC'nt(' J1Jez.

Palac'ioda Prefeitm:n ,Millnicipal d(' Curityba, Capital
do Estac1t) do Par'aná) ém 0'0 de .T'aneiro de 1921.
PERCY WITHERS
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ACTO N° 3

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, 'em confotmidaçle com o dis,posto no art. 4°
das Disposições Permanentes da IJei orçamentaria vigente,
resolve organizar as commissões que deverão proceder ao
lançamfJ:Jto dos impostos e taxas Municipaes referentes ao
exerc.icio ele 921, fazendo para isso .as seguintes nomelJ.
çócs:
Snrs. Benigno IJimll, Cadoi'; Antonio
de Asevedo e
João .CiC'taviano Picheth para a commissão de lançamento

40 imposto le Commercio e .Offictn:as do Quadro Urbano)'

Snr;3. Ur:bano Gracia e SilfredQ Pedrosa para a com

missâQ ele lançamentü do imposto de Commcrcio c Officinas
do Rocio;

Snrs. Arthur
Marques da. SilVa,
Jeremias Pr'Cstns
Branco e Bernardino Cunha para ia commissão de la! .ça
mento do imposto de Pllblicídade;
Snrs.

Claro

Macedo e ,] oão

Gonçalves Corq.eiro, ,Arthur Jibeiro
Fagundes 13arbo::;a para a eommissão

dê
de

.lançamenüJ
do imposto
ele F'rcntcs não cdífcadas, caS'1S
sem pl(lfiband(, gi)Ías sem passeio c taxa de calçamento;

S1's' Lufl'ido da Costa Cabral, JVranorl Vaz Lobo e Fe
Eciano

Correia de F'reitas ,Junior

para a commissão de

lançamento da taxa de Limpeza Particular.

Os serviços de lançamentol'.e respectiva escripturaçâo
serão iniciados a 25 do corrente .e deverão estar concluidos
até 31 de Março, devendo as commissões observar fielmC'nÍl
as presc,ripções legaesem vigor, attinentes ao criterio
a

ser adoptado na. e;çecução desses trabalhos.
Essas conlfuiS:"ões percberão as porcentagens estabe
Icc:c1as na Lri orçamentaria em v.igor e os respectivos se,'
viços deverão ser feitos sem prejuizo clo expediente nor
mal da Prefeitura.
Palacio

da Prefeitura J\1:unicipal de Curityba,

Capi

tal do -Estado do Paraná, em 22 de J a't1:eiro de 1921.
J.

MOREIRA

GARCEZ

,..

'
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ACl'b N" 4
o :>r"feito ::'\lullieipaI de Cllrityba, Capital do Estado
do ParanH, resolvê promover aIO Official da Sccretaria

da PrefE'itm'a
'"

0:2" Ófficial

da mesma Secreta'ria, SlIlr.

Francisco 'Guedes Chagas, percebendo os vencimentos. mar
cados Ilj Lei.,

.:;

Palae' o da Prefeitüra :l.\1U1licipàl de' Curityba; Capittl
do ,Estado do Piú'aná, 'em 31 de ,Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTü N° 5
c,

o l:>re£eito :\ítmicipal de Curityba, Oapital do Estado

do Para .• it, resülvr ptomover a 2° Official da Secretaria
da Prefeitura, () atual Aj uuante ela Fiscalização, Snr. Os..

c'ar F'eneira dos 8antos, pel'cebeúdo os vClleimentos marca
dos. em Lei.

'11

Palaeio ela Prelri'tura l\Illuicipal de Uurityba, CapitaL
tIo Estado ct0 Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

II!I

AOTO N° 6

o Preft.ito Municipal de Curityba, Oapital do Estado
cto Paraná, resolve prOlllover a Ajudante da .Fiscalização,
-o actual Portriro da Prefeitura, Siilr. Tito Pospissil, per ..
cebendo os vencimentos marcados -em 1Jei.
Pala.çio da Prefeitura 1\1unicipalde C llrityb a, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

-

$4_

AC'l'O N° 7
i8uRreJeito MJ;lnici;pal de Cwiyba, Cap.1ta1 do EiStad'}
da.}?ar,aná, i's.olvG lH:QmOVer a 1;>Qrteiro. da Prefeitura, o

aellf) ,Gf.:ljarda Fjfical montado, nr .

João .J osé . dc Si

,ql;',eiríl, nm'cE}bendo QS,.v.ncünento:'tn,arcadoi':\e.m. Lei.

Palaciú da Prefeitura Mnnicipalde Curitylia, Capital
,('ler J'Jf'tado",do .f.'arilná, pm ,31 de Janeir.o de 1921.
J.

MOREIRA, GARCEZ

ACTO N° 8

o Prefeito :Ylunieipal de Curityba, Capital do Estado
dol?aJ'£Iná, l'(J\:l01vEl promover aIo OHicia1 da p.:rectol"ia
do'rheso\\\,o .e C01,11abiidade \> actual 20 Qfficial da mesma
Dil'e£:toria,Snr. i\lvro de Anclrqcle, percehenelo os' ven,i
ro.entos\lllar.caeloi'1 em J!,ei.
Palacio da Prefeitura .;\Iunicipal de Curityba,Uapital
elo Estíldo do Pa,\.aná, em 31 ele .J anciro de 1,921.
:r.

MOREIRA

GARCE,Z

Ac'ro N° 9
o Prefeito Municipal de Curityha, Capital elo Estado

do J?araná, r,esolve NP}pv.p,r.o hlspetor ele Vel1iculos, Sll1'.

,'Relmiano Gorrc,i d$> Fre;tas,Jmior,pllra o cargo d nspr,

:ctor ;dw J<!impílzíl' PublJGa e.. Particulíll": penebenlo os venci
mentos marcaclo& \en).. Lei.

Palacio ,d!H Pr,efeitura InniGipal {lI.' C\1rit;yba, Capital

do Estadó;jd91'P3;rJ.má" em, 31, de.••Ja1w,iro,de.lQ21.
J.

l\lQRlill'RA GARCElZ

-
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ACTO .No 10

o h'errito. :\Iullil<ipal d,> Clll'ityba, Capital do Estad'l

l1t1 1>âtctllÚ, l'C•..,I"V eXonerar o' :Bur. 2erllilrüo Baba;h:r do
cargo tI .. }i'i,' Jl Gprale nomea,l.o para exercn o rar'j-0 ,le

InslJ('('hrde' Yehi"ll(Ji:I, percebendo os vencimentos marca
dos em I.i' i.

Palaeio da Prefeitura M.unicipal de Curit)b:l, Capital
eIoE.stadoclo Paraná; em 31 de Janeiro de 1821.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTjO N° 11
O Pl'l'Írito l\Iunic:pal de Curityba, Capital do Esta;J

dÍ) Parar ,{, reR.olvé aproveitar d Anr. Carlos Ántonio de
Asevl3do, que J'XerC'eu o extiút;!ô '(largo de 2' Official da

SCG$ão di] C(lntE'ileio:'<o da Direetoria Ger-al, para ('xer'COI'

o c-urzo' de Fieal Geral do Quadro UJ:ballo, pel'celH'ndo os
yC'ncimentos mare'aelos em Lei.

lalaeio ela Prefeitura i\Iunie;pal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

AC'l'O N° 12

o Prefeito TUlli['pal de C'nrityba, Capital do IEstado
do Paraná, re,<;ç!ve remover o 2° Offic.ial ela ReC'ção do
Oontenciosó ela Directorill Geral, Bnr. .J eremias Prestes
Branco. para igual
['arg() da Seç:\íf) elo 'romhallHPto (1'1
me.sma Direetol"ia, [lEir('.ebeudo o:') ,"eneimentos ma1'r,ad!,,
em Lei.

- Palacio da Prefeit].ll'a l\Iunieipal de Curityba, C'apit<:1
do Estada do Paraná, em 31 de J an (:'i'r o ele 1921.
J. MOREIRA GA1WEJ.Z

J .
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ACTO NQ ,13

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
elo Paraná, resolve aproveitar o Snr. Luiz Pinto da Rocha
que exerceu o extincto cargo de escripturario ,da Directo

ria de IIygiene, vara exercer o cargo equivaleJ:J.:tt', de 2° Of
ficial da mesma
cados em Lei.

Dlrectoria, percebt'mlo

Os vencimentos

Palaeio da Prefeitura, Nluuicipal de Curityba, Capitiú
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

ACTO N" 14
íO' Prefeito ::Ylunieipal de Curityba, Oapital elo E'stado
do Paraná, resolve aproveitar
o Snr. Manoel Vaz Lobo,
que exerceu o extinctQ cargo ele 2,0 Offieial c1a Secção de

Obras da Directoria Geral, para exercer o
OfficIal ela Secção do Coutencioso

cargo de 2°

da mesma Dirpctoria,

percebendo os vencimentos marcados em Lei.
Palaciú dÇl Prefeiturl Mllnic.ipalde Cllrityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 15

o Prefeito Municipal ele Curityba, Capital do Estad,)
do P,araná, ra'Solve homear o Engenheiro Civil, Snr. All
tania Joaquim de Oliveira Portes, para exercer o cargo <le

EI )genheiro Ajudante da DireCtoria Geral, percebendo os
vencimentos marcados em Le.i.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ


I

/..
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AOTO N° 16

10 Prefeito Mímicipal de Ourityba, Oapital do Estado
40 Paraná, resolve aproveitar no cargo de 2° Official Afe.
ridor o Snr. Luiz Riheiro ele Andrade, que exerceu o ex.

tincto cargo ele Aferidor de Pesos e Medidas, pcrcebendo
os vcncimentos marcados em Lei.

Palaci,o da Prefeitura Municipal dc Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

AOTO N° 17

o Prefeito l\Iunicipal de C urityb a, Capital do Estado
do Paraná, resolve aproveitar o Snr. Bepto Manoel de Ra
mos Taborda Ribas, que exerceu o extincto cargo de alui
liar do Fiscal ele Obras da DireC'toria Geral, para ,exer

cer o cargo de ami.iliar d lU Classe da Inspectoria de IAm

peza Publica ,e Particular, percebendo os vencimentos mar.
marcaclos em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
elo Estado elo Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

Acro N" ]$
O Prefeito :Municipal de C nr,ityb a, Capital do E,stado
do Paraná, resolve aproveitar o SUl'. Antonio Julio dos
Santos, que exer0eu o extincto cargo de Amanuense da Direetoria Geral) para exer(ler o cargo
de Auxiliar de 2,'
classe ela Inspeetoria ele
Limpeza Publica e Particular',
percebendo os vencimentos marcados em Lei.
Palacio da Prefeitura. :Municipal de Curityba, Capital
-lo Estado do Paraná, em 31 de J,aneiro de lnl.
J.

;MOEInA

(}A.C;EZ
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0- Pl'C'feito :i\Iunlllipal de Gurityha, Capital do Estado
do Paraná, resolvp ,xonerar o nr, J cião l\Itll'CtUeS Ribas

do carg{J de Continuo da Se('rptaria ela Pl'creituÍ'fl e 1io

1I1ea1,o para expr{'er o eargo ch el'Vellte da mesllla SÉ'crt>

taria, perl'?bEIlc!o os W Ilcimentos mareados ern, Lei,

Palado da Prefeitura :YIunicipal de Cnrityba, Capital

(10 Istado do l')al'apá, em 31 de Janeiro de 1921.
J,

MOREIRA

GARCEZ

AO'DJ' o 20
O Prcfei,to ?lIuni('ipal de Curityba, Capital do Estuc11)
clt! Para'" á, 1 ('solvI.' nOríleár b Snr, JulIO Romaniski, 1)(11 ,l
ex'prcel' b eil'l'g'o dr (,haufteur, pel'C'ebendo os VPll(Ümclltl's
marcada,; ein Le' .

Pa]allio da rrefcitura MllIlici'pal de Curityba, Capital
do Estado, elo Parl1uá, qrn :n dfl J aneir,o de lU21"
J.

MOREIRA

GARCEZ

AC'l'O N° 21

o Prefeito :Uunipipal de ('UI ityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve aproveitar o Snr, ipolau ('achnf;ki,
ql'e e:"reE'll () ext:' cto cargo de J?iscal do Mereado, para

pxercer o l'argo ele Administrador dos l\Iereadoli, pere 'belIo
do t', ver <'Jllll'lltm, mareados em Lr:,

Pa\acio da Prefeitura Municipal de Cmityba, Capital
d.) l£tado.:1o Par aná, em :31 de Janeiro rle ] 921.
J.

MOREIRA

GARCEZ

kCTO N° 22

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Piira 5, r'esolvt' aprove,:tal' o SI"!'.

Antonio Manoel da

,

1

-
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Silva que exerceu o extincto cargo ele Encarregado do De
pos:to de Inf1ammaveis e Estatística, para ex'ercer o cargo
de IEncarl'e'ado de In,flammaveis e Estatistica, percebendo
os venCime}1to marcado'sem ,Lei,
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de J aneil'o de 1921.
..

\

\

J.

MOREIRA

GARCEZ

Ac'ro N° 23
o Preff'itb Municipal tle Curityba, Capital do Estado

do PaJ:ê\n"

rosol VG l1Qmear o Snr.

Anol1io Pontarolla

para exercr Q ('argo de Mechanico Chíéfe das OH,icina"
percebendo os vencimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefritura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J.

MOREIRA

GARCEZ

AC'fO N° 24

o Pl'c.eitQ Municipal de Curityba, Capital do /Estado
do Paraná, res,olve ,nomear
o ,Snr, icardo Bigatto para
exercer o cargo de Servc'l,te da Directora Geral, perce.
bendó os ventlÍmentos mareados em 1-,ei.
Palaeio ela Prefritura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do ParanlÍ, em 31 ele Janeiro de 1921.
J.

MOREIRA

GARCEZ

",lCTO N" 25

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital elo Estado,

do Paraná, Í'(jsolve nomear parª, cxereer o cargo ele Ser.

• -4IIIIIil

_
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lvente clo'S fer(màos\o Sm", JOJ;dão :\fIamoli, percebendo os
V1Hltcimc€irrtos marcados em Lei",

p'alaelo da Prefeitura i\lunic.ipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de J anero de 1921.
J.

MOR,EIRA GARCEZ

"
ACTO N° 2,6

O Preféito "Jlullicipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve 11D1l1t'ilT o :Sn1:, .J otto Casadio de Riolo,
para exercer
o cargo de Inspector
de ,Tardinse Praças,
percebendo QS ven()inwntos marc[lçlos em Lei,

Pal'acio dâ Prefe'i'tma, :;V1llnicipal d'e Curityba', Capital

do Estado do Paraná, em 31 de Jàlleiró de 1921,
J.

MOREIRA

GARCEZ

ACTO N° 27

o Prefeito Municipal de 0urityba, Capital do Estado
elo Parallá, l'esolve promover a Guarda Fiscal mo1ntaelo o

actual Guarda Fiscal a pé, nr" Pedro Gasparello, rperce
cebenelo os vel'1('imelltos marcados em 1.1ei.

ip'aHacio tIa Prefeitma ::vrunicipal tle CurJtyba, Capital
(fo Estad'Ü el"ó Paraná, em 31 de .faneir'Ü de 1921.
J,

MOREIRA

GARCEZ

AC'TO N° 28
do

o Prefeito }lIunicipal de Curity1Ja, Capital elo Estado
Paraná, re;;;olve exonerar o Snr, .J ordi'lO lVIamoli, ia

cargo ele Servente dos Mercados.

Palacio ela PrrfeÍtlll'a :YInhicipal dr Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de Fe.vereiro d,e 11921.
J. MOREIRA GA-RCE.Z;

-.. 91-.
1\.CTO N" 29

:0 P'l'efeitoMunieipal de Cm',ityba, Capital do Estado
"do iRar.a'há', l'esolV'e,nomea:Ji pava CKercer o (ar,go deSer
vente dl..ts MerClldo,s, o 'Snfo. Flolido GonçaI\'(,es de Ga:stro,
percébendo os velwimentos ]l1urCado,soIh ,Lei.

Pa'lacio da Prefeitura l\Iurlicipal de Curityba, Capital
do Estado ,do, Paraná,- e.m 17 de. F..ever.e'ii'o de i1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

Ac'ro N° 30

o Prefeito lul1iápal de Curityha, Capital do Estado
\o Piv'allá, resoLve nomeai' pal'aexereer interiramepte as

ümpçõres do car\50 de el'ventc da D'i.rectQria doThesou.)

 Óçm,tabiHdad; o S.lr. Frailcisco Lopes Vietrá, percben
do os vencímenlfl'iJllareaQos em Lei.

Pálacio dà Pr.é£ei!:Ul1à Municipal de Uurityba, Capitll
do Bstado elo J'aranál ern 17 de Fcverei9 de 1921 .
.J.

MOREIRA GARCEZ

AC'l'O N° 31

.o Prefeito Municipal de 01ll'ityba, Capital do Estado
elo Parallá, usando dasattrJbulções ele seu cargo, concede

na forma élo Regulam.ento rni vior, .aoF'iscal ele Obras
:ela Dirl'!ctoria .Geral, .Snr.

Bernardino ele Siqueira Cú1nba,

'noventa ,.êfias .de licença paratratame.nt6 de sua sande,
oCoJifarmc -r,eq.uereu à 19 elo cO,rrente e deaccorelo; com oat
testado medico exhibido.

Palacio, 'ela Prer.eltlira :'Ifunicipalde C urityb a, Capital
elo ;E:stm:1o do 'Paraná, em '2.2 de Fevereiro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ
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JlCTO No 32

o Prefeito Municipal de Curityha, Capital do Estado
do Parainá, resolve 'nomear para exercer interiuamente as
funcções de Fiscal de Obras da Directoria Gral; o Snr,
Henrique Jouve, durante o impedimento do effectivo ser.
ventuario que se aha em gasO de 90 dias de licença.
Palaeio da ,Prefeitura MUilicipal d,e Ourityba, Capital
do IEstado do paraná, em 22 de Fevereiro de 1921.
J. MOREIRA <1ARCEZ

ACTO N° 33

100Pre£eito Municipal de Curityba, Capital lIa Estado
do Paraná, réiwlv designar o $1,11'. IIenfiq\le J atiVe, p\lra

substituir o Smr. Bernardino de, Siqueira Cunha, na com.
missão de lançamento do imposto de Publicidade, orgal1l
zada por Acto 11. 3 da 22 de Janeiro proximo findo.

Palaeio da Prefeitura ::\iunicipal de Curitybu, Capital
do [EstadD do P'araná, em 22 de Fevereiro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

Ac'ro N° 34

.o Pre.£eito IuIlicipal de Gu:r;ityba, Capital çlo Estacl9
do Paraná, .resolve deixar sem effeito o Acto n. 26 de

3 de J,aneiro ultimo, nomeando o Sm:. J 011.0 Cas.adio ,de
Riolo, pam "e('rrer:

as funcç:ves de lnspector

de Jardins

,e Praças.

Palaeio da Prefeitura iYiunicipal de 'Cllrityba" Oapital
do Estado do :Paraná, em 26 de F'evcreir.o de 1921..
.

.T.

MORiJIRA GARCEZ

--
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Ac'ro W 3;)

o Prefeito. lVluniripal de CI1r.ityba, Capital do Estado

do Paraná, IV ) H (I r L, r, p,,l ti lO ,," '. j " , .hc' ,I \ "
Hin2.s,uO '",.)
",H,W da Se.'l'.etati,u .ua Y!'ülLÍLoira.

J>alacl(l di: 1..'1'01'eitm'a MUllicipal de Curtyba, Capital

do EstaJo do .I?,ar,allá, em G de 'Fev.ereir:o de h)l.

'J. MOREIRA GARCEZ

J

AC'l'0 N° 36

o Prefeito MuniciJ?al de Curityba, Capital do Éstado
do Páfáuá, Tl"S'O!V'e nolrtear para exercer inter;namente as
funcções de Servente da Seeretaria da Prefeitura, o SUl'.
Olivio Pereira de Andrade, percebendo 'os vencim;entos

mareados em Lci.

Palacil) da Prefeitura Nunieipal de Curityba, Capital
do }}ta(lo do P.arauá, em 2G dé F,evereiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ
\.

AüTO N° 37

Ó Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado

do Paraná, tendo em vistll qUQ se acham muito atrazados
os serviços de lainçamentos de "F'rentes não IE:dificadas"
e de I, Guia, sem Passeios", a t'argO da com,missiío nomeada

ppo ..i;\cto 11" 3 dEI 22 de Janeiro <lp corrente amlQ, resolve
ampliar,}l U,l\JIhacomln.isso com a designação dos Sr:i.
D.rs. Adx..(uno G. GouJin e Antonio JÇJuquim de o.Jiveira Por
te? e Arthu;e l\'Iarques da l;;ilva, ficando maI;cado o Jlrazo
de 2,0 diuli\ a aOiatar de hoje, pra acone1us5.o dos respcl'ti-

vos serviços.'

:.l

Palado da p,rcfeitura l\llUIicipal de Curityba, Capital
do 'Estado do Parallá, em 7 de l\aio de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

_
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ACT!QI 'No 38

o Pá.'ef.eito Mupicipal de CUl'ity;ba, Capital do Estado
do Paraná, resolve desig:par para :fazerem par,te da ban
ca ex,aminado,r:a para -o 'concurso de guarda municipaes, a

Ee realizar no dia 12 do corrente, no edifício do GJmnasjo
Paanaense e 'Escola Normal, os seguintes funccionarios:
DI'. Paulo Costard, 'Pcrocurador do Municipio, B'enigno
Ijima ,Junior., 0onta"dor da Directoria do Thesouro e COIO
tabilidade e Carlos Antonio de Asevedo, Fiscal Geral do
Quadro Urbano.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná; em 9 de Maio de 1921.

J. MORlilIR:A.GARC'EE

ACTü No 39

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Éstado

do Paraná, resolve nomear para exercerem inter.i,namento

as -Luilcções .d'e :(l}Juaiüas Fiscacs, oS Sms. Avelino Geraldo
Jorge e Mamael rreixeira Mach\ado, percebendo os venci-

mentos marcados em Lei.

,.

Palacio (ia Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado cio Paraná, eJJ,1 if8 de 1aio de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ
___

..i.

__

.Ac'ro N° 40

-O PrtJfeito 'Muüi'eij:Hil dé Curityba, Capital do Estado
do Paraná, tencloem 'Vista o resultado do ,concurso reali.

zado para '0 preenC1lÍmemto
caes J\T-uriiêipaefl,

dos cargos de GuartlÇlS F'is

resolve dfcctivar

em seus cargos os

actÜes Guardas Fiscaes interinos, Slnrs . Gabri.el Ayres
do Nascimento e Euclides José da Rosa.
'.

Palacio da Prefeitura NItmicipal de 'Curityba, 'Capital
do Estado do Paraná, -em 18 de Maio 11e 1921.
J. MORNIRA. GA.RCEZ

-',"
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I

.Â.CTü W 41

Ô Pref'citMunicipal de Curityba, Capital do lEstado

do Paraná, resolve deixar semeífeito a nomeação do Snr.

AvelillO Geraldo JOllge, do cargo de Gúm:da ]"iscal Muni
cipal, feita por Acto de n. 39 de 18 do cornente,
Pálaclo dar Pí-Heitura lVIulllicipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 23 de }\faia de 11921.
J. MOREIRA

AC'IIOI W 2

G.A.RCEZ

"

6 Prefeito IVlunieipal de Curityba, C'apital do Eistailo
do Paramá, resolve nomear para exercer interinamente o

,cargo de' Guarda Fiscal Muuici:pal, ó Snr. OvidiQ. Qctavio
Guimarães, pncebendo os vencimentoJ:l marcados em Lei.
Palacio da Prefeit.ura ::.\Iuinicipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2:) de .Maio de ,1921.

J. MOREIRA GARCEZ
'-

__

1.

__

AüTO N° 43

o P"refito :\Iuniéipal dé Cul:ityba, Capital do Estado
'db Paraná, resolve nomear para exercer interinamente o

eargo çle Guarda F'iscal l\Iumicipal, <;> Snr. Antonio RiQci
1'0, percebendo os vencimentos marcados em Le).

Palacio da prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do

Paraná, em 23 de Maio de 1921.
J.

MOREIRA

GARCEZ

ACT'Ü N° 44

O' Prefeito l\Iunicipal de Curityba, Capital do Estado

üo. Paraná, I:esolve nomear v.ara excrGer interinamente O

,

'li
l

I
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<'argo de Guarda FIscal Mulnirlpal, o Snr. Annibal Pos
pissil Guimarães, percebendo os vencimentos marcados em

Lei.
Palario .ela Pref.eitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do

Paraná, em 23 de Maio de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

AC'l'O N" 45
"-

O Prefeito -:\íunicipal de Curityba, Capital do Estalto
do Pnraná, l'p<;olve nõmpal' para exercer interinamente

o

carg-o de Guarda Fiseal Nuniripal, o llr. Jús6.Pietruza,
percebpmlo os vl'llcimentos marcados em LE'i.

Palacio da Prefeitura 1\lunicipal de Curityba, Capital
do Estado do Pm'aná, em 23 de. Maio de 1921.
J.

MOREIRA

GARCEZ

ACTO N° 46
o 81lbstituto em eXE'rc'icio do Prefeito 1Iunicipal de
Curi.tyba, <';In)itill doE"tado do Paraná, tl'llCl0 em vista

o rquel'imento 11. 1 :>93 çl0 Snr. 'l\wnoel Teixeira l\IacItcl
dc}, J'f'mlvr ne'ixr sem p£feito sua llomeação para o cargl}

dE' Guarda Fiscal J\illnlripall feita por J\.cto n. '39 de 1:3
elo rorrente,

Palacio ela Prefeitura 'Municipal de' Curityba, Capital
do Estado do P Llral1á, em 3D de ::'I1a:o dp 1921.
•

JOAQUIM

AUGUSTO

DE

ANDRADE

AOTO N° 47
o 8J1Jstiruto em exel'cico do Prefeito Municipal d
Ct lÍ.yLcl; ('flpitill do E'f:1tado do PaI.má, tendo em vista

l- W7 -

o requerimento ao funccionario da Direetoria do Thesou.

1'0 e Contabilidade, Snr. Silfredo de Moura Pedrosa, con
cede ao mesmo 30 dias de ferias na forma da Lei nO 226

de 22. de Janeiro de 1Q08.

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de Junho de 1921.
PERCY WITHERS
----'--

AO'fO N" 48

o Prefeito ::Ylullicipal do Ourityba, Oapital do Estado
do Paraná, resolye' eXOllerar do cargo de Guar,da F'lscal
lunicipal, o 8nr. GuilHerme Biallc, momeado por Acto n.
228 de la de Outubro de 1918.

Pulacio da Pl'efcitura l\JLuücipai de Ourityba, OapitaI
do EstadQ do Parlilll\, em 2d de J urnho de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

•

AO'J.'ü N° 49

10' Prefeito :l\Iullicipal de Ollrityba, Oapital do !Estado
do Paraná, resolve nomear para exefCer interinamente o

cargd de Guarda Fisc'al Municipal; o Snr. Herminio Sebas

tião Oomandulli,percebendo os vencimentos marcadolt 'O)m

Lei.

Palacio da PreJeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Parall,á, "em 2/1 dt, JUlnho de 1921.
A'

J.

MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 5D

o Prefeito "Municipal de Ourityba, Oapital do Estado
do Paraná, resolv,e llomear para exercer interinamente as
funcções de AU:xiliar de 2" classc da L:Jspcctoria de' Limo

- 9.8
,PI;ZíJ., lPllblica . E.artiçular, o .,S)lr,. anoel T£ixei:J:a !1:=t
AhfJ.clo, ,p,erej?b,A.ÇJ.o OSVJl(,:ünnJos ,marGac1Ç1s \)mMi.
'Palatio da Prefeitura '[ullicip'al d'e CUí'.ityha, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de Agosto de 192.1.
,J.

MOREIRAGARCEZ

ACTü N" 51
o Prdeito }\'[unicipal -de Gurityba, Capital do Estado
do Paraná, nsando da autorizaão contida na Lei n. 592

de 13 dOC"OIJ;PIÚe, resolve nomear o Snr, 01egario Ribas
Mar,,:oll'eles, paí'a eX'ercer interinamente às funcções de Fi(l
do 'fllf'SOU1'riJ'0, pprcebendo os \ienuimentos estabrlec'idos
na Jl] esma Lei.

Palacio da Pref,eitura M hnieipal de Curityba, Capital

do Estaclodo Paraná, em 19 de Agosto de 1921.
J.

MOREIRA

GARCEZ

:AC'l'O N° 52
o
SlJ.bsf:tuto
cm exerci cio ,do Pr.efeito lVlunicip;ll
de Bu.rity:p.a, C,al)jtal do ;Estaç1.o do Pa1;aná,
,ao ter 0,0
nhe,cimfi'.nto do
l:1pl

falleimento

Francisco de Paula

vida consideração

-:Ylunicipio

nos'

do prestante cidadão Coro

Guimarães,

e tomando na de

os vliosos scrvi(}os

exerl'iriosdos cargos

prestados a este

de Pref.eito Mn

lüeipal

e {]r
Camarista,
resolve
como homenagem ao
iHWotre- .-mOrto. ijpel1üer por tres dias o expediente desta

Prefeitura e determina que durante esse periodo seja has
trada a bandeira
Paço :Municipal.

do

Estado, .em

flllleral,

no edificio elo

}lalac)o da Prefeitura :l\lunieipal ele Clll'ityba, Capital
elo E.fa:clo do Paraná, em 2'5 dt' Agosto ele 1921.
JOÃO

ANTONIO XAVIE/R

- 99"
ACro N° 53
o Su!.Js't'ituto em eX'érdieib dó Pféí'ito Municipal de

0útitylJl1, Cn:pital do Estalio' do Párfiná, thdó em vista
a com'trttm'iéaçad de hoje dathdà do SUl', F''iscal Geral d.o
;:.\iatati.ouro, ele lwver sido nomeado Paluà; exercer o caJ;go

de rnçmb1'Dda .JUl'1tU' de. Alistarn,nto :\1.il.itar do hU1i(:ipio
de Teixeira 80ares1 o Guarda Fiscal do Matadouro, Snr.

Aililío' Bhrfcrâtt;' r\!sblve dispensai. o do serviço, emquanta
durar aquella cOlmnissão c sem direito a perceber os res
pectivos vencimentos.

Palacio da Pefeit'tirâ :.\fhiíie'ipal de Curityba, Capital
do Estado dQ Paraná, em 19 de 8etembro de 1921.

JOitO' ANroNI6 JÇAVIER

AC'WJi No 54l
o Pre£ei'Ü JYJ:uni0pal de Curityba, Capital do lE:Staclo
do Paraná, resolve nomear para .exercer internamcnte o
cargo de Guarda Fiscal l\Iunicipal, o Snr. José Maria no

('OS Santos1 percebendo os vencimento.s marcados em Lei .

\

.t>alaeio da Prefe;tura ::\1.ulllcipal de Curityba, Capital
do E.staq.odo Paraná, em 18 de Outubro de 192i1.

\

J.

\

MOREIRA. GA.RCEZ

ACTO o 55

\

b PreítiÍtólll\MicÍpal de Curityba1 Capital do E'stado

\

do Paraná, resolve eífC'ctiva1' no respectivo cargo o actual
Servente interino da Secretaria da Prefeitura, Sn1'. Olivio
Pereira de Âm,drade.

\

Palaeio da Prefeitura J\Iunicipal de Curityba, Capital

do Estado db Paraná, em 18 de Outubrõ'de 19.2i1'.

\

J. MOREIRA GARCEZ

\

';,
.\

- 100 ACTO N" 56

o Prefeito i[ullicipal de Curityba, Capital do Estado

do Paraná, resolve effectivar ,em seu cargo o actual Guar
da F'isçal 2\lJllieipa interino, Snr. Antonio Ribeiro.
Palaciú da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.9 de de Outubro de 1921.
J.

MOREIRA

G,ARCEZ

ACT\O: No 57

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve ,effcctivar em seu cargo o uctual Guar
da I<'iscal :;\,Iunicipal interino,
Slnr. Ivo F,agundes d
Heis.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em Hl de Outubro de 1921.
J. MOREIRA GARCE,Z

ACTO W 58
O Prefeito Municipal de C urityb a, Capital do Estado
do Paraná,resolve e££ectivar em <seu cargo o uctual Guar
da Fiscal Municipal interino, Snr. Renato Ferreira GOll
çalves.
Palacio da Pref('itura 11unicipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de Outubro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

AUTO No 59

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do, Estado
do Parwná, resolve ef£ectivar em 'Seu cargo o actual Guat'-

_

da

Fiscal

funicipal

101

ir; ('rino,

81' r.

HeL" - i0

QO"t-.-,;s.L'  r)

Comandulli.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Cnp:tü
elo Estad.o do Paraná, em 19 de Outubro de 1921.
J.

).\lOREIRA

GARCEZ

ACTO N" 60

o Pr<,ff lto ,r lU'('ipal de Curityba, Capital do E,stado

do Paran{l, resolvr effectivar em seu cargo o actual Guar
da F'üwal Ml1.nil'ipal interino, Snr. Ovidio !Ü!ctavio Gui
marães.

Palacio da Preft'iura :JIunicipal de Uurityba, Cap:tdl
do Estado do Paraná, ém 19 de Outubro de 1921.
J. MO:ftEIRA GARCEZ

III
I I

ACTO N" 61

o Pl'cféito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Para:ná, resolve cffectivar em seu cargo o actua: Guar
da Fiscal Iunicipa interino, SUl'. Annibal Pospissil Gui
marãe,s.

Palacio ela Prefeitura Municipal de Cnrityba, Capital
do Estado elo Paraná, em 19 de Outubro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

AC'l'O N° 62

O Prefrito MlInicipal de Curityba, Capital do IEistacio
do lal;aná, resolve rffectivar em seucill'go o actual Guardil
Fiscal l\Iunicipal interilrJo, Snr. Josá Thadeu Pietrllza.
Pálacio da Prefpitura Municipal deCurityba, CapitJI
do Estado do Paraná, mil 19 de Outubro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

II1

r
,]

]"

I

_

1ml_

ROTO' N° 63
o Prefeíto' MúhiClipfl1' de Om:ity.ba; Oapita' do Estado
doo Parà:ftáf rêsolvé nOltlNtr para exercer o cargo de, De.

senhista da Direct0r'ia Geral, o ,Slnr. Carlos éoelho Junior,

pcrce'heírt1o os ,rê'ntHfhelitos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura' Municipal de Ourityba, Oapital
do B.stado do Paraná, em 20 de Outubro de 1921.
J.

MOREIRA GARCEZ

AOrfO Nü 64
olpíle£tit'Nlti11:icipal de Ourityba, Capital do Estadl)
do Paraná, resolve promover a Guarda de 1" clas,se, o actual

Guarda Fiscal Municipal de 2" classe, Snr. Euclides José
da Rosa, percebendo os' vencirttEtlltbs marcados em Lei.

Pallicib dli Prefeitul'i'a' Municipal de Ouritybá, Oapital
C:o Ei8fàêlo do Pa-raná,em 24 'de' Outubro de. 1921.

3'. MbREIifA GKUCÉZ

AOTO N° 65

O Prefeito Municipal' de' Gútityba, Oapital do Estado
do P,araná, resolve

promover

a Guarda de 1a classe, o

ac.tuíil Guatila Pisca'! Municiiml de 2" classe, SIDl'. Ga
briel A':ir,6f! do' Nâ!;'cimento, percebendo os vencimentos mar.

cad15s em Dei.
Phláeib dR' Prdfeit'l1Ta' lVhlhicipal de Ourityba, Oapital

do E,stado do Paraná; 'Efrtl 24 de Outuhro de Hl1:.
J.

MOREIRA

GARCEZ

- 10.3
,-f\.-GT'O N° 66

o lBl'<)feitp 'ALJfltiGipal de Cll:ityb.I.l,. Cªpit/lll,do ,:mst(ldo

d.o .£arllná, r£lolve illQllJ.ellr r.ara. f;)x,erCf;)r ,i1t}tednameIIte

o

cago de Auxiliar da DirctpJ;J,a G,r;al, o',$nr. ,J9ª,0 Pçdl'o

Sch leder
em 1j,i.

Sobrinho, percebendo Os vencimentos

marcados

Pal'ac'io tla Prefeitura l\Iunicipal de Cnrityba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de Outubro de 1921.
J. ,J4PEm,A GA;IWEZ

ACTQi N" 67

o Prefeito l\funicipal de Ourityba, Capital do Nstffda
do Paramâ, resolve eHectivar no respectivo cargo, o actual

8erv;ente 'da DiI;ectoria do Thesouro e GontabiliÀ,ade, Snr.
Fnancisco ,Ilopcs Vieira.

Palacio da Prefeitua Municipal de Curityba, Capital

do Jj{$tao, do ,P,IlPpá, ,mZ6 de Qutubroq,e ,1921l.

I

J . .MOREIRA. GAR<:,lBZ

ACTO N° 68

o l;',reieit,O .l\llnicipfj.l de.• Q,ur.ityba, Qapital,do E.stadé)
cJo J;'JlriW,á, r,(lsolye, eXQllJer.ar,,,a pedido, do cargo de G,ual'Qa

Fiscal .l\iunicipal.intel)o, o Sllr. Jmlé 1MJ:iano dps Santos.
Palaeio da Prefeitura Municipal de Cm;tiyba, Capital
elo Paraná, em 17 de Novembro de 1921.
J.

¥OREIRA G-AÇEZ

AC'l'O N" 69

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
00 ,Earaná, em .{iQnfor.midade com ü disposto no S ulniço

'I

_

104-

do art. 3° das DisposiGões Permanentes dI\, I-lci orGamen
taria para o exercicio de 1922, resolve organizar as com

missões l[lic cleverão prol:eder' ao lan(!amento dos impostos
e taxas :\lunicipaes referentes ao mesmo exercicio, fazendo
para isso as seguimtes nomeações:

Commercio e OUicinas do quadro U'rval1o: Carlos An
tonio dc Asevedo, J,oão Octaviano Pie,heth e Benigno Ijima
J'nnior.

r'd'lí111lércio e OUiGinas do Rocio: l:'l'bano Gracia F'ilho
c Silfl'rclo de Ioura Pedl'osa.

Taxa ele Limpe'1 l(lrtie1llal': Fcliciano Correia de B'rei
tas ,Junior, :.IwJOel 'feixeil'a :\Taehado e Lufrido da Cosia
Catral.

Dl'.

Imposto de Publicidade: Arthul' Ribeiro de Maceelo,
Antonio ,Joaquim ele Olivrira Portes e Olegarib Ribas

Iarcondes.

•

Ta.m de calçamento e únposto de unias se»t passoio"
ca,sas

sern platibanda e frentes não edificadas e outras:
Dl'. AelriW:lO G. Gonlin, Dl"
Antonio Joaquim de Olivei
ra Portrs, ('rlrlos Coelho Junior. ,João Schleder Sobrinho
e Arthur l\Iarqucs da Silva.
0s serviços de lancamentos (' resprctiva cscripturação
serão inici'aelos a 20 do corrente e aeverão E!star conclui

do at: 2, elr Fevereil'p do anno proxmo vindouro, c1ever

do às coinmisf:õe.s observar fielmrnte as p'reseripções l'e,gaes
rm vigor, attií entes ao, criteóo ,1 ser adf)ptac1o na exrcuçãu
desses trabalhos.

ES}lS ('ommlssôes 'lll'rcrbrrão as porccnta,gens estabe.
lrwidasem Lei P os repE'ctivos -seryiçO"; clpverão ser feitos
srm prejuizo elo rxpedicnte i'10l'mal da Prefeitura.
Pa1,2('"

di", Prefeitura :lUunicipal d, Curityba, Capital

do :Estar' r ..:, Paraná, em 1.5 de DezE'mhro de 1290..
J.

MOREIRA

GARCEZ

-

105

_

ACTIO N° 70
,

O Prdeito Municipal ele Curit)'ba, Capital elo Estado
do Paraná, resolve nomear para exercer interinamente a
cargo ele Guarda F'iscal ::Uunicipal, o Snr. Ildefonso Pena
forte Marques, percebendo os veneimentos marcados em Lei
Palacia da Prefeitura :\Iuúicipal de Curityba, Capital
elo JEstado do Paraná, em li) de Dezembro ele 1921.
J.

li

MOREIRA GARCEZ

1:1,1,
: I

AC'1'O N° 71

':'

o Prefeito :.Ylulliripal dE' Cm<tyba, Capital do Estado
do Paraná, resolve exon8rar elo cargo de Auxiliar da Di.
rectC1'ia Gfral, o Snr. João Pedro Schleder Sobrinho, nomea

do por Auto n. 6ü ele :24 ele 011tubro do corrente anno.

I

Pa1<ll'io da Prefeitura l1Iunieipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de Dezembro de 1921.
'
'Y

J.

MOREIRA

GARCEZ




I'

,



L

J

AC'1'O N° 72

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve aproveitar o Snr. João .Bagundes Bar
bosa, que ex{',rceu o extincto cargo ele Auxiliar Techíaico da
Directoria Geral, para exercer o cargo equivalente, de Au

x:1iar

da mesma Dü'ectoria, percebendo

marcados em Ijei.

os vencimentos

Palacio da Prefeitura Municipal dE' Gurityba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 ele D2zeÁllbro de 1921.
J.

MOREIRA

GARCEZ

--------------=--....;;.--='"---'=""-"'===--- -

-

I1

r

p


,

1
j,

i'

L
.,

4"'f""
,

":!' .'
JI

IUDIes





IBIS DE 1921
LEI x,

.,)8,)

LEI ,

.:>8G - Conta tempo dos fllllc.cional'ios }jLl

:\lodifica a taxé) de calçamento

h'ido
hHI X.

Cabral

r

);iroIno

a

Kaelu-'nski

,:>87 __Isenta do imposto sobre casas

,

4

sem

platiballlla as Igrejas do Rosario e da
Ordem e l'allcella 11 diyicla prowniente
do mo.-<;mo imposto , . . , . . . . .

4

LEI N, 383 _ Autoriza o Prefeito a regulamentar
a l'Obl'alla do imposto (le Puhlicidade!

5

JjEI N.

I

fi89 - Mantem por seis anHOS o auxilio á

lUatrl'uic1ade do Paraná ..

'.,.

da arra

<'OlIStl'lIl'ção

Cabral

de

nm

Asylo,

.

no

,

Alto

.

do

.

6

Uillr X, 391 - Autoriza aaquisi<:iío elos bens c serr

yiços

pertenrentes

á

Sonth

Railways Comp. Ltd .....

Brasilian

,

,

"

,

LEI X. 592 _ Alltorizaa nomeação de um fiel do
'l'h\esollreiro , . . . . . , . . . . . ,

lEI X.

5D3 - Isenta ar;; Soriedade 8pol'tivas ele
Foot BaU, do pagamento do imposto de
CommrrC'Ío e iÜ'fficinas "
, , , , ,

II
" II
í

de 24,200 m2, para

.

h

\

5

LEI N, 390 _ Autoriza a l'oIJcessão. ao Governo do
Estado,

I

7

7

6

\1
I:

•

.1

J
_--<ÔIIIIII

II

rEI N. :594 - Proroga o praso para o re'gistro de
terrenos do Hocio . . . . . . . ....

D

IJEI N, 595 _ Autoriza a abertura de creditos sup

plemc'ntare para o pagamento de porcen-

tagens á 8ecno do Contencioso

.

"

0

1J]I N. 306 _ Autoriza O PJ\gl.\filClltó em prestações

de excessos de 'tel/renos no Rocio .

..

10

LEI N. 597  'Fixa a taxa de calçamento a ser cohrada na rua 13 de Novembro . ..

10

LEI N. 598 _ Altera o art 120 do Cbdigo de Posturas

11

ljEI "N. 399 - Autoriza a dispensa de impostos do
Hotel 'mais hygienico . . . . . . .,

]1

IlIDI N. 600

- Isenta de impostos os predios que forem constnlÍdos dentro dr 2 annos

12

IJEI N. 601  Altera o quadro de funccionarios

13

LEI N. 602  Orça a Receita e .fixa a Despesa para
o exerci cio de 1922 . . . . . .

14

RESOLUÇÕES DE 1921
ItgSorTH)Ã() N". 22 _ Al1toriza

o pagamento

2 :200$000 a -tliíz Victorino iOrdillc

de

61

RESOLUÇj\O N.

23 _ Alltoriza a C'oncps"ão de um
pxcrsso de terreno a Da. Maria "Valle
Bigardla

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

6]

11ESOLTT(' l\ O N. 2,4 _ Autoriza a concessão de um

auxilio fi. viuva Conceição Ferreira ..

62

H,ES01J1TÇÃO N. 2fí _ A"lttoriza a dispensar o :i\fa
jor Monteiro do Rüsario de imposto de
te'rrC'no não eâificado . . . . . . . ..

62

RESOIXÇA0 N. 26 - Autoriza a abertura de cre-

dito para pagamento á :Federação Es-

pirita do Paraná . .' "

. '. . . _'. ..!.

63

TI

.:

o re'gistro de

LEI N. 5D! - Proroga o praso para

terrenos do !locio .
J.JE IN, 39'5 _ Autoriíla a abertura de creditos sup
plemcntares para o pag'amellto de porcen-

tagens á Seeçno do Contencioso

.

"

!J

LEI N. 5% _ AutOl;iza o PMªme.ntó em pre'stações

de excessos de 'terrenos no Rocio '.

..

10

LEI N. 597  'Fixa a taxa de cal<;amento a ser' cobrada na rua 15 de Novembro . ..

10

LEI N. 598 _ Altera o al't. 120 do Obcligo de Postnras

11

IJEI N. 399 - Autoriza a dispensa de impostos do
Hotel mais hygienieo

.

.

.

.

.

.

.,

]1

HEiI N. 600 -- I srnta de impostos os preclios que fo-

rem con'sb'uidos dentro de 2 annos

12

IJEI N, 601 - Altera o quadro de funcrionarios

13

LEI N. 602 - Orça a Receita e. fixa a Despesa para
o exercicio de 1!}22 . . . . . .

14

RESOLUÇÕES DE 1921
lESorJUÇlO N, 22 _' Antor,iíla

o pagl;lmento

de

2 :200$000 a -Luiz Victorino iÜ'rdine

RESOLlTÇ' AO N. 23

__ Antoriíla a C'oncrsRfio de 11m

excesso de terreno a Da. Maria Valle
Bigoarella . . . . , . . . . . . ..
RESOLtTTe'.\O N. 2i4 _ Autoriza a concessão de um

.

Gl

auxilio iÍ vinva Conceição Ferreira ..

61

b

R.ESOIJUÇÃO N, 25 _ Autoriza a dispensár o lVIajor Monteiro do Rosario de imposto de
t("rl'eno não eâificado . . . . . . . .,

62

REHOIXÇAÇ) N, 26 - Àl1tol'iza a abertura de cre-

,dito para pagamento á Federação Es

virita do Paraná . . .. . . . . .'_.!.

\

63

.i

UI

RIEISl1'LUÇÃ.O N. 27 - Autoriza

a prorogação do

praso de isenção de que gosam os pro

prietarios clt' terrenos divididos rm lotes

RESOLeçJ\O N. 28 - Autoriza accordo

fi!

com os

proprietarios da rua 15 de Novembro,
para J:ecalçamento da mE'sma rua . "

64

rmSOIJ,TTçÃO N. 20 - Autoriza accordo com D'.
Maria e Honorata Gon<}alves de Olivei
ra para inde'rnnizal-as dr prejuizos .

.

65

R,lD80IJ1UÇ.:W} "N. 80 - Autoriza a.ccordo com Can
dido Nemrzio Rodrig'ues e Franeisco
Antonio da Costa Nogu<'ira, para inde
mnizal ',18 de prejuizos . . . . . . . .

(L)

", 'í;';':;T.1

RESOTJUÇÃ() N. 31 - Autoriza a ligação da Villa
IsabPl com f\ avenida do Portão . .

"

(1)

"

If,li

DECI<ETOS DE 1921

,

DEOIR/EIT'O N. 1 - Determina as pocas decobrança ele impostos do exercieio dr 1021 "

DECRIEi'PO N. 2 - SllSta, ad referendum da Camara lVInnieipal, a exrcução

DECR-E'TIJI N.

da T..Jci 582

itl
; ,.

G7

'li'
,I,

(;8

3 - Convoca eX,traordina,riamen-te

a Camara Municipal .

.

.

.

.

.

.

"

69

DJCRETO N. 4 -- Abre o cre'dito supplementar de
136 :709$180 á verba Exerricios Findos

70

DBCRETO N.5 -- Abre o credito extraordinario
de 1 :737$731 para pagoamento ao Director do "Thesouro e Oontabilidade "

70

DlEiCHE'l'O N. 6 - Abre o rredito rxtraordinario de'
8 :876$363 para paganlCllto aos funeeio
naL'Íos
da Directoria
do Thesouro e

Contabilidade . "

."

'. , ..

71

:i

i
I

I

IVj

•

DECRETO No 7 ---tiAbre o credito cxtraorc1illàrio de
3 :070$000 para pagamento aO ex-fnllC
cionatio Antonio RiC'at'dc, üo Xast:imeuto

71

DECRETO ?\ o 8 _ Abl'(J OS creditos snpplemelltares
de 139$004 8 8 :813$478 ás Vl'rbf\f; Por
celltng.cnS' e
rOllflE'rvnão de Jardins e
Pra<;a<;, respertivamente o o o o o o,

71

DErRETO' N, 9 - Abrr os C'rditos supple'menta
1'e"0(" 4 :B99$!52 e 18 :.j:39$820 fi" verbas l\T atadouro e Remoção
do Lixo e

Li'mpc7.a
DErRm1YJt .

da

\,illHdel

lorspectivamellte

10 __ Abrl' os rrrditos

7'2.

supplemell

tarr:;; de 65 :880$70;)'c' 34':421$316
ás
fvrrbas Obras
Pub1ieas
e !Elventuaes,
respectivamente, o • o • • • o • • "
DE0RE'l"O No 11 _ Abrr o rredito cxtraon1inario
üe 1 :000$000 para pag.anH"lIto ao afrridor

72
7:3

DErRE'l'O N. i 2 _ AbrE' o rTedito C'xtraor,dillario
de 2. :200$000 para pHgamento a Luiz Vi-

ctorino Ordine
DErRETO ;\To

•

•

•

•

•

o

•

•

•

o

73

13 __ Proroga 6 Pl\â'zô'para cobrança

de impostos
N,

o

o

•

o

•

•

•

o

o

•

•

••

7.1.

14 __ brt' 0<; ert'ditossupplementa

rrs dt' 50 :000$000 t' 5 :000$000, ás ver.

bas 10bras 'Pnbliras  'Eivt'ntnaes, r t'spr"ctivamente
DErnETO ); o

o

•

74

1:5 . .:_ Able o credito es.traorelinal'il)

de 8 :3G6$800 para pagamento ã F'eelel'a<;ão EspiJ'ita- do Paraná

o

o

•

o

o

•

J)I'Ol:nlT()N o , G _ Apm:C'nta o auxi1iar ,de 2n cJasú
da Inspertoria elo !ámpt'7.aPubliea l/
Particular

.'

.

o

o

o

•

o

o

..

o

IJB,CRE'rtl 1\. 17 _ Abrr o credito extraOl'dinario
'110 .feJO$OOO para pagamento á viuvH

Conceição Ferreira . . . o • • • • .,

-,

,

>:

7:5

Ti


-,

:y

i

I ....... _"I

: _...,. .....,,:'l

DEl'lj)E.T.o £\.

18 ,- Abre o cr('dito lSupplellwlltar

de 100 :00.0$000 á verba 'Obras Publiea

7li

DECRETO N. ],9 - A!.)];e o .('redito supplementar
.de 10 :000$000 .á verba Eventuaes . . o

7',

DECRETO N. 20 - Abrl/ o cr(',dito extraorc1iuario
u.e 30 :OO.Q$DDD para acquisição do predio n° 3D da pr:aça Municipal . . "

71i

DECErE'J'ü No

21 - ACIle o credito supplementul'

de G.:OO.o$ODD á 'veJ:ba Porcentagens .

o

i ,

DjEiC'RETO X. 22 -. Abr.e o cr.edito cxtraordinario
ele 75.2OQO para. pagamento do ex-fmw
<:-ionario Antonio Julio dos Santos . o

7,

J) mUR,ETO No. 2.d _ AbIe o cr:edito supplementar
de 100 :000$000 á verba Obras Publicas

DEC%I'll " No 24 - Abre o credito supplementar
d(' ;) :090$000 á verba Porcentage'ns .

o

D IWHWl'f.) N. 25 - Abre o credito extrao,rdinario
de 10 :000$000 para pagamento de por
('l'ntagens

ao

Engo.

ra <1'e l\facedo .

.

Civil

.

.

.

João

.

.

.

Pt'rei-

.

..

7.'""

DEL'ltiEiTO  o 2G - DetCl'mina as épocas de cobran<,:as ele impostos no exercicio de 1922 .
D ECRErrO .N. '27 - Abre o cIleditp supplementm'
dl' 15 :000$000 á verba Remoção do Lixo
e Limpeza da Oidade o • • • • •• "

q/

DECHETO .N. 28 _ Abl'e o ç:redito extraordinario
dl' 870$950 para pagamento ao fiel do
'l'hesoureiro . . . . . o • • o • • ••

t J

ACTOS De 1921
AC'l'O No 1 - C'ollC'ed' UO t1i(l dI' lil'l'llça a Bpnto
l\lano('l

dc'

Ramo,; 'l"ahorda

xiliar do Pis0al de Obras .

gibas, Au-

o

•

•

.'

81

I

lil

... '

)0

VI

AOTO N. 2 - OoncedE! 15 dias de licença ao Gúarda
Fiscal BonifaclO de Siqueira . . . ..
ACTO N.

3 _ Organiza commissões para procederem aos lançamentos de impostos

o exercicio de 1921 o
AO'W N.

di

•

•

•

•

•

para

•

o

•

4 _ Promove Francisco Guedes Ohagas
a 10 Offi.cial da Secretaria . . o • , •

8:3

A e'ro N. 5 - Promove' IOscar Ferreira dos Santos

a 2/ Offícialaa Secretal'Ía , : . . . ,

AGTO N.

6

- Promove 'rito PospissIl a Ajudante

da Fiscalização .
AO'l'O N.
AC'l',O N.
AOTi()l N,

í _ Promove
Porteiro . .

.

o

o

o ,o

•

•

•

r

'-I

;João José de Siqueira
o '0 • •

a

..0.

8 - Promove Alvaro
Official . . . . . .

84

9 _ ltemove F.eliciano Oorreia de Frei

Publica e Particular

de

Limpeza

o

84

la _ Exonera Bernardo Sabatke do cargo de
Fiscal Geral e nomeia o mesmo

para o cargo de lnspector de Vehiculos

AC'l''Ü N.

84

de Andrade a 20

tas Junior para Inspector

ACTO N.

o

8ó

11 - Aproveita Carlos Antonio de Asevedo para exercer o cargo de Fiscal Geral do Quadro T:!'b:.Q1o

AOT'O

N.

"

.

.

.

.

..

12 - Remove Jeremias Prestes Branco
para o cargo de 2° Official da Secção
:de Tombamento
da iDirectoria Gera:!

83

8;í

AOTO N. 13 - Aproveitá Luiz Pinto da Rocha para

exercer o cargo de 2° Official da Directoria deHygiene. . . . . . . . ..
A.O'l1Ü' N.

80

14 - Aproveita Manoel Vaz Lobo para
exercer o cargo de 2° Official da Secção

do Oontencioso

da Directoria Geral.

SG

il"1

,

•

:vrr

') ."

AOTO N. i5 _ Nomeia o tE!ngenheiro Civil Antonio
Juaquim de Oliveira Portes para o car

go de Engenheiro Ajudante da Directo-

ria Geral . :.

.

.

.

.

.' ."

c'. •

••

SI.,

AOTO N. 16 _ Aproveita Luiz Ribeiro de Andrade

para exercer
Af erI'd 01'

AOTO N.

.

•

o cargo

•

•

"

•

de 2° Official

•

•

•

•

•

•

87

'.'

17 _ Aproveita Bento Manoel de Tabor

da libas para exercer o cargo de Auxiliar de la classe
da Inspectoria de
Limpeza Publica e Particular

AOTIÜ' N.

.

.

.

81

.

Publica e Particulãr .
iAC'l'O N.

.

. . .

II

. . . .

11

87

19 _ Exonera
João Marques Ribas do
cargo
de Continuo
da Secretaria da
Pre'feitará e nomeia o mesmo para ()

II

cargo de Servente da mesma Secretaria
AOTü

:I!

18 _ Aproveita Antonió Julio dos San
tos para exercer o cargo de Auxiliar de
2t Olasse . da Inspectoria de Limpeza

N.

20

_

Nomeia Julio

Romaniski

cargo de Chauffeur
ACTü N.

.

.

.

•

para

fi i-,

8S

21 - Aproveita Nicolau Oachenski para
o eargo de Administrador dos Mercados

ACTO N.

f

o

.

s:

22 _ Aproveita Antonio Manoel da Silva para exe'rcer o cargo de Encarrega-

do do Deposito de Inflammaveis e Es-

..
.AO'I'O N.

AC'l)O: N.

AOTO N.

tatistica .

.

.

.

.

.

.

•

.

.

•

.

','

88

23 - Nomt'ia Antonio Pontarolla para
o cargo de Mechanico Chefe da.s Officinas

b!1

24 -. Nomeia Ricardo Bigatto para o
cargo 'de Servente da Directoria Geral

\

25

- Nomeia Jordão

Mannoli para o

cargo de Servente dos Mercados . . !',

39

I,
I

', .....

AC'l'O

.

26

_

Nomeia

Jotto

Casauio

d.e

molo

.nra q 'çprgo" de. t"lIspe<ltor. de .Jardins e
Pra<;l}s

•

•

.

.

•

•

•

•

•

"

•

.

90

..

AC"l'O :\, 27 _ !'romuv(i. P.edro Ga;:;parello a Guarda

Fiscal montado-o
\'

ACTO

:0i.

28

,

ExoneJ:a

:- .

.

.

.

.

.

iJordüo Mamoli do

cargo

de Servente dos Mercados . . . . . ..

DO

AC'l'O N. !1 -- Nornei.a .l!'lOl'ido Gonçalves de Castj;Q para o .c:al:go d S,ertrlltR dos :JIer.cadas . . . . . . . . . . . , "
AC'l'O .

:\0

_ Nomeia

interinamente

.J!"raneiseo

Lope ViGra par{l o cargo de Servente

,lJ1 D,ireçtoria elo 'rhGI;lQlll'oe Contabilidade
AC'Ij) N. 31 _ Comede DO elias de licllça a Bernardino de
Siqueira Cunha,
F',is c.: ai de
.OW1'qS 4p. prediria Um'al . .
ACTO

:N.

:12

-

i\ollleia

91

interinamente

01

91

Henrique

.J ouve para excrcrr as fnneções de Fiscal de OiJras
ACTQ .

da Dil'eetoria Geral .

..

33 _ Designa ]J(inriqne .Jouve para sub

stitllir H,erllanlino de' 8iqlleil'u Cunha
na cQII].mi"são de lançamento do imposto de Publicidade . . . . . . .
ACTO )J.

34 _ Drixa spm effeito o ac.:to n.

de 3 de JUI] ciro .
Ac'rp N.

,

.

.

35 _ .EXQlel'a, a pçlido,'

.

.

.

.

92(

26 de

.

.

.92

João l\Iarques

BliiJas do cargo ele 8ervc:nte da Secnta-

ria da Pre'feitura . . . I. • • • • .,
AC'I'jJ' N.

!J2

93

3G - Nomeia interinamente Olivio Perei-

l'a de Andrade para o cargo de Serven-

t UU Se.crrtaria qa, Prefeitura..
.A.l"l'O '):J.

.

..

93

37 _ A.mplia a ('ommiSÍiãodê lançamento

ç1s>s impostos e relt('.s não eç1i fic;auqS
e g'uia sem, psseios . . . • .; • •••

Q3

... .,

,

,'\

II1
I

r
.'\(''1'0

N.

IX

3' . - Drsigna: para ÍélzereIlli pp,rte da
tUl'lllarxaminuclora para ó concürso de
Gual'(lnK Fif'eh(\<;'
D).'. Paulo
Costad,
Brnigno I,ima ,Tunior

r Carlos Antonio

de AsrveU'ó .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

94

ACTO N. 39 _ NOl1leia illtel'inami'llte AV1'liIlO' Geral
(lo .JOI'g'('
e rdanorl
'!'rixc'ira l\Iachado

111'1'a o.s eal'gos clr <i'mn'c1ns

]i'iscaes .

.

!H

1\CTO . +0 .,..--- I'1ffectiv,l r111 SPU ('aYg'6 Os (kwrdas
Ji'is,'aes illtt'l'inos Gabriel Ayres do ascimonto e Eurlides ,J{)sé dà Rosa . . . ..
A('TO  .•tl_ Drixa sem pffrito

91

a nomeação de

A\,plil\o Geril'ldo Jorge para o cargo de'

nunrda ]'iscal .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9;)

,AfTO X. +:2,  N01lH'ia. int,erlnamente Qvi(\io Octavio
Guim,frãe'i papa o cargo dE' Guarda Fiscal
J\C'1'O N,

43' _

93

beito para; o

rarg'o

de

Guarda

Fiscal

9,J

AC'l'O N. H _ Xomcla intl'l'inamehü' Annibal PospisKil GlIima't'ãrS' para o e,ft'g'o dr <11Uil'c

da F'iscal

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

95

1\C'1'O . 4.J _ Xomria intpl'inmnénte .José PietrlF
í'a
A(''1'O X. 46 -

para

o

('a,l'g'o

de

Gl'tlrda

Dri:'..i! sem cfEpito

Fscal

96

a nomeação (le

M anDf'l 'I'riX"('il'U l\faphado para o cargo
elr Guarda Fiscal

.

.

.

.

.

.

.

.

..

!)6

\('T() . 41 - ('OIrcrc!r '30 (lins dI' frrias a Silfrr-

do dr

l\fnnra

Prdrosa,

1" IOHi(.iflL da

Dire<'t(ll'ia dó 'l'lic.';,:o'lro e Contabilidade

9G

_\fTO N. 48 _ Exoncrfl, Guillll'l'lne nial1e elo eargo

c1\e (hlfll'c1a Fisehl .

.

.

.

.

.

.

.

..

97

Al''I'() X. 49 _ Nomeia illtcrinamellte Hennillio "Sê

bastião

COIllallc1uHl

(h1fll'dn Fi('ar ,

para o

. . , •

r r ,

largo de
, ,

• ••

I'

,

Non1cia illtrrinamentr Antonió Ri-

'I

'.

1

I

"T



ACTO N.

50 _ Nomeia ínterinamente Manoel Tei
xeira Machado para o cargo de Auxiliar
de

2a

ClassE' da Inspectoria dé Limpe-

za Publica e Particular .
ACTO N.

A{'T)')t N.

.

.

.

.

.

.'

97

31 _ Nomeia interinamente O1egario Ribas Marromlps
para o rargo de Fiel
do Thesoureiro

A('TO N.

,-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

52 - Suspende o expediente e estabelece
luto pelo fallecimrnto do Camarista Coronel Francisro de Paula Guimarães.

nA

as

33 -_ Dispensa Abilio Brandão do servi

(:0 de G'uarda Fiscal do Matadouro, em

quanto durar sua commissão na Junta
de Alistamento
l\ilitar
de Tle:ixCjira
Soares . .• . • . . • • . . . •.

!.l9

ACT'Ü N. 54 - Nomria intprinamente José Mariano
dos Santos para o cargo de' Guarda Fiscal

AOTO N.

99

55 - Effectíva AntDniú Pereira de An
drade no cargo
de Servente da Secre. taria da Prefeitur,a . . . . . . .

99

ACTO N. 5f) _Ef£ectiya Antonio Ribeiro no Car
go de Guarda Fiscal . . . . . . . . .

100

ACT,O N. fi7 _ Effpctiva Ivo Fagundes dos Reis no

rargo de Guarda Fiscal .
A\.('TO N.
,\.0'I10 N.

.

100

58 _ Effectiva Renato Ferreira Gon<)al
vrs no cargo de Guarda Fiscal . . . .

100

5g __ Effectiva Herminio

mandnl]i

no 'rargo

de

.

.

,

.

Sebastião

Guarda

.

tlo

Co

Fis{',ul

100

\ ("TO . 6D -,- 'E.ffcctiva Ovidio Octávio Guimaraes

no rargo Cle Guarda Fiscal
A(HI'O N.

61

.

.

.

.

101

_ Efieetiva An nibal Pospissil Guima

rãf's no cargo dc' Guarda Fiscal .

ACTO N.

.
.

.

.

101

62 - _ Effectiva .José Thadcu Pietruza no
cargo de Guarda Fiscal . . . . . "

101

,IH1



I1

Ac'ro . G:1 -'- Nomeia Carlos Coelho Junior PU]!
o cargo

Geral .

.

de Desenhista

.

..

da Directoria

AC1l(\, N. G4 - Promove Euclides José da Rosa a
Guarda de r classe . . . . . . . . "

AiCTO N. 65 - Promove Gabriel AYJ:es do Nasci.
mento a Guarda de lA classe .

.

.

.

102
lO:!
10

ACTO N. 66 - Nomeia interinamente João Pedro
Si(lheleder Sobrinho para o cargio d
Auxiliar da Directoria Geral . . . . .

1cr.J

ACTO N. 67 - Effectiva Francisco Lopes Vie'ira

no cargo de Servente da Directoria do

101 

Thesouro e Contahilidade . . . . . . .

10J

ACTO N. 68 - Exonera, .a pedido, José Mariano
dos Santos do cargo de Guarda Fiscal

lO:'

AC'.DO N. 69 - Organiza ,commissões para prOcederem aos lançamentos de impostos para

o exerci cio de 1922 "

. . . . . . . .

,

103

I

AC'no' N. 70 - Nomeia intprinamente Ildefonso Pe.
naforte Marques para O cargo de Guar-

da Fiscal . . . . . . . . . . . . .'.

I

105

ACTO N. 71 - Exonera João Pedro Schelede'r So
brinho do cargo de Auxiliar da Directoria Geral . . . . . . . . . . . "

105

'li

I

'f'l;

ACTO N. 72 - Aproveita João Fagundes Barbosa



para

exonerar

o cargo

de Auxiliar

Technico da Directoria Geral .

.

_

_ _

103
1 i
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Rua 1:;; (!(' Xovrmbrn. 28

1922
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J
I

i

"';;iIl

'

l/EiS
!

LEI N° 603

,I
I1

o Pl'Pfr:to :\funieipal çk Çurit'ba, Capital do Estado

do Para! lÚ, fUiI saber que a Camara
c eu STlIH'('jono a seguinte Li:

l\1unicipal decretou

A 1'1.. 1° _ _ A rua Alegre passa a denominar-se
Dl'.

rua

Cundid'o de Leão.

Art. 2° _ llcvogam-se as {tispõsições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi
tal elo -Estado do P-araná, em 2,9 de AbTl ele 1922.

lt

J. MOREIRA GARCEZ

Public'acla l1a Sel'l'rtur.ia ela ,Prefeitura Municipal dt:'
'CuritJba, Ca,pital ,do ]];'tac10 élo Paraná, em 20 de Abrtl
de HJ22.,

111
,

l

LEI N° 604

O: Pl'efeito Mnnicip'a] de CtlI'ityha, C.apital ao Estu(l'l

do Para'ná, faz ,'>aber qnc a Camm:a

f
.il

Claro O ordeiro -- Secretado

e eu sal1cc.iono a 'seguinte Lei:

.

il'

.

;,1unieipal decretou

Al't. imieo. Fica o Pader I EXéêutivo' autorizado

a

abl"ir o crenito extraOl.din'raí.'io de 5 :000$000 (ffinc corito:>

de réis) para attendr ao pagamento de placas adquiridas

j

__

4-

1'ara a matricnla de vehicnlos

e llllme,rac:ão de jazigos;

revogad,as as disposiÇões em contrario.

Palacio da Prefeitura, Municipal ,de Curityba, Capital
do Bstado do Paraná, ,em 4 de Maio ,de 1922.

li

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do lstado do Paraná, em 4 de Maio
de 1922,

C aro C ordeiro -- Secretario

IJBI N° 605

o Prf'eito .!VI unicipát de Curltyha, Capital do Bstado

do Parainá, faz saber que a Camara

Münicipal decretou

e eu 'sancciono a seg'Liinte Lei:

Art. 'I" __ F'ica ,() Pr:efoitoaútorizado acrear na Di
rectoria de Obras e Viação, na Procuradoria F'lscal e nit

Directbria ae IIygiene, os cargos de 1 auxiliarem cada
l\m desses departamentos, os quaes serão exerddos por
profissiontlés diplomados pelas F<iculdades do Paraná, e
que mais se distinguirem nos T,espectivos cursos, podendo,
para isso, abrir os necessarios creditas até 15 :OOO$OCO
(qninze contos dê réis) .
 llnico. Bsses lagares serão exercidos até 11 nomeu
çiio de novos diplomados.
Ar t, 2° _ _ Revogam-se as dis,posições em contrar1io.

Palacio da Prefeitura l\Iunicipal .de Curityba, Capital
do IEfltaçlo do r,araná, em 31 de. Outubro de 1822.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municival de
Curityba, Capital cIo Estado do Paraná, 'em 31 de Outu
bro de 1922.

Claro Cordeiro __ Secretario

')'

5
IJ;EI N.

606

o Pl'f'frito ?lfunicipal de Curityba, Capital elo Estado
do Para,;.ú, faz sabrr que a Camara 1Y1lmicipal decretou
c cu sancciono a seguinte Lei,:

Art. 1. - A rua Itararé .e a traycssa comprelH'!;ldirla
entrr a rua Hiacltuelo. e a praça Santos Andrade, passam

a denominar-se, rcspeetiyamcnte, rua Senador XaYier <la

8ilyar trayessa da Uniye,l'sidade.

Art, 2, - Reyogam-se a::> di::;posiçõescm contrario.

TJalaeio da Prefeitlll'a Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paranú, em 31 ele Outuhro de 1922.
J.

MOREIRA (}ARCEZ

Ir!



PullJ wada na 8ecretari{L da Prefeitura .:\Iunicipal de

Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 31 de Outll
bro de 1922.

Claro Cordeiro .;. SeCi."etíario
LEI N. 607

:O Prefeito Iunicipal ele C urjtyb a, Çlapital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretoa

e eu sancciOlIO a seguinte IJt'i:

Art. 1. - Fica o Prefeito autorlzado a manelar can
<:ella.r 'o imposto de calçamento devi() pela South Brazi
lian Hailways Compal,]Y ,e relativo á rua J3arão do Hio
Branco e ay,enida Vi<;w..lCle de Guarapuaya. até a rna da
Lapa, onde rstú situada a ,estação da reIeri'd companhia.
Ai't. 2. -- Fica igualmente o Prefeito autorizado a
conceder iSen(;ão ao Dl'. Godofrcdo Leuenbel:gcr,pclo prH
zo de J annos, dos impostos a que estiver sujeita a Casa
ele 8aude qu<' o mesmo <'stlÍ cQni)truinelo nesta cidade.
Art. 3° - Hevogam-se as disposiÇõ<'s em contrar1lo.
Pn1adp da Pr.cfcitura Municipal de Curityba, Capital
elo ,Estado do l?araná, cm 31 de Outubro de 1922..
J.

MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secl'<'taria da Prefeitura l\Iunicipal de
Curityba, Capital elo Estado do Paraná, em 31 de Outu

bro de 1922.

'Claro Cordeiro __ Secretario

'ti

I1EI N° 60S

'O Prêfeito MuniCipal {le Curit,yba, Capital do Estado
do Paraná,. faz saber que a Camar.a Municipal decretou

"

e eu sancciono a seguinte Lei:
CAPI'rULO T
Receita

Art. 1" -- A receita, do Mnnic5pio d.e Curityba, para

o exercicio de 192:3, é ol'çadn em 1.106 :500$00,0 e será for
mada com o prodncto dos impostos, taxas c oütràs contej
bnições arrecat1rl'das '1\'0 referido exercicio, sob as segintes

l'ubries:

.1

•




1° Gonrmerêio e OHicinas dQ Qüadro
20 Commercio e Officinas do Hoc:o



é,30 "liá.utlemios e cmOhl'mllt0s



40 Imposto supplementaar sobre casas
de bebidas



5° Hel1da dos Mercados



fiO llenda





do lVIatadônro

(màtnriça c

preparo)

70 Gado para consumo
...
80 Aferição de pesos e méclic1as
)o Renda Clã Cemitebo

casas sem

platibarida, etc.

. 13° Taxa de calçamt'nto
 HO G)lias sem passeio

 150 Mâtr'icula e llutrcação dé v€lüculcJs
 ,160 Em9li.ünc:).ltos, não incuídos no  3°
 17° Divida ...;\ctiva

 180 l\Latric:uJa de eonductol'e:il de veli'i-

de plantas

..para obras. ,
 22° Venda de terrenos

30:000$000
100:000$000
20:000$000
15:000$000

12:000$000

 11 ó F'óros do Iocio
 12° }1-'l'elHe's não edificadas,

 210 Approvação

30 :000$000
G :000$000

12:000$000

10" FÔl'os tlo Qlladro Urbàho

.culos 'e l'urregadores
 10° Matrieula de cães
 200 l\Iatricl11a de vaccas

335:00"0$000
50:0QO:15000
30:000*000

,

e liéençllS

15 :000$000
.85 :000$000
10:000$000
55 :000'$000

5:000$000
'1'00 :000$000
3:000$000
11:000$000
4:000$000

5 ':OOO$(){}O
5:000$000

I"

1

__

7

Iml i

--

S 23° Plantas e croquis fornecidos pela Di.
rectoria Geral , , , ,
 2:l;Ç Multas sobre impostos ,

,
,

, , ,
, , ,

 :ZGo Imposto de Viação

,

,

5:000$000

15:00.0$000
5 :000$000

S 2;)° Multas por outras infracções ,
,

,

 2,70 Taxa de limpeza particular , ,
 28" Renda eventual

,

,

,

,

,

 290 Ijicença a vendedores ambulantes
 3Qo Imposto de pnblicidade

,

,

,

,

S 31° Renda elo Deposito de Inflammaveis
S 30 Placas para numeração , , ,

S 33° Fisealização. c1ç Bond& ' ,

, ,

, , "

S 34° Jur08 ete depositos eÍn Ba:ncos ,

,

,

2:000$000
75:000$000
5 :OOOi\lOOQ
25_OOO$OOO
20:000$000
15:000$000
5:000$000
5:000$000
1:500$000

" i ',1 Ó6 ':5óà$ÔÓÕ
Despesa
Art. 2° __ A despesa do l\IlInici(liõ de Cmity1Ja, para

o exercicio ele 1923, é fixada em l,:lPll :500$00,0 co.m Os Si;l'
viços a eargo. da Oamara Municipal e Pre£i.tlra, de a.GC01'-

do com os SS segllilltes:

-

CAlVIARA 1\lUNICIP AL
!lo 1 n SecretArià

'11

1 1° Secretario

,

Lri n° 322 de 31-7-12

510$000

1 2° Secretario
] Arehivista

Lei nO 322 de 31-7-12

..

!

IHli:

y,.. ..

5 :GIO$OOO

----.-..-

1 Porteiro
1 Servt'I)tç



5 :100$000

10°\° de aeçordo c.o.m 11

10°1° de accordo com a

,

I'•• '

4 :400$000

440$000

4 :200$000
4: :840$000
2:400$000
1:300$000 18:550$000

'I" ,.,

... .'

.. _

8

__

 20 Ex;pediente

3:000$000

Com esta verba


3° Representações

4:800$000

Com esta verbà


4" Eventuaes

3:000$000

Com esta verba

29 :350$000
PHEFEITURA l\1UNICIP J\L


50 Prefeitura

Subsidio ao Prefeito
Representação


6"

Gabiuetre

do

12 :000$000

6 :000$000 18 :OOO$OOl)

Prefeito

Gratificação a um offi
cial de gabinete
1 Continuo

600$000
2:400$000

]

2 :400$000

Chanffeur

5 :400$000

* 7" Secretaria

1":, Secretario
6 :240$000
10°10 de aceordo com a
Lei n° 322 dt: 31-7-
624$000
1 1° Official
] 0°[0 ele aceorc1o com a
Lei na 322 de 31-7-12,

4 :200$000
420$000

1 2° Offic.jal

1 Portr:,ro



10°10 de accordo com a
IJei na 322 ;de 31-7-12

I

1 Servente

I

I:
1

6 :864$000

4: :620$000
3 :600$000

2 :600$000
260$000

2 :860$000
1:500$000 10 :H4$OOlj

".I

I
-- '6) .,,

80 Dtil'ectoria- de

Contabilidade

1 Di! ector Contador
10°1° ele at'ordo com a
f,ei TI.

e r:mlCS OU1',O

8 :400$000

322 de 31-7 -12

840OOO

D :2:10$000

-,---

1 Th(',soureiro

3 :600$000

O,Solo í>obl'c a l'e'ceifa,
excepto,> Os S 5°, 6°,
7", 9", ;31°, 32° 33° e
34')

7 :llG;J;OOO 10 :716$000

1 Chefe

:l: :80D$000

de

Scccão

10°1° de accordo 01l1 a

Lei n° il22 ele 31-7-12

480$000

fi :2$0$00Q

.I


3 los. oífiC'iaes a

4 :?IOO$OOO

1;2 :600$000

] 0.'0 de al'C'ottlo C'om a

I

Li n° 322 de 31-7-12
('nclo a um deHes so-

f

bre :) mczes e 22 cl: as 1 :040$666 ] 3 :640$666

1
2" Offieia1
] Fiel clo'rhrs()ureirq

0,2°1° sobre
exrepto

3 :600$000
2:;100$000

a receita,





I'I

H!I

os SS 5° 6

i", 9°, 31°, 32", 33°

r ;]40

.1

1 :779$000

1 Srrnntr

"" :179$000
] :500$000 ,48 :1,35$66G
IH



I

9> Dil'ccto1'ia Geral

a)

I

,r

Obras (' Viaç1io

f

'I

1 Ellg'enheil'o D,il'l'CtOl' 11 :000$000
::on1o de aecol'c1o com a

Lei n° 322 li\' 31-7-12

] :100$000 12 :100$000

1. Eng'C'nheit'o ajudantr
1 Auxiliar
1 De('l1 hista

7:200$000
4:200$000
4:200$000



l_

1 Fscal de

.10

__

3':800$000

Obras'

1:500$000

I Servente
b)

Sccçí10 do Tombamento

1 1° Offieia!
4 :200$000
1;:0°1° de accordu. com aLei n° :32:!., rle 31-7.IV
420$000
1 2° Offieial
':üol ° ele accbrdo COlh 'ti.

3 :600$000

I.ei nO 322 dC' 31-7-12

360$000

c)

3 :DGO$OOO

Procuradoria Z,\iscal

1 Pl'oemrador
Porcentagem sobre
multas
1 2°

4':620$000

4 :800$000

6:000$000 10:800$060

Offióal

3 :600$000

Porcentagem sobre
multas

d)

2:000$000

5:600$000

Limpczet Pnblic'a e Particular

1 Illspector

3:800$000

'10.\° de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12

380$000

1 Auxiliar de la dasse
r: Auxiliar de 2" classe

c)

3:J 20$000
2:400$000

TnSl)(et01'1'(l de Vehieu10s
e Fiscalizaçí10 de Bonds

1 Inspcctor

1 PiscaI

f)

4:180$000

3:800$000
3:600$000

Jardins e Praças

1 Inspector
2 Guardas portõe's para

3 :600$000,

1].

o Passeio Pul;lico a
,3 :600$000

1:800$000
g)

Ofticinas
2:400$000 84:680$000

1 Mechanico Chefe



100 Dircctol'ia de Hygiene-

1 l\Iedico
2 Veterinariós a 3':400$ 6':800$000
Gratificação para locomoção (600$ a
cada lIm)
1 :200$000
I}.o°lo de accordo com a

6 :000$000

I'

:1

Lei ilo 322 de 31-7-12,
spndo

a um

sobre Ü

delles

mezes

5!.J3$000

8 :595$000

1 2° 'Q,ffieial

3:600$000

Desinfectante e matrriaes

2:000$000 20:193$000

':li1 .

I1I

II

li'
I

I

 ttll  'iscali?;aão

a)

I1I
I

Quaad1'o Urbano

1 Inspector de Rendas
e Fiscal Geral
6 :000$000
,10°1° de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12,
sobre 5 mezes

dias

e 22

286$666

6 :,2,$6$666

1 Ajudante
4 Guardas Fiscaes de
I" classe a 2 :400$000
10 Guardas F,i-scaes de
2a classe a 2 :160$
21 :600$000
110°1° de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12

3 :600$000

9 :600$000

li '

__

a . delles',

12

__

sendo a

um sobre í1 mezes e
19

J:j)

dias

1 :073$400' 22 :673$400

Rocio

1 F'lseal' Geral

4 :000$000

10°1 ° de accordo com a
Lci nO 322 ele 31-7-12

400$000

G\'atificação para lo'coInoção
G Guardas montados

u '2d60$000

1:200$000

5:600*000

12.:%0$000

Gratificação para 10coInação
(480$000 a

cada um)
c)

2 :880$000 115:840$000

Ga.do para. consumo

1 Fisca Geral
4 :000$000
10°1 ° de aecOl'do com a
Lei n° 322 de 31-7-12

400$000

Gratifieação para loco-

nloçâo

1:200$000

5:600$000

6 Guardas lllontac.0s
a 2 :160$000
12. :960$000
GoOc10 de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12

a um deUes
Gl'atifi(mção para loco-

nloção
cada
<.1)

216$000

(48b$00Ó a

um)

2 :880$000 16 :056$000

Inflammwtleis e Esiat'Ística

1 :Enearregadb

10°1° de accordo COm a
Lei n. 322 de 31-7-12
'll Auxiliar

I

3 :800$000

380$000

4 :I80$OOO
2,:400$000

'Ir
'I

il;il i

__

e)

13

--

Aferição de pesos e "nU!l!lidas

1 2° Otfieial
3 :600$000
10°10 de accordo com a
Lei n" 322 de 31-7-12
360$000
----_._



3 :9GO$ODO 93 :796$006

-li!

120 Mercados

1 AdmiJústradol'

3 :000$000

-I

10"[" 'de accordo eOm a

J,ci n" 322 de 31-7-12

300,OOO

"1
I

------_.

:3 :300$000

'I
,

I

1 Scn'eüte

1:300$000

4:800$000

j'

13o Matadouro

4:000$000

1 AdnÜinistl'ador

10 :000$000

Pessoal jornaleiro
Comu'lsti \':el


e

1.40 Cemitcl'io

1 uUl'ifiCêlntcs

,! I,

Municipal

3:800$000
10:0QO$00Q 10:800$000

1 Achninistraclol'

Pessoal

3 :000$000 17 :OOO,D{)()

jornaleiro



150 Pessoal Inactivo.

:1
,I
1
1
:
1
1

Ajudante de Engenheiro
Fiscal de BoneIs
Afl'ridor
F'isl!al
Guardas
Porteiro da Camara
Continuo



160 l'orccnülglln/l

859$860
3 :600$000

1:398$400

1:692$300
3 :5,36,$285
1:139$200
1:339$992 13:586$0]7

so1,)1'o lllultns

50°1° das que fCll'(lma:pplica
das por infl'ácçõcs! do Co
idigo de Posturas

I

2 :500$000

170 Expedien,to -Geral

Com esta verba

18:000$000

'11 ;

__



i4

__

180 Publicação de Actos Officiaes

Com -esta verba
I

15:000$000

19\0 Ucstituição de Depositos

5 :OOD$OOO

Oom esta verba
200 JUI'OS <la Divida Consolidada

80 :OOOOOO

Oom esta verba
210 Amortização da Dividá Consolidada

70:000$000

00111 esta verbà
J

220 Remoção

uo 'Lixo

c

Limpeza

da

Cidade

100:000$000

Oom esta verba


230 Obras

Publicas

264 :393$231

00111 esta verba
240

Cons('rvação

do

Calçamento

50 :000$000

Com esta verba


2;')0 Conservação

Com

esta

de

Jardins

e

Praças'

30:000$000

verba

9 260 l\IeÍhoraníentos

de

Estradas

e

Cu

minhos

Oom esta verba

20:000$000

\

9 270 Auxilio5 e Subvenções

!

Gotta de Leite
lV1aternridade do P.araná

1:500$000
1:500$000
6:000$000
6:600$000

Sociedade de Soccorros aos
Necessitados
Asylo S. Luiz

4:800$000
2 :000$000 '2,2 :400$000

Albergue Nocturno
Escola Nocturna

r

,

-_

15

__

280 Evcnhlllçs

Com esta verba
2!)0 EXlircicios

20:000$000

Findos

Com esta verba

11111

11

20:000$000

aoo ClIlllIstro

Com esta verba

i!:

2:000$000

310 POI'centllg;cns ás conunissõcs dc

'I

Inuçlllllcntos

Com esta verba

li

12:000$000

:1;
I

320 PIIICIIS .pllI'n nlllllCl'lIção

I.

I!

5 :QOO$OOO

Com esta verba

I"

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

(1.077:150$000

II

Com os serviços a cargo da Oamam'
29 :350$000
CQUt os \Serviços a eargo da .Prefeitura 1.077 :150$000

I

"

1.106 :500$000
CAPrrUJ.10 II

IIr
I.

Disposições Permanentes

I,

I

Art, 1 o _ Para o exerdcio financeiro de 1923, vigo
rará a 'l'abE'lla de impostos annexa á Jiei nO G02 de 12 cle
Dezembro de 1921, .com a reducção estabelecida no art. 10
da'! Disposiçõ'êS Permanentes da rpierida Lei.
Art. 20 -- Fica restabelecido \) imposto de 1$000 por
mino cntrado no Municipio, conforme fora cobrado até ()
exprcicio de 1920 e quc const.a dar.linea 11 do  21 da 'l':t
bel,la appensa á IJei nO 54D.
Art _ 3°
A rubrica.. orçamentaria que até 1922 tigurava com li denominaçiio "Renda do Matadouro" fio
desdobrada em "J{c'DCla do Matadouro "(Matança e Prr;

I
,

I

paro) e "Gado para consumo" conforme figuram nos i 
60 E' 7' do urt, lOdo Capitulo I desta Lei.
•
Art. 40 __ As co'acessões de que trata o art. 239 do

Codigo de Posturas poderão ser felias de aceordo eOm

I)
!

16

__

dj;:;posto no 1112smo art., ou pelo Prefeito, re:>pEdtado o pre
çoq;tabeleeiclo nas Leis vigentes.
Al'1.5° _ O gado suino abatido para fabrica de prc"

s mtr>s r dema"" procluctos da mesma ':fabrica, fica istJl1td
dq tfPi-,êf 's1;abell'eida no  (i0 da Tabel1a (,'m vigor"

Al'l. 60 __ Os auxiLos (' subvençõ'Cs con6editlos no S

27 dr art. ?,o da Despesa só serão pagos quando verifica
do !In..' e"t;[0 senc10 l ffrctivamente applicados.
Al't, 70 _ Hevogam-se as disposi'õ'es 'em contrario,

Disposições Transitorias
\1't,

1° __ O exenie:o finaneeiro de 19'23 começar{1

rlll 1" dc' ,} aneiro r term'nal'á C!)fi 31 do Dcz("'ubro ÜO ,mes
mo anno, ('oru um mez addil.ionul para a sua liquidação c
e'l'erttlJllento.

,Art,

:2" __ F'J<'(l o Prrfrit,\ autOlizallo a aluir no ('Oí'.

l' l' da e,(l'l'l'iein C'<; l'rpe! it'Os {'xtraonlinal'il:; lJue s' torn<:

l'e111. pn"(':);; al; & 1,0" P 28" do art. 2° do Cap:tulo I e
sUpp.1epll'11t 1rc-, ao  2:)'0 elo .J,llP!'.mo art.
\rt. 3° __ Fica o Prefl'ito antorizado a
'('("::"dd'o" ITl'(Jiv -; para att:,nc1er ao pagamento
zação a [,ui;" ,Jusi q Oql1'.o.,<; l(' (',OnfUl Di 111.1('
('llÇO '(Itllda pela CaUl/1m em sua sessão de
dt' 1H20 .
..\rt.

-.1:0 __ 1{evog-lllll-,,,e as di:-:posi<;õl's

abrir Os ne

da indcmni.
(\Olll a inJi.
24 de JulhJ

C'lll contrario,

Palal'ia dei Pldeilura 1\IuniripaI de ('uriJ;yba, Cap:
tal do .u:' tndo (10 Paraná, em 3 de NOYCnlbro de H)2:2.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na SÕ(l'êtêü'ia da Prefeitura l\lunicipal dr
('j I ir, ba, C:lp' tl dó Estat1Q do Paraná, em 3 de Novcl11
[.>-,) dl' 1922.

(J[uro a O1'dciro -- Sectm:ario

r,
I i

". I

I

I
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Tabella de Impostos para 1923

111 ..

s l°, 2°, 4°, e 28°

I.mposto de Commerdo e Officinas, imposto supplemen

Illi

I

tar sobre ca;sas de bebidas ,e licenças a ven
dedores ambulantes

,11.
I ': •
li' ;

A

l ,L\.çoug'lle de eal'iré úrclÊ', de 1" classe, licença
lmpoto allllllal
,
2. Icle:n, idem de 2" classe, licen<,:a
:imposto ail'dual
3 Idem, idem do ROl'ia, Jícmr:a
lmp()so anllllal
Ll Agemia U:l agentl; ele hilllçtes le ]oter:::18 ele

12;)$0{}(';

125$000
1210$OÍ)u

1QO$000

60$000
(i-o$OOO

fóra do E"ta'ló, licnça

250$000

Imposto l:ImlUal

400$01)0

;) AgemL! de loterias do Estado, licença
Imposto u"Jllual
G Agcncia tIl' .companhias de a'cidcntl\s, !icena
Imposto allnual

200$000

b) A que tiver capital jj'ffl'or a 4.000 :0.00$000
Impostr) annual
400$000

S .Agelll'i,l ele companhias de se!:l'nros devida e
.

[) Idem, idem, idem de Coinpanhias bü Socieda
des 11lutuas, !ic'ença

a) Com um ou dois sorteios mensàes, imposto
all'lHlill
b) Crm mais de' dois sOrteios mensaes, imposto
anl1ual
10, Agentes ou l'0pntSentante.s d Bancos Nacio
naes e .Ktr:allgeiroSl licença
Imposto annmíl

r
!

2QO$OOi)
20ü$OOU
150;];000

7 Ag'cür dt> COlllpanh;'as de segUros de viela ou
d:: fogo, licença
qOO$OOO
a) A: q'.lc' tivercll11ital supe'r'ior a 4.000 :000$000
I1l1po;,;tb al1nllul
."
600000

de fogo, liceÍla
Imposto anIlua]

 l !

300$000
600$000
500$000

400$000
600*000
120$000
200jOOO

r

,-

--

:18

__

1Jl Ageüte de casas ep,ml11!Jr,ciaes d9 ;Paiz ou do
Estrangéro, que offereeer mercadorias
por
amostras, estabelee,ido lem
erusa partlcular,

hotcis ou com -escniptóriõ, licena

200$000
300$000

Imposto annua.!
12 AI5C'ntes' ele .:vaporeS, liçença

• 200$000
200$000

Imposto ,arllluàl

13 Alfaiataria .com:v:cnrla dwdas, de 1" clas
se, licença
Imposto annual

14: Idem, idem de 2" classe, lic.ença
Imposto annual
Iv Idem, idem, de 3a c1asse" licença
IJ11lposto annual

200$000
400$000
120$000

300$000

100$000

16 Idem, sem venda de fazendas, de la .classe,

1.50$000
80$000
100$000
50$OOQ
40$000
30$000
O$OOO

licença
Imposto annual
.17 Idem, idem, idem de 2" classe, licença
Imposto annual
18 Amolador com rebolo, licença
Imposto mlnual

19 Areia (paraextrahir e vender dentro ou fó
ra do Rocio), imposto annual
20 Artigos de: carnaval, casascIl). que forem ven

didos por atacado, licença annual

20$000
[,[10$0;)0

21 ,Idem, idem .casas 011, mercadores ambulantes

(durantc os dias de cal"ll,aval) licença. pOl dia
22 I,Çl1)1.para photographo (,casas epl que se ven
dam) licença

IlllP9Sto allnual
23 A1'rrioR

10$000

120$000
150$000

(offici'D'as ele ocpcerto de. 1" classe),

120$000
100$000

licença

Imp.ostQI annual
24 Idem, idem de 2& classe, licença
ImpOfifQ a'D:l),ual

60$000

50$000

B
1 Bailes á phantasia, não sendo gratuitos,pa-

1'<1 Os .3 diás de ('<tl;n'a,'a]; licença

2 gaile,

nublicoR,

um, Jil'('na
,

t

não

selluo

gl'àtüitos,

100$000

cada

50$000

lfP
I

__

la

3 Banco ou casa bancaria e filiaes cJe oancos
nadonaes ou estranil-ciros, licellc:a
ImpQilto annual

4 Bail('os Xac:onaesi ou Estrangeil'os
de)

5{)0$000
1 :200$000

( agent\,s

(ver agentrs de Bancos)

;) B:llIh.a, r'Jilla:ção on fabrica de, licença

liíO$ÓOO

6 Idt,'ll1 (çleposito de), licença
1 mp,oto illlnual

50$000
100$000

.lm}:!,o},toannual

I

200OOn

I

II



7 Bm:bdros rom perfumarias e miudezas, 1ieença 125$000
fmp.osto annual

200$OÔI)

8 Idew.sPl11 perfumarias, de I" clàsse, licen.çl1

90$000

9 lc{em, idem de 2" clas'se, licença

60$000

Inposto .annual

90$0(10

Impósto allnllal

60$000

Imppst '<imnual

;10$00IJ

do) licença
Iu'Ippstoannual
12, BUlün:, licença

300$000

10 Iqe'm, jelGm de 3"c1asse, !ic()llça
G 1 Be))).:da (ag'entes de fabrica,? de pra do Esta

Por ,Qilltàr, imposto annual

13 Bjll\ê:t de loterias, vendedores por conta ou
não das agencias) mensalmel1te

14 Botequim) casa de pasto ou l'esfaurant, de 1."
cll}ss.e, lj,ença
Imp,Ost.o alinual

15 Id.eml jdem, de 2" ciase, licença
Imp6sfo allnual

16 Id,clll, i.dem de 3" elàsse, licença
Imposto annual

17 Idem, .:dem de. 4" clase, licença
Impostoannual

18 Botequim, j1l'uf.o aos circ;os ou outros esa
belecimento\, de diversões publicas, por mez,
adillntadam.ente

'

19 Brig de gallo, fóra do rc.nhideirp, licença
por Clia-

20 BrfllqüéClós (loja de) licença
ImppstQ annual
21 Brhiê(ued,Qs de papel (loja, de) licença
Imposto. annual

I ..

li,

"I

:'1:0$000

,I

500$000
lfiO$OOO
60$0"0.)



Itl,

,I

20OOO
250$00,0
200$000
200$000
150$000,

! l
I

! \1

I

11
.I,

120$00,0

100$00'0
50$000
60$00'0
'lI

III
I1

5D,$OOO
20$()OO
200$000
250$000

130$000

100$000

II

d

11',I.,
lj:

20

__

c

50oD0

1 Cabe)lei1'eira, licelic;a

80$00'0

lInl'lOsto anllual

2 Ca1'pinta1':a a vapor

ou a eleetricidaL1Ci,

1"

classe, licença

250$000

TmíJQ;-;Ü) anunal

250$OOd

15'o$00D

3 fdem, idêm de2'classe, licença

125$00_0

Imposto aunual

4 Ca1'pinteir'Ü

(officina de)

] mpost;Q aIlllual

GO$0(50

licença

40$000

2,50$000
250$OO!.!

5 Casa. de commissães, licença
Imposto annual

G Idem êspeciaes em calçados e ch1apéos, licelça 250$000
500$000
De +" classe, imposto anúUâl
250$OO()
De 2' ciasse,imposto annual
230*001)
7 Idem, clem, somente de calçados, lj<lença
200$000
De 1"Classe, imposto annual
150$000
De 2" classe, ,imposto âiinúal
230$oor)
8 lden, idem de chapéos, licença
Die 1" classe, imposto annual
'2JO$00G
15,0$000
De 2á classe, imposto allnual
9 Idem de louça nacional, licençá
150$000
Imposto annual
'
20ü$000

10 Idem que forneça
classe, licença

comida

para fóra, de I"

150$000
120$000

lmpo'sto annual

6Q$OQu

11 Ielein, idem, idem de 2" classe, licença
lmpo;'\tó

80$000

annual

12 Ielem, idem, idem de 3a classe, licença
Inil'lósto annual
em que se venel/nu

13 Id'éIll,

calçados, ferragens, louças,

40$000
40$000

fazendas,

chapéos,

seccosc molha-

dos, ê antros semelhantes juntos ou separadamente, em;g'1'osso ou po.1' tacado,Elm gran-

de escala, cla'sse especiai, licença
ImpostbaíIllual

1 :000$000
;3 :OOO$,ÔOO
14 Idem, idem, idem, idem de 1" crasse, licénca 700$000

Impdsto annual

• 2 :40,0$000

Impostó a'nnual

1 :úbM.oOQ

Imposto lúlllual

I :20Ó$Oàó

Lj l<;lem, idem, idem, idem de 2," classe, liceI1ça

16 Idem, idem, idem, idem de 3' classe, licença

600$000

500$000

...



1'
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17 hltm, itlrm, idem, idrm de 4' lasse, lieença
Imposto allilual

113 ldrm, idem, idem, idem, de 5' classe, lieeuça
JmpQKtf,l allllual

ria ldrm, i(1clI1, idem, idem clt; a'elaS,se, lieerJça
T mpe,<;tQ anllual

20 TLlem, idem, idem, idem, de 7" classe, licell\!u,
] m posto a' ..!lllla 1

21 Ca3,l de pellh1;:>res e deseolltos, lict'Ila
Imposto annllal

22 Idem onde Se' venderem drogas e preparados
mef1i\'illags, 1 icrnça
imposto allllUal

23 ldrm de mael1inas para industrias, li'ce'.;ça
Imposto, anIlual

2- Idr;m l111at.dünas de costura, lice11a
Imposto anIlnal

"j ('a,as e om V('IHla

300.noo

808*000

ri!:

20m/,H1tl
400$ÜO!)
100$000

",:

!ll

300$000
80$000

2Ó$Ood
300$Q00

SOO$OJ0

250$õOO

2:50$000
23!J.on()
250$000
1:50$QQ\)
250$000

de bebi(las

alc.oolieus em

COIlsumo no balcão ou em mesas, licença
Imposto U'u1111al

100$000
1 OOOO()

26 ld('m CGm vr1](la de bebidas e111 garrafas, não

cOIll\midas no balcão, licenç,a

GO$OOI)

lmpústo anIlual

27 Ide,n, C)ljO ramo ele negoeio cOllsiste em joias

50$000

p{ dras preciosas, obras de prata e ouro, e re,

legi,,:s, liçnça
De P classe, imposto a11nual

De 2" c'lasse', imposto annuaI
28 Idem eorn salão para !Jaile, emboxa perten
cente a sociedade ou club, la classe, imposto
allllHal
.

IdE'm ele 2ª classe, Imposto 'annuaI

29 Casas de !Jullho, Iicrnça
De I" classe, imposto annual
De . dasse, imposto unlllla1

400$000
500$000
400$000

100$OOD
50$000
GO$OOO
125$000

70$060

30 Idenl, .{'spec:iaes de fl'llctas, de. 1  classe, lic:c'nça 150$000
111lposto annuaI
l,ijO$000
31 [(1('1\1, idel, de 2' classe, ,Jicença i
50$000
I lllp'ostO allnuaI
60$000
32 I drm COi11l venda de bebidas para serem con

sumidas no balcao, quando forem de classe
inferior ou botequim, annualmente ,I
.

.

,

50$000

I

',. l'

I"J
1/, .
1"1.

... _

22

__

.

:33 IdGll1, em que se vendam. artigo's para carnaval (ver artigos de carnaval)
34 Idem ,em que se vandam flores natur.aes, plan-

1100$000
200$000

tas ou seítlentes, licença
Imposto annual
3:) Ide1ll, ou agente que

venda automoveis,

li

300$000
300$000

cença

Imposto annuai

'1G Idem, que vendam artigos para auto1lloveÍlJ,
especial, licença
Imposto annual
Idem annexo a outro ramo de negocio, lieeliça
Imposto annual
:3 Idem eni que se vendam moveis novos ou usa
dos, licença

a) De li'classe, imposto an'niUal
b) De 2nclasse, imposto annual

200$000

Impostoammal

Iicen1ça

200$000
200$000
50$000

.I Idem de sorvetes ou refrescos, licença

ou depositos

200$000

250$000

3D Idem 4e G,ompra C' venda dc objeetos usados,
licença

Llnp6stoal1lmal

.200$000

350$000

c) De 3á classe, imposto annual

Idem de qulYijos

200$.000
200$000
100$000

dos msm6s,

80$000
50$000

Imposto ammal
80$000
":t ldellí em que se venda eafá em chicaras, licença 100$000

De 1Rcla:sse, imposto annual

De2n classe, imposto annual
De 3a classe, impôst'o atinual
j Idem em que 'se 1. ,"[,uh cigarros, charutos e
outros' àrtigos

fum

;)o1'a

L nantes,

de

la

classe,

Imposto 1.ü1llal

1 Jmll, idem de 2ft cla",;$8, L':_lla
Imposto annual
Idem, idc>m de 3n classe licenea

Imposto alrnrual

'

•

'dçm, chll:Péos para sen hO!'88. licença
'Vi posto annual

clem em que Se Véll,
Imposto annual

,

200$000

150$000
100$000

50$OOO

150$000

100$000
100$000

50$000'
50$000

100$000

aOO$OOO
.")lnbons, licença

100$000

'120$000

1

23

__

48 Idem dceompra e venda de livros

lllsados,

licença
Imposto annual

50$Ofl

80!0

49 Idem em que s{' vendam artc£a.tns ilemadei
100$00
100$0

ra, licença
Imposto annual
50 Concertos de calçados

(

,,)

de

1"
60S1'

classe, licença
Imposto ,annual

'51 Idem, idem, de 2a cla;ssc,  '?'l,la
Imposto annual
52, Cerveja de fór,a do 1\1u:Jicipio, licença para
vender, por caixa
.53 Chapéos de sól ou de cabeça (officina de con
certar), licença
Imposto annual

.54 Cinematographo,

licença

80$0
40$0
40$O(

l$C
50$0'
50$Of
500$00'

Por espectaculo

6$00.)

Com varied-ades, mais

8$0(

:35 Circos, coretos, etc., aluguel de terreno Mu
nicipal, ou logradouro para suas edificações,

por metro quadrado

'

-56, Club que tiver bilhar ou h0tcqu,im ou restau
rant, licença
Impol5toannual
,57 Idem que tiver jogoS e; c.obrar baratos, por
h'imestre, adiantadamente
58 Caldeireiros, licença
Imposto annual
59 Cocheiras para carros de aluguel, no Quadro
Urbano, licen0a
Imposto annuaal
60 Idem, idem para carros particulares, licença
Imposto annuaI

61 IdEJW, idfiDJ"

$300
2ü{)$O:

300$0'
200$0
10ü$or

125$0 J

200$000
200$OOG
50$0'}i)

50iO,)O

para C,ar;rQs de alugurl fora do

Quadro Urbano, liceniça
Imposto annual

62 Idem, 'mestrebaria q,u );ecGba animaes a tra
to, ;no Quadro Urb,ano, licença
lmpostoannual

68 Idem fóra do Quadro Urbano, licença
Imposto annual

100$0('1)

100$Of)
100$0 ')

100$0' In
50$Ot,u

50$000

I

I'

,.

I

__

24

G4 Compa'lJllia lY1'ica ou de

__

opereta, vendendo

entradas a m'ais de 5$000 a cadeira, cada s

pectacnlo

(jJ Idem, idem, idem

a menos de 3$000,

cada

100$00Q

cspectaculo

60'OOO

ctacul0

50$OUO

6(j ldJll dl'mna tica 011 de c'oncel'tos, cada espe

G7 lâêm de qualquer espec:é hão e:ôr)E'('iflcada,
pal'1l e:::pp(.tau!() p:lblico, lil'Cl1,\

<.'.:l\1

500*,000
500$OOD
300$001)
GOO$OOO
200$000
400$000
150$000

im]('('iio

GIl Cl\llfeita1'ja lIe IR classe, lil'ença
Impcsto <.lHllua!.

70 Idêül de 2" (}ass(', lieenç:a
Imposto cU'llual

71 Idem de 3' classe, licença

300$000

Impe.'to al1Jmal

7:: I delll sem

venda

ele liqu:dos

espirituosos,

I icellt,;u
Impc:té> alllluaI

73 CCOpc'l'utivas industriués, lice'nça
blpo,tO

annual

7, C01'1'er.tor, licPllÇà
lmpo:::to

a':Jlluul

{;) C(,rr.dus de cavallo fóra do Prado, por (ta
76 ('ol'hme de .;" classe) licenç:a
Imposto allllual

77 IJem de
Imposto

125$000
60$000

Cucla epcetaC'l:lG
GS 1 elC"'l ta Ul'omae t,li" li , liel'llça

a c'lasse, lic'('na
Hll11UaI

78 ll!clll de 3" class, licellça
Imposto al1llUal

100$000
80$000
300$000
400$000
200$000
300$000
õO$OOO
300$000
300$000
200$000
200$000
150$000
150$000

D

D'lltista, licellra
Impo:ôto a'Jllual
') Deposito de calou outros materi'aeside cons
ti'lI cçüo, lic'ença
n.,

] 1 ldas::;e, imposto annnal

Df' ' l'1asse, impo'sto annual

:1 kll'lll, (ljl l'aS;! para venda de hnha ou outro
l'omLe<.tivrl, li<'Pllra

I1l1po..,tr) annual

-

200$000
200$000

200$000
2PO$000
150$000

60$000
40$000

\;11

L .•
i t

Ir
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 li

-1: Idem de fUl':nba d(' trigé, (entrio, fal'ello ou
ouiros cel'eaes, pro<ll1rtos elo :iVIuoicipio,
li

. ,

100$000

cença

100OOO
Imposto anllual
;) lelem elc farinha de trigo de I" classe, licença 300$0(1)
400$000
Imposto annual
250$000
f5 ldt'm, dcJil, idem d(' 2a elase, li('ença
200$000
Imposto annual,
500$000
7 Idem de lterva maHe de I" classe, licença
800$000
Imposto 1111 IlU a 1
8 I dcm, id('lll, iMm de 2, c1assé, lice.oça


I.

I

,

'

,I

-400$000

600$000
100$000
1100$000
200$000
400$000
200$000
200$000
200$000

Imposto annual

!J Ide'lll de xarql1e, licença
Imposto annual
]0 Idem de madeira, licença
De ]a classe, imposto annual

Dl' 2" classe, imposto annual
11 Despachantes, imposto annual
12 Drogarias, liceu ça
Imposto annual

500$000

E

1 Elertrieielac1e

(v(,llela de objectos ele), licença 150$000
250$000
lEmpl'eiteiros de obras, I" classe, licença
200$000
Tmposto annual
300$000
Jelem de 2" elass(', licença
100$000
Imposto alJllUal
150$000
Idem dI' 3, classe, licença
60$000
Imposto allnual
80$000
Eneadernação (officina de) lieença
80$000
Impost,o m,llLwl
130$000
lDnge-ll]LO de serra, a aglla, vapor etc. Ecença
300$000
De I" (']as"e, imposto allll11al
400$000
DC' 2" (']asse, imposto aTInua]
800$000
Engraxate, 1 ief'nça
20$000
Caela ('adeira, imposto annllal
;,$000
Imposto annual


3
4
,)
G

7

8 Escriptorio de companhia. empreza
D'] Illl'l'('anül, Jipença

De I" e]asse, imposto annual
De 2" (']assr, imposto anllllal

i'Hlustrial



i I'

1,11
1-::1

300$000
300$001)

800$OOU

__
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__

9 ESC'l1iptoriD clC' engelllv2iro,. architecl,tI, agri
mensor, ar1vogado, solicitador, escrivão, i'Dcl u
sive o de casamentos c ecclesiastico, C' nu'dico
ficénça
Imposto <1'1111 ual
10 Esp2l'taenlo, eoncC'1'Ío, etc.

sem ser por com

p'anka,mas <lo qual sejam auferidos lucros
e:aôà E'spel'ÍlK'ulo
11 Estalmlos ou coc'lleiras

dc

clã- ele leitp, JiC'ença

llnpo,to
tricula

12' :ES!lOfador

a 111111 al, E'adú

vaccas para veu

va{'ca, alem da ma

(oíficÍna de),

P

classe, liccna

111'))Osto allll1lal
1:3"lék?Í11, idC'lll de 2" dasse, liçença
liwposto annual
1 l"aorica (1l' agnas
('Ja'Sse, Jil'C'-ça

gazozas,

F
seHz, gelo,

de

300$00;0

4ÓO$OOO
200$000

250$000
150$000
2,00$000

100$000

80$000
120$000
150$000
80$000
60$000
30$000
25$000

lmposto a 111H1a\
idem til. bal'l'icas de Jn l'lasse, licença
Imposto auo nal
Wem de 2" C'lassp, lrieença
Linposto annHal
idem de :3" c1assE', lilellça
Iinpoto allllual

8 ldE'ín de bebidas artificiaes
'('] l1fis (' , 1 ic C'llÇ a

ou

licores, de

]R

700$000

Impüsto anllHal
 Idem, idem, idelll, de 2a classe,] icença
10 ] de11l, idem, idem' de 3" classe, li(;o.1ça

1m llostt) ammal
11 Ide111, idem de beneficiar herva:

] lllllosto a nllual

1 :200$001)

500$000
800$000

Impr.sto a11nll aI

e1a,"e, Ji('Pllç:a

10$000
100$000
I1:íO$OOO

]R

'1 ltlern de atac1 Ul'I1S, licença

7

100$OfJO

60$000

l.mposto annual

6

80$000

100$000

I ffi'flosto a11l11Wl
2 l.dem, idem, ÍLll'm de 2a classe, 1 i{'ença
Imposto annuad
i3 ldem, idem, idem de 3" classe, licença

;:;

100$000
100$0)O

300$000

600$000

matte, ele \1 a

500$000
1:700$000

'

--

!l

__

12 ] c1f'lll, idem, lClem, de 2 classe, licC'lit;1t
Imposto an11ual

13 Id,cm, idem, idem de 3': classe, licellça
J mposto allnllal
14 Idttm de biscoutos, licença
'Imposto w.J1lVal

13 I.dem de urillquedos, licença
funp osto anllual

lG Ldem dC<ladeirfls (ital,ianâs), licença
Imposto annual

17 Idem de calçados a vapor olli)or olltrD meio
me<lhanico, licellça
Jmposto anllual

18 Ldem ele camas de felTo, licença

400$000
1 :300$000
300$00')
1:000$000
150$000
200$000
130$000
250$000
3'0$000
20$000

1130$000

200$000

Imposto allnual

150$Of})

20 Idem de caramellos, dc 1" classe, licença
Imposto an11ual

21 r 0.13111, illem de 3" ulassc, liccuça
Imposto annllal
22 Idem d calTOS de passeio, licença
J mposto allllual

 t

250$000
500$000

Imposto a!Dnual

19 Idem de cabos de vassomas, licenga

!:
'l I

150$000
100$000

150$000
70$000

100$000
150$000
200$000

60$000
80$000
800$00Q
24 Ic1Çcm de. cerveja de I" classe, licença
1:200$000
Imposto alllluaI
500$000
2. Idem, idem de 2" dasse, licença
800$000
Imposto allllllal
300$000
20 :mem, idçm dC' 3a l'1asse, lieença
500$000
tlllPosto allll ual
250$000
'2'7 'I:deJll de uhapéos ele 1" classe, licença
200$000
.lmlPosto all11ltal
200$000
28 lde:ín, idem de 2a classe, licença
150$000
I.Jllposto annual
29 Idem, idem para senhoras de 11a classe, licença 150$000
200$000
Imposto annuaI
'
150$000
:10 Idem, idem de 2" classe, licença
150$000
bnposto alllmal
31 Idem ele chapéos de solou 'deposito de, licença 150$000
200$000
Imposto annual
32 Idcm de uestas ele vime e semelha'ntes, licença 50$000

23 rd<;1111 dt' calToças ou carrinhos, licença
Imposto annual

Ili

I

li
I

II

28
Imposto

80$000

annua1

33 Idcm di) l'harutos ou cigarros que venderem
pn;pa[,(lllos de. fora, de 1" classe, lilellça
Imposto allnllal

(H L,dem, idem, idHll de 2" classe, licença

Imposto annual

'

33, Idem, idem que não venderem preparados
de fóra, ]iC'e'llça
Imposto annHal de r classe)
Imposto annHa] de 2" dasse
3G Idem de l'hoC'olatt, ]iC'ença
Imposto annHal
37 Idem de colchllCS 011 aC'olch'oados, licença
Imposto alJnua I

38 Idem de co]]a, licença
Imposto alJn ual

200$000
400$0{)0

130$00n
300$000

200$000
2{)0000
150$000
150$000
150$000
lOO$OOO
J 3.0$000

80$0,)0

100$000

39 J dem de corda:>, licença
J mposto an)lual
40 Idem de fitas, liecnça
I,mposto annual
41 Idem de flores, liccnça
Jmposto annual

40$0(1)
GO$OOO
200$000
200$O(JO
60$OUO
60$OJil

Imposto annual
43 Idem de' fumo (desíiar), l,icença

1100$000
150$000

44: Idem de gravatas
Imposto allnual

150$000
20'0$000

42 Idem de fogos artific'iue's, licença

Imposto aJ1'l1ual

e t'spartiMlOs, liecilça

43 I dein de ladrilhos, licença
Imposto annual
46 Idem de louças ou objectos de barro, licença
Imposto annnaI
47 Idem de latas ou baldt's ele 1" classe, hcen<;a
T n)posto aunual
48 Idem, idem, idem ele '2ft classe, Iicemçlj.
Imposto anuual

40 I el,ml1 de' Jinguiças, lieença

Imposto annual
:>0 Idem de massas, licença
0,(' 1& elas se, imposto annual
De 2" elasse, imposto annual
51 Idem de meias ou de tecidos de malha, licença

"

200$000

200$000

100$001)
150$000
150$000
200$000
150$000
250$000
100$000
150$000

10D$OOO
100$000
125$000
200,$000
;50$000
1100$000

I ....'"I '1

Ir

--
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__

'I'

I

.,1,

,1

• [I

[mpost'o anil ual

20U$OOD

3 I dpm de mobilias de vime, de I" classe, liecnça 100$000
Imposto annpal
150$000
53 1 dom, idem de l\ elasse, lieenç,a
60$000
Imposto annual
60$000

'I!
::1

;j,l .I dC'll1 ele n,oldUl'as para qnadros, de I" dasse

100$000

licença
Imposto

35 I dC'm, idem, idem de 2" classe, licença
lmposto a'tlnual
36 ldplll de moveis a vapor, electricidade,
de I" classe, licença
1 mpostoannual

57
58

50
60
61

G
63
64;

65
66

67
68

200$000
80$0:10

allnual

100$000
etc.,

200$000
300$000
Idem, idem, idem, de 21" classe, licença
150$000
Imposto aHnual
200$000
J (10m, idf'm, idem de 3" classe, licença
100$000
Imposto annual
120$000
Idem, idem, idem ele 4" classe, licença
80$000
Imposto annual
80$000
Idem ele palhões, licença
180$000
Imposto allnual
200$000
I delll de papel, licença
200$000
Impostá annual
200$000
Idem de piwuo, licença
200$000
Impost0 annual
300$000
[del11 de picar lenHa, licença.
100$000
Imposto allllUal
126$000
Idem de phosphoro de ía classe, licença
1 :000$000
Imposto anunal
1:300$000
I (1C'1ll , idem de' 2" classe, licença
700$000
Imposto alll1Ual
700$000
Idem, idem de 3" clàsse, licença
500$000
Imposto annual
400$000
Idem de placas ou cbj pctos esmaltados, licença 80i\iOOIl
Imposto alll1Ual
100$000
Idêin de prpgos, licença
5OO$OOl)
ne la classe, imposto annuaI
400$000
ne 2" classe, imposto annuaI
250$OUO

69 IdC'm ele presunto>:, licença

Imposto amnuaI
70 Idem de sabão de velas de 1  classp, lcença
Imposto annuaI

50$()OO
40{)$ODO
200$000
400$000

•
fi
,

. '

3D

__

71 Idem, idem, idem de 2" clas,se, licença
Imposto

72 Idem, idem, ielem de 3' classe, lice1hça
Imposto anllual
73 Idem de :'>accos de aniagem, licença
Im posto

anIl na]

"1'1 rdCIl de saccos de papel, licença

l:mposto

annl1al

idem de '2" classe, licença

)!lUipOsto allIl ual
77 H::l(i'ah, idem, idem de 3" dassc) liecnça
IrrJ.l?osto .aImual
7:8 lltamde tecidos, de la classe, licença
[ntÍi[wsto allnual

70 Id!:m, idmn de 2" classe, licença
Itri p ost o

100$000
200Dlh)

200$000

300$000
:';0$000
:3(l $(1) O

.lniiíosto allIlHal

75 Idem de seHins e' 'arreios de 1." classe, licença
76 Iden, idem,

150$000

300$000

annual

aIlitFLjall

200;OOO

500$0-00
100$000
ilOO$OOO
;)ü$OUU

100*000
500$000
GOO$000
300$000
,.100$000

80 ,Idem, idem de 3" classe, licença
1lJtposto annual

200$000
300$000

81 Idein de tijolos e telhas, movidas u vapor ou
II

'a, agua, licença
Imposto

200*000

anllllul

400$000

62 Idem, idem, idem por outro qualquer syste
ma, de 1" classe, licença
Til1posto annual
88 Idem, idem, idem de 2"classe, licClnç.a
Imposto annual

84 lq.8!1l, idem, dem de 3" classe, licença
Imposto annual

86 Idem, de torrar e moer café, de 1" classe, li

130<\;000
200$000
80$000
100$000
60$000
30$000

cença

150$000

Imposto annual

200$000

86 Idem, idem de 2" classe, licença
Imposto

ullnual

,87 Idem, idem, de 3a classe, licença
Imposto atl1illual
88 Idem ele vassouras e escovas, licellçn
Imposto annual

89 Idem de vidros, licença
Imposto ,annual

90 Idem de vinagre, licença':

80$000

125$000

.

GO$OOO

100$000
60$000
100$000
200$000
200$000
125$000

TTi>.

, "'I'

-- :u -Imposto annuaI

!Jl l'\ol'l'agem (deposito de) licença
1 mposto

an'n ual

92 Feneiro ou ferrador, de In classe, licença
Imposto all,n,ua.l

93 Idem, idem de 2nclasse, licença
Imposto annual
94 Idem, idem de 3" classe, licença

fmposto annual

93 Fundição a vapor, licE'nc:a

l)e la classe, imposto aI1nual

De :2" doasse, impostoannual
De 3' classe, imposto alD.l1lHlI\
96 Funileáo,de la dasse, licença

r'1l1'posto annnal

97 Idem de 2" classe, licença
Imposto ann"nal

1 Garaparia, licença

250OOO
100$000
100$000
100$000
100$000
60$000
60$000
30$000
25$000
400$OOLl
1:100$000
700$000
250$000
100$000
1,30$000
50$000
70$00'0

'I

• ji
l'

G

Imposto annual

') Garagem de auto'll1oveis, licença

rmposto al1l11uaI
3 Gravadol', ( officina de), licença
Imposto annual

60$000
60$000
300$000
150$000
50$000

50$OOe

H
]

Hotel de r classe, licença
lmpo.5to alinual

2 Idem dc 2a cla srs e, licClça
Imposto annual
3 lcl"tnll de 3a clusse licença
£mposto aUJHual

4 lclrm de 4' classe, licença
Imposto annual

I
1 Imagcn>\ ou cstatuas (vcndedorcs dc), kçença
Imposto mmuaI
21 lnstru'tll1mtos, (ofíicinas
de concertos), ,1i
c c)"': '-; a

Imposto êln llU aI

300$000
600$000
200${)OO
400$OfJO

:J-°9$ODO

200$000
80$OCQ
IOO$OCO

O$OO{)
60$000
60$000
10{)$0110

J
1 .Jog'1) de bola,> no Quadro Urbano, sem vcnda

de poulcs, liecnça

120$000

Vf'n

__

.1
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100$000

Imposto allllUaI
 Idem, idem 110 Rocio, ,1icell1'ça

GO$OOO
30$000

Imposto anllual

3 ,T or'lÍaes ou revistas e livros (vendedores de)
20$000
30$000

licença
Imposto annuaI
L
1 Latoeiro, (officina de), licença
Imposto anIlua]

2 Lavanderia

a vapor, licelD'ça

ImpOsto allnual

3 Lrilão de qualqurr cspecie, cada nm
4: Leiloeiro, licença,

Imposto annual
3 Lima (offieina de), ,:.:cença
Imposto annual
li I.Jimpador de chaminés, empreza ou não, li

40$000
50$000
80$000
120$000
20$000
150$OUO
2:i0$OQO
50$000

GO$OOO

{ Cllça

25$OOt)

Imposto u:Hlual

15$Of)n

7 Lilhographia de l classe, licença

5()$OO;1

400$000
200$000
300$000
1.50$001)
300$000
10ü$oon

Imposto arnual

8 Idem de 2" classe, licença
Imposto
9 Livraria
Imposto
]{) Idem de

annual
de I" classe, lie'cl}a
al1l1l1al
2" c,laSJSe, licença

11 LrilA'ria, de 1" elaBsc, licença

200$000
100$000

Imposto aJll.llUal
12 lcl-em de 2," classe, licença

150$O{JO
, 50$0{ÍO

I1mposto annual

70$000

Imposto ann11al
I

1 Marcenaria a vapor (vide fabrica de moveis)
2 :Jlarmorista ou estatllario, licença

]00$000

130$000

J 111 post o ann nal

3 lIIaseate qne vcnder ou trocar imagcns
Imposto annnal

4 IclJll dc objectos

de folha

e ferro batido

100$OOD

IlllpOO al1nual

.J Jdrm

de

fazer das,

armarinhos,

perfumarias,

ealçados e sens semelhantes, só, com uma cai.
xa

1:25+000

'\T
__
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__

Imposto annual

800$000

6 ] dem, idem, idem com

çargueiro, carrinho

ou companheiro

Imposto alillHal

1 :3DO$000

7 ] bn IFC ycneler quadros e pequenos objedos
.:'::;w.."" <.innua]
:: ::\Iensageir'ls

ou

CElmprrza de), li-

r(! ridos

u:]:l

(offic,;na

10úr.OOO
12,)nOí)

Ill:(.:,t) <lnllual
D MObilias

125$'DOi)

de

concertar

O:le11yer
60$00 )

I iZfll'), lirrllça

Imposto aI1lHU:lI
1{) Modista (0fi'ie1oa de)

GO$OOO

10U$00Q

1" classe, licença

200$000
80$000
130$ono
60$DOO
, IOOOOa

Il11postoal1111wJ

G1 ldem de 2" classe, licel1a
lmpost::> annual
1:2 r dem de 3" dasse, licena
Imposto annual
13 :V!a: l: h') çle aSSilCUl', licença

l:::;C;'),lJ

200$OUü

I III posto anIlua!

80$000
100$000
150$000

H Idem de cel;caes, licença
Imposto an11ual

10 Idem, idem a Yapor, licença
Imposto annual

J ;)O,,'JUd

16 Idm ele sa,l, licen<.:a
lmlw,.;to aJ1JlLlal

1 :;IJ:.OOJ

200$OOi)

17 Idem J1ÜO classificados, ,de 1" classe, licença.

Imposto lllllnual
'1 ti ] clem, idem de 2' classe, licença

150$000
100*;OUO

Imposto anllual
19 )fusie(l

(banda ,ambul ante

1;)0*-000
200$000
80$00lJ

de), lieença

20 Idcm (L'asa especial de), licença

l.)ü;j;OvD

De I" casse, imposto anuual

230$000

Dê 2." classe, imposto aunual
21 ..Yladeir<l (ofLcillil d.: beneficiar),

liccwça

1Jl1})osto annua 1

2:2 .\IG(,h\allio
licen<;a

(officina

especial),

de r

IlpostO annual

23 Idem, idem, idem de :2" élasse, lieença
Imposto aUllual

200$000
1fiO$OOO
180$000

classe,
100$ODO
100$OOn

30:OOO

GOOOJ

, i

34

__

O
1 Ourives qnc tra1.>alhar em ouro, prata c con
certos, de 1 a classe, licellça
ImpostJ allnual
2 1l1em, idem, idem de 2" classe, licença
Imposto annual

100$000
150${)OO
80$OLlU
11 OÜj'OOLl

p

1 Padaria ue In classe, licença

Imposto annúal
2 Padaria de 211 classe, licença

Imposto a11nual
3 Idem de 3" classe, (no Rocio), licenç:a
};mposto Uil1l1ual

4 Papeh:ria, licença
Imposto I:nnur.l
5 Parteira
Imposto onn11a1

6 Prdra de cantaria
(mercador de), imposto
am1Ual
I Pcdra (mcrcador de), imposto alilnul
8 Peixe (mcrcador de), licença
Imposto lElllSal

!) Idem, (deposito de ou casa de) licença
Imposto annnaI
10 Perfumaria (casa especial de), licença
Imposto ,annuaI

11 Pkll'macia ele In classe, licença
Impr,sto Pl1l1l1al
1, Idem de 2a classe, licença
Imposto animal
13 Idem de 3" classe, 1icClnça
Imposto anilual
14 Idrl1l, homcepathica, licença
Imposto anilual
I:> Photographia de la classe, licença
Imposto annual

lG IJem de 2n dasse, licença
Imposto annua1

17 Pintores, licença
Im posto annual

150;\:OUO
200$000
tiO$lhJJ
100$000
50OOO
50;000
100,toao
:200$000

50$000
80*01)0
50;OOO
20$000
10$000
100$000
100$000
200$000

250$000
250DOO

600'OOO
200$000
400$000
150$000
250tOOO
.1:20$000

130$000
150$000
250$000
100$000

125$000
50$000
50$000

li'

__

35

__

lapl'Ddetos ehimios, aeitlos, sues, não compre
hendellll0 IH'Oel uctos medicinaes, licença
Imposto allnual

19 P(}:Js;lo (casa <.le ), de I" c.lassq, licença

100OOO
80$0ü0
200$000

L
I

300$000

Imposto annual

Venue:ndo bebidas mais 50 °10
20 Idem, idem de 2" classe licença

'Imposto annual
Vendendo bebidas mais

40 °1°

21. l<.lem, iuem, de 3" classe, liGença
InlPoStO annual

150$00u
200$OOD
80$000
80$000

V(":l,denelo bebidas mais 25 010.
Q
1 Queijos (vide casas ou depositos de)
2 Idem, l11ercael0r, licença. mensal
R
1 Refinação de assucar, 1iC('lna
Imposto annual

lJ000
200$000
300$000

2 Refinação de sal, li0ença
Im posto annual
:3 Hcfrescos ou sorvetes (vide casa de)
4 Ht'logio (mercador on concertador de) (vide
D'll"l-Ves)
-, lenh;cleiro ou estabeleéimento para briga de

100$000
150$000

gallos, licClnça
Impo3to annual
(j H,eprcsentações (vide escriptorio de compa
nhias etc.)
7 HoulJas feitas (mcrcador .<le) (vide vende
dores ambulantes)
8 HE'alejos ou outros instrumentos tocando llas
ruas, estl'adas e casas e dos quaes -sejamuu
'£é1'idos lucros, licença

200OOO
300$COO

50$000

s
1 ,Safroro (pal'aextl'ahir dentro
do Racio, em
te:t'1'0n'OS não aforados, para fim commcl'cial)
lieença annual
2 Idem" idem aforado ou mercador de saibro
Imposto .anfiual
3 Salsichar:a, licença
Imposto anllual

100$000
25$000
150$000
150$000

I

--

---- -------------------------------
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4 Sapataria de ]a classe, licença
Imposto

anilJual

fi Idem de 2a classe, licença
Imposto annual

G Idem de 3' classe, licença
Imposto annual
7 Idcil1 de 4" Classe, licença
Imposto allIlual
8 Serralheiro ou ajustador, licença
Imposto anDua1

9 Sirgueiro

(officina de), licença

Imposto annual

10 Soldador (officina de) licença
Imposto annual
1,1 Idem, ambulante, licença
Imposto anlliual

12 .sociedade Anonymas, Mutuas, com sorteios,
licença
Imposto annual

250$000
300$000
130$OQO
250$000
100$000
200$OO
G03000
80$UOl)

GO$000
(;0$000
80)1)00

lOü,O()D
40,;:000
50,000

20:!'OiJO
20O"\O
300$000
500$000

T

30$000
30$000

1 Tanoell'o, licença
Imposto

anllHal

2 Taverna de 1" class,e, licença
Imposto an/Dual

3 Idem de 2' classe, licença

Imposto annual
4 'l'intureiro, licença
a) de r -classe, imposto annual
b)

de 2" classe, imposto annual

c) de 3a cla,t;se, imposto alliThual

5 'l'ypographia com üficilla de
enCac1CI:ltação
ou pautação, etc. de 1" classe, licença
Imposto annual

G Iclee de 2' elasse, lieenr;;a
Imposto annual
7 Torneiro, lieença

70$000
80$000
40OOJ
50$000
];)0$000

il50$000
100$000
70$000
250$000
300$000
150$000
200$000
50$000

30$VOO

Imposto an:nual
y.

1 Velodromos, frontõôs, ker;mesSies, tiro ao alvo
parques, ou outros estabelecimentos onde se

I
__
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vrndflTll pOlllrs (le ,jogo:,!
licença

-_

permittidos PQr lei
'

500$080
400$000

Imposto annual

.) Vendl'dores ampuümtes (mascates) vide mas
('atos)

3 Venda de hanha, à,o outro :Jluniclpio, cada
l$.j(1i)

cem kilQS

.J: ;Id<'m de pre$uct:ü, por kilo
.J V cncledQves umbulantrs de gel}erOS ele 1 fi ne
c'(\sádade, que conclllúrem os :generqsCilll car

J,'Ql'in!la 0\1 animaes,

Dor

$100

tI;I}1estre ac1ianta

30$000

c1wmente

6 Ic1em, idrll}, idem ,que ('onduzirm os geill'el'Os

em cp&tas, lillccQs,etc I, por trimestre adianta
c1amente
7 Idem, dec1oes" fruct;a:s, cigarros ,e phosphoc
1'OS, licen.çu
Imposto por semestre
,8 Idem, junw aos circos, theatros tc. ,men

1;5$000
40$000
60$OÜÜ
10$000

salmente

9 Idem, de rOl,lnas f'citas e outros, arteta'Ctos l'iC
mrlhantes pelas rllfls OU em l(}J,:al dc'tcl?nina

do, lic\1;J<ça mensal
10 Idem de joias -em bolsas,

ça mcnsal

11

125$000
caixas etc,

licen

1 drm de sorntes ou refrescos, por 'semestrc

125$000
30$O'JQ

12, Idcnn de b Jhete" .cle 1010úas. (vide bilhetes de
loterias)

-i 3Vidraceiro, li<:ença
1m posto al1l111al
14 \T illl10s (vide fabrica de bebidas)

50$000
60$000

X

Xal'que

(vide deposito de)

2 Xal'(ll1eada, licen<fa
Imposto allllual

150$000
200$000

NOTA: __ Todos os impostos que llilO estlVe

r( m cIasifjcado nesta ta1)e11a serão cobra
dos de 20$000 a ;")00$000, As casas l(luçadas
e que no lançamento subequC',ltc tenham :me

lhQmc10 de elasse, mas não possm. s,er leva
dllS á classe i1ll1nec1iat,amente uperior, ,p,ode
ser lançadas com um augmento doe .lO a .50°\°

--=""1
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 3° Laudemios e emolumentos sobre transfereneias

de

terrenos

"

1 Apostilla nas' cal tas de data ou dominio, ex
pedidas de accordo com a Lei 510 de 23 de
Abril de 1918, nos casos de transmissão por
suce:essâo, pOl carta de 12.100 metros qua
drados ou fracção em terrenos do Rocio
:2 idem, idem, idem, no 'Quadro UrOUl'1'O, cada

]0$000

10*OOQ

1D metros de frente, na la zona

3 Idem, idem, idem, idem, na 2' zona
4 Idem, idem, idem, idslIl, na 3li zona
(Os terrenos do H.{lL'io div;cli:dos em lotes são

7$500
5${}üD

eqlliparados aos da 3n zona do Quadro Urbano)

5 Inscripção nas cartas de

data ou domi!ll'Ío,

expedidas deaccúrdo com a Lei 510 de \1918,
nos casos de ali'8naiLO 1)01' qualquer das for
mas permittidas em direito, nos 'terr,enos do

Roeio, por carta de 12 ,100 metrOs quadrados

15$000

G' Idem, idem, idem, idem, no quadro urbano,
10$0()0

por metro corrente de frrnte, na l' zona
í Idem,

idem, idem idem, i,clpm, na 2" ZOiD,a

ti Idem, idem, idem, idem, ;d'l"ll, na 3" zona
'-' Tdl'm, idem, idem, idpÚt, no,> terrenos do Ro- •
('ia divididos em lotes, por metro corrente de
fl'ente

10 Emolumentos ,sobre tJ'ansfer,encias ,de ,terre
nos foreiro-; do UNia, excepto

8uJO
4.$OJD

1$500

os divididü:s

em lotes, e sobre awrbação para legalizar ti
tulas das partes, 1)01' larta ou fracção

11 Idem, ideml, no Quiic1ro l'l'bê'dO, cada 10 me

15$000
20$000

tros ou fracção
1 Idem, idem, idem, na 2' zona

13$000
10$000

13 Idem, ldem, idem, na 3' zona

(Os. terrenos do Rocio divididos -em 'lotes são
equiparados aos da 3a zona do Qnadro Urbano)
14- liaudemio nos terrenos cl0 Bacia,
por carta
de 12, IDO metros quadrados ou fracção
25$000
15 Idem 110 Quadro Urbano,por metro corrn,te
de frente, na I' zona

16 Idem, idem, idem, na 2r' zona
17 Idem, idem, idem, na 3n zona

10${)OO

',\,'
-

 '-.'"
..;

...

8$000

4$000

TlI
.....
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:1 I

S 3d Renda dos mercados municipaes
1 Bancas para venda de frnctas, h'ol'f'aliças,etc.

aluguel mensal por 11lptro quadrado
..'
,2 ]3;Qj,.'C'a,<; Di,tra venda de peixe, l'nensàlínenfc,
por metro. qfládíoadó

3 Espaço Occu]1uelo ,pm fl'ente
jw'ln.;

proprios

loeatal'ios

mrtro n,IHldrfp

4 Gair)1as para

venda

.

de

àns boteq'uins,

mrnsalrmpnte

6. Ton("nho por kilo, aItIgueI
7 (uurt(l para venda
•

por

6$OOD
de
$O(JiJ

de quarto para

de verduras-

 fructas,

I

20OÜO
venda de poixe

C' geneJ;os ali'

2$OOO
30$OOf)

10 T deiln° purll. :fazendJ!s.,e. emc1hªntes, mnsal
50$000
1$000

lllPnte.

n ]'oreo vendido em pé por caheça

  6" e '7'" Renda dos mâtadouros munic:ipaes
QwulrlJ Urbano
B:ois abutidos,polleabeça
l)rpparo

Poreos ,abatidos, por <'ahea
Prrparo
YitelJafl abatidas'; por eaheça

Preparo
-G.ado lallige.ró c capr.ino, por cabeça
Preparo

eubritose

éarnejros,

até

.5$000
2$000
$OOO
1$000
-2$000
1$000
1$000
1$000

10 ki1o:s,

.por ('aber'à

,Preparo

$500
$300

'l'a.--::a espec' a 1 para a 8. Casr. de 11iserieor
dia ele a.ecordo com a Lei n. 8 de 10 de Maio
de 1900.

I
I

$:020

mentil'ios, I1lpnsalme11tc:
!) Idem para botrqu:m ou ílçoug'ue, mensalmente

Leitõ<Js,

Ii

mensalmt'nte

mensalmente

S. (llarto para

7$500

3*000
aves,

pm' metro qlladradÇ>
5 Orneros ele lJ uaqnf.l' nat.1ll'C<l'l, ah1guGl
ql1a'rtos, por ) Jd.lo mensálmente
Y0:Jocla mç,I,1flahllen(l.

5$000

2$000

I'

__
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Rocio
Bois abatidos, por cabe<;a

5$000

Porcos abatidos, por cabeça
Bois abatidos para xarqueadas, por cabeça
Porcos abatidos para fabrica de presunto

2$500
1$000

por dia

5$000

Vendedores de miudezas de rezes abatidasj

2$000

 8° Aferição de pesos e medidas
1 Balança decimal, aferição de uma
2 Idem de balcão,aferiGão de uma
3 Idem de pharmacaia, aferição de uma, com.

15$000
10$000

20$000

prehehdendo pesos e baLanças

4 Carroças para venda
de lenha, por metro
cubico ou fracção, aferição de uma

5 Medidas, aferição de cada terno
6 etro, aferição de cada U(ID
7 Pesos, aferição d:e cllida terno

10$000
12$500
7$000
12$500

S 9° Renda do cem'iterio municipal
Empreza funeraria, licença

300$000

Imposto annual

600$000

(Isentas as quo" fjzerem gratuitamlll,1te enter
ros de indigentefl mediante termo lavrado na
Prefeitura)
Carro funerario de IR classe, lice.nça allnual
Idem, idem, de 2a classe, li.c'ença annual
Sepultura simples por cincoannos
Ditas para cranças menores de 14 annos, por

30$000
20$000
8$000

6$000

5 aIlill>OS
Abertura de carneiroo e covas em terrenOil prQ

prios
COl1strucção de carneiros até 2m.

de altura

10$000
20$000

COlistruc(;áo de capellas,
mausoléos, com mais
de 2 metros de altura.e até 2 metros de lar
gura

Idem, idem, ide.l\'l, idem, com mais de 2 metros
de largura

Excesso de tempo de cinco annos para a conser
vação de inhumação nal!! sepulturas
geracl$

50$000

100$000

lf1''l
I

I

I

•

i

I

-
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OU car,neiros que não tiverem concessão per
petua, por anno

Exhumação

Concessão perpetua de eada urna funeraria

Idem, por cinco annos

Concessão d terreno para jazigo perpetuo, .taxa
fixa

Por metro quadrado alem da taxa de concessão
até 2m2 nas quadras 1 até 23

Idem, idem, idem .nas demais quadras

5$000
15$000
-0.00$000
25$000

I

II

50$000

I

I'

10$000
8$000

Excedendo de 2m2, até 4m2, nas quadras us. 1
até 23

Idem, idem, idem nas dffiJ1ais quadras
Idem, de 4m2, até 8;m2, por m2, nas quadras ns.
1 até 23
Idem, idem,

idem, nas demais quadras

Excedendo de 8m2, até 16m2, nas quadras ns.
1 até 23
ldettn, idem, idem, nas demais quadras
Excedendo de 16m2, até 32m2, lU'as quadras TIS.
1 até 23
Idem, idem, idem, nas demais quadras
Excedendo de 32m2" Ilas quadras ns. -1 até 23
Idem, nas demais quadras

S 10° Foros do

15OOO
12$000
25$000
20$000
40$0.JJ

32$000
65$000
52$000
100iflQOO

80$000

quadro urbano

Foro annual, cada Om,22 de frente

•

$050

,

S 11° Foros do rocio
Foro annual, por carta de 12.:::00 m2

5$000

NOTAS:
As fracções de cartas pagarão proporcionalmente
Os terrenos divididos' em
lotes pagam f.oro de
Quadro Urbano

 12° Frentes não edificadas e outras
1 Frente não edificada, casa
trucção paralysada

em ruina, cons

 muros na rua 15 de

jlJ[
li'

...I
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Novembro, elltrc l'uás Garibaldi e Ehit'nb Pe-

p;}:rm, por metl'.o linear, annrualmente
2 l&lem, idem, iªml nas ruas

li,l'alleo, Iiáchlt(iló e t:i.

tro linea" ,all)HJ.almente

5Ó$Q(jO

Barão do, Rio

Fráncisêó,por me-

'25${)(JQ

3 I.dm, idem, iclem, idem nas deiiiais l'uaS êlã
I" zona do ,Q!adr.o Urbano, idem, llem

"= F',r.nltes não edifIcadas ou 11ãó muratlas na
2a zona, em ruas pa viIliedfàda1 p01' Ílletro

linear, annua1menfc

5 Idem, :'clGIu, idem, (!ln ruas

não payi'úienta-

dJiS) por metro linear, annualmente

G ldeín, idem: ,t,ia 3'a' zorta., somenç

nas. rllil,

payimelltudas,pb'r metro linear, mnl1almenJ

. 5$OCJu

3Jd(r ..
"2\1\'000,

1$.000

fl} O imposto cobradO nos te1mos das t\linea

1 a 3 será rE'sfifu;i1b integrlmente aos pro-

prietarios que ate 91 de Dczenihro de 1923"

iníciarem a constrLH,:câo de predios Inos terrenos assim taxad9.S;

.

h) , Não inciuem iio imposto das alineas 1 a

.G as frentes muradas dos terrenos onde exis

tem, h'ospitaes e a:;;ylos; as rentésabs te'J.'

. ,relÍOS: reimlHlJntes 40 pr'ólóügamnto d'as rt\as
existentes

ou pl'ojectadas,

longamentos orem

quando esses pro

cedidos

grat,nitwue,nte

pelos propriHiMo!',' tltl ¥odI'i-pse clurlüHe'
prazo de ;; annos a contar dessa cess&Q i.

o

. as

frentes de ruas nãb abrrtas de terrenos di,t
dos em lótes C?P1, J,?ll:mtas. ap,prpyadas ante
1'101'1nen1C á Tjci li. B89; as frentes até 11m,

nós lotes que tivPrem edifica"ões feitas, .alttes
da I-lei n° 413; os jardins fechados com gradis
de ferro ou de madeira artisticamente tra

balhad,a, a juizo da, hefejt.l,J.ra

7 PredioiS 'I;>em nll:\tibandae seincalhu, na. ;rua
15 de Novembro, entre ruas Garibaldi e Eba-

no Pereira, metro linear de frente, annutmente
8 Predios ,!;\'}1ttpl atiõant1ae úOln 1J'tllllla, idem,
idem, idem a
9 Predios ,SBm plà'tibanda e SBm câlha 'lla,s "de-

mais ruas da 11 u zona, Ílitlrttullmente, por metro

30$000
20$.OQO

1-"

-\1

I I

, jl .

I

I

I I
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''I.

!

'1'O$MO

litlar

10 Pt'ec1ios sem pJatibandas e om calha, idem,
idem, idem
11 Pl'cdios sellTI platiband-a ,ou Sém calha ou não

II
'I

5$00D

l't'borados nas domai:> ruas pavimentadas do

Quadro Urbanó;t por metro 'litieâi.' eporallno'lo U3$(jOO'
.... ,1

 159 'Matricul'a el marca_ço '4evehiéulos
".





 .1.,

,

.

l'chiclllos '['ara cond'llcçZt' de passageiros
'



'-. .i"

p,Ú$QOV

1 Automoveis,annual,mcJJte
Placa

i I
:

Matricula

J

5${)OO

,5$000

2 )3icyclc.tai\, annualmclltG
Placa

;3, Carros de llluituc1 ,ou paJ:t\Gu.larp1 (l * rodas,
annualrom)Je,

Placa

4; Idem, iclrrp, ),(fem çlc 2 l'oda",a:n.rlllaimente
J;>laca

;) Idem eo.m ror),afl ile 1;JQrl'aéha" tracção animal
annualmente

2$000

1Q$QOO
:2'$00p

S$QOb

2$000

5'$000

2$000
30$000

Placa

6 ::\fotocFles, annualmente

2$000

P,laca

rehiclllo3 para c.onclllcção de çargg.s
..

7 Auto-caminhões, annuaJ'meJJte
Placa

8 ra)'rillho ,de mão on C\àrroninha, mfnua:1nlC1ité
I'lhca
!) Carroças de 4 l1odas, q,11nuaJimenté
Placa

10 Tilem (Ir 2 rodas, annualmente
Plar'a

1'1 'J'l'icycles, annualmellte
Placa

] 2 Carroas de '('olon'Os empregadas no. transpor
'te de productos de sua lavoura,' 3nmralhle'.tlte
Placa

60$000

5$000

4$000

'2$000

TO$OOt.l

2$'500

5$000
2OOI)

15$-000

2$500
I

5'$000

2$000

13 Idem, idem, fazendo o transporte
mais

de lenHa,

QO$OQQ

Marcação

Vehiculos para conducção de passageiros
14 Carros de aluguel, {fada roda, annualmete
15 Idem, particulares, idem, idem

10$'000
5$OllO

17 ehic uI os para conducção de cargas

16 Carrinhos de' 2 rodas, tirad()s por um animal,
para 5cm.
ou mais de largura
de chapa,
2$000

cada roda, annualmente, com mola

17 Idem, idem, idem, idem, idem, idem sem moia
18 Idem, idem, idem, para 4cm. de largura de
chapa, eada roda annualmente, com mola
19 Idem, ide,m, idem, idem, idem, 'idem, li3m mola

3$000
3$Ol10
4$500

20 Idem, idem, idem, para 3cm. de largura de

chapa, cada roda, annualmente, com mola

21 I dttrn , idem, idem, idem, idem, idem, se,m mola

22 Carrinhos ou carroças de 2 rodas tirados por
mais de um animal, cada roda annualmente
para 9,cm.

ou mais

dé

largura

de

chapa,

com mola
23 Idem, idem, idem, sem mola
24 Idem, idem, para Bom. de chapa com mola
25 Idem, ldem, dem sem mola
.

26
2.7
28
2D
30

Idem, idem, para 7cm. de chapa com mola
leiem, idem, idem, sem mola
Idem, idem, .para 6cm. de .chapa, com mola
Idem, idem, idem, .sem mola
Carroças de 4 rodas, annualmente, para \l,2em.
de. largura de chapa, com mola
31 Idem, idem, idem, sem mola
32 Idem, idem, para l1cm. de largura de cha
pa, com mola
33 Id.em, idem, idem, sem mola

34 Idem, idem, para 10cm. de largura de cha"
pa, com mola

35 Idem, idem, idem sem mola

3$000
5000

1$000
2$000
1$500
2$500
2$000
3$000
2$500
3$500
3$000
5$000
4$000
6$000
5$000
7$000

""1i
.
1

1

.......,.,....",..

'I"::
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26 idem, idem para menos de lOcm.

de cl1apa
7$000

com mola

11$000

37 Idem, idem, idem, sem mola

 16 Emolument9$ não ;nduidos ,no paragrapho

3.

1 certidões negativas, cada uma

5$000

2 Emolumentos de certidões
fornecidas a re
querimento das partes, por linha
e mais por anno ,de QUS<:.!\
-

$300
2$000

3 Idem
deconc'essões requeridas
Municipal

a

Gamara
50$000

4 Idem sobre o valor dos contractos lavrados
com o Municipio, independente do respectivo

sello, até 100 :OQ()$,
pelo excesso de 100 :000$ até 1. 000 :0$
o excesso de 1.000 :000$ pgar
5 Id.m de vistorias feitas pela Directoria: de
Hygiene

6 Idem, por qualquer licença conced,ida

2°:.
,

0,5 n;.

0,1 °1'
2$000

pela

•

Prefeitura

:5lj!OOO

I

S 189 Mátricula de conductores de vehieulos é
carregadores
COt),dltCtOt"U de vehMulos

1 Carroceiro, para cC!nducção
na cidade, ma
tricula annual
Carteira
2 Chauffeur, matricula annual
Carteira

3 Cocheiro, matricula annual
Carteira
4 Exame de

chauffeur

ou

motorista,

5 Motorista, matricul;;t ólunual
Cltrte:I'O}

inseripção

5$000
5$000
10$000

15$000
5$OOJ
10$000
5$OOG
5$000

lO$OOO

r li

1,.J

I
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('arregadoros

5$000
5OOll

(j Carrf'gador, matricula alillHaI
Cartpira

'

Ciíes

10$000
$qOD

açaimados, matricula anllual

Chapa

I

S 20° Matricula de vaccas
3$000

Vaecas, matl'icula anllual

9$000

Caderneta.
.

 .210 Approvàçáo de plantas, rcenças p'ara obras, etc,
1 At)lhamellto

e llivéla'lllento'

cOllstl'TtcçiíO, além:

para qmilqner

da éblldnet;iío, cada 10m,

OLl fracção, nit 1 a Zün,a


11

I
I

lO$GOO

2 Idem, itlem, iuem, na 2" ZOIla

7$500
'5$OUO

4 Alval'á de liçença

5$00.0

3 ldr'lll, idem, idem, na ja ZOlla
;) Alldaimc..s1 )iceuça na,

r. zona" para casl1- d,e

Sóbl'êrdo, pUí.' scmc",tfeê pt'li' fi"etro t'orrentc

G Idem, idem, idem lã:fl! :r!;;'à"t Urreaspor me

2$000

tr.o corrente, e por semestre

H500

por semestre ,e por metro COl'l'Crito

1$'300

7 Idem, idem, na 2" zona, para ca.'lalesourado,
8 Idem, idelú, idem, para casas terreas, idem,
idem

9 Idem, idrm na 3a zona, para casa (1e :sobra-'
do, idrm, idem
G.O Idem, idem, idem parl1' casas t,cITeas, idem,
idl'm
11 Autos fO l'llec:c10s ás partes, por anto

12 Oertifil'ados de ali'lhamento ou nivelamento;
cadaulll

UI Condlcção, quando as parte,')' ni:ío ,a oif.er,C'
cerem, paiou aiinhannentos no Quadro Urbano

1$000
1,OOO

$600
1$000
1.$000

'MODO

'l-""lT'

I
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14 Idem; idem, no H,acio
15 1 dem, idem, para vistorias, afim de P"" xI?e
dido o "habite-se"
1G ApPl'ovação de plantas para construeção de
('asas ele a]vellaria, PQr andar
17 J c1em, idDm de madeira
18 Idem, idem, para muros, gradis ou balaus

10$000
5$000
20$000
),0$000

lO$OUO

tradas'

(Para as reformas de rasas, os emotumentos
srlo OS mpsmos dc ap:pl'ovação de plantas; pa
ra as revahluçõcs, serão ('obrados apenas 60°[°
As plat1tas 'Ultm dos emolument.os
respecti
vos, ,pagarão mais, de se110
(le verba e por
'4ecimetro quadrado, $040)
lD Emolulllcntos de vistorias fitas pelo Engr .
llheirQ ou pçlo pe'Ss.oa] da Fiscalização a n'
queriu1l'uto das partes, a]en1 da conducção
:20 Pl'orogaçilo de prazo para conclusão de obns
por lll'Z G por metro eorrente de frente, na

de

calçamento"

nus

ruas re

vestidas a paralle]epiped,os, para vaHas de lar
gnra maxima de 50 centimetros, por me: 1'0
linear

24 .1 dem, ül.em

em ruas

20$OClO

5$000
3$000
1$000

la ZOII]a

21 IdE'm, idem, dem, nu 2" zona
22 Idem, idem, idem na 3" zona

23 Levaltamento

I

ma.cadamizadas,

'por

111et1'.0 li 11 ea r

15OOO
7$500

(Para vaUas de maior lárgura
será proporcional)

o pagamento

 22° Venda de terrenos, etç,
COII('('s,;ilo

de

terrenos

(exers<;os)

no

qP'ld,'o

Ul'ballO, nas ruas calçadas a pal'aUelepipedos
ou l'C\"p.sbclas
a macudam
(pl'eo minimIJ)
Por centimrh'o corrente, na 'la zona
Idem, lIa 2" zona
I dem, lia ter(',l'ira ZOlla

(?oJas l'liaS nno

rcvestidas

o preço minimo

4$OUD
1$500
$500

é 50°1° dos da tabella supra Ilão sendo em caso

FI

I'

. __
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algum cobrado menos do que o Ivalor l:orres
pondentc a20 lcentlmetros)

2 Concessão de

terrenos no Rocio, 1)01' rll'etl'o

quadrado
(Nos casos de excessos occupatIos e de menos
,de 12.100 metros quadrarIos, as ctmccssões
independôm de hasta 'publica; o preço p.evcn
da é de $040 por mriro quadrado, sendo co
brados () impostos .desde
o tempo em rque o
excessoe:stá sen:êlo .occupado)
3 Antos fornce:i'los ás partes, por auto

$040

.1$000

4 Conducção quando as partes a não ôfferece
rem, para vistorias e vei'ificações dé terrenos
no Quadru Urbano

5 Idem, idem, no Rocio de -20$000 a
6 Emolumentos de veúficação de terreno, alem
da conClucção, no Rocio ou no Quadro Urba
no, por cada
7 Idem, idem, de tIuas em diaríte, cada carta
8 Idem, idem, quando pertencerem
os terre
,nos a mais de um possuidor, por' condonüno,
cada duas cartas
9 Idem de v:storias feitas pelo Engenheiro e
pessoal da Fiscalização, a requerimento das

20$000

15$000

15$000

'20$000

partes, alem da conducção

 23

.1,0$000
40$000

Plantas e croquis fornecidos pela Diredoria
,:Gerâl, etc.

1 Emolument9s para divisão

lotes, alem -do se110 -de

de terrenos, em

..<vci'ba e up-provação

de planta, por lote
2 Croquis .repr.oduzidos

10$000
10$000

::I Croquis ,nTto C,Únstantes de ,cartas e -deterre
nos já levantadas

20$000

4 Idem, idem de terrenos não levantados, alem
da verificação

5 Confecção de outras plantas
6 Approvaç:ão de plantas .de 'tevre.nos divididos
em lotes alem Idos respectivo.') elilol.uml'l1tos

...

40$000

50$000

2.0$000

1'>t-'

.' i 1

, I I 1
I

__
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7 Condueção g,ndo. as p,ar:tes; a. l)ão .0ffeI;ece

rem para divisão de lotes no Quadro Urbano

S Idem, idem no Roeio de 20$000 a
9 Autos fornecidos, ás partes, c'ada um

10$000
40$000
1$000

I

 26° Imposto de' Viação
1 Annualmente rio sobre
terrenos do

o valor v'enal

dos

Rücib, por metro quadrado

ao

preço minimo de

$O"W

s'27°' Taxa de limpeza pa,rticular
11 Casa de h1abitaçãó cbllectiva (hoteis, restau
rants,easas c1e pensão, casas de saude, colle
gios, tleatros, c'ltibs e cinematographos)
De l' classe, por mez

Pe 2°
De 3°
2 Casas
Cqas
de l'

classe/ por inez
eJ.asse, por mez
dé commercio, classe espeLJial, por mez
de commercio, fabricas e officinas, de
e 2" classes, por mez

3$000
2$.1)00

Idem, idem de 3", e 4° clásses, por mez

Idem, idem, de 5" a 7° classes por mez'
3 Casas de morada particulares,
por mez,

6$000
4$500
3$000
4$000

2$000
la

zona

Idem, idem, na 2" zona, por mez
Idem, idem ná 3" zona, por mcz, em ruas onde
for feito o serviço
4 Escriptorio por mez

2"$000

1$500
1$000

1$500

NOTAS:
1'{ão pagam taxa de limpeza particular:
a) as casas iantas do jmposto predial (Lei
n 330), excepto as casas Oel partes das mes
mas alugadas ,c das qpqS
01'\ pr.oprietarios
. au.f,4ram lucros;
b). os p;!iedio$ de
yalRr 10,a.tivQ
inferior a

12i.10$OOO anv,\lJ!.es.;'J (Lei n,.5.0S)

< I.

JJ

-
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 3'Oolmposlo de publicidade

Al1nuncios aereos e iI;tanta!1eos

por melo rie

proje.;çõt's luminosas em espaçá até Gm.

em
80$000

eada ponto da c:dacle por trimestre

Idem ambulante, CQndüzi(o 1)01' V.G:soaJ por

30

dias OU fracção
Idem de teree,i,ro e theatrps. çasa& de espectacu

los, salões, c\tfs, bQtquin,s, etc, um annur)cio
lior

anno

5$000

5:\iboo

Idem, idem em placas cada uma
Idem em pan110, papcl,madeira, parcele ou mc
tal, com os 'l1iz(nje: E;raniJ,e liquidação, gran
de queima,
e outros
dizeres
semelhantes,
Ilas
frt'ntes
das
çasa$
 ,estabelecimento;:;

1$50l)

comlllerca,cs) por. fnez QU fracçã,O, e Ptlr m2
Idem ou quadro para ,ann\1nGi.os ou pàra carta"

50$000

zés, nos Jogares em que o Prefeito Permittr
en espaço de 1m. 1)01' 1m , sendo de pin
tura artisticamente trabalhada, por mez
Id'cm, idem., etc. seu do ,em papel commum c tin

2$QOO

ta, etc '\ tambem commum, por ,meZ
Idem, eleetrieos, sendo fixos, por mez

10$000

Idem ou reclames em bonds, devidos pela çom
panhias ou emprezas des(>es plesmos bonds,
de cada bond em circulação, ]).01' all;nÇl
{Comprehendidos todos os letreiros in temos
nas carros,

menos

nos vidros

5$000

200i)O

lateraes e

nas frep'tes anele ;não 5<:1;110 peqnittidofi qualquer que seja seu fim)

,

Idem nos bOildi3 na parte externa, cada ammn
cio, por dia
Idem, idem, idem, annualmente

$500

.,10$000

Al1nuncios on reclames em bonels espeeiaes, ca
da bond por ,dia

5$'00:)

Idem, de cspectaculos em véhiculos ou animaes,
por dia

3$000

Idem, ou l't'clame em bicycleta' ou ti'ipodes, por
mez

Iuem, idem, m carroças ou caminhões-, por dia,
Idem, idem em carros e automoveis, por dia

10$000

2$000
5$000

I";;"'"
..... " 'I

I
I

--
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Cu ['taz ou 1L\uncio, ll'tl'el1\O OUi l'rdlame enipa

.1

pel até 1m. pOr bn. eolloéàdoem pontos. pel'.

mittidos 'cada. um
ld<'tn, idem,- excedendo em quaquer das

$500
dimen

sÕes em pontos ilPl'mittidos; 13uda um

1$000
$020:

Idem, idrm, distri,buidos:, cada úm

(Este impostQ-:;;er:fi cobradA mediante çarün

bação G lllvn.êração .feits

'plil Prefeitura,

e prevalecerá pra gpalJIUeJ; qu.e seja \> perip,

do do ex,erc'icio, e

será deyiço pÓ,r todo

e

qualquer cartaz {âfixa,do ou distribuidq, flm7

hora rm su0:sütuição
qutros emblemas)

élo;; illll tlizados"

l:lU

Emblemas càin $[jli'encia TI/la excÉ'déndo de 40' em.
cada um p'or arinb

.

I dem, idem, com mais de' '40 cent. de saliencia
cada um, p'OI' 'annó

l,etreiros, pÚicás ou tabolétas coirr letreiro e Sem

20$000

50$000

'sáli'en('ia nas pái'edés ou humbraes das :casâs

até 30 em. por 40 cm. por anno
Iclenr, idem, excedendo a esse
limite, mais por
centimetro quadrado

5$000

$0:10

,I

Idem, OU tabo.le1já.'.iHn'ri 1étreil'o, .:figura óu ,e'mbIc:.
ma nas pl'oprias casas,
até 40 centimetros
de largura até 5 metros de comprim(l'üto, 'an
nnaImente
Idêm, exced'Jndo a esse limite, mais pOr decime
tro quadrado

Ideni. idem, sendo ellí sf.'lntido transversal ás pa"

I

\

-10$000
$050

redes até 40 centimetros de saliencia, annuáI
nicnte

20$000

Idem, idemexeedendo de 40 centimetros até 80
centimetros, annuaImente

Idem, srndo em globo de electrieic1ad'e, pai' atino
Idem, atravessando 31 r11a de lado ou lado,. por mez
Idem, sendo illuminado em arco ou outra (filaI.
quer forma. por anno

Idem, idem, por mez
Idem, placa ou taboleta: com letreiro, figura ou
nblema nas paredes Iateraes das casas, mu-

30$000
20$000
20$000

100$000
15$000

IY

,U
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ilos ou parte. vlsivel
de ter;l'eno,
té 1m.
por 1m .Jpara. caÇla annupci.ante, I anllualI)1.ente
I'dêlli, idem, excedendo a essas dimensões, cada,
annuncilj.nte,' .annualm.eute, por.< mZ excedente
Ird€lm, idem, send:o em. postes, annll!!-lmente
Flaca de .metal, marmore, vidro ou ;material, in-..
dicativa de profissão
ou designação de firmas e outras,de companhias
ou mnprezas
de s.eguros côntrlÍ Jogo ou de vida, collocada
em predio, paredes ou "m1.uos, de 'cada plàca

por anno, até'0,30 x 0;30

Idem, idem, idem, excdendo de 0;30 x 0;30
Idem em .C'scriptorios de' advogadqs, medicos, en
genheiros, tabelliães, escrivães, etc.
(O contrbulJ,te que tiver. pago. o impos.to de

10$000
5$000
50$OOU

5$000
10$000
120$000

esriptorio pagará somente 5$000 ou' 10$000
con,forne a ,(1.imensão da p,laca,)

Alv.ars de licença par,a empreza de anm1'll'cios

Heclames eI)1, q\ladros colloeadQi,

em pontos da.

via publica, por mez, cl).da. um, até 2m. POr. 2Ill.
ldelllj idem, excedendo dessa dmen.são, por m2
excedente

Agua raz, por caixa
Kerozene, por caixa
Gazolina, por caixa
lbg'uetes sem flexas e bombas, por kilo
}<""oguet-es comflexas. Et bombas, por. kilo

Polvora oud,yuamite; por kilo
:F10g1.1etes com flexas, por kilo
Fogos de ar.tificios em grandes volumes, metro
Fogos para salão e. outros não classificados, kilo
BOllhas' de pflpede, kilo
Alcool nacional que entrar. nó Municipio, pipa
Aguardente q-qe .entrar no 1\1lUnicipio, por pipa
Formicida, por kilo

lOutros inoflammaveis não classificados,'ex0epto

1100$000

10$000
5$000

1$000
.$300

$500
$.0-1:0

$150
$100
r $200
2$000
$200
1$000
6$000
6$OnO
$050

os destinados a"industrias ,no' Município, :por
kilo

1$100

J1
I

I:,

RESOLUÇOES

RESOLUÇAO N° 32
o Prdeito Municipal de Cllriyba, Capital do Estadv
do Paraná, faz saber que a Camara lV1Ll',lil'ipal em sessão
de 19 do corrente, indicou o sE.'guinte;

Fita o Dl'. Pl'efE.'ito autodzado a conceder permissãv
á Sociedade Anollyma "A Standard Oil COlllpany of Bra
sil" afim de installal', nesta cidade, reservatorios 5ubterra

neoS para distribuição de gazolina, devcilldo essa installação
obedecer as condições que julgar ncessarias para a segu

rança e commodidade Ímblicas.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,
tal do Estado d.o Para'ná, em 29 d Abril de 1922.
J.

MOREIRA

C'dpi

GARCEZ

P llblícada nu Secretaria da Prefeitura l\fumricipal de
Curityba, Capital do Estado do Parallá,em
29 dê AbrIl
de 1922.
Claro Cordeiro - Secretario

nlESOLuÇÃO No 33
'o Prefeito i\[ullieipal dE.' C'urityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal em Sl'S

são de 28 de Abril do corrente anno inuicou I) seguinte:



__
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__

Fica o Dl'. Prefeito autorizado a mandar cancellar os

la n('a!ll('llto feit,os cm virtude do disposto no art. 21 da
Le('.l. 469, de 28 de Outubro ele 1916, já revogada, e, bem

assim, a restituir as importalleias arrecadadas, no COlTPn

te eXl'cicio, e provcnientcs do imposto ele ,casas flcm pla

tihandas e guia'> sêni ,pa:'l\,\e() \los Gntri\)uintes Clue, até

31 de Dezembro e1:o conente an110, editicarem p1atibanda
ou cOll.'ltruireii}l passcio á frO'nte de snas pI:opriedades.
Palacio da Prefeitura :i\1unicipal de Curityba, Capi

tal do Estado elo Paraná, 'em 4: de :Maio de 1922.
J.

Publicada nu

MOREIRA

GARCEZ

Seerctaria da PefcitU1'a ::.'I1ul:1'icipal de

Curityba, Capitaf do IE,stado

do lí'a,raná, em4 de Maia

dtt 1922.

maro Cordôiró - Secrctario

HBSO'hUÇ'ilO N" 34
o Prereito .Jlmlidpal de 011rityb, Ctipital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Iunicipal em ses ..
são ele 28. de Abril dQ cQrren.tG anno indicou o seguinte:
Fica o Dl'. Prefeito autorizado a mandar callcellar o
debito ,lc AlnvabjI'>,i.], t\nnibal Pires & Cia., e de Pe
dro Falce, provenicnte' de impostos sobre emprezas funeru
r1as e (L. fixar as pr.tlç.ões quc dev.eI;ão rccolher aqcofres

.Jll,lnicipaeS., qua!11to ao àeb,ito

a \Lue estão obrigados por

contl'acto.

Palacio da Prefeitura l\Íunicipal de Curityba, Capi
tal elo Estado do Paranú, em 4 de 1\1aio de 1922.
J.

MOREIRA

GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura l\Iulllricipal de
Curityba, Cal?it,al do iE'l>.tado do Paràná, em 4 de 1\1aio
de 1922.

\"",.
"I
11
11

:1

'
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l{ESOLUÇÃO N° 35

,I

o PrrfQito I1llli('ipal dr Curity!Ja, Capital elo Estado

!1

do PUI'aná, faz saber' que a Camara :l\lunicipal em sri>.

llão de 29 de Abril do corrente anuo, indicou o seglànte:

I

F'('a o Poder Executivo autorizado a approvar pro

jcrtos para a construcção de predios com dois pavimen
tos,á rua 15 de Novembro, nas quadras onde uão houver

sob1'ac108 com mais de um anelar, e a fornecer o couve.
nelltr alinhamento.

Palacio da Prefeitura }lunicipal dc Curityba, Capi.
tal do Estado do Paraná, cm 4 de Maio dc 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada !la 8ecretal'Ía da Pl'efeitura MUlll'icipal (lc
Curityba, Capital elo IEstado
do Paraná, em 4 de l\fuio
de 1922,

Clm'o Cordeiro _ Secretario

HESOLUÇAO N. 36
o Prefeito l\luni('ipal de Cnrityba, Capital elo Estado
do Paraná, faz saber ql!e a Camara :Municipal em se.;
são dr 29 de Abril do corrente anno, indicou o seguinte:
,

,

Fiea 'Ü Dl'. Prefeito autorizado a conceder a Humber.

,

to Carnasciali ou á filma que organizar, isenção de irnpos
tos municipacs, pelo prazo de ci'oco annos, para 'o estabe
lecimento dE' uma fabrica de moveis de modeira recurvach:,
nesta Capital.
Palaria da Prefeitura Municipal de Curityba,
tal do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1922.
J.

Publicada na
Curityba,
de 1922.

Capital

Secrctm-ia
do

Kstado

MOREIRA

Capi

GARCEZ

da Pl'efeitura l\1ulll'ieipal de
do Paraná,

em 4 de raio)

Clétl'O COl'deiro _ Secretario

1,1

 I
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o Pref'c.itol\Iunicipal de Curityba, Cap:tal do Estado
do Paraná, faz saberqtie a ('amara Iunicipal em ses
são de 3ú de Outubro do correntl' anJl0, indicou o seguinte:
Fica o Prcreito antorizado a conceder iscnão a Al
£1'('£10 AriEo, prl0 prazo de ónco annos, elo;; impostos fil'\!
i1w',d{1l11 snbr{1. a f>ua fabriea de ,erystae. lapidados e esp0

Jh'clS biEunt(><i, sita á rua S. Francisco n. 27.

PaJaé'Íü cla Pr'cfeitUi.'u Muni\."ipal de. Curityba, Oapital
do E.taelo do Paraná, em 31 cleOh:Jtübrô de 1922.
J.

MOREIRA

GARCEZ

PnbJica:c1a na Sec'retm'ia ela Pl'efeitura l\IUiJ'icipal dr
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 31 di.' Ontübl'D
ele

lD:22.

Cldro Obrdeiro - Secretario

f .,
I

I

I

.1

11

"I

DECRETOS

DECRETO N° 1
"I

O Prefeito l\Iunieipal de Curityba, Capital do Esta
do do Paraná, usando da aüorizaçlio contida na 1c"01u
ção n° 3D de 13 dr Agosto do anuo proximo findo e atte'11
dendo ao rcqnerido pelo SI', Francisco Antonio da Costa
Xegueira, reo]ve f)'bJ' i I' um c'.reelitp extraordinario no va
lor dr um conto (le réis (Us, 1 :000$000) pam attende:'
ao pagamrnto da i':Jdemnização, a que Q mes;mq e seus fi.

lho,; tf;Ul ,d inito de aCl:ordo oom o ü'rmo a ser lavrado nes
ta Prefeitura, pelos prejuizos ,oel:asionados no terreno dI'
ma pl'l'priedade,o;;to á rua Viscondq de Nacar, de"ta Cn
pital, rIn consrquencia elo prolongamento da Alallleda D.
l"abd, donde resultou o fe('llamento de. uma parte elo an

tigo CPIn', 110 elo Bigorrilho, em o qual essa propriedade
tinha srrvvclão e que dei5de o anno de 1913 ficou assim

prejuc1i:'acla,

Pa)aco d,a Prefeitura }Iunicipal de Curityba, Capital
do Estado dq Paraná, em 311 de Janeiro de 1922.
J,

MOREIRA GARCEZ

-DECRETO N. 2

O Prefeito }Iunicipal de Curit;yba, Capital do iEstado
do Paranú, considrnmc1o que em face elo processo instml
Itáda a 'pec1ido desta Prefeitura, sobre o accic1ente no tra
balho sotüido pelo operaria José Alves do Nascim€rllto,

I

1I

.1

I:I,.!.

f..
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roi avaliada. em um cont6 seiscentos e vinte mil réis
(1 :G20$OOO) a indeml1ização a que o mesmo accidentac10
tem direito noo termos das disposições da I.Jei Fedrral n°

877.4 dr 1;) de J CJneiro de 1919,' e tendo em vista que o 01'

çammto yigrnte não çonsigna. verba para essa de5pesa,
r8301ve, "ad-refer8nchwu" do Poder, Legislativo, abrir um

rredito rxtraordinario no valor de um conto, setecentos
e oito mil r trezentos réis (1 :708*:300), para attendrl' ao
pagamento da referida indcmnização, ilJclusive custas (10
rrspec'tivo processo.

Palacio d.a PrefeituralVlunicipal de Curityba, Cap:
tal do "Estado do Paraná, em 11 de :F'evereiro de 1922.
J. MORElJRA GARCEZ

DEémETO No :3
o Prefeito ::YItmicipal de

Curityb'a,

Capital do Esta

do do Pal'imá, t&ndó em vista -que, não obstante figurar no
S 31 do Ill't. 10 da Lei orçanléntaria vigente a quota dú
vida pela Tlil' Sdut:!t Braziliwj Hailways Co. lJtd., nos

termos .c1ô

SCl contráéto

para o serviço de bond" desth

Capital, :;50 foi consignada a "el'ba para attendcr ús de,
pesas e6111
a respectivü Fiscalização e considerando que
a me;,':ma C'6;mpánhia já rec,ol!tru aoS crifl'('s do rrhesàuro
lVIúni-:-ip'a1, à primeira pí'estação ela contribúiçHo a que está

assim obrigadà, resolve, "ad-rderenclunl"

do Pouer Legi,.;

Jativo, abrir 11m ereclito extraorc1inario no valor dr

.

.

.

4 :111$6;;0 (liwtro eontos eento e quarenta e um mil scs'
centos e eÍ"J'eoenta réis), para attencler, no corrente exeI'

ricio,

ao pagamento

do

Fiscal ele

Bonds,

nomeado pOl'

AC1D. -nº (j dr2 de •. Jallriro do corrente anno.

Palacio da Prefeitura nlunicipal de Curityba, Capi
tal do Estado elo Paraná, em 13 de F'evereiro de 1922.
;J.

o

MOREIRA GARCEZ

8t1lJs'titnto em exercicio do Prtfcito }Iuuicipa1 elê

Cm'ityba; Ca piDal dô Estado da Pal'aná, resolve proroga t'

, '1'"1

I

__

5})

at& o dia ;) de l\lH'il pl"Qximo. vindouro, o prazo para

{obrança dos impostos

I

a

e taxas cuja rpoca de pagamento

trl'mila hojr.
Pa!ul'io da Prêfeitma ME'dicipal dê Cnrityba, Capital
do. ;ffi.'Rtaüo do Pa ranÍl,em 31 dr ::.\Iarço de 1922.

I

, I

JOAQUIM AUGUSTO DE ANDRADE

'tmCRE'l'ü N" 5
o Prefeito }Iunic:ipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, eonsiderando (pIe é de real vantagem para o
J\IUlliópio lhar cio direito de opção na transferencia
elo
predio ito á rua ('ommeitldador Araujo n. 105, requcri
da pela Sra.

Angolica Smmnska, resolve adquirir ü mes

mo immovel para o Iunicipio, 110S termos do elespachl)
e,xarado na prtição sQb ll.

1-1-40 "de 16 do corrente, abrin.

do [Jara e!;;e fi 111. "ad.refrrendum" elo Pod,e,r ':tJegislativo,

o ç'l'ec1itQ. ext,ra01;,cli,nario de 50 :000$000.

'

'Palaeio ela Prefeiturà MUll'i<:ipal de C\!l'ityba,
ttil do li}::;tado (10 Parllllá, em 18 de :l\faio de 1922.
J.

Capi

MOREIRA GARCEZ

DECRETO N° 6
o Prefeito )Iunieipal ele' Curityba, Capital do Esta
do elo Para,tJá, usando cla áutotização contida no art. Ulll
co da Lei n. 60-!: de 4 dp ::'\laio do corrente anno, resolve
ahrir

um eredito extL'aOl:dinavio de Rs.

5- :OOO$üOO(cineo

<tontos Ide 1'6i5) _para..attPJlcler ao pagamento da l(Jquisiç.uo

dc."plaf$us para, matrie.nla de vehioulos e llumerac;ãode
jazigos.

Palaeio da PrefitUl'a Municipal de Curityba,
tal do Et;taclo do Earaüá, em: 15 de;.JnUlO de 1922.
J.

Capi

MOREIRA GARCEZ

t !
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DECRETO N° 7
o Prefeito ::\íu'Jieipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, tendo, em vista a insu,fficiencia da "Verba con;;i
gnada no S 23 ,elo art. 2,° da Lei orçamcntaria vigente, e
1l"'ando da autorizaço contida no art. 2° das Disposições
'rransitorias da nlcsma tei, rcsólve 'abrir um credito sup
plt'meon'tar de duzentos contos de réis (200 :000$000) á ver
ba Obra Publicas.

Palacio da

Prpfeitura

:i\Iímiçipal

de

Cnrityba,

Capi.

tal do Estado do Paraná, em 11 de Agosto de 1922.

j. MOREIRA GARCEZ
...

"

r

DECRETiO, N° 8
o Prefeit9 Munieipal <.le Curi(yba, Oal)ital do Estado

do, Par'aná, te'll'clo pm vista 'a melhol' convpnipncia do servi

ço, resolve alterar o horal'io do expediénte da Prefeitul',l,
o qual, a partir de 1° de Setembro
proximo vindouro,
passará a ser das 12 ás ,117 JlOras; revogadas as disposições
em 'contrario.
Palacia

da Prefcitura Municipal de Ourityba,

Capi

tal <.lo Estado do Paraná, eJn 28 de Agosto de 1922.
J.

MOREIRA GARCEZ

DECRETO N° 9

O Substituto em exercicio do Prefeito Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, resolve prorogar
até o dia 7 .de Outubro proximo vindouro, o prazo pam
a cobrança dos impostos e taxas cuja epoca de pagamento
termina hoje.

Palacio da Prefeitnra MUI.licipal de Curityba, Capl
tal do Estado do Pa!'ná, em 30 de Sete:mbro de 1922.
JOÃO

ANTONIG XAVIER

''"l

I 't
I

I
I

I

'I,
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DECRETO! N° lO
o Prefeito ilIuniçipal de Curityba, Capital ,do Estad,)
do

Paraná,

usaüdo

dás

atti<bl1i<5ões

de

seu

cargo,

Decreta:

A l't.

1° __ A cobrança. dos impostos e taxas cansignu.

dos !lOS 9

1°, 2'0, 4°, 8°, 10° a 15°, 18° a 20°,26°, 27",

29° e aoo, (lo art. 1": ;da ',Lei orçamentaria n° 608 de 3 li i:
Novembro de 1922, e para o exercicio de 1923, será eEc ..
ctuada !lOS seguintes mezes:

JaJeiro

Matricula.ele auto.moveil'l e carros pal:a o tramsporte dc'
pessoas.

Janeiro e Fevreil'o

'Jl urcaçiioe matricula de vehiculos para conducção de
carga5. l\Iatl'lcmla de chauffeurs, cocheiro,'; e :carrrgadores.

'Matricula dE> "C'iies e' de vaccus.
calçalllPllto.

1" prestaçiio da: taxa

de

Prestação unica do imposto sobre guias sem

passeio,. Casas em ruina, frentes não 'revestidas, obras não
concluidas e casas sem platibandas.
Março

la j)l'estação do imposto sobre frentes não rdifiradull.

1" prpsta<;iio da taxa de limpeza particular.
Março e Abril

la prestação do imposto de Commercioe Officinas do

Quadru Urbano. e Rocio.. Prestação unica do imposto de
puhlicidade' e aferição de pesos e medidas.
Jttnho

Imposto de Viação e Fóros do Quadro Urbano e Rocio.
J1/lho e Agosto

2" prestação da taxa de calçamC'ilto.

'-'

_
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Setembro

2" prE'sta<:JlO da taxa de limpeza particular. 2" prrsta
ção, do imposto ,sobre frcHtf. não edifiuadas .. 2a prestaçiío

do imp.osto de Commrl('O d Officinas 40 Quadro Urpanl)
e Iloeio.
Art'. '2° _ Revogam.se as clisposiõcs em contrario.

Palacio çla Prefeitura \[unicipal

de Uurityba, Capi

tulêlo E"t(Hlo do 'Paraná, rn1 2,7 dê Dezembro de 1922.
J.

MQREIRA GARÇEZ

DECREIl'ü,N° 11

o Pref.eito :.\IU:üiéipal de Clll<tyba, Capital uo"Estl1do
do Paranú, tendo rlH" . \'istu a insufficiencia elas' verbas

('on>'.igl;adas nos SS l:i e 23 do art. 2° da Lei orça:menta
l'ia

c1oe..\:el'ci.:io d,e 19+2, ecpnsiderando que os, sE;'rivos

(1 u(. ('Urrem por eSsu$ Tubrica ,da

"DcspPRa"

l\ão

pocl,em

i>!:T sacrificados sem gra:ve prej uizo para os interess:es, do
),luni, ipia .e 11!1"1'11 acoll1modclac1e do PulüÍGo, resolve, "a.d
rrfer£?ndum"

ela Camara :'\1.unieipal, aln:ir os creditos sup.

plementul'es de nm conto r;etec:pl1tos el oitenta e ematro mil
setecentos e tl'].l'ta e spte réis (I{s. 1 :784$737) e de quin
zt' contos duzentos e neve Ji1a e dois mil t1'esentos e vinte

réis ,(Rs. 15 :292$.32{) ás verbas 1\latadqnro e Conservaão
de J arclins e Praç<.i!?, .respect\vamfJnte/
estabelecilas no"
citados .
Palacio ela Prefeitura :Munieipal de Curityba, Capital
do Estado .doPar!l,n, CIfl 31 de Jalll'cirol de 1923.
J.

MOREIRA GA'ROEZ

D:ECRETO N" 112

o Prçfeito Municipal de Curityba, Capital do Esta
do do Paraná, tendo em vista a insufficiencia da verba
consignada no  28 do art. 2° da Lei orçamenaria do excI'-

,,-.,

I "
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I.

ewlO de lD22, c usando ela uutoriza<.;ão eontda. no urt, 2°

das Disposiçõrs Tra'nsitorias ela mesma Lei, resolvÇl abril'
um credito supplrmclItar de quatro. contos .quinhentos e vin
te mil quinhentos e se1enta réi (Rso 4 :520$57ü) á verba
EVl'ntnaes.

Palaeio da Pl'l'feitnra Iullicipal ele Curityba, Capi
tal elo Es1ado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1923.
J.

MOREIRA GARCEZ

DEClfEl'O N° 13
o Prefeito l\lunicipai de Curityba,

Capital do Esta

do (lo Para! 'Íl, tenelo em viBta 11 ins}1ff:iciencia. da verhet
consignada no S 23 elo art. 2° da Lei orçamentaria. para

o eXfICi'C'io de 1D22, c usando da autm'izaão contida n,)

art. 2' das Disposiões Tl'aliJ>itorias .da mesma Lei, resol.
ve abr:r um. er,(l,liJ:,q. sunplemcntar elecrnto e cinco contos
oitenta (' l:i1ll miltlUJhentos c oitenta c dois' réis .
(Rs. 105 :ü81*582) Ú vrrba Obras Publicas.
Palacio da Prrfrit ura :Jil1lül.ipal de Curityba, Capi
tal rlo Estado do PUl'umí,cm :n de J ancir.o de 1923.
J.

MOREIRA GARCEZ

i: I

.}O .....

ACTOS

ACT'Ü N° 1

o Prefeito ::.vrunil'ipal ele Cul'ityba, Capital do Estarl<l
do Pm'allá, nomeia o
Sr. Benig'nD lúnla .T unior, ad llul

Cc ntaelcl' da Directhr',a elo 'fllPsourn :e C.o'ntabiiidade para
exercer o cal'go de DiJ'Pctor Contador ela Directoria
Contabilidade e Thesdul'o, nos termos da Lei n. 601
12 de Dezelnbro de 1HZ1..

Pala cio da Pref('itura Municipal ele Curityba,
tal do Est ,1(10 do Pal'allá, em.2 de .T aneiro de 1.922,.
J.

rl.J
de

Cap i

MOREIRA GARCEZ

ACTO N" 2

.do

o Prefeito J\lunieipal de Curityba, Capital do E3tado
f)r. A!ntonio de Barros, aetnal Di

Paraná, nomda o

rt'ctor TlJ.r'soureiro da Dil'(etoria do Theí';ouro e Contabi.-'
lidade ])ara exercer o c'argo de ThesoUT,ciro -da Dil'C'l'Íoria
de ('(,.Dtab:Iielac1e e 'J'he'iouro, nos termos da Lei n.

601. de

:12 ele' DC'zembro de 1921..

Palaeio da Prefeitura J\Iunicipal de Curityba, Capi
tal do E:>laelo do Paraná, em 2 de Janeiro de 1922, .
.

J.

MOREIRA GARCEZ

ACTO ..N. 3
o Prrfeito l\1uniripal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, nomeia o Snr.
Carlos Antonio de Asevedo,
actual Fiscal Geral do Quadro Urbano, para exercer CUlllU-
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lativamc']lr o cargo de Tnspeetor de Rendas, nos termos
da Lri 11. GOl de 12 de Dezembro de 1921.

Palaeio da Pref,,'tlll'a

:\fmüeipal de Curityba, Capi

.

II
I

tal do E:-:ÜldG do Paraná, em  de Janeiro de 1!)22,.
J.

MOREIRA GARCEZ

Aciro N" 4
o Prefrito funicipal ele' Cm'ityua, Capital elo EstadlJ
do Paraná, liame" a o Sllr. DI'. PauPü
Costard, aetmd
advogado do :Jlu' llieipio l)l}t'a exc rcr o cargo de Procura
dor } 'is{'al, lICS tc'rmos da Lri nO GOl ete 12 ele Dezt'muro
ele

I

I i

191.

Palaeio ela Preft':tura Municipal de Curityua, Capi
tal elo Es:taclo elo Paraná, em 2 ele' Janeiro ele 1922,.
J.

MOREIRA GARCEZ

AC'£O N° 5

o Prrfeito ;.Vfunicipal de Curityha, Capital (ia Estado
elO Paraná, 110111ria o SUl'. José Vecchione, para exercer
o cargo clt> Auxiliar elo Bc'carregado

i'Janunavri.."

elé 1 !)21.

do Deposito de In

nos frrmos da Lei n. GOl de 12 c1r Drzembr:)

Palacio c11 Prefeitura :i\Iunic'ipal de Curityba, Capital
do Etaclo elo Paraná r111 2. dI' .Janeiro ele 1922.
J.

MOREIRA GA RCEZ

ACTü: N° 6

o Prefeito M [lJl'c'ipal (le Curity1Ja, Capital do Estado

elo Pm'dnú, usando eias attrihuições de seu cargo, nomeia 'O
lll'. IIrlll'que ,Jouvr, para eXC'l'er o eargo ele Fiscal de
BOllds l Tclephon('<;, \lel'C'ebl'_ do 0<; \'rl1C'iu11entos de trezen

tos e rlrH'O'C'llta mil réis Jncll'ars.

Pa1<ll.jo da Pl'rfeituta I\ln:('ipal (lr Curityha, Capi
tal do Esta.lo do Paraná em 2, (lr .Jalle'it'o de 1922.
J.

MOREIRA GARCEZ

.1 '.1
."

:

__
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AUTO N° 7
O Prrfrito 1Iuniripal de Curityha, Capital elo Estad.)
do Paraml, rrsr:.l \'(' exonerai', apedido, o Snr . Felieiano
Hibeiro, do eRl'g'O ele Admi'l':strac1or do :JIatadouro.

Palario da Prefeitura lVIuniripal de Uurityha, Capital
elo Bstado do Paranú, em 4e JmICiro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

AUTO N° 8

o Prefeito 1Innicipal de Cmityba, Capital do Estado
do ParanÁ, nOlmeia o Agronomo
Ave] ino Hibeiro, para
('":;:rc('l: o cargo de Administrador do :i\Iataelouro, perel'
Lendo os vencimentos marcados em Lei,
Palacio da. Prefeitura Municipal de Curityba, Capitai
do E:,tado do Paraná, em 4: de J aneil'o de 1922,
J.

o

Frrfeito

MOREIRA GARCEZ

:.\1tI'Tic:pal de Uuritybn,

Capital

do Esta

do do P,al'aná, iltto)clcndo ao requerido pelo Snr.
J1'erreira dos Santos, lesolve exoneral-ü do ('al'go
Offiria: ela Seretaria da Prrfeitnra.

OSC<ll'
2"

de

Pahieio ela Prefei,tnra :.\lunieipal ele Cl1rityba, Capi
tal do Estaelo elo. Paraná, el1l. 3;- de J ane'ro de 1922.
J.

MOREIRA GARCEZ

AC'r,O! N° 10
o Prr[pi10 :\Iunicipal de C'mityba, Capital do Estado
do P1l'anál rrsolve Homem' o SI 11' ••J otto ('asac1io de Riolo,

para ('XPl'l'O' o eUl'go de 1nslw:.tor de J ul'rlinse Praças, pel'
cebendo

os vellcimelltos marcados {'tn Lei.

Palacio da Prefeitura :\Iuni';pa.l de Cnrityba, Capital
elo Etado elo Pm'allá, em 11 iele Pevercil'O elt' 1922.
J.

MOREIRA

GARCEZ

r
I' '
,

,

II ,
__

('di

lCTa N° 11
,

O Pl'rfeÍto :.Illllic'ipal(le Cm ityba, Capital do Estado
do Paraná, tendo elll vista a eOmlllll!.I'ieação c.onstante

do

oEtido .nO ;;1 rle hoje datado, feJa pdo Sm:. !Engenheil'l)
Dire(;tol' Geral, resolve exqnerar
o Snr. Carlos Coellu

.Juniur do eargo de nt'senhista da Direttoria Ç;lt'ral.

Palaeio da PrefEitura Iunieipal de Curityba,
tal do Estado do Parallá,em 8 de Abril de 1922.
J.

MOREIRA

Capi

"

I
I

I, I'
I
"

GARCEZ

Ac'r0 N° 12

do

:

I

1.

o Pl'efeito :Jlu ieipal de Curityba, Capital do E'itaQo
resolve llomear Tiara exereer o cargo de De.

f'aram'i,

senh1i"ta

da

Direetoria

Geral, .o Slll"

João Americo

d

Oli \'Cira, prr('rb(,lido O::\. yenrimentos mareados em Lei.

Palaeio

tia

Prefeitura

Illnicipal de

Curityba,

üa!J.i

tal do Estado do Paraná, em 8 de Abi'il dr 1922.
J.

MOREIRA

GARCEZ

AG'ra N° 13

O Prefeito :'IIllnieipal clt' Cmityba. Capital do lstado
do Paraná, attenc10.;'(10 ao requ( rido pelo Snr. Engenheiro
Civil Antonio J oa'quim 'Ile G\liveira FortES, resol\'2 rxo
neral-o) a ped,ido, do cargo

de Eng.enheiro Ajudante

da

D irect oria Geral.

Palaeio da Prefeitura l\Iunicipal de Curityba,
tal do Estado do Paraná, enu 24 de Abril dt' 1922,.
J.

MOREIRA

CapI

GARCEZ

AC'1'O N" 14
o

Pl'efeit0 :Jlunieipal

d('

Curityha,

Capital do Jsta

do dn PaI <má rcsolYe {'XOll t'l'a r, a pcchdo, o :::ln\'. IIcnl'iquc
,JOll\'P, do l'argO de F'isc.al de BOllds

e 'relt'phones.

Palaeio da Prefeitura :;Vlnnil'ipal de Curityba, Ca:)[
tal elo Estado do Paraná, em 24 de Abril de 1922.
J. MOREIRA

GARCEZ

"I J
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AO'l'ü )Jo 13

do

o Prefeito l\lunicipal de Cnrityha, Cúpital do EstarLa
ParRllá, usando da. attribnir:iles de seu l'argo, nomei,1

o 8ot11'.

II umberto ;\1 unhoz cla Rocha, para cxel'écro cargo

de J<'is,'al ele Bonels, pereebendo os y'encimentos de trezen"
tos 111 il réis mensaes,

Palaeio cla J?l'efeitlll'a l\lunicipal de Curityba, Ca'pital
ua Bstado elo PUl'uná,em 110 de l\Iaio de 1922,
J.

MOREIRA GARCEZ

AOTü N° 16
o Prefeito l\1unieipal cle l'urityba, Capital do Estado
(lo Paraná. r,('sol,,(,' cleúgnar par:a fazerem parte da balH'a
('xan1Í'1aelora para

o concurso de

guardas municipllPs,

a

se realizar no dia 22 do l'Ol'l'ente, no edificio do GYrnna,lú
Paranaensc

é

Escola Normal,

os

seguintes

func.ciouarios:

Bemigno Lima Junior, Dil't'êWr Contador, Carlos 'Antonio
de Asevedo, lnspector de R'endas e Fiscal GemI, e Urbano
Graciã F'ilho, Fiscal Geral do Rocio,

Palacio da Prefeitura '[unicipál de 'Curityba, CarÚal
elo Estaclo do Paraná, en 20 de l\Iaio de 1922,
J. MOREIRA GARCEZ

o Prefeito Municip,al de Curityba, Capital do Estad,)
do Pm:.anál resolvE' demittir a bem da moralidade do servi"
ço de F'isl'alização, o Guarda Fiscal 1"0 Fagundes dos
Reis.

Pala cio da Prefeitlll'a Munici,pal de Curityba, Capi
tal do Estado do Paraná, em 22 de Maio de 1922.
J.

M.oREIRA GARCEZ

)l'I
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AO'1'O W 18

r

o Prefeito lVl\l':l,jcipal d CllIrityba, Capital do Estado
do Paraná, Tesolve nomear p\lra exçrcer interinamente ;1"

fun,oçõEs ,de GnareIa Fis;:,al, (1 S11r. Aldericu Oordeiru Nrt

to, percebendo os vC'llciIne:l,ltos m,qreados çm Lei.

l'alaeh da Pl'efeitma .l\lunioipal de Curityba,
tal do EstarIa do Pa'aná, j'm 29 de l\fa io de 192,2.
J.

Capi

J

Ii

MOREIRA GARCEZ

'AOTO N° 19

o Prefeito :lV1unicipal de Cmityha, Oapital do Estado
do Paraná, resolve nomear para exercer interinamente as
fUi.1cções de Guarda Fiscal, o Snr. Gumercindo de Oli,.
veira Gotloy, percebendo as vencimentos marcados 'em Lei.
Palacio da l?refeitl1l'il Municipal de Ourityha, Capit<Jl

do Estado elo Paraná, çm S1, de :NIaio de \1922.
J.

MOREIRA

GARCEZ

I,

AC'1'O N° 20
O Prefeito :\Ilúlicipal de Ouri,tyba, Capital do Estado
do Paraná, resolve nomear para exercer interinamente as

funG\:ões de GuateIa Fiscal, o Snr. ::\lanoel Taborda Ribas
pero,ebcndo os vcn,cimentos marcados em L,ei .

. Palacia da Prefeitura l\Iunicipalde Curityba, Oapit:.tl

do Estado do Paraná, em 2 de Junho de 1922,.


J.

MOREIRA GARCEZ

AC'DO No. 21

.0 Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Parallá, .rcolve exonerar,
a pedido, o Snr. Alderieo
CordeÍl'b Netto, do cargo de Guarda ]'i50al.
1'alàcio

da Prefeitura l\Innioipal

de

Ourit:rha,

Capi

tal do Estado do Pam:l'á, em 3 de Junho de 1922.
J.

MOR:mRA GARCEZ

,1

1

__
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ACTiÜ N° 22

o Prefeito Iullicipal de Curityba, Capital do !Estado
do Paraná, resolve nomear para exercer interinamente as.
fUllcçüt-s de Guarda Fiscal,
o Snr. Leonidas
Cordeiro,
perCE'belldo os vellcinielltos' marcados em Lei.

PaIaeio da Prefcitura Mut:J'icipal de Curityba, Capital

elo E"tac1o do Paraná, em 10 de Junho .de 1922.
J.

'

MOREIRA GARCEZ

ACTO N" 23
o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do iEstaclo
do l'nJ'aná, ao ter eOll1tecimento do falleciilllento do ven.
l'ando ParàlH1ens Senador DI'. Francisco Xavier da Sil

'va, tmnalrdo ná mais alta ,consideração os relevantes ser
viços que o illustre. mo,rto prestou ao Estado e a 'este Mu
nit'ipio, 1'e501vr, como
c1emol)st1'ação ,\1e profU!il'o pezar
e em homenagem ao devotado patricia, suspender
por 3
rlias o expedirnte de,;.;ta Prefeitura e dete.rmina que du
1'antê 8 dias 8eja ,hasteflda a bandeira Nacional, em fU11,3
ral, ,t.'oediflcio do Paço Municipal.

I'alacio da P1'efciJtura MUlhicipal de Curityba, Capibl
rlo Estado do Paraná. e.lll 12 de J unho de 1922.

J. MOREIRA GARCEZ'

Acrro NO? 24

o Prefeito :ilttnicipal de Curityba, Capital elo ,Estado

(lo Paraná, tendo em consideração os bons serviços que
]1 r.

o

Pha1'maceutico ldg'al'd Stellfcld prestou ao 1\IUluiei

pio, no exercicio dos cargos de Cama1'ista e de Prefeito
::\lunicipal, res:olve, cpmo demonstmção de pezar pelo fal

lecimonto de tão pDestante C'onterraneo
oeeorrido hoje,
nesta Cidade, suspender o expediente desta Prefe'itura e

r
__
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determina que durante. tres dias seja hasteada a bandeiN
do EstaJo, em funeral, no C'difieio do Paço Municipal.
Palacio da P1'efeitura 1I11n;icipal de Curityba, Ca.pit;;l

do Btado .do Paraná, em B <1e Julho de 19.2,2.
J.

.

MOREIRA GARCEZ

AC.'DOr N° 25
o Prefeito, l\Illnieipal de Curityba, Capital do íEstado
do Paraná, resolve nomear para exerce1' interinamente a
fUlH'çÕeS de Guarda F'iseall o Sll1'. Francisco Grande, per
cebendo os vencimentos marcados em Lei,

11

Palacio ela Prc.f.eitura l\Iu'.}ieipal de Curityba, Capitd
(lo Estaclo do Paraná, em ,6 de Julho d(,J 11922.
J.

:MOREIRA GARCEZ

Acrro N° 26

o Prefeito }lunil'ipal de Cmityba, Capital do ,Estau')
do ParallJÚ, rCJ:>olveexoneral' .0. Snr .
earg'J de chauffeur.

Julio llomaniski

do

Pala(io da Preeitura Municipal de Cu.rityba, Capit:ll
do E"tado do Paraná, .em 12 ele Julho de 1922.
J.

MOREIRA GARCEZ

ACTO No 27

o P1'<.'£eito :\I.l111ieipal de Curityba, Capital do ,Estad)
do Pal'ann, resolve lJom?ar
o Snr. Olympio Gomes do
Valle, p!lJ a ex.C'reer o cargo ,de chauifeur,
percebendo os
veJleimentüs marcados em Lei.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
(lo Estaelo do Paraná, em 12 ele Julho de 1922.
J.

MOREIRA GARCEZ

.,J

I

.

