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LEIS
LEI N. 431

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 19 Fica o Prefeito autorisado a organisar o serviço
de assistencia urgente municipal, constituido pelo soccorro ás
victimas de sinistros na via publica e só por excepção nos
casos urgentes, em domicilio, a criterio dos medicas de serviço.
Art. 29 O serviço ficará a cargo de um medico director e
de dois auxiliares tambem medicas, além do pesscial subalternõ
que for julgado necessario.
Art. 39 Os auxiliares poderão ser os •medicos da municipalidade, mediante gratificação determinada pela Prefeitura.
Art. 4.° Fica o Prefeito autorisado a despender com esse,
serviço a quantia de hs. 30:000$000 (trinta contos de réis),
abrindo para isso os necessarios creditos.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrario.
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Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de.
Fevereiro de 1915.
Candido Perreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 3 de Fevereiro
de 1915k,

Claro Cordeiro—Secretario
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LEI N. 432

prestações trirnensaes, abrindo o PI'CfLitO para esse fim os necessarios creditos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de
Fevereiro de 1915.

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte
Art. 19 Fica canceilado o lançamento do imposto de calçamento relativo ao predio sito á rua Marechal Floriano n. 44,
pertencente a Irmandade de Nossa Senhora •desta Capital e
isenta do referido imposto de calçamento a mesma Irmandade.
Art. 2 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de
Fevereiro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 3 de Fevereiro
de 1915.
Claro Cordeiro—Secretario
LEI N. 43
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte
Art. 1° Fica o Prefeito autorisado a abrir o credito extraordinario de cento e oitenta mil réis (180$000), para completar, no corrente exercicio, os vencimentos do fiscal geral do
Mtadouro, fixados em lei.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de
Fevereiro de 1915.'
Candido Ferreira de Abreu

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

Candido J?erreira de Abreu

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

LEI N. 435
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciouo
a lei seguinte
Art. 10 Fica o Prefeito autorisado a contractar, annualmente, por meio de concurrencia publica, com quem mais
vantagens offerecer, a arrecadação dos impostos do Matadouro
e sobre vendedores ambulantes, tomando por base a media
da arrecadação dos ultimos tres annos.
§ 1 9 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, correspondente 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 dé
Fevereiro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Fevereiro
de 1915.
Claro Cordeiro—Secreta rio

LEI N. 434
A Camara Municipal de (oritiba decretou e vii sancciono
a lei seguinte
Art. 1° Fica eohcedido á D. Sophia Bittencourt, viuva do
feitor geral da Prefeitura, Manoel Bittencourt, o a xilio de
1:500000 (um conto e quinhntos mil réis), pago em tres

LEI N. 436
A Camara Municipal de Coritiha decretou e eu sanceiouo
a lei.seguinte:
Art. 10 Fica d o Prefeito autorisado a desapropriár por
utilidade publica pela quantia de 10:000000 (dez contos de

réis) conforme accordo anterior, feito a parte dos dois predios
que, na Praça General Osorio, esquina da Avenida Dr. Vicente
Machado, possue o Snr. Oliverio Cortes Taborda e a qual é
necessaria para o alargamento da referida Avenida, pagando a
indemnisação pela verba Melhoramentos
Art. 29 Revogam se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 3 de
Fevereiro de 1915.
Candido Ferre ira de A breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Fevereiro
de 1916.
Claro Cordeiro—Secretario
LEI N. 437

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei eguinte
Art. 1 9 Fica concedido a South Brazilian Railways Company prorogação por 3 (ti-eis) annos para o cumprimento da
ultima parte da clausula .89 e por mais 5 annos para o cumprimento das clausulas 9, 10 e 119 do termo assignado perante a Prefeitura em 1913.
Art. 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
Seminarjo e fazendo os bondes da linha Estação-Batél passar
na ida e na volta pela rua 15 de Novembro.'
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Fevereiro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Fevereiro
de 1915.
Claro Cordeiro—Secretario
LEI N. 438

A Camara Municipal de Coriliba decretou e eu sanccjono
a lei seguinte

$
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Art. Unico. Na disposição do , A rt. 19 da lei ii. 430 de 11
de Novembro de 1914, não se comprehende o cargo de Thezoureiro e outros, cujo preenchimento seja necessario ao bom
andamento do serviço; revogam-Se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritibá, em 6 de
Fevereiro de 1915.
C'andido Ferreira de Abreu
'Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Fevereiro
de 1915.
Claro Cordeiro —Secretario
439
A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte
Art. Unico. Continúa em vigor a lei n. 79 de 22 de Abril
de 1902, supprimida da alinea A do artigo primeiro a palavra
—actual— revogadas as disposições em contrario.
'Gabinete da Prefeitura 'Municipal de Coritiba, em 6 de
Fevereiro de' 1915.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Fevereiro
de 1915.
Claro Cordeiro—SecrëtariO
LEI N.

LEI N. 440

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sanccrnno
a lei seguinte
Art. 1 O gado, destinado ao córte no Matadouro Publico
deverá ter o descanço, pelo menos,. de vinte e quatro (24) horas, antes de ser abatido.
Art. 2 0 Os marchantes e açougueiros deverão apresentar
diariamente, até ás 10 horas da manhã, o gado que deve ser
abatido no dia.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 29 de
Abril de 1915.
Candido 1rrezra ae Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 29 de Abri'
de 1915.
Claro Cordeiro—Secretario
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LEI N. 441

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte
Art. Unico. Fica concedida á Manoel de Macedo isenção
de direitos tntiuicipaes, por dois (2) annos, para a sua fabrica
de tecidos de juia e saccos de aniagem, existente nesta Capital ; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Maio de 1915.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Maio de
- 1915.
Claro Cordeiro—Secretario
LEI N. 442

A Carnara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte
Art. ljnico. Fica o Prefeito autorisado a conceder por
aforamento peipetuo á Dano Persiano de Castro Veliozo e ao
preço e condições da lei, os lotes de terreno ris. 124, 125,
126, 140 e 141, situados na Vilia izabel, neste municipio,
com o fim de ser ali creada uma escola gratuita ; revogadas
as disposiçõesern contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de
Maio de 1915.
Candido Ferreira de Abreu
de

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Maio

1915.

Claro Cordeiro— Secretario
LEI N. • 443

A Camara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte
Art. 1.0 Os passeios em qualquer zona da cidade obedecerão ás especificações em vigor dadas pela Prefeitura, por
intermedio da Directoria de Obras.
II
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Art. 2 9 Esses passeios, nas tuas Commendador Araujo,
Barão do Rio Branco, Riachuelo, Alameda Dr. Muricy, esta
na parte revestida a paralielipipedos, e Praça Zacarias, só
poderão ser feitos de ladrilhos ou petit-pavé.
1 0 Uma vez iniciada a construcção do passeio com um
desses typos de calçamento, a rua obedecerá ao mesmo typo
em toda a sua extensão.
§ 29 Em as demais tuas calçadas a paralielipipedos ou
revestidas a macadaru, os passeios poderão ser feitos pelo
modo estabelecido no paragrapho anterior ou de cimento, podendo, tambem, nas ruas - somente niveladas, ser feitos de
lages de pedra convenientemente apparelhadas, ou de outro
material qualquer acceito pela Prefeitura.
Art. 39 Os proprietarios das ruas calçadas, macadamisadas, ou que se forem calçando ou macadamisando, que não
tiverem as frentes de suas propriedades ou terrenos calçadas
de accordo com o disposto no art. 2° e seus paragraphos desta
lei, são obrigados, a efléctuar esse calçamento no praso de
sessenta dias, contados da data em que ficar concluido o calçamento ou revestimento das ruas referidas.
Art. 40 Exgotado esse prazo, que poderá ser prorogado
pelo Prefeito por mais sessenta dias, o serviço será executado
pelo poder municipal por conta dos proprietanios, que ficam
sujeitos a pagar o custo dos passeios das frentes de seus predios ou terrenos, quando o valor exceder de 250$00, em cinco
prestações, sendo a primeira na data da conclusão dos passeios, e as demais trimensalmente, e quando inferior a esse
valor, serão pagos um terço no acto da sua conclusão e o resto
em quatro prestações trimensaes.
Art. 59 O poder muniëipal• não poderá cobrar dos proprietarios ou foreiros, por metro quadrado de calçamento a
petit-pavé ou ladrilho, mais de 9$500 e pelos revesliclos de
cimento mais de 5$000, tambein por metro quadrado.
§ Unico. Os proprietarios ou foreiros que pagarem o
custo dos passeios no acto de sua conclusão, gozarão do abatimento de dez por cento ( 10 % ).
Art. 6° Os proprietarios ou foreiros que deixarern de
pagar a construcção dos passeios feitos nos termos do art. 40
desta lei, e praso nelie estabelecido, incorrerão na multa de
1 0$000 a 100$000.
Art. 79 Nas ruas em que houver alteração de nivelamento dos passeios, as despezas effectuadas com essa alteração
correrão por conta da Municipalidade, e os proprietarios ou
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foreiros que tiverem nas frentes de suas propriedades passeios feitos de accordo com disposições de Jeis anteriores,
seráo indemnisados pelo valor do material neile empregado e
mais urna bonificação de 10 % sobre esse valor.
Art. 8° Ficam revogados os aits. 15, 16, 17 e 18 e seus
paragraphos da lei n. 341 de 19 de Novembro de 1912 e arts.
4° e 5° e seu paragrapho unico da lei ri. 429 de 10 de Novembro de 1914.
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrario
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 6 de'
Maio de 1915.
Cândido Ferreira de Ábrez

Art. 1 9 Fica o Prefeito autoiisado a relevar as multas em
que tiverem incorrido até esta data, os contribuintes que, em
prazo marcado pela Prefeitura, dentro do actual exercício,
pagarem os impostos 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, habitando o mesmo predio, onde tenham o seu negocio ou escriptorio, ficam sujeitos ao pagamento das taxas de 2 classe, de
que trata a lei n. 385 de 28 de Julho de 1913.
Art. 3° Revogam se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de
Maio de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de Maio
de 1915.
Claro Cordeiro—Secretario
LEI N.

444

A Carnara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte
Art. 1° Fica o Prefeito autorisado a conceder durante o
corrente anno, licenças para construcção de gradis de madeira,
com base de alvenaria, na 2a zona da cidade, mediante approvação da respectiva planta.
Art. 29 Os proprietarios que construirem os gradis na
forma desta lei, ficam isentos do pagamento do imposto sobre
muros e terrenos não edificados.
Art. 3 1 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 10 de
Maio de 1915.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 10 de Maio
de 1915.
Claro Cordeiro— Secretario
LEI N.

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

445

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

LEI N. 446

ACamara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
a lei seguinte
Art. 1 Os títulos de translerencias de terrenos, requeridos á Prefeitura, deverão ser extrahidos no praso de sessenta
dias, a contar da data da publicação do despacho de transferencia.
Art. 2° Os títulos que não forem extrahidos no praso estabelecido nó artigo anterior, ficam sujeitos á multa de 5 %
(cinco por cento) mensalmente, sobre o valor dos impostos e
emolumentos.
Art. 30 As transferencias despachadas até esta data, ficam sujeitas .í.s disposições desta lei, correndo desta data o
praso. para a extracção dos títulos.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 11 de
Maio de 1915.
Candido Ferreira de Á breu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 11 de Maio
de 1915;
Claro Cordeiro—Secretario

-1LEI N. 447
A Carnara Municipal de Coritiba decretou e eu sancciono
alei seguinte:
Art. 1 9 Fica o Prefeito autorisado a reduzir de cincoenta
por cento (50%', os impostos de calçamentos que recahirem
sobre estabelecimentos de ensino, quando os predios forem de
propriedade dos mesmos estabelecimentos.
§ Unico. Só poderão gozar dos favores desta lei, as escolas que ministrarem o ensino da lingua nacional.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Frefeitura Municipal de Ooritiba, em 17 de
Maio de 1915.
Candido Perreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 17 de Maio
de 1915.
Claro Cordeiro —Secretario

LEI N. 448
A Camara Municipal de Coriliba decretou e eu sancciono
a lei seguinte
Ari. 1. 9 As disposições da lei n. 393 de 8 de Agosto de
1913 podem ser applicadas aos terrenos particulares, dividi–
dos em lotes pelaUamara, situados no rocio, á requerimento
dos proprietarios.
Art. 2° Durante o tempo em que a lei n. 445 de 10 de
Maio deste anuo autorisa a Prefeitura a rnarcaí praso para o
pagamento, sem multa, dos impostos rnunicipaes em atraso,
não se farão execuções judiciaes para cobrança dos mesmos
postos.
impostos.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 9 de
Agosto de 1915.
Candido Ferreira de Abreu
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 9 de Agosto
de 1915.
Claro Cordeiro - Secretario
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Lei - n. 44Ç) De 2 de Dezembro de 1915
A Camara MuticrpaI da Cápitat decretou e eu sancciono a lei seguinte
CAPITULO 1
RECEITA
Art. 1.0 - A receita do Mun. cipi'o de 'Curtyba, pra o exerserá formacicio £nanceiro 'de 1916, é iorçad em 606:823$305
da com o producto dos impostos arrecadados no referido exercicio, sob as rubricas seguintes:
- Imposto de Cornmercio e Officinas do
L
Quadro Urbano ....................... 14o:000$000
25:000$000
2.° - idem, idem do Rocio ....................
25 :268$IOO
3,0 - Transferencia de terrenos ............
6 :500$000
4•0 - Inosto sobre casas de bebidas ....... .
5•0 - Imposto supplementar sobre casas de venu :500$000
das de bebidas ........................
io :0o0$000
Renda dos Mercados ....... . .........
6*
9:838$405
- Addicional de 5 o l o sobre 05 § 1°. 2° e 3°
xoo:000$000
8.0 - Renda do Matadouro ................
II :500$000
Renda do Cemiterio Municpal ........ .
10.0 Aferição de pezos e medidas .............ri :000$000
II :200$000
11.0 - Fóros do quadro urbano .................
io:000$000
12° - Fóros do rocio .........................
jo:000$000
13.° - Terrenos não edificados e muros ....... .
30:000$000
- Imposto sobre oalçanieno ..............
- Matricula e marcação de vehiculos .......
:000$000
2:000$000
- Emolumentos não incluidos no § 3 0 ...... .
17.0 - Cobrança da difida activa ............. 45:000$000
18.° - Matricula de chauffeurs, cocheiros e carroceiros .................................
I00$000
Matricula de cães ......................
20$000
20.° - Approvação de plantas e emolumëntbs da
Di'rector.a d'e 'Obras .......................... 32 :000$00c
25° - Multas ................................
2:800$000
. :86'800
22° - Imposto de viação ëni terrenos do rodo
23° -. Taxa sanita'ria. ........................
27:000$000
24° - Renda eventual ..........................
8:000$000
25:° - Empreza de bondes .....................5 :000$000
26.° - Licença. a vendedores ambulantes
9:400$000
27.° - Imposto de publicidade ..................
2:000$000

o
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600$000
28.° - Piscalização de inflammaveis
1:200$0100
29.° - Fiscalização da Empreza Telephonica
30.° - Imposto sobre vencimentos, sibsidios etc. 25 :000$000
31 ° - Matricula de vaccas de leite .............
4:000$000

23." - Instifuto Pasteur ...................... F9 1200$000
24." - Eventuaes ............................... II :000$000
25.° - Exercicios findos ....................$

6o6 :823$305
Art. 3 ." - Fica o Prefeito autorizado a despender no exercicio de 1916 ai quantia de 24 :500$000 <5 om os servlços a cargo da
Gamara - Mnniçipa, de accôrdo com as rubricas seguintes e me
diaite requisição da mesma Camiara:

6o6'.823$305

CAPITULO II
DESPESA

§ 1.0

A:it 2.° - E' f1i,eada eira 6o6:,8-23$305 ia despeza com os servi'çs dia Oaimara Miu paj1 e Prefeiiauira duirante o exeiidicio
de 1W6, de accordo com os patag:ratphos seguintes:

:440$000
4:000$000
i Archivista .....................
3:600$000
i Porteiro-Continuo .............. i : 800$000

CAMARA MUNICIPAL
- Secretaria da 'óamara ...................
- Porcentagem aos funccionarios da Camara
0
3 - Expediente ............................
- Alistamerrto e despezas eleitoraes .........
5." - Representação ........................
6 . ° - Eventuaes ..............................
Prefeitura
Suhsido do Prefeito ...................
Secretaria da Prefeitura. .................
3° - Directoria 'do Thesouro e Contaibilidade
0
4 - Contencioso Municipal ..................
- Drectoda ide Obras ....................
- Diirectioiia de Hygiene ................
7° - Mercados MunLciipaes .................
8." - 5sca1isação ...........................
9.0 - Matadoutio Municipal..................
- Cemiterio Municipal ....................
1j
.' - Expediente geral ......................
12° - Poncenta-gens .........................
13° - Pessoal inactivo .......................
140 - Restitução de depositos ..............
rç.° -.juros e amortsação da divida ..........
16.° - Remoção do lixo e limpeza da cidade
T7.° Obras Publicas em geral ..................
- Conservação -de jardins e praças e passeio
publico.. ...........................
- Cadastro da cidade ....................
20." - Melhoramentos de estradas e caminhos do
rocio................................
21.0 - Auxilios e subvençes .................
- Gotta de Leite .........................
1.0 -

2." -

Um redactor do Boletim ido A1'chi
vo M.nnioijpal ...............

16 :840$000
i :i6o$000
3:000$000
I:000$000
500$000
2 :000$000

§ 2.°

15:800$000
$

8 :000$000
18 :o6o$000
II :000$000

-

4

3 :000$000

16 :84o$000

P0RCE1ÇTAGENS

Gratificação especial ao 2° Secretario Januario Barbosa, de accôrdo com a lei- a. 321, 20 0 1 0
Idem, ao Archivista José E. Gonçalves, 10 oo ................

24 :500$000
1-2 :000$000
18:140$000
26:480$000
11 :520$000
28:500$000
i8 :240$000
4:000$000
55:380$000
25:660$000
lo :800$000
16:400$000
3:212$000
9 :223 $24.5
4:000$00o
r28:783$000
30:800$000
96:125$060

—SECRETARIA DA CAMARA

1 Secretario ...................
1 2° Secretario ...................

800$000
36o$000

1:160$000

§ 3° - EXPEDIENTE
Ooni esta verba ...............i : oo$000
Impressão e puiblicação do Boletim
do Archivo Municipal ......... .
1 :500$000

3:000$000

§ 40 - ALISTAMENTO E DESPEZAS ELEIT0RAES

Com esta verba
'

1:000$000

• § 5° - REPRESENTAÇÃO

Com esta verba
§ 6 - EVENTUAES
Com esta verba

500$000

2

:000$000

4j

24.500$000

Art. 40 - Fica o Prefeito au-t-ori-sado a despender no -exeTcico de 1916 a quantia de 582:3'23$305 com os serviços a cargo
da T'refetura, de ac-cordo com as rubricas seguintes:
§ :1° - PREPEITURA

Subsidio 'do Prefeito

I:-O00$O0O
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§ 2° - SECRETARIA DA PREFEITURA

Secretario ................

1 20 Ofíicial .................

Amanuense dac.tylognafpho
Porteiro . . . . .............
1 Continuo ...................
Encarregado 'de Estat.istca
Grajt.i ficação ao Arch ivista da
Camara ...............

§ 8.° - FISCALIZAÇXO
1 Fiscal de Rendas ............... 4200$000
1 Fiscal Geral do Quadro Urbano .. 3:600$000
600$000
Gratificação para sua locomoção...

4:440$000
3 360$000
2 :400$000
2 :000$000
1:740$000
3:600$000
600$000

Á Fiscal de bondes e telephones ....
1 Ajudante do fiscal do quadro ur18:14o$000

§ 30 -

DIRECTORIA DO THESOURO
E CONTABILIDADE

T Thesou . reiro ..............
Porcentagem sobre o que arrecadar (L;]-". 430 de ii de No
Disposivemibro de 1914
'. ç6es Permanentes)
i Fiel Cobrador . ...........
1 Contador ..................
1 Chefe de Secção .........
2 i°s Officiaes a 3 :600$ ......
2 2°s 'Officiaes a 3:36o$

§ 40 -

2:400$000

$
I :Soo$ooY
4:400$000
3 :96o$000,
7:200$000
6:720$000

26:tSoO0

4:8Õ0$OOcY
3 :360$000

3:36o$000 11 :520$000

§ 5 . ° —DIRECTORIA DE OBRAS
1 Engenheirt o Director .........
1° Official .....................
1 2° Official .....................

ro:Soo$000
3:600$000
3 :360 $000 ,
Fiscal de Obras ................
3:600$000
T Ajudante do Fiscal de Obras
3:000$000
T Feitor Geral ...................
2 :400$000
1 Cor.qio
n;ti
....................
1 :740$000
28:500$o00
§ 6° -

DIRECTORIA DE HYGIENE

Director Medico ...............
6:ãoo$000
Ajudante Pharm aceutico encarregado do -exame dos generos alimenticios .................... 3 :6o0$000
Fiscalsação do ei :te e generos alimenticaâ ...................8 :640$000

§ 70 -

......

Administrador .............
1 Auxiliar .................
Guardas montados a 2 :i6o$ooø
1 Veterinario ................
Custeio, pessoal' jornaleiro e despesas geraeS ............

55:380$000

3:78o$000
2 :400$000
6 8o$000
3 000$000
IO Xl0O$000

i8 :24b$000
4 :000$oõo

25 :660$0(O

§ 10° - EMITERIO MUNICIPAL
1 Aôinini,stradOr ..............
Custeio e pessoal jornaleiro e despesasgeraeS ..............

3:000$000
7 :8 00$000 10 :8øo$000

§ 11°— 1EXPZDIFNTE GERAL

Papel, tinta etc. ..............
Impressão diversa,, publicação
de wnnaes actos e actas da
Camara e leis e actos da
Prefeitura ................
Puiicaç6es e despesas ext'raorinafl'aiS .................
&luguei de casa .............

2 :000$000

r2:000$000
2:400$000

' 120 - PORCENTAGENS

MERCADOS MuNIcIpAEs

2 Guardas a 2 :000$000

3:000$000
3 6o0$000
600$000
10 :800$000
16:200$000
2 :400$000
1:800$000
3:78o$000
6 00 $000

§ 9° - MATADOURO MUNICIPAL

CONTENCIOSO

1 Direntior .................
i So1icitadór
1 2° Official.................

bano 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 .......
i Fiscal aferidor.................
i Fiscal ajndiante do aferidor
1 Fiscal 'Geral do Matadouro
Gratificação para sua locomoção

4:200$000

A Claro Cordeiro, io 0 1 0 9obr.e
seus vencimentos (lei fl. 321)
A' Pedro Ai-ouca idem .......
A' Antonio Herderico da Costa
idem
A' Tristão A. de Miranda 'idem

•444$000

440$000
396$000

300$000

16-400$000

-
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A' Eduardo Eieut'er .io da Silva
.
idem (20 °I°)
A' Antonio Ricardo ido Nasci
men (lo 010)
A' Manoel Augusto de Souza
idem
A' A.rthur von M'e:ien. idem
A' Sebalstiãio Veiloiso ........

A' Sociedade do tiro Rio Branco (illuminaç5Jo)
A' Maternidade do Paraná ....
A' Ernesto Guaita (annuaimefllte)

432$000
420$000
240$000
360$000
I$000

3:2I2$000

§ 13° - PESSOAL INACTIVO
1 Director Secretario .......

i Ajudante de Engenb&ro .....
Fiscal .....................
Guardas íis'a'es ............
Porteiro da Carnara Municipal
i Adniinistrajdor do Mercado
1
2

2:400$000
859$86o
1 :692$300
1:287$885
1 :159$200
1 :'824$000

§ 14 0 - RESTITuIçÃo DE DEPOSrP0S
Com esta verba ............

19 i :oo$0o0

10 :000$000
960$o00

§ 22° - GOTTA DE LEITE
Dom esta verba ............

II :oo0$000

§ 23. 0 - INSTITUTO PASTEUR
6 :000$000
1) i,rector-me'diC0 ................
3600$000
Auxiliar technico ................
3:600$000
1:800$000
...........
Serventes,
a
2
6
000$000
Custeio ........................
§ 24. 0 - EVENTUAES

9:223$245

Com esta verba ...................
§ 25.° -

4:000$000

18:000$000

19:200$000
11 :000$000

XERCICIOS VINDOS

$

Com esta verba

§ 150 - Juaos E AMORTISAÇÃO

582:3123$305

DA DIVIDA
Comesta verba ..............

RESUMO

128:783$000

§ 16° -. REMOÇÃO DO LIX'O E UMPESA DA CIDADE
Com esta verba ..............

24 :500$000
A despender com os serviços ,da Camiara Municipal
A despender com os serviços da Prefeitura Muni582:323$3(95
oipal ................................

. 30:800$000

606 :823$305

§ 17 0
'OBRAS PUBLICAS EM GERAL
Com, . sa venha ...............

96:125$o60

DISPOSIÇÕES PERMANENTES

§ i8° - CoNSERvAçÃo DE JARDINS

PRAÇAS E PASSEIO PUBLICO

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

15 :800$000

§ 19°

CADASTRO DA CIDADE
Comesta verba ..............

$

§ 20° 'MELHORAMENTOS DE ESTRADAS E CAMINHOS DO ROCIO

Comesta verba ..............

8:000$000

§ 210 - Auxn.IOS E SUBVENÇÕES

A' Escolada F'ed'eraço Espirita
Ao Azylo d'e Orip'hãois do Oajurú
Ao Albergue Nioct.u.rno ida Federação Espirita ...........

1:500$000
2 :400$000

2 :000$000

AFt. 5° - No exercido de 1916 vigoraro as tabelilas 'dea
impostos que esta 'acómp'aniham. com o accr'es'cimo de 25
que se refere a lei o. 254 de 3 de Novembro de 1908 (art. 8.)
Art. 6° - 'Os alugueis dos quartos ,do n'ovo mercado regional1,
constru'do na intersecç.o das ruas iDr. Pedirosa e Aqu'idabam,
serão regulados pelo art. 5 n. 2 da lei o. 430 de' ii de 'NiovemJbro
de 1914.
Ar:t. 7° - Fica cre'ad'o o imposto sobre todo e qualquer paamento feito pelos cofres niunicipa'es a titulo' de vencimentos
activos e !porcelltage'fls. auxi'li'os. •subvenç6e's. na razão seguinte:
imvenicn'en'toS etc. até 1:200$000 'an,nua'es, inclusive 2 de
010 de inliposto;
inclusive
4
a
2:200$000
,
posto; idem de T :20'0$000
mip'oisto;
idem de 2:'200$000 a 3 :óoo$900, iniclusive 7 de
010
de
imposto,
revogado'
o
dem de mais 3 :600$00 0 all'n'ua'es io
de
Novembro
'de
1914.
11
art. 6° da lei o. 430'd'e
Art. 8° - Fica crendo o cargo de fiel cobrador do 'PhesouTei'r'o com os vencimentos 'de 1 :So'o$000 ann'uae's e a porcentagem
112 010 do que arrecadar fóra' da Piieso'u'r'aria e proveniente
"1 ' i,nino q fo's constantes 'da lei n. 'o d1 e II 'de Niovenbro de 1914,

- 20 -

- 21. -

art. 9°, revogado o art. so 'da Lei n. 405 de 20 de Novembro de

Uiirvemnsidjaldle ,fazeir, sem onug paira a Muriáci lsiidiadie, os exames
de geineros, que forem soticiitaidos pela Prefeitura.
AoL 1 6 - Fica' creiado o cargo de guarda ido m'encuido srtuwdo
na intersecção idas ruas Aquidabani e 'Dr. Pedrosa, com os 'vencimentos annu'a-es de 2 :000$000, devendo o mesmo ter oxerci 'cio na
data da inauguração do mercado.
Art. 57.— Comnmnissão de Melhoramentos será extinota quan
do se exgotarem os recursos do .emprestmo, 'na forma da 'lei n.
370 de 15 de Abril de 1913, art. 3., ou antes se o Preceito julgar
70 de 55 de Abril de 1913, art. 3°, ' ou antes se 'o Prefeito julgar
conveniente, não podendo, em caso algum, a sua duração exceder
de 29 de Fevereiro de 1956.
Ant. 18 - O Presidente da Cainara é antori's'ado a aposentar,
desde já, 'com os venoimenttois ia que tive dir'ei 'to, o 2° Secretanio
da Camaira - Janua'rio das Chagas Barbosa, abrindo para isso o
ncessario credito.

s913.

-

Art. 9° - O subsidio do Prefeito no exero'ci'o de 1916 será
de 12:000$000 annuaes. ficando revogado o art. 7° da lei ri. 355
de 5 de 'Dezembro de 1912.
At. 100 - :F'ca proro'ado por mais cinco annos o praso da
sençã.o de impostos, a que ise referem as dei,s ris. 259 de so 'de
Fevereiro de 5910 e n. 406 de 28 de Jariero de 5954.
Art. se - 'Os autos' forne&sdos pela 'Dir•ector:a de Obras 'Mun icpaes cam
sujeitos á verba 'fixa de oo ireis por auto, e os
fi
certificados de al.inharnen:to.s e nivelamentos á de 1$oo por certi ficado.
Art. 12 - ' O Prefeito é autoi-isa'do a regulamentar o serviço
de matança 'e preiparo do gado de qualquer espe'ci'e, para o consumo 'publico ou destinado á fabricação de xa'rqne, carnes conservadas, banha e 'outros fin's, 'observadas as 'leis em vigor e as
disposções que •se seguem
a) 'é term'in,an:temeut.e vedado, sob qualquer 'pretexto, a m'atança .fóra do matad' oqsiro niusscipaI. deglajdky vacicum destinado co
consumo ida ppu1iação do quadro urbano da Oa,ptal;
b) 'aos infractores da 'lei n. 355 de de Dezembro de 1912.
art. 20° » será appicada a muita de 50$000 a 200$000 e o dobro
nas rencidencias:
c) aos marchantes que d&x'ar .em 'd'e pagar os impostos de
mnaitança ou de entrada de rezes no praso devido. será ap'pl'icada
o multa de 5o$000 á Iço$000, podendo, em caso de •rei'ncid'en,ca.
ser-lhes cassada a 'licença para mercadejar com carne;
d) as pessoas qti' comprarem gado sumo de tropeiros que
não se acharem munidos dos respectirvos talões do pagamento de
rnpostos d •entrâda. são resoonsaveis pelo referido pagamento
e sujeitas as penaldades da 'letra c.
Art. 530 - As fahri,cas de banha que abaterem mensalmente
mais de 200 iporico s gosarão. pelo que excederdesse numero, de
um abatimento de Ço 010 do respectivo imposto.
A'rt. 14° — Para os excessos 'de IteTrerios verifcados no quadro urbano, fica do seguinte modo suhstituda a tabelia em vi1 - Nas ruas revestdas
a) na primeira zona 4$000 ipur 'cent'im'etro corrente;
'na segunda zona T$çoo i'd'em i'dem;
e) na terceira zona $oo' idem idem.
II - Nas ruas não revestidas será o excesso 'cobra'do na
razãode 50 00 das alineas anteriores.
rir - Em 'caso 'algum se ocibrará menos do 'valor oorre'spoiidente a vinte centimetros.
Art. 15 - O Prefeito é autoriao a reorganisar o 'se'rvicn
de fiscalisaçã»o do leite e dos demais generos alisuentieFos, o qual
f'icarfi a car go da Directoria de Hv giene podendo entrai em 'accordocom a 'Diredtori'a d'a Unhrersid'ade do Paraná. oara a mesma

DISPOSIÇÕES TANSITORIAS
Art. 19 - O exercicio financeiro de 1916 começará u 1.0 de
e terminará a 31 de Dezembro do mesmo afino, com um
mez a,ddicional paira sua 'liquidação e encer'rament'o.
Art. 20 - Aos actuaes Prefeito e Engenheiro Director de
Obras Muniqipa'es, será mensalmeiite concedida a gratificação
especial de 500000 e ioo$000, respectivamete, emquanto durar
a Conmiin'ssão de Me1horamento.
Art. 25 - Revogam-se as disposições em conbrar,io.
Gabnete da Prefeitura Municipal em Curityba, 2 de Diezemnbro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

Publicada na Secretaria da Prefeitura em 2 de Dezembro
de 1955.
'O Secretario, Claro Cordeiro
0,1

1°

Tabeila de Imposto para 1916
A que serefere a Lei n. 449 de 2 de Dezembro do 1915
QUALIDADE DO IMPOSTO
§ x.° — A
i Agencia de loterias do Estado - licença ...... . 150$000
Imposto annual .............................. soo$000
2 Agente de bilhetes de loterias de fóra do Estado
- Licença .................................. 200$000
Imposto annual .............................. 300$000
3 Agencia de companhia ide 'seguros de vida ou de fo
go - Licença ............................... 200$000
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- 22 Imposto annuai ..
4 Agente de companhia de seguros de vicia
de fo'g., bicença
Imposto annual ........................
5 Agente de companhia ou sociedades motuas
do Estado, licença ........................
Imposto.annu,al ...... ...... .... ...... ....
6 Agente de companhia ou sociedades mutuas de
fora do Estado, licença ....................
Imposto ajanual ..........................
7 Fidiaes de bancos na'cionaes e eetrang.eIiros
Imposto annual. ...... .... ........ ........
8Agente de casas commeociaes 'cio paiz ou do extrangeiro que offerecer mercadorias por amos
•t'ras, estabelecido em icasa . sparticulares ou com
esc•r.iptorio, licença ......................
Imposto annual .........................
9 A1faitaria com venda de fazendas, de 1" das
se, licença ..............................
Imposto.annual ...........................
xo Idem, idem de 2". classe ..................
Imposto annual ........................
. classe, licença .............
ir Idem, idem de
Impostoanimal ..........................
12 Idem, sem venda de fazendas de i classe
licença................................
Imposto annual .........................
13 Idem, idem de 2. classe licença .............
Imposto annua'l ........................
14 Açougue de carne verde, de i". classe licença
Imposto .annual ........................
iS Idem, idem de 2". classe licença ............
Imposto annual ..........................
6 Idem, idem, fora do rodo licença ............
Imposto annual ........................
17 Amolador com rebolo licença ..............
Imposto annuaF .........................
18 Aguardente que entrar no cnnnicpio, por pipa
19 A'lcooi nacional idem por pipa ........
20 Automoveis, matricula annnal ..............

i Botequim junto aos circos ou outros estabeleci
mentes de divertimentos publcos, por mez adi
antadam ente ...........................
2 Botequim, casa de pasto ou restaurant de i",
classe licença ........................

300$000
20000O
50*00
Ioo$000
Ioo$000
Ioo$000
150$000
600$000

200$000
200$000
15*00
200$000
10*00
150$000
8o$000
Ioo$000
6*oo
8o$000

40$000
30$000
I0o$000
Fioo$000
8o$000
8o$000
4o$000
50$000
30$000
25$000
5$000
5$000
20$000

5°$000
150$000

-

Imposto annual .......................
Idem, idem de 2". classe licença ............
Imposto annu.aL ........................
Idem idem
idem de 3". -classe, licença ............
ImpostoaI1nuai ........................
Idem, idem de 4". cLasse licença ...........
... ... .... ........
Imposto annu.ai. ... ..
6 Bancoou casa bancaria imposto annuai .......
Baile á fantasia, não sendo gratuito licença pa
ra os tres dias ........................
8 Baile 1publico, não sendo gratuito. cada um
9 Barbeiro com perfumaria e miudezas licença
Irn,posto annual .........................
so 14cm sem perfumar i a i". classe 'licença......
Imposto annual..... ... .... ... ... .....
xc Idem, idem de 2. 'classe, licença ...........
Impostoaninual ........................
2 Idem, idem de 3'. classe, licença ...........
imposto annu ai........................
BIliar, licença .............................
Imposto annual por cada um ..............
14 Brigas de bailo, fora do renhideiro; licença
pordia .............................
iS Brinquedos e papeis; il.oja de; licença ........
Imposto annual.........................
16 Banha; refinação ou fabrica de; licença
Imposto annu ah .................
7 Bilhetes de loteria; vendedores por conta ou
não das agencias; mensalmente ............
i8 Balança decimal para. engenho; aferição.......
19 Idem de balcão; aferição ................
20 Idem de pharmacia; aferição ................
21 Bebidas (agentes e fabricas cd fora do Estado)
icença.............................
Inipo sto annuai ........................
22 Bioveletas ; imposto annoal .............
Bicycietas a vapor; imposto :annual ........
23

15*00
i150$000
100$000
90$000
8$000
50$000
5Q$000
500$000
8o$000
5o$000
!ioo$000
a50$000
8*00
8o$000'
50$000
5o$000
30$000
30$000
100$000
5o$000
I,o$000
Ioo$000
5o$000
Ioo$000
150$000
Io$000
I'o$000
8$000
1*00
200$000
300$000
5$000
8$000

3.ø—C
Casa de pensão que forneça comida para fóra, i.
classe - Licença ..............................
Imposto annual ...............................
De 2." classe - Licença .......................
Impostoanimal ...............................
2 Casa em que se vendam fazendas, c'hapéos, calçados, ferragens, seccos e molhados e outros semeou
lhantes, juntos ou separadamente. em grosso
por atacado em grande escala, - Licença ........

100$000
8o$000
50$000
5o$000

5co$000

-
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-Imposto annual .............................. 1:200$000
3 Idem, idem, por grosso ou a varejo de 1.', 2.' e 3.'
classes - Licença ............................. 300$000
Imposto annual para a i.' classe ................ 800$000
Imposto annual para a 2.' classe ................ 600$000
Imposto annual para a 3.' classe ................ 400$000
4 Dita, dito, dito de 4.' classe, - Licença .......... 150$000
Impostoannual ............................... 200$000
Dita, dito, dito de 5' classe, - Licença ........ 100$000
Impostoanniial ................................. 120$000
Dita, dito, dito de 6.' classe, - Licença .........
8o$000
Imposto annual ...............................
8o$000
Dita de qualquer outra classe - Licença .......
6o$000
6o$000
Imposto annual ...............................
8 Casas especiaes de calçados ou chapéos— Licença 200$000
Imposto aunual de i.' classe ................... 400$000
Idem, idem de 2.' classe ........................ 250$000
9 Casa de penhores e descontos - imposto annual.. 400$000
10 Casade commissões - Licença ................. 200$000
Imposto annual ............................... 15o$000
II Dita, cujo ramo de negocio consista em joias, pedras preciosas, obras de ouro e prata e relogios,
- Licença .................................... 200$000
Imposto annual de i.' classe .................... 400$000
Imposto annual de 2.' classe .................... 300$000
12 Idem com salão para bailes, que tenha jogo de boIas embora pertença á sociedade ou club, imposto
annual...................................... I00$000
'3 Idem de banho, - Licença ....................
5o$000
Imposto annual ...............................
6o$000
-4 Companhia Dramatica ou Lyrica ou de concertos
publicos, - Licença ...........................
5o$000
Porcada espectaculo .........................
50$000
100$000
Is Dita equestre e gyrnnastica, - Licença .........
Porcada espectaculo ..........................
50$000
Dita de outra qualquer especie não especificada,
para espectaculos publicos - Licença ........... 'oo$000
Porcada espectaculo ..........................
50$000
17 Circos, coretos, etc., ailugueil da praça para as
as edificações, por metro quadrado ..............
$300
Idem, para tcuradas - Licença ................. soo$000
Por cada funcção ............................ 500$000
'9 Casa especial de fructas - Licença .............
5o$000
Imposto annual ...............................
6o$000
20 Confeitaria de 1.' classe - Licença ............. 200$000
Impostoa'nnual ............................... 500$000
:21 Dita de 2.' classe - Licença ....................
150$000
Imposto annual ............................... 300$000
22 Dita de 3.' classe - Licença ...................
Io0$000

-

Imposto annual ...............................200$000
Confeitaria sem venda de liquidos espirituosos
Licença ......................................ioo$000
Imposto annual ...............................6o$000
24 Cortume de i.' classe - Licença ................200$000
Imposto annual ..............................200$000
25 Dito de 2.' classe - Licença .. ................. io$000
Imposto annual ...............................1.50$000
26 Cortume de .' classe - Licença ..............ioo$000
Imposto annual ...............................100$OOC
27 Caldeireiro - Licença .. ..................... Ioo$000
Imposto annual ...............................xoo$000
28 Corretor - imposto arinual ....................200$000
50$000
29 Corridas de cavailos fóra do Prado - Licença..
rodas
e
1
animal,
para
conducção
de
2
Carrinhos
de
3°
cargas, para 0,05 ou mais de largura de chapa, ca$000
da roda, annualmente, com mola ...............
i$500
Semmola .....................................
1$5(,0
31 Para 0,04 de largura de chapa, com mola .........
2$000
Semmola .....................................
2$000
32 Para 0.03 de largura de chapa, com mola .........
2$500
Semmola .....................................
rodas
e
mais
de
uni
animal
para
con2
33 Carroças de
ducção de cargas, para 0,09 ou mais de largura de
.$500
chapa, cada roda, aunualmente, com mola .........
,$000
Semmola .....................................
,$000
34 Para o,o8 de chapa, com mola ...................
'$500
Semmola .....................................
I$500
Para0,07
de
chapa,
com
mola
...................
35
2$0(Jo
......................................
Semmola
2$000
36 Para o,o6 de chapa, com mola ...................
2$500
Semmola .....................................
Carroça
de
4
rodas
para
conducção
de
cargas,
cada
37
roda, annuahnente, para 0,12 de largura da chapa,
3$000
commola ......................................
4$000
Semmola .....................................
4$000
38 Para 0,11 de largura de chapa, com mola .........
5$000
Semmola .....................................
5$000
39 Para 0,10 de largura de chapa, com mola ..........
Semmola .....................................
6$000
4° Carro de aluguel para passeio ou passageiros, cada
roda, annualmente ............................. 'o$000
5$000
4' Idem, particular, idem, idem .....................
42 Idem, de aluguel ou particular, com rodas de borracha........................................... isente
Io$000
43 Carros de praça ou particualres - matricula annual
44 Ditos de quatro rodas para conducção na cidade —
matricula annual .............................. Io$000
45 Ditos de duas rodas, para conducção, na cidade—
5$000
matricula aunual ...............................

2"

ma
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46 Carroças ou carrinhu, que vêm á cidade com
productos da lavoura ou industria - matricula au
nual.........................................5$000
47 Cocheira ou estrebaria que receba, aniinaes a trato
- annualmente ...............................50$00')
48 Casa em que se vendam moveis novos ou usados,
- Licença ....................................150$000
j0 classe .............300$000
Imposto annual para a de
classe
.................200$000
Idem, idem, para a de 2.'
Idem, idem, para a de 3. classe ................15o$000
49 Club, que tiver bilhar ou botequim—imposto annual 15o$000
50 Idem, que tiver jogos, cobrando baratos .........300$000
5$000
i Cães açaimados - matricula annual . .. ..........
52 Carpinteiro (officina de) - Licença .............o$000
Imposto annual ...............................30$000
53 Chapéos de sól ou cabeça (officina de concertar)
Licença .....................................o$000
Imposto annual ...............................50$000
54 Cerveja, entrada de outro município, licença para
vender.......................................300$000
50$000
55 Calçado, vendedor ambulante - imposto annual
5$000
6 Carrinhos de conducção de pão - matricula annual
57 Cocheiros - matricula ........................20$000
58 Casa de negocio em geral onde se venderem drogas e preparados medicinaes - Licença ........15o$000
Imposto annual .................................200$000
59 Cooperativas industriaes - imposto annual .....300$000
6o Cinematographo (annual mente), licënça .........5o$000
Por cada espectaculo ..........................$000
61 Casas de machinas para industriaes - Licença . . .
150$000
Imposto annual ...............................200$000
62 Ditas de machinas de costura, licença ...........Ioo$000
Imposto annual ..............................200$000
63 Caras 'com vendas 'de bebidais alc.00lca:s, lem consumo no balcão, annualmente ..................6o$000
64 Casas com vendas de bebidas em garrafas, não
consumidas no balcão, annualmente .............3o$000
65 Casas com venda de bebidas para serem consumidas no balcão, quando • forem de classe inferior,
ou botequim, annualmente .....................30$008

i Deposito de forragem - Licença ...............6o$000
Imposto annual ...............................6o$000
2 Dito de xarque - Licença .....................ioo$000
Imposto anual ., ...............................8o$000
3 Dito ou casa para a venda de lenha ou combustiveis - Licença ...............................50$000
Imposto annual . ................................
30$000

:
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Dito de farinha de trigo, centeio, milho ou fareilo
productos do município - Licença ............50$000
Inipoto annual ...............................6o$000
Dito de madeira - Licença ..................8o$000
Imposto annual de i.'classe ....................200$000
Imposto aunual de 2. classe .................... iOO$000
6 Dito de cal e materiaes de construcção - imposto
annual de i.'classe ...........................I5o0O0
Imposto annual de 2." classe ....................ioo$000
7 Drogaria - Licença ..........................15o$000
Imposto annual ...............................400$00')
8 Dentista - Licençã ...........................jo$000
Imposto annual ............................... 1 50$00')
i.
Deposito de farinha de trigo importada, de
classe - Licença .............................200$000
Imposto annual ...............................200$000
xo Idem, idem, de 2. classe - Licença .............Ioo$000
Imposto annual ...............................100$000
mi Despachantes - Imposto annual ................50$000

1

§ 5 °_ E
Escriptorio de companhia, empreza industrial ou
mercantil - Licença...........................200$000
Imposto ajinual ...............................200$000
2 Dito de engenheiro, agrimensor, advogado, solicitador, tabellião, escrivão, inclusive o de casamento
80$000
e ecciesiastico, medicos, guarda-livros -. Licença
Imposto annual ...............................So$poo
3 Emprezas ou companhias industriaes que funccionarem na capital e que estiverem sujeitas ás disposições de leis ou contractos pagarão 2 0 1 0 sobre
ocapital .....................................
4 Empreiteiro de obras - Imposto annual .........Ioo$000
5 Engenho de serrar, a agua, vapor, etc. - Licença io$000
Imposto annual de i.'classe ....................300$000
Imposto annual de 2.0 ciasse ...................200$00')
6 Emolumentos de concessão requeridos á Camara
20$000
Municipal (Lei n. 204 de 22 de Abril de 1907)
7 Idem, sobre o valor dos contractos lavrados com
a Camara, meio por cento (112 0 1 0 ) independente
do respectivo selio ............................$
8 Idem por qualquer licença concedida pela Camara ou pela Prefeitura .........................5$000
9 Idem, de certidões passadas pelas secções da Carnara, por linha ...............................$100
Por anno de. busca ..........................1$000
lo Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se vender,
leite, - Licença .............................., 50$000
1

4,—

-t

- 28 Imposto annual
.
ii Encadernação, officina, - Licença
Imposto annual ...............................
12 Estofador, officinade - Licença ...............
Imposto annual ...............................
13 Espectaculo, concerto etc., etc., sem ser por companhia, mas do qual aufiram lucros - Licença
Por espectaculo ...............................
14 Electricidade (venda de objectos de) - Licença
Impostoannual ...............................
15 Engraxate - Licença .........................
Imposto annual ................................
Por cada cadeira, annualmente, mais ...........

6o$000
6o$000
100$000
so$000
8o$000
3ooOo
15$000
100$000
200$000
2o$000
20$000
5$000

'7

.; 1

18
19

1

20
21
22
23

/

2

3
4
5
6
7
8
9
'o
II
12

13
14
'5
16

Fabricas
De beneficiar herva-matte - i" classe - Licença
Imposto annual ...............................
Dito, dito, de 2.1 classe - Licença .............
Imposto annual ...............................
De biscoutos - Licença .......................
Impostoannual ................................
Fabrica de mobilias de vime, x. classe - Licença
Impostoaniival ...............................
Idem, idem, de 2. classe - Licença .............
Impostoannual ...............................
Idem de gravatas e espartilhos - Licença .......
Impostoannual ...............................
Idem de vassouras e escovas - Licença .........
Impostoannual ................................
Idem de chapéos, de •1 classe - Licença .......
Impostoannual ...............................
Idem, idem, de 2.1 classe - Licença ............
Impostoannual ...............................
Idem de chapéos de sol e deposito dos mesmos Licença
Impostoanival ...............................
Idem de carros de passeio - Licença ...........
Imposto annual ...............................
Idem, de carroças ou carrinhos - Licença .......
Impostoannual ...............................
Depicar lenha ...............................
Impostoannual ...............................
Idem de sabão e veilas, de i. classe - Licença
Imposto annual ...............................
Idem, idem, de 2. classe - Licença .............
Imposto annual ..............................
Idem, idem de 3.1 classe .- Licença ............
Imposto annual ...............................

300$000
400$000
200$000
300$000
100$000
15o$000
100$000
8o$000
50$000
30$000
100$000
150$000
50$000
8o$000
200$000
200$000
150$OOe
5 oo$000
Ioo$000
15o$000
150$000
io$000
6o$000
8o$000
8o$000
100$000
150$000
300$000
100$000
200$000
8o$000
I50$000

24
25

26
27

23

29

.

30

.1'

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Fabrica de aguas gazozas, seltz e gelo de i.' classe- Licença ................................. 200$000
Impostoannual ............................... 300$000
Idem, idem de 2. classe - Licença .............. I50$000
Impostoannual ............................... 200$000
Idem de 31 classe - Licença ................... Ioo$000
Impostoannual ............................... IoO$000
Fabrica de Cerveja, de i. classe - Licença ..... 500$000
Impostoannual ............................... 800$000
Idem, idem, de 2.1 classe Licença ............. 300$000
Impostoannual ............................... 600$000
Idem, idem, de 3•* classe - Licença ........... 200$oO@
Impostoannual ............................... 400$000
Fabrica de bebidas artificiaes ou licores, 1.1 dasse - Licença ................................500$000
Imposto annual ..............................5 :000$000
Idem, idem, de 2.1 classe - Licença ............300$000
Imposto annual ...............................700$000
Idem, idem, de 3.1 classe - Licença .............200$000
Imposto annua' ....... . ....................... 5oo$000
Fabrica de vinagre - Licença .................Ioo$000
Imposto annual ...............................200$000
Idem de charutos ou cigarros, que venderem prepa
rados de fóra - j•l classe - Licença ............ 15o$000
Impostoannual ............................... 300$000
Idem, idcrn. 2' classe ........................... 200$000
Idem, idem qut não venderem preparados de fó
ra, jl classe - Licença ...................... 150$000
Imposto annual ............................... i8o$000
Idem, idem, de 21 classe ........................ ioo$000
Idem, de vidros - Licença ..................... 200$000
Impostoannual ............................... 150$000
Idem de papel - Licença ...................... 200$000
Impostoannual ............................... 200$000
8o$000
Idem, de colia - Licença ......................
50000
Imposto annual ...............................
Idem, de torrar e moer café, de ,l classe - Licença ,00$000
Imposto annual ............................... s5o$000
Idem, idem de 21 classe - Licença .............. 100$000
Impostoannual ............................... Ioo$000
Licença ................... Ioo$000
Idem, de 31 classe
8o$000
Imposto annual ...............................
Idem, de fogos artificiaes - Licença ............ io$000
so$000
Impostoannual ..............................
idem, de barrica, de l classe - Licença ........ 100$000
Imposto annual .............................. ioo$000
5o$000
Idem, de 21 classe - Licença ..................
So$000
Imposto annual ...............................
o$000
Idem, idem de 31 classe - Licença ..............
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
5.5

57
58
59
60
61
62
63

Impostoannual ................................
Idem, de massas - Licença ...................
Imposto annual ................................
Idem, de desfiar fumo - Licença ...............
Imposto annual ...............................
Idem, de meias ou tecido de malha - Licença
Impostoannual ................................
Idein de phosphoros, i' classe — Licença .......
Imposto annual ...............................
Idem, idem, de 2' classe — Licença .............
Impostoannual ...............................
De caramelios, i' classe - Licença .............
Imposto annual ................................
Idem, idem, de 2' classe - Licença...............
Impostoaniival ...............................
Depregos - Licença .........................
Impostoannual ...............................
De tecidos - Licença .........................
Impostoannual ...............................
De colchões ou acolchoados - Licença ..........
Imposto annual ................................
De selins e areiros, i' classe - Licença .........
Impostoannual ...............................
Idem idem, de 2 classe - Licença .............
Imposto annual ...............................
De ehapéos para senhoras - Licença ............
Impostoannual ...............................
De roupas.- Licença ..........................
Imposto annual ...............................
Flores, fabrica de - Licença ...................
Imposto annual ...............................
De fitas - Licença ...........................
Imposto annual ...............................
De calçado, a vapor ou por outro meio mechanico
- Licença ...................................
Impostoannual ................................
Idem, idem (fficinas) de x' classe - Licença
Imposto annual ...............................
Idem, idem, de 2 classe - Licença .............
Impostoannual ...............................
Idem, idem de 3 classe - Licença .............
Imposto annual ...............................
Idem, idem, cd 4' classe - Licença ..............
Imposto annual ...............................
De pianos - Licença .........................
Imposto annuaí ...............................
De latas e 'baldes, ou só de latas ou baldes—Licença
Imposto annual para a 1.' classe ................
Idem, idem, 2' classe - Licença ................

-

20$000
100$000
Ioo$000
Ioo$000
150$000
Ioo$000
150$000
400$000
500$000
400$000
300$000
8o$uoo
100$000
6o$ono
8o$000
soo$000
150$000
200$000
200$000
8o$000
100$000
ioo$000
150$000
8o$000
100$000
ioo$oon
150$000
150$000
200$000
50$000
5o$000
15o$000
150$000

1

1(

200$000
300$000
150$000
200$000
Ioo$000
)HO$OOO
8o$000
1o$000
5o$000
so$000
i5o$000
200$000
I00$000
200$000
Ioo$000

-f
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Imposto annual para a 2.' classe ...............
64 De palhões - Licença .........................
Impostoannual ...............................
65 De camas de ferro - Licença ..................
Imposto annual ...............................
66 De moveis, a vaporç i' classe — Licença .........
Impostoannual ...............................
67 Idem, idem. de 2' classe - Licença .............
Imposto annual ...............................
67 Idem, idem, de 3' calsse - Licença ..............
Imposto annual ...............................
69 Idem, idem, de 4' classe - Licença ..............
Imposto annual ................................
70 De chocol'ate - Licença .......................
Impostoannual ................................
T71 De molduras para quadros, i' classe - Licença
Imposto annual ...............................
72 Idem, idem, idem, de 2' classe - Licença . ........
Impostoannual ...............................
73 De ladirlhos - Licença .' ......................
Imposto annual ................................
74 De tijollos e telhas, movidas a vapor ou agua, de
i.' classe - Licença ..........................
Impostoannual ...............................
75 Idem. ideni, idem, por qualquer systema, de r' classe - Licença ..................................
Imposto annual ...............................
76 Idem, idem, etc. 'de 21 classe, licença ............
Imposto aqilitIal .............................
De 3". classe; licença....................
Imposto annual ........................
78 Fundição a vapor; licença ..............
Imposto aunual ......................
79 Funileiro; de i'. classe; licença .............
Imposto annual .... . .... ... ... ... .......
8o Idem de 2". classe licença ..................
Impostoannual ..........................
$s ! Porreiro, ou 'Ferrador; de x. classe; licença
Imposto annual .......................
2 Idem; 'idem ; dc 2'. classe; licença .........
Imposto annuaí ..............•
.
83 Idem, de 3' classe—Licença
Imposto annual ...............................
84 Forragens, deposito de - Licença ...............
Imposto annual ..............................

Ioo$000
150$000
15o$000
Ioo$000
150$000
15o$000
250$000
Ioo$000
150$000
So$000
Ioo$000
50$000
6o$000
ioo$000
Ioo$000
100$000
T
5o$000
8o$000
70$000
Ioo$000
I0o$000
15o,$000
200$000
100$000
15o$000
8o$000
70$000
50$000
35$000
oo$000
300$000
8o$000
I'oo$000
50$000
6o$000
8o$000
8o$000
5o$000
50$000
3OOOO
20$000
8o$000
Ioo$000

T Hotel de 1.' classe - Licença ..................200$000
Imposto annual ...............................300$000

1

1

-

3 -

150$000
2 Idem de 2.0 classe - Licença
Imposto annual ...............................200$000
3 Idem, de 3. classe - Licença ..................8o$000
Imposto annual ...............................ioo$000

10

c Impostõ predial sobre o valor locativo annual dos
.......................$
predios alugados 12 0
2 Idem, idem, dos predios habitados pelos proprios
donos 5 00$
o$000
3 Iistrumentos, officina de concertos - Licença
Inapósto annual ...............................8o$000

i Jogo de bolas, na cidade, sem venda de poules Licença ......................................IOO$000
Imposto annual .. ............................. ioo$000
2 Dito fóra da cidade - Licença .................50$000
Imposto annual ...............................2o$000
§ jo - K

í.

.

i Kiosque que se estabelecer nas praças não ajar200$000
dinadas, ou ruas para botequim, etc. - Licença
Imposto annual ...............................200$000
2 Idem, para venda de jornaes ou flores, com ap-3o$000
provação da Prefeitura - Licença annual , .......
§ ii - L
i Lavanderia a vapor - Licença .................8o$000
Imposto annual ...............................ioo$000
2 Limas, officina de - Licença ..................o$000
Imposto annual ...............................50$000
3 Licença para vender areia extrahida dentro ou
fóra cio rocio - Imposto annuai ................20$000
do
4 Idem, para extrahir saibro ou pedra dentro
rocio, em terreno não aforado, para fim commercial - Imposto annuai ........................29$000
Idem, para trazer realejos e outros instrumentos,
ou
panoramas e outros divertimentos, tocando
mostrando por paga, nas ruas, estradas e casas Imposto aunual ...............................50$000
6 Leiloeiro, - Licença ..........................IOO$000
Imposto annual ...............................200$000
7 Leilão de qualquer especie, cada um ..........20$000
8 Lytographia de c? classe - Licença ...........200$000
Imposto annual ...............................400$000
Dita de-.' classe - Licença ...................200$000
Imoosto annuai ...............................200$000

1
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i co \ivraria de i.' classe - Licença ............... 150$000
Imposto annual ...............................200$000
ii Dita, de 2.a classe — Licença ..................iOO$000
Imposto annual ...............................150$000
25$000
12 Liinipador de dIlaimislés, empreza ou não . iconça
25$O
.
Imposto anrnual ......... ............. .......
§12—M

i Marmorista ou estatuario - Licença ...........8o$cioo
Imposto annual ...............................oo$ooO
2 Moinho para cercaes - Licença .................6o$000
Impostoanimal ................................8o$c,
Idem, idem. idem, á vapor - Licença ..........ioo$000
Imposto annual ............ . ................... Ioo$000
4 Ditos de moer assucar - Licença ..............IOO$000
Imposto annual ...............................T5OOOO
Mascate que vender ou trocar imagens -,imposto
annual.......................................ioo$000
6 Idem. de objectos de folha e ferro batido - impostoannual .....................................Ro$000
7 Tdem, de fazendas, armarinhos, perfumar ias. . calcados e 'seus semelhantes, só com uma caixa Imposto annual .... ........................... 600$000
8 Tcleni, idem. idem, etc., com cartieiro, carrinho
ou companheiro - Imiosto annual ...........1 :ooOQpo
80000
classe) - Licença
9 Modista (officina de
Imposto anntial ...............................1OOOOO
10 Idem. de 2. classe - Licença .................O$OOO
60$000
Imposto annual. ................................
Mohiil ! ias (officina die oo'nce1tar ou envernisar)
TI
o$eoo
licença .... ............ ............ .......
O$OO'O
nnusJ!'
.......
......
.......
..
....
•Iniosto
12 Meho. fericão de um ......................OOO
1OOOO
viedi'das. aÇericão de cada terno ....... ......
T
0000
14 Mensauelrbs r,ii rajpIdto (enaprezai de) ikeica
.T000OO
Isminn'sito anniiai ............ ...... ... .....
iooS000
T5 T4'iicas (casa espei&al de) 1ticenca ..........
.TOOOO
Tuamnosbo animual .. ...... ............. .......
ioo.000
16 Mucas (handaL de musica im iambulantes) licença
1008000
17 Moinhos a vaaaor ou no. de i classe.' licença'
ï 0000
Tniosto nn'u:ai. ...... ... ..................
&000
iR T4em ide 2 ciasse.. licenca ........ ............
IOOOOO
Tmvosto annial ... ...... ........ ..........
casse. l'ieemça ..............0000
TO Tdem. i'denm, de
Inmnoto nnuai ............................o$000
T3°.

O

T (lmrivs mie trabalhar em :OUi10 prata] e ooncert'os
TIoimIr '1es l-,iira ....................8OOnQ

- 34 Im posto ianmial
2 idem 1 idean, de 2' classe, •liença
Imposto a'nnu'al ... ..... .... ........ .....

-

xoo$000
8o$000600co

3 Salsicharia - Licença ........................Ioo$000
Imposto annual ...............................IOO$000
i8 - T

§ '14° - P
1 Perfumarias (casa especial de) licença .......
Imposto an,nuai'1 ..........................
2 Papeis e brinquedos (loja de) icença ........
Imposto-sninua ...........................
Pintor, liicença ............................
Imposto ainnual ...........................
4 Padaria 'de i' classe, licença .................
Imposto annTFal. ..... ... ........ ....... ....
5 Dita de 2° d;asse lfbença ....................
Imposto anmial ..........................
6 IDfa de 3' dasse ('f&ra do iocio) licença ......
Imposto a imnai ...........................
7 Phar.rn'acia de i° 'classe. i'cença ..............
Imposto annua'l ..........................
8 'Dita de 2' 'classe, licença ..................
Imposto annnal. ...... .... ..... ............
Dita de 3 classe, licença ....................
Imposto •aniiu'al ...........................
io Dita homeopathica - Licença ..................
Inposto annual ...............................
ix Phonographo - Licença .....................
12 Photographia de i.' classe - Licença ...........
Imposto annual ...............................
13 Dita de 2.' classe - Licença ..................
Impostoannual ...............................
14 Pipa d'agua á venda - Imposto annual .......
15 Pezos por aferição de terno ...................

35 -

I50$000
200$000
Ioo$000
o$ooc
3OOO
I20$000
loos000
8o$000
6o$000
50$000
3o$000
200$000
'—o
150$000
200$000
ioo$000
'1.50$000
8o$000
roo$000
30$000
io$000
200$000
80000
1 oo$000
2o$000
io$000

de
x Renhideiro ou estabelecimento para brigas
galio - Licença ..............................Ioo$000
Imposto annual ...............................200$000
2 Refinação de assucar - Licença ..............150$000
200$000
Imposto aunual ................

t Sirgueiro. dfficina de - Licença ...............8o$000
Imposto anntial ...............................8o$000
2 Serralheiro ou ajustador - Licença ...........50$000
,,,.,,,.,í

.1

Taverna- Licença ..........................6o$000
6o$000
Impostdannual ... . ...........................
Torneiro,
officina
de
Licença
................o$000
2
Imposto annual ...............................30$000
3 Typo'graiphi'a com ,offi'cinia de enoadrn'ação ou
•pauÍaço etc., licença, de i' clase ..........200$000
Imposto annual ..............................250$000
Idem die 2' classe, licença ...... ...... ....... lIOO$OOO
Im p osto ,ann'ual' ............................F50$000
IOO$000
5 Ti'ntur'ei p o, licença ...... ......... ..........
Imposto annual de i' classe ...................Ioo$000
....................8o$000
Idem, idem. de 2.' classe
Idem. idem, de 3.' classe .......................50$000
6 Tan'oara ioença ..........................3o$000
Imposto annual ...............................20$000
*19—V
1, Vendedores ambulantes de generos de i.' necessi6o$000
dade por semestre aidiinadan'enVe ........ . .....
2 Vendedores ambulantes de doces, fructas, etc., Licença.....................................30$000
Por semestre ..............................50$000
Velodromos, frontões, kerniesses, tiro aio lvo,
parques ou outros estabelecimentos onde se vendam poules de jogos permittidos por lei—Licença oo$000
Impo'st'o ann'ua'l ...............................300$000
Loteria,
4 Vendedores ambulantes de bilhetes de
imposto mensal - (Lei ri. 240 de 24 de Abril de
1909) ........................................xo$000
5 Vidraceiro - Licença .........................50$000
Impostoannual ...............................50$000
jritefactos
6 Vendedores de no'upa's feitas 'e oultoos
semelhantes, pelas ruas ou local determinado, licença mensal .... . ............................ xoo$000
7 Idem •de joias em bolsas, caixas, etc., licença mensal... ....................................... I0O$000

1.4

§ 20-X
1 Xarque - deposito de - Licença ..............ioo$000
Imposto annual ...............................8o$000
2 Xarqueada - Licença .........................xoo$000
Imposto annual ...............................io$000

1
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5 Generos de qualquer natureza, aluguel de quartos,
por 15 kilos, mensalmente ....................
6 Toucinho, por kiFo, auguied de quarto paira vnda,
mensalmente .................................
7 Quarto para ia venda de 'verduras e fr•uctjais, ln'e'nsOii
8 Quarto para a venda de peixes e genero' alimenticios, mensal ..................................
.9 Quarto para botequim ou açougues, mensal ........
io Quarto para fazendas e semelhantes, mensal .....
u Porco vendido cm pé, por cabeça ................

As officinas onde forem vendidos objectos importados, alem
do imposto, pagarão mais o determinado na 6.° classe das casas
de commercio.
nesta
Todos os impostos que não estiverem classificados
tabeila serão cobrados de 2o$000 a 5oo$000.
As casas lançadas, e que no lançamento subsequente tenham
melhorado de classe, mas não possam ser elevadas á classe superior, poderão ser lançadas com um augmento de lo °° a 50 010.
PABELLA de preços para as armazenagens no deposito de
inflammaveis (por tres mezes)
Agua raz (pipa e fracções ..............x$000
Kerosene ou gazolina (caixa) ...........$300
Foguetes sem flexas e bombas (kilo) $040
Polvora ou dynamite ..................$020
Foguetes com flexas (kilo) ...........$o6o
Fogos de artificio em grandes volumes (me
tro cubico) ........................2$000
Ditos para salões e outros não classificados (kilo) ...................$ioo

5

2

3
4
5
6

22 —

400

9
50

$500
$500
T$000

2$000
T$OOO

MERCADO MUNICIPAL

i Bancas no Mercadopara a venda de fructas, hortaliças etc., aluguel mensal por metro quadrado
2 Bancas para venda de peixe. mensalmente. por 1112
3 Espaço occupado em frente aos hoeqiiins, pelos
proprioS locatarios. mensalmente, por 111.2 .......
4 Gaiolas para venda de aves, mensalmente, por com-

7
8

5$000
2$000
2$000
i$000
2$000

i$000

5$000
7$ÇoO
3$000
IÇnnn

$020
20$000
25$000
3o$000
so$000
i$000

§ 23 - TAXA FUNERARIA E cEMI'rERIo MUNICIPAL

§ 21 - MATADOURO MUNICIPAL
Gado •va'ocum 'a-baitJo para xarque por cabeça
2 Gado abatido, 110 'Matadouro, por icabeça ......
Preparo, por cabeça .......................
3 Porcos abatidos 110 Matadoii.ro . por cabeça
Preparo, por .c.aheç-a ......... .......... ......
4 Porcos abatidos fór-a do Matadouro, por ica.iyeça
Gado laiig-ero, caiprina, lei'tõesaté so kilos de peso, Por cabeça ............................
Preparo .................................
6 Porcos -abatidos .para fabrica de 'bainha ........
7 Gado nhaitido para xarqu.eada montada com naehici'smo e aippar&hos niodernos (lei 339 de- 13 de
Novembro ide 1912) ......................
s Taxa especial para a Santa Casa de Miserioo-rd-ia
(lei no 8 de io de Maio de içoo) ............
9 Porcos entrados no Mim icipio. por cabeça ......

$o6o

II
12

1

Einprezas funerarias - Licença ................ 300$UoO
óoo$000
Impostoamival ...........................
Imposto annnaf para as emprezas que fizerem
gratuitame-nte enterro de indigentes ......
300$000
Carro funerario de i.° classe - Licença annual
30$(oo
20$000
Idem, idem. de 2.0 classe .- Licença annual ......
8$c'oo
Sepultura simples, por 5 annos ................
6$000
Ditas para crianças menores de 14 annos,idem idem
Abertura de carneiras e covagens em terreno pr 'o1 o$o 00
prio........................................
Construcção de carneiros até 2 metros de altura.
xo$000
Construcção de capella ou mausoleu, com mais de 2
metros de altura ..............................
5o$000
5o$000
Concessão de 'terreno para jazigo perpetuo .....
8$000
Por metro quadrado, além da concessão ........
Excesso de tempo de 5 annos, para a conservação
da inhumação nas sepulturas geraes ou carneiros
5$000
que não tiverem concessão perpetua. por anno
Exhumação para .0 mesmo cemiterio ............
20$0o
Concessão perpetua de cada- urna fun.er.airi'a
ioo$000
25$00ô
Idem, idem, por 5 amios ...................
§ 24 - Directoria de Obras

x Alinhamento en'i'v-el.arn-ento para qualquer con's.tr.ucção, alémi 'da conducção, cada io metros ou
fracção, na 0 zona .......................
2 Idem d'em-, em idem etc., na 20 zona ........
Idem, idem, idem, 'etc., n'a 3 zona ............
4 Alvará de 'licença .........................
5 Ajndames, licença na i' zona, para casa de sobrado, por metro corrente .....................
6 Idem, -i'dem, para casas terreas, por metro 'corrente..................................
Idem idem, na 2' zona, para casa de sobrado,
por metro 'corrente ...........................

I,0$000
7$C')
5$000
2$500
2$000
I$500

39

- 38 8 Idem idem, para casa t.errea, por me't'ro corl'exr
die...............................
Idem, :idem, na 3" zon para oaoajs de obrado,
por metro corrrellte ........................
io idem, •idein, para casas tera'eas, por metro corrente . ..............
i Autos fornecidos ás partes, por 'auto .........
2 Certifitoados 'de a,1in'ham'einto e •nivelaineinto,'c3da um .....................................
13 0o1iduioç5O, quando as partes a não offerece'rem,
para alinhamenvos no quadro •unbano . ........
(4 lidem idem no 'ocilo ......................
f5 Idein ideni, para v'it'ori'a's e vorifinações de terrenos, no quadro urbano ......................
6 Idem 'iidlem., no roci'o, de 15$000 a .............
17 Idem idem, para díviisão de 'Itotes 'n'o quadro urbano
S Idem idem., no roci'o, de 20$000 a ......
19 /Oadçamento ia parail'elepipe'cFos, por metro qu'adra
d'os, em qualquer zona .......................
20 lidem icteu, a m'acadain, por metro quadrado,
em qualque r zona .........................
(Nota - Para ' os ca•lçaniento s •a parai'I'eiuip ipe
dos feitos aia vigoncia do art. 21 'dias diisposições porrna'n' enie's cia lei de 30 ele Nvembro de
1 1897, a taxa -annlutai é de 150O 'ou o$000 'por ine
tro corrente de frente, conforme a 'largura da 'rua
for ou não 5uper.ior a 15 metros, n'os termos do
§ uinico d 'o airt 31 da lei' o. 14 de 28 de 'Ontur
30 da l'ei ai.
bro de 1898, combinado 'com o alt.
418 de 4 de Maio de 1914).
21 Emotuune'ntos sobre 'trans fe re1cas ide terirenot dó
rocio, excepto os divididos, em 'lotes, e sobre a'verbação para legalizar titu'i'os das pant'eis ,por
cartaou fracção .........................
22 Idem, 'i'dem, ino quadro .u'ilba'no, cada lo metros ou
fracção.....................................
3 Idem', idem, na 2" zona ......................
2 4 ld'en'i, :idem, aia 3" zona ....................
('Os terrenos dó rocio di'vild'idos 'em diotes, isão equiparados aos da 30 zona.
25 Emolumentos para divi'são de terrenos 'em' loi'ets,
além do :5 e'lFo d,ev'erl)a. e approvaçã 'o ida p1'anta
(por ltotie ....................................
26 Idem sbre confecção ou .approvação de planta,
conforme a dimensão e o 'tnalya)lho, de io$000 a
27 Idem, sobre ap' provaçaO de planta para casa de
a'iv•cn'ar. ................................
28 l'd'em,, idem, para casa 'de m'a'd.e'itra .............

'$000
'$000
$600
$500
'$000
$000
I0$000
io$000
20$000
lo$000
4o$000
$700

$500

'o$000
'o$000
7$500

5$000

'o$000
5o$000

20$000
Io$000

29 Idem, dd'em, para inu'roS, g ' reidás ou 1a,1,aU'St'llaJdaS.
(Toda ,reval'idação 'de planta fica ;sujeita, a 50 °
dos respectivos 'emolumentos, e as plantas,, Uâém
dos ,e,nioluanentoS acima, pagarão mais de sel'lo,
,de verba por deciaietro quadrado, 40 reis).
o Emolumentos de verificação de terreno, além da
condu'cçã'o, aio ,r,ocio ou no quadro urbano, por
carta................................
i Idem idem, 'de duas em diante, cada carta
32 Ide'1il idem, qua 'ndo rpeir,teineerefll os teirenOs a
mais de um pcs'sutikbor; por oonidonii'rei'o; eaid'a 2
'cartas ................................
33 Idiem' ,d'em, de vi,s,tocilas feitas pelo Engenheiro e
pessoal da fi,soaliiação, a requerimento 'das par
tes; a1 6m da condu ' cçã'o ....................
4 Fren'tt de terren não e'd,ificadia, por metro corrente de frente, na 1". zona.................
5 idem idem, na 20 zona .....................
36 lidem ide'm, na 3 zona .....................
(Except.uam-se: 'Os terrenos anwr'ds ou não,
pertencent'e's a Hospitaes, tAisylos e Sociedades
B'onefi,oerrte até 1918; ais fran't'es dos terrenos resultantes do pro'lionganien'to de ruas
tentes 'ou pnojectad'as, quando cediiidas'g.rat'uittamente pelos .propriietarios 'ou •foroi'rns, e durante
'o pcaso de 5 ainn 'os; e as frentes das ruas não
abertas de 'terrenos 'divididos em lotes, com plian
ta,s approv'aidas an 'terorni,enite á J'eit ii. 389).
NOTA - Os muros 'qu'e não tiverem a altura
exigida pela 'lei ri. 341, c'rt. 80, ficam sujeitos ao
respectivo imposto 'com o' abatimento ele 50
e 'os que att'i'ngere'm á :al,tura 'de 250 metrs. ficam i,senit'os 'd'o imposto (Lei ii. 4ia9).
37 Fôro antn'ua'l, por carta de 'terreno 'do rocio,.....
12100 m2 ..............................
(As fracções :erão pagas proporciotnallm'ente)
38 iFôro anona'!' ele terreno do q uadro 'urbano,
022 .........................................
39 Levaiiitamen'to 'de ,ca,la'nien:to, n'as ruas r'e'vestid'as a paralilielepiipedos, por valias 'de iliarguira, aio
niaxitm'o 'de 0,50, por metro linear. cm 'rua ca1çatcl
'ou r'eca'lça'da ................................
40 Idem, -idem, em rua ma'oaida,m' i's'acla,, por metro linear.......................................
(Para valIas de maior largura 'o pagamento
será pro,p'orci'oiia(F).
41 Predios não rebocados 'e 'ea'iados, &ti de 4ino5'

'5$000

's$000
Io$000
'Io$000
10$000
3$000
«$000
$300

5$000
$050

20$000
'o$000

—•

o predial, quar Iobbitado;e iuuros;bé a sua
.
onkisão; por metro corrente
42 Pr.orogação de praso para CCCUSãO de obras,
por mez e por metro conrene de frente, na i.
zona..................................
3 Idem, idem, iidem na 2 zona ................
Idem, iide'm•, dem na 3 zona ...............
're.-ren do rocio, concessão de excesso, de •accor
do com o ant. ,I 0 . da, ilci de 2 de Maio de 1897,
por cairta de I2I00 ms. quadrados ou fracção
46 Terrenos ido rocio, transferencia por canta de.
12,100 ms. quadrados ou fracção ..............
Terrenos do rocio d.iivididos em lotes, 'trainsferencia por metro corrente de frente ............
48 Terreno do quadro urbano concessão 'de excesso:
Nias ruas reesti'das:
Na 1'. zona par cen'tinaeitro corrente ........
Na 20 . zona dem; ideirn ...................
Na 30 zona Miem, :idem ........................
(Nas ruas não revestidas será o 'excesso cobrado
a razão de 50 010 'dos preços acima.
Em caso algum será cobrado menos do ivalor corresporndente a 'vinte centimetro)
Idem, .idem transferenea por metro corrente de
frente, na jO zona ......................
5C. 14cm, idem, idem, na 20 zona ................
30 zona ...............
51 Idem, idem, idem na
52 Viação, imposto aninual de 1 "I a sobre o valor ve
n'ai dos 'terrenos 'd'o rodo, in'iinimo Ipor metro
quadrado..................................

2$000

4500
i$oo

$500
300$000

25$000
$500

4000
i$5oo
$500

8$000
5$000
3$000

0,4

§ 25 - IMPOSiO DE PUBLICIDADE
1 ,Annuncios aereos e instanitaneos por meio de pro-

j ecções 'luminosas em iespago laité 6 sn. por 6 cri.
em cada ponto, na icildiwde, por triniestue
2 14cm, ambulante, conduzido por pessoas, de cada
pessoa; por 30 dias .......................
3 Idem, de . ..nceiro, em Uhe,at.nos, 'casas de espertaannuaici'o
cuias, .saii6es, cafés; -,boitequiiiis; 'etc. i
por anuo ... .... ..........................
4 Idem, em panuo, papel, nnadeina; parede 'ou em
- qualquer metal; com os 'dizeres: "grande lqniidação"; '.l.iquidaçã.o final ", "grad'de queima" 'e
oitros 'dizeres sem&ha'nites na frente idas casas e
estabelecimentos conitïierci'aes, or mez ........
14cm ou quadro para iannuncieisou. pana cartaes,

6o$000
5$000
3$000

3*00

nos l6gares em que ioPrsfo enmjittih, 'em es
paços -de Im. por em., sendo em ipin.tuira, artisti3$000
camente trabalhada, por mez . ..............
6 1d-cm, idem, etc.; sendo 'em paipiel oommum 'e tinta
.i$000
'tambem commum; por mez ... ... ... .......
ricos,
sendo
fixos;
por
Idem,
ou
reclames
eff'ect
7
30$000
anuo................................
8 lidem, ou reclames em bonid'es, devidos pelas companhi;as -ou emipnezas desses mesmos bondes; de
zo$000
cada bonde em circulação; por anuo ..........
l
etreiros
dos
bondes,
'
todos
os
(Oomprehen'd.i'do's
menos nos vidros dateraes e das frentes, onde
não serão permittidois; qualilquer 'que seja seu fim)
9 An,nun'cios ou reclames em bonde especial, 'cada
50$000
bonde, por ano ...........................
o Idem; 'de espectacu'l'os cru ve-hicufos ou 'animaies,
por anuo ...............................50$000
20$000
i lidem; •idem; por seis m'ezes ................
5$000
12 Idem, ; idem, por um m'ez .................
1 3 Idem, 'ou reclame cm bicycieta ou 'tripodes; por
3$000
au no ............
8$000
14 lidem; idem; em ica.rroçais e 'carniitshões, ,ildem
30$000
15 Idem; ideni, idem; em carros 'e aut'oinjoveis, ,idiem
i6 Cartaz ou annunc-i'o ileitreiiroou. sieoliam,e iem, papel
In-i. por im. 'coilocadio n'ais paredes ou di 'sbri$i'ro
bui;dos em quafuer ponto 'da '
via publ'i'ca...
17 lidem, idem; ,idem ;eüc.; excedendo em qualquer
$200
das dimensses ........................
(Este imposto será cobnao mediante carimbação
e num'eraçãt feitas pela Prefeitm'a, e prieivadieicieirá
para qualquer que seja, o peniodo do exercici'o le
será divido pior to!d'o 'e qualquer cartaz affix'aido
ou dstri'buido, embora em subs itdição dos nítili-saidos, ou outros emblemas).
i8 Chapéos de sol, com saliericia não excedendo de
io$000
om,40 cada um, por anno .......................
19 Idem, idem, idem, com mais de 0111,40 de salieneia - cada um, por anno .......................
20$000
20 Letreiro, placa ou taboleta com letreito e sem
saliencia nas paredes ou humbraes das
casas,
2$000
de 6,30 por 2 m. - annualmente .............
21
ldem, idem, idem, excedendo a esse limite, mais
por decimt. quadrado ........................
$040
22 Idem, ou taboleta com letreiro, figura ou emblema nas proprias casas, até 0,40 de saliencia, de
0,30 por 2 m. - annualmente .................... 3$000
•
23 Idem, idem, idem, excedendo a esse limite, mais
por decirnt. quadrado ..........................$o6o

-4224 Idem, idem, em sentido transversal ás paredes e
com mais de o,4o de saliencia
1o$000
25 Idem, sendo em globos de electricidade, por armo
io$000
26 Idem, atravessando a rua de lado a lado, por vez Io$000
27 Idem, sendo illurninados em arco ou outra qualso$000
quer forma, por anno
28 Idem, idem, idem, por niez
6$000
29 Idem, placa ou taboleta com letreiro, figura ou
emblema nas paredes lateraes das casas, muros
ou paite visivel de terrenos, de i m. por i m. para cada annunciante - annualmente .........
6$000
30 Idem, idem, idem, etc., excedendo essas dimensões
cada annunciante, - a•nnualmente
Io$000
31 Placa de metal, marmore ou vidro, indicativa de
Profissão ou designação de firmas e outras, de companhia ou empreza de seguros contra fogo ou de
vida; collocada em predios, paredes ou muros, de cada placa, por anno
5$000
32 Alvarás de licença para elnprezas de annuncios
Ioo$000
33 Reclames em quadros collocados em pontos da via
publica, por mez, cada um, até 2111 X 2111
I0$000
Idem Ádeun, excedendo dessa dimensão ......
15$000

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

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

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

DECRETOS

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

DECRETO N.91

..........

Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o
processo de aposentadoria requerida pelo funccionario Antonio Pereira da Silva, e de accordo com a informação da
Directoria do Thezouro e Contabilidade, resolve aposentar o
requerente com 24 annos e 7 mezes até 31 de Dezembro de
1914, percebendo annualmente à quantia de Rs. 1:824000
(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 Coritiba, em 5 de
Fevereiro de 1915.
Candido .Ferreira de Abreu

DECRETO N. 92

1

O Prefeito do Municipio da Capital, considerando que na
Lei orçamentaria para o corrente exercicio não figura verba
para pagamento ao empregado Municipal, aposentado em 31
de Dezembro ultimo, Antonio Pereira da Silva, resolve abrir o
credito extraordinario de Rs. 1:824$000, para o seu pagamento durante o anno corrente.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 5 de
Fevereiro de 1915.
Candido .Ferreira de Abreu

-44—
DECRETO N. 93

e a,

O Prefeito do Municipio da Capital, usando da autorisação que lhe concede a Lei n. 434 de 3 de Fevereiro do corrente anuo, resolve abrir o credito extraordinario da quantia
de Rs 1:500$000 (um conto e quinhentos mil réis) para no
corrente exercicio ser paga. em tres prestações trimensaes á
viuva Sophia Bittencourt.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 23 de
Fevereiro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

DECRETO N. 94
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a Lei
u. 445 de 10 do corrente que autorisa a relevação de multas
que incorrerão os contribuintes de impostos em atrazo,
Decreta

Art. Unico. Fica concedido o prso de noventa (90) dias
a contar desta data, aos contribuintes de impostos em atrazo
a pagarem sem multa, os respectivos impostos.
Gabinete da Frefeitura Municipal de Coritiba, cru 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
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 Directoria do Thezouro e Contabilidade, cru 28 de Abril ultimo,
resolve mandar abonar–lhe 10 % sobre seus 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
exercicio.
Gabinete da Préfeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Maio de 1915.
Candido .Ferreira de Á breu

DECRETO N.96
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a
petição do guarda municipal Sebastião Velioso e, considerando que esse empregado conta mais de dez (10) annos de
serviços prestados á Municipalidade, corno se verifica pela
informação prestada pela Directoria do Thezouro e Contabilidade de 5 de Novembro de 1913 a 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 1 deste mez, ficando para
esse fim, no corrente exercicio, aberto o credito de 75$000
(setenta e cinco mil réis) para o respectivo pagamento.
Gabinete da Prefeitura Muniipa1 de Coritiba, em 9 de
Agosto de 1915.
candido Ferreira de Abreu

DECRETO N.97
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a
resolução da Carnara, em 23 de Julho do corrente anno, resolve estipular a quantia de Rs. 80$000 ioitenta mil réis)
mensalmente, pelo serviço prestado e pelos que ainda possa
prestar á Municipalidade o engenheiro Ernesto Guaita, a contar desta data, correndo essa despeza pela verba Obras Publicas do orçamento em vigor e a contar de 1 9 do corrente,
digo, estipular ao engenheiro Ernesto G-uaita, pelos serviços
prestados e pelos que ainda possa prestar á Municipalidade, a
quantia de Rs. 80000 mensalmente, a contar de 1 9 do corrente, correndo essa despeza pela verba Obras Publicas do
orçamento em vigor.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 11 de
Agosto de 1915.
Candido Ferreira de A breu

DECRETO N. 98
O Prefeito do Municipio da Capital, at.tendendo ao que
requereu o 1 1 official da Directoria do Thezouro e Contabilidade Municipal, Benigno Pinheiro Lima Junior, e tendo em
vista a informação prestada pela Secretaria desta Prefeitura

- 47 e certidão exhibida, pela qual se verifica contar esse funccionario mais de cinco (5) annos de effectivo serviço prestado ao
Municipio, resolve considerai-o vitalicio nos termos do art. 50
capitulo 9 do Regulamento da Secretaria approvado pelo
I)ecreto n. 63 de 12 de Julho de 1913. Nessa conformidade
expeça-se titulo para que produza os effeitos de direito.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em ii de
Outubro de 1915.
Candido J?erreira de Abreu

DECRETO N. 99
O Prefeito do Municipio da Capital, usandó das altribuiçÕes do seu cargo
Decreta.
Art. Unico. No exercicio de 1916 a cobrança dos impostos consignados no quadro da Receita orçamentaria para
aquelie exei'cicio, na forma da Lei n. 449 de 2 de Dezembro do
corrente anno, serão effectuados nos mezes seguintes
JANEIRO—Aferição de pezos e medidas. - 1.a prestação
da Taxa Sanitaria.
FEVEREIRO - 1 prestação do imposto de Conimercio e
Officinas. - 1 prestação do imposto de frentes não ediíicadas, frentes não revestidas e muros.
1•a prestação do imposlo de calçamento.
MARÇO—Matricula de cocheiros, chauffeurs, matricula e
marcação de vehiculos e matricula de animaes.
ABRIL-2 prestação da Taxa Sanitaria.
MAIO—Foros do Quadro Urbano, Rocio e Viação.
JULHO_3 . a prestação da Taxa Sanitaria.
AGOSTO - prestação do imposto de Commercio e
Officinas.
SETEMBRO -- 29 prestação do imposto de frentes não
edificadas, frentes não revestidas, muros e calçamento.
OUTUBRO - 4 prestação do imposto de Taxa Sanitaria.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 2 de
Dezembro de 1915.
candido J?erreira de Abr6u

* ti .

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 l
Tabellião desta Capital, declara que a contar daquelia data
fica aqueile proprietario sem direito as aguas que possuia
derivadas do Rio Belem, por um valio, para seu Moinho de
cereaes á rua da Misericordia, ficando assim attendidas as
queixas de proprietarios que marginam o dito valio e suas
adjacencias.
Publique-se para os devidos fins.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 2 de
Dezembro de 1915.
Candido Ferreira de A breu

ACTOS

1

ACTO N. 69

:

O Prefeito do Municipio, considerando que a firma A.
Freitas & Comp., desta Capital, cumpriram com todas as clausulas de seu contracto, firmado em 4 de Janeiro de 1913, e
considerando que os mesmos têm preferencia para sua continuação, desde que a elie tenham. dado 'cabal cumprimento,
resolve prorogal—o até 31 de Dezembro do corrente anno, para
os fornecimentos de materiaes e outras publicações estipulados no referido contracto.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 2 de
Janeiro de 1915.
Candido Ferreira de 4breu

Ill

ACTO N. 70
O Prefeito do Miínicipio da Capital, usando das attribuições de seu cargo, resolve nomear para Fiscal do Mercado o
actual Guarda Fiscal Nicolau Cachenski, por ter sido supprimido o cargo de Administrador pela lei orçamentaria em
vigor.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 2 de
• Janeiro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

- 80 --

-

ACTO N. 71

ACTO N.74

• O Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribuições que lhe confere a lei, concede ao empregado - Dactylographo 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.
Candido Jierreira de Abreu
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O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o
atiestado medico, concede ao guarda fiscal José Julio de Campos, 15 dias de licença na forma da lei, para tratamento de
saude, conforme requereu.
cx

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

ACTO N. 72
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo sciencia que o
Continuo-Servente, Manoel Fernandes dos Santos, cornmetteu
a falta de não guardar a devida compostura na Repartição,
infringindo o disposto no Art. 45 do Regulamento da Secretaria da Prefeitura, resolve suspendel-o de suas funcções por
cinco dias.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 22 de
Janeiro de 1915.

ACTO N.75
O Prefeito do Municipio da CapitM nomeia o cidadão
Chrisanto José de Freilas para proceder ao lançamento da
Taxa Sanitaria para sua cobrança no corrente exeicicio, devendo ser esse serviço registrado em livro proprio e apresentado em previo tempo para sua cobrança. Por cujo serviço.,
em tempo será arbitrada a gratificação para seu pagamento.

Candido Ferreira de Abreu

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

ACTO N. 73
O Prefeito do Municipio da Capital, usando das suas
attrihuições, 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 Gaspareilo, para ageifie 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 Rs 200$000, o primeiro, e o segundo Rs. 120$000;
os quatro agentes Rs. 150$000, cada uni, e os tres guardas
Rs. 90$000, cada um, a contar de 1 9 do corrente em diante,
cujo pagamento correrá pela verba consignada no § 22 da
Tabeila da Lei orçamentaria vigente.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 22 de
Janeiro de 1915.
Candido ,Ferreira de Abreu

Candido Ferreira de Abreu

mm
ACTO N.76
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao cidadão
Âlfredo Feri-eira Junior, guarda saiiitario da Gota de Leite, a
exoneração do logar, conforme pedio e nomeia interinamente
para o mesmo logar o cidadão Maxinio Fortes, percebendo os
vencimentos de 90$000 (noventa mil réis) mensaes.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 9 de
Março de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

-
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ACTO N. 77

ACTO N. 81

O Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribuiçÔes de seu cargo, concede a Aristides de Oliveira, ajudante da
Directoria de Obras Municipaes, 90 dias de licença na forma
da lei, para tratar de seus interesses, conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 9 de
Março de 1915.
Candido 1?erreira de Abreu

O Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribuições de seu cargo, resolve exonerar por conveniencia do serviço o Fiscal de Obras Nunicipães Dano Fagundes Gaertner
e nomeia interinamente para o mesmo logar o cidadão João
Fagundes Barbosa, percebendo os vencimentos que lhe competirem.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 26 de
Maio de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 78
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao cidadão
Oscar Pires de Carvalho, Pharrnaceutico da Directoria de Hygiene Municipal, 30 dias de ferias a que tem direito no
corrente exercido.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 17 de
Abril de 1915.
Candido Rerreira de Á breu
ACTO N.79
O Prefeito do Municipio da Capital. usando das attrihuições 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
Abril de 1915.
Candido Ferreira de Abreu
ACTO N. 80

1,1
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O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a
representação do Sr. Fiscal do Quadro Urbano, resolve manter
a suspensão 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

ACTO N.82
O Prefeito do Municipio da Capital, acceitando as razões
do Snr. Director da Gota de Leite, em officio de 21 do mez
corrente, resolve dispensar do serviço o Agente Sanitario
Almir Torres e nomeia para o logar o cidadão Antonio dei
Bagnio. percebendo os vencimentos que competiam ao primeiro.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31 de
Maio de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N.83
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o
Regulamento da.Gota de Leite e considerando a necessidade
de um Veterinario permanente junto ao Estabelecimento da
Gota de Leite, nomeia para esse logar o cidadão Fausto Ferreira 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.,
Candido Ferreira de Abreu

11r.
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O Prefeito do Municipio da Capita) concede ao funccionario do Instituto Pasteur, José Giolito, 20 dias de ferias a
que tem direito no corrente exercicio.
Gabinete da Prefeitura Municipal. de Coritiba, em 26 de
Junho de 1915.
Candido Ferreira de Á breu

is

ACTO N.88
O Prefeito do Munici pio da Capital, em virtude do despacho proferido na petição de Manoel Augusto de Souza, aferidor
da Municipalidade, de 10 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 1908.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 12 de
Agosto de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 85
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao funccionario da Directoria de Hygiene, Pharrnaceutico Oscar Pires
• de Albuquerque, 30 dias de licença na forma da lei, para tratamento de sua saude.
•
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 19 de
Julho de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 86
O Prefeito do Municipio da Capita] concede
dê ao Sr. Secretario da Prefeitura, Claro Cordeiro, 30 dias
ferias de accordo com a lei. o. 226 de 22 de Janeiro de 1908.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 7 de
Agosto de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 87
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista a
representação do Inspector da Guarda Nocturna. Commercial,
em officio desta data e informação prestada pelo Fiscal Geral
do Quadro Urbao
Resolve, por acto de hoje, suspender por 15 dias o guarda
municipal Manoel Ferreira Junior, por falta de cumprimento
de deveres no exercicio de suas funeções. Façam—se as necessanas communicações.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Corit'iha, em li de
Agosto de 1915.
Candido Ferreira de Ábreü

ACTO N.89
0 Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o que
lhe requreu o Dactylographo 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 Prefeitura Municipal de Coritiba, em 22 de
Setembro de 1915.
Candido ]?erreira de Abreu

ACTO N.90
01 refeito do Municipio da Capital, tendo em vista a lei
oiçamentarià n. 449, que tem de vigorar no exercicio de 1916,
e para que o serviço de lançamento seja feito em tempo de
serem escripturados para sua previa cobrança, resolve nomear
os funccionarios Pedro da Silva Arouca, Silfrèdo Pedrosa e
João Octaviano Pichet, para em commissão. fóra das horas do
expediente, procederem ao lançamento dos impostos de Commercio e Officinas do Quadro Urbano e Rocio da Capital, cuja
cobrança no exercicio vindouro será feita nos termos do Decreto que for expedido por esta Prefeitura.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Comitiba, em 29 de
Novembro de 1915.
Candido .Ferreira de Á breu

-
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ACTO N. 91

ACTO N. 94

O Prefeito do Municipio da Capita], usando das attrihuições de seu cargo, nomeiá os funccionarios Dr. Adriano
Goulin e Claro Cordeiro, para em commissão, fóra das horas
do expediente commum da Repartição, a procederem o lançamento dos impostos de terrenos não edificados, muros, calçamento 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 Prefeitura Municipal de Coritiba, em 2 de
Dezembro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

O Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribuições de seu cargo, concede ao Dr. Eduardo Leite Leal Ferreira,
Director do Instituto Pasteur e Gota dé Leite, 30 dias de
ferias na forma da lei, a contar desta data, conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 23 de
Dezembro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 92
O Prefeito do Municipio da Capital resolve nomear o funccionario da Directoria de Obras, Arthur Marques da Silva,.
para proceder ao lançamento do imposto de viação a ser
cobrado no exercicio vindouro, cuja cobrança será effectuada
em virtude do lançamento previo em registro do respectivo
livro autenticado.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coiitiba, em 2 de
Dezembro de 1915.
Cândido Ferreira de Ábr6u

ACTO N. 93
O Prefeito do Municipio da Capital concede a Manoel
Vaz Lobo, Dactylographo da Prefeitu;ra, 15 dias de licença na
forma da lei, para tratar de seus interesses coufoinie requereu.
Communique-se a Thezouraria para os devidos effeitos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de
Dezembro de 1915.
Candido Ferreira de Abreu

ACTO N. 95.

h

4

O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o Art.
15 das Disposições Permanentes da lei orçamentaria do corrente exercicio, resolve transferir da Gota de Leite para a
Secção da Directoria de Hygiene Municipal, os empregaos
Fausto Ferreira da Luz, Veterinario; Agentes Sanitírios:
Henrique Ricardo dos Santos, Henrique Viante e Pedro Gasparelio; Guardas : Oiympio Rodrigues, Maximo de Oliveira
Fortes e João Ricardo dos Santos, percebendo os vencimentos
de 15$000 mensaes os : Veterinar.io e Agentes e os guardas
a razão de 80$000 tambein 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 Á breu
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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 lançameiilo do
imposto de calçamento relativo ao predio sito á rua Marechal 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 Sophia Bittencourt o auxilio de 1:500$000.
N. 435 de 6 de Fevereiro de 1915—Autorisa a contractar, por
concurrencia, a arrecadação do imposto do Matadouro e
vendedores ambulantes.
N. 436 de 6 de Fevereiro de 1915—Autorisa a desapropriação
dos predios de Oliverio Cortes Tabo. rda; sitos na Praça
Ozorio.
N. 437 de 6 de Fevereiro de 1915—Concede a The Sonth Brazilian Railways Cornpany Limited prorogação por 3 annos
para cumprimento da clausula &, do contracto e 5 annos
para as clausulas 9, 10 e 11 do termo de 25 de Março de
1913, obrigando a outros melhoramentds.
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—Suppriminclo a alinea A
do Art. 1 9 da Lei n. 79.

- GO N. 440 de 29 de Abril de 1915 —Regulamenta o córte de gado
no Matadouro.
•N. 441 de 6 de Maio de 1915—Concede a Manoel de Macedo
isenção de direitos rnunicipaes por 2 annos para a fabrica
de juta e saccos de aniagem.
N. 442 de 6 de Maio de 1915—Concede a Dano Persiano de
Castro Veilozo os lotes ns. 124, 125, 126, 140 e 141, sitos
na Vilia Izabel.
N. 443 de 6 de Maio de 1915—Regulamenta o serviço de passeios em diversas zonas da cidade.
N. 444 de 10 de Maio de 1915 - Autorisa a concessão de licenças para construcção de gradiz de madeira no corrente exercicio.
N. 445 de 10 de Maio de 1915—Releva as multas dos contribuintes no corrente anno e altera a Lei 330 da Taxa
Sanitatia.
N. 446 de 10 de Maio de 1915— Applica a multa mensal sobre transferencias requeridas.
N. 447 de 17 -de Maio de 1915—Au torisa 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—Orça a Receita e Despeza
do Município para 1916.
DECRETOS
N. 91 de 5 de Fevereiro de 1915—Aposenta Antonio Pereira
da Silva, Administrador. do Mercado.
N. 92 de 5 de Fevereiro de 1915—Abre credito para pagamento ao ex-Administrador do Mercado.
N. 93 de 23 de Fevereiro de 1915—Abre credito para pagamento a Sophia Bitténcourt.
N. 94 de 14 de Maio de 1915 - Concedendo praso para pagamento de imposto sem multa.
N. 95 de 31 de Maio de 1915—Manda abonar a Manoel Augusto de Souza 10 % sobre vencimentos.
N. 96 de 11 de Agosto-de 1915 - Manda abonar a Sebastião
Veiloso 10 % sobre vencimentos.

II

-61N. 97 de 11 de Agosto de 1915—Manda abonar ao engenheiro
Ernesto •Guaita a gratificação de 80$000.
N. 98 de 11 de 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 Coronel Joaquim Pereira de Macedo sobre as aguas que
serviampara seu moinho de cereaes, sito á rua da Misericordia.
ACTOS
N. 69 de 2 de Janeiro de 1915 - Proroga o contracto com A.
Freitas & Comp.
N. 70 de 2 de Janeiro de 1915—Nomeando Nicolau Cachenski
fiscal do 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
Fernandes dos Santos.
N. 73 de 22 de Janeiro de 1915—Nomeando empregados para
a Gota de Leite.
N. 74 de 27 de Janeiro de 1915 —Concede licença ao guarda
José Julio de Campos.
N. 75 de 27 de Janeiro de 1915 - Nomeia Chrysanto José de
Freitas para proceder o lançamento do imposto Taxa
Sanitaria.
N. 76 de 9 de Março de 1915—Concede exoneração a Alfredo
Ferreira Junior e nomeia Maximo Fortes para o mesmo
logar na Gota de Leite.
N. 77 de 9 de Março de 1915—Concede licença a Aristides de
Oliveira, ajudante da Directoria de Obras.
N. 78 de 17 de Abril de 1915—Concede licença a Oscar Pires
de Carvalho, Pharmaceutico da Directoria de Hygiene.
N. 79 de 29 de Abri! de 1915 —Concede licença a Luiz Ribeiro
de Aiidi'ade, porteiro da Camara, para tratamento de
saude.
N. 80 de 21 de Maio de 1915 - Suspende o gurda Jayrne B.
Pereira.
N. 81 de 26 dè Maio de 1915—Exonera o fiscal de obras Dano
F. Gaertner e nomeia João Fagundes Barbosa.

- 62 N. 82 de 31 de Maio de 1915—Dispënsa do serviço o Agente
Almir Torres.
N. 83 de 31 de Maio de 1915 —Nomeia Fausto F. da Luz veterinario da Gota de Leite.
N. 84 de 26 de Junho de 1915—Concede ferias a José Giolito,
empregado da Gota de Leite.
N. 85 de 19 de Julho de 1915—Concede licença ao pharrnacéutico da Directoi'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 Augusto de Souza, aferidor municipal.
N. 89 de 22 de Setembro de 1915--Coicede licença 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 Ofíicinas do
Quadro Urbano e Rocio.
N. 91 de 2 de Dezembro de 1915—Nomeia com missão para o
lançamento dos impostos de terrenos não edificados, muros, 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 ferias ao Dr. Leal
Ferreira, Director da Gota de Leite.
N. 95 de 31 de Dezembro de 1915—Transferindo para a Directoria de Hygiene os empregados da Gota de Leite.
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LEI N. 450
A (;amara Municipal de Coritiba, decretou e eu saneeiono 'a lei seguinte:
Art, 1° - Ficam concedidos ao Pharmaceutico da Hygiene Municipal, Oscar Pires de Carvalho e Albuquerque,
treis mexes de licença para tratamento de sua saude, sem
--veir cimentos.'
Art. 20 - Revogam-se as disposiçõesreri contrario.
G-abiete da Prefeitura de Coritiba, 27 de Abril de
1916.
Antoio Xae.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 27 de Abril
de 1916
Claro Cordeiro - Secretário. - - Joô

LEI N.451

Fffl

A. Ciâniara, Muniipaf de Coritiba, decretou e eu saneciono a lei seguinte:
Art. 1° - Fica eoncedida ao ajudante da Directoria
de O].)ats Mnnicipaes, Aristides de Oliveira, uma licença de
oito mezes para, tratar de seus interesses fóra do-Estado,
sem vencimentos.
Art. 2 , ---.Revogaw-se as disposições em contrario.
- Gabinete da Prefeitura. de Coritiba, .27 de Abril. -de
1916.
-Antonio Xavier.
- Publicada na Secretaria da Prefeitura de Coritiba, aos
27.,de . Àbril de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.
•

•

J00

-
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A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu saneciono a lei seguinte:
Art. 1 0 - Fica o Exmo. Sr. Prefeito Municipal autorisacio a contractar englobada ou separadamente os serviços
da Gotta de Leite e do Instituto Pasteur com quem melhores garantias offerecer de bôa execução dos mesmos
servicos.pelo praso niaiimo de doisannos.
Art. 20 - Revogam-se -as'--disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, 27 de Abril de
1916.

e tudas as demais disposições municipaes referentes a circulação.
Art. 3° - O pessoal da inspecção compor-se-hade um
inspector cornos -vencimentos de 3:000$000 annuaes e dos
auxiliares que a Prefeitura designar tirados do quadro da
Pre±eitura.
Art. 4° Fica o Prefeito autorisado a. abrir o credito neeessario para a execução desta Lei e a baixar -o seu
regulamento que detalhará as attribuições do pessoal..
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da. Prefeitura de Coritiba, 29 de Abril de
1916..

Publicada na Secretaria da Prefeitura, aos 27 de Abril
de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.

Publicada na Secretaria da Prefeitura. de Coritiba, aos
29-de'.Abril de 1916;
Claro Cordeiro - Secretario.

LEI N. 453
A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu .sancciono a ..lei seguinte:
Art. 1° - Fica o.Prefeito . auto'isa'do a.crniceder aposentadoria a Eugenio Ernesto Wirmond, ex-Director Thezoureiro e actual auxiliar da Thezouraria. da Ca.mara, de
accrdo coma. Lei.
Art. 20 - Revogam-se -as disposições em contrario.
Gabinete da ,Prefeitura .de' Coritiba., 27 de Abril de
1916.

LEI N. 455'

LEI N. 452

João Antonio Xavier.

João Antonio Xavier.

Publicada na. Secretaria da Prefeitura de Coritiba, aos
27 de Abril de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.
JET N. 454
ACamara. Mtmicipal cle Coritiba, decretou e eu saneciono a lei seguinte:
Art. 1° -Fica ereada a secção de inspecção .de vehiculos, directamente subordinada a Preféitura e com os
onus e. vantagens das demais secções dos serviços niunicipaes.
Art. 20 - A inspecção de vehiculos,tem por fim fiscausar a matricula dos .concinctoes, velocidade das viaturas

João Antonio' Xavier.

A Camara Municipal de Córitiba; decretou e eu saneciono a lei seguinte:
Art. 1° Fica o 'Pref&itb autorisado a mandar' revestir a paralielipipedos ou a macfidam, as ruas e praças do
Quadro Urbano desta Capital, de' accordo com as exigencias do tranzito publico.
Art. 2° - Pára as despesas decorrentes desse serviço,
os- proprietarios . de predios e terrenos,- situados nas ruas'
calçadas a paralielipipedos, pagarão a taxa esque forem calçadas
tabelecida no Art. 1° da Lei ii. 429 de 10 de Novembro de
1914 correspondente a vinte annos, reduzida a 400 reis
por metro quadrado, em treis prestações iguaes e bi-mensaes, sendo a primeira no acto da conclusão do calçamento
da frente de suas propriedades; gosando do abatimento de
6 010 os que pagarem integralmente, a importancia tôtal,
ao ser o mesmo coneluido.
§ unico. - Os proprietarios que effectuarem este pagamento ficam isentos da taxa estabelecida na citada disposição do Art. 1° da Lei D. 429, durante o praso de 20
annos, e os que a elIe se recusarem, sujeitos a mesma. taxa.
Art. 30 - Nas -ruas que forem calçadas' a macadam, os
proprietarios pagarão na forma estabelecida pelo art. 20
destaLei, a taxa estipulada na referida Lei n. 429, correspondente a quinze' annes' e' reduzida- a 200-reis-por metro

-7-quadrado, gosando do abatimento de 5 ojo os que preferirem pagar a importancia total no acto da conclusão do
calçamento.
§ unico. - Os proprietarios que effectuarem este pagamento, ficam isentos da taxa estabelecida no Art. l o da
alludida lei 429, pelo praso de quinze annos, e os que a
elie se recusarem, sujeitos a mesma taxa, pelo praso de
vinte annos.
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 calçamento obdecerá a disposição da alinea O do Art. 2 0 da Lei n. 84 de 10 de Julho
de 1902.
Art. 50 - Aos proprietarios de predios e terrenos, situados em ruas já calçadas a• parailelipipedos ou a macadam, que estiverem sujeitos ao onus estabelecido no Art.
10
da Lei n. 429, ficam extensivas, desta data em diante,
as disposições constantes dos Arts. 2 0 e 30 desta Lei.
Art. 60 - As prestações a que se refere o Art. 4 0 da
Lei n. 443 de 6 de Maio de 1915 serão mensaes e em numero de seis.
Art. 70
A Prefeitura, esgotados os prasos que marcar aos proprietarjos, poderá mandar fazer, nas ruas não
revestidas, os respectivos passeios a lages de pedra, convenientemente apparelhadas e rejuntadas a cimento, cobrando dos mesmos proprietarios 4 $500 (quatro mil e quinhentos reis) por metro quadrado na forma estabqleeida
no Art. 60 desta Lei.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, 29 de Abfil de
1916.
João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Coritiba, aos
29 de Abril de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.
LEI N. 456
A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu saneciono a lei seguinte:
Art. 1° - Ficam isentos do imposto creado pela Lei
de 30 de Agosto de 1897, denominado Taxa de Calçamen-

to os templos dos differentes cultos religiosos estabelecidos .em edificios proprios neste Municipio.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, 29 de Abril de
1916.
João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Coritiba, aos
29 de Abril de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.
LEI N. 457
A Camara Municipal de Coritiba, dêcretou e eu saneciono a lei seguinte:
Art. 1° - Fica o Prefeito auborisado a emittir apolices nominativas até o valor de 48:000$000 para applicar
nas obras do Passeio Publico.
Art. 2° - As apolices a que se refere o Art. 1° terão
o valor nominal de 200$000 e 500$00 0 cada urna e serão
resgatadas mensalmente a razão de 1:000$000, garantido
esse resgate com a renda do matadouro.
Art. 30 - As apolices vencerão o juro de 6 °° ao anuo
desde o dia de sua entrega até o dia em que forem resgatadas, sendo pagos os juros nos mezes de Julho e Janeiro
de cada anno.
Art: ° - Fica o Prefeito igualmente autorisado a
manter, com qualquer estabelecimento de credito, uma conta corrente a descoberta até o maximo de 100:000$000, garantida pelo imposto de Commercio e Officivas.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, 29 de Abril de
1916.
João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Coritiba, aos
29 de Abril de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.
LEI N. 458
A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu saneciono a Lei seguinte:
.

—9--Art. 1 0 - Ficam isentos de impostos Municipaes as
igrejas catholicas a.sercni'edificadas, -unia a rua. Saldanha
Marinho, esquina da Dezemb-argador- Motta'e outra, no arrabalde Portão desta cidade.
§ 1° - De conformidade com as disposições deste Art.,
serão -restitnidoos impostos que por ventura já tenham
sido pagos pelas referidas igrejas.
§ 2 1 - Ficam sujeitas a approvacão da• Camara,. ás
plantas das mesmas igrejas observando-se a esse respeito
as Leis Municipaes em vigor.
Art. 20 - Revogam-se as-disposições em contrario.
1916. Gabinete da Prefeitura de Coritiba, 1° de Maio de
João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Coritiba, em
1° de Maio de 1916.
Claro Cõrdeiro - Secretario.
LEI N. 459
A Camara Municipal- de Coritiba; decretou e eu . sanedono a. lei seguinte:
Art. 1° - Fica o Prefeito Municipal autorisado a conceder aos-Srs. Guimarães & Companhia, a arca-de terreno
que em excesso foi encontrada na chácara que os mesmos
possuem no Jogar S. Lourenço, neste Municipio, de aeeordo comas leis em vigor,
Art. 20 Revogam-se as ,disposições em contrario.
Gabinete da. Prefeitura municipal de Coritiba, em 28
de Julho de 1916.
JõãoAntõnjo, Xarier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal, em
28 de'Jillw'de 19162- Claro Cordeiro - Secre-tkrjo.
LEI N. 460
A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu saneciono a lei seguinte:
Ari. - 10 - rica approvaclo - o acto n. 126 de 5 de
Junho de 1916, do Sr. Prefeito Municipal snpprimido

o cargo de solicitador do Contencioso; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal , de Coritiba, em 28
de Julho de 1916.
João. Antonio rXavier.

Publieada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba 1 em 28 de Julho de 1916.
,Claro, Cordeiro - Secretario.
LEI N. 461
A Camara Municipal de Coritiba,' decretou e eu saneeiono a lei seguinte:
Art. 1° - Fica creado o cargo de leiloeiro offieial da
Prefeitura, sem onus paras a Municipalidade; revogadas as
disposições em contrario.
Gbin etc da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 28
de Jiilho de.1916.
João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 28 de Julho de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.
LEI N. 462
A Camara Municipal de Corotiba, decretou-e eu saneciono a lei seguinte:
Art. 1° - Fica approvado.o Decreto n. 106 de 11 de
Junho de 1916 do Sr. Prefeito Municipal, pelo qual foram
adquiridos para o Municipio o tanque e,a chácara de-propriedade dos herdeiros de Joaquim Belarmino de Bittencourt.
Art. 2° -'Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Corityba, em 28
de Julho de -1916.
João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 28 de Julho de 1916.
Claro Cordeiro - Seretario.
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LEI N. 463

Art. 1 - Fica concedida ao Dr. João Carlos Gutierrez
a arca de terreno que em excesso foi encontrada na chacara que possue proxirno ao Lazareto de S. Roque, nesta
cidade, de accordo com as leis em vigor.
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrario.
'Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 20
de Outubro de 1916.
Claudino R. F. dos Santos.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal, em
20 de Outubro de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.

A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu saneciono a lei seguinte:
Art. 10 - Fica o Prefeito autorisado a emittir apolices de divida publica Municipal até a quantia de .......
250:000$000 (duzentos e cincoenta contos de reis), como
restituição aos adiantamentos feitos a caixa da Prefeitura
pela extincta Cornmissão de Melhoramentos e para a liquidação 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 0j0 ao anno, e devendo ser amortisadas as razão
de 3 010 ao anuo sobre o total emittido.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Corityba, cm 10
de Agosto de 1916.
João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 1 0 de Agosto de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.
LEI N. 464
A Camara Municipal de Ooritiba, decretou e eu saneciono a lei seguinte:
Art. 10 - Fica o Prefeito autorisado a conceder a
Carlos Weigert Filho a gr
atificação especial de 50$000
'
(cincoenta mil reis) rnensaes
enquanto exercer as funeções
de veterinarjo e cobrador do imposto de gado abatido no
Rocio revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 1
de Agosto de 1916.
João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba em 10 de Agosto de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.

1.

LEI N. 466
A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu saneciono a lei seguinte:
Art. 1 - Ficam extensivas aos proprietarios de terrerios não murados situados em ruas calçadas da 1- 1 zona da
cidade, as disposições da lei 429 de 10 de Novembro de
1914, ficando os rnemos proprietarios obrigados a construir os respectivos muros nos praos marcados na referida lei.
§ unico. - Recusando-se os proprietarios á constrUCio dos muros, o Prefeito procederá de accordo com o Art.
5° § unico da citada lei.
Art. 20 - O disposto no art. anterior applica-se tambem a construcção de alicerces no alinhamento predial, nas
ruas calcadas ou macadamisadas, cujos passeios forem
construidos pela Prefeitura.
§ unico. - A cobrança dos alicerces será feita conjunctamente com os passeios.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 23
de Outubro de 1916.
Claudino E. F. dos Santos.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Corit.iba, em 23 de Outubro de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.

LEI N. 465
A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu saneciono a lei seguinte:

LEI N. 467
A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu • saneciono a lei seguinte;

12 Art, unico.
Fica outado para todos os effeitos, ao
1° official Antonio Augusto Schleder, o tempo decorrido
de 1° de Março de 1911 a 31 de Dezembro do mesmo anuo,
em que exerceu o cargo de escripturarjo da Directoria de
Obras; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal e Coritiba, em 24
de Outubro de 1916.
Caudino R. F. dos Santos.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 4 de Outubro de 1916.
Claro Cordeiro - Secretario.

- 1 Transferencia de terrenos e emolumentos ...........................
4,1 - Imposto sobre fabricas de bebiba
5° - Imposto supplementar sobre casas que
vendem bebidas ...................
6 0 - Rendas dos Mercados .............
1°, 20,
7° - Addicional de 5 °° sobre os
3°c4° ...........................
8 - Rénda do Matadotiro .............
9 0 - Renda do cemiterio Municipal ......
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20
da Directoria de Obras ..........
21—Multas ...........................
22 - Imposto de viação em terrenos do Rocio
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24 - Renda eventual ...................
25 - Empreza de Bonde ................
26'- Licença a vendedores ambulantes
27 - Imposto de Publicidade ...........
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30 - Matricula de vaccas de leite ......
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LEI N. 468
A Camara Municipal de Coritiba, decretou e eu sancciono a lei seguinte:
Art. 1° - A taxa de calçamento a .macadan a que se
refere o Art. 1° da Lei n. 429 de 10 de Novembro de 1914
fica rduajda a. trezentos (300) reis
metro quadrado a
contar de 1 Janeiro de 1917.
Art. 2° -.- Revogamsu -as 'disposiçíes em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 28
de Outubro de 1916.
Cladino R. F. dos Santos.
Publicada na Secretario da Pefeicara Municipal de
Coritiba, em 28 de Outubro de 1916.
Caro Cordeiro
&erctrio.

A
0

LEI N. 469
O Prefeito doMunicipio de Cnrityba, faz saber que a
Camara Municipal decretou e -eu sanociono a Lei segainte:
CAPITULO 1

Imposto de Commercio e Officinas do
Quadro
Urbano ...................156 :000$000
20 Idem, id e m
idem do Rocio ..........28 :500$000'

i1:500$000
jO:000$000
10-,838$405
100.000$000
11:500$000
11:000$000
11:200$0M
10;000$000
10:000$000
50-000$000
25:000$000
2:000$000
90-000$000
100$000
200$000
25:000$000
2;000$000
5:896$000
27:000$000
8:000$000
5:000$000
9-400$000
2:000$000
200$000
$
1 :000$000
649.082$505

- RECEITA
Art. 1° - A Receita do Municjpjo -de Curit yba para o
exercicio financeiro de 191.7 é orçada em .reis 649:082$505
e será formada como producto dos impostos arrecadados
no referido exercicio sob as rubricas seguintes:

25:748$100
$

CAPITULO II

1

DESPESA
Art. 2° - A despeza do Municipio de (iuritybai para o
exercicio financeiro de 1917 é fixada cai reis 649-082$505
com os serviços da Camara Municipal e Prefeitura de accordo com os § § seguintes:
- 1° - Secretaria da Camara .............13 :840$000
2 0 - Porcentage23. .....................300

-143° - Expediente
.
41 - Alistamento e despezas eleitoraes
50 - Representação ...................
60 - Eventuaes .......................
70 - Subsidio ao Prefeito ............
80 - Secretaria da Prefeitura ..........
90 - Directoria do Thezouro e Contabilidade............................
10 - Contencioso .......................
11 - Directoria de Obras ..............
12 - Directoria de Hygiene .............
13 - Mercados Municipaes .............
14 - Fiscalisação .....................
15 - Matadouro Municipal .............
16 - Cemiterio Municipal ..............
17 - Expediente Geral ..................
18 - Porcentagens .....................
19 - Pessoal inactivo ...................
20 - Restituição de depositos ...........
21 - Juros e amortisação da divida ......
22
Remoção do lixo e limpeza da cidade
23
Obras Publicas em geral ..........
24 - Conservação do calçamento a macadam............................
25 - Conservação de Jardins e Praças
26 - Cadastro da Cidade ..............
27 - Melhoramentos das estradas e cam. do
Rocio............................
28 - Auxilio e subvenções .............
29 - Auxilio a Gotta de Leite ..........
30 - Auxilio ao Instituto Pasteur ......
31 - Eventuaes ........................
32 - Exercicios findos ..................

1:500$000
1:000$000
5Q$000
2:000$000
12:000$000
19:140$000

1 1°

Secretario ........4 :440$000

20 - Porcentagens
Gratificação especial ao
archivista José Euripedes
Gonçalves 10 oo 360$000
§ 30 -Expediente
1:500$000
Com esta verba
§ 40 —Alistamento e despesas Eleitoraes
1:000$000
Coio esta verba

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

§ 5 0 - Representação

Com esta verba

500$000

Com esta verba

2:000$000

§ 6 0 - Eventuaes

19:200$000
Total
Art. 40 - Fica o Prefeito autorisado a despender no
exercicio de 1917 a quantia de reis 629:882$505, com os serviços a cargo da Prefeitura de accordo com as rubricas seguintes:

10:000$000
18:000$000
$

§ 1° - Prefeitura

Subsidio ao Prefeito ...

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

649:082$505
Art. 30 - Fica o Prefeito autorisado a despender no
exercicio de 1917 a quantia de reis 19:200$000, com os serviços a cargo dai Camara Municipal de accordo com as rubricas seguintes, mediante requisição da mesma camara.
SECRETARIA DA CAMARA

ç

1 20 Secretario ........4 :000$000
1 Archivista ..........3 :600$000
1:800$000 13,:840$000
1 Porteiro continuo

L

'§ 2 0 - Secretaria da Prefeitura
1 Secretario ...........4 :440$000
1 2° Official ..........3 :360$000
1 Amanuense dactilographo ..................2 :400$000
1 Porteiro ...........2 :000$000
1 Continuo ...........1:740$000
1 Encarregado da estatistica ...............3 :600$000
Limpesa e conservação
1:000$000
do Palacio Municipal
Gratificação ao Archivi
ta ...................600$000
§ 30 - Directoria do Thesouro
e Contabilidade

1 Contador ...........4:400$000
1 Thezoureiro .........2 :400$000

12:000$000

19:140$000

- 17 -

16
Porcentagem (Lei n. 430
de 11 de Novembro de
19141-1-)
1 Chefe de secção
2 1° Officiaes a 3:600$
2 20 Idem idem 3:360$

1 Ajudante do fiscal do
Quadro ...............
5 Guardas montados
a 2:160$000 .........
9 Guardas a pé a 1:800$
1 Fiscal afferidor .
1 Ajudante afferidor
1 Inspector de vehiculos

$
3:960$000
7:200$000
6:720$000 24:680$000

§ 40_

Contencioso
2 20 Officiaes ai 3:360$
1 Advogado ...........

§

6:720$000
4:800$000

i1:520$000

50 -

Directoria de Obras
1 Engenheiro Director 10:800$000
1 Engenheiro Ajudante
6:000$000
1 1° Official .........
3:600$000
1 20 Official .........
3:360$000
1 Fiscal de Obras
3:600$000
1 Ajudante do Fiscal de
Obras................
3:000$000
1 Feitor geral ........
2:400$000
1 Continuo ...........
1:740$000

§ 6 0 - Directoria de Hygiene
1 Director medico
1 Veterinario .........
1 ph.atrmaceutico ......
Fiscalisação do leite e generos a1ienticios .....
§ 7' - Mercados Municipiaes
2 Guardas a 2 000$000
§ 8 0 - Fiscaiisczão
1 Fiscal de Rendas
1 " Geraldo quadro
Urbano ..............
1 " Geral do Rocio
1 " Geral do Matadouro ................
Gratificação para a locomoção dos fiscaes do Qua.
dro, Rocio e Matadouro
500$000 a eada um
1 Fiscal de Bondes e Telephones .............

34:500$000

6 :000$000
3 000$0O0
2400$000
7:400$000

18 :800$000
4 ,000$000

4 :200$000
3:600$000
3:600$000
3:780$000

1:500$000
4:200$000

§ 90- Matadouro
1 Administrador ......
1 Auxiliar ...........
3 Guardas montados
a 2:160$000 ..........
Custeio do pessoal jornalleiro etc.............
§ 10 - Cemiterio Municipal
1 Administrador ......
Custeio pessoal jornaleiro etc..............
§ 11 - Expediente Geral
Impressões de talões, leis,
etc. da Prefeitura, bem
como publicações de annaes, actos; actas etc., da
Camara e Prefeitura.
Publicações e despezas
extraordinarias .......
Papel, tinta etc........
§ .12

Porcentagens
A Claro Cordeiro 10 °j°
" Antonio Herderico da
Costa bojo
Tristão A. de Miranda 10 0 1 0 .............
Manoel Augusto de
Souzai 10 0 1 0 ...........
" Antonio R. Nascimento 10 010 ..............
Arthur von Mcm 10°
00 1 0,>
" Sebastião Veiloso 100

3:000$000
10:800$000
16.1200$000
2:400*000
1:800$000
3:000$000 58 :080$000
3:780$000
2:400$000
6:480$000
10.000$000 22 660$000
3:000$000
7:800$000 10 S00$000

18:000$000
2:400$000
2:000$000 22-400$000
444$000
396$000
300*000
240$000
420$000
360$000
180$000

- 18 " Eduardo E. da Silva 20°I°
Arthur Marques da
Silva ................
13 - Pessoal inactivo
1 Director Secretario
1 20 Secretario .......
1 Ajudante de Eng°.
1 Fiscal ..............
2 Guardas fiscaes
1 Porteiro dai Cainara
1 Administrador do Mercado.................

432$000
360$000
2:400$000
3:600$000
859$860
1:692$300
1:287$885
1:159$200
1:824$000 12:823$245
2:000$000

§ 15 - Juros e amortisação
da divida

Com esta verba .......

§ 16- Remoção do lixo e limpeza
da cidade
Com esta verba ......

158:153$000

42:849$000

§ 17 - Obras Publicas em Geral
94:285$260

6:000$000

12:000$000 106:285$260

a mac-adam.

Com esta verba .......
§ 19 - Conservação de Jardins

10:000$000

e Pragas

Com esta verba........

§ 20— Cadastro da cidade

Com esta verba ......

§ 21-- Melhorarn,e'ntos de estradas
e Caminhos do Rocio
Com esta verba......

A escola da Federação
Espirita ..............1 :500$000

18:000$000
$
4:000$000

.

Com esta verba
§ 26 - Exercjcjos findos
Com esta. verba

6:600$000
1.1:0 00$000
$

REsuMo
A Dspender com os serviços da. Carnara,
Municipal.
A Despender com os serviços da Prefeitura Municipal
Sonima total

§ 18 - Conservação do calçamento

§ 22- Avreilios e subvenções

§ 23 - Gotta de Leite.
Auxilio
24 - instituto Pasteur
Auxilio

§ 25 - Eventua.es

§ 14- Restituiçõo & Depositos
Com esta verba ........

Com esta verba .......
Resgate das lettras da
desapropriação da chacara. Bittencourt ......

3:132$000

Ao a zylo de OIpI1ãOS do
Caj!(rú
.2:400$000
Aç Albergue Nocturno
2:000$000
4: sociedade de Tiro Rio
'Braneo ...............1:200$000
A Maternidade do Paranú, .................2 :400*000
A Ernesto Guaita
960$000 10:460*000

629:882*505
19:200$000
629:882$50.5)

Reis 649:082$505

DiSPOSIÇõEs PERMANENTES
Art. 5° - Para o ex'ercicio de 1917 vigorarão a tal) elias
de impostos, que esta acompanham, com o accrescimo-ae 30 °°
sobre os §. de 1 a , 20 da mesma tabella
Art. 6° - O Subsidio do Prefeito, no quatriemiio de
1916 a 1920; será de 12:000$000 annuaes.
Art. 70 - Fica o Prefeito autorisado:
1 A Contractar com o Governo do Estado, de accoitio
com o Art. 1° alinea XXII da lei estadoa.l N. 1642 de 12 de
Abril de 1916, a prorogaçã.o do praso para o pagamento dos
juros e amortisaeijo do imprestimo de 6.000:000$0000 , contralijdo com o mesmo Governo;
II A reorga.nisar e remodelar os serviços a cargo da Prefeitura, sem augmento de despesas, podendo para tal fim
conservar, fundir ou supprimir logares e secções, transferindo serviços de uma para outras, dando-lhes divisõo e denomi-

- 20 -

— 21 -

nação c onvenientes, de modo a estabelecer unida
d e e methodo á acção administrativa;
III A entrar em accordo com o Governo dó Estado,
afim de, pelo mesmo, ser concedida urna subvenção, a2 1nst
tuto Pasteur, igual a que lhe é concedida pela Carnara Mu
nicipal, ficando esta, em tal caso, redusida proporciona
lmente.

lha conduetoras das aguas pluviaes, situadas em ruas calçadas.
Art. 11 - A Prefeitura, mediante termo de acordo,
poderá permittir a South Brazilian Railway Cornpaay a
construeção da ligação da, sua linha de bondes directamente,
da Rua Barão do Rio Branco a Rua Riachuelo, uma vez que a
Empreza se obrigue a melhorar o serviço de boades da linha
Juvevê, fazendo todos os bondes de tabelia ir até o extremo
da linha.
Art. 12 - As impressões e publicações do papeis, talões,
leis, actas, annaes e actos da Prefeitura e Carnara Municipal, deverão ser feitos com os recursos, consignados no § 11
Art. 4° desta Lei, devendo em caso de ser lavrado contracto, ficar estabelecido que o contractante fica obrigado a
fazer todas as impressões e publicações, que se tornarem
necessarias para o serviço publico municipal.
§ Unico. - O Prefeito poderá reformar o actual contracto, desde já, nas condições deste artigo, abrindo os necessarios creditos.
Art. 13 - Ficam supprimidos os seguintes cargos:
1 Encarregado do Boletim do Archivo Municipal, 1 fiel
cobrador da Thezouraria e 1 auxiliar da Inspectoria de Vehiculos.
Art. 14 - Fica creado na secção do contencioso o cargo
de cobrador da Prefeitura, de livre nomeação do Prefeito,
percebendo a gratificação fixa de 1:200$000 auanuaes, e mais
1 °J° sobre o que arrecadar fóra da repartição e um de 20
official com os vencimentos de 3:360$000 annuaes.
§ Unico. - O cobrador deverá prestar a fiança em-dinheiro, ou apoiiees municipaes do Estado que for arbitrada
pelo Prefeito.
Art. 15 - Uma vez terminado o praso do contracto
para o serviço de arrecadação e deposito de inflamáveis, o
encarregado da estatistica passará a exercer o cargo de encarregado da cobrança do mesmo imposto e do deposito,
com os vencimentos que actualmente percebe, ficando então
supprimido o cargo de encarregado da estatistica.
Art. 16 - Fica revogado o art. 70, da Lei n. 449 de 2
de Dezembro de 1915.
Art. 17 - O preço das concessões dos terrenos do Rocio, será o de $40 reis por na. quadrado, de accordo com a
Lei n. 340 de 18 de Novembro de 1912.
Art. 18 - A Transferencia, dos terrenos do Rocio, divididos em lotes, fica elevada a 1$000 por metro.

IV A arrendar pelo modo que julgar conveniente a arrecadação das rendas e serviços a cargo do Matadouro Municipal e a arrecadação dos impostos sobre mercadores ambulantes, de publicidade, mercados, não devendo o praso dos
respectivos contractos exceder de um. anno;
V A cobrar m ensalmente o imposto da taxa saaitaria,
podendo para tal fim abonar ao respectivo feitor, pelo serviço de cobraiça, a porcentagem de 10 ` 1 ` sobre o que arre
cadar;
VI A rever os lançamentos sobre terrenos não edifica
dos e muros dos proprietários que o requererem e não houverem pago o imposto, de forma a serem os mesmos equitati vamente claSsificados, de accordo com o Decreto n.
52 de 27
de Dezembro de 1912, Art. 50 e demais disposições em vigor.
VII A applicar o saldo das apolices emittida em vir
tude da Lei n. 463 de 1° de Agosto deste anuo, nas obras
do alto de S. Francisco;
VIII A mandar repor por conta i do Municipio a macada.
Inisação da rua Raeteljff, na parte que for aberta para a ligação de agua e exgoto para o predio que a S. Protectora
dos Boleeiros Pretende contrujr.
IX A eoneeclej' á exposição agricola da colonia Abranelies ou S. Candida, afim do serena 'distribujdos aos melhores
ex positores, varios prernios em machinas agricolas, até a
quantia total de 200$000.
Art. 8° As apolices, no valor total de 250:000$000,U
que se refere a Lei n. 463 de 1 de Agosto do corrente anuo,
serão, emittidas, desde já, ao tipo de 90.
Art. 9 0 As empreza.s funerarjas, que, mediante contracto com a Prefeitura, se obrigarem a fazer o enterranien
to gratuito dos i ndigentes, fallecidos no hospit,af de caridade, Azilio Nossa S. da Luz, ou em outra qualquer parte,
uma vez que lhe sejam apresentados com guia da Policia, gosarão da isenção de todos os impostos rnunicipaes.
Art. 10
Fica creado o imposto de reis cinco mil reis
por metro linear de frente das casas, sem platibandas ou ca-a-
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'150*000
,. ;aOOej4000

"Iit

2 Agente de'lbilhet.CS 'dcIioteriasdc.l4fora(do '.1 .
Estado, licença .......................... .200$000
' Tmposto animal........!..
. . 4tLi..1 ..300$000
.3 A'eiicia de Comp. deiSeguroseVida' ou
200*000
de fogo, licença ....................
Imposto aun ual fl .....................300*000
de Vicia
ou
4 Agente de Comp. .. de Seguros
ctTit, tu '
'li
200$000
d fogo, ]ien"4'
I1I!I 1
L
Tm posto mai1'1
5 À'eiite
OU ' SõeieddTM'dflW"
.444 , fr ''1 4141 O!h9
li)
.
. de 'Cômp.
.4 - . 4,
100$000
cio Estado,
licença..............................,
200*000
iiiposto
aunual
..............::.
.
.'..'.
.4;
""I'
1"41 '1íiti
: 6, iute de ' Comp. ou
' 'iíiO$óOO
:': ..
frnt (is(,
300$000
4/14

(1

''1.

rjj,

4

' '

-,-7 Filiaes de Bancos Nacioiiaes e estrangeiros
Imposto annual ......................
8 Agente de casas commerciaeS do paiz ou
d oextra.ngeiro que offerecer mercadorias
por amostras, estabelecidos em casas particulares ou com escriptorio, licença......
Imposto annual.........................
9 Alfaiataria com venda de fazendas, de 1°
classe, licença .........................
Imposto annual ......................
10 Idem, Idem de 2 classe, licença.....
Imposto annual ......................
ii Idem, Idem, de 3° classe, licença..........
Imposto anrnia.l ......................
12 Idem, sem venda de fazendas de i a classe,
licença.....- .........................
Impostoannual ......................
13 Idem, idem de 2° classe, licença.........
Imposto annual. ,..................
14 Açougue de carne verde, de 1° classee,
icença .. .................
Imposto annua.1.......................
15 Idem, idem de 2 a . classe, licença........
Imposto annual •. • ................
16 Idem,, fora do rocio. licença.............
Imposto . annUa.l ....... .................
17 Amolador com rebolo, licença ..........
Impostoannual ......................
18 Aguardente que entrar no mufliCipio, por
pipa.................................
:19 Alcool nacional, idem por pipa.........
20 AutomoVei, matricula aunual .........

-

A Q

200$000
200$000
-,

150$000
200*000
i00$000
150$000
80$000
iOO$000
60$000
80$000
40$000
30$000

1

100*000
100*000
80$000
80$000
40$000
50$000
30$000
25*000
5$000
5*000
20$000

2° - B
1 Botequim junto aos circos ou outros estabelecimentos de divertimentos publicos
por m,ez adiantadamente ...............
2 Botequim, casa de pasto ou restauraiit de
ia classe, licença.......................
Imposto annual ......................
3 rd, idem de 2q classe, licença .........
Imposto a]lmlal........................
4 Idem, idem de 31 classe, licença........

Imposto amTual.......................
5 idem, idem de 4q. classe, liceoça............
Imposto annual ......................
6 Banco ou casa bancaria, imposto annual.
7 Baile a fantazia, não sendo gratuito, licença, para, os tres dias.............
Baile publico, não sendo gratuito cada um 9 Barbeiro com perfumaria e miudezas,. li.:
cença....................................
Imposto annual .......................
10 Idem sem perfumaria de 11 classe, licença
Imposto annua.l .......................
ll Idem de 2° classe,, licença................
Imposto annual .......................
12 Idem de 34 classe, licença ...............
Imposto annual ........................
13 Bilhar, licença .................... ........
Imposto annual por cada um ............
14 Brigas de galio, fora do rehindeiro, licença
pordia.................................
15 Brinquedos de papeis, loja de, licença.....
Imposto annu.al .......................
16 Banha, refinação ou fabrica de, licença.....
imposto a.m)ual ......................
17 Bilhetes de loteria, vendedores por conta ou.,
não das agencias, mensalmente ..........
18 Balança decimal para engenho, afferição
19 Idem de balcão, aferição .................
20 Idem de Pharmacia, aferição ............
21 Bebidas (agentes de fabricas de fora doEstado), licença...........................
Imposto .annual ...........................
22 Bicicletas, Imposto annua.l ...............
23 Bicicletas a vapor, Imposto aunual ........

800$000

à
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80*000
50$000
50$000
800$000
80$000
50$000
100$000
150$000
80$000
80$000
50*000
50$000
30*000
30$000
100*000
50$000
10$000
100$000
150$000
100$000
150$000.
-, 10$000
10*000
8$000
10$000
200$000
300$000
5$000
8$000

§ 3. C
1 Casa de pensão que forneça comãda .para fØ3
ia, de 1° classe, licença ..................
Imposto .annua.l ...........................
De 2° classe, licença.........................
Imposto annual .........' ......... .......
2 Casa em que se vendam fazendas, cliapeus,,
calçados, ferragens, seccos e molhados e ou-

50$000
150*000
150*000
150$000
100*000
90$000
/
--

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

-tros seinel hahlt4s, juntos ou sepai.adwieiite,
em grosso ou por atacado em grande escala,
licerica .
Imposto annual
3 Idem idem por grosso ou a varejo de
2
e terceira classe, licença .................
Ilni)osto annuni para a F classe .........
Imposto aimmial para a. 2a classe .........
Imposto ammual para a
classe .........
4 Dita, diti dito de 4a classe, licemiça........
Imposto animal ........................
5 Dita, diti dito de 5 11 classe, licença.........
Imposto ammual .......................
6 Dita, dito dito de 6a classe, licença.......
Imposto aimnual .......................
7 Dita de qualquer ouara classe, licença.....
Imposto annual .......................
$ Casa especiaes em calçados eu chapeus, licença................................
Imposto amival de classe .............
1(1cm idem de 2' classe .................
9 Casa de penhores e descontos, imposto
annual ............................
10 Casa de com.misses, licença .........
Imposto amival .....................
11 Dita cujo ramo de negocio consista em
joias pedras preciosas, obras de ouro prata e relogios, licença ................
Imposto annual de 1 classe ..........
Imposto annual de 2a classe ..........
12 Idein cow salilo para bailes que tenha jogo de bolas, embora pertença a sociedade
ou club, imposto animal ............
13 Idem de banho, licença .............
Imposto annual .....................
14 Companhia drainatica ou lyrica ou de
concertos l)ul.1icO5, cada eSpeetileU0
ii Dita equestre e gyinnastica, licença .
Por cada, espectaculo ...............
16 Dita de outra qualquer eSpecie mulo especificada, para espectaculos pubhcos, licença..............................
Para cada espectaculo ...............

500$000

1:200$000

300$000
soos000
600*000
400$000
150$000
200$000
100$000
120*0Gb
80$000
80$000
G0$000
60$000
200*0Gb
400$000
250$000
600$000
200$000
150$000
200$000
400*000
3op$000
100*000
50*000
60$000
50$000
lOOs000
50*000
1o0$00,
,50$000
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17 Circos, coretos etc. aluguel da praça para
as suas edificações, por metro quadrado
18 Idem para toradas, licença ...........
Por cada funcãoi ...................
19 Casa especial de frutas, licença ........
Imposto annua.l .......................
20 Confeitaria de i a classe, licença ........
Imposto animal .....................
21 Dita de 2a classe, licença . ............
Imposto aimnual ......................
22 Dita de 3 ,1 classe, licença .............
Imposto annuai ....................
23 Confeitaria sem venda de liquidos espiituosos, licença .....................r
Imposto anrnial .......................
24 Cortume de l a classe, licença ............
Imposto annual ................ ......
25 Dito de 2 classe, licença .............
Imposto annual ....................
26 Cortume de 3a classe, licença ..........
Imposto annuai .....................
27 Cald*eiro, liccnça ..................
Imposto annual ......................
28 Corrector, imposto axmnual ............
29 Corridas de cavalos fóra do Prado, li-'
cença..............................
30 Carrinho de 2 rodas e um animal para
conducção de cargas, para 5 cm. ou mais
largura de chapa., cada roda, annualmente,, com mola .......................
Sem mola ...........................
31 Para quatro cm. de largura de chapa,
commola ...........................
Sem mola, ...........................
32 Pàra 3 cm. de largura de chapa, com
mola................................
Sem mola ...........................
33 Carroças de duas rodas e mais de um animal para conducção de cargas, para 9
cia. ou mais de .largura de chapa, cada
roda annualmente, com mola .........
Sem mola...........................
34 Para 8 cm. de chapa, com moia........

$300
500$000
500$000
50$000
60$000
200$000
500$000
150$000
300$000
100*000
200$000
100$000
60$000
200$000
200$000
150$000
150$000
100$000
loos000
loos000
100*000,
200$000
50$000

'$000
1$500
'$500
2$000
2$000
2$500

$500
"$000
'$000
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Sem mola..
35 Para 7 cm. de chapa, com moia
.
Semmola ...........................
36 Para 6 cm. de chapa, com mola .......
Sem mola ..........................
37 Crroça de 4 rodas para condueção de
cargas, cada, roda, annualmente, para 12
cm. de largura da chapa, com mala
Sem mola............................
38 Para. 11 cm. de largura de chapa, com
mola................................
Sem mola. ..........................
39 Para 10 em. de largura de chapa, com
mola................................
Idem, idem sem moia ...............
40 • Carro de aluguel para passeio ou passageiro, cada roda, annualmente ........
41 Idem particular, idem, idem..........
42 idem de aluguel ou particular, com rodas de borracha, isempto.
43 'Carros de praça ou' particulares, matricula annual .........................
44 Ditõs de 4 rodas para conducção na cidade, matricula' animal ................
45 'Ditos de 2 rodas, para conducção na cidade, matricula. annual ...............
46 Carroças ou carrinhos, que vem a cidade
com. productos da lavoura ou industria,
matricula annual ....................
47 Cachoeira ou estrebaria que receba animaca a trato, annualmente ..........
48 Casa em que se vendam moveis novos ou
usados, licença .....................
Imposto aiinuai para a de l a cl assc .....
Idém. para a, de 2 classe ............
Idem, para a de 3 N classe ............
49' 0mb, que tiver bilhar, ou botequim, irnposto aunual .......................
50 Idem que tiver jogos, cobrando baratos
51 Cães açaimados, matricula aunual .
52 Carpinteiro (officina de), licença .....
Imposto annual ....................
53 Ohnpeus de sol ou cabeça (officina de
concertar), licença ...................

Imposto animal ......................
54 Cerveja, entroda de outro muni c íp io, hcença para vender ...................
,,55 : Calçado, vendedor -ambulante, . imposto
annual ................................
'56 3àrrinhos de conducção de 'pão,. matrietila ann.ual ..........................
'-57' Cocheiros, matricula ..................
58 Casa de negocio em geral, onde--se venpreparados .medicinaes,
derem drogas
'li3dnça.................................
Imposto animal .....................
'59 Cooperativas industriaes, imposto annu.al
(,607 Oinematographo,- .( annuahnente) licença
Por cada espectaculo ................
61 Casas de' ma.chinas para irídustriaes, licença..............................
Imposto annual .....................
62; Ditas de machinas de costura, licença
Imposto animal ......................
63 Casas com enda ide bebidas,icoolicas,
em consumo tno:ibaicão, annuahncnte
i64' Casas com venda de bebidas e1n.z garra.fas, não consumidas no balcão, annuImente................................
65 Casas com venda ide .bebidas para serem
consumidas 'no' balcão, quando forem . de
classe inferior, ou botequim,. annuimEnte.................................

1$500
1$500
2$000
2$000
2$500
3$000
4$000

Á

4$000
5$000
5$0006$000
10$000
5$000

10$000
10*000
5$000
5$000

150$000
300$000
200$000
i50ij000

50$000'

300$000
•5O$000
5$00.O
:20$000
160$000
.;200$000
(800$000
50$000
8$000
.1-50*000
'200*000
aoos000
,200$000
í30$000
30$000

30000

§ 4°_ D

50$000

150*000
300$000
5*000
50$000
30$000

50$OOQ

)

'.1. Deposito de forragem, licença ..........
Imposto annual .....................
2 Dito de Xarque,' licença ..............
Iipposto aainual .....................
" bito ou casa para a venda, de lenha ou
coinbus'tivel,' licença .................
Imposto animal .....................
41 Dito de farinha de trigo, centeio, milho,
farelo, produetos do' Municipio, licença
Imposto annual ......................
5. Dito de madeira; licença ..............
1 Imposto annual de' l a classe .........

'60$000
60$000
i00$000
80$000
50$000
30$000
50$000
.60$000
80$000
200$000

- 30 Imposto animal de 21, classe
.
6 Dito de cal e inateriaes de construcção,
imposto, ianuual de I a classe .........
Imposto annual de 2 a classe ..........
7 Drogarias, licença ...................
Imposto annual .....................
8 Dentista,, licença ....................
Imposto annual .....................
9 Deposito de farinha de trigo importada,
de 1" classe, licença.................
Imposto aunual ......................
10 Ideni, idem de 2 classe, licença .......
Imposto animal ....................
11 Despachantes, imposto, a.nnual ........
1 Escriptorio de Companhia, empreza industrial ou mercantil, licença ..........
Imposto aunual .....................
2 Dito de engenheiro, agrimensor, advogado, solicitador, tabelião, escrivão, inclu sive o de casamento e eclesiastico; medicoa, guarda livros, licença .. . ........
Imposto animal .....................
3 Emprezas ou companhias industriaes que
funccionarern na capital e que estiverem
sujeitas ás disposições de leis ou contractos pagarão 2 °° sobre o capital
4 Empreiteiro de obras, imposto amaual
5 Engenho de serrar, a agua, vapor etc.,
licença .............................
Jflh l)oStO annual de p' classe .........
Imposto animal de 2 l classe ..........
6 Emolumentos de concessão requeridos á
Cainara Municipal (Lei n. 204 de 22 de
Abril de 1907) .....................
7 Iclein sobre o valor dos contractos lavrados com a camara, meio por cento (112 010)
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 ................

- 31 100$000
150$000
l00$000
150$000
400$000
150$000
150$000
200$000
300$000
200$000
100$000
50$000

200$000
200$000

80$000
80$000

100$000
i5000O
300$000
200$000
20$000
$
5*000
$100

:1 t

Por 'anno de busca ..................
10 Estabúlos ou cocheiras de vaccas onde se
vender leite, licença .................
Imposto annual .......................
11 Encardenação, officina,. licença .......
Imposto annual .......................
12 Estofador officina de, licença .........
Imposto annual .....................
13 Espectaculo, concerto etc. sem ser por,
Companhia, mais do qual aufiram , lucros, licença ............................
Por espectaculo ......................
14 Electricidade (venda de objectos de,)
licença .............................
Imposto annual .......................
15 Engra.xiate licença ...................
Imposto amival .....................
16 Por cada cadeira, annualmente, mais
Fabricas:
1 De beneficiar herva-matte, Ia classe, licença.................................
Imposto annua.l
2 Dito de 2 classe, licença............
Imposto annual..................... 1
3 1e biscoutos, licença ................
Imposto animal .....................
4 De mobilias de vime, Ia classe, licença
Imposto anual .....................
5 Idem, idem, de 2 a classe, licença .......
Imposto annu.al .....................
6 Idem de gravatas e espartilhos,- licença
Impõsto annual ......................
7 Idem de vassouras e escovas, licença
Imposto annual ....................
8 idem de chapeus, de Ia, classe,' licença
Imposto animal ....................
9 Idem idem de 2" classe, licença . .......
Imposto annual .....................
10 Idém, idem de cliapeins da sol e deposito
dos mesmos, licença ..................
Imposto anuual ......................
11' Idem, idem de carros de passeios, licença

'$000
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

300$000
500$000
200$000
300$000
100$000
150$000
100$000
80*000
50$000
30$000
'QOsOQO
150$000
50$000
80$000
200$000
200$000
150$000
100$0000
100$000
150$000
150$000

—'32—

-

.

Imposto annual
12 Idem de carroças ou carrinhos, 'licença
Imposto annual .....................
13 De picar lenha, licença ..............
Imposto aunual .....................
14- Idem de sabão e veilas de Ia -classe, -lieên-ça
Imposto annual .....................
15 Idem., idem de 2 ,1 classe, licença.........
Imposto annual .....................
16 Idem, ideh de 3a classe, licença.......
Imposto aunual .....................
17 ' De aguas gasosas, seltz, e -gelo de I classe,
licença .............................
Imposto annual ...........................
18 Idem, idem de 2 s classe, licença .......
litiposto animal .....................
'19 Idem, idem de 3" classe, licença ......
Imposto annuai .....................
20 De cerveja de 1" classe, licença .........
Imposto aunual .....................
21 Idem, idem de 2" classe,, licença ........
Imposto annual .....................
22 Idem, idem de 3" classe, licença ......
Imposto annual ...................
23 De bebidas artificiaes ou licores, 1" classe,
licença .............................
Imposto annual ....................
24 idem, idem de 2' classe, licença........
Imposto aunual .....................
25 Idem, idem de 3" classe, licença
Imposto a.nnual .....................
26 De vinagre, licença ..................
Imposto annual ..................
27 Idem de charutos ou cigarros, que venderem, preparados de fora, Ia classe, licença ..............................
Imposto asnual ......................
• 28 Idem de 2' classe .....................
- 29 Idm, idem que não venderem preparas
dos de fora,, 1" classe, licença ...........
Impostoannua.l .....................
Idem, idem de 2" classe ..............
.30 De vidros, licença ......................

L50$000
60$000
80$000
80$000
l00$000
150$000
300$000
100$000
.200$000
80$000
l50$000
200$000
300$000
150$000
200$000
100$000
100$000
500$000
800$000
300$000
600$000
200$000
400*000
500$000
1:000$000
300$000
700*000
200*000
500$000
100*000
200$000
150*000
300*000
200$000
150$000
180*000
100$000
200$000

II
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Liposto annual .....................
31'Do papel, licença ......................
Iniposto annual ......................
32.- Do coila, licença ......................
liaposto :a.nnual ......................
33'Dê torrar e moer café, de 1" classe, li-.
ceça .................................
Imposto annual.......................
34 .IEsm de 2" classe, licença .............
Iinpsto annual......................
35 Idem de 3" classe, licença .............
Imposto annual .....................
36 Idem de fogos artificiaes, licença ......
Imposto annua.l.......................
37 Idem de barricas de. 1" classe, licença...
Imposto annusi .........................
38: I&m de 2" classe, licença ............
Iínposto annual ....................
39 Idem, idem de 3" classe, licença . . . . ....
Imposto aimual .......................
40:Idcm de massas, licenQa ..............
Imposto .annual .....................
41 Idim de desfiar fumo, licença
linposto annual ......................
42'Idem de meias ou. tecidos de. ma1.ha lisença ................................
Imposto annual......................
43 Idem de phosphoros, 1" classe, . licença
Impostoannua.]....................
44 Idem, ideni. de 2" classes licença: .......
Imposto annual .....................
45 Idem; idem de 3" classe, licença ........
Imposto annual .....................
461 Decaramellos, 1" classes licença ........
Imposto annual .....................
47 Idem, idem de 2" classe, licença . .......
Imposto annual .....................
48: De pregos, licença ..................
Imposto aunual 1" classe ..........
Imposto •a.nnual, 2" classe
49 De tecidos, licença ..................
Imposto annuai ................
5€) 'De colchões ou acolchoados licença

150$ 000
200*000
200$000
80$000
50*000
100$000
150$000C)
100$000
100$000
l00$000
80*000í
150$000
50$000
100*000
100*000
50$000
50$000
20*000
20$000
100$000
l00*000
100$000
150$000.
- 100*0001
150*000
400$000
1:000$0,00
400$000
500*000
400$000
300$000'
80$000
100$000i
60$000
80*000
l00$000
300$000
200$000
200$000
300$000
80$000'
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34 Imposto annuai
51 De selins e arreios, 1" classe, licença
Imposto annual .....................
52 Idem, idem de 2" classe, licença .......
Imposto annual .....................
53 Idem, idem de 3" 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 De fitas, licença.....................
Imposto annual .......................
58 De calçado, a vapor ou por meio mechanico. licença ........................
Imposto annual......................
59 Idem, idem (officinas), de 1" classe, licença ...................... ........
Imposto annual .....................
60 Idem, idem de 2" classe, licença .......
Imposto annuai .....................
61 Idem. de 3" classe, licença ..............
Imposto annuai ....................
62 Idem, idem de 4 classe, licença .......
Imposto annual .....................
63 De pianos, licença ...................
Imposto annual .....................
64 De latas e baldes ou só de lata ou baldes, licença..........................
Ibposto annual para t" classe .........
65 Idem, idem de 2" classe, licença .......
Imposto annual para 2" classe .......
66 De pal]iões, licença ..................
Imposto a anual .....................
67 De camas de ferro, licença.............
Imposto annual .....................
68 De moveis a vapor, 1" classe, licença
Imposto annual .....................
69 Idem, idem de 2" classe, licença........
Imposto annual .....................
70 Icic'm, idem de 3" classe, licença .......

100$000
100$000
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
200$000
300$000
150$000
200$000
100$000
150$000
80$000
100$000
50$000
50$000
150$000
200$000
100*000
200$000
100$000
100$000
150$000
150$000
100$000
150$000
150$000
250$000
i00$000
150$000
80$000

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86

Imposto aunual ......................
Idem, idem de 4" classe, licença ........
Imposto annua-1 .....................
De chocolate, licença ..................
Imposto anxival .....................
De molduras parai quadros, 1 8 classe, licença ...............................
Imposto annual ......................
Idem, idem, idem de 28 classe, licença
Imposto annual ......................
Dê ladrilhos, licença .....................
Imposto aniiva.l .....................
De tijolos e telhas, movidas a vapor ou
agua, de l a classe, licença ...........
Imposto annuai ......................
Idem', idem, idem por qualquer systema,
de 1" classe, licença ..................
Imposto annual ...................
Idem, idem etc. de 28 classe, licença
Imposto annual .....................
De 38 classe, licença .................
Imposto annual ......................
Fundição a vapor, licença.............
Imposto annual de 1" classe ..........
Imposto annual de 2 8 classe ..........
Imposto annual de 3a classe . . .. ., ...
Funileiro de 1" classe, lic ^ii ...........
Imposto annual .....................
Idem de 2" classe, licença .............
Imposto aunual ......................
Ferreiro ou ferrador de 1" classe, licença
Imposto annual .....................
Idem. , idem de 2 8 classe, licença........
Imposto annal ......................
Idem de 38 classe, licença .............
Imposto annual ......................
Ferragens, deposito, de, licença ........
Imposto annual .......................
§ 70

100$000
50$000
60$000
100$000
100$000
100$000
150$000
80$000
70$000
:ioo$000
100$000
150$000
300$000
100$000
150$000
80$000
70$000
50$000
35$000
Z00$000
800$000
500$000
200*000
80*000
100$000
50$000
60$000
80$000
80$000
50$000
50$000
30$000
20$000
80$000
100*000

-

1 Hotel de 18 classe, licença ...........
Imposto annual .....................
2 Idem dQ 2 classe, licença............

200$000
300$000
150$000

- 36•Iinp®sto annual
.
3, Idem de 30 classe, 1icena.
ilaposto annuat .....................
—1.
1 Imposto predial sobre o valor. locaitivo
aunural dos predios alugados 12 010
2.' Idem, idem dos predios habitados pelos.
proprios donos, 5 010
3 Instrumentos, officina de concertos, li
cença. ...................................
Imposto a.nnual ......................
j,
1' Jbgo de boilas na cidade sem venda de
p. oules, licença.......................
Imposto annual .....................
2Dítb fora da cidade; licença' ..........
Imposto an.nual .....................

- 37 200$000
80$000
1OQ$000

$
$.

501$00080$000

§ 90

§111—K
i íosque que se estabelecer nas praças nãb
ajardinadas, ou ruas para botequim, etc.
liença.............................
Imposto annu.al .....................
2 13em para venda da jornaes. ou fibres,
com approvação da preféitura; licença
annual .............................
§ 11 1 Lavanderia a vapor, liença............
Imposto annual .....................
2 Limas, officinas de, licença ...........
iluposto aunual' .....................
3 Libença para vender' areia extraliidà déntaro; ou fora do Rocio, imposto annuai
4' Pà'ra extrahir' saibro ou' pedra' dèntro do
Rcio, em terreno não aforado, parai fim
corninercial. Imposto aunual ..........
5 Idem para trazer realejo e outros instainentos, panoramas e outros . diverti.r
mentes, tocando ou mostrando por pag.,
na€ruas, estradas e casas, impostl y annua.l

io0$000
1UO$000
5U$000
20$000

200$000
200$000
30*000
80$000
100$000
50$000
5O$000
20$000
20$000

50*000

'6 Liloeiro, licença .....................
Imposto animal ...........,.,.. .. .. .. ..
? Lcl1ão de qualquer especie cada wn
8 'Lithographia de _Ia classe, licença
:Irnposto aunual ................
9 :Dita de 2a classe, licença ..............
Imposto anmmal ............... ... ........
10 'Livraria de ,Ia classe, licença .....
Imposto annual .........................
11. 'Dita de 2a classe, .iiceuça ..............
Imposto annua'l .......................
'12 'Limpador de . chaminés, iiupreza ou
licença ..............................
Imposto annual ........................

i0Q$0Q0
.00$Q

.1.0$000
,20Q$OQO
:Q$Q0O
'Qq$000
:2,0$00
1Q$000
19,Q$000
.;L0,$000
$000
10*00,0

§12-1I
1 Marmorista ou estatuario, licença ......
,Irnposto annuál .......................
2 ,Ninho para cercaes, licença .........
:,posto annual ......................
'8 ,Idem, idem, idem, ã vapor, 'licença
Imposto aunual .....................
4 Ditos de moer assucar licença .........
Inposto annual .....................
,
5 ;Mascate que -vender ou t'recar iiiiagens
Imposto annual ......................
6 'Iem de objectos 'de 'folha e ;ferro'batikIo,,
imposto annual ......................
1 7 Idem, de fazendas,, .armarinho, perfuma'rias, calçados e seus semeLhentes, só cem
muna caixa, imposto annual ...........
8 iIdem, idem, . idem etc. com .oaegueiro,j
carrinho ou .companheiro, imposto aunual
9 Idem, que vender quadros e pequenos
objectos, imposto 'anunal .............
10 lM'odista (ffieina de 1" classe), licença
4lmposto animal ......................
.11 lidem do 2 . classe, licença ............
Imposto annu.al .....................
.12 Mõbilias (officina de concertar ou envernisar) licença ........................
imposto annual ......................
13 :'Mtro aferição de um ................

80$0,00
'100*000
6Q$000
80$000
'100$000
'100*000
100$000
150$000
.'loo$OOO
80$000
600$000
l'kOOO$OOO
'lOO$OOO
•80$000
10$000
)ãO*000
10o$000
50$000
.0$000
5$000

- 38
14 Medida, aferição de cada terno
15 Mensageiros ou rapidos (empreza de)
licença.............................
Imposto aunual ....................
16 Musicas (casa especial de) licença .....
Imposto annual .....................
17 Musicas (bandas de musicas ambuia]1tes) licença ..........................
18 Moinhos a vapor ou não de I a classe, licença . .............................
Imposto annual ......................
19 Idem de 2a classe, licença' ............
Imposto annual .....................
20 Idem, idem de 3 classe, licença .........
Imposto amivai .....................

los000
80$Q0c
100$000
loos000
1501;000
100$000
looscIQo
150$000
80$000
loos000
50$000
40$000

§ 13 - O
1 Ourives que trabalhar em ouro, prata e
concertos de 1" classe, licènça
80$000
Imposto annual. .....................
.100$000
2 Idem, idem. de 2a classe, licença
80$000
Imposto a.nnual .....................60$000
§ 14— P
1 Perfumarias (case especial de) licença
Imposto annual .....................
2 Papeis e brinquedos (loja de) 31cença
Imposto a.nnual .....................
3 Pintor, licença ......................
Imposto annual .....................
4 Padaria de I a classe, licença .........
Imposto aunual .....................
5 Idem de 2a classe, licença .............
Imposto annual .......................
6 Idem de 3 classe,, licença (fóra do rocio)
limposto aflnual ....................
7 Pharrnacia de la classe ...............
Imposto annual .....................
8 Dita de 2 classe, licença.............
Imposto annual. ............... .... ..
9 Dita de 3a classe, licença .............
Imposto annual .....................
10 Dita homeopathica, licença............

1

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

NU

-
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Imposto annnal .....................
11 Photograplio, licenç.a ................
12 Photographia de Ia classe, licença .....
Imposto annual .....................
13 Dita de 2a classe, licença ............
Imposto annual .....................
14 Pipa d'agua á venda, imposto aunual
15 Pesos por aferição de terno ...........

100$000
30$000
150$000
200$003
sO$000
100$000
20$000
10$000

§ 15— Q
§16—R
1 Renhideiro ou estabelecimento para briga
de galio, licença ......................100*000
Imposto annuaL .......................200$000
Refinação de assucar, licença 150$000
Imposto aunual .....................200$C)0Q
§ 17—S
80$000
1 Sirgueiro, officina de, licença
Imposto annual .......................80*000
50$000
2 Serralheiro ou ajustador, licença .....,
Imposto annual .....................50*000
100$000
3 Salsicharia, licença; ..................
Imposto annoal ......................100$000
§ 18— T
1 Taverna, licença .....................
Imposto a,nnual ......................
2 Torneiro, officina de, licença ..........
Imposto annual .....................
3 Typographia com officina de encardenação ou pautação etc. de 1" classe, licença
Imposto annuni ......................
4 Idem de 2a classe, licença...............
Imposto annual .....................
5 Tintureip o, licença ..................
Imposto annuai de Ia classe .........
Imposto annuai de 2" classe .........
Imposto a.nnual de 3" classe .........
6 auioaria, licença ....................
Imposto annusl .....................

60$000
60$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

-40 § .19 - V
ri Vendedores ambulantes de geres de 1
necessidade; por semestre adia.ntadumente .......................................60$000
.2 Vendedores ambulantes de doces, fructs,
etc. licença.............................
30$000
Por semestre .............................50$000
3 Velodromos, frontões, kermesses, tiro ao
alvo,, parques, outro - eslaLecimentos
onde se vendam poules de jogos permittidos por lei, licença ..................
500$000
Imposto annual .......................300$000
4 Vwdedores ambulantes de bilhetes de
loteria, imposto mensal, Lei n. 240 de 24
de abril de 1909 .....................'ios000
5 'Vidraceiro, licença .....................'SO$OOO
Imposto annual ....................50$000
6 Vendedores de roupas;,feitas e outros artefactos semelhantes, pelas ruas, ou local
determinado, licença mensal ...........100$000
7 Idem de joias ena.bo]sa.s, caixas, etc. licen.ça mensal ...........................l00$000
§ 20— X
1 Xarque deposito de, licença
'10$Q00
Imposto annual ..........., ............80$000
2 Xarqueada, licença ..................l00$000
Imposto annual .....................:150$000
Asofficinas onde forem vendidos objectos importados,
á1ni do imposto pagarão mais o determinado na .6a classe
das casas de commercio.
Todos os impostos que 'iio estiverem classiicedos nesta
tabeila-serão cobrados de'20$000 a500$00Q.
As. casas lançadas e que no lançamento subsequente tenham melhorado de. classe, mas ' no tpossarn ser elevadas a
clame superior, poderão ser, lançadas com um augmento de
10 'a 50 010
a'ABELLA de preços para as armzanagcns do depo
sito de inflammaveis (por 3 mezes):
4gua. raz (pipa e fracção) ...............is000
Kcrozeue ou gazoliva (caixa)
$300

—44 Foguetes sem flechas. e bombas (kilo) ......
Polvora ou dynamite ...................
Foguetes com flechas, (kilo) ................
Fogos de artificio em grandes volumes. (ne
tro) .........................................
Dito para salão e outros não classifièados
(kilo.) .........................................

$040
$020
$060
2$000
$100

§ 21 MATADOURO. MUNICIPAL.
1 Gado vaccum, abatido. para x-arque por
cabeça.............................
2 Gado abatido no matadouro por, cabeça'
3 Porcos abatidos no matadouro por cabeça.
Pieparo por cabeça ..................
4 Porcos abatidos fora do' matadouro; por'
cabeça..............................
5 Gado lanigero; caprino; léitões até' 10'
kilos de peso por cabeça .............
Preparo ............................
6 Porcos abatidos para' fabrica de, banha
T Gado abatida para xa.rqueadà montadã
com machinismo eaparelhos' modernos
lei n. 339 de 13 dè N~inbro dê , 19112)
8' Tá.xa especial' para' a- S: 'Casa de Miseri'
cordia (lei n. 8' de 1M de Maio de 1900)
9 Porcos entrados- uo . Municipio por cabeça

2$0
5$000
2$000
'$000
2*000
$500
$500
'$000
'$000
2$000
'$000

§ 22 MERCADO . MUNICIPAL
1 Bancas no mercado para vendas de . fruo.
tas, hortaliças etc., aluguel. mensal por
metro quadrado .....................
2f Bancas para venda d& peixes, mensal-:
mente, por metro quadrado, ............
3 Espaço occupado .em frente aos- botequins,
pelos proprios- locatariios mensalmente
por metro quadrado ......................
41 Gaiolas para venda de aves, mensalmen-.
te, por compartimento, ...................
5' Goneros de quaiqper natureza, aluguel de
quartos, por 15 ki]os mensalmente
6 Toucinho por kilo, aluguel de quarto para
venda mensalmente .......................

5$000
7$500
3$000
6$000i
$060
$020
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- 42 7 Quarto para venda de verduras e fructas,
mensalmente . .......................
8 Quarto para venda de peixes e generos
alimenticio,4 mensalmente , .............
9 Quarto para botequim ou açougues, mensalmente .............................
10 Quartos para fazendas e semelhantes,
mensalmente ........................
11 Porco vendido em pé, por cabeça.......

§ 24— DIRECTORIA DE OBRAS
20$000
25$000
30$OQO
50$000
1$000

§ 23 TAXA FUNERARIA E CEMITERIO MUNICIPAL
1 Emprezas funerarias,' licenai ........
Imposto annual .....................
Imposto annual para as emprezas que fizerem gratuitamente enterros de indigentes
2 Carro funerario de l a classe, licença annual ...............................
3 Idem de 2a classe, licença annual ......
4 Sepultura simples por 5 annos ........
5 Ditas para criança menores de 14 anhos.
idem, idem ..........................
6 Aberturas de carneiras e covagens em terrenos proprio ......................
7 Construcção de carneiras até 2 metros
de altura ...........................
8 Construcção de capella mausoleos com
mais de 2 metros de altura ...........
9 Concessão de terreno para jazigo perpetuo ................................
Por metro quadrado além da concessão
10 Excesso de tempo de 5 annos para a conservação da inhumação nas sepulturas geraes ou carneiros que não tiverem concessão perpetua, por anno ............
11 Exhumação no mesmo cemiterio ......
12 Concessão perpetua de cada urna funeroma ...............................
Idem, idem, por cinco annos ..........

300$000
600$000
isemptas
30$000
20$000
8$000
6$000
10$000
los000
50$000
5o$000
8$000

5$000

15$000

100$000
25$000

1 Alinhamento e nivelamento para qualquer construcção, atem da eonducção,
cada 10 metros ou fracção na l a zona
2 Idem, idem em dem etc. na 2" zona
3 Idem, idem, idem etc, na 3" zona .......
4 Alvará de licença ...................
5 Andaimes, licença na 1" zona, para casa
de sobrado, por metro corrente .......
6 Idem, idem para casa terreas, por metro
corrente ............................
7 Idem, idem na 2" zona, para casa de aobrado, por metro corrente .............
8 Idem, idem para casa terrea, por metro
corrente ...............................
9 Idem, idem na 3" zona para casa de sobrado, por metro corrente ............
10 Idem, idem para casa terreas, por metro
corrente ............................
11 Autos fornecidos ás partes, por auto
12 Certificados de alinhamento e nivlamQnto cada um .....................
13 Conducção, quando as partes a não offerecerem, para alitnhaanento no Quadro
Urbano .............................
14 Idem, idem no Roci o ................
15 Idem, idem, para vistorias e verificações de terrenos no quadro urbano .....
16 Idem, idem no rocio de 15$000 a ......
17 Idem, idem para divisão de lotes no
quadro urbano .......................
18 Idem, ideia no rocio de 20$000 a ......
19 Calçamento a parailelepipedos, por m2
em qualquer zona ...................
20 Idem, idem a mac.-adam por metro em
qualquer zona ...................
(Nota - Para os calçamentos a parallelepipedos feitos na vigencia do Art. 21
das disposições permanentes da Lei de 30
de Novembro de 1897, a taxa annual é
de 2$000 ou 1$500 por metro corrente de
frente conforme a largura da rua fôr ou

10$000
7$500
5$000
5$000
2$000
'$500
1$500
'$000
'$000
$600
'$000
'$000
5$000
10$000
10$000
20$000
10$000
40$000
$700
$300

- 44 não superiora 15. inçt&'smosternoB!do
unico do Art. 31 da Lei n. 14 de 28 de
Outubro de 1898 combinado com,o Art. 30
da Lei n. 418d 4e3fai dó 191).
21 .Calçamento .a parallêlepipedbs. feito- na
viencia da Lèi n. 84' da 10de Julho
de 1902, taxa dè'conserva
por m2.....
22' Elnulumentos sobre transferencias da t'er,
renos do rocio excep ,to os dfyididb em,
lotes e sobre averbação para lgalisar títulos das partes, por carta ou.fcção
23 .Idem, idem, no quado urliano cada 10'
metros ou fracção ...................
24 Idem, idem, na Z a 'ona' ...............
rdem, idem na 3l zona ..................
(Os terrenosdoRoeie diiddos,rn lotes
são equiparados aos de 3" zona)..
26 Emulumentos.paa divisão .. dert . terrenos *
em lotes alem do seilo de verba-eap,pro
vação de planta...-por, lote....................
2.7 Croquis reproduzidos ................
28Croquis não constantes de, cartas.. de, terrenos e de ter•reno. já ,levatado .......
29. Croquis não constante de cartas e de e.r-renos não levantadosalem4dà,.,verifiaç4p,,
30 Confecção de ,outras plantas ...............
3k Sobre approvação de planta para casas
de. . alvenaria ..............................
32 Idem, idem, para.easa,.,de..madejra ........
3&,'Ideni, idem para muros, gçadis., ou balaustradas ................., .................
(Tõda a revalidação de planta fia.. suj,çita a 50 0 1 6 dos respectivos emolumen.
tos, e as plantas alcds.emlijmentoss,
acima, pagarão. mais de. seUo i de,. verba
por decimetro quadiado, 40 reis).
34 Emolumentos, de v.eriícação,, de, terreno,
alem da conducção no Eõeio ou noQia-..
dro Urbano, pr cad ............, .............
35 Idem, idem de duas
iànte,.. cada
carta ...............................................
36 Idem, idem, quaito. a. pertencerenb os .ter-.
renos a mais dê. uni.,pqssuidor ;.por,-, co
dominio; cada duas, cartas.. ..................

-

$100

los000
I0$000
74500
5$000

10$OQO
.1,0$000
.000
300O
50*000
20$000
10$000
5$m)Q'J

15W00
10$00
10*000

4
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37 Idem, idem de'--vistorias'fÓitas1o"enge"iheiro e pessqaF da fisealisação, w requerimento das 'partes;'-'além da" conducção
38Frente de terreno-hão edificado,--por—me"tro corrente da frente,- na .l a. zona
39 'Idem, idem na .20. 'zona ............
40 'Idem idem na 3"' zona .................
(Exceptuam-se' 'os -tdrrcnõ''rrnirados' õn
"náo, pertencentes hsitans, -iose"ociedades benéficentes,'-at&'19'18 ;as"frentes dos terrenos-resultantes dó, prolonga'mento de ruas existentêsou'p'jectas,
quando cedidagtultanïeiit ploproprietarios ou foreiros, e durante*o.praSo
de cinco anns ;' -as"-frentes 'das" ruas
abertas de terrenos l Ztivididos -'em 'lotes,;
com plantas' 'appro'vadas anterlormente
, Aaefrehte
a Lei n. 389 e-'oiote&'dË 1'1nit
com edificação de madeira' -feitas antes
- i da' Lei n. 413).
Nota - Os muros que não tiverm 'a a]
' atura exigida pela Lei n. •341"-rt. .8 0 ficam sujeitos aorespectí'vo ,iipdto 'com o
abatimento d&-'SO °° e 'os que'-attingirem
a altura de 2,50 metros ficam sentos do
imposto (Lein. 29).
41 Foro annual . por- carta -de tnodoRocio 12100 mZ .........................
fracçães -serão .pagas'propoiieinra.l,As
• 'mente.
42-Poro annual de terreno dó 4udro-'Irbano, 0,22 ..........................
43 Levantamento l ide ea1amènto,' nasruas
'revestidas a .para.11eJepipedos; poi ia.ilas de largura no naxjpa
metro linear, - em -ruas 'calçadas ou recalçadas ................................
44 Idem, idem, m ruas ,mac;aa4miadas,
por metro linear ......, ................
,(Para valias de maior largura o pagamonto será proprcio1).
4,5.,Pedios sem platibandas e.sem calha
40 Predios não rebocados ,e ,ci oale1 do
imposto predial, quando habitados; e mu

iqs000
as000
1'000
'1300

'5000

..$050

,1$0o0
7$500
5$000

- 4 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 l zona .................
48 Idem, idem, idem na 2a zona .........
49 Idem, idem, idem, na 3a zona ........
50 terreno do Rocio, transferencia por carta
de 12,100ms. quadrados ou fracção
51 Terreno do Rocio concessão de excesso
de accordo com o art. 10 da Lei de 2 de
Maio de 1897, por metro quadrado .....
Nota - E' fixado em 100$000 o niinimo
de qualquer concessão.
52 Terrenos do Rocio divididos em,. lotes,
trensferenci'a por metro corrente de
frente .......................' .......
53 Terreno do quadro urbano, concessão de
excesso, nas ruas revestidas:
Na la zona por centimetro corrente......
Na 2a zona idem, idem ................
Na 3a zona idem, idem ..............
(Nas ruas não revestidas será o. excesso
cobrado •a razão de 50 0 1 0 dos preços
acima).
(Em caso algum será cobrado menos do
valor correspondente a 20 centimetros).
54 Idem, idem, transferencia por metro corrente de frente, na la zona ..........
55 Idem, idem, idem, na 2a zona ........
56 Idem, idem, idem na 3a zona .........
57 Viação, imposto annual de 1 a I o sobre o
valor venal do terrenos do Rocio, minimo
por metro quadrado ................

Í
2$000
2$5(0
1$500
$500
25$000
$040

1$000
4$000
1$500
$500

8$000
5$000
3$000
0,4

§ 25 IMPOSTO DE PUBLICIDADE
1 Annuncios aereose instantaneos por meio
de projecções luminosas em espaço até
6m. em cada ponto da cidade, por trimestre. .............................
2 Idem, ambulante, conduzido por pessoas,
de cada pessoa; por trinta dias ......
3 De 30 em theatros, casas de espectaculos,

60$000
5$000
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salões, cafés, botequins, ect. um annun-j
cio por anno ...........................
4 Idem panno, em papel,, madeira, parede
ou em metal, .com os dizeres: grande liquidação final, grande. queima; . e outros dizeres semelhantes na frente, das
casas e estabelecimentos eommerciaes,
por mez ..............................
5 Idem ou quadro para . annuncios ou para
cartazes, nos logares cm que' o Prefeito
permittir em, espaços de 1 m. por 1 m.
sendo de pinturà artisticamente trabalha-'
da, por mez .'. . :.. ...................
6 Idem, idem, etc. sendo em papei commum e tinta tanibem commiim, 3or mez
7 Idem ou reclames clectriccis, sendo fixos;
poranno ...........................
8 Idem ou reclames em bondes,; devidos pe
la companhias' ou emprezas desses mesmos bondes; de cada bonde em circulação, por anno .......................
(Coniprehendidos todos os letreiros dos
bondes, menos nos vidros lateraes e das
frentes, onde ' não serão permittidos
qualquer que seja seu fim).
9 Annuncios ou reclames em bondes especiál, cada bonde por anuo .............
10 Idem,, de espectaculos em veh.iculos 'ou
a.nimaes, por anno ..................
11. Idem, idem por 6 mezes ............
12 Idem, idem, por um mez ............
13 Idem ou reclame em bicicleta ou tripodes; por anno .......................
14 Idem, idem, em carroças ou caminhões,
idem...............................
15 Idem, idem, idena, em carros e automoveis
16 Cartaz ou annuncio letrero ou reclame
em papel até im. por lua. coilocado nas
paredes ou. distri.buidos em qualquer
ponto da via publica ...................
17 Idem, idem. , idem etc. excedendo em qualquer das dinacnções .................
(Este imposto será cobrado mediante.

3$000

30$000

3$000
1$000
30$000

20$000

50$000
50$000
20$000
5$000
3*000
8$000
30$000

$100
$200
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—48 carimbação e "numeração fêitas jla -preeitura, e prevalecerá para qualquer que
seja o periododo .exerieio, e será devido por todo e qulquer cirtaz &ffixado ou
destri-buido, ebora em •sibstitiiição dos
innutilisados ou-outros embiem-as).
18 Chpéos de sol, com sa1ienia não excedendo de 40 milintetros cada um po.r anno
19 Idem, idem, idem com mais de 40 lihimetros de saliencia.cada um por rairno .....
20 Letreiro, p1a ou tabqleacopi.letreiroe
som saliencia nas paredes ou humbraes
das casas de 30 çm;,pQr21A.alinite
21 -Idem, idem, den
cedendo a. esse limite,
mais por decimMrQ çadad.o ..........
ni, ou taboletas com letreiro, figua ou
cme
emblema nas popi
arnaiamnte
saliencia, de 30 çqi.. por
selimi
23 Idem, idem, idirn, xcedendo-.
.tniais por decjantro quadrado
24 Idem, idem
seut4do transveraal-:as -paredes e com rnis de 44) ,om. -d.saici
25 Idem, sendo . euig pbos de ,eltctri0dde,
poranno .................................
26 Idem atravessapdo;arua de ,lado, .ladQ
,por mez .......
27 Idem sendo iUurn-indo en arco -ou -outra
- 4qquer forma, por anuo... ,. ...
28)Idem,, idem idem(,por mez ............
29)-Iem placa ou -taboleta com ktrairo, -figura ou emblorna nas-- paredes 1ateraes
-das casas, muros ou- prte visivel de ter
renos de 1m: por: -1m.— pára, -cada annuneiante annualm-ente ..................
30 Idem, idem, idem excedendo eas çlimensões, cada annuriciante annualmente
31 Placa de metal, mrnor ou- 'vidro,. indicativa de profissão ou designção dp fir-mas e outras, de companhia ou -emprezas de seguros, -;contra -fogo ou de vida,
-ólloeada em predios, -paredes oum.iros7
de cada placa, - -por anno ............

J2 Alvarás de licença para emprezas de aununclos .............................
33 Reclames em quadros colocados em pontos da via publica, por mez, cada um,
até 2m. por 2ni.....................
34 Idem, idem excedendo dessa dimenção
I%000
213$000
2$0Q0
r$O4O
• as000
- 060
• w$Qoo
-lu$000
9$0Q0
• 'ãQ$000
6000

o00
.,-t0$000

•&$000

100$000
-10$000
15$000

M
DECRETOS
DECRETO N. 101
O Prefeito do Municipio verificando que no orçamento vigente não foi determinada a verba para pagamento de
serviços extrordinarios necessarios para o patrimonio Municipal, decreta:
Art. unico. - Fica aberto o credito extraordinario da
quantia de Rs. 2:500$000 dois contos e quinhentos mil reis)
para pagamento a Folck Schaffer & Comp. proprietario
da Impressora Paranaense, por impressão de mil mappas
do Municipio da Capital.
Gabinete da Prefeitura, em 21 de Fevereiro de 1916.
Candido Ferreira de Abreu

7

DECRETO N. 102
O Prefeito do Municipio da Capital usando das attribuições de seu cargo, considerando que no Orçamento vigente no figura verba para o pagamento dos vencimentos
do auxiliar da Directoria de Obras Municipaes; e consderaiido ainda, que o Sr. Aristides de Oliveira está excedendo
as fuucçóes daqueile cargo por se acharem necessarios os
seus serviços naquela repartição, decreta:
Art. unico. - Fica aberto o credito extraordinario da
quantid de seis contos de reis 6:000$000 para pagamento
dos vencimentos, no corrente exercicio a começar de ,Janeiro, do auxiliar da Directoria de Obras Municipaes cidadão Aristides de Oliveira.
Gabinete cia Prefeitura, em 22 de Fevereiro de 1916.
Candido Ferreira de Abreu

-

- 52 DECRETO N. 103
O Prefeito do Municipio, tomando em consideração
que taxas estabelecidas na Tabella Orçamentaria vigente
foram applica das para os quartos do Mercado da Praça 19
de Dezembro e mantidas pelo Art. 6 0 das Disposições Permanentes do orçamento em vigor. Considerando que os
quartos dos Novo Mercado, sitos na intercessão das ruas
])r. Pedrosa e Aquidabam, não são de dimensões iguaes a
do 1° e consequentemente de menor valor locativo, resolve
que se faça alugar os. .quartos- desse . .mercado de accordo
com a tabelia. seguinte; a a.pprovaão. da Camara.
TABETJIJA
20$000
Quartos destinados a botiquim ...........
verduras ............15$000
15$000
.generos alimenticios .
carne verde .........30$000
Gabinete, da 4 Prefeitura de Coitiba, 29 de. 1Abril de
1916.
Joot'Antonio Xavier.

DECRETO N. 104
O Prefeito do. Municipio uzando da autorisação coittida no Art. 18 das Disposições 'Permanentes da 'Lei Orçamentaria ri. 449 de 2 de Dezembro d1915 em vigor no
corrente exer.cicio, e tendo em vista o. calculo feito pela
Directoria do Tliesouro e Contabilidade Municipal, decreta
Art. unico. - Fica aberto o, credito extraordinario
da quantia de Rs. 2890$000 dois contos oitocentos e noventa mil reis), parai paganientono -corrente exercicio, ao
empregado Januario' das Chagas Barbosa 2°. Secretario da
Caniara, aposentado.na forma da referida, lei.
Gabinete cia Prefeitura, cm 23 de Maio de 1916.
João Antonio. iXavier

DECRETO N,105
O Prefeito do i\Iunicipio uzarido da. resolução da Comora Municipal de 28 'de Abril cio corrente anuo que' autorisa a gratificação de serviços iprestados pelo iDirector
dul Gustavo 0-onlin,
de Obras Mnnicipaes Doutor Aciriano
rante, o tempo que funecionou a comnissão de Melhoraincntos do. Capital resolve .abrir o credito extraordinario

E. 7 200$000 (sete, contos e duzentos. .mil reis) para seu
ele R.
pagamento no corrente exerciciO.
Gabinete da. Prefeitura; em .7 de Junho de 1916.
João AntoníoT Xavier,

DERETO N. 106
O Prefeito do Municipio da Capital tendo em vista a
Lei n. 457 de 29 de Abril do corrente anuo, que autorisou
a emissão de apolices para, coptinuaç.ão das obras no Passeio Publico desta Capital; considerando que a execução
dessas, traz como consequencia a necessidade absoluta da
acquisição do tanque da chacara denominada, Bittencourt,
não- só . porque . pertencendo dia a. estranhos, ficarão as.
obras que se, tem de executar, expostas a serem abaladas
ou c'listritidas em virtude das enchentes que as vezes occasionamos iiatensos, temporaes, como ainda'por ser o referido tanque imprescendivei para complementos das mesmas
obras; resolve desapropriar .por utilidade publica a chacara Bittencourt com tanques casas, terreno e mais bemfeitorias pela quantia de Es. 60 :000$000 (sessenta contos de
reis) que.. serão, pagos vinte contos a vista e o resto em
letras mensaes deumcon±o de reis"cada uma de conformidade com o 'aceordo ja feito com os proprietários da
mesma chacara.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em' ii de Junh,õ
de 1916.
, /
Jõão1 Antonio Xavier

1)ERETO N. 107
OPrefito do Municipio da. Capital, usando'da, autoriaçõo que,ihe confere a Lei 'n. 463de. 1° de Agosto do correi.ite ann.oç..decreta:
Art. 1° - Para pagamento das dividas icontiahidas pclaextincta commissão 'de melhoramentos da cidade,' são
emittida-nos term.osi dai Lei n. 463 de 1° do corrente 133
a.poiices. de valor 'der 500$000, 334 de . 250$000, e 1.000 'do.
valor, de i00$000 cada.' uma. na importaneia total de Es.250 :000$000,
ArL .2° . Essas apolices vencerão -os juros de 6 °° ao
auno pagos seruestrahnente em dias previamente almuncia.do pela Imprensa e serã.o amortisadas a razão de 3 .°j° ao.
anuo • em sorteios' ,semestraes.

---4
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At. 8° - As apolices serão noininaes e assigiiadas Ije,
lo Prefeito e pelo Director Thesoureiro e transferiveis nas
condições cio Art. 40 § unico do Decreto n. 31 de 28 cie Dezembro de 1908.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 4 de Agosto
de 1916.

DECRETO N. 110
O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de
seu cargo, decreta:
Art. unico. - No ëxercieio de 1.916 a cobrança dos
impostos consignados nos § 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 22, 23 e 30, do Art. 10 da Lei Orçamentaria a.
469 de 28 de Outubro ultimo, se effeetuarõo nos seguintes
mezes:
Janeiro
Marca,çã.o de vebiculos, Matricula de Chaufeurs, cocheiros, a,niunaes, pesos e medidas.
Março

João Antonio Xavier

=

DECRETO N. 108
O Prefeito do Municipio uzando da. autorisação que
lhe confere a Lei n. 457 de 29 de Abril do corrente anuo,
decreta:
Art. 1 0 - Para pagamentos do serviço do Passeio Publico ficam imittidos 48 titulos do valor de 500$000 e 120
de 200$000 cada um, no valor total de Rs. 48:000$000
(quarenta e oito contos de reis) vencendo o juro de 6"j"
aiinualniente.
Art. 2 0 - Esses titulos serão amortisaveis a razão de
Es. 1:000$000 e pagos mensalmente com as rendas do Matadouro Publico.
Gabinete da Prefeitura, em 10 de Agosto de 1916.
João Antonio Xavier

DECRETO N. 109
O Prefeito do Municipio uzando da autorisação contida na Lei n. 454 de 29 de Abril e 462 de 28 de Junho do
corrente anno que approvou o Decreto n. 106 de 11 de Ju
lho ultimo, relativamente a compra da cha,cara Bittencourt e considerando que no Orçamento vigente não foi
previsto verba especial para attender os respectivos pagamei.ctos, porquanto foram taes despezas posteriormente autorisaas, decreta:
Au;. imico. - Fica aberto o credito extraordinario da
quantia de 31:703$333 sendo 27:210$000 c, como suplemento
a verba Obras Publicas pela desapropriação da referida
chacara Bittencourt., Es. 3:373$333 para pagamento dos
fimccionarios da inspectoria de Vehiculos. de Es........
1 :120$000 ao dactilographo da Secretaria da Prefeitura.
Gabinete cia Prefeitura de Curityba, em 24 de Agosto
de 1916.
João Antonio Xavier

1° prestação cio imposto de commercio e officinas cio
Quadro Urbano e Rocio.
Abril
i prestação do imposto Taxa. Sanitaria.
1° prestação do imposto de Calçamento.
Maio
1° prestação de terrenos não edifi'eados, muros e frentes não revestidas.
impostos de casas sem pla.tibaudas
Junho
2" prestaçao da. Taxa. Sanitaria,
Agosto
2° prestação do impqsto de Commercio e Officinas cio
Quadro Urbano e Rocio.
2° prestação do imposto de calçamento.
3" prestação do imposto da Taxa Sanitaria.
Outubro
Foros de terrenos do rocio e quadro urbano, e viaQão
40 prestação da Taxa Sanitaria.
2" prestação de terrenos não edificados, muros e frente não revestidas.
Gabinete da Prefeitura da Capital, em 22 cie Novembro de 1916.
Claudino Rogoberto dos Santos

DECRETO N.' 111.
O Prefeito do Municipio da Capital uzando das autorisações que lhes confere o .Art. 12 § unico da Lei Orçamentaria a vigorar no. exercicio vindouro, resolve abrir o
credito extraordmario da quantia de Rs. 1:000$000 (um
conto de reis) para pagamento de A. Freitas & Comp. a.

contar de 1° de Novembro a 31 de Dezembro proveniente
do excesso verificados nos contractos dos mesmos, de 4 'de
.Janciro de 1.913, e ultimo firmado em 9 do mez corrente.
Gabinete da Prefeitura, em 22 de Novembro de 1916.
Claudino Rogoberto dos . Santos

DECRETO N. 112
O Prefeito do Municipio da. Capital, tendo em vista a
petição de 6 do corrente do funccionario Antonio Augusto Scheleder, 1° Eseript.urario da Directoria de Obras, e
tendo em vista a informação dada pela Directoria *o Thesouro e Contabilidade que o requerente completou 10 (dez)
annos de effectivo exercicio, em. 11 de Maio ultimo, resolve que se lhe abone os 10 01 0 sobre seus vencimentos a que
temdireito a contar daquelia data cm diante, na forma da
Lei ii. 322 cio 11 de Julho de 1912.
Gabinete da Prefeitura, cm 30 de Novembro de 1916.
Claudino Rogoberto dos Santos

ACTOS
ACTO N-96
O Prefeito cio Municipio. da Capital . de a,ceôrclo com o
Art. 80 das Disposições Permanentes da.. Lei Orçamentaria
em vigor e .na forma da proposta cio 'Sr. Thesoureiro da
Camara, nomeia o cidadão José Forbeck para cobrador dos
impostos -Muuieipaes 'com. os vencimentos e percentagem
marcadas na citada Disposição.
Gabinete da Prefeitura-de Curityba em 3 de Janeiro
de i91
Candido.. Ferrefra de..Àbreu

ACTO N. 97
O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de
cargo. concede ao empregado' Pharmaceutico da' Directoria
de Hygicnc, Oscar Pires de Albuquerque, 30 dias d licenca. na forma da Lei, para tratar de seus interesses conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 11 de Janeiro
de 1916.
Candido Ferreira de Abreu

,ACTO N.98
O Prefeito do inunicipio a .ttcndcndo o requerimento
do conprega,do, (Fiél Cobradordo T1hesoureiro da -Camara),
José Forbeck, concede ao mesmo a exoncraçõo solicitada.
Conunuiiique-se a Thesouraria para os devidos effeitos.
Gabinete cia Prefeitura, eia 15 de Janeiro de 191.6.
CandidoFerreira de Abreu

ACTO N. 99
O Prefeito do Municipio dando solução a exposiçíío
dadal pelo Sr. Dircetor, da Hygiene, nomear interinamente

58 o cidadão Augusto Stellfeld, para substituir o pharmaceutico, Oscar Pires de Albuquerque, na referida Directoria,
percebendo os veicimentos marcados em Lei.
Gabinete da Prefeitura, em 18 de Janeiro de 1916.
Candido Ferreira de Abreu
ACTO N. 100
O Prefeito do Municipio da Capital, i.zando das attri
buições de seu cargo, concede 30 dias de licença com todos os vencimentos ao Dr. Eduardo Leite Leal Ferreira, Director do Instituto Pasteur, para tratamento de sua saude
conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, cm 25 de Janeiro
de 1916.
Candido Ferreira de Abreu
ACTO N. 101
O Prefeito do Municipiõ tendo cm vista o art. 16 das
Disposições Geraes da Lei Orçamentaria para o corrente
exercicio nomeia interinamente o cidadão Marcilio Olintho
Furtado para occupar o cargo de guarda do Mercado do
l3atél, percebendo os vencimentos marcados na referida
,4 Y
Lei.
Contando-se a nomeação de 1 0 de Janeiro corrente, em
25 de Janeiro de 1916.
Gabinete da Prefeitura, em 25 de Janeiro de 1.916.
Candido Ferreira de Abreu
•

ACTO N. 102
O Prefeito do Municipio considerando que o contracto
firmado com A. Freitas & Comp. em 4 de Janeiro de 1.913,
foi cumprido e observando em todas as suas clausulas e
durante o anuo findo, resolve prorogar o mesmo contracto que vigorará até o fim do corrente exercicio com as
obrigações estabelecidas com os mesmos contractantes, pci'ccbciido a subvenção determinada no § 11 do Art. 9 da Lei
Orçamentaria vigente, a contar de 1° do corrente em
diante.
Gabinete da Prefeitura, em 26 de Janeiro de 1916.
Candido Ferreira de Abreu

- 59 ACTO N. 103
O Prefeito do Municipio da Capital uzando das attribuiç5es de cargo proroga por mais 30 dias de licença sem
vencimentos ao Pharmaceutieo, Oscar Pires de Albuquerque, conforme pedio por telegrarnma desta data.
Gabihete da Prefeitura, em 16 de Fevereiro de 1916.
Candido Ferreira de Abreu
ACTO N., 104
O Prefeito do Municipio da Capital usando das attribuições de seu cargo; resolve, por conveniencias dos respectivos serviços, remover o Sr. José Pinto Novaes do logar de auxiliar da Gota de Leite para o de auxiliar Technicó do Instituto Pasteur em substituição ao Sr. José
Giolito que solicitou sua exoneração. Outrosim, remove o
Sr. Henrique Viante do. togar de agente da fiscalisação do
leite para o de servente do mesmo Instituto Pasteur, percebendo, tanto este como aquele empregado, os vencimentos que lhe competirem.
Gabinete da Prefeitura, em .22 de Fevereiro de 1916.
Candido Ferreira de Abreu
•AÇY0 N. 105
O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de seu
cargo resolve dispensar o actual' encarregado do Mercado,
Marcilio Olintho Furtado e aomeia o cidadão Luis Pinto
da Rocha, para effectivamente
occupar o . mesmo carga de
accôrdo com. as :dispo s ições geraes da Lei Orçamentaria
vigente.
Gbinetc da Prefeitura, em 28 de Fevereiro de 1916
João Antonio Xavier
ACTO N. 106
O Prefeito do Municipiçr usando das attribuições de
seu cargo,- concede ao Coronel Eugenio Ernesto . Wirmond
a sua exoneração do' cargo de thesoureiro da CamaraMu
nicipal conforme pedio e nomeia interinamente para o
mesmo cargo o cidadão Antonio de Barros, percebendo os
vencimentos marcados na Lei Orçamentaria vigente.
Gabinete da Prefeitura, em 13 de Março de 1916.
João Antonio Xavier

- 60 ACTO N. 107
O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de
seu cargo, e por conveniencia do serviço, r
o fiscal Geral Arthur Von Meien para O s esolve designar
erviçodaqueile,
do Rocio
e Urbano Gracia Filho, para exercer as funcçes
no quadro Urbano ambos com os niesmos vencimentos e
vantagens que lhes competem por Lei.
João Afltonj0 Xavier
ACTO N. 108
O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de
seu cargo e tendo em vista os motivos aliegados em sua
Petição de 14 do corrente, concede ao requerenteOscar
Pires de Albuquerque, pharmaceutico da l)ireetorja de Hygiene, mais uni mez de prorogação de sua li
tamento de sua saude e sem vencimentos cença para traGabinete da Prefeitura em 18 de Março de 1916.
João Antojo Xavier
ACTO N. 109
O Prefeito do Mmiicipio uzando das attribuições de
seu cargo, concede ao Veterinario da Gota de Leite, Fausto Ferreira da Luz a exoneração que soli0
Gabinete da Prefeitura, em 18 de
1\lar ç0 de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 110
O Prefeito do Municipio da Capita], U zando das attribiiições do cargo concede ao guarda fiscal José Julio dos
Santos, 30 dias de ferias conforme requer
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 24 de Março
de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 111
O Prefeito (10 Municipio uzando das
tttribnições de
SeU cargo nomeia interinamente para glia, '.a'da
fiscal a
o cidadão Anastacio de Barros, })ei'cel)e11d0 os vencimentos
marcados na Lei Orçamentaria do corre1te exercicio.
Gabinete da Prefeitura de Curityba 1° de Abril de
1917.
João Antonio Xavier

- 61 ACTO N.112
O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de
seu cargo, concede ao ajudante da Directoria de Obras,
A.ristides de Oliveira, 15 dias de licença sem vencimentos
para tratar de seus interesses fóra do Estado.
Gabinentc da Prefeitura de Curityba, em 10 de Abril
de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 113
O Prefeito do Municipio da Capital, de accordo com o
Art. 8° das Disposi6es Permanntes da Lei Orçamentaria
Vigente e na forma da. proposta do Sr. Thesoureiro dá Camara, nomeia •o cidadão José de Barros para exercer as
funcções de Fiel Cobrador do Thu
esoreiro, percebendo os
vencimentos marcados na Lei.,
Gabinete da Prefeitura em 12 de Abril de 1916.
•
João Antonio Xavier
•
ACTO N.114
O Prefeito do Municipio da Capital attendendo a consideração addusida no requerimento do funecionario, Henrique Jouve, concede ao mesmo a exoneração do cargo que
occupava de Feitor Geral, e nomeia para o mesmo cargo
o cidadão Antonio José Farraucho percebendo-os vencimentos marcados, na Lei Orçamentaria.
Gabinete da Prefeitura em 26 de Abril de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 115
O Prefeito do Município da Capital uzando das attribuições de seu cargo, concede ao 2 0 Officiai do Contencioso, Alvaro de Andrade, 30 dias de ferias na forma da Lei,
e a contar desta data.
Gabinete da Prefeiturá em 26 de Abril de 1916.
João Antonio Xavier
• ' ACTO N. 116,
O Prefeito do Municipio uzando da autorisação da Lei
n. 451;de 27 cio corrente concede ao ajudante da Directo-
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ria de Obras Aristides de Olircir. oito (8) mezes de licença, sem vencimentos, para tratar de seus interesses fóra do
Estado conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, eia 29.de Abril de
1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 117
O Prefeito do Municipio- 4ciado em vista o contracto
firmado com o Dr. Eduardo L,ite Leal Ferreira, para o
serviço do Instituto Pasteur, a. contar de 1° do corrente
em diante, resolve dispensar os respectivos empregados do
Dr. Eduardo Leite Leal Ferreira, José Pinto Novaes Gio-iito, Francisco Candido de Paula. e Henrique Viante, que
eram mantidos por esta Prefeitura.
Communique-se para os devidos effeitos.
Gabinete da Prefeitura em 2 de Maio- de 1916.
João Antonio Xavier
ACT O.—118
O Prefeito do Municipio da'Caitai tendo em vista a
Lei, n. 454 de 29 de Abril ul.tim,noiei'ao cidac1ãYGetulio: Requião, para o cargo de Inspector de Vehiculos. percebendo os vencimentos amivae marcados pela referida
Lei.
Gabinete da Prefeitura, 10 de Maio- de 1916:.
João AntoMoXaviei"
ACTO N. 119
-,
• O Prefeito do Municipio da Capital concede ao funccionario, Antonio Manoel, da,.Sil-va, encarregado da Estatistica, 30' dias de ferias na forma da Lei conforme- requereu.
Gabinete da Prefeitura em- 10 de Maio de 1916..
João- Antonio' Xavier
ACTO N. 120
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao guarda fiscal Luthegardes Ferreira cia Costa 30 dias de ferias,
na forma cia Lei n. 226 cia 22 de Janeiro de 1908Gabinete- cia Prefeitura, em 12 de Maio de 1916
João Antonio . Xavier.
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. ACTO N. 121
O Prefeito do Municipio.
cia Capital, concede ao por'
teiro ,Lniz Ribeiro de Andrade, 30dias.de farias, de aceordo com aLei ii. 226 de 22 de Janeiro de 1908 sendo substituido pelo ajudante do aferidor.
Gabinete da Prefeitura em 16 de,.Maio de .1916.
João Antonio Xavier
ACT-N. 122
O Prefeito do Municipió, concede ao Continuo, Antonio Julio dos Santos, 15 diade erias na forma da Lei
n. 226. de 22 de-Janeiro de . 1908, conforme requereu.
Gabinete •da, Prefeitura. em 23 de Maio de 1916.
.João . Antonio Xavier
- ACTO N. 123
O Prefeito do Municipio uzando -das attribuiç6es de
- seu cargo resolve promover o 1 0 official BenignoPinheiro
Lima Junior para o cargo de Contador da Directoria do
T]iesouro é Contbilidade, para seu Jogar -o funceion:ario
Arthur Marques cia Silva, para o 'logar deste, Manoel Va.z
Lobo, para occupar o logar deste, o empregado Jeremias
Prestes Branco auxiliar do Administrador -do Matadouro,
e para este cargo nomeia o cidadíó Bernardino 'de Siqueira Cunha. Para ajudante interino da Directoria -&Obras,
o eidad.ã,o Edinundb Sporski com os vencimentos de 250$
mensaes.
Gabinete da Prefeitura em 25 de Maio de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 124
O Prefeito do Municipio tendo em vista a Lei n. 454
de 29 de Abril do corrente anno, que creou a secção de
vehieuios. ,Remove para o cargo de auxiliares da mesma
seção os funccionarios Luiz Victorino Urdine Administra.dor do Matadouro e o dactilographo Geremias Prestes
Branco, e nomeia para o cargo de Administrador do Matadouro o cidadão Feliiano Ribeiro e para dacti]ographo
o cidadão Targino Silva, percebendo este os vencimentos
inensaes de 160$000 mensaes e o auxiliar \ T ictorino TJrdine
os veheirnentos de 220$000 mensaes.
Gabinete da -Prefeitura de Curityba, em 30 de - Maio
de 191-6.
João Antonio Xavier
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ACTO N. 107
O Prefeito do Municipio usando das attribuições de
seu cargo, e por conveniencia do serviço, resolve designar
o fiscal Geral Arthur Vou Meien para o serviço do Rocio
e Urbano Gracia Filho, para, exercer as funcções daqueile,
no quadro Urbano ambos com os mesmos vencimentos e
vantagens que lhes competem por Lei.
João Antonio Xavier
ACTO N. 108
O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de
seu cargo e tendo em vista os motivos aliegados em sua
petiço de 14 do corrente, concede ao requerente Oscar
Pires de Albuquerque, pliarmaeeutico da Directoria de Hygiene, mais um mez de prorogação de sua licença para tratamento de sua saude e sem vencimentos.
Gabinete da Prefeitura em 18 de Março de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 109
O Prefeito do Municipio usando das attribuições de
seu cargo, concede ao Veterinario da Gota de Leite, Fausto Ferreira da LUZ a exoneração que solicitou.
Gabinete da Prefeitura, cm 18 de Março de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 110
O Prefeito do Municipio da Capital, usando das attrihuiçées do cargo concede ao guarda fiscal José Julio dos
Santos, 30 dias de ferias conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 24 de Março
de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 111
O Prefeito cio Municipio uzando das atttribuições de
seu cargo nomeia interinamente para guarda fiscal a pé,
o cidadão Anastacio de Barros, percebendo os vencimentos
marcados na Lei Orçamentaria do corrente exereicio.
Gabinete da Prefeitura de Curityba 1° de Abril de
1917.
• 1
João Antonio Xavier

- 61 ACTO N. 112
O Prefeito dó Municipio usando das attribuições de
seu cargo, concede ao ajudante da Directoria de Obras,
Aristides de Oliveira, 15 dias de licença sem vencimentos
para tratar de seus interesses fóra do Estado.
Gabinente dá Prefeitura de Curityba, em 10 de Abril
de 1916.
João Antonio Xavier
•
ACTO N. 113
O Prefeito do Municipio da Capital, de accordo com o
Art. 8° das 1)isposiç6es Permanntes da. Lei Orçamentaria
Vigente na forma da proposta cio Sr. Thesoureiro dá Camara, nomeia o cidadão José de Barros para exercer as
funcções de Fiel Cobrador , do Thesoifreiro, percebendo os
vencimentos marcados na Lei.
Gabinete da Prefeitura em 12 de Abril de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N.114
O Prefeito do Municipio da Capital attendendo a consideração addusida no requerhnento do funccionario, Henrique Jouve; concede ao mesmo a exoneração do cargo que
occupava de Feitor Geral, e nomeia para o mesmo cargo
o cidadão Antonio José Farraucho percebendo-os vencimentos marcados. na, Lei Orçamentaria.
Gabinete da Prefeitura em .26 de Abril de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 115
O Prefeito do Municipio da Capital usando das attribuiçées de seu cargo, concede ao 2 0 Qfficial do Contencioso, Alvaro de Andrade, 30 dias de ferias na forma da Lei,
e a contar destá data.
Gabinete da Prefeitura em 26 de Abril de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 116.
O Prefeito do Municipio usando da autorisação da Lei
n. 451, de 27 do corrente concede ao ajudante da Directo-

-62!-.AOTONa21
O Prefeito 40 Municipio.. da Capital, eQiiude ap porteiro Luiz Ribeiro de ,Àndrade, 30. aias de farias,, de
do.com ,a.,Lei 11.226 de 22 de Janeiro de 1908 sendo ,substituido pelo ajudante do aferidor.
..
Gabinete,da Prefeitura em 1.6. de, Maio de, i9J6.
João Antonio Xavier

ria de Obras Aristides. de Oliir eito (8) mezes de liceuQa3 em.'ve1cientOs.para tratar de se interesses-fóra; do
Estado eoiiforme requereu.
Gabinete, da3 Prefeitura de .Curityba, em 29 de Abril, de;
1916.
João,-Antonio Xa'vIer,

ídro N. 117
O Prefeito do Municipio... teia do era vista o contracto
firmado com o Dr. Eduardo . Leite Leal Ferreira, para o
ser\q do Instituto lateur, a contar de 1° do. corrente
ençliaiite, iesolvc dispensai os respectivos empi egados do
Di Ëdu irdo Lute Leal Ferreira, Jose Pinto Novaes Gio
litt 'rnCisCO Candido de Paula e Henuque líiante, que
, eram mantidos põr estaPrefeitura.
Cohimunique-se para os* devidos effeitos.
Gab.nete da. prefeitura em , 2 de .Maio de 1916.
(
o

1
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ATON.123 .
O Prefeito do Municipio iizando"'dás attiibuiçõst"de
seu cargo resolve promover o P oÍficial Bcniguõ 'Pinhêiro
Lima Junior para o cargo de Contador da' 1)ireetÓriaL'do
'Thesoaro e Conta'bilidade, para sei logar o 'funeio'iio
Arthur Marques- da- Silva, para o logar dest,' Manoêl'Vz
Lobo, para occupar o logar deste, o empregado .Jereniias
Prestes Branco auxiliar do Adminisftador"do 'Matadõui'o,
e para este cargo nomeia o cidad5b Bernardinó'de 'Siqueira Cunha. Para ajudante interino da Directoria iObràs,
o i&dão'dmundÓS&porski com os vencimentos de 250$
mensacs.
Gabinete da Prefeitura em 25 de Maio de 1916.

João Azitonio Xavir

.t••.

ACT OIT118
O Prefeito do Mimicipioda"Caital tendo em vista a
Lei,en.r454dí29 ldeAbril ultimo,iiiornefao cidac1tGetulio'iRquiãnpara 3 o cargo de Inspector de. Vehicui'os;'per
cebndu1 os vencimentos annnaes.macdos pela' ref.er.idn
Leiru
Gabinetei:da Prefeitura, 10 de Maio de 1916
João AntoMoXwVier';

......ACTO N. 119
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao funccionario, Antonio Manoeli dar'Siiva, encarregado da Estati-a, 30 dias de.. feri -as na forma da Jaci conorme' requercu,,.
abiietc da Prefeitura em 10 de Maio. de 191&
João. Antauio Xavir

'AC TO N. 120
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao guarcia fiscal Luthegardes Ferreira da Costa 30 dias de ferias,
na forma da Lei n. 226 de 221 c1eJ:ieiro de 1908Gbinte 'cia lPrefeitriraem 12,-de, ,11aio de 191613
João'Antonio3Xavi&r;

ACTON. 122
O Prefeito do Município; concede ao Continuo, Antoiio Julio dos Santos, 15 diacle :erias, na.orma da Lei
ii. 226.de. 22 de.Janeiro de 1-908,. conforme requereu.
Gabineteda Prefeitura em 23 ide Maio de 1916.
Antonio. Xaver

João Antonio Xavier

Ffi

ACFON. 124
O Prefeito do Municipio tendo em visilal a 'Lei n.'454
de 29 de Abril do corrente anno, que creou a .seção de
vehiciilos. Remove, para o cargo de auxiliares da 'mesma
secção o fuiceionarios Luiz Victorino Urdine Administra.dor do Matadouro e o dactilographo Geremias Prestes
Branco, e nomeia para o cargo de Administrador do Matadouro o cidadão Feliciano Ribeiro e para dactilographo
o cidadão Targino Silva, percebendo este os vencimentos
mensacs de 160$000 mensaes e o auxiliar Victorino Urdine
os-vencimentos de 220$000 monsaes.
• Gabineté da"Prcfeitura'de Curityba, eiï30de"Maio
de 1916.
.
João Antonio Xavier
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ACTO N. 125
O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de
seu cargo concede ao Sr. Dr. Alfredo de Assis Gonçalves,
Director da Hygiene Municipal 30 dias de ferias conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 30 de Maio
de 191&
João Antonio Xavier
ACTO N. 126
O Prefeito do Municipio sciente do faliecimento do
cidadão Joaquim José Pedrosa que exercia ocargo de solicitador do Contencioso Municipal e considerando que a
vaga aberta póde deixar de ser preenchida tendo em vista.,
não só o lado economico corno tambem que o serviço que
estava affecto aquelie funccionario pode ser desempenha.do pelo chefe da respectiva secção, que já conta com um
auxiliar effectivo, que é o segundo official, podendo ainda,
em caso de accumulo de serviço, solicitar o concurso de
empregados da Directoria do Thesouro e Contabilidade,
resolve supprimir o cargo de solicitador do Contencioso
m
Municipal , sujeitando este acto a approvaçào da Caara,
á qual sc dará sciencia em sua proxima reunião.
Gabjucte da Prefeitura de Curityba, em 5 de Junho
de 1916.
João Antonio Xavier

ACTO N. 127
O Prefeito do Municipio uzando das attribuiçõcs de
seu cargo concede a Urbano Gracia Filho, Fiscal Geral, 30
dias de ferias na forma da Lei.
Gabinete da Prefeitura, em 8 de Junho de 1916.
João Antonio Xavier

ACTO N.128
O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de
seu cargo concede a Adriano Garcia dos Santos, guarda
fiscal, 30 dias de ferias (te accordo com a Lei.
Gabinete da Prefeitura, cm 13 de Junho de 1916.
João Antonio Xavier

ACTO N. 129
O Prefeito do Municipio uzando das attribnições de
cargo, concede a Sebastião Veiloso, guarda Municipal, 30
dias de ferias, de accordo com a Lei.
Gabinete da Prefeitura, em 28 de Junho de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 130
O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de
seu cargo, concede a José Julio de Campos, guarda fiscal,
60 dias de licença com vencimentos na forma da Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curitya, em 10 de
Julho de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 131
O Prefeito do Municipio uzando . das attribuições de
seu cargo, concede 30 dias de licença com vencimentos ao
guarda fiscal Sebastião Veiloso, para tratar de sua saude
na forma da Lei.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, cm 28 de Julho
de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 132
O Prefeito do Municipio uzando das attriluições de
seu cargo, concede ao Administrador do Matadouro, Fe]iciano Ribeiro, 90 dias de licença, para tratamento de sua
saude conforme requereu na forma da Lei, e nomeia interinamente para substituil-o o cidadão Durval Ribeiro percebendo a gratificação na forma da Lei.
Gabinete da Prefeitura de Cunityba, em 3 de Agosto
de 1916.
João Antonio Xavier
ACTO N. 133
O Prefeito do Municipio, da Capital, tendo em vista a
Lei n. 461 de 28 de Julho do corrente amio, nomeia o cidadão Francisco Chrispim da Silva Netto para o cargo de
leiloeiro, official da Municipalidade, sem onus para o Municipio
Gabinete da Prefeitura de Cunityba, em 4 de Agosto
de 1916.
João Antonio Xavier

-

- 66 ACTO N. 134
O Pre feito do Municipio tendo em vista a Lei 450, concedendo rnezes de licença :ao Pharrnaceutico da IJygiene
Muincipa Oscar Pires de Albuquerque, cujo tempo expirou a,27 do nez ultimo, e não tendo .aque:lle funcionario
assurnid0 as funcçes de seu cargo, resolve consideral-o
exonerado do cargo por abandono do emprego.
Gab inete da Prefeitura de Ourityba, em 5 de Agosto
de

MM

João Antonio Xavier

ACTO N. 135
O ?refeito do Municipio uzando das attribuições de
SCU
cargo nomeia interinamente para o cargo de ajudante
ph:nma cetico da Directoria da Uygiene o cidadão Augusto Stellfeld percebèndo Os vencimentos que lhe competirem.
1
1flCtc cia Prefeitura de Curityba, cm 5 de Agosto
de
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ACTO N. 138
O Prefeito da Capital, consideraiado a necesSidade de
ser effeetivada a unificação da Divida Activa lVlunieipa.l e
tendo em vista que esse serviço poderá ser, effectuado sem
accrescimo de despeza, utilizando para o mesmo os npregados extra n.umerarios, resolve que os Directores da Thesouraria e de Obras dirijam a unificação em livros especiaes para cada um dos impostos, aproweilaudo para esse
'
serviço os referidos empregados extra-numerarios
e envidando os seus esforços no sentido de ficar ultimada a unificação no corrente exerciciõ.
Gabinete da PrefeituraMunicipal de Curityba, em 6
de Setembro de 1916.
:Claudino E. F. dos Santos

ACTO N.139
O Prefeito do Municipio tendo em vista .a - representaçãodo'Fiscal Geral, de Jojedatada, resolve suspender por
30 dias o guarda fiscal Luthegardes Ferreira da Costa, por
ter abandonado o edificio dói Passo Municipal no dia 7 do
corrente e procedido de anodo contrario aos bons preceitos
de educação e moralidade.
Gabinete da Prefeitura de Ciirityba,,em .9 de Setembro
de 1916.
Olaudino R F. danto

João Antonio Xayier

ACTO N. 136
O
cio serviçodo
Municipio da Capital, por convaniencia
ar remove o £isea.l do Rocio, Arthur Von Meien
ueie0 Quadro Urbano desta cidade e para o logar daO ctua1, Urbano Gracia Filho com.as mesmas obrii
ç es d seus cargos.
19 111 Cte da Prefeitura de Curityba em n30 de Agosto
de

ACTO N. 140
•
O Prefito do Municipio uzando das attribuições de
seu cargo, concede a Man6eYVaz Lobo, segundo official da
Directoria do Thesouro e Conliãbilidade, 30 dias de ferias
de accordo com a•Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Gurityba, em 9
de de Setembro de 1916.

João Antonio Xavier

.Ciaudinó R. F.-dos , Santos

ACTO N. 137
O l?rcfcito do Município da Capital usando das att
buições d 0 seucargo, concede a Anselmo de'Miranda Lima, u ard 5 Municipal, 30 dias cio feria de acordo com
Lei, 'iec10 o mesmo substituido pelo guarda Francisco
C. de Oliveira
da Prefeitura de Curityba, em 31 de Agosto
de 1916.
João Antonio Xavier

ACTO.N. 141
O Prefeito do Minicipio uzando das attribui6es de
seu cargo, concede a Alvaro de Andrade, segacudo officiai
da Directoriado Con.tencioso,.20 dias de licença ara tratar de seus fóra do Estado conforme requereu.
Gabinete, da Pre&eitura Municipal de Curityba, em 9
de Setembro de 1916.
1

Claudino R. F. dos Santos

68 ACTO N. 142
O Prefeito do Municipio da Capital usando das attribuições de seu cargo concede a exoneração pedida ao
guarda fiscal a pé Anastacio de Barros e nomeia para o
mesmo cargo o cidadão Oswaido de Sonsa Branco, percebendo os vencimentos marcados na Lei Orçamentaria Vigente.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 1° de Novembro de 1916.
Claudino R. F. dos Santos
ACTO N. 143
O Prefeito do Municipio usando das attribuições de
seu cargo, concede a Eduardo Eleuterio da Silva, guarda
Fiscal, 30 dias, de ferias de accordo com a Lei.
Gabinente da Prefeitura de Curityba, em 18 de Novembro de 1916.
Claudino R. F. dos Santos
ACTO N. 144
O Prefeito do Muiiicipio usando das attribuições de
seu cargo, concede a Antonio de Souza Azevedo, 30 dias de
ferias de accordo com a Lei.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 18 de Novembro de 1916.
Claudino R. F. dos Santos
ACTO N. 145
O Prefeito do Municipio usando das attribuições de
seu cargo e nos termos do Art. 11 do Decreto n. 52 de 7
de Dezembro de 1912, considerando a necessidade de uma
perfeita revisão de todos os. lançamentos de impostos de
frentes não edeficadas e muradas, visto a Lei 341 de 19
de Novembro de 1.912 ter sido modificada pelas Leis n.
389, de 4 de Agosto de 1913, n. 402 de 20 de Novembro
de 1913, n. 415 de 7 de Fevereiro de 1914, n. 429 de 10
de Novembro de 1914, além da nova Lei n. 469 de 28 de
Outubro do corrente anuo (Art. 26), considerando, outrossim, a necessidade do lançamento do novo imposto sobre casas sem platibandas (Art. 10 da Lei Orçamentaria
n. 469 de 28 de Outubro do corrente anuo) e da nova taxa
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de conservaçíio de calçamento (Art. 21 da mesma Lei),
considerando, alem disso, a necessidade cia revisão do imposto de frentes não revestidas e muros não concluidos e
da reforma do lançamento da taxa de calçamento na forma da Lei n. 468 deste anuo, resolve nomear em commissão
o Dr. Adriano Goulin, Targino Silva e Romão Vidal, para
fóra das horas do expediente, procederem a revisão e lançamento dos impostos acima citados, para sua cobrança no
exercicio vindouro na forma do Decreto n. 110 de 22 do
corrente percebendo a gratificação estipulada pelo Acto
D. 10 de 10 de Dezembro de 1912.
Gabinete da Prefeitura de Curytiba, em 24 de Novembro de 1916.
Claudjuo R. F. dos Santos
ACTO N. 146
O Prefeito do Municipio uzando das attribuições de
seu cargo, nomeia o funccionario Arthur Marques da Silva,
para fóra das horas do expediente commum, a proceder o
lançamento do imposto de viação a ser cobrado no exercicio de 1917, por cujo serviço e escripturação perceberá a
gratificação de Rs. 200$000 (duzentos mil reis).
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 24 de Novem bro de 1916.
ACTO N. 147
O Prefeito cio Municipio tendo em vista a Lei Orçamentaria n. 469 de 28 de Outubro do corrente anno e para
poder ser feita a cobrança na época marcada pelo Decreto
ri. 110 de 22 do corrente, nomeia os funecionarios Benigno
Lima Junior, Silfredo Pedrosa e Octaviano Pischet, para
procederem o lançamento do imposto de Commercio e Officinas cio QuadroUrbano, e Rocio, e fóra das horas do expediente, percebendo por esse serviço escripturado, a gratificação de Rs. 600$000 cada um.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 24 de Novembro
de 1916.
Claudino R. F. dos Santos
ACTO N. 148
O Prefeito do Municipio tendo cm vista a Lei 469 de
28 de Outubro do corrente anuo e o Decreto de 22 do cor-

eH!pie)anarcou o pagamento , üSirn postos, para o' exer• üici@.' de :i9i7., nesolvenoniear osfun'ccionanos' 'Antonio
•d'Ierderico da -Costa, Claro Cordeiro e como: ani1iar o
•guadaFsca1 'Qswa]do.Branco, para procedem ao 1ançamenrtofóra.dasshoras do xpediente,.do iniposto.da Taxa
8aii1iairia3 por cujo serviço :Ser pago a gratificação de
.1500$000 'aos'primeiros e de. 250$000 ao segundo.
•i.abiu ente da Preeit.ura de Curityba 'em 24. de No'enihro d 1916.
(flaucIÍnc R., F y dos Santos

ACTO N. 149
- O Prefeito dó rníiipio uzando das attribuições de
seu cargo concede a Manel -Ferreira Junior, 30 dias de
ferias ,de accordo com a Lei ii. 226 de 22 de Janeiro de
1908.
'Gabiiietó dá Prefeitura de' Ciirityba,. em 5 dè Dezem-biõ de 1916.
'C'la-udin'o R F. doSantos

ACTO, N. 150
' Ó -Prefeito dó Muiicipio uzando das at,tri'huições de
seu cargo, concede a Aristides de Oliveira, 2 dois mezes de
licença em prorogação da que lhe foi concedida pela Camara Municipal pela ei ia. 451em vencimentos.
'Gabneteda Prefeitura de Cur yba,em'r29'de Dezemubro de4916.
dos -Santos
i1ado R.
4-

INDICE
LEIS
N.450 de 27 de Abril de 1916, concedendo licença para tratamento de saude ao pharmaceutico,,Mu,niipal,
Oscar Pires de Albuquerque.
N. 451, de 27 de Abril de 1916, concedendo 'licnça ao aju dante da Directoria,de Obras Municipaes, Aristides de Oliveira oito mezes de licença, sem vencimentos:
N. 452; de 27 de Abril de' 1916, 'autorisanrio a Prefeitura a
contractar o serviço da'Gota de.Leite2 e Institu'-toPateiir.
N. 453, de 27,de- Abril- . de 1916, autorisarrdo a conceder a
aposentadoria a Eugeni'e 'Erftiesto! Wiamnond.
N.454de-i9:de Abril-de, 1916, creand-oa secção de,Vhi'
culos e higares' de empregados
N455'da 29 de Abril d'ei 1916; autorisand'o ao revestimento,'
a paraileli-pipedos ' de macad-M1r, ruas e praças
regulando seu pagameito
N. 456) -d'e' 2:: deiAbrikde 19i6; isentando i da taxa; de 'Cah'
ç&uiento os templos religiosos; do Municipio.
N. 457, de 29 de Abril de 1916, antorisa.nü-a emissão de
•
48:000$000- em apoiicea parai o serviço ,, do Pás-seio Publico.
N. 458 dc. ilP 'de Miodei916. isentan:do,dempostosras
igrejas cathoiicas dia 'rua '-Saianlaa:arin1io e
outra no Portão.
N. 459- de 28 de Ju}ho:!de 1916, concedendo terrCno deiex-v
cesso a Guimrãcs & Coin.

1

- II -

- III -

N. 460, de 28 de Julho de 1916, approvando o acto da Prefeitura sob o n. 126 de 5 de Julho de 1916.
N. 461, de 28 de Julho de 1916, creando o cargo de leiloeiro 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 1° 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 de 1916, concedendo terreno de
excesso ao Dr. João Carlos Gutierrez. N. 466, de 23 de Outubro de 1916, applicando aos proprietarios de terrenos não murados em ruas calçadas na l° zona as disposições da Lei n. 429.
N. 467, de 24 de Outubro de 1916, mandando contar tempo
ao lo primeiro official Antoiiio Scheleder.
N. 468, de 28 de Outubro de 1916, reduzindo a Taxa de
Calçamento a macadam para 300 reis m2.
N. 469, de 28 de Outubro de 1916, orçando a Receita e Despezas para o exercicio de 1917.

N. 109, de 24 de Agosto de 1916, abrindo credito extraordiilario para pagamento da desapropriação da
chacara Bittencourt.
N. 110, de 22 de Novembro de 1916, marcando a época para
pagamento de 'impostos para o exercicio de
1917.
N. 111, de 22 de Novembro de 1916, abrindo credito extraordinario para 'pagamento de A. Freitas & Como.
N. 112, de 30 de Novembro de.1916, mandando abonar 10 oo
ao funccionario Antonio Scheleder.
ACTOS

•-

DECRETOS
N. 101 de 21 de Fevereiro de 1916, abrindo credito extraordinario para pagamento da impressão de Map
pas Municipaes.
N. 102, de 22 de Fevereiro de 1916, abrindo credito extraordinario para pagamento ao auxiliar da Drectona de Obras.
N. 103, de 29 de Abril de 1916, marcando preços para os
quartos do Mercada do Batel.
N. 104, de 23 de Maio de 1916, Abrindo credito ext.raordinanio para pagamento de Januario Chagas Barbosa, aposentado.
N. 105, de 7 de Junho de 1916, abrindo credito extraordinario para pagamento de gratificação ao dr.
Adriano Goulin.
N. 1.06, de 11 de Junho de 1916, Desapropriando a chacara
Bittencourt.
N. 107, de 4 de Agosto de 1916, emittindo apolices para, pagamento de divida da • estincta Cornmissão de
Melhoramentos.
N. 108. de 10 de Agosto de 1916, eniittindo apolices para o
serviço do Passeio Publico.

•

N. 96, de 3 de Janeiro de 1916, nomeando .José Forbeck
para cobrador dos impostos Municipaes.
N. 97, de 11 de Janeiro de 1916, concedendo licença ao
pharmaceiitjco Oscar Pires de Carvalho Albuquerque.
N. 98, de 15 de Janeiro de 1916, concedendo a exoneração
ao empregado José Forbeck.
N. 99, de 18 de Janeiro de .1916, nomeiando inte'rinamente
Augusto Stelfelld para substituto do pharmaceutico Oscar Pires de Albuquerque.
N. 100, de 25 de Janeiro de 1916, concedendo licença ao
Dr. Eduardo Leite Leal Farreira, Director do
Instituto Pasteur.
N. 101, de 25 de Janeiro de 1916, nomeando interinamente
Marcilio Furtado para guarda, do Mercado do
Batél.
N. 102, de 26 de Janeiro de.1916, jrorogando Q contracto
com A. Freitas & Coinp.
N. 103, de 16 de Fevereiro de 1916. prorogando por 30 dias
a licença concedida a Oscar Pires de Carvalho
e Albuquerque.
N. 104, de 22 de Fevereiro de 1916, Removendo empregados do Instituto Pasteur.
N. 105 de 28 .de Fevereiro de 1916, dispensando o encarregado do Mercado do Batel e nomeia Luiz Pinto
da Rocha.
N. 106, de 13 de Marco de 1916, concedendo a exoneracõo
a Eugenio Ernesto Wirmond, e nomeia Thesoureiro Antonio de Barros.
N. 107, de 17 de Marco de 1916, designando Arthur Von
Meien para fiscal Geral do Rodo e Urbano Gracia Filho para a cidade.

N:a0y'de 18' de Marçõ de 1916, prorogando' por mais 30
dias a licença de Oscar Pires de Albuquerque.
N. 109, de 18 de Março de 1916, concedendo a exoneração
a Fausto Ferreira da Luz Veterinario da Gota'
de Leite.
N. 110, de 24 de Março de 1916, concede ndo ferias ao Guarda José Julio dos Santos.
N. 111 de. i 0 de Abril de 1916, nomeiando interinamente
AnastaCio de Barros para guarda a pé.
N. 112, de 10 de Abril de 1916, concedendo licença a Aristidas de Oliveira.
de
12 de Abril de 1916, nomeando José de Barros,
N. 113,
cobrador do Thesoiiireiro.
N. 114, de. 26 de. Abril, de 1916, concedendo exoneração a
Heiirique. Jouve, feitor geral e nomeia Antonio
Joé.' Fa.rraclio . para o cargo..
de
26 de Abril de 1916, concdend..oferias a AlvaN. 115,
ro de Andrad.e. .
N. 116, de 29 de Abril. cia 1916, concedendo oito, mezes de
licença sem. vencimentos a Aristides det Oliveira,í,.
ajudante da, Directoria de Obras..
N. 117, de 2 de Meio de' 116,. dispensando OS empregados
do,1ustituto Pasteus em virtude 'de contracto.
N.118, de. 10 de Maio. de 191:6, nomeando. Getulio Inspector
de Vehiculos.
N. 119, de. 10..de Maio de 1916 ., concedendo ferias a Anto
nio Manoel da Silva.
N. 1.20, de 12 de Maio de 1916, concedendo ferias ao Guarda LuthegardesCost.a.
N. 121, de 16 de Maio de.. 1916, concededo , ferias ao porteiro Luiz. de. Andrade.
N, : 122,— de 23. de Maio de 1916, concedendo ferias ao continuo Antonio Julio dos Santos.
N. 423, de 25. de..Ma .io dei 1916, promovendo os emprega
dos Benigno Lima Junior1 Artur Marques da
SiLva.Mau.oel Vaz,Lobo, Jeremias Prestes Branco e nomeia Bernardino . de Siqueira Cunha e
Edmundo Sa;porski.
N.'i24-,. de -30. de Maio de 1916, removendo empregado e
nomeando o eidadío Felickino'R,ibe j ro para Administrador do Matadouro e' TarginoSilva para
dactiiograpbo.
N2:6, de 80 de Maio de 191.6,. coneedcndo ferias ao Dr. Alfredo de Assis.Goiçaives.

- V N. 126 de 5 de Junho de 1.916, supptimindo o cargo de solicitador do Contencioso.
N. 127, de 8 de Junho de 196, coi),ce(l-^jidg ferias a Urbano
Gracia Filho, fiscal geral.
N. 128, de 8 de Junho de 1916, concedn do ferias ao guarda Adriano Garcia. aos Santos
N. 129, de 28 de Junho de 1916, concedendo. ferias ao Guarda Sebastião Velioso.
N. 130, de 10 de Julho de 1916, concedendo licença ao guarda' José. Julio. dos Santos.
N. 131, de 28 de Ji.fffio de 1916, concedendo licença ao guarda Sebastião Vlloso.
N. 132, de 3. de Agosto de 1916, concedendo, licença a Feliciano Ribeiro, ,pa . tratamento de saude, e nomeiando interinamente Durval Ribeiro.
N. 133, de 4 de Agosto de 1916, nomeiando Francisco Crispim da Silva Netto para leiloeiro Municipal.
N. 134, de 5 de Agosto de 1916, conciderando exonerado o
pliarmaceutico Oscar Pires de Carvalho Albuquerque.
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, remoetdo Arthur Von-Meien fiscal
geral, para cidade, e Urbano Gracia Filho para
o serviço do Rocio.
N. 137, de 31 de Agosto de 1916, concedendo ferias ao guarda 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
Lutl1egarde Costa.
N. 140, de 9 de Setembro de 1916, concedendo ferias a Manoel \Taz Lobo.
N. 141, de 9 de Setembro de 1916, concedendo licença a Alvaro de Andrade.
N. 142, de 1 0 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 deNovmbro de 1916, nomeiando a commissão de lançamentos de frentes não edificadas,
calçamentos e outros.
N. 146, de 24 de Novembro de '1916,oneandoArthUr Artliur Marques da Silva para o, lançamento do
imposto de •iação.
, N. 147, de 24 de Novembro de 1916, nomeando commisso
para o 1ançaieito do imposto de commercio e
officina.
N. 148, de 24 de Novembro, de 1916; nomeando commissão
para o lançamento da Taxa Sanitaria.
N. 149, de 5 de Dezembro dê 1916, cpn cedendo férias ao
guarda. Manoel Ferreira Jiiiïior.
N 150, de 29 de De,embro de 1916, prorogando a heena
de Aiistides de Oliveira
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LEI N. 470
O Prefeito do Municipio, faz saber quo a (Jamara Municipal decretou e eu saneciono a lei segante:
Art. 1° - Fica prorogado por ma.s um nuno a Lei
n. 339 de 13 de Novembro de 1912, revogadas os disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal c Coritiba, em 24
de Jaeiro de 1917.
João Antonio Xavier
Pub1ici,da nesta Secretaria, em 24 de Janeiro de 1917.
O Scretario, Claro Cordeiro.
I4
1L

LEI N. 471
O Prefeito do Municipio da. Capital, faz saber que a
Camara Municipal decretou e eu saneciono a Lei seguinte:
Art. unico. -As certidões negativas de quitação de
impostos Municipaes, pagarão os emolumentos fixos de Rs.
5$000 cada uma; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da. Prefeitura Municipal de Coritiba, em 24
de Janeiro de 1917.
João Antonio Xavier
Publicada nesta Secretaria., em 24 de Janeiro de 1917.
0 Secretario, Claro Cordeiro,

1

-4LEI N. 472
O Prefeito do Municipio, faz saber que a Camara Muicipal decretou e eu sancciono a Lei seguinte:
Art. 1 0 - Fica o Prefeito Municipal autorisado a.
transferir para oultimo dia util dos m'ezes de Março e Setembro de cada auno o sorteio das apolices da divida publica Municipal.
§ Unico. - O pagamento de juros das :apolices contiri1ir( a ser feito no dia 31 de Janeiro e de Julho de cada
1
armo.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em coutrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, cm 24
de Janeiro de 1917.
Joã.ø Antonio Xavier

Publicada nesta Secretaria da Prefeitura, em 24 de Ja

neiro de 1917.

O Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 473
'O Prefeito do Municipio, faz saber que. 'a. Camara, Miinricipal decretou e 'eu saiicõiono a Lei seguinte:
Art. 1° - Gosarão de abatimento de 5 0 10 os contribuintes que satisfizerem em dia o pagamento dos impostos divididos aos para.graphos de 1° •a 20 da- rrabel,la de
impostos.
Art. 2° - Revogamse 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 Janeiro de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 474

O Prefeito do Município faz saber que a Oan,i'ara.
Municipal, decretou e eu saucciono a lei seguinte:
Art. unico. - Fica aberto o credito' especial de Rs.
500$000 para occorrer .ao pagamento no corrente' exercicio do auxilio para locomoção do' Fiscl -de Obras; revogadas 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 Janeiro de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

Í

^

^1

LEI 'N. 475
A Cama.ra Municipàl da Capital, decretou e eu saneciono a Lei seguinte:
Art. 1° - Fica o Prefeito autorisado a chamar .concnrrcntes para 'a construcção de um grande mercado central, baseado nos moldes modernos e em estabelecimentos
congeneres.
Art. 20 ' O Contracta.ate, cuja proposta for acceita

ficará com o direito •a percepção das rendas do referido
mercado durante o prazo que for convencionado.
§ unico. - O Prefeito deverá escolher, o Jocai apro-.
priado á construcção, na parte central da cidade.
Art. 30 - Será desapropriado o immovel sobre que recah.ir a escolha do local, e a.s expensas do constructor se
faiá a. indemnisaão respectiva, caso não seja designado
alguma praça ou terreno Municipal para tal fim.
Art. 4 - A autorisação constante desta Lei, não deverá trazer nenhum onus para os cofres Municipaes.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Pre'f'eitura Municipal de Coritiba, em 18
de Abril de 1917.
João Antonio Xavier
Publicada nesta Secretaria, aos 18 de Abril de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 476
À Camara.' Municipal da Capital' decretou e eu sanecieno a Lei seguinte:
Art.. 1° - Ficam dispensados do pagamento da taxa

de calçamento os predios que actualmente possue a irmandade da Santa Casa de Misericordia emquanto a dia Pertencerem.
.
.
.

- e --Art. 2 1 - Revogam-.e as disposições em contrario.

LEI N;479
A Camara Municipal da Capital decretou e eu sancciono a Lei seguinte:
Art. 1° - Fica o Prefeito autorisado a abrir concurrencia ) logo que terminarCm os actuaes contractos, pelo
praso que julgar conveniente, para o arrendamento dos
serviços da Gotta de Tjeit'e e Instituto Pasteur.
§ Unico. - No contracto para arrendamento do Instituto Pasteur, deverá ficar determinada a obrigação, nor
parte do arrendatario. de tratar gratuitamente os doentee
pobres que se apresentarem no estabelecimento com guia
i;
Dele a rIn A
da Prefeitiirn do Chf. ,i p i;
Art. 2°-_ O Prefeito fica autorisadoa entrar emaccorcio com o Governo do Estado, afim de dar a necessaria
applicação ao auxilio :autorisa,do pelo Congresso do Estado a. favor do Instituto Pasteur.
Art. 30 - Revogam-se as dis.osições em contrario.
Gabinete dá. Prefeitura Municipal de Coritiba, em 26
de Abril de 1917.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 25
de Abril de 1917.
João Antonio Xavier.
Publicada, nesta Secretaria, em 25 de Abri Ide 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.
LEIN. 477
A Camara Municipal da Capital decretou e eu saneciono a 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 mais de 1 kilarnetro do
quadro. urbano.
Art. 2° - Exceptuando-se os edificios e muros que forem construidos no prolongamento da, Avenida do Batei
até o Seminanj.o e as estradas principaes dos arrabaldes
Portão, Juvevê até o ponto terminal da linha de bondes.
§ Unico. - As edificações que forem feitas até 1 kiloinetro do quadro urbano ficam sujeitas á alinhamento e approvação de planta, sendo aquelie e esta isentos 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 Secretario, Claro Cordeiro.

LEI N. 478
Fica creada na ta:bell.a de impostos, da Lei
ii. 469 de 28 de Outubro de 1916, mais a taxa de Rs.
150$000 mensaes, para espetaculos para as casas de cinematographos, 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 Secretaria, aos 25 de Abril de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

João Antonio Xavier,

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Goritiba, em 26 de Abril de 1917,
O Secretario, Claro Cordeiro.

c.

LEI N. 480
A Camara Municipal da Capital decretou e eu sancceoa Lei seguinte:
ArL IJnico. - Os predios que se tiverem de construir
ii rua 15 de Novembro entre a Associação Commercial até
•a Avenida. Coronel Luiz Xaier. terão tres ou mais pavin entos; revogadas as diposições em : contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 26
Abril de 1917.

5n

.1.

1.

.

João Antonio Xavier.

Pu licada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
g oritiba, em 26 de Abril de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro,
LEI N. 481
A Camara Municipal da Capital decretou e eu saneciono a Lei seguinte:

vS
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Art. Tjnico. - Fica o Prefeito autorisado a conceder
a João de Lara, pelo tempo qujulgar conveniente, permissão, mediaute contracto lavrado na. Prefeitura, para
vender no Mercado desta Capital a carne dos porcos abatidos na sua Xar.qu'eada., nas condições do contracto 'airado com o Sr. Julio Garrnatter em data de 14 de Janeiro de 1915; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura. Municipal de Coritiha., em 26
de Abril de 1917.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura. Municipal de Coritiba, em 2
de Abril de 1917.

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura., em 26 de Abril
de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro

LEI N. 482
A Camara Municipal da Capital. decretou e eu sancciono a. Lei seguinte
Art. Unico. - Fica o prefeito autorisado a, dispensar
o Sr. Eleuterio Carneiro do pagamento das taxas sanitarias vencidas até 31 de Dezembrã de. 1916, a que estão sujeitas seus predios sitos ás ruas Visconde de Guarapuarva,
Amazonas Torres e Mariano Torres; revogadas 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.

LEI N. 483
A Camara Municipal da Capital decretou e eu saneciono a Lei seguinte:
Art. 1° -'Fica o Poder Executivo Municipal autorisado a desapropriar por utilidade publica, o predio n. 2 da
Praça Tiradcntes, requerida por João Schmidt, José Pacifico Fatuche & Irmão, André e IJUiZ Cunha Junior, uma
vez que os mesmos contribuam com a importai cia a despender com essa desapropriação.

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria cia. Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 26 de Abril de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.
• . 1? 7 -

.

c

.
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LEI N. 484
A Camara Municipal da. Capital decretou e eu saneciono a Lei seguinte:
Art. 1° __ Fica concedido a. José Graitz, ou a empreza,
que o mesmo organ.isar concessão pelo prazo de vinte e cinco •anLiOs, para construir casas destinadas a funccionarios
ptiblos Municipa.es, activos -ou inactivos, que com o mesmo
contractarem directamente, sem intervenção e responsabilid : ad'e do governo Municipal, mediante consignação mensal. de uma quota, não superior a . um terço de seus vencimentos.
Art. 2° - O Governo Municipal se comprornette: 1)
a descontar e entregar mensalmente aos concessionarios
as quotas dos vencimentos a que, tiverem direito os funccionarios e que, pelos mesmos forem devidamente consignadas, para pagamento dos predios que mandarem construir; 2) a não conceder a outrem iguaes favores aos da
presente Lei, desde que o concessionario mantenha a sua
empreza em relativa, actividade ou justifique 'as interrupções.
Art. 3° - Os predits construidos pelo sconcessonarios, dentro do municipio, em virtude da:presente Lei e da
Lei 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. 40 - No contracto a: lavrar com o concessionario
a Prefeitura estabelecerá clausulas que julgar convenientes aos interesses do Municipo, de' accordo com a proposta do concession-ario.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da: Prefeitura Municipal. de Coritiba, em 27
de Abril de 1917.
João Antonio Xavier.

- lo Publicada na Secretaria da Prefcitura de Coritiba, em
27 de Abri.! de 1917.
O Secreatrio, Claro Cordeiro.
LEI N. 485
A Ca.mara Municipal da Capital decretou e eu sanecwno a Lei seguinte
Art. 1° - A rua, que parte da Praça Aurca na direcção
norte e a praca da Ordem passam a denominar-se. respectivan:ente, para "Coronel Enéas" e rua "Fernando Simas".
Art. 20 - Ficam denominadas: Praça "Oswnldo Cruz"
a Praça 21 de Abril, Praça "Aurea" a Praça aberta nas
Vilas Aurea e Dr. Antonio Candido: "29 de Março" a praça nos terrenos de Antonio Man'n.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura. Municipal de Coritiba, em 27
de Abril de 1917.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 27 de Abril de 1917.
O Secreatrio, Claro Cordeiro.
LEI N. 486
A Camara Municipal da Capital decretou e eu sanedono a Lei seguinte:
Art. Unico. - Fica o Prefeito autorisado a conceder
um anuo de licença sem vencimentos, para tratar de sua.
saude, onde lhe convier, ao senhor Arisl.ides de Oliveira,
Ajudante da Directoria de Obras Municipaes; revogadas
as disposições em contrario.
Gibinet.e da Pr.efeiti'rr Municipal de Coritiba, em 27
de Abril de 1917.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 27 de Abril de 1917.
O Secreatrio, Claro Cordeiro.
LEI N. 487
A Garnnra Municipal da. Capftal decretou e eu sanceinno a. Lei seguinte:

Art. 1° - Fica o Prefeito Municipal autorisado a abrir
concurrencia publica, por prazo nunca inferior •a 90 dias
dentro e fora do Estado, pará a construcção e exploração
neste Municipio, de um matadouro modelo do typo "Packing-Houses" com frigorificos e outras dependencias aconselliad. as pelos processos mais moderno d .e matançasde
gado grosso e miudo, de beneficiamento da carnes e dos
residuos, com capacidade para abater e beneficiar, diariamente pelo menos duzentos e cincoenta cabeças destinadas
ao consumo da Capital e a exportação.
Art. 20 ' - A exploração do matadouro modelo será
feita por prazo não excedente a trinta annos, findo o qual
as instailações então existentes reverterão sem onus e em
perfeito estado de conservação para o Municipio.
Art. 30 - O local para a construcção do matadouro
modelo, dependerá de approvação da. Prefeitura, que fica
autc:risada a proceder ás desapropriações necessarias, por
conta do proponente.
Art. 40 - Alem de todas as dependen.cias necessarias
a um matadouro modelo, o proponente se obrigará ao estabelecimento de pastagens com boas a.guadas para deposito do gado a ser abatido bem como a manter um stock
de gado para o consumo da cidade durante quinze dias.
Art. 50 - O prazo maximo para a construcção do matadouro modelo será de dois annos e os concurrentes deverão instruir as suas prQposta.s com urna planta orçamento e minuciosa descripção do estabelecimento.
Art. 60 - O proponente deverá estabelecer as contribuições com que concorrerá pata os cofres munic.ipaes sobre o gado abatido para o consumo diario da capital, partindo da renda liquida actual e ascendendo gradualmente, sempre de accordo com a taxação legal, até o fim da
concessão e bem assim sobre que abater para os outros
fins, como frigorificação Xarqueada, conserva, salames, etc.
Art. 7 0 - A Municipalidade concederá ao proponente isenção dos impostos que recahirem sobre o estabelecimento, bem como sobre a imporiação de materiaes destinados ás instaliaç.ões, e sobre a exportação de seus productos, concorrendo tanibem com os seus bons officios no
sentido de obter o concessionario, isenção de impostos es.
-tadoaes e federaes.
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Art. 80 - O concurrente poderá incluir na sua proposta o arrendamento do actual matadouro pelo praso que decorrer até a inauguração cio novo estabelecimento.
Art. 91 - Os contractantes deverão garantir n execução do contracto com uma caução de 'Rs. 50:000$000 pelo
menos, e deverão tambem depositar annualrnente nos cofres da Prefeitura, seis contos de reis para as despeaas• de
fiscalisação.
Art. 10 - A Prefeitura estabelecerá as clausulas, que
julgar convenientes para assegurar os interesses municipaes e a perfeita execução do contracto impondo a condição de revisões periodicas afim de melhor garantir os beneficios para o Municipio.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrario'.
Gabinetc'da Prefeitura Municipal de .Coritiba, em 24
de Maio de 1917.
João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Ccritiba, em 24 de Maio de 1917.
O Secreatrio, Claro Cordeiro.

LEI N.488
A Carnara Municipal da Capital decretou e eu saneciono a Lei seguinte:
Art. 1° - Todas as casas conirnerciaes desta Capital, com excepção de •pharm'acias, charutarias, cafés e restaurantes fecharão ordinariamente ás dezenove horas e nos
dias feriados ao meio dia, em ponto, sendo que nos dias:
7 de Setembro an'niversario da nossa emancipação politica;
15 de Nofflb'ro anniversario da Republica Brazileira; 1.9
de Novembro, auniversario do Decreto que instituio a festa: civica da nossa bandeira, e aos domingos o commereio
não funccionará.
Art. .2° - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete, da. Prefeitura Municipal de Coriti'b'a, em 30
de Julho de 1917.
João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 30 de Julho de 1917.
0 Secieatrio, 'Claro Cordeiro.

LEI N. 489
.i4'Camara.'MunicipaLd'e Coritiba,decretõ'u e eu 'saneciono a Lei seguinte:
Art. .1° - Fica o Prefeito autoris'ado a offerecer ao
Governo Federal um terreno apropriado para quartel, sem
onus para. a União.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da, . Prefeitura Municipal de Coritiba, em 31
de Julho .de .1917.
João 'Antonio'Xavier.

.Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Corit,j.ba, 'cm 31 de. Julho de .1917.
Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 490
A Carnara Municipal de Coritíba, decretou e eu sanecion:) a Lei seguinte:
Art. 1° - Fica o Prefeito autor,is'ado a. conceder á Sociedade Benificente 28 de Setembro mais prazo. de 2 annos
para concluir o predio social, em prorogaão ao concedid.), pela. Lei n. 284 de 19 de Maio de 1911.
Art. 20 - Revogam-se as disposiões em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coriti.ba, 'em 31
d Julho de 1917.
João Antonio Xavier.

'Publicada, na. Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 31 de Julho de 1917.
'Claro Cordeiro, Secretario.

LEI N. 491
decretou e eu saneA Caniara Municipal. deciono a Lei seguinte:
Art. 1° - Fica o Prefeito auto'ri.sado., ded.e já. ;a fazer
por contracto ou .admrdstrativamen'te', as obras ieeess'a'rias para o melhoramento das Praças Santos Andrade e
ena.dor Correia, de ..accor.do .com o projecto e orçamento
.organis'ados pela Directoria de Obras Mucici.paes.
Art. 20 - Para o.eeo'rrer ao pagamentocl -es-s---s e outros
melhoramentos, fica -o Prefeito a,utori,s'ado' a' pôr em. cireu.
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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. 30 - As letras postas em circulação, em virtude
desta Lei, serão acceitas pelá Thesourari.a Municipal para
pagamento da Taxa Sanitar,ia e dos impostos de terrenos
na') eciificados, foros e commercjo, este ultimo apenas o
vencido até o exercicio de 1916.
Art. 40 -'Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de oritiba, em 31
de Julho de 1917.
João Antonio Xa.vier
Publicada na Prefeitura Municipal de Cor.itiba, em 31
de Julho de 1917.
Claro Cordeiro, Secretario.

llvgiene Municipal e não poderão ser habitadas, enquanto não satisfizerem ás exigencias da Lei.
Art. 20 - Os propretarios das casas, com serviço sanitarjo que precise ser reformado e melhorado, deverão azel-o no prazo da intimação., não excedente de oito dias;
e se o não fizerem, além da muita a que estão sujitos,
será o serviço executado porua conta pela Prefeitura Municial.
Art. 30 -. Fica o Prefeito autorisado a reformar a regula-mento
to de Hygien e municipal, estabelecendo rigoroso
serviço de inspecção publica, domiciliaria e alimentar.
§ 1 - No regulanierito que expedir, o Prefeito poderá impor as seguintes penalidades aos infractores: cassação de licença; multa. de Rs. 5$000 a Es. 500$000; eliminação immediata de •fócos de miasmas e a destruição de alimentos e fruetas não sansonadas ou deterioradas.
§ 20 A Prefeitura determinará b prazo da execução das multas de modo que, na data -da imposição da.
pena, fique o infractor intimado a pagai-a no prazo maximo da Lei.
Art. 40 - Fica. expressamente prohil)ida a. venda de
fructas, que não estiverem perfeitamente saaisonadas ou já
estiverem passadas, ou com principio de deterioração, sob
pena: de multa de Rs. 1-0$000 a. Es. 100$000 e cassação de
licença e destruição dos productos.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 25
.
de Outubro de 1917.
João Antonio Xavier
Publicada na Secretaria, da Prefeitura. Municipal de
Coritiba. em 25 de Outubro de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.

LEI IN. 492
A Gamara Municipal da. Capital, decretou e eu saneciono a Lei seguinte:
Art. unico. - Ficam isentos dó imposto de Commercio e Officinas, pelo prazo de cinco annos a contatr da data
desta Lei, os estabelecimentos que se montarem neste Mvinicipio destinados a immunisação de cerea.es; revogadas
as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura. Municipal de Coritiba, em 1 de
* Agosto 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 de Coritiba, decretou e eu saneciono a Lei seguinte:
Art. i - Fica estabelecido o praso maximo de quatro
mezes para os proprietarios de casas sitas no perimetro
urbano, servidas pela rede de exgotos, que ainda não possuirem esse serviço fazerem as respectivas instaliações.
§ Unico. - As casas que,, findo o praso do presente:
Art. não tiverem serviço sanita rio serão interdictadas pela

LEI N. 494
A Camara Municipal de Coritiba, decretou, e eu sauaciono a Lei seguinte:
Art. 10 - Fica. o Prefeito autor.isado a entrar em accordu com Maria Francisca da Luz Negrão, recebendo dessa a parte do terreno que possue a Rua. João Negrão que
fôr sufficiente para o pagamento de sua divida a Fazenda
Municipal.

- 16. Ari. 2° - H.evogam-&2 as d.iposições em contrario.
(Iabinete cia Prefeitura. Municipal de Coritiba, em 3 de
Novembro de 1917.
João- Antonio Xavier
Publicada na Secretaria, da Prefeitura Municipal de
Coritiba, érn 3 de Novembro de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro

LEI N. 495
.i- Camara Municipal de Coritibo, decretou e eu sanedono a. Lei seguinte:
Art. i - Aos sabbados as barbearias fecharão ás viiite horas exceptuando os que coincidirem com f.eiia.do. do
Estado ou cia Republica* que serão fechados ás quinze lioras.
Art 20 - 'Nos demais feriados por lei .estadoa1. ou federal, serão as barbearias fechadas ás 12 horas. inclusive
7 de Setembro, 1.5 de Novembro e 19 de Novembro.
Art. 3 0 -'Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Goritiba, em 3 ele
Novembro de 1917.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Munic'pal de
Coritib.a. em 3 de Novembro de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.
LEI N. 496
A Camara, Municipal de Coritiba., decretou e eu saneCieflo a Lei seguinte
Art. 1° - A receita. do Muiicipio de Coritiba para o
exercicio financeiro de 1918 é orçada em Rs. 649:1.81$400
e será formada com o producto dos impostos arrecadados
no ref-erdo ex-erciõio sob as rubricas seguintes:
1 Imposto de Commercio e Officina.s do
Quadro Urbano .......................156 :000$000
2 Idem idem cio Rocio .................25 :000$000
3 Tr.ansferencias de terrenos e emolumentos 25:748$000
$
4- Imposto sobre fabricas de bebida
5 Imposto supplementar sobre casas que
vedem bebidas .......................10 :000$000

- 17 6 Rendas dos mercados ................
7 Addicional de 5 0 10 sobre os § 1 0 e 30
8 Renda do Matadouro .................
9 Aferição de pesos e medidas ...........
10 Renda do Cemiterio Municipal ........
11 Foro do Quadro Urbano ..............
12 Foro do Rocio .......................
13 Terreno não edificados e muros .......
14 Imposto sobre calçamentos ............
15 Matricula e demarcação de vehiculos
16 Emolumentos não inc]uido.s no. § 30
17 Cobrança da divida, activa ............
18 Matricula de chauffeur e carroceiros .
19 iVIatricula de cães ....................
20 'Approvação de planta e emolumentos da
Directoria de Obras ..................
21 Multas ..............................
22.Imposto de viação em terrenos do Rocio
23 Taxa sanitaria .......................
24 Renda eventua..........................
25 Enipreza de Bonds ....................
26 Licença a vendedores ambulantes ......
27 Imposto de publicidade ...............
28 Renda do imposto do deposito de inflaminaveis . .......... . .................. .
29 Auxilio do Governo do Estado ao Instituto Pasteu...... ................. .....
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$00ó
200$000
200$000

Rs.

649 :181$400

25:000$000
1:000$000
5:896$000
27:000$000
8:000$000
5:000$000
9:400$000
2:0001$000
5:000$000
7:200$000
1:500$000

A.rt.. 2° - A despeza. do Munieipio de Corit,.iba, para
o exercicio financeiro de 1918. é fixado cin Rs. 649:1.81.$400
com os serviços, a cargo da Camara. -Municipal e Prefeitura! de acordo com os § seguintes:
CAMARA MUNICIPAL
1 Secretaria da, Cam ara..................13 :840$000
2 Porcentagem ...........................360$000
3 Eipedientes .........................
1:500$000
4 Alistamentos e despezas eleitoraes ......1 :000$000
5 RJe?presentação ......................
500$000
6 Eventuaes ...........................2 :000$000

- 18 PREFEITURA MUNICIPAL
1 'Subsidio do Prefeit.; .. ................
2 Sc:rc ria da Prefeitura...............
3 Directoria do Thesouro ................
4 Gontencioso ..........................
5 Directoria. de Obras ..................
6 Directoria, de. Hgieiie ................
7 Mercados Mnn:icipaes .................
8 Eiscalisação .........................
9 Matadouro ...........................
10 Cemiterio Municipal ...................
11 Expediente Geral .....................
12 Porcentagem .........................
13 Pessoal Inactivo ......................
14 Restituição de deposito ................
15 Juros e aanortisaço di. divida.........
;:a da cidade
16 Remoção do lixo e li:
17 Obras Publicas em g.il. ........ ........
18 Conservação do calçamento a Mac-acla.m
19 Conservação de jardins e Praças .....
20 Cadastro cia cidade ..................
21 Melhoramentos de estrada e caminhos do
Rocio................................
22 Auxilios e subvenções ................
23 Gotti de Leite .......................
24 Instituto Pasteur .....................
25 Ev'enfuaes
26 Exercicios findos .....................

12:000$000
15 540$000
24:680$000
11:520$000
35:000$000
9:000$000
4:000$000
59:880$000
22:660$000
1.0 :800$000
22:400$000
2:940$000
1.6:909$645
1:000$000
1.56:803$000
44:288$755
1.08:560$000
10:000$000
18:000$000
$
4:000$000
'3:000$000
6 :Ó00$000
9:000$000
22:000$000
$

649.-.1.81.$400
Art. 3 1 - Fica o Prefeito autorisado a despender no
exercicio de 1918, a importancia de Rs. 1.9:200$000 com
os serviços a; cargo da Camara Municipal, de accordo com
as rubricas seguintes mediante reqiisições da Camara.
SECRETARIA DA CAMARA
ffl

1, 1 1° Secretario
1. 20 Secretario
1 Archivista
1 Porteiro Continuo

4:440$000
4:000$000
3:600$000
1:800$000

13:840$00()

2 Porcentagem
Gratificação erpeciad a José Euripedes
Gonçalves (Archivista) 10 ° j °
360$000
3 Expedienteá
Com 'esta verba .......................1 :500.$000
4 Alistamento e Despezas Eleitoraes
Com esta verba ......................1 :000$000
5 Representação
Com esta verba . ........................
500$000
6 Eventuaes
Com esta; verba. ..................... ..2 :000$000
19:200$000
Art. 4° - Fica. o Prefeito autorisado a despender no
exercicio de 191.8, a importancia de Ris. 629:981$400, com
serviços a cargo da Prefeitura, de accordo com as rubricas seguintes:
PREFEITURA
1 Subsidio do Prefeito
Com esta verba
12:000$000
2 Secretaria da Prefeitura
1 Secretario
4:440$000
1 20 OfficiaJ
•
3:360$000
1 Amanuense dactilographo 2:400$000
1 Porteiro
2:000$000
1:740$000
1 Continuo
.
Limpeza e conservação doPa1:000$000
laci. o Municipal
Gratificação ao Archivista
1.5:540$000
600$000
§4

3 Directoria do Thesouro e Contabilidade
4:400$000
1 Gontador
2:400$000
1 Thesoureiro
Porcentagem (Lei ii. 430 de
11 de Novembro de 1914)
$
3:960$000
1 Chefe de Sessão
:200$000
2 1° Officiaes a 3:600$
6:720$000
2 20 "
a 3:360.$

24:680$000

4 Contencioso
2 20 Officiaes a 3:360$
.
1 Advogado

11:520$000

6:720$000
4:800$0Õ0

-

-

Custeio do pessoal jornaleiro 7:800$0W

5 Directoria de Obras

1 Engenheiro Director
10:800$000
1 Engenheiro, auxiliar
6:000$000
1 1° Officiad
3:600$000
1 20 Official
.3 :360$000
1 Fiscal de Obras
3:600$000
Gratificação para locomoção
do Fiscal de. Obras
500$000
1 Feitor Geral
2:400$000
1 Ajudante do Fiscal de'Obra,s 3:000$000
1 Continuo
1:740$000

6 Directoria de Hygiene
1 Medico Director
1 Vetirinario

6:000$000
3:000$000

35.:000$000

9:000$0o0

7 Mercados Municipaes

2 guardas a 2:000$000
8 Fiscalisação Municipal
4:200$000
1 Fiscal de Rendas
1 Fiscal Geral do Q. Urbano 3:600$000
1 Fiscal Geral •do Rocio
3:600$000
1 Fiscal 'Geral do Matadouro 3:780$000
• Gratificação para locomoção
dos 3 fiscaes a 500$000
1:500$000
1 Fiscal de B.o,hds
4:200$000
• 1 Ajudante 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
2:400$000
1 Fiscal aferidor
3:000$000
1 inspector de Vehiculos
1 Encarregado do Deposito
de Inflarnmaveis
3:600$000
9 Matadouro Municipal
1 Administrador
3:780$000
2:400$000
1 Auxiliar
Custeio pessoal jornaleiro
10:000$000
3 guardas montados . ,a 2:160$ 6:480$000

1.0 Cemiterio Muiiicipal
1 administr;ador

3:000$000

4:000$000

59:880$000

.22:660$000

1.0:800$000

11 Expedientes Geral
Impressões de talões, leis etc.
da Prefeitura, bem como pub,lieação de annaes, actas,,
actos da Caniara e da. Prefeitura
18:000$000
Publicações e despezas extraordinarjas
2:400$000
Papeis, tintas, etc.
2:000$000

22:400$000

12 Porcentagem
A Claro Cordeiro 10-1- 444$000
A Antonio H. da. Costa 10 °j° 396$000
A Tristão A. de Miranda 20 0 1 0 600$000
A Antonio R. do Nascimento
10°° 420$000
.A Arthur M. da Silva 10 0 !- 360$000
A Antonio Scheleder
1001- 360$000
A Silfredo de M. Pedroza 10 0 1- 360$000

2:940$000

1:3 Pessoal inactivo
1 Director Secretario
2:400'$000
1 20 Secretario
3:600$000
1 Ajudante de Engenheiro
859$860
1 Fiscal
1:692$300
4 guardas iiscaes
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 RemQção do, Lixo e Limpeza da. Cidade
Com esta verba
17 Obras Publicas em 'Geral
Com esta verba
96:560$000
Resgate de letras
12 :000$000

1:000$000
156:803$000
44 :288*755
1.08:5,60$000

18 Conerração do Calçamento a Mac-Adam
Com esta verba
19 Conservação 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 Auxilios e subvenções
A Escola Municipal
1:500$000
Ao Albergue Nocturno
1:500$000
23 Gotta de Leite
Auxilio
24 Instituto Pasteur
Com estai verba
25 Eventuaes
Com esta verba
26 .Exercicio Findos
Com esta verba.

- 23 Art. 80 - A porcentagem que competem ao Contoucioso pelas cobranças effc.ctua.das, será assim dividicl .m:
315 ao Director do Contencioso e 215, repartidamente, aos
seus auxiliares.

10:000$0ÕÕ
18:000$000
$

DISPOSIÇÕES TRANSITOR.IAS

4:000$000

A

3:000$000
6:000$00ó

1

9:000$0()0
22:000$000
..

$

629:981$400
RESUMO
A despender com serviços a cargo da Camara Municipal ....................19 :200$000
A despender com serviços a cargo cia Prefeitura.........
629 :981$400
...... ..............
Total

4+

Rs. 649:181$400

DISPOSIÇÕES PERMANENTES
Art. 50 I'ara o exereicio de 1918, vigorará a tabelia;
de imposto que a. este acompanha, com o accresciino de
25 00 sobre os §ji de 1 a 20 da mesma tabeila.
Art. 60 - Fica o Prefeito autorj:sado a elevar a outol'isação constante do Art. 4 0 da Lei n. 457 de 29 de Abril
de 1.916, até a quantia de Rs. 200:000$000 garantindo a
conta corrente com o producto do imposto do commnercio e
officinas e com outros se isso for insuffjciente.
Art. 7° - Fica( o Prefeito autorisaclo a supprhnir os
cargos que vagarem e cujas conservações for dispensavëis.

Art. 91 - O exercicio financeiro de 1918, começará
a 10 de Janeiro e terminará a 31 de Dezembro do mesmo
anno, com um mez addicional para sua liquidação e eucerrarnento.
Art. 10 -- Fica o Prefeito àutorisado a abrir no' exercicio, os creditos extraord'inarios ; que se tornarem precizos, ao Art. 40 § 3 0 para .pagamento da porcentagem. ao
Tliesoureiro ao § 60 em onso de epidemia e aos pa.ragraphos 12, 13 e 26.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da. Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3
de Novembro de 1917.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal (te
Coiitiba, em 3 de Novembro de 1917.
O Secretario, Claro Cordeiro.
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Tabeila de Imposto para 1918
§ 1 -A
1 Agencia de Loterias do Estado. licença
Imposto •annual ........................
2 Agente de bilhetes de loterias de fora do
Estado, licença .........................
Imposto annual .......................
3 Agencia de Com, de Seguros de Vida ou
de fogo, licença ........................
Imposto annual ........................
4 Agente de Com, de Segunros: de Vida ou
de fogo, licença .......................
Imposto aunual ........................
5 Agente de Comp. ou Sociedades Mutuas do
Estado, licença ........................
Imposto annual. ........................
6 Agente de Comp. ou Sociedades Mutuas
de fora do Estado, licença...............
Imposto annual ........................
7 Filia.es de Bancos Naciona.es e estrangeiros
Imposto annual ........................
8 Agente de casas commerciaes do paiz ou
do extrangeiro que offerecer mercadorias
por amostras, estabelecidos em casas particulares ou com escriptorio, licença......
Imposto annual .......................
9 ALfaiataria com venda de fazenda, de 1
classe, licença .........................
Imposto annual ........................
10 Idem' , idem de 2a classe, licença ........
Imposto annual ........................

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

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

4.

II

-

-
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.
11 Idem, idem de 3a classe, licença
Imposto annual .......................
12 idem, sem venda de fazendas de la classe,
licença ................................
Imposto aunual ........................
13 Idem, idem de 2° classe, licença ..........
Imposto animal ........................
14 Açougue de carne verde, de 1° classe, licen çq. ................................
Imposto ann.u.al .. .........................
15 Idem, icien de 2a classe, licença..........
Imposto aunual ........................
1 Idem, fora do rocio, licença..............
1mposto anui ai............................
1.7 4oiador com rebolo, licença ...........
Tm i)OStO aiinu•ai . . .. ......................
18 Aguardente que entrar no muu'icipi, por
pipa......................
1.9 Alcool nacional. idem .por pipa ..........
20 Automoveis, matricula annuai ............
§

80$000
100$000
60$000
80$000
40$000
30$000
100$000
100$000
s0000
-s0$000
40$000
50$000
,:30$000
25$000
3*000
.,.,5$Q00
20$000

B

1 Botequim junto aos circos ou outros estabelecimentos de cl ivertinieritos l)Uh] icos
por mez adiantadamente'.................
'2Botequim, casa de pasto ou restaurant de
li a classe, licença........................
Imposto annual ................ - ..........
3 idem, idein de 2° classe, licença .........
Imposto annuai .....................
4 idem, idni de 3° classe, licença . . . -. .. -.
Ian'posto amival .......... . ..... .............
5 idem, idem de 4° classes licença...........
Imposto anmia:1..........................
6 Banco ou casa bancaria. imposto an'nna]
7 Baile a fantazia. não seudõ gratuito, licença piara os tres dias ....................
8 Baile publico, não sendo gratuito cada um
9 Barbeiro com perfumaria e miudezas, licença....................................
- Imposto annuai . . . •. . ...............
10 id.etn sem perfumaria de 1' classe, licença

4
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Imposto annual ........................
11 Idem die 2" classe, licença..................
Imposto annual - ..
12 idem de 3a classe, licença .................
Inposto aunual ........ . .................
13, Bilhar, licença ..........................
.. .
Imposto annu.al por. cada. um .............
14 Brigas de gaDo, fora do renhideiro, licença
pordia ..................... ......:. .......
15 Brinquedos de papeis, loja de, licença.....
Imposto annua.l ............. . . . .......
16 Banha, refinação ou fabrica de, licença
Imposto aiiuua1- ............. . . . . .......
17 Bilhetes de loteria, , vendedores por. conta
ou não das agencias, ne]saniente.......
18 Balança decimal para engenho, aff&rição
19 Idem de balcão, aferição :..
20 Idem. de Ph.arm-ac:ia,. aferição ............
21 Bebidas (agentes de fabricas de fóra do
Estado), licença ..........
Imposto anuual .......................
22 Bicicletas, imposto aimual ..............
23 Bicicletas a vapor, imposto a,nnua.l .......

8Õ$OciO
50$000
50$000
:jo$000
30$000
100o00
.50$000
i0$000
100$000
i50$000

/4fOJ )
l0.$000
i0.$000
8$000
1000()
200$000
300$000
5$000
8$000

§3—C
50$000
150$000
150$000
150$000
100$000
90*000
80*000
50$000
50*000
800$000
80$000
50*000
100*000
150$00()
80*000

1. Casa de pensão que forneça comida para
fora., de 1° classe, licença.................
Imposto annual ........................
De 2° classe:, licença....................
Imposto annua.l ........................
2 Cada em que se vendam fazendas, .chapeus,
caiados, ferragens, seceos e moihado e
outros semelhàntës, juntos ou se)aradamente, em grosso ou por atacado em 'grand'cala, licença ............, . .........
De '1° classe, imposto anrival..............
De 2° classe, imposto annual ............
3 Idem, idem por grosso ou a. varejo de 1°,
2° terceir
-e i classe, licença..............
Imposto anmial para a 1° classe ..........
Imp,9.sto a.nnual para a 2° classe .........
Ini,iosto anhal Para a 3° classe .........

i00$000
80*000
50$000
50$000

500$000
1 :800$000
1:200$000
300*000
800*000
6l0*000
400$000

01

-

-

4 Dita, dito dito de 4a classe, licença
.
Imposto aunual ........................
5 Dita, dito dito de 5" classe, licença . .......
Imposto aunual ........................
6 Dita, dito dito de 6" classe, licença .......
Imposto annual ........................
7 Dita de qualquer outra classe, licença .
Imposto annual ........................
8 Casas especiaes tem calçados ou chapeus,
licença ...............................
Imposto annual de 1" classe .............
Idem, idem de.2" classe .................
.9 Casa de penhores e descontos, imposto
annual
10 Casa de comanissões, licença ............
Imposto annual .......................
11 Dita cujo ramo de negocio consiste em joias
pedras preciosas, obras de ouro prata e relogios, licença. . . .......................
Imposto annual de 1" classe .............
Imposto annual de 2" classe .............
12 Idem com salão para bailes que tenha jogo de bolas, enbora pertença a sociedade
ou club, imposto annua.l ................
1 Idem de banho, licença .................
Imposto annual .........................
14 Companhia dramatica ou lyrica ou de concertos publicos, cada espectaculo ........
15 Dita equestre e gymnastica, licença .....
Oada espetacu10 ......................
16 Dita de outra qualquer especie não especificada,, para espectaculos publicos, licença
Para cada espectaculo ..................
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 fructas, licença ........
Imposto annual ........................
20 Confeitaria de 1 classe, licença ........
Imposto •annual ..........................
21 Dita de 2" 'class,'Jicénça................
Imposto annuál

150$00,0
200$000
100$000
120$000
80$000
80$000
60$000
60$000
200$000
400$000
250$000
600$000
-200$000
150$000
200$000
400$000
300$000
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

22 Dita de 3" classe:., licença ................
Imposto annual ........................
23 Confeitaria sem venda de liquidos espiri.
tuosos, licenças .......................
Imposto annual ........................
24 Cortume de 1" classe., licença .............
Imposto annual .........................
25 Dito de 2" classe, licença ................
Imposto annual ........................
26 Cortume de 3" classe, licença ............
Imposto annual ........................
27 .Caldeireiro, licença.....................
Imposto annu a 1! ........................
28 Corrector, imposto annual ..............
29 Corridas de cavallos fóra do Prado, licença.................................
30 Carrinho de 2 roda se um animal para conducção de cargas, para 5 cm. ou mais largura de chapa, cada roda, annulmeite,
Com mola ..............................
Sem mola ...............................
31 Para quatro cm. de largura de chapa, com
miola....................................
Sem mola .............................
32 Para 3 cm. de largura de chapa, com mola
Semmola .............................
33 Carroças de duas rodas e mais de um animal para conducção de cargas, para 9 cm.
ou mais de largura de chapa, cada roda
aanualniente, com mola .............
Semmoia .............................
34 Para 8 cm. de chapa, com mola ..........
Sem mola ............................
35 Para 7 cm. de chapa, com mola .........
Semmola .............................
36 Para 6 cm. de chapa, com mola ..........
Sem mola .............................
37 Carroça de 4 rodas para condricço de cargas cada roda, aniivalmente, para 12 cm.
de largura da chapa., com mola ..........
Sem mola .............................
38 Para li cm. de largura, de chapa, com mola
Sem mola ...............................

100$000
200$000
l00$000
60$000
200$000
200$000
150$000
150$000
100$000
100$000
100$000
100$000
200$000
50$000

].$000
1$500
'$500
$000
2$000
2$500

$500
'$000
1$000
'$500
1$500
2$000
2$000
2$500
3$000
4$000
4$000
5$000

- 3 39 Para 10 cm. de largura de chapa, 'com mola
Idem, idem sem mole ...................
40 Carro de aluguel para passeio ou passageiro, cada. roda, annuahnente ..............
41 Idem particular, idem, idem .............
42 idem de aluguel ou particular, com rodas
de borracha,, isempto ..................
43 Carros de praça, ou particulares, maricuia an.nu a]..............................
44 Ditos de 4 rodas para conducção na cidade, matricula annual ............ . ....
45 Ditos de 2 rodas, para conducção na cidade, , matricula aunual. ..... ..............
46 Carroças ou carrinhos, que vem a cidade
com productos da lavoura ou industria,
matricula annuai .......................
47 Cachoeira ou estrebariá qi.a receba anima1es a trato,, aninualmente ..............
48 Casa em que s'a vendam moveis novos ou
usados, licença .........................
Imposto annual para a de l classe .......
Idem para a de 2a classe ..................
Idem, para a de 3 classe...........
49 Club, que tiver bilhar ou botequim, imposto annu ai .............................
50 Idem que tiver jogos, cobrando baratos
51 Cães açaimados, matricula aunual .......
52 Carpinteiro (officina de), licença .........
Imposto annual ........................
53 Chapeus de sol ou cabeça oficina) de concertar), licença ........................
Impsto annua.l .......................
54 Cerveja, entrada de outro niunicipio, licença para vender .......................
55 Calçado, vendedor aml y i]ante, imposto annual...................................
56 Carrinhos de conducção de pão, matr.iôu]a
annuai .................................
57 Cocheiras, matricula....................
58 Casa. de negocio em geral, onde se venderem drogas e preparados meclicinaes, licença
Imposto annua.1 .........................
59 Cooperativas industriaes, imposto animal

5$000
6$000
10$000
$
10$000
10$000
5$000
5$000
50$000
150$000
300$000
200$000
150$000
150$000
300$000,0
5$000
50$000
30$000
50*000
50$000
300$000
50$000
5$000
20$000
i50$000
200$000
300$000

60 Cinematogra pho, (annnalmente) licença
Por cada espectaculo .................
.Adi antadamente, por mez ................
61 Casas de machinas para industr•iaes, licença
Imposto a.nnual ........................
62 Ditas de machiiias de costura, licença
Imposto annual ............................
63 Casas com venda da bebidas aicoolicas, em
consumo no balcão, annualniente ........
64 Casas com venda de bebidas em garrafas,
não cobsumidas no balcão, annualmente
65 Casas com venda de bebidas para serem
consumidas balcão, quando forem de
classe inferior, ou botequin, annitalmente
66 Certidão negativa ........................
D
1. Deposito de forragem, licença. .........
'imposto annual ........................
2 Dito de xarque.. licença .....................
Imposto anua a.]...........................
3 Dito ou casa para a vendá de leiha oïí
Cõmbustivel, licença ....................
Imposto annu.a'i ..........................
4 Dito de farinha de trigo, ceteio, milho,
farei]o, produetos do Municipio, licença
Imposto anuiva.l ........................
5 Dito de ma.de:ira.. licença................
Imposto annual de Ia classe ............
imposto arinual de 20 classe ...........
6 Dito de cal e materiaes de construcção,
imposto, ainnual de 1.0 classe ............
Imposto annuai de 20 classe ............
7 Drogarias, licença .....................
iniosto annoal ........................
8 1)en'tista, licença........................
Imposto annual .........................
9 Deposito de farinha de trigo importada,
de In classe, licença . . ... ...............
Im)osto annua] ........................
10 Idem, idem de 20 classe, licença ........
Imposto animal .......................
.111. Despachantes, imposto a anua] ..........
•

50$000
8*000
150$000
150$000
200$000
i00$000
200$000
60$000
30*000
30$000
5$000

40

60*000
60*000
1.00$000
80$000
50$000
30*000
50$000
60$000
80$000
200$000
Ji00$000
150*000
1.00*000
150*000
400*000
150$000
150$000
200$000
300$000
.200$000
100$000.
50$000
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1 Escriptorio de Companhia, empreza industrial ou mercantil., licença ..............
Imposto aa3nual, Ia ciase ...............
Idem de 2a classe . .....................
2 Dito de engenheiro, agrimensor, advogado, solicitador, tabellião, escrivão inclusive o de casamento e eclesiastico, medicos,
guarda livros, licença ..................
Imposto annual ........................
3 Emp.rezas ou companhias industriaes que
funecionarem na capital e que estiverem
sujeitas ás disposições de leis bu contractos pagarão 2 0 1 0 sobre o capital .........
4 Empreiteiro de obras, imposto annual
5 Engenho de serrar, a agua, vapor etc., licença.................................
Ia
Imposto aunual de
classe ............
Imposto annual de 2a classe ............
6 Emolumentos de concessão requeridos á
Camara Municipal (Lei ri. 204 de 22 de
Abril de 1907) ..........................
7 Idem sobre o valor. dos contractos larvrados coma camará, meio por cento (112 010)
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 .....................
10 Estabulos ou cocheira9 de vaccas onde se
vender . leite, licença ...................
Imposto •annual .......................
11 Eneardeua 'ção, officina, licença ..........
Imposto anmual ........................
12 Estofador officina de, licença ...........
Imposto annual ........................
13 Espectáculo, concerto etc. sem ser por Companhia, mais do qual aufiram lucros, licença
Por espectaculo ........................
14 Electricidade (venda de objectos de), lilieeiiça ...............................

200$000
200$000
100$000

80$000
s0$000

$
100$000
150$000
300000
200$000
20$000
$
5$000
$100
'$000
50$000
60$000
60$000
100*000
50$000
80*000
50$000
15$000
100$000

Imposto aunuai .........................
15 Engraxate, licença .....................
Imposto a.nnual .........................
16 Por cada cadeira, annualmente, mais
Fabricas:
1 De beneficiar hcrva-niatte, 1 classe, licença
Imposto aunual ........................
2 Dito de 2a classe, licença................
Imposto annual .........................
3 De biscoutos, licença ...................
-. Imposto annua,l ........................
4 De mobilias d.e vime., 1 classe, licen ça .
Imposto annual ..
....................
5 Idem, idem de 2a classe, licença ...........
Imposto 'arnual ........................
6 Idem de gravatas e espartilhos, licença
Imposto annuaJ ............................
7 Idem de vassouras e escovas, licença......
Imposto annuai ..........................
8 Idem de chapeus, de 1' classe, licença .
Imposto annual. ....... ........ ..........
9 Idem idem de 2a 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 annua]: .........................
12 Idem de carroças ou carrinhos, licença
Imposto amnual ........................
13 De picar leplia, licença ..................
Imposto annual ........................
14 Idem de sabão e veilas de Ia classe, licença
Imposto anival ........................
15 Idem, idem de 2 2 classe, licença..........
Imposto annual .......................
16 dem, idem de 3a classe, licença ...........
Imposto annu.a].........................
17 De aguas gazozas, se]tz e gelo de Ia classe,
licença
mposto annual ........................

200$000
20$000
20$000
5$000

300$OÔO
500$000
200$000
300$000
100$000
150$000
1.00$000
80$000
50$000
30$000
100.$000
150$000
ãO$000
80$000
200$000
200$000
150$000
100$000
1I00$000
150$000
150$000
150$000
130$000
80$000
80$000
100$000
150$000
300$000
I.00$000
200$000
8O$000
150$0.0
200$000
300$000
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18 Idem, idem de 2 classe, licença
Imposto annuaI ........................
19 Idem, idem de 3 1, classe, licença .........
Imposto annua1 ........................
20 De cerveja de l a classe, licença ..........
Imposto annual .........................
21 Idem, idem de 2 a classe, licença ..........
Imposto anmial ........................
22 Idem, idem de 3 ,1 classe, licença ..........
Imposto annual . ..............
23 De bebidas artificia'es ou licores, 1" classe,
licença
Imposto annual ........................
24 Idem, idem de 2 a classe, licença. .........
Imposto annual ........................
25 Idem, idem de 3 classe, licença..........
Imposto annua.l .......................
26 1)e vinagre, licença.....................
Imposto ennuai ........................
27 Idem de charutos ou cigarros, que vendeem preparados de fora, P classe, licença
Imposto amiva ........................
2S Idem de 2 classe ........................
9 Idem, idem que não venderem preparados
de fora, l classe, licença................
Imposto annual ........................
Idem, idem de 2a classe .................
30 1)e vidros, licença ......................
Imposto annual .........................
31 De papel, licença ......................
Imposto annual ........................
32 De colia.. licença .......................
Imposto aunual ........................
33 De torraT e moer café, de 1 8 classe, licença
Imposto a.nnual
34 Idem de 2a classe, licença ..............
Imposto amuai ........................
35 Idem de 3a classe, licença ..............
Imposto annual .......................
36 Idem de fogos artificiaes, licença ........
Imposto annual ........................
37f Idem de barricas de I a classe, licença......
Imposto anuual ........................

150$000
200$000
100$000
100$000
500$000
800$000
300$000
600$000
200$000
400$000
500$000
1:000$000
300$000
700$000
200$000
500$000
100$000
2004000
150$00()
300$000
200$000
150*000
180000
100$000
200$000
150$000
200$000
200$000
80$000
50$000
i00$000
150$000
10041000
10041000
10041000
80$000
15041000
50Il000
10041000
10041020

38 Idem de 28 classe, licença ..............
Imposto ammua.l . .......................
39 Idem, idem de-3-1 classe. licença ..........
Imposto annual........................
40 Idem de rnssas, licença ................
Imposto annual de 1" classe . . . . . . . . . .
Idem, idem de 2a classe :.......
.
41 idem de desfiar fumo, licença ............
Imposto annual ........................
42 Idem de meias ou tecidos de malha, licença
Imposto annual ........................
43 Idem de phosphoros, l classe, licença .
Imposto a.nnual .........................
44 Idem, idem de 28 classe, licença .........
Imposto a.nnual ........................
45 Idem, idem de 3" classe, licença ..........
Imposto annual .........................
46 De carameilos, l classe, licença .........
Imposto annual ........................
47 Idem, idem de 2" classe, licença .........
Imposto anual .........................
48 De pregos, licença ......................
Imposto annual, 1" classe ..................
Imposto annual, 2" classe ...............
49 De tecidos., licença .....................
Imposto a.nnual ........................
50 De colchões ou acolchoados, licença ......
Imposto annual .........................
51 De selins e arreios, 1." classe, licença......
Imposto annua.l ........................
52 Idem., idem de 2" classe, licença..........
Imposto annal ........................
53 idem, idem de 3' classe, licença ........
Imposto annual .......................
54 De chapeus para senhoras, licença........
Imposto .annual ........................
55 De roupas, licença......................
Imposto amrnual.........................
56 De flores, licença ......................
Imposto annual .......................
57 De fitas, licença........................
Imposto annual ........................

sosoõd
50$000
20$000
20$000
10041000
150$000
10041000
10041000
150$000
10041000
15041000
40041000
1:000$000
40041000
50041000
40041000
300$000
8041000
100$000
6041000
8041000
10041000
30041000
200$000
200$000
30041000
8041000
10041000
10041000
30041000
80$000
100$000
5041000
80$000
10041000
15041000
15041000
200$000
50$000,
50$000
150*000
15041000

8 De calçado. •a vapor ou por meio mechanico, licença..............................
Imposto annual .........................
59 Idem, idem (officinas), de la classe, licença
Imposto aunual ........................
60. Idem, idem de 2 classe, licença............
Imposto aunual ...............................
6' Idem de 3a classe, licença................
Imposto ananu.al ............................
62 idem, idem' de 4a classe, licença ..........
Imposto aunual ...........................
63; De pianos, licença ......................
Imposto aiinual .......................
64 . D'e latas e baldes ou só de lata ou baldes,
Licença ...............................
Imposto .annu:atl para l° classe..........
65, Idem, idem de 2a classe, licença ..........
Imposto a.nnual para 2?, classe ..........
66 De palhões,,, licença .....................
Imposto a,nnual ...........................
6.7 De camas de ferro,. licença ..............
Imposto annual ..........................
68 ,l)e moveis a vapor, .1 1 classe, licença.......
Imposto annual .........................
69 Idem, idem de 2' classe, licença ..........
Imposto a.unual ........................
70 Idem, idem de 30 classe, licença .........
Imposto annual.
71 Idem, idem de 4" classe.,, licença..........
Imposto annua.l ........................
72 De chocolate, licença....................
Imposto annual .........................
73 De molduras para quadros, I classe, licença ..................................
Imposto ann.ual ........................
74. Idem, ideni., idem de 2" classe, licença
Imposto annu'al .........................
75 De ladrilhos, licença ...................
Imposto annua.l ........................
76 De tijolos e telhas, movidas a vapor ou
agua, de la classe,, licença ..............
Imposto aunual ..........................
77 Idem, idem, idem, por qualquer systema,

200$OOd
300$000
l'SO$OOO
200$000
100$000
1'SO*OOO
80$000
100*000
50'$OGO

õ0'$OOO
150$000
200$000
1:00$000
200$000
lrOO$000
100$000
150*000
150$000
loos000
150$000
150,$000
250$000
100$000
150*000
s0$000
100$000
sO$000
G0000
100$000
100$000
I00$000
150$000
s0$000
70$000
100$000
100$000
159$000
300$00

-

de Ia classe, licença ...................
Imposto amuai .........................
78 Idem, idem etc. de 2" classe, licença
Imposto annu,al ........................
9 D.e 3a classe, licença ....................
Imposto aiinual ........................
60 Fbndição a vapor,, licença ...............
Imposto •annual de 1" classe ............
Imposto annual de 2 a classe ............
Imposto annu,aJ de 3" classe ............
81 Funileiro de 1" classe,, licença ..........
Imposto annual ..........................
82 Idem de 2 a classe, licença ..............
Imposto ainnual ...........................
83; Ferreiro ou feTisdor de la classe, licença'
Imposto annual...........................
84 Idem,, idem. de 2" classe, licença .........
Imposto arinu,aj ...........................
85 Idem de 3 1 classe, licença...............
Imposto aiinal..........................
86 Ferragens deposito de,, licença .........
Imposto .annual ........................

100$000
150$000
80$000
70*000
50$000
35$000
200$000
800$000
500000
200$000
80$000
I0()$000
50$000
60$000
80$000
8@$000
50$000
50$000
30$000
20$000
80$000
100*000

1 Hotel de I a' classe, licença ..............
2c10$OOQ
Imposto annual ..........................
300$000
2 Idem de 2a classe, licença ...............
150$000
Imposto annual ........................
200$000
3 Idem de 3" classe, licença.................
80$000
Imposto annual...........................
100$000
§80_1
1' Imposto predial sobre o valor locativ p annual dos predios alugados 12 oo
$
2 Idem, idem dos predios habitados. pelos,
...........$
proprios: donos 5 ojo
3 Instrumentos, officina de concertos, licença
50$000
Imposto annual . ........................
80$000
§ 90—J.

1 Jogo de bollas na cidade sem venda de
Pb O1]leS. licença.............................,
Imposto annual' .........................100$000
2 Dito fora d'a cidade, licença . ............
50$000
Imposto annu.ai ........................20$000

39 -.
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§10—K
1 Kiosque que se estabelecer nas praças não
ajardinadas, ou ruas para botequim, etc.
licença ...............................
Imposto annual .........................
2 Idem para venda de jornaes ou flores, com
approvação da. prefeitura, licença annual
11 - L
1 Lavanderia a vapor, licença ............
Imposto annual ........................
2 Limas, officinas de,. licença ............
Imposto anflual .........................
3 Licença para vender areia extrahida dentro, 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 instrumentos, panoramas e outros divertimentos, tocando ou mostrando por paga, nas
ruas, estradas e casas, imposto aunual
.6 Leiloeiro, licença ......................
Imposto annual ........................
7 Leilão de qualquer especie cada um .
8 Lithographia de I a classe, licença .......
Imposto aunual ........................
9 Dita de 2n classe, licença ................
Imposto annual .........................
10 Livraria, de 1.a classe, licença............
Imposto .a,nnual ........................
11 Dita de 2a classe, licença ...............
Imposto annual ........................
12 Limpador de chaminés, empreza ou nãõ,
licença...............................
Imposto annuai .......................

200$000
200$000
30$000
80$000
100$000
50$000
50*000
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
25$000
10$900

§12—M
80$000
1 Marmorista ou estatuario, licénça
Imposto annual .......................100$000
2 Moinho para cereaes, licença ...........60$000
Imposto annual .........................80$000
100$000
3 Idem, idem, idem á vapor, licença- ......

Imposto aunual .......................
4 Ditos de moer assucar, licença...........
Imposto annual .........................
5 Mascate que vender ou trocar imagens,
imposto annual ...........................
6 Idem de objectos de folha e ferro batido,
imposto. annual .........................
7 Idem, de fazendas, armarinho, perfumarias, calçados e seus semelhantes, só com
uma caixa, imposto aniival ............
8 Idem, idem, idem etc, com cargueiro, car.
rinho ou companheiro, imos1;o annual
9 Idem, que vender quadros e pequenos objectos, imposto .amival .................
10 Modista (offici.na de 1' classe), licença
Imposto an.nual ........................
11 Idem de 2a classe, licença ..............
Imposto •anmia] ......................
12 Mobilias (officina de concertar ou envernisar), licença..........................
Imposto an.nual ........................
13 Metro aferiçíio de um ...............
14 Medida,. aferição de cada terno .........
15 Mensageiros ou rapidos (enipreza de), licença .................................
Imposto aunual .......................
16 Musicas (casa. especial de) licença ......
Imposto a.nnual de 1.11 classe ............
Imposto annuai de 2 a classe ............
17 Musicas (bandas de musicas ambulantes)
licença ...............................
18 Moinhos a vapor ou na.o de I R classe, licenç a..... .............................
Imposto anntial ........................
19 Idem de 2a classe, licença .............
Imposto annual .........................
20 Idem, idem de 3n classe, licença...........
Imposto annual .........................
§ 13— O
1 Ourives que trabalhar em ouro, prata e
concertos de 1 8 classe, licença ..........
Imposto annual .......................
2 Idem, idem, de 2a classe, licença ........

100$000
100$000
150$000
100$000
80$u00
600$000
1:000$000
l00i00O
80i0O0
15OoOo
50$000
i00$000
50$000
50$000
5$000
10*000
80$000
100$000
100$,000
200$000
i50$000
100$000
100*000
150$000
s0$000
100$000
50$000
40$000
80$000
100$000
80$000

40 -

- 41 .

60$000

§ 14 - P
1 Perfumarias (casa especial de) licença
Imposto annual ...................
2 Papeis e brinquedos (loja de) licença
Imposto annual .........................
3 Pintor, licença ..........................
Imposto annual ..........................
4 Padaria de Ia classe, licença .............
Imposto aimual ........................
5 idem de 2a classe, licença . .................
Imposto animal ..........................
6 idem de 30 classe, licença (fór-a do rocio)
imposto annual .........................
7 Ph-a'rmacia de Ia classe .................
Imposto annual ........................
8 Dita -de 2 a classe, licença ................
Imposto ann-ual ........................
9 Dita de 3a classe, licença ..............
Imposto annual ........................
10 Dita homeopathica, licença...............
imposto annuai .........................
11 Phonographo, licença ..................
12 Photographia de Ia classe, licença.......
Imposto annual ........................
13 Dita de 2 11 classe,, Licença ...............
Imposto annual ...........................
14 Pipa d':agua á venda, imposto annual
15 Pesos por aferição de terno ............

150$000
200$000
100$000
-150$000
.50$000
30$000
120$000
100$000
80$000
60$000
50$000
;0$000
200$000
500$000
i50$()00
300$000
100$000
.200$000
S0$00i
100$()00
30$000
150$000
200$000
80$000
100$0.00
20$000
i0$000

Imposto annual

15 - Q
§ 16 1 Renhideiro -ou estabelecimento para briga
de gallo, licença ......................i00$U00
Imposto an.nual ........................200$(l00
Refinação de .assp-ca-r, licença ...........15O$000
Imposto annual .........................:200$O00
§ 117 - S
1 Sirgueiro, officina de, licença .............S0$000
Impasto annual.........................-SO$000
50$000
2 Serralheiro ou ajusta-dor, licença

Imposto annal .........................
3 Salsicharia, licença .....................
Imposto annual ........................

50$000
100$000
100$000

§ 18 - T
11 Taverna, licença, Ia classe ..............
Imposto annual ........................
2. Taverna de 2 0 classe ....................
Imposto -annual ........................
3 Torneiro, officina de, licesça ...........
Imposto annual ..................... .. .
4 Typographia com officina de encarden ação ou .pautação etc., de 11 classe, licença
Imposto annual ......................
5 Idem de 2 a classe, licença .............
Imposto annuai..........................
6 Tintureiro, licença .....................
Imposto annual de l a classe ............
Imposto annual de 20 classe..............
Imposto aunual e 3a classe ..............
7 Tanoeiro, licença .......................
Imposto a-nnu.al .......................

60$000
60$000
30$000
40$000
50$000
30$000
200$000
200$000
100$000
150$000
lOo$000
l00$000
80$000
50$000 30$000
20$000

§ 19—V
1 Vendedor-es ambulantes de generos de Ia
necessidade, por semestre adiantamerite
2 Vendedores ambulantes de doces, fructas,
etc., licença ...........................
Por semestre ..........................
3 Velodromos, frontões, kermesses, tiro ao
alvo, parques, outros -estabelecimentos onde se vendam poules de jogos permittidos
por lei, licença .........................
Imposto annual ........................
4 Vendedores ambulantes de bilhetes de loteria, imposto mensal, lei ii. 240 de. 24 de
Abril de 1909 .........................
5 Vidraceiro, licença .....................
Imposto annual ........................
6 Vendedores de roupas feitas e outros artefactos semelhantes, pelas ruas, ou local determinado, licença mensal ................

60$000
30$000
50$000

500$000
300$000
lO$000
50$000
50$000
100$000

- 42 -.
-

7 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 aunual .......................150$000
As officinas onde forem vendidos objectos importados,
alem do. imposto pagarão mais o determinado na 6° classe
das casas de cornmercio.
Todos os impostos que não estiverem classificados nesta tabelia 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 a,
classe superior, poderão ser lançadas com um augmento de
10 a 50 010.
TABELLA de preços para as armazena.ges do deposito de inflanimaveis (por 3 m'ezes)
'Água raz (pipa e fracção)' .................1$000
Kero. ene 'ou gazolina (caixa) ..............$300
Foguetes sem flechas e bombas (kilo) $040
Poivora. ou dvnamite .....................$020
Fnguetes com flechas (kilo) ................$060
Fogos de artificio em grandes volumes (met.)
2$000
j 5 para salão e outros não classificados
(kilo) ................................$100
§ 21 MATADOURO MUNICIPAL
5$000
1 Bois abatidos no Matadouro por cabeça .
Preparo ..............................2$000
2 Porcos abatidos .......................2$000
Preparo ..............................1$000
3 Vitelias abatidas por cabeça ............'
2$000
Preparo ..............................1$000
1$000
4 Gado lanigero caprino por cabeça
Preparo ...............................1$Q00
5 Leitões, cabritos, e carneiros, até 10 kilos,
por cabeça ............................$500
, $500
Preparo ... . ............... . ...........
6 Taxa 'especial para a S. Casa de Miseicordia de accordo' com a Lei n. 8 de 10 de
Maio de 1900 ............................2$000

4:

MATADOUROS PARTICULARES
H

Rocio

7 Bois abatidos, por cabeça ..............
8 Porcos abatidos por cabeça ............
9 Porcos abatidos para 'fabrica de banha
10 Bois abatidos para Xarquead.a por cabeça
11 Porcos entrados para o Municipio por cabeça.....................................

5*000
2$000
'$000
2$500
'$000

§ 22 MERCADO MUNICIPAL
1 Bancas no mercado aa vendas de fruetas, hortaliças 'etc., a'bigu. el mensal por metro quadrado .........................
2 Bancas para venda de peixes, mensalmente, por metro quadrado ................
3 Espaço occupado em frente aos botequins,
pelos proprios lo catarios, mensalmente,
metro quadrado ................
.. . ... .
Gaiolas para vendas de passaro,.. me nsalmente por metro quadrado ..............
5 Generos de qualquer natureza, aluguel de
quartos, por 15 kilos mensalmente .......
6 Toucinho por ki]o, aluguel de quarto para
venda mensalmente ...................
7 Quarto para venda de verduras e fructas.
mensalmente .........................
8 Quarto para venda de peixes e generos
alimenticjos mensalmente
9 Quarto para botequim ou açougues, mensalmente
10 Quartos para fazendas e semelhantes, mensalmente .................................
11 Porco vendido em pé, por cabeça .......

5$000
7$'300
3$000
6$000
$060
$020
20$000
25*000
30$000
50$000
i$000

§ 23 TAXA FUNERÁRIA E CEMITERIO MUNICIPAL
1 Emprezas fun erarias, licença ..............
Imposto anuual ........................
Imposto annual para 4s niprezas que Iiserem gratuitanient enterros de indigentes
2 Carro funerario de Ia classe. 'licença au-

300$000
600$000
isemptas

-44 nual
3 Idem de 2a classe, licença annual
.
4 Sepultura simples por 5 ainos ..........
5 . Ditas para criança menores. de 14 anhos,
idem, idem ..............................
6 Aberturas de carneiras 'e covagens em.ter- renos proprios ............................
7 Construcção de carneiras até 2 metros de
altura................................
8 Construcção de c.apella, mausoleos com
mais de 2 metros de altura ..............
9 Concessão de terreno para jazigo perpetuo
Por metro quadrado além da concessão
10 Excesso de tempo de 5 'annos para a conservação da inhumação nas sepulturas geraes ou ca;rneiras que não tiverem concessão perpetua, por a.nno ................
11 Exhumação no mesmo cemiterio ........
12 Concessão perpetua de cada urna funeraria
Idem, idem, por cinco annos ............

30$00Õ
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 nivelamento para qualquer
construcção, além da conducção, cada 10
metros ou fracção na la zona ...........
2 Idem, idem, idem, etc. na 2a zona .......
3 Idem,, idem, idem etc., na 3a zona .......
4 Alvará de licença ......................
5 Andaimes, licença nn la zona, para casa
de sobrado, por metro corrente .........
6 Idem, idem para casa terreas, por metro
corrente
7 Idem, idem na 2 zona, para casa de sobrado, por metro corrente ................
8 Idem, idem . para, casa tcrrea, por metro
corrente ...............................
9 Idem, idem na 3P1 zona para casa de sobrado, por metro corrente ...............
10 Idem; idem, para casas terreas, por metro
corrente .............................
11 Autos fornecidos ás partes, por auto
12 Certificados de' alinhamento e nivelamento, cada um ...........................

10$000
7$500
5$000
5$000
2$000
1$500
1$500r
'$000
'$000
$600
.l$000
'$000

1

113 Coiiducço, quando as partes .a não offereceren i , para alinhamento ao 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 quadro urbano ..........................
18 Idem, idem no rocio de 20*000 a ........
19 Calçamento a paralielepipedos, por m 2 em
qualquer zona .......................
20 Id em, idem a mac-adam por metro m
e
Qualquer zona..........................
'(Nota - Pára os calçamentos a parailelepipedos feitos na vigencia do Art. 21 das
diposições permanentes da Lei de 30 de
Novembro de 1897, a taxa annual é de 2$
ou 1$500 por metro corrente de frente conforme a largura da rua fôr ou não ' supenor a 15 metros nos termos do § unico
do Art. 31 da Lei n. 14 de 28 de Outubro
de 1898 combinado com o . Art. 30 da Lei
n. 418 de 4 de Maio de 1914).
21 Calçaniento a paraiJelepipedos feito na vigencia da Lei ii. 84 de 10 de Julho de
1902, taxa: de conservação por m2 ......
22 Eniulumentos so15re transferencias de terrenos do rocio excepto os divididos em
lotes e sobre averbação para legalisar titulos das partes, por cartas ou fracção .
23 Idem, idem no quadro urbano cada 10
metros ou fracção .....................
24 Idem, idem, na, 2a zona..................
25 Idem, idem na 3a zona...................
(Os terrenos do Rocio divididos em lotes
são equiparados aos de 31 zona).
26 Emu]iinientos; para divisão de terrenos em
lotes alem do
• do seBo de verba e approvação de planta, por lote ................
27 Croquis reproduzidos ...................
28 Croquis não constantes de cartas de tei-renos e de terreno já levantado ...........
29 Croquis não constante de cartas e de terre-

5$000
10$000
10$000
20$000
10*000
40$000
$700
$300

$100

10$000
10$000
7$500
5*000

10$000
i0$000
20$000

- 47 hos ião levantados al.ern da verificação
30 Confecção de outras plantas ............
31 Sobre approva.ção de planta para casas de
alvenaria .............................
32 Idem, idem, para casa de madeira .......
33 Idem, idem para muros gradis ou balaustradas................................
(Toda a revalidação de planta fica sujeita a 50 o lo dos respectivos emolumentos,
e as plantas alem dos emolumentos acima,
pagarão mais de selio de verba por dccimetro quadrado, 40 reis).
34 Emolumentos de verificação de' terreno,
alem da conducção no Rocio ou no Quadro Urbano, por cada ..................
35 Idem, idem de duas em diante, cada carta
36 Idem, idem, quanto a, pertencerem os terrenos a mais de um possuidor; por condominio; cada duas cartas .................
37 Idem, idem de vistorias feitas pelo engenheiro e pessoal da fiscalisação, a requerimento das .pates; além da conducção
38 Frente de terreno não edificado, por metro corrente de frente, na l zona .......
39 Idem, idem na 2a zona .................
40 Idem, idem na 30 zona..................
(Exceptuam-se os terrenos murados ou
não, pertencentes a, hospitaes e azilos; as
frentes dos terrenos resultantes do prolongamento de ruas existentes ou projectadas,
quando cedidas gratuitamente pelos proprietarios ou foreiros, e durante o praso de
cinco annos; as frentes das ruas não abertas de terrenos divididos Qm 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 altura exigida pela Lei n. 341 art. 8 0 ficam
sujeitos ao respectivo imposto com o abatimento de 50 010 .e os que attin girem a altura de 2,50 metros ficam isentos do im.
posto (Lei n. 429).

30$000
50$000
20$000
10$000
5$000

4
4.^

15$Ó00
10$000
10$000
10$000
3$000
'$000
300

41 Foro annua] por carta de terreno do Rocio 12100 in2 ..........................
As fracções serão pagas proporei o3)a]mente.
42 Foro annua1 de terreno do Quadro U r bano, 0,22 .............................
43 Levantamento de calçamento, nas rijasrevestidas a p arallelepi.pedos Por valia de
largura no m.aximo, de 0,50, por metro liem ruas calçadas ou recaiçada.s
44 Idem, idem, em ruas m ac-adamjsadas, por
metro linear .............................
(Para vadIas de maior largura, o pagamen
to será proporcional)
45 Predios sem Platibandas e sem calha etc.
46 Predios não rebocados e caiados, alem do
imposto predial, quando habitados; e mii1OS; até a sua conclusão, por m
etro corrente .... ...................................
47 Prp rogação de praso para conclusão de
Obras por mez e por metro corrente de
frente, na i a zona ......................
48 Idem, idem, idem na 20 zona ............
49 idem, idem, idem. na, 3 zona...........
50 Terreno do Rocio, transferencia, por carta
de 12,100 ms. quadrados ou fracção ......
51 Terreno do Rocio concessão de excesso
de accordo com o art. l o da Lei de 2 de
Maio de 1897, por metro quadrado ......
Nota E' fixado em 100$000 o minimo
de qualquer concessão.
52 Terrenos do Rocio divididos em lotes, transferencia por metro corrente de frente
33 Terreno do quadro urbano, co.n.cessõo de
excesso, nas ruas revestidas:
Na 11 zona por eentimetro corrente .
Na. 2 zona idem. idem ..................
Na 30 zona idem, idem .................
(Nas ruas no revestidas será o excesso
cobrado a. ia.zão . de .50 0 1 0 preços acima.).
(Em caso algum será cobrado menos do
vi or'eorrespondente a 20 centimetros).
54 Idem, idem, transferencia l)Or metro cor.
rente d'e' frente, ria. 1° zona .............
55 idem, idem, idem na 2a zon ............

5$000
$050

15*000
,,1500
$00o

2$00Õ
2$500
.1$500
$500
25$000
$040

1$000
4$00
i$500
$500

8$000
5$000

- 4.S 56 Idem, idem, idem na 3a zoa.
57 Viação, imposto au.nual de 1 olo sobre ,o valor venal dos terrenos do Rocio, niinimo
por metro quadr.adn ..................

3$000
0,4

§ 25 IMPOSTO DE PUBLICIDADE.
1,. Annuncios aereos e instantaneos por meio
de projecções luminosas em espaço até . 6 in.
em cada ponto da cidade, 'por trimestre
2 Idem, ambulante, conduzido por pessoas,
de cada pessoa; por trinta dias ........
3 De 30 em theatros, casas de espectaculos,
salões, cafés, botequins, etc, um annuncio
por anno .............................
4 Idem pianno, em papel, madeira, parede
ou em metal, com os dizeres: grande liquidação final, grande queima; e outros
dizeres semelhantes na frente das casas
e estabelecimentos eommercia.es, por mez
5 Idem ou quadro' para annunci.os ou para
cartazes, nos 'logares em que o Prefeito
permitir em espaços de 1 m. por 1 m. sendo de pintura artisticamente traballiada,
por mez ..............................
6 Idem, idein, etc, sendo em papel conimum
e tinta bambem comnium, por mez .....
7 idem ou reclames 'el'ectricos, sendo fixos;
por anno ..............................
8 Idem ou reclames em bondes, devidos pelas companhias ou emprezas desses mesmos bondes; de cada bonde em circulação,
por ami.o .............................
(Coniprehendidos todos os letreiros dos
bondes menos nos vidros 'Iateraes e das
frentes onde não serão' permittidos; qualquer que seja seu fim).
9 Annun.cios ou reclames em bondes especial, cada bonde por anuo ..............
10 Idem, de espectaculos em vehiculos ou animaes, por anuo ........................
11 Idem, idem Por 6 m'ezes .................
12 Idem, ideni, por uni mez
13 idem ou reclame em bicicleta ou tripo-

60$000
5$000
3$000

30$000

3$000
'$000
30*000

20$000

50$000
50$000.
20$000
5$000

—49—.
des; por anuo ........................
14 Idem, idem, em carroças ou caminhões,
i
idem.....................................
15 Idem, idem, em carros e automovejs
Cartaz ou annuneio, letreiro ou recl . ame
em papel até 1 m. por 1 111 . coliocado nas
paredes ou distribujdos em qualquer ponto
da via publica .......................
17 Idem, idem, etc. excedendo em qualquer
das di'menções .....................
(Este imposto será cobrado mediante carimbação 'e numeração feitas pela Prefeitura,, e prevalecerá para qualquer que seja
o periodo do 'exercicio, e será devido por
todo e qualquer cartaz affixado ou destribuido, embora em substituição dos inutilisados ou outros emblemas),
18 Chapéos de sol., com saliencia não excedendo de 40 mulimetros cada um por anno
19 Idem, idem. com mais de 40 miiimetros
de saliencia cada um por anuo
20 Letreiros, placa ou taboleta com letreiro e
sem salie.ucja nas paredes ou hunibraes das
casas de 30 cm. por 2m. aunualmente
21 Idem, idem, excedendo a esse limite, mais
por decimetro quadrado ................
22 Idem, ou taboletas com letreiro, figura ou
emblèma nas proprias casas, até 40 cm. de
saliencia, de 30 cm. por 2m. aunualmente
23 Idem, idem, excedendo a, esse limite, mais
por decimetro quadrado ...............
24 Idem, idem em sentido transversal as paredes e com mais de 40 cm. de saliencja
25 Idem, sendo em globos de'electricidade,
por anno ..................................
26 Idem atravessando a rua de lado a lado,
por niez .................................
27 Idem sendo illumjnado em arco ou outra
qualquer forma, por 'anuo ..............
28 Idem, idem por mez ..................
29 Idem placa, ou taboleta com letreiro, fig.ur.a ou emblema nas paredes ,]atcraes das
casas, muros ou parte visivel' de terrenos
de 1 iii. por 1. m lara cada almunejante

3$000
8$000
30.$000

$100
$200

10$000
20$000
2$000
$040
3$000
$060
10$000
10$000
10$000
50$000
6$000

¶
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.
aunualmente
30 idem, idem excedendo ea.s dimensões, cada ann Ufl ciante annua]mente ...........
31 Placa de metal, marmore ou vidro, indicativa de piofissãô ou designação de firmas
e outras, de companhia ou emprezas de
seguros contra fogo ou de vida, coilocacia em preclios, paredes ou muros, de cada
placa, por anuo ........................
32 Alvarás de licença para emprezas de alinimcios ................................
33 Reclames em quadros coilocados cm pontos da via publica, por mez, cada um, até
2m. por 2 m...........................
34 idem, idem excedendo dessa dimenção

6$000
10$000

DECRETOS E ACTOS
4

5$000
DECRETO N. 113

100$000

O Prefeito do Municpio da Capital, usando das attribuições de seu cargo e tendo em vista a necessidade de
facilitar ao contribuinte a obtenção da certidão negativa,
exigida pelo Art. 1137 do Codigo Civil, ora em vigor, decreta:
Art.. 10 - Os contribuintes que necessitarem da certidão negativa exigida pelo Art. 1137 do Codigo Civil comparecerão nas Secções competentes, onde a ssignarão um
impresso pedindo á mesma, sendo-lhe dia fornecida mediante o pagamento de 5$000 (cinco mil reis).
Art. 2°— O funccionario: que fornecer os dados para
a alludida certidão negativa fia respousavel para com a
Fazenda Municipal pelas faltas: ou omissões que prejudicarem a mesma Fazenda.
Art. 30 --. O funccionario da rphezouraria que àssi
giiar a mesma certidão fica igualmente responsavel para
com a Fazenda Municipal ipor qualquer erro ou falta de
cobrança dos impostos e taxas c'onstantes dos dados fornecidos.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 3 de Janeiro
de 1917.
Claudino R. F. dos Santos.

10$000
15$000

MI

DECRETO N. 114
O Prefeito da Capita], considerando que o contracto
de cobrança dos impostos de dividas activas e outras, não
pode ser cumprido pelo contractante em face da 1301fica-

•1

- --- -

-

João Antonio Xavier

1
Is

DECRETO N. 115
O 'Prefeito do Município da Capital, tendo em vista a
Petição do funecionario 'fristão Antonio de Miranda, Administrador do Gemiterio, datada de 23 de Janeiro ultimo,
resolve que lhe sejam abonados mais 10 ojo sobre seus vencimentos a contar desta data em diante visto ter prova
do •attingir mais de vinte ( 2 0) anflos- de serviço Municipal,conforme informaço prestada! e na forma da lei n. 322 de
21 de Janeiro de 1912.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 24 de Janeiro de 1917.
João Antonio Xavier

DECRETO N. 116
O Prefeito do Município da Capital, uzando' da autolisação que lhe confere -a Lei Municipal o. 226, e tendo
em vista a informação da Directoria do Thesouro e Contabilidade em requerimento do funccionario, Manoel Augusto de Souza, aferidor Municipal, resolve aposentei-o,
em virtude de constar do processo ter o requerente dezenove nnos de serviços ao Municipio, a contar-se até 30
de Abril do corrente anuo, Percebendo ;annualinente os
vencimentos de Rs. 1.398$400. Expeça-se o respectivo, titulo para os devidos effeitos.
1917. Gabinete da Prefeitura de Co-ritiba, ' em 16 de Maio dc
João Antonio Xavier.

-

3

iio de Cobrador pelo Art. 14 das l)isp .
osições Permanen
tes da Lei orçamenta ria vigente, effeetivada essa nomeação em 10 do corrente na forma
do Art. 14, resolve deixr
sem effeito o contracto firmado com o cidadão Luiz Ciruelos, em 2 do corrente, em virtude de sua nom
eação dfecobrador.
Gabinete, da Prefeitura de Curityba; em 10 de Janeiro
de 1917.

-

DECRETO N. 117
O Prefeito do Mimicipio da Capital, attendendo as circumstane'ias financeiras do Municipio, resolve Supprimir o
cargo de Ajudante de aferidor, vago pela nomeação de
Tito Pospessjl, para o lugar de Porteiro da Prefeitura, sujeitando este acto a .appr-ovação do Poder Legislativo Municipal.
Gabinete da Prefeitura, em 22 de Maio de 1917.
João Antonio Xavier.

DECRETO N. 118
O Prefeito do Município da 'Capital, tendo em vista, a
Lei •u. 474 de 25 de- Janeiro do corrente a:nn.o, resolve
abrir o credito extmordinarjo de Rs. 500.$000 (quinhentes
mil reis), para pagamento no corrente exercjcio ao Fiscal
de Obras, Sr. João Fagundes Barb.oz-a.
Gabinete da- Prefetur.a de Coritiba, em 22 de Maio de
1917.
João Antonio Xavier.
ri
DECRETO N. 119
O Prefeito do Município da Capital usando da autorisação ii. 226 Municipal e tendo em vista a informação
pela l)irectoria. do Thesouro e Contabilidade em petição
do funccionar.io, guarda montado, Eduardo Eleuterio da
Silva, résolve •aposentl-o em virtude de constar do processo, ter o requerente 27 annds, 6 me7jes- e 21 dias de serviços prestados ao .Munieipio, até 10 de Agosto do cai-rente anuo, percebendo os vencimentos de Rs. 1.:728$000
annualmente. Expeça-se o respectivo titulo •paia os effeitos devidos.
Gabinete da Prefeitura, de Curityb.a, -em 16 de Agosto
de 1917.
João Antonio Xavier.
DECRETO N. 1
O Prefeito do Mtinicipio, tendo em vista o o 'fficio do
Si-. Thczoureiro, de hoje datado, resolve abrir o credito ex-

traordinar,io da quantia de Rs. 1:517$791 para pagamenLô .
aio corrente exercicio dos funecjonarjos aposentados Manoel Augusto de Souza e Eduardo Eleuterio da Silva, seudo ao 1° Rs. 872$116 e ao 20 645$675.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 23 de Agos .o
de 1917.
João Antonio Xavier.

.

''

-

Art. Urneo. No 'exercicio de 1.918 a cobrança dos inPostos consignados nos . 1. 2 4 5 7 9 ii 12 13 14 15 18
19 22 23 30 do Art. 1° da Lei orçamentaria n. 496 de 3 de
Novembro ultimo se effectuarão nos seguintes mezes:
Janeiro
Marcação de Vehicul . os, matricula de cli.auffeurs, cocheiros, animaes, pesos e medidas.

' 0 7
DECRETO N. 121
O Prefeito do Municip'jo da Capital, att'endendo. as
Fevereiro e Março
circumstajjcias financeiras do Muniepio resolve su lppri .
1
Prestação
do
imposto
de
Commercio
e Officinas do
mir o wrgo de pharmaceutjco da Directoria. de Hygiene,
quadro urbano e rodo.
vago pela exoneração solicitada pelo funecionario Aug
Abril
to Stellfeld, sujeitando este acto a approvação do Poder ,
.
Legislativo Municipal.
1' Prestação do imposto de Taxa Sanitaria.
.
1" Prestação do imposto de Calçamento.
Gabinete da Prefeitura de Curityb:a,
em 24 de Agosto
de 1917.
iviaio
João Antonio Xavier,
11 Prestação de terreno no edificado, muros e frente não revestidas.
Imposto de casas sem platibandas,
DECRETO N. 122
Junho
O Prefeito do Mun.icipio da Capital, usando da auto21 Prestação do Imposto de Taxa Sanita ria..
risação a que se •refere a Lei Municipal n. 226 de 22 de
Agosto e Setembro
Janeiro de 1908 e de n. 425 de 31 de Julho de 1914, re2 1 Prestação do Imposto de Commercio, e Officinas.
solve aposentar o guarda a ipé, Sebastião Velioso perce2' Prestação d .o imposto de Calçamento.
bendo os vencimentos annuaes de Rs. 1:060$400 (um conto
3u
Prestação do Imposto de Taxa Sanitar.ia.
sessenta mil e quatrocentos reis) por contar o tempo correspondente a 20 annos e üna mez de serviços rnuicipaes
Outubro
de aceordo com o calculo da Directoria, do Thezouro e Coi':2° Prestação de terreno não edificados, muros e frentabi]idade em petição do referido guarda. Expeça-se o
tes não revestidas.,
tulo para os devidos effe'itos.
Prestação do Imposto de Foros e Viação.
Gabinete da Prefeitura de Curityba., em 1 0 de OutuNoviiml)ro e Dezembro
bro de 1917.
4' Prestação do imposto de Taxa Sanitaria.
João Antonio Xavier.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba. em 21 de Novembro de 1917.
João Antonio Xavier.
DECRETO N. 123
O Prefeito do Mnicipio da Capital, uzando das attribuições de seu cargo, decreta
ACTO N. 151
O Prefeito do Municipio, tendo em vista, a informação
da Directoria do Thezouro e Contabilidade de 2 de Dezembro ultimo, que declara ter o cidadão Franklin Silva Jar-

- 56 -

dim .airendatario do imposto de publicidade. abandonado
•a cobrança do referido imposto e deixado de recolher
as quotas a. que éra obrigado em virtude do contracto que
firmou com a Prefeitura, accrescido ainda por se ter ausentado 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 Fevereiro de 1915.
Gabinete da, Prefeitura. de Corityba, em 8 de Janeiro
de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 152
O Prefe'jto.do Municipio, por conveniencia do serviadesigna o fiscal do Mercado do Batél. TjUz Pinto da J?
cha, para auxiliar dos serviços da Secção de Fiscalisação,
até 2" ordem.
Gabinete da. Prefeitura, de Curitvb.a, em 8 de Janeiro
de 1917..

-
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Rocha Junior para o logar de 2 0 official da Secção do
Contencioso percebendo os vencimentos a annuaes de Bis.
3:360$000 (tres contos trezentos e sessenta mil reis).
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 10 de Janeiro
de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 155
O Prefeito do Municipio da Capital tendo sciencia que
falieceu rica Capital Federal o Dr. Claudino R. Ferreira dos
Santos, Prefeito desta Capital, e que seu corpo vem ser
sepultado nesta cidade, resolve conceder gratuitamente 10
metros quadradoes de. terreno no Ceiniterio Municipal para 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 Feveiro de 1917.
João Antonio Xavier.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 153
O Prefeito do Municipio tendo em vista o Art. 14 das
Di sposições, Per manentes da Lei orçamentaria ri. 469
de
28 de Outubro de 1916, que se acha em vigor, nomeia o
cidadão Luiz Ciruelos. pera cobrador da Secção cio Contencioso. percebendo Os. vencinentos d.e 1.:200$000 (um
conto e duzentos mil reis) annuaimente e mais a porcentagem de que trata o mesmo Art.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 10 de Janeiro
de 1917.

ACTO N. 156
O Prefeito do Munici!pio da Capital, usando das attribuições de seu cargo concede a Aristides de Oliveira ses
senta (60) dias de licença em prorogação da que lhe foi
concedida pelo Acto ri. 1.50, sem vencimentos, e, cm vista
do attestado medico exhibido em sua petição de 27 do
corrente, para tratar de sua saude.
Gabinete da Prefeitura de Curityba. em 27 de Feverejro de 1917.
João Antonio Xavier.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 154
O Prefeito do Municipio, usando das atribuições que
lhe confere o Art. 14 das J)isposieões -Perma,n'entes da Lei
orçamentaria ri. 469, em vigor, nomeia o cidadão Luciano

ACTO N. 157
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista o
acto ri. 81, de 26 de Maio de 1915, que nomeou interinamente o cidadão João Fagundes Barbosa para o cargo de
Fiscal de Obras, resolve mantel-o effectivamente no allu.
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(lido cargo, percebendo os vencimentos marcados pela lei
orçamentaria vigente.
Gabinete da Prefeitura de Curityb.a, em 27 de Fevereiro de 1917.
João Antonio Xavier.
1.

/
ACTO N. 158
O Prefeito do Municipio usando das attribuições de
seu cargo, concede á Feliciano Ribeiro noventa (90) dias
de ]icenç.a na forma da lei para tratamento de sua saude,
conforme atte.stado medico que exhibjo.

ACTO N. 162
O Prefeito do Municipio de Coritiba, uzando das attribuições de seu cargo s concede 30 trinta dias de ferias, ao
guarda fiscal á pé, Adriano Gar6ai dos Santos, na forma
da Lei. n. 226 de 22 de Janeiro, de 1908.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 8 de Maio de
1917.
João Antonio Xavier.

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 attribuições de seu cargo, determina que o senhor Antonio
José Fa.rracha, feitor geral, tome conta, dos materiaes existentes no Almoxarifado, conforme inventario procedido,
ficando Sol) sua guarda todo : serviço desse de'artamento,
sem prejuizo dos que lhe são inherentes do cargo que ora
occupa.
Gabinete da Prefeitura. 2 de Abril de. 1917.
João Antonio Xavier
1

ACTO N. 160
O Prefeito do Mun.iciipio de Coritiba, tendo em vista a
Lei n. 486 de 27 do corrente concede a Aristides de Oliveira um anno de licença sem vencimentos , para tratamento
de sua, saude conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura, de Coritiba, em 2 de Maio de
1917.
João Antonio Xavier

ACTO N. 161
O Prefeito do Municipio de Coritiba, uzando das attribuições de seu cargo, concede ao Sr. 2 0 Off1icial cio Contencioso, Alvaro de Andrade 30 dias de ferias na forma
da Lei.
Gabinete da Prefeituia de Coritiba, em 4 de Maio de
1917.
João Antonio Xavier.

•
ACTO N. 163
O Prefeito do Municipi. o da Capital, uando das suas
attribuições 'e tendo: em vista a vaga aberta pela aposen
tadoria do funecionario Manoel Augusto de Souza, aferidor desta municipalidade, resolve nome'aÍ- para o cargo de
aferidor o actual porteiro Luiz Ribeiro de An.dra.d .e e para o
lugar deste funccionario Tito Po .i:ssil, ajudante do Aferidor, percebend.o 'os vencimentos marcados na. Lei orçamentaria vigente.
Gabinete da Prefeitura de Goritiba, em 16 de Maio de
1917.
João Antonio Xavier.
ACTO N. 164
O Prefeito do Municipio da Capital, concede a Luciano Rocha Juni'or, 2° Officiiaj do Contencioso 30 dias de feria.s 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,

(31. li

ACTO N. 165
O Prefeito do Munãcipio da Capi tei, concede á Alvaro de Andrade, 2° Offieial do Contencioso, 20 dias de licença para tratamento de sua saude, conforme requereu.
Gabinete dia. Prefeitura de Coritiba, em 12 d .
e Junho
de 1917.
João Antonio Xavier.

1

1

II

ACTO N. 166
O Prefeito Municipal, tendo em vista as propostas
apresentadas pelos' Drs. Eduardo Leite Leal Ferreira e AIvaro Emilio de Cerque-ira Lima, e informação da Directoria de Hygjene do Estado e offcio do Exmo. Dr. Presidente, e considerando que a Lei Municipal n. 479 de 26 de
Abril do corrente anno, determinando, .a abertura de concurrencia para o arrendamento do Instituto Past,eur, dispoz, em seu Art. 3 0, qtt.
e esta Prefeitura entrasse em accordo com o Governo do Estado ai respeito da autor'isação contida no Art. 2 0 alina 6, das Disposições Permanentes da Lei orçamentaria estacloal; considerando, que,
em virtude do disposto na citada. Lei Municipal, esta Prefeitura convencionou com o Exmo. Sr. Dr. Presidente do
Estado, receber o Municipio :ai subvenção, de 600$000 mensaes, como auxilio ao instituto Pasteur, até que. o mesmo
Exm. o. Sr. decrete a reforma da Hygiene, passando então,
o referido estabelecimento para a 'administração do Estado; considerando que o instituto Pasteur deve ser mantido pelo Governo do Estado, porque os serviços deile dependentes interessam a toda a população, do Paraná e não
somente á do Municdpio; Considerando que se as circumstancias finaQlceira.s do Municipio, em Abril de 1916, não
comportando as dep 'ezas da manutenção do Instituto Pasteur, pelo modo então estabelecido, forçaram o arrendamento do mesmo como meio unico de no momento, não
desapparecer tão util serviço, todavia, é evidente que, arrendando não preenche elie o fim a que foi destinado, porque os arrendatarios, visando sóm.ente lucros, procuram
tirar do arrenclamnto o maior proveito ossivel; Considerando que este facto ficou cabalmente provado, porquanto até os proprios funccionarios municipaes, que necessitarain dos serviços do Instituto Pasteur, muito embo-

t

ra tivesse o Municipio despendido avultada quantia para
i]lstiaJlal-o, foram, na vigencia do arrendamento, obrigados a verdadeiros saerificios, em relação aos vencimentos
que percebem, para pagar aos arrendatarios; Considerando que surgiram reclamações de pessoas pobres, a quem
foi negado tratamento, a.pparecendo algumas dessas reclamações na imprensa diaria desta. Oapital; Considerndo
finalmente que estando o Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado autorisado, por disposição Legislativa, a decretar a
reforma clai Hygiene, poderá dia ser feita a qualquer momento, e neste caso, o arrendamento, por prazo certo ou
determinado, embaraçará a passagem do Instituto ao Estado, que é conveniente aos interesses M.uniciipaes, resolve, por aqueiles motivos, annullar a concurrencia, e, com
a subvenção concedida 'pelo Governo do Estado, manter
administra,tivamente o, referido instituto, como dè'partaincuto da Hygiene Municipal, até ulterior deliberação da
Çamara.
Gabinete da Prefeitura, 30 de Junho de 1917.
João Antonio Xavier.

-+.

ACTO N. 167
O Prefeito Municipal, tendo em vista que os guardas
Municip'aes Manoel Ferreira Junior, Luthegardes Ferreira.
da Costa, Jayme Benedicto Pereira e José Julio de Campos, uns devido a invalidez e outros ao modo de proceder
não podem bem desempenhar os cargos que occuam, resolve pol-os em dispibnibilidade, perebendo sórneiite os ordenados.
Gabinete da Prefeitura, 30 de Junho de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 168
O Prefeito do Mun,icipo, uzando das attribuições de
seu cargo, nomeia provisoriamente, o Pharmaceutico Municipal, Augusto Stellfcld, para auxiliar do Instituto Pasteur, com a gratificação de Rs. 50$000 (cincoenta mil reis)
mensaes, 'ajem do vencimento que percebe actualmente.
Gabinete da Prefeitura, cm 30 de Junho de 1917.
João Antonio Xavier.

-

ACTO N. 169
O Prefeito do M unicipio, por conveniencia do serviço
nomeia inter
inamente para guarda a pé o cidadão Abilio
Brandão, e para guarda montado o cidadão Salvador Dias
F ernandes, percebendo mais Rs. 20$000 (vinte mil reis)
mensaes alem do que já percebiam.
Gabinete da Prefeitura, 3 de Julho de 1917.

ACTO N. 173
O Prefeito do Municip.io da Capital, concede ao dactilographo da, Secretaria da Prefeitura, Targino Silva, 30
dias de ferias conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 11 de Julho
de 1917.

João Antonio Xavier.
)1

ACTO N. 170
O Prefe Íto dc. Municipio, tendo em vista o officio do
Sr. Dr. Director de Obras Municipjaes, sob n. 502 desta
data, que declara ter o cidadão Francisco Constantino,
e mpreiteiro da mac-ada.
misação da Avenida Iguassú, interrompido o serviço por mais de 20 dias, resolve rescindir o contracto firmado com o niesmo, em 24
de Maio de
1916.
Gabinete da Prefeitura, 5 de Julho de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 171
O Prefeito do Municp:io, resolve determinar ao Dr.
Alfredo de Assis Gonçalves, Director de Hygiene, para
pr. ovisorja.mente dirigir os serviços do Instituto Pasteur.
Gabinete da Prefeitura, 6 de Julho de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 172
O Prefeito do Municipio, sob proposta do Sr. Dr. Director de Hygi .ene resolve nomear
inte r inamente o cidadão José Pinto Novaes paraauxiliar do Instituto Pasteur
e a José Pererus .jn.e para, servente do mesmo Instituto, percebendo o 1° mensalmente R. 200$000 e o 2 0
Rs. 60$000 a
contar desta data.
Gabinete da Prefeitura, em 6 d .e Julho de 1917.
João Antonio Xavier.
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João Antonio Xavier.

ACTO N. 174
O Prefeito do Municipio da Capital, por oonveniencia
cio serviço resolve designar o guarda fiscal Vidal de Siqueira, para auxiliar do Fiscal Gera.] do Rocio e ao mesmo tempo elogial-o pelo bom procedimento no desempenho da commisSão de que foi encarregado.
Gabinete da Prefeitur g Municipal de Coritiba, em 16
de Julho de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 175
O Prefeito do Municipio da Capita,], uzando das attribiiições de seu cargo concede ao auxiliar interino da Directoria de Obras, Edmundo de Oliveira. Saporski tres
mezes de licença com dois terços 23 de seus vencimentos.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 17 dJulho
de ]..917.
João Antonio Xavier,

ACTO N. 176
O Prefeito do Municipio da Capital, uzando da auto'risação concedida no Art. 2° das Disposiç6es Permanentes
da Lei n. 469 de 29 de Outubro de 1916 resolve transferir
o fiscal dos inflanimaveis o auxiliar da fiscalisação. Bento Taborda Ribas, para auxiliar do Fiscal de Obras, e a
Antonio de Souza Azevedo para o lugar do primeiro, ambos com os vencimentos que percebem.
Gabinete d;af Prefeitura. de Coritiba, em 26 de Julho
de 1917.
João Antonio Xavier.

-
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ACTO N. 177
O Prefeito do Municipio da Capital, uzando das attribuições de seu cargo, resolve exonerar a pedido do cargo
de guarda fiscal o empregac10 Oswaldo Branco e nomeia
para o mesmo cargo o cidadão Pedro Gasparelio cm os
vencimentos marcados eni Lei, ficando designado zelador do P:o, Anasfacio de Barros para servir provisoria
mente no lugar de guardaia: pé enquanto dura.r a ausencia
dos guardas em disponibilidade, com o mesmo ordenado
que percebe actualmente.
Gabinete dat Prefeitura de Coritba, em 25 de Julho
de 1917.
João Antonio Xavier,

ACTO N. 178
O Prefeito do' Municipio da Capital, por conveniencia
de serviço designa o emprega.do extranunierario João
Amorico de Oláveira, para auxiliar da Directoria, de Obras
Muuici.p'aes em substituição ao licenciado. Edmundo Oliveira Saposki, ipercebeiid.o a gratificação que lhe competir.
Gabinete da Prefeitura de Corátiba, em 26 de Julho
de 1917.
João Antonio Xavier..

1

65
ACTO N.180
O Prefeito do Municpio da C'aipitl, concede ao auxiliar da ins;pectoria de Vihiculos, Jeremias Prestes Brà.nco, 30 dias de ferias conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura de Goritiba.., em 30 de Julho
de 1917.
João Antonio Xavier.
..

L:' :.':

ACTO N. 181
O Prefeito do Municipio da Capital, uzando das attribuições de seu cargo, nomeia para o lugar de guarda montado o cidadão Sr. Miguel Babbi, pela vaga; do guarda aposentado Eduardo Eleuterio da. Silva, percebendo o nomeiado os vencimentos marcados na. Lei orçamento.
Gabinete da Prefeiturai de Coritiba. em 16 de Agosto
de 1917.
João Antonio Xavier.
ACTO N. 182
O Prefeito do Municipio da Capital, uzando das attribuições de seu cargo, concede ao empregado dactilogra.pho da Secretaria d;ai Prefeitura. Targino Silva. 30 dias de
licença.' para tratamento de sua. saude conforme requereu,
contando-se de 11 do corrente em diante.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 22 de Agosto
de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 179
O Prefeito do Municipio da CapiitaI, uzando das attribuições de seu cargo nomeia para o cargo de Inspector de
Vihiuios o cidadão Bernardo Sab.ath, em substituição ao
empregado Getultio Requião, por ter sido nomeado pelo
Governo do Estado, para o cargo de Porteiro do Congresso
tadoal.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 28 de Julho
de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 183
O Prefeito do Municipio dai Capital, uzando das attribuições de seu cargo conferido pelo Art. ii. 2 das Disposições Permanentes da Lei . 450 de .28 de Outubro ' do
anuo passado, resolve designar prqvisoriamente o fiscal
Geral, sr. Arthur vou Meien, para ex'e'rcr o lugar de 20
official da Directoria! de Obras Municipaes, com os vencimentos que actualmente percebe, excepto a gratificação
para locomoção; e o 2° official Carlos Antonio de Azeve.
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ACTO N. 187
O Prefeito do Municijpio da Capital, uzondo das' attr
buições de seu: cargo concede 50 auxiliar da Inspectoria
de Vehiculos Jeremias Prestes Branco, sessenta ('60) dias
de licença para tratamento de sua saude conforme requereu.

do para o lugar de Fiscal Geral com os vencimentos de' seu
cargo e mais a gratificação para locomoç5o, ficando o P
como auxiliar cia 1)irectoria, do r1lheso1ro e Contabilidade,.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 23 de Agosto
de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 184
O Prefeito do Municiplo da Capital, attendendo o requerido 'pelo pharniaceutico dn. Directoria de }-Iygi'ene.,
Augusto Stelfc'ld. concede ao mesmo a exoneração do cargo conforme solicitou, ficando designado •o empregado. Sr.
Oscar dos Santos, addido na Directoria de Obras, para.
servir como auxiliar e.torkpturario da Directoria. de Hygiene. percebendo os vencimentos de Rs. 150$000, mensalmente.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba. em 24 de Agosto
de 1911.
João Antonio Vavier,

ACTO N. 185
O Prefeito do Municipio da Capital, uzai]do das attribuições de seu cargo concede a. Anselmo de Iiima, guarda
fiscal, trinta (30) dias de ferias de. accordo com a Lei.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba. em 31 de Agosto
de 1917.
João Antonio Xavier.
o
ACTO N. 186
O Prefeito do Munici'io da Capital, tendo em vista o
requerimento do guarda, fiscal a'pé. Sebastiã,o Ve.11oso:, solicitando sua :alposentadoria, resolve desligal-o do serviço
para todos os effeitos.
Gabinete cia Prefeitura 1\Inicipa1 de Coritil'a em 31
de Agosto de 1917.
João Antonio Xavier.

Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 1 de Setem1,ro de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N.188
O Prefeito do Municipio dai Capital, uzando das attribuições de–seu cargo concede a Antonio Manoel da Silva,
encarregado da Estatistica Municipal, trinta dias de ferias
de accordo com a Lei.
Gabinete da Prefeiutra Municipal de Coritiba, em 4
Setembro de 1917.
João Antonio Xavier,
[
ACTO N. 189
O Prefeito do Municipio dai Capital, attendendo o pedido do dactilographo interino da Secretaria da Prefeitura, Tarjino Silva, concede. ao mesmo a demissão do cargo
conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, em 12 de Setembro de 1917.

ACTO N. 190
O Prefeito do Municipio usando das attribuições de
seu cargo nomeia para o cargo de guarda fisca,I o cidadão Francisco Fernandes !pazo, encarregado doi serviço
de pégai de cãe, percebendo os vencimentos marcados na
Lei.
Gabinete da Prefeitura. de Curityba, em 1. o de Outubro
de 1917.
João Antonio Xavier,

ô

- ACTO N. 191
O Prefeito do Muii-icipio, usando das attribuições de
seu cargo concede a Urbano Gracia Filho : fiscal d ,ot Rocio,
trita (30) dias de ferias, de accordo com a Lei.
Gabinete da Prefetura de Curifyba, em 3 de Outubro
de- 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N 192
O Prefeito do Mllfl i ciPiO, usando das attribuições de
seu cargo concede á Bonifaci'o de Siqueira, guarda. fiscal,
trinta (30) dias de ferias, de aceordo com a Lei.
Gabinete da. Prefeitura de Corit-iba, -em 5-de Outubro
de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 193
O Prefeito do Munic'iipio da Capital por co-nveniencia,
dos serviços remove para o cargo de Fiscal Geral o empregado João Fagundes Borb-osa,. para o l'o-gar deste, o
funccionario l3ern'a:rdino Cunha, ficando dispensado do logar de fiscal que occupa provisoriamente o funccionario
Carlos de Azevedo, que passará a exercer as funcções de
seu cargo na Director-ia do Thezouro e Contabilidade.
Gabinete dia Prefeitura de Coritiba, em 11 de Outubro.
de1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 194
O Prefeito do Municipio da Capital : concede ao empregado Edmundo de Oliveira Saporski, tres (3) mezes de
licença sem vencimentos, em prorogação a que lhe foi concedida, em 17 de Julho ultimo;
Gabinete da Prefeitura de Coritiba em 15 de Outubro
de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 195
.0 Prefeito do Municipio concede ao- 2 0 Off.icial do
Thezouro e Contabilidade, Manoel Vaz Lobo, 30 (trinta)
dias de ferias, conforma requereu.
Gabinete da, Prefeitura de Coritiba, em 24 de Outubro
de 1917.
João Antonio Xavier.
-

I X
ACTO N. 196
O Prefeito do Municipio, dee-trmina que os guardas
fiscaes Ianoel Ferreira Junior e Luthegardes Ferreira dia:
Costa, que se achavam em disponibilidade, passem a exercer as suas funcções, contando-se o- exercicio do primeiro
desde 15 do mez ultimo e do segundo a contar de primeiro do corrente mez em diante.
Gabinete cia Prefeitura de Coritiba, em 3 de- N-oven1bro de 1917.
João Antonio Xavier.
--

-

ACTO N. 197
O Prefeito do Municipio por conveniencia do serviço
designa; o funceiona-rioI Jeremias Prestes Branco piaria. provisoriarnente auxiliar os serviços da Directoria do Thezouro e Contabilidade.
Gabinete da- Prefeitura de Coritiba, em 3 de Novembro de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 198
O Prefeito do Municipio- da Capital, usando das attribuições de seu cargo e tendo em vista seu requerimento e
attestado medico que exhibio concede ao 2° official do'
Contencioso Luciano Rocha Junior, traz (3) mezes de licença, na forma da Lei, par-a tratamento de sua saude.
Gabinete da Prefeitura de Curityb'a, em 30 de Novembro de 1917.
João Antonio Xavier,

-71•
ACTO N. 1 .99
ACTO N. 202
O Prêfeito do Municipio da Capital uzando das attri-JPrefeito co Mtïnieipio tendo em vista o orçamento
buições de seu cargo, nomeia, os empregados, Fran c isco decretado pelo Poder Legislativo Municipal e verificando
Guedes Chagas, João Octaviano Pichet •e Carlos Antonio
.
..
que no mesmo deixou de ser determinada a. verba para fásde Azevedo, para em commissão procederem aoi lançamencalisação do leite, e considerando que esse serviçoi não p óto dos impostos de Comm'ercj . o e Officinas do Quadro! Urde ficar suspenso, trazendo esse facto graves 'abusos por
bano; 'Arthur Ribeiro. de Macedo e Urbano Gracia Filho .
parte dos fornecedores de leite a população desta Capital,
para o commercio do Rocio; Silfredo Pedroza, Antonio
resolve manter aqueile serviço correndo as depezas pela
Herderico da Costa e Lufridc Cabra!, para os lançamentos .
.
verba Eventua,e.s do orçamento a vigorar no exeroicia de
dos impostos da Taxa Sanitaria, e Viação; Dr. Adriano
1918.
Goulin auxiliado pelos empregados Arthur Marques da
Gabinete da Prefeitura, de C'oritiba, 31 .de Dezembro
Silva e Bernardino Cunho, para procederem o lançamento
.
de 1917.
dos impostos de . calçamento, terrenos não edificados., muJoão Antonio Xavier.
ros, frentes não revestidas e não concluidas, e de platibandas cujos lançamentos serão feitos fora d : a'horas do expediente commum, pari sua cobrança no exerciejo vindouro,
percebendo 'as cornmissões a gratificações que lhes srão
.arbitradas em tempo opportuno.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 3 de
Dezembro de 1917.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 200
O Prefejtp do Munici.pio, concede ao auxiliar da Fiscalisação de Obras Municip:aes, Bento M. R. Taborda, (30)
trinta dias de ferias na. forma da Lei 226 de 22 de janeiro.
de 190.
Gabinete da. Prefeitura de Curityba, em 3 de Dezembro de 1917.
•João Antonio Xavier.

ACTO N. 201
O Prefeito do Municipio determina que o guarda fiscal montado, que se achava em d i sponibilidade, Jayme
Benedicto Pereira. passe a exercer as funcções de seu cargo de P de Jane j r.o em diante,, ficando dsiguado para auxiliar do Sr. Fiscal do Rocio.
Gabinete da Prefeitura de Coritiba, 31 dó Dezembro

de 1.917.

João Antonio Xavier.

-
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de 24 de Janeiro de 1917--Mandando cobrar as certidões
negativas
3
N. 472
de 24 de Janeiro de l917—Transferindo o sorteio de
apolices .......................
4
N. 473 de 25 de Janeiro de 1917— Manda fazer o abatimento
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to de Luiz Liruelos ...........
de 24 de Janeiro de 1917—Manda abonar procentagem
52
á Tristão de Miranda, Administrador do Cemiterio . .
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52
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de 22 de Maio do 1917—Suprime o cargo de Ajudante
7,4-;o.........
do Aferidor.............
a
rI 1917—Abre credito extraordinario para
pagamento á João Fágundes Barbosa. ......53
de 16 de Agosto de 1917—Aposentando o guarda Eduardo Eleuterio da Silva ...............53
de 23 de Agosto de 1917—Abrindo credito extraordinario de 1:517$791 para pagamento dos aposentados Manoel
53
Augusto de Souza e Eduardo E da Silva . . . . . .
de 24 de Agosto de 1917—Suprime o cargo de pharma54
. .
cou0co da Directoria de Hygiene . . . . . .
de lo Outubro de 1917—Aposenta o guarda Sebastião
Valioso .....................
de 21. de Novembro de 1917 -Marcando ápoça de paga
mento para 1918..............
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Franklin S. Jardim .............55
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de 10 de Janeiro de 1917—Nomeia Luiz Ciruelos cobrador do Contencioso .............
de 10 de Janeiro de 1917—Nomeia Luciano Rocha Junior, 2.0 Official do Contencioso . . . . . . . . .
57
de 12 de Fevereiro de 1917—Conced. terreno no Cemiterio para sepultura do dr. Claudino E. Ferreira dos Santos
57
de 12 de Fevereiro de 1917—Concede GO dias de licença
57
em prorogação á Aristides de Oliveira..... . .
de 27 de Fevereiro de 1917 Nomeia effectiva João F.
Barbosa, no corgo de Fiscal de Obras . . . . . . .
57
de 13 de Março de 1917 —Concedo 90 dias de licença á
Feliciano Ribeiro ...............58
de 2 de Abril de 1917 Incumbe Antonio José Farracha,
para tomar conta do Almoxarifado .........58
de 2 de Maio de 1917—Concede una anuo de licença á.
Aristides de Oliveira .............58
de 4 de Maio de 1917 Concede ferias á Alvaro de Au..............
drade. . .
59
de 8 de Maio de 1917—Concede Ferias do guarda Adriano Garcia dos Santos .............59
de 16 de Maio de 1917—Nomeia Luiz Ribeiro de Audrade, para o cargo de Aferidor, e Tito Pospissil para Porteiro .................59
de 4 de Junho de 1917—Concede ferias a Luciano Rocha
Junio....................59
de 12 de Junho de 1717 - Concede licença
a Alvaro de
60
Andrade. . . . . .
. . . . . . . . . .
de 30 de Junho de 1917 Annulando a concurrencia dos
serviços do Instituto Pasteur ..........
60
de 30 de Junho de 1917—Põe em disponibilidade diversos
guarias ................61
de 30 de Junho de 1917—Nomeia Augusto Stellfeld, pliarmaceutico, para auxiliar do Instituto Pasteur.
61
de 3 de Julho de 1917— Nomeia Abilio Brandão para
............62
guarda montado
de 5 de Julho de 1947—Rescinde o contracto de Francisco Constantino ...............62
de de Julho de 1917. Determina ao Director de Hygiene, para dirigir o Instituto; l'astãur ........ 62
de 6 de Ju!ho de 1917—Nomeia José Pinto Novaes para
auxiliar do lustítuto Pasteur ..........62
de 11 de Julho de 1917—Concede ferias a Tarjino Silva
63
de IS de Julho de 1917—Designa o fiscal Vidal de Siqueira para auxiliar do fiscal geral do Rocio ......53
de 17 de Julho de 1917—Concede 3 mexes de licença a
Edmundo Saporski . . . . - .....63
de 25 de Julho de 1917 Transfere Bento Taborda para
auxiliar da Directoria de Obras e Antonio de Souza Azevedo para auxiliar da fiscalisação.........63
de 25 de Julho de 1917—Exonera a pedido o guarda fiscal Oswaldo Branco e nomeia a Pedro Gasparello. . .
134
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N. 178 de deJulho de 1917—Designa o empregado João Americo de Oliveira para auxiliar da Directoria de Obas.
N. 179 de 28 de Julho de 1917 —Nomeia Fernando Sabatk para
Inspector de Vehieulos ............
de 30 de Julho de 1917 - Concede ferias 4 Jeremias PresN. 180
tes Branco .................
de 16 de Agosto de 1917—Nomeia . Miguel Baby, para
N. 181
guarda fiscal .................
de 22 de Agosto de 1917 Concede licença aTarjino Silva
N. 182
N. 183 de 23 de Agosto de 1917 . -Designa Arthur vou Meiin,
para o serviço de 2 0 Official da Directoria de Otras e
Carlos de Azevedo para o logar de fiscal geral. .
N. 184 de 24 de Agosto de 1917—Concede exoneração a Agusto
Stellfeld o designa Oscar Branco para auxiliar da hygiene.
N. 185 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 SeN. 186
bastião Veiloso, do serviço por ter requerido aposentadoria.
de 1° de Setembro. 1917—Concede 60 dias de licença a
N. 187
Jeremias Prestes Branco ...........
de 4 de Setembro de 1917—Concede ferias a Antonio
N. 188
Manoel da Silva ...............
N. 189 de 12 de Setembro de 1917—Concede exoneração a Tarjino Silva ..............
N. 190 de 1° de Outubro de 1917 Nomeia Francisco Josê Fernandes para guarda fis:al...........
N. 191 de 3 de Outubro de 1917—ConcQde ferias a Urbano Grãeia Filho.................
N. 192
de 5 de Outubro de 1917 -Concede ferias a Bonifacio de
.Siqueira ...................
N. 193 de 11 de Outubro de 1917—Remove João F Barbosa
para fiscal geral e para o logar daqu alie Francisco Bernardino Cunha ................
N. 194 de 15 de Outubro do 1917 Concede 3 mezes em prorogaçiio a Edmundo Saporski . . . . . . ... . . . .
N. 195 de 24 de Outubro de 1917— Concede ferias a Manonel
'f az Lobo ................
N. 196 de 3 de Novembro de 1917—Determina aos gnardas Manoel Ferreira Junior e Luthegardes Costa, passem a assumir os seus cargos
N. 197 de 3 de Novembro de 1917—Designa Jeremias Prestes
Branco para o serviço da Directoria do Thezouro e Contabilidade . . . . . . . . . . . . . .
N. 198 de 30 de Novembro de 1917—Concede 3 mezes de licença a Luciano Rocha Junior . . . . . . . . . . .
N. 199 de 3 de Dezembro de 1917— Nomeia as commissõe de
lançamentos. .
N. 200 de 3 de Dezembro de 1917 - Concede ferias á Bento
Taborda .................
N. 201 de 31 de Dezembro de 1917—Manda assumir o cargo o
guarda Jayme B. Pereira ............
N. 202 de 31 de Dezembro de 1917—Mantem o serviço de fiscalisação do leite.
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LEIS
LEI N. 497

A Camara Municipal de Curityb, decretou e eu saneciono a lei seguinte:
Art. 1.° Fica o Prefeito autorisado a pagar em
apolices ao Snrs. Maderna & Boni, a importancia de Rs.
890$000 (intocentos e noventa mil reis ) em pagamento
de serviços prestados á. Commissão de 'Ie1liorarnentos.
Revogam-se ao disposições cm contrario.
Art.. 2.
GabinD..te da lrefeiura Municipal de Curityb .a, em 17
de Janeiro de 1918.

João. Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da l'refeitura Municipal de
Curityba, em 17 de, Janeiro de 1917.

Claro Cordeiro—Secretario.

LEI N. 48

ii

A Camara Municipal de Curityba, decretou e eu saneciono a lei segiiiinte
Art. 1.0 Fica o Prefeito autorisado a entrar *em
accordo com o •Snr. Otto- Schlenker, afim de concederlhe a- 1ndemríisação que julgar justa pelos prejuízos causados no seu predio pelo novo: alinhamento da Praça Municipal.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete 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 1918.
Claro Cordeiro - Secretario.

—5--

• 1.
-

LEI. N. 400

À Ctmara Municipal de Curit.yba, decretou e eu sanecioflO a lei seguinte
Art. 1.0 • Ti - o Prefeito autorisado a transIerir para
o GcvernO do Estado, os serviços e encargos afleEtbs ao
Instituto Pasteure todo ou parte, que julgar conveniente
ios nheenteS á Directoria de Hygiene Municipal.
Art. 2.° Revogam-Se as_ dis16siçõeS em. contrario.
Gabinete da'Preieitura Municipal de Curityba,' em 22
.
jde Janeiro de 1918.
/.

.

t

João An.tdiiíO .Xavier.

LEI N.'SOr
a'ra Municipal deCurityba dccretoú- eu, sane1 A'
cioiiô áli seguinte :•Art. Unico Fica o Prelbito aptorisa(O a permittir
que Ricardo .Jerk, construa um galpão para •esp.ecta&lIoS
puhlicos, d rua Barão do Rio Branco, esquina da rui' Loureiro, sem a exigencia da L'i, uma ve que. o interessado
se obriguç a construiPo para dentro do alinhamen to, a lealtura regulai
vantar o muro da frente e lados
a demolir o galpão no piaso de 2 an.nos; revogadas 'as..
disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 25
.
de Janeiro de 1918-

João Ai,tõni:o Xavier.

..1?ublicada ia Secretaria daPrefeilura Municipal. de
.
Cnrityba, em 22 de Janeiro de 1918.

• Publicada na : Sce;retaria da Preeutór . MunicipaL de
Curityba, -cm , 25 de Janeiro de 19t8.
'Claro Cordeiro'--- Sbcr-etario.

Clarà Cordeiro —Secretario.

LEIN..502
LEI N. 500-.
•

-

A Canara Municipal de Curityba,.decretOU e eu saneeiono:. a :1e egiiinte:
Fica°oPreeito autoriSa(l'O a emittir apoli•
ML 1.0
ees'-da .divida publica muniCipal 'até a quantia de .. . .
400:000$000 (qutroeentÓs cOntos de reis).
Art 2.° As apolices da preseil t e emissão servirão
exclusivamente ptra deposito, em garantia da operação de
crditO; i aUtOrisada.Pe5L eis ris. 4-57 de 29 de Abril de
1916.e 496 de 3 de NoernrO de 1911, no devendo ser,
posta em eirculição
ie1a Lei
Art. 3°. .A . pr.esent. e emissão stã regulada
Sf osiçôe S em
n: 228 de.I° de 0.ututro de 1908 e demais di
•

--.-

Art. 4.° Revogam-si as d i sposições. em contrario.
Gabiiiête da Preleiturá Municipal de °Curityba, em 22
. ..
Janiro . .,d.e ., 19,18..

.ijb]icada ia Secretaria d. 1?releitra:MufliciP,al , de Curityba, em 22 de Janeiro de 1918
.. - Claro Co rdnirO - Seeretaviõ.'
:.
•.

A 'Camara. Municipal de Cunt\ ba, decretou e eu anc
.
.'•
cionoa lei ségpinte :Art. Unico). Fica o Prefeito autorisado a entriir -em'
cor(lo com o cidadão Olympio.-de. á Sottomaior, , io sendeiúiit parbe do
tido de lhe ser dispensado opagaento
rn
imposto de calçamento, como compensação aoSpreUiZ0s qiÍeL;
solfreu nos seus prédios com o novo alinhamento da rua
Ignacio Liistosa; Revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Cuil.yba, em 25
.
dc -J-ane'iro dë 1.918. .
•
•
'João Aito,zio Xa:vier.
Publicada na Secretariada Prefeitura Municipald°
.
Curit.y,ba,, em 25 de Janeiro de 1918.
Clai o Cordeiro - Secictario
•

João Antonio Xavier

.1.,.I..

•

• LEI N.. 503:

A -Camara M Lj i i icipaV. de Curlt\ba, decretou e eu sane
'
-.
, •'
clono T a lei segnint :
Art. 1 .0 •. Fica o Prefeito antorisado a eoncedet::
• Antonio Chesi &Cia, isenção cio ii'npost.o municipaes Pe l o prasô de 3 arinos, parao estabelcimefltOde11 èdinha
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-6economica, obrigando-se os concessionarios mediante termo
assignaio na, Prefeitura, a não cobrar por uma r'feiç5u,
mais de $400 ( quatrocentos reis).
Revogam-se as disposições em contrario.
Art. 2.°
Gabinete da l're!eitura Municipal ie Curit.yba. em 25
de Janeiro de 1918.

João Antonio Xavicr.

Publicada na Secretaria da Prefaitura Municipal do
Curityba em 25 de Janeiro de 1918.
Claro Cordeiro —Secretario.
LEI N. 504
A Camara Municipal de Curityba, decretou e eu saneciono a lei seguinte
Art. Unico Fica concedida á verba «Exercicios Fuidos» . da Prefeitura a credito de Rs. 3:229$428, para paga
mento do saldo das subvenções verificado até fim de
Dezembro de 1916 e a que -tem direito a Federação Espirita
do Paraná; Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 25
de Janeiro de 1918.

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, eni 25 de Janeiro de 1918.
Claro Cordeiro - Secretario.
LEI N. 505
A Carnaia Municipal de Curityba, decretou d eu sancciono a lei seguinte
Art. 1 0. Passa a denominar-se «Dr. Claudino dos
Santos» a rua que vae da praça Coronel Enéas á praça
«Dr. Faria Sobrinho».
§ unico. Fica autorisada a Prefeitura a abrir credito
necessario para a execução desta lei.
Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete daPnfeitura Municipl de Curityba, em l9do
Abril do 1918.

João. Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, em 19 de Abril de 1918Claro Cordeiro—Secretario

.1
ç

LEI N. 506
A C:unara Municipal dá Curityba, decretou e eu saneciono a lei seguinte
Ait. . Durante o estado de guerra do Brazil, todos
os empregados mullicipaes incluidos nas fileiras do Exercito, cru virtude tio Soi-tio Militar, serão considerados licenciados, com direto á percepção de metade de seus encimentOs, ficando a outra metade para quem os substituir,
caso seja necessarto.
-Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 19 de
Abril de 1918.

João Antonio Xavicr

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitba em 19 de Abril de 1918.

Claro Cordeiro_Secretario

LEI N. 507
A Camara Muuicipal (te Curityba decretou e eu saneciono a lei seguinte
Art. 1. O imposto sobre casas sem platibandas ou
calhas situadas em ruas calçadas ou mac-adamisadas, a que
se refere o art. 10 da Lei n. 469 de 28 de Outubro dé 1916,
fica reduzido a Rs. 2,5500 por metro Imear de frente.
§ unico. Desta data em diánte fica probibiba a construcção de novas calhas nos beirae8 dos telhados.
Art. 2. Revogam se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba em 23
de Abril de 1918.

João Antonio Xavier

Publicada ná Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, em 23 de .Abril (te 1918.

Claro Cordeiro—Secretario.
LEI N. 508
A Camara Municipal de Curityba, decretou e eu sanaciono a. lei seguiite.:
Art. 1.0 A Taxa Sanitaria passa a denominar-se Taxa
de Limpeza Particular.

Art.. 2.° Os terrenos de' curta de data ou dominio,
que forem expedidas em subs1itaiç.Io ás de foro, não poderão ser alienadas por qualquer das formas pc.rmittidas em
direito ou mesmo transmitI-idas por sucCeSSão para os nomes de novos adquirentes, sem que sean1 feitas a inscripão e apostila perante a Prefeitura Municipal, ficando estes actos, respectivaíiente, sujeitas aos pagamentos, a que
se referem os ns. .54, 55, 56 e 22, 23, 24 e 25 do § 24 da
actual Tabelia de impostos.
Art.3.° O resgate lar se-lia aprcst'ntando o interessado á Prefeitura Municipal, requerimento instruido coma
a carta de aforamento, prova de estar quite com o municipo e planta do terreno, se houver.
§ Unico - Quando honver excesso de terreno deverá
o requerente pagar a differenta do foro desde a data da
expedição do titulo e, no caso de falta, deverá ser deduzida a dilferença.
Art. 4.0 Aos infractores do disposto no Art. 20 poderá a Prefeitura impor multas cio Rs. 1006000 a Rs....
2:0006000.
Art. 5. o Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipel de Curityba, cru 23
do Abril de 1918.

Art. 2 ° - O limite para a isempçãO da Taxa de Limpeza Particular, a que se refere a Lei n. 396 de 3 de Novembro de 1913, fica reduzida a Rs. 240$000; Revogadas
as disposições em contrario.
Gabinete cia Prefeitura Municipal de Curityba, em 23
de Abril de 1918.

João iinonzo

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, cm 23 de Abril de 1918Claro Cordeiro - Secretario.
LEI N.509
A Camara Municipal de Curytiba, ddcretou e eu saneciono a lei seguinte:
Art. Unieo.—O imposto sobro terrenos não edificados da terceira zona da cidade, fica reduzido a Rs. 150
reis annuneS por metros corrente de frente; revogadas as
disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 23
de Abril de , 1918-

João Antonio Xavier

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, em 23 deAbril de 1918..
ordeiro. Secretario.
Claro C—

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal. de
Curityba, em 23 de Abril 1918.

LEI N. 510

Claro Cordeiro - Secretario.

A Camara Municipal de Curityba, decretou e eu saneciono a lei seguinte:
Os foreiros de terrenos situados no QuaArt. 1. 0
dro Urbano da cidade e dos terrenos já divididos em lotes,
a elie 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 e adquirir o
dominio pleno dos mesmos terrenos, pagando de uma só
vez e adiantadamente vinte pensões annuaeS.
§ Unico O mesmo direito cabe aos foreiros que,
não tendo completado o prazo de que trata este artigo, pavez tantas pensões annuaeS, quantas -f ogarem de uma SÓ
rmn necesSarias para prefazer o
da data de aforamento.

LEI N. 511

pdo1L

....... .

19.

A Cumara Municipal de Curityba, decretou e. eu saneciono a lei seguinte:
Art. 1. 0 Fica. o Prefeito autorisado a pagar ao Sr.
Dr. Francisco de Azevedo Macedo, a quantia de lIs.
3:0006000, (Treis contos de reis) pela confeeço do Codigo de Posturas Muniepaes, mandado orga.nisar pela Camara Municipal, abrindo para tal fim os necessarios creditos;
revogam-se as disposições em contrario.
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Gabinete' (la Prefeitura Municipal de Curiyba, em 23
de Abril de 1918.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Cortiha, erh 26
de Abril do 1918.

João

Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da, Prefeitura Municipal de
Curityba, em 23 de Abril de 1918.
Claro Cordeiro —Secretario.

LEI

512

A Camara Municipal de Curityba decretou e eu sancciono a lei seguinte:
Art. imico. Os proprietarios de predios ou terrenos,
que houverem pago, ou pagarêm o calçamento de suas
frentes nas condições dos Arts. '2. § unico e Art. 3. da Lei
n.455 de 29 de Abril de 1916, além da isenção de impos
to de que já gozam, ficarão sujeitos- respectivamente, por
mais 15 e20 anns somente ao pagamento da Taxa de
Conservação, creadi pela Lei n. 469 de 28 do Outubro de
1916, a qual llõ-O pderá ser elevada a mais de 200 réis por
metros quadrados de calçamento a parailelipipedos e iOO
reis por metro quadrado de calçamento a mac-adam ; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 23
de Abril de 1918,
João

Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, em 23 de Abril de 1918.

Claro Cordeiro—Secretario.

LEI N. 513
A Camara Municipal de Curityba decretou e eu' saneciono a Lei seguinte:
Art. P. Fica o Prefeito autorisado a fazer os serviços
necessarios e a entrar em accordo com a Fiscalisaço 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,
alèm da uzinada Luz Electrica, de forma a dar suíficiënte
escoamento ás aguas do Rio Bolem •e as do Rio Juvevê
revogadas as disposições em contrario.

João

Antonio Xavier

Publicada na - Secretaria da.Prefeitura Municipal de
Curityba, çm 26 de Abril de 1018.
Claro Cordeiro. -- Secretario.
LEI N. 514
A Carnara Municipal de Curityba, decretou e eu saneciono a lei seguinte
Art. 1 . 0 Fica o Prefeito autorisado a entrar em accordo com o governo do Estado e com a Inspectoria da
Guarda Nocturna da Capital, com o fim de ser a mesma melhordda, ficando sob a direcção.. de uma Directoria, eleita
pela forma mais conveniente, e fiscalisada pelo Governo e
Prefeitura Municipal.
Art. 20 Fica creada a taxa especial, dono minada
de policia, de Rs. 5$000 mensaes para os Bancos, proprietarios das casas commerciaes e fabricas de 1.a ordem; Rs.
3$000 para os proprietai'ios das casas commerciaes e fabricas de 2.. ordem ; e Es. 1$500 sobre os moradores das caas particulares, 'situadas no quadro urbano, sendd o produeto desta contribuição exclusivamnente destinada a manutenção da Guarda Nocturna, e ficando extinctas as contribuições particular que está actualmente cobrando.
Art. 3 . 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 26
doAbtil de 1918.
João

Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria ria Prefeitura Municipal de
Curityba, em 26 de Abril de 1918Claro Cordeiro - Secretario.
LEI N. 515
A Camara Municipal de Curityba, decretou e eu saneciono a lei seguinte
Art. 1. 0 Os contribuintes que não pagarem os im-.
postosnas. epochas- fixadas pela Prefeitura Municipal, ficam
sujeitos às multas de '10, 20 e 3010 sobre, a importancia
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dos' impostos devidos e 1)c10 primeiro. s,eundo e terceiro
mez de. móra, respectivarnente.,
- § Unico -A Prefeitura deverá publicar editaes a ,-visando aepoçha do pagamento, sem e, com multa e findo o
terceiro mez de prazo, procederá a cobrança executiva dos
impostos com multas, não podendo estas em caso algum
ser dispensadas.
.
.
Art. 2.° Ré ógam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prcfeitura . .Municipal de Curityba, em 20
de Julho de 1918.
João Antonio Xavjer.Públicada na Secretaria' da Prefeitura Muic.ipai de
Curityb.a., em 20 de Julho-, de 1918.

Claro Cordeiro - Secrétaio.

LEI N. 516

-

A C q mara Municipal de Curityba, decretou e eu snc'
cioiío ale'i seguinte:
ÂrL.1.0 A Prefeitura fica autorisada a entrar em
accofdo com a. Universidade do Paraná, afim de lhe ser paga por saldo, a metade das cónèignações vencidas, e
que constam dos 'orçamentos de 1914 e 1916, a favor da
Maternidade: do Paran , deduzi daairnl)ortaJlcia já recebida
pela Universidade. .
.
.
.
Art: '2,0.. Rëvogam-se as.disposíções em coutrarjo.
Gabinete.da Prefeitura 'Municipal de Coritiba, em 20
deJullró 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 Municipald-e Curitybâ, decretou e eu sanc-ciono a lei' segtlinte.
Art. -Unico - As Praças .n. IX nTo terrenos de Joaq.uim Costa e o Parque entre as ruas Ivahy, Brigadeiro
• Franco, Buenos Ayres,e Bandeirantes; passam a.sc denominar Praça D. Luiz de Souza e Parque .Affonso Botelho;
as avenidas ns. 4, 5, 6 e 8 todas nos terrenos de Joaquim
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Cota, a'uas n. 7 a jatir de Castro Alves,aqiíe :fia
entre o Passeio Publico e os terrenos de .Alvaro"Naci-iiento;àyua ,Gua r ra, cxiteiite no Prdõ á .ruá n. 2 iJé'va
ter á 'Vilia Guayra, a de n. 1 paralelia á iu 'a Itararea
segunda: rua pa.ralëlla" á 'Padre Agostinho, passam resjectivameutõ, ,a se denuminar Ruás '- 'Guárda %ÇàT Liistøza,
Estevão' Bayão, Candido Xavièr, Capitão..Carneiro,;Lbbõy
Bruio Filgucra,. Ténene ManoeL Felix, Frauc'isco Nunes,
'Saint-Hilair, Tinguys e Julia Waidcriey;. Revogadas as
disposições em contrario.--v
Gabinete-da Prefeitura Municipal de Curityba, em 22
de Julho de
João Antonio Xavier.
Publicada na Secictaria da Priiturà ;Mun'iciI de
Curityba, em 22 de Julho de 1918.
Claro . Cordeir-o. - Secmtário.
•'
.
.. LEI 'N. '518.
A Carnara. Municipal de Curitba,,decrctoo êui s-1
cidno a Lei sguinte
'
1
Art. 1: ---- Fica o , Prefeito autõrisado 'áabrif concur
rencia publica para o ,urcndamcnto dos ser iços de lam
leza Publica e Particular.
Tjnico.—A - Prefeitúra -publicará edita'! bha.riian-d'ó
concur'rentes pelo prazo 'de 30 dias, no qual constará as condições do contracto.
.
Art. 2.- - As obrigaçõs - ôntractuaes nesse .arren-'
damento serão formuladas pela j?refeitura da maneira que-julgar mais conveniente.
A.t 3 - Revogam-se as dispo siçoes em contrario
Gabinete da Prefeitura Municipal' d .0 tiyba eu
de 'Julho de 1 .918.
- •.
•"
. :-João Antonio Xavier: -. ..: Publicada na Secretaria da Prefeitura- -Municipa1 ;e - - Curityba. em -25 de julho de 1918.
.. -

-

'

Claro Cordeiro.—Secretario.,,
LEI

N.51
.-ACrnara Muniipglde Cuityja., decretou e eu sanociono a lei següinte
•Art. Unico -Fica approvado o ácto do Prfoitó res- -.
- tab'elecend os ' encirnentos consigbados na lei n. 18 de 20
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de Outubro de 1800 para o cargo de Director de Hygiene
Municipal; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura . Municipal deCurityba., em 25
da Jullio'de 1918.
João. A'nÍonio Xavier.
Publicada na Secretaria da- Prefeitura Municipal de
Curityba,, em 25 de Julho de 1918.
-Claro Cordeiro. - Secretario.

LEI N. 520
A Carna.ra Municipal de Curityba, decretou e eu saneciono a lei seguinte:
- ArtlJnico. - Fica estabelecido, a contar da data dêsta lei, o kilogramma corno unidade de peso, para a venda
do pão de qualquer qualidade ; revogadas as disposições
cm contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 25
de Julho de 1918.
,
-.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, em 2 .5 de Julho de 1918.
Claro Cordeiro—Secretario.
-

LEI N.521

A Camara Municipal de Curityba, decretou e eu sane-'
ciono a lei seguinte :
Art. IJnico.—Fica o Prefeito aiitorisado a conceder
isenção do pagamnto de emolumentos de transfereicia do
terreno que pretende adquirir a Sociedade Beneficiente dos
Operarios do 13atel ; Revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal 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.
Claro Cordeiro.—Secretario.

•

o

•
•

LEI- N. 522
A Camara Municipal d .e Curityba decretou. e eu sane-'
ciono a lei seguinte:
,Art. 1:-'-Fica o Prefeito'autorisado a pagar 'a'Ma.ri
Fernandes tios 'Santos a iniportanciá de Rs. 350$000 (Tre
zentos e ci,ncoenta mil reis'), corno idemniação aos prcuizos causados em seu 'pr'e'dio'sito á rua Saldanha 'Marinhá' /
pelo novo nivelamento dessa rua.
Art. 2;—Revogam seas disposições em contrario.
•
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, 'em 18
• de Outubro de 1918.
.
•'
João Antonio Xavier.
.
Publ'iada na Sebrettia' 'da Prefeitura Municipal de
Curityba, em 18 de Outubro' de 1918.
Claro Cordeiro .—Secretario.
LEI N. 523
A. Camara Municipal de Coritiba, 'decretou e eu saneciono a Lei seguinte:
Art., 1° - A Receita 'do Municipio de Curit3 tba, para o
anno de 1919; 'é 'orçada em reis -(623981$400) 'seicèhtos C.
vinte e' trez contos, noveentos e' oitenta e uiix' iil' . e qiïatro
centos reis, e será formada com o •producto dos im'p6stos.
arrecadados no referido exerciciõ sob as rubricas seguintes:
1° Imposto de Commereio e. Officinas ......156:000$0 00
2° Imposto de. Commercio e Officinas do Recio ...................................25:000$000
25;:748$000
3e Traisferenciá de terrenõs e . emolumentos
40 .Imposto sobre fabricas de bebidas
'
50 Imposto supplementar sobre casas de venda de bebidas .. ............ ........ . ... . 10 :000$000
60 Renda dos mercados ..................5 :000$000
70 Addicional de' '°l° W)rê os § 10, 20 é 30 10:337$400
80 Renda do Matadouro....................
100 :000$000
90 Aferição de pesos e medidas . .......... .11:000$' 0ó0
100 Renda do Cemiterio Muiiiipal . ' ......
,'li.:SÚO$OO
110 'Foros do Quadro Urbano ............ 1.
11 :200'$000
12° Foros do Rõcio....., ....................
.o :000$000
130 Terrenos nãd edificados e muros ....... ' 6:000$000
141 Imposto sobié calçameiit6s •...........
:000Q,00
j5 1, Matricula e marcação de vehiculos
25:000$000.

b

-

130 Emolumentos não inciuidos no § 30
• 1:000$ØOG
Ï7..Cobrança da divida activa .
60 :00'O00Ø.
180 Matricula de . chaffeurs e carroceiros
200$00,O
19 Matricula de cães .:................... •
200$000
2:0 6. &iiprovação de plantas da Directoria
G.eral..................................
25,:000$000
21 Multas .............................
1:000$000
2° Ibijisto de viação em terrenos do Rocio • 5:896$000
23° Taxa Sanjtarja ......................
,2j-:000$000
241k Ren,da Eventual .. ..................
'SOOO$OOO
25° Epreza de flonds .....................
5:000$0001
260 Licença a vendedores ambulantes ......
9:400$00()
270 Imposto de Publicidade' ............
2:000$000
280 Renda do Imposto do Deposito de inflarnaveis .
...................... 10:060$000
29° -Matiicula de Vaocas de ),eitê ........'.
2:5000$000

líi° Pessoal inactivo ......... .: . .........
i-° Porcentagens ......................
19° Expediente Géral ...................
20° Restituição de Depositos .............
21° Juros e aniortisações ...........'...
• 22° Remoção do Li±o e limpeza da cidade
'230 Obras Publicas ........................
24° Conservação-do Calçamento Mac-Adam,
a parailelepipedos, etc.................
250 Conservação dé Jardins e Praças ...........
261 Melhoramentos de estradas e caminhos
do Rocio . ...
279 Auxilios e subvenções.......................
281, (lotta de Leite .............................
290 Eventuaes ...........................
300 Cadastro da cidade - ...................
tl Exercícios findos ......................

/

623:981$400
Art 20 -. A despeza do Município de 'Gurtyb.a 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 Camara Municipal e Prefeitura', de accordo .com os paragrap]lcs
seguintes:
.
.

- Scunma .

Iii •

• -

20:000$000
18:000$000
4:000$000
3.000$000
6;000$000
12:000$000

123:981$400

Art. - - Fica o Prefeito autorisaclo a dispender no exercicicio de 1919, a importa!icia -de -reis (19:50000)'. dezenove .ëontos, quinhentos e sessenta mil -reis, com ós serviços a cargo da
Camara Municipal, de accordo. com as rubricas -seguintes, mediante requisição da Camara.
-,

CÂMARA MUNICIPAL
1° Secretaria dáCamara .................
2° Prceutagens
30 Expediente
... . , .........•.. .......
4° Alistamento e despesas eleitoraes ......
50 Representação
Eventuaes ..........................
PREFEITURA MUNICIPAL
70 Subsidio do Prfeito .................
80 Secretaria da Prefeitura ..............
9° Directoria dó Th'e'zbiiro e Contahilidadé
10° Contencioso
110 Directoria Geial .'. ..................
120 Directoria de Rygiéie .................
13° Fiscalisação Miii'iidi'pal..................
140 Mercado Municipal.....................
150 'Matadouro . . .......................
16° Cemiterio Munifpal . . ...............

......

17:009$645
2.465$000
24:000$o00
1:000$000 166.000$00 o
44 :288$000
92:078$755 -

-

SECRETARIA DÁ CÂMARA
1° Sécretario ......-. ......4800$000
1 20 Secretario .............. 4:000$000
1 Archivista ...............3 :600*000
1 Porteiro continuo .' ........ 1:800$000
21' PORCENTAGENS -. • ------• Especial 'a.b archivista José Euripedes Gonçalves, 10 °° . . - - 360$000
30 EXPEDIENTE
Com esta verba ............1 :500$000
•
4° ALISTAMENTO E DESPE-'
PESAS ELEÍTOE-AES
Com esta verba ............1':OOO$OOO
- 50 REPRESENTAÃO -Com .esta. verba .............500$000
.60 EVENTUAES •
-Com - esta verba . -.........-.. 2:000$000 19:560$000
3C 1

14:200$000
360$000.
1:500i1000
1:000$000
500$000
2 :000$000
12:000$000
1.6.:440$009
26':lSO$ÜOO
9 :000*000.
32:8W,$,000
9:000$000
56 :080$000
2 :000$OO()
20:260$000
10:800$000

•

1

-

•

.

-

•

•

-

-
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18 40 - Fica o Prefeito autorisado a .desjender no.
exercicio de 1919 a importancia de réis (604:421$400) seisoiito e, quatro contos,. quafrócentos e vinte, e um mil e quatrocentos reis, com os serviços a cargo da Prefeitura de ac-'
cord com as rubricas seguintes:
1.0 ?REFETURA
Subsidio ao Prefeito .......12 :000*000
2° SECRETARIA DA PREFEITURA
1 Secretario .......4
..
:800$000
1 2õ Official .. .. . . . . .. .......3 :600$000'
1 'Amânuense dactilographo 2:500$000
1 Porteiro ..................2 200$000
1 Continuo ................1 :740$000
.
Limpezá e conservação do Paço
• Municipal ...................1:000$000
600$000 16:440$000
Gratificação ao Archivista ...

4111P

60 DIRECTORIA DE HYGIENE ,"'

1 Medtco Directui
3:6(>0$0001--_-1 Veterinari.o. ........... ...'. •3O00$000. •
1 Escripturariol................ 2.:400$000 ..9000$000
7° FISCALISAÇÃO MUNICIPAL ..
: 1

3° DIRECTORIA DO THEZOURO
E ,COTABILIDADE
1 Contador .................4 :750$000
• 1 Thezoureiro ..............2 :400$000
(Porcentagem Lei n. 430 de 11
$
de Novembro de 1914).
1 Chefe de secção ...........4:100*000
.7:700$000
1.°s Officiaes a 3:850$000
2 20s. Officiaes a 3:600$000
7:200$000 26:150$000
4° CONTENCIOSO
2 20s. Officiaes a 3:000$000
6:000$000
1 Advogado ................3:000$000

9:000$000

50 DIRECTORIA GERAL
1 Engenheiro Director ....... 10 :800$000
1 Engenheiro auxiliar .......5 :000$000
1 10 Official .................3 :850$000
1 20 Official ................3 :600$000
1 Fiscal de Obras a reis 3:600$
e gr'atificação de 500$000 pa..
ra sua locomoção ............. 4 :100$000
1 Ajudante de fiscal de Obras 3 :000*000.
i. Amanuense ..............2:500$000 32:850$000

•2

II

'.

.

i•' •

LFiscal Geral . do :Q. Urbano; 3:600$000
Gratificação-- para sua locomoção.......................
;500$00O
Gratificação pelo acumulo do •, ......
logai de feitor
3Ó0$000
1 Fiscal do Rocio3 600$000
Gvitificaço pIna sua loco
moção
500*000
1 Fiscal Geral do Matadouro 3 780$000
(3ratiI1caçio para sualoco
moção
.
500$000
1 Fiscal dó Bo'i'ids ............4:200$000
1 Ajudanf.é diTiiél Rural do
...
Quadio Urbano
3000$00
.
5 Guardas montados a.2-:1 60'' 10':80.0$000
9 Guardas a pé a 1:800$000 ,-I6 200$000' ...--;
1 Aferidor ................ -. -. 2:500$000 .
1 Inspecto de' vehiculos ......3 :000$000 r,;
' . ....
1 Encarregado do Deposito de
inf1ammavéi .. ..............3 :600$000 56 :080*000
80 MERCADOS M.UNI'CiPAES ...

; .. . •

•

1 Guarda

2 000$000

9- MATADOURO MUNICIPAL' . ;. • . 1 .' .
1 Adihinistrador ........
... .....' .. ...
S Guardas Montados a 2 1.60$ 6 480$000
Custeio do pessoal jornaleiro 10 00000Q 20:21
0 260$000
A4,
100 'CEMITERIO MUNICIPAL

,, • -,

;

1 Administrador
3:000 $000
-• Custeiõ,
,
pessoal jorna1eiro'... '7 :800000 10 :800$000

-20'11° PESSOAL INACTIVO
1 Director Secretario .......2 :400$000
• 1 20 Secretario ............'. 3:600$000
1 Ajudante de engenheiro
859$860
1 Fiscal ....................1 :692$300
5 Guardas ficaes ...........4 :075$885
1 Fiscal aferidor ...........I:398$400
• 1 Administrador do Mercado 1:824$000
1 Porteiro .da Carnara .......1 :159$200 17:009.$645
120 PORCENTAGENS
• a Claro Cordeirt 10 0 1 0 .....480$000
a Antonio Herderico da Costa 10°° .2 ....... .
410$000
a Antonio II.. do, Nascimen. ...............420$000
to 10
• Arthur M. da Silva 10 °[° ..
385$000
• Antonio Schleder 10 °j° .. •.
385*000
• Silfredo Pedrosa .10 «° ....
385$000

19° CONSERVAÇÃO 1E JARDINS
E PRAÇAS
18000000
Com esta 'verba
20k' MELHORAMENTOS DE ESTRADAS E CAMINHOS DO. ROCIO
Com esta verba .....................400O$000
21° ÀuxirIOS E SÚBVENÇÕES.
a Escola Municipal . ........1 :500$000 .
3:000$000
a o AIberüe 'Nocluïno .. .'. '1 :500$000
. .
6:000$000 T

22°, GOTTA »E ÍJËITE
Anxilio. ....................
2:465$000

13° EXPEI)IENTE GERAL
Impressão :dé talões, leis, etc.
da Prefeitura, publicação de
annaes, actos da Camara e da
Prefeitura. ....... ........... 18 :000$000
Publicação e despezas extraofiiàrias .......................2 :400$000
Papeis, livros, tinta e etc.
3:600$0õ0 24:000$000
14° RSTITUIÇÃO DE DEPOSITOS
Com esta verba
15° JUROS E AMORTISAÇÕES
Com esta verba ............

18 OONSErVAÇAO tiO. CALÇA-, • ; . .
MENTO A MAC;ADAM, A PA....
RALLELEPIPEDOS, ET(
....., 20 :000$000 *
Com esta verba .............•

1:000$000
166,:000$000

16° REMOÇÃO DO LIXO E LIMPEZA
:DA CIDADE
Com esta verba
44:288$000
17° OBRAS PUBLICAS
Coi . estas verba ............82 :078$753
Resgate. de Letras ..........'lO:OOO$OOO 92:078$755

230 EVNTUAES
.
Com esta verba ..............

•

, .12 ;000$000

24° CADASTRO DA CIDADE
Com esta verba ................
25 'EXERCICIOS FINDOS
Com esta verba ...............

$
604:421$400'*.

RESUMO
Despezas com serviços a cargo da ' Gamara, Municipal ...............................1, :560*000
Despezas com serviços a cargo da Prefeitu
ra Municipal . .............. . ......... 604 :421$400
Total

Rs. 623:981$400,

DISPOSIÇÕE. S PERMANENTES
Art. 50 - Para o exercicio de 1919, vigorará a..tabella
de imposto que a este acompanha, com um accrescimo d
25 °' sobre os parag. de 1 a 20 da mesma tabela.

-- 23 - -

—22Art. 60 - Fica o Prefeito autorisado a elev'ar aàurisação constante do art. 4° da Lei n. 457 de 29 de Abril de
1916, até a quantia de reis 200 :0001Õ00, gaantindo a conta doFrènte com o productodo imposto de commercio é, officinas e com outros se esse for insuffi.ciente.:
- Art. 7°
Fica o Prefeito autorisado a supprimir os cargs que vagarem cuja conservação sejam dispnsaveis.
• Art. 8° - A porcentagem que compete ao Contencioso
pelas cobranças effectuadas será subdividida em ao director do Contencioso e 215 repartidárnenté aos seus auxiliarsdiánfe o exercicio). .
.Art; 9° - Fica o Prefeito autorisado a distribuir entre
os fúnccionarios do Matadouro e sua fscaiisação a porcentagem de 15 °j obre a' arrecadação• que exceder á orçada,
(durante o exercicio). .
• Art. 100 -. Fica o Prefeito autorisado. a gratificar com
19:0.j° .sobre o excesso das rendas ariecadadas na Thesourari'a, ao Contador, Chefe de secção, primeiros e segundosofficiaes da Contadoria e Thezouraria, (durante o exercicio).
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS
Art. 11 .- Fica o Prefeito autorisado a auxiliar com
500$000 a actual publicação do Almanack dos Municipios.
Art. 12° - O exerciciõ financeiro de. 1919, começará em
1° dê Janeiro e terminará em 31 de Dezembro do mesmo
anuo, com um mez addicional para a sua liquidação e eneerramentó.
Art. 13° - Fica o Prefeito autorisado a abrir no exercicio os creditos extraordinarios que e tdrnarem precisos ao
Art. 40 parag. 30, para pagamento da porcentagem ao Thezonreiro, ao parg. .6 0 em caso de epidemia e aos paragraphos
12, 13 e 26.
Art. 141, -- Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 24 de.
Oiitubo de 1918.
João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 24 de Outubro de1918.
Claro Cordeiro, Secretario.
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Tabella.de imposto para 1919

ii

1 Agencia de Loterias do Estado, licença
Imposto annual .........................
2 Agente de bilhetes de loterias de fora do
Estado, licença .........................
impOStO •annual .......................
3 Agencia de Com. de Seguros-de Vida ou
de fogo, licença ........................
Imposto annual .........................
4 4gente dè Com. de Segunros de Vida ou
de fogo, licença..........................
Imposto annual ........................
5 Agente de Comp. ou-Sociedades Mutuas do
Estado, licença .........................
Imposto annual ........................
6 Agente de Comp. ou Sociedades Mutuas
de fora do Estado, licença ..............
Imposto annual .......- .. .. . .........
7 Filia.e-s de Bancos Nacionaes e estrangeiros
Imposto arinual .................... . . ......
8 Agente de casas commerci.aes do paiz ou
do extrangeiró que offerecer mercadorias
por amostras, estabelecidos em casas partieu-lares ou cóm escriptorio, licença ......
Imposto- annual .........................
9 Alfaiatariaa coa venda de fazendesr de la
classe, licença .........................
Imposto aunual . .......................
10 Idem, idem de 2° classe, licença .. ........
Imposto annual ........................
11 Idem, idem de 3' classe, licença .........
Imposto arinual .........................
12 Idem, sem venda de fazendas de 1 11 classe,
licença . ...
Imposto annual .
13 Idem, idem de 2° classe, licença ..........
imposto •annual .........................
14 Açougue de carne verde, de 1° classe, licença . .. . •..•. ,. .....,. ......

isÔi000
ioO$000
200$000
300$000
200$000
300$000
200$000
500$000
100$000
200$000
150$000
300$000
800$000

200$000
2Q0000
150$000
200$Õ00
100$000
150il000
80$0Õ0
100;000
60$000
80$000
40$000
30$000
l000ô0

1'
Tflo.sto nnuá'l
• •10o00o
: '15.Idem, idem de 2 classe, licença
80i000
a.; Imosto annual .............
80$000
:la : Idem, -fora do. i'ociõ, licença . ............
40$000
f . 9 . Imposto annual ...........:. . ...........
50$000
7Arnoladoi cÕ rebolo, licença ..
30$000
Imposto animal . :... . ;... .:.. . . .........
25$000
Aguardetê qbé etiàí no inuniêipio, poi
..pipa
. .. .............: .
5$000
.
.1 '1 Alcol naeion1, iden .jor'pipa .............
5$000
.2O Automoveis, •matiiêuia- annual . . ...........
20$000
:

-•

•

1 Bo quint unt abs circos ou oitros esta,belecinientos de divertimentos ublicos
por mzadiàntadarnente. . ... .
2 Botequim, casa
pas6ou ietatirant de
1' classe; licença . . . . .
.
Imposto annual ............................
3 Ideni, idem de2a c1asè, licença
Imposto annu.al.....-!. .. ::. . :.. .........
4 .Idcm, idem de 3' clssé, licença.
Imposto annual .
5 Idem, ideni de 4a clae, licença . :. ......
Imposto ànnual. .. ........................
i imposto àinual
6 Bancd ou caa báricara,
b áendo giaihiito, licen7 Baile a fantazia
ça ipara os tres dias. ......................
do gratuito cada um :
8 Baile publico; iio
"9 'Barbeiro-com 'perfmnaria e miudezas, li-.
.........................................
Impoto 'animal' .. . ...........
10 Idem em perfun'uria de 1'cIse, licença
•
Imposto 'annual . .:: .: .:
•
11 ia de 211-classe, licença .. ......: .....
Imposto annual .. :.
.::
12 Idem de 3a classe, licença :. ..............
Imposto annual ............... .. .....
1. Bilhar, licença.........................:......
Imposto aniïuál por cada um ...........
14 Brigas dê galio, fora do reaihideiio, licença
por dia : ...........................
.

• 50$0O0
i5O$0OO
150$000
i0000
ioos000
J0$000
000
50$000
50$000
800$000
èo$000
50$000
'ojoOo
150$Õ00
80$00()
80$0Ó0
50$000
30$000
100$000
50$000
lós000

•

.

-'-5---

:'

i0$000
15 Brnquedos cie:pa.pi.s, 1oa,cT e, 1ieaça:.
1,150$000
imposto annual'
100$QO()
16 Biiha, reSinaçíío ou fabrica:. d; licença
50$000
na1..............................
-'}imposto anit
17 Bilhetes 'de lofeiia, cndedores por cónta
10$0O
...... ,.,
uião
10$000
8 Balança decimal para engenho, affeução
19 Idem de balëã&, aferição . ........ ...........8$00(Y
1O00()
20- Idem de Ph.ánácia, 'áferição...........
21 Bebidas.. (.ageiit'eW d'fhíêas'dfóra"do
;•.
200'00()
Estado),' liceina
j.
Imposto annual
0O$0
22 Bicicletas,' inosto annüaï :.......................5$000
8$000
23 Bieicetas a vajo, imjmsto annual
••'."
ue foniea Icomidá para '
• 1'Casa 'de
fora:, de ia clase, lieia ......... . ... ..
100$000
.' .......• ' 'ulO$OOO
Imposto cnnuai ..: . . .
........... . .. .. • '"SO$OOO
.
Dá' 2a classe, lioena
Imposto a'anual ' ' .- 'O:-.- ..'.'....
...
se vendai fãzéndas,.hapáus,
2 Casa em
calçados, feirag&ns, secp' e. olhados e
• • 'otros, semelhantes, - juntos i1 sáparada .........
mente, ciii grossooli 'prataáádo 'em gran:
de esaía; tic'enç'a' ...........
ol
iisiím1 . ...............:.
1-800000
1 200$000
De'2" ilasse; un'poatoa3J.nual .... ...........
3 Idem,ide'ni por g1n'so'6u. Sá 'aIej ' de 1 fl ' . • •;
00*000
' & terceira & asse, liença:..... *... . .••-annuai para a l' classa ................ • 800*000
classe ............•
Inosto 'animal' para a
'400*00,0
Imposto annualpar'a a,3 a 'êiasse' .:. .. : ... 4 D5t; dito dito de' 4' dássê,, licen ..............-. 50$000
• " Tnijosto
•ioo$000
• 5' Djt'; 'dito :dit,o de 5a classê, ljcena . ».-. .
•120$000
Imposto áhuiüal . ... .. •... . : . ..
80*000
6 Dita, dito dito de 6' ,lasse, licença
.Iàiposto 'animal ;.
...- .80$000
..
60*000
7 Dita de qualquer, ou'tÉa'clà, .licença . . . . •
Imposto 'animal
.
. '. Ç0$000
8 Casas especiaes 'em- oalçadbs ou' ..c1péu,
.. ..'. ................. .- .......?00$000
licença

-- 26 Imposto annual de 1 classe
.
.
.Idem, idem-de 2n classe
-, 9 Casa de penhores e descontos, imposto
annual
10 Casa de commissões, licença ............
Imposto annual ..........................
11 Dita cujo ramo de negocio consiste em joias
pedras preciosas, obras de ouro prata e reJogios, licença..............................
Imposto annual de la classe .............
Imposto annual de 2a classe ... ..; ........
12 Idem com salão para bailes que tenha jogo de bolas, embora pertença a sociedade
ou club, imposto annual ................
1 Idem de banho, licença .................
Imposto annual .......................
14 Coitipanhia dramatiea ou lyrica ou de concertos publicas, cada es.pe.ctaculo ........
15 Dita equestre e gyrnnastica, licença .....
Cada e.spectaculo ......................
16 Dita de outra qualquer especie não especificada, para -espectaculos publicos, licença
Para cada espectaculo ..................
17 Circos, coretos et e. 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 1, 11 classe, licença ..........
Imposto annual ...........................
21 Dita de 211 classe,licença.................
Imp osto annual .........................
22 Dita de 3 classe, licença ................
Imposto annual ...................... .....
23 Confeitaria sem venda de liquidos espirituosos, licenças. .........................
Imposto annuai .........................
24 Cortume de. 1 classe, licença ............
Imposto annual ........................
25 Dito de 211 classe, licença ................
... . . . ......... .
Imposto arnaual

- 27-

400j,000
250$000
600$000
200$000
150$000
200$000
400$000
300$000
1008000
50$000
60$000
50$000
100$000
50$000
1008000.
50$000
500$000
500$00()
50$000
-60$000
200$000
5008000
150$000
3008000
1008000
2008000
100*000
608000
200$000
200$000
150$000
150$000

.

26 Cortume de 3 classe, licença ........
Imposto annua,l .........................
27 Caldeireiro, licença .....................
Imposto annuaj ..........................
28 Corrector, imposto aunual ...............
29 Corridas de. cavIlos fóra do Prado, licença..................................
30 Carrinho de 2 rodas e um animal para condueção de cargas; para 5 cm. ou mais largura de chapa, cada roda; annualmente,
com mola .............................
Sem mola ...............................
31 Para quatro cm. de largura de chapa, com
mola..................................
Sem mola .............................
32 Para 3 cm. de largura de chapa, com mola
Sem mola ..............................
33 Carroças de duas rodas e mais de um, alimal para Conducção de cargas, para 9. cm.
ou mais de largura de chapa, .cada roda
annualmente, com mola .............
Semmola .............................
34 Para 8 cm. de chapa, com mola ..........
Seni mola ............................
35 Para 7 cm. de chapa, com mola ...........
Sem. mola .............................
36 Para 6 cm. de chapa, com mola ..........
Sem mola .............................
37 Carroça de 4 rodas para condueção de cargas., cada roda, annualm-e.nte, para 12 cm.
de l'argüra da chapa, com mola ..........
Sem mola ..............................
38 Para 11 cm. de largura de chapa, com mola
Semmola .............................
39 Para 10 cm. de largura de chapa, com mola
Idem, idem sem mola ...................
40 Carro de aluguel para passeio ou passageiro, cada roda, annualmnte .............
41 Idem particular, idem, idem .. ............
42 Idem de aluguel ou particular, com rodas
de borracha,, ismpto ..................

1008000
100$000
100*000
1908000
200$000
50*000

i$000
l$500
1$500
2$000
2$000
2$500

$500
-'$000
18000
1$500
'$500
28000
2$000
2$500
3$000
4$000
4*000
.5*000
5$000
6$00.0
10$000
5$000
$

-2—
4'arrõs de praça ou particulares, matricula a.nnual . .............................
44 Ditos de 4 rodas para conducção na cidad matricula annual
45 Dits de 2 rodas, para conducção na cidade, matricula 'anhival'.. ;. ...............
46 Carroças ou carrinhos, que vem à cidade
'• com' productos da lavoura ou industria,
matricula annual
47-Cachoeira ou estrebaria que receba anirnaes a trato, annuaimente ..............48- Casa em que se vendam moveis novos ou
usados, licença ...........................
'Imposto annual para a de l a classe ........
-Idem para a de 2 classe ................
Idem, para, a de 3n classe ..............
49 Chib, que tiver bilhar ou botequim, imposto -annual .
50 Idem que tiver jogos, cobrando baratos
51 Cães açaimados; matricula animal ........
52 Carpinteiro (officina de), licença .........
Imposto annual
53 Chapeus de sol ou cabeça officina) de concertar), licença ........................
Imposto annual ........................
54 Cérveja, entrada de outi'o municipio, licença para vender .......................
55 Calçado, vendedor ambulante, imposto aunual ..................................
56 Carrinhos de conducç5o de pão, matricula
aiinual .................................
57 Cocheiras, matricula ...................
58 Casa de negocio em geral, onde se venderem drogas e prepirados medicinaes, licença
Imposto annual ........................
59 Cooperativas indistriaes, imposto •annual60 Cinematographo, (annualmcnte) licença
Por cada espectaculo ..................
Adiantadamente, por mez ..............
61 Casas de machina,s para industriaes, licença
Imposto annual ........................
62 Ditas de machinaa de costura, licença

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

10$000
10*000
s$000
i-. 1
5$000
50$000
150$Ó00
300$000
200$000
150$000
•150$000
300*0000
5$000

50$000
30*000

50$000
• 50*000
300$000
50$000
5$000
20$000
150*000
200$000
300*000
50*000
8*000
150$000
150$000
200$000
100$000

Imposto annuni ........................
63 Casas com venda de bebidas 'alcoolieas, cm
coTsumo no balcão, annualmcntc . .......
64 Casas com venda de bebida ,em garrafas,
não consumidas no balcão, annualmeite
65 Casas com vencia de bebidas para serem
consumidas no balcão, quando forem de
classe inferior, ou botequim, annualmente
66 Certidão negativa ........................
§ 4 0_ D
1 Deposito de forragem, licença ...........
Imposto aunual .........................
2 Dito de xarque, licença ...................• Imposto aunual'
3 Dito ou casa para a venda de lenha ou,
combustivel, licença ....................
Imposto annusi ........................
4 Dito de farinha de trigo, cciiteio, milho,'
farelio, productos do Municipio, licenç
• Imposto annual ..........................
5 Dito de madeira, licença ...............
Imposto annual de 1'- classe ............
Imposto annual de 2 classe ............
6 Dito de cal e materiaes de construcço,
imposto, •aainual de' l a classe ........
Imposto afinual de 2" classe .............
7 Drogarias, licença .....................
Imposto annuai .........................
8 Dentista, licença .......................
Imposto amivai ........................
9 'Deposito de farinha de trigo importada,
de 1" classe. licença ...................
Imposto annual .......................
10 Idem, idem de 2" classe, licença ........
Imposto aunual .........................
11 Despachantes, imposto annul ..........
1 Escriptorio de Companhia, empreza -indptrial ou mercantil, licença - ...............
Imposto aunual, 1" classe ..............
Idem de 2'- classe .....................
E]

200$000
60$000
30$000
308000
5*000
'GO$OOO
60$000 100$Q00
sc'$'000
50$Ó00
30$00C
50$000
30$'Q0Q
80$000
200$000
ioosooi
15D$Õ00.
io0$000
150$000
400$000
150$000
150$000
200$Ó0O
30.0$000
200$000
100$000
50$000
200*000
200$000
100*000 : -

- 30 ,

2 Dito de engenheiro, agrimensor, advogdo, solicitador, tabellião, escrivão inclusive o de casamento e eclesiatico, medicos,
guarda livros, licença ...................
Imposto annual .....................
3 Emprezas ou companhias industriaes que
funccionarem na capital e que estiverem
sujeitas ás disposições de leis ou contrac.
tos pagarão 2 0 1 0 sobre o capital .........
4 Empreiteiro de obras, imposto annual
5 Engenho de serrar, a agua, vapor etc., licença ...................................
Imposto annual de Ia classe ............
Imposto annual de 2 a classe ........
6 Emolumentos de concessão requeridos á
(Jamara Municipal (Lei n. 204 de 22 de
Abril de 1907 .........................
7 Idem sobre o valor dos contractos lavrados com a camara, meio por cento (12 010)
independente do respectivo selio ........
8 Idem por qualquer licença concedida pela
(Jamara ou pela Prefeitura .............
9 Idem de certidões passadas pelas secções
da Camar.a, por linha ..................
Por anno de busca .....................
1.0 Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se
vender leite, licença ...................
• Imposto annual ........................
11 Encardenação. , officina, licença ..........
Imposto a.unual .........................
12 Estofador officina de, licença ...........
Imposto annual ........................
13 Espeeta,culo, concerto etc. sem ser por Companhia, mais do qual aufiram lucros, licença
Por espectaculo ........................
14 Electricidade (venda de objectos de), lilicença..................................
• Imposto annual .........................
15 Engraxate, licença .....................
Imposto 'annual ..........................
16. Por cada cadeira, annualmente, mais

s0$000
80$000

$

100$00
150$OÇi'J
300*000
200$000
20$000

5$000
$100
is000
50$000 60$000
60$000
100$000
50$000
80*000

1^J

Fabricas:
1 De beneficiar herva-matte, Ia classe, licença
300$000
500$000
Imposto annual ..........................
2 Dito de 2a claise, liceiça................
200*000
Imposto' annual .........................
300*000
3 De biscoúto,s, licença ...................
icio$000
Imposto annual..........................
150$000100$000 4 De mobilias de vime, 1 . classe, Jença,.....
Imposto anuual ...........................
80$000
5 Idem, idem de 2a classe, licença ...........
50$000
Imposto annual . ..... ....
• 30*000
6 Idem de gravatas e espartilhos, licença 100$000
, Imposto annual .......................
-150$000
,iio$000
7 Idem de vassouras e escovas, licença .....
80$000
Imposto annuaI .............
,200$000
8 Idem de chapeus, de Ia classe, licença
200$000
Imposto annual .........................
150$000
9 Idem idem de 2a classe, licença ..........
100$Õ00
Imposto animal .........................
10 Idem, idem de chapeus de sol e deposito dos
100$000
mesmos, licença ..........................
150000
Imposto annual ......................
11 Idem, idem de carros de passeios, licença • 150$00()
Imposto annual .........................
150*000
12 Idem de carroças ou carrinhos, licença
Á:;0$000
• Imposto annual .
• sÓ*ocio
•80$000
13 De picar lenha, licença ...................
lÕ0$000
Imposto annual ........................
14 Idem de sabão e vellas de 'Ia classe, licença. • 15Ô$000
Imposto annual .........................
• 300*000
15 idem, idem de Z a classe, licença . ......
ibospo)
Imposto annual .......................
200$000
s0$0.00
16 dem, idem de 3 classe, licença ..........
150$000
Imposto annual .....................
17 De aguas úazozas, seltz e gelo de 1 classe,
licença
200*000
Imposto annual ..........................
300$OQO
18 Idem, idem de 2 classe, licença ...........
15•0$000
Imposto anual ...........................
200$000
19 idem, idem de 3 a classe, licença ...........
• ioo*bõo
Imposto annual ......................... • _100$000
•

•

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

• •

•

50$000
15$000
100*000
200$000
20$000
20$000

•

-.............

•
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20 De cerveja de 1° classe, licença
.
Imposto anaival .........................
21 Idem, idem de 2° classe, licença ..........
Imposto annual .........................
22 Idem, idem de 3a classe, licença ..........
Imposto annual ..........................
23 •De bebidas artificiaes ou licores, Ia classe,
licença
Imposto annual .........................
24 Idem, idem de 2 a casse, licença .........
• Imposto annuni ........................
25 Idem, idem de 3 1 classe, licença ...............
Imposto annual .........................
26 De vinagre, licença .....................
Imposto annual- ........................
27 14cm de charutos ou cigarros, que venderem preparados de fora, 1° classe, licença
Imposto aunual .......................
28 Idem de 2a classe ......................
29 Idem, idem que não venderem preparados
de fora, 1° classe, licença................
Imposto annual ........................
Idem, idem de 2 classe .................
30 De vidros, licença ......................
•
Imposto annual ........................
31 De papei, licença ......................
Imposto annual ........................
32 De colla, licença .......................
Imposto annual ........................
33 De torrar e moer café, de Ia classe, licença
Imposto annual ......................
34 Idem de 2a classe, licença ...............
- Imposto animal ........................
35 Idem de 31 classe, licença ..............
Imposto aunual ........................
36 14cm de fogos artificiacs, licença ........
Imposto annual ..........................
37 Idem de barricas de 1° classe, licença .....
Imposto annual ........................
38 Idem de 2 classe, licença .............
•
Imposto annual ........................
39 Idem, idem de 3a classe, licença............

- 33
500*000
800$000
300$000
600*000
200*000
400$000
500*000
1:000$000
300$000
700*000
200$000

500$000
100*000
200$000
150*000
300$000
200$000
.150*000
180*000
l00$000
200$000
150$000
200$000
200*000
80*000
50$000
i00$000
150$000
l00.*000
100*000
100$000
80$000
150$000
50*000
100$000
100*000
50*090
50$000
20$000

•

imposto aunual ........................
40 Idem de massas, licença ................
Imposto annual de 1° classe ...........
•
Idem, idem de 2° classe .................
• 41 idem de desfiar fumo, licença ...........
Imposto annnal ........................
42 Idem de meias ou tecidos de malha, licença
Imposto aunu-al ........................
43 14cm de phosphoros, 1 classe, licença .
Imposto animal ........................
44 Idem, idem de 2a classe, licença............
Imposto annual .........................
45 Idem, idem de 3' classe, licença ..........
Imposto animal ........................
46 De carameilos, 1° classe, licença .........
Imposto annual ........................
47 idem, idem de 2° classe, licença .........
Imposto annual ........................
48 De pregos, licença .....................
Imposto annual, 1° classe ................
Imposto annnal, 2a ciasse ...............
'I) De tecidos, licença .....................
Imposto aainual ........................
50 De colchões ou acolchoados, licença ......
Imposto annual .........................
51 De selins e arreios, 1" classe, licença .....
Imposto annual ........................
52 Idem, idem de 21 classe, licença .........
Imposto annal .........................
53 Idem, idem de 3 a classe, licença ........
Imposto aiinual ........................
54 De chapeus para senhoras, licença
Imposto amival .........................
55 De roupas, licença ......................
Imposto annual ........................
56 De flores, licença ......................
Imposto aiinual .......................
57 De fitas, licença .......................
Imposto annual
58 De calçado, a vapor ou por meio mechanico, licença ...........................
Imposto annual ........................

20$000
100$000
• 150$000
100$000
100*000
10$000
loos000
150$000
400$000
1:000$000
400*000
soosooci
400$000
300$000
80$000
100$000
60*000
80*000
100*000
300$000
200*000
200$000
300$000
80*000
100$000
l00000
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
200$000
300$000

-.---

-

J.

Ii

59 Idem, idem (offieinas), de Ia classe, licença
Imposto annual ........................
60 Idem, idem de 2 classe, licença .........
Imposto annual .........................
61 Idem de 3a classe, licença ...............
Imposto nnnual ........................
62 Idem, idem de 4a classe, licença ..........
Imposto annual .........................
63 De pianos, licença .......................
Imposto annual ........................
64 De latas e baldes ou só de lata ou baldes,
licença................................
Imposto .annual para 1" classe ........
65 Idem, idem de 2a classe, licença ..........
Imposto annual para 2 classe ..........
66 De palhões, licença ....................
Imposto annual ........................
67 De camas de ferro, licença .............
Imposto annua.l .........................
68 De moveis a vapor, Ia classe, licença ......
Imp'osto annual .........................
69 Idem, idem de 2a classe, licença ..........
Imposto annual .........................
70 Idem, idem de 3 ,1 classe, licença .........
Imposto annual
71 Idem, idem de 4" classe, licença
Imposto annual ........................
72 De chocolate, licença....................
Imposto annual .........................
73 De molduras para quadros, 1" classe, licença .................................
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 annuai .........................
77 Idem,. idem, idem por qualquer systema
de 1" classe, licença ...................
Imposto annual . .......................

150$000
200$000 100$000.
lSO$O0i
80$000
100*000
50$000
50*000
150$000
200$000
100$000
200$000
100$000
100$000
150$000
150$0.0ø
100$000
150$000
150$000
250*000
100$000
150$Õ00
80$000
100$00
50*000
60*000
100*000
100$000
100$000
150$000
80$000
70*000
100000
100*000
150$OÓO
300$00
:E0q$000
150$000

78 Idem, idem etc. de 2 classe, licença .....
Imposto annual .............................
'9 De 3" classe, licença ......................
Imposto annuai ........................
80 Fundição a vapor, licença ..............
Imposto annual de 1" classe ............
Imposto annual de 2" classe ............
Imposto annual de 3 a classe ............
SI Funileiro de 1" classe, licença ..........
Imposto annual ........................
82 Idem de 2" . classe, licença . .............
Imposto annual ........................
83 Ferreiro ou ferrador de Ia classe, licença
Imposto annual ........................
84 Idem, idem de 2" classe, licença .........
Imposto annual ........................
85. Idem de 3" classe, licença ...............
Imposto annual ........................
86 -Ferragens, deposito de., licença .........
Imposto annual ........................

80$000 70$000
50$00Õ
35$000
200$000
800$000
5O0000
200*000
,80$000
ioo*õob

50$Ó0,0
,-60l0O
- s0'$Ó0,0
80$000
50$000
.50$000
30$000
- 20$000
80$000
I00$000

§ 7011
1 Hotel de Ia classe, licença ...............
Imposto annual ........................
2 Idem de 2a classe, licença -. .,.... ...........
Imposto annual ........................
3 Idem de 3" classe, licença ......- ., .-. ......
Imposto annual
1 Imposto predial sobre o valor locativo an........
nual dos predios alugados 12
2 Idem, idem dos predios habitados pelos
............
proprios donos 6 oo
3 Instrumentos, officina de concertos, licença.
Imposto annual ........................
§9o—J
1 Jogo de boilas na cidade -sem venda de
poules, licença ...........................
Imposto annual...........-................
2 Dito fora da cidade, licença .............
Imposto annual .........................

200000
300*000
150$000
200$OOP
80$000
-100$00Õ

50$000
80$000
i00$000
100$000
50$000'
20$000

1

J}

o

-.

- .

36 -

37.__

4 . Ditos de moer assuar, licença. ..........l00000
Lhposto aiinual ...............................150$000
1 Kiõque que se esta.bele .er nas praças no
5
M.iscatc
que vendei . ou trcar imagens, .
ajardinadas, ou ruas para botequim, etc.
100$0.00.
imposto annuai ............................'. .
licença ................................
200$000
6 Idem de, objectos de folha e ferro batido,
Imposto annual ........................
200$000
80$000,
imposto annual'...... ......... ..... ......
2 Idem' para venda de jornaes oiiflores, om
7
Idem,
de
fazendas,
armarinho,.
perfuma.approvação da prefeitura, licença annual.
30$000
rias, calçados e seus semelhantes, só com
600$000
§ 11 --L
uma caixa, imposto annual . ............ .
I Lavanderia a vapor, licença ............
80$000
8 Idem, idem, idem etc. c,em cargueiro, car............
Imposto annual ........................
l00$000
1:000$000
rinho ou companheiro, imposto annual:.
2 Limas, offic-inas de.,, licença ..............
50$000
-.
9 Idem, que vender quadros e pequenos ob
100000
Jmbosto .annual ........................
50$000
jectos, imposto annuaI ..................,. .,
80000
.3 Licença para vender areia extrahida den10 Modista (offiei.na de ^ 1,1 classe), licença :...
.150.000
tro, ou fóra do Rocio, imposto annual
20$000
Imposto annual4 Para extrahir saibro ou pedra dentro do
50$009
. ...
11 Idem de 2" classe, licença . ...
Rdcio; em terreno não aforado, para afim
100$000
Imposto .annual •...
comercial. Imposto annual ..............
20$000
12 Mobilias (officina de concertar ou enver-50$000
5 'Idem para trazer realejo e outros instrunisar), licença.......................... . .....
• mentos, panoramas e outros divertimenImposto annual .................................. 50$000
. 5$000
tos, tocando ou mostrando por paga, nas
..
13 Metro aferição de um .. . .-. .
ruas, estradas e casas, imposto annual
'O$POO
50$000
14 Medida,. aferição -de -cada terno .......-.
100$000
6 Leiloeiro, licença .......................
15 Mensageiros ou rapidos (e.mpreza . de), li200$000
80$000
Imposto annual ...........................
cença ................................ ..-..........•
i0$000
;7 Leilão de qualquer especie cada um
. . . 100$00P
Imposto
ann.ual.................
200$000
licença ........ especial
8 .Lithógiaphia de Ia classe,
16 Musicas
(casa
de) licença ......... . . 100$,.000
Imposto annual .........................
30,0$000
200$000
Imposto annnal de 1" classe
• ',.
150$000
200$000
9Dita de 2' classe, licença ..................
Imposto amival 4e 2 a Classe,. .............. '
Imposto ,annual. .
200$000
7 Musicas (bandas de musicas ambulan'tes)
150$000
- 100$OQO
101-jivraria. de' l a classe, licença.............
.......... ,
licença ...
. . . .-. ;.. ..
200$000
Imposto annual .........................
18 Moinhos a vapor ou :nãode 1".. cl .ase, li100$000
100000
11 Dita de 2''classe, licença ................
.................. . ...........
cença ....................
150$000
....
.
15O0Q0
Imposto annual , .........................
Imposto annuai.... ......
• 80000
'12 Limpador de chaminés, empreza ou não,
19 Idem de 2" classe, licença . ..
iO0$000
licença ...............................
25$000
..
Imposto annual .
i0$000
50$000
Imposto annual ......................
20 Idem, idem de 3" classe, licença
.'
§12—M
40$000
Imposto anul , . - ........
sÕ$000
1 Marmorista ou esta.tuario licença ......
113—O
100$00t3
Imposto annual ..........................
1
Ourives
que
trabalharem
ouro, prata e:
60$000
• 2 Moinho para cereaes,. licença ............
rt
os
-de.
1"
classe,
licença...............
. 80$000
conce
80$000
Imposto anunal ..........................
- Imposto animal ............ •.•. . ...............
100$000
3 Idem, idem, idem á . vapor, licença
80$000
.,'. ... 2 Idem, idem,-de-2" classe, licença100$000
Imposto annual ..................
-

•

.

•.

.•. ... . . •. ...

•

......

.

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

.

•.

.

..........

.

•.

• . '

..

.

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

.

•.
. .

•

....-

•

-

•

• .

•
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.....................,.

..-

O
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§14—P
1 Perfumarias. (casa especial de) licença
Imposto annual ...................
2 Papeis e brinquedos ,(loj de) licença
Imposto annual .........................
3 Pintor, licença ........................
Imposto annual .........................
4 Padaria de la classe, licença ..............
Imposto annual,
5 Idem de 2a classe,, licença ................
.Imposto .annual

Imposto a.nnual

............ ,...............

6 Idem de 3a classe, licença (fóra do rocio)
Imposto 'annual. ..........................
7 .Pharmacia de .1 k. classe ..................
Imposto anrival .......................
8 Dita de 2a classe, licença ...............
'Imposto annual ........................
9 Dita. de 3a classe, licença ..............
Imposto annual .......................
10 Dita homeopathica, licença ..............
Imposto annuai ........................
11 Phonographo, licença ......................
12 Photographia de l a classe, licença
Imposto .a.nnual ........................
13 Dita de 2" classe,,. liença ...............
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 ga.11o, licença .,
.
Imposto an.nual ........................
Refinação dê assucar, licença ............
Imposto annual .......................
§17—S
1 Sirgueiro, officina de, licença
• Imposto annual..........................
2 Serralheiro. ou. ajustador,. licença .........
Imposto annal ...........................
3 Salsicharia, licena......................

60$000
150*000
200$000
100$000
150*000
50$000
30$000
120$000
100$000
s0$000
60$000
50$000
30$000
200$000
500$000
150$000
300$000
100$ 000
200$000
80$000
100*000
30$000
150$000
200$000
80$000
i00$000
20*000
10$000

•100$000
200*000
15Õ$000
200$000
sosoop

80'8000
50$000
50$000
l00$000

i00$000
Imposto annual .........................
§ 18 - T
60$dQÓ
1 Taverna, licença, 1" classe, ................
60$000
Imposto asnual .........................
'30$000
2 Taverna de 2 classe ................
40$000
Imposto an.nual ........................
so$ooô
3 Torneiro, officina de, licesça ............
308009.
Imposto annual ..........................
'4 Typographia com officina de eneardenação ou pautação etc., de 1" classe, licença / •200$000
2008000
Imposto a'nnual ....................
100$000
5 Idem de 2" classe, licença ..............
150$tiOC
Imptsto annual ............................
100$000
6 Tintureiro, licença '................
1008000
Imposto annual de la classe ......
80$000
Imposto annual de -2 a classe ............
- 50$000
Imposto annual e 3" classe ..............
30$000
7 Tanoeiro, licença .......................
20$000.
Imposto annual .........................
§ 19— V
1 Vendedores ambulantes de generos de 1"
necessidade, por semestre adiantanente
2 Vendedores ambulantes de doces, fructas,
etc., licença ..............................
Por semestre ...................... .
3 Velodromos, frontões,. kermess,e,s, tiro ao
alvo, parques, outros estabelecimentos on• dç se vendam poules de jogos permittidos
por lei, licença ........................
Imposto annual .........................
4 Vendedores ambulantes de bilhetes de loteria, imposto mensal, lei n. 240 de. 24' de
Abril de 1909 ..........................
5 Vidraceiro, licença .....................
Imposto animal .........................
6 Vendedores de roupas feftas e outros arte,factos semelhantes, 'pelas ruas, ou local determinado, licença mensal. ..............
7 Idem de joias em bolsas, caixas, etc. licena mensal ..............................
-8 Visitas sanitarias .............,. . . .......

6O $O00
50$000

500$000
.300$000
10$000
50$000
50$000
100$000
100$000
'2opo
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§20—X
1 Xarque deposito de, licença
100$000
Imposto annual........................80$000
2 Xarqueada, licença.....................
100$000
Imposto annual .......................150$000
As offieinas onde forem vendidos objectos importados,
aiem do
pagarão mais o determinado na 6aclasse
das casas decommercio.
Todos os impostos que não estiverem classificados nesta tabelia 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 a
classe superior, poderão ser lançadas com um augmento de
10 a 5Qoo
TABELLA de preços para as armazenagens do deposito de inflammaveis (por 3 mezes)
Agua ra (pipa e fracção) .................1$000
Kerozene ou gazolina (caixa) ..............$300
Foguetes sem flechas e bombas (kilo) $040
Polvora ou dynamite .....................$020
Foguetes com flechas (kilo) .................$060
2$000
Fogos de artificio em grandes volumes (met.)
Ditos para salão e outros não classificados
(kilo) ...............................$100
§ 21 MATADOURO MUNICIPAL
5$000
1 Bois abatidos no Matadouro por cabeça
Preparo ..............................2$000
2 Porcos abatidos .......................2$000
Preparo ...............................1$000
3 Vitelias abatidas por cabeça ............2$000
Preparo ..............................1$000
1$000
4 Gado lanigero caprino por cabeça
Preparo ...............................1$000
5 Leitões, cabritos, e carneiros, até 10 kilos,
'por cabeça .............................
Preparo ...............................$500
6 Taxa especial para a S. Casa de Misericordia de accordo com a Lei n. 8 de 10 de
Maio de 1900 ...........................2$000
MATADOUROS PARTICULARES
Rocio

7 Bois abatidos, por cabeça ............... 5$000
8 Porcos abatidos por cabeça .............2$000
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Porcos abatidos para fabrica de banha ,
10 Bois abatidos para Xarqucada por cabeça
11 Porcos entrados para o Municipio por cabeça....................................
12 Porcos abatidos, para fabrica de banha ou
presunto que tenham frigorifico até 400
mensaes ..............................
O que exceder a 400 mensaes ............

'$000
2$500
'$000
'$000
500

§ 22 MERCADO MUNICIPAL
1 Bancas no mercado para vendas de fruetas hortaliças etc., aluguel mensal por metro' quadrado ..........................
2 Bancas para venda de peixes, mensalmente, por metro quadrado ................
3 Espaço occupado em frente aos botequins,
pelos proprios. lo eatarios, mensalmente,
metro quadrado .......................
Gaiolas para vendas de aves, mensalmente por metro quadrado .............
5 Generos de qualquer natureza, aluguel de
quartos, por 15 kilos mensalmente .......
6 Toucinho por kilo, aluguel de quarto para
venda mensalmente .....................
7 Quarto para venda de verduras e fructas,
mensalmente ..........................
8 Quarto para venda de peixes e generos
alimenticios mensalmente
9 Quarto para botequim ou açouguc, mensalmente
10 Quartos para fazendas e semelhantes, mensalmente ..............................
11 Porco vendido em pé, por cabeça ........

5$000
7$30Ô
3$pq0
$000
$060
.$Ú2:0
0$000.
25$000
30$000
50$000
'$000

§ 23 TAXA FUNERARIA E CEMITERIO MUNICIPAL
1 Emprezas funerarias, licença ............
Imposto animal .........................
Imposto annuaJ para. 's mprezas que 1iRerem gratuitamente enterros de indigentes

300$000
600$000
isemptas

-

--422 Carro funerario de Ia classe, licença aunual..................................
3 Ideia de 2'- classe,, licença annuai ........
4 Sepultura simples por 5 annos .............
5 Ditas para criança menores de 14 annos,
ideia, idem ............................
6 Aberturas de carneiras e covagens em terrenos proprios .........................
7 Coristrueção de carneiras até 2 metros de
altura ..................................
8 Construcção de catpella, mausoleos com
mais de 2 metros de altura .............
9 Concessão de terreno para jazigo perpetuo
Por metro quadrado além da concessão
10 Excesso de tempo de 5 annos para. a conservação da inhumação nas sepulturas geraes ou carneiras que não tiverem concessão perpetua, por anno .................
ir Exhumação no mesmo cemiterio .........
12 Concessão perpetua de cada urna funeraria
.Idem, idem, por cinco annos ............

30$000
20$000
8$000
6$000
i0$000
10$000
50$000
50$000
8$000

5$000
i5$000
100$000
25$000

24 - DIRECTORIA .DE OBRAS
1 Alinhamento e nivelamento para qualquer
construcção, além da conducção, cada 10
metros ou fracção na Ia zona ............
2 Ideia, idem, idemetc. na 2a zona .......
3 Ideia, idem, idem etc., na 311 zona .......
4 Alvará de licença ......................
5 Andaimes,. licença na ia zona, para casa
de sobrado, por metro corrente .........
6 Idem idem para casa terreas, por metro
..............................
corrente
'
7 Idem, idem na 2 a zona, para casa de sobrado, por metro corrente .................
.8 Idem, ideia para casa terrea, por metro
corrente...............................
9 Idem, idem na 3' zona para casa de sobrado, por metro corrente ...............
10 idem, idem, para casas terreas, por metro
corrente .............................
11 Autos fornecidos ás partes, por auto

10$000
7$500
5$000
5$000
2$000
i$500
i$50.0
1$000
1$000
$600
l$000
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12 Certificados de alinhamento e nielameuto, cada um ............................
13 Couducção, quando as partes a não offerecerem, para alinhamento no Quadro Urbano................................ 14 Idem, idem no Rocio ...................
15 Idem, idem para vistorias e vereficacões
de terrenos no quadro urbano ..........
16 Idem, idem no rocio de 15$000 a ........
17 Idem, idem para divisão de lotes no quadro urbano ............................
18 Idem, idem no rocio de 20$000 a ........
19 Calçamento a paralielepipedos, por m 2 em
qualquer zona .........................
20 Idem, idem a mac-adam por metro em
Qualquer zona ........................
(Nota - Para os calçamentos a parailelepipedos feitos na vigencia do Art. 21 das
disposições permanentes da Lei de 30 de
Novembro de 1897, a taxa annual é de .2$
ou 1$500 por metro corrente de frente conforme a largura da rua fôr ou não superior a 15 metros nos termp s do § unico
do Art. 31 da Lei n. 14 de 28 de Outubro
de 1898 combinado com o Art. 3 0 da Lei
ri. 418 de 4 de Maio de 1914).
21 Calçamento a paralielepipedos feito na vigencia da Lei n. 84 de 10 de Julho de
1902, taxa de conservação por m2 ......
22 Emulumentos sobre transferencias de terrenos do rocio excepto os divididos em
lotes e sobre averbação para legalisar titulos das partes, por cartas ou fracção .
23 Ideia, ideia, 110 quadro urbano cada 10
metros ou fracção .....................
24 Idem, idem, 'na 2a zona .................
25 Idem, idem na 3° zona ...................
(Os terrenos do Rocio divididos em lotes
são equiparados aos de 3° zona).
26 Emulumentos para divisão de terrenos em
lotes alem do selio de verba e approva
ção de planta, por lote ................
27 Croquis reproduzidos ..................

i$000
5$000
10$000
10$000
20$000
10$000
40$000
$700
$300

$100

i0$000
10$000
7$500
5$000

i0$00()
10$000

219 Croquis não constantes de cartas de terrenos 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 Solra approvação de planta para casas de
alvenaria .............................
32 Idem, idem, para casa de madeira .......
33 Idem, idem para muros gradis ou balaustradas................................
(Toda a revalidação de planta fica sujeita á 50 0 10 dos respectivos emolumentos,
e as plantas alem dos emolumentos acima,
pagarão mais de selio de verba por dccimetro quadrado, 40 reis).
34 Emolumentos de verificação de terreno,
alem da conducção no Rocio ou no Quadro Urbano,, por cada ..................
35 Idem, idem de duas cm diante, cada carta
36 Idem, idem, quanto ' a 'pertencerem os terrenos a mais de um .possuidor; por condemínio; cada duas cartas .................
37 Idem, idem de vistorias feitas pelo engenheiro e pessoal da fiscalisação, a requerimento das partes; além da conducção
38 Frente de terreno não edificado, por metro corrente de frente, na la zona .......
39 Idem, idem na 2 a zona ..................
40 Idem, idem na 3a zona ..................
(Exceptuam-se os terrenos murados ou
não, pertencentes a, hospitaes e azilos; as
frentes dos terrenos resultantes do prolongamento de ruas existentesi ou projectadas,
quando cedidas gratuitamente pelos proprietarios ou foreiros, e durante o praso de
cinco annos; as frentes das ruas não abertas 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 altura exigida pela Lei n. 341 art. 8 0 ficam

--

20$000
30$00G
50$000
20$00&
10$000
5$00

15$000
l0$000
10$000
10$000
3$000
isooc
30()
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sujeitos ao respectivo imposto com o abatimento de 50 0 1 0 e os que attingirein a altura de 2,50 metros ficam isentos do imposto (Lei n. 429).
41 Foro annual por carta de terreno do Rocio 12100 m2 .........................
As fracções serão pagas proporcionalmente.
42 Foro annual de terreno do Quadro Urbano, 0,22 .............................
43 Levantamento de calçamento, nas ruas revestidas a parall'e'lepipedos, por valias de
largura no maximo. de 0,50, por metro linear, em ruas calçadas ou recalçadas
44 Idem, idem, em ruas mae-adamisadas, por
metro linear ............................
(Para valias de maior largura o paganeu-,
to será proporcional).
45 Predios sem platibandas e sem calha etc.
46 Predios não rebocados e caiados, alem do
imposto predial, quando habitados; e muros; até a sua conclusão, por metro corrente ..................................
47 Prorogação de praso para conclusão de
Obras por mez e por metro corrente de
frente, na i a zona .......................
48 Idem, idem, idem na 2 0 zona ............
49 Idem, idem, idem, na 30. zona ..........
50 Terreno do Rocio, transferencia por carta
de 12,100 nis. quadrados ou fracção ......
51 Terreno do Rocio concessão de excesso
de accordo 00111 o art. 1° da Lei de 2 de
Maio de 1897, por metro quadrado ......
Nota - E' fixado em 100$000 o 1111i11,110
de qualquer concessão.
52 Terrenos do Rocio divididos em lotes, transferencia por metro corrente de frente
i3 Terreno do quadro urbano, , concessão de
excesso, nas ruas revestidas:
Na la zona por centimetro corrente .
Na 2 zona idem,. idem ..................
•
• Na 3a zona idem, idem .................
(Nas ruas não revestidas será o excesso,
cobrado a r azão de. 50 0 10 preços acima).

5$000.
$050

15$000
7$500
5$000

2$000
2$500
'$500
$500
25$000
$040

'$000
4$000
'$500
$500

-/

- 46 -

(Em caso - algum será cobrado menos do
v alor correspondente a 20 centimetros).
54 Idem, idem, transferencia por metro cor.
rente de frente, na l a zona ................
55 'ïdem, idem, -idem na 2a zona................
56 Idèm, idem, idem na 3a zona ................
57 Viação, imposto annual de 1 oo sobre o valor venal dos terrenos do Rocio, minimo
( .4or metro quadrado.......................
§ 25 IMPOSTO DE PUBLICIDADE
1 Annunci6s áereose instantáneos por meio
de projecções luminosas em. espaço até 6 m.
em cada .pbito• da cidade, por trimestre
• 'ídem, ambulante, conduzido por pessoas,
de cada pesoà; pór ,trinta diâ ............
3 P.c 30 em theatros, casas de espeetaculbs,
salões, cafés, botequins, etc, um annuncio
-por anno ...................................
4 Idem panno, émpapel, madQira, parede
ou em metal, com os dizeres: grande liqüidação final; grande queima; e outros
dizeres seinelhaiites na frente das casas
e estabelecimentos cõmmerciaes, por mez
5 .Idem ou quadro para cnnuncios ou para
cartazes, nos logares em que o Prèfeito
permitir . em espaços de im.- por 1 m. sendo de pintura ártisticamente trabalhada,
por mez .................................
6 Idem,-idem, ete. sendo em-,pape . 1 commum
•e, tinta tambem commum, por mez ......
7 Idem ou reclames •eIec.tricos, sendo fixos;
- . por anno .................................
8 Idem ou reclames em bondes, devidos pelas companhias ou emprezas desses mesmos bondes; de Õada bonde em circulação,
por anuo ................................
(Comprehendidos, todos os letreiros dos
iÇndes menos nos vidros latéraes e das
int'es onde não -serão;-permittidos; qualuer que seja seu fim).
9 Annuncio ou reclames em bondes especial, cad.bonde por anno ................

1

—

10 Idem, d esp.ectaculos ein-•vehiculos ou. ar)l50$000
maes, por. afluo .- .................. .-.. :.. .. . .
20$000
11 Idem, idem por 6 nezes
.
5000 12 Idem, idem, por . ummez,.. .................. .
-tripó,ou13 Idem ou reclame embicile
- des; por an.....
14 Idem, idem, em- «ar-roças ou caminhõe1s
- 8$000
idem, .... ................... .........- . . . .. 30$000
15 Idem, idem, em carros e automoveis .... .
Cartaz ou annunriO,- letreif o ou recMih
-.
em papei até 1 m. por•-lhi. coliocado nas paredes ou.dist-ribuidbs em quaiquerlpoIÏto
da via publica ................................ . ...-..
. - $100
ëxedndo
em
qualquer
17 Idem, idem, etc.,
- $200
das dimençõs ................ . ...........
-(Este imposto. será cobrado mediante ca- - Prefeipela
.
.
f
eitas,
rimbação -e numeração -'
-tura., e prevalecerá para qualquer que seja
o periodo do -exercicio,. e -será dcvid por
todo e qualquer . cartaz af-f-ixado . ou des- -.
tribuido, embora em- substituição dos inutilisados ou outros emblemas).
18 Chapéos de sol, com saliencia não exce10$000
dendo de 40 milimetros cada um por anno
19 Idem, idem, com mais de 40 milimetros
20$000
de saliencia cada um por anno
20 Letreiros, placa ou tab.oleta com letreiro e
sem saliencia nas paredes ou humbraes das
2$000
casas de 30 cm( p-o.2m anuaimpte
21 Idem, idem, excedendo a este limite, mais
por decimetro quadrado .................$040
22 Idem, ou taboletas com letreiro, figura ou
emblema nas proprias casas, até 40 cm. de
3$000
saliencia, de 30 cm. por 2m. annualmento
23 Idem, idem, excedendo a esse limite, mais
$060 por, decimetro quadrado ...............
24 Idem, idem em sentido transversal as pa10$000
redes e com mais de 40 cm. de saliencia
25 Idem, sendo em globos de electricidade,
por anuo ..............................l0$000
26 Idem atravessando, a rua de lado a lado,
por mez ................................l0$000

8$000
5$000
3$000

60$000
5$000
3$000

30$000

3$000'$000
30$000

20$OOQ

50$000 -.

-

1

-

-
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27 Idem sendo iiluminado em arco ou outra
qualquer forma, por anno ..............
r2S Idem, idem por mez ...................
Tdem placa, ou taboicta com l•etreii'o, figura ou emblema -nas paredes lateraes das
casas, muros ou parte visivei de terrenos
de 1 m. por . 1 m para cada aununciante
annualmente . ............... ..............
30 Idem, idem excedendo essas dimensões, cada aununciante aunualinente ...............
31 Placa de metal, marmore ou vidro, indicativa de profissão ou designação de firmas
e outras, de companhia ou emprezas de
seguros cmitra fogo ou de vida, coliocada em predios, paredes ou muros, de cada
placa, por anuo .......................
32 Alvarás de licença para, emprczas de anfluncios .................................
33 Reclames em quadros coilocados em pontos da via publica, por mez, cada um, até
2m. por 2m............................
84 Idem, idem excedendo dessa dimenção

50$000
6$000

6$000

DECRETOS

10$000
DECRETO N 124

5$000
100$000
1Q$000
15$000

O Prefeito do Mudicipio da Capital, usando das attribuições que lhe confere a Lei Municipal n. 500 de 24 do
corrente mez de Janeiro
Decreta : . -,
Art. 1.'—Para garantia da conta corrente que o Municipio mantiver com qualquer estabelecimento de credito,
são emittidas quatrocentas apolices do valor nominal de
- Rs. 1:000$000 (Um conto de reis) cada uma.
Art.. 2;--Essas apolices servirão exclusivamente para
garantir o epiprestimo que for effectivado pelo Municipio.
Gabinete da'Prefeitura em 25 de Janeiro de 1918.

João Antonio Xavier

DECRETON. 125
O Prefeito do Municipio da Capital uzando das attribuições que lhe confere o art. 6: n. 2 da lei n 469 de
de 28 de Outubro de 1916, no intuito de melhor regularisar o serviço interno dos diversos departamentos da Prefeitura.
Decreta
Art. 1.—A actual Directoria de. Obras .Municipaes,
constituirá uma Directoria Geral, comprehendendo as tres
secção de Obras e trabalhos, Contencioso e creada a
secções do Tombamento.
Art. 2.--A Directoria Geral compor-se-ha do pessoaque constituem as actuaes Directorias de Obras e Conteni
cioso percebendo os respectivos funccionarios, alem da
porcentagem a que se refere os artigos subsequentes des-te decreto os vencimentos seguintes :

- 50 1 Director Geral (engenheiro civil) . . Rs. 10:800$000.
1 Auxiliar Techuico (chefe de secção
de Obras) ... ........Rs. 6:000$000
1 Advogado (chefe da secção do Contencioso)...........Rs. 4:800$000
3 2 segundo officiaes áRs. 3:360$000 IRs. 10:080$000
1 1; offieial (chefe do Tombamento. . Rs. 3:600$000
1 amanuense ..........Rs. 2:400$000
1 Fiscal de Obras (com locomoção) . . Rs. 4.100$000
Art 3; Ao Director Geral será abonada a porcentagem de 3 % sobre a divida activa effectivamente cobrada arrecadada, bem como na hypothese de haver encontro de contas com tontribuintes daqueila divida será a porcentagem dividida em partes iguaes entre o Director Geral e o contador, e aos officiaes que trabalharem no secç4o do Contencioso será abonuda 2% sobre a mesma divida arrecadada dividida em partes iguaes a cada um: e ao
Advogado receberá 5°/o sobre a mesma divida cuja cobrança
iniciar executivamínte
Art. 4. Ao Engenheiro Director alem das attribuições constantes dos arts. 22 e 25 do Regulamento a. 63 decretado em 12 dê Junho de 1913, compete mais;
Organisar. o serviço do Tombamento, fazer escripturar e registar as . cartas de datas antigãs e as de
foro que forem expedidas pela Prefeitura, em caso de concessões ou por meio de transferencias
, 2; Superitender a cobrança amigavel ;de divida activa Municipal tendo a guarda e em boa ordem os livros
e documentos da actual secção do Contecioso, bem como
do Tombamento
3; Dirigir a eseripturação diaria dos livros a cargo
/d
o contencioso organisando-a de modo que a qualquer mo.
/ mente se possa ter conhecimento perfeitodo debito de cada
( contribuinte
4; Em Fevereiro de anuo, receberá da Directoria
do Thesouro e Contabilidade os livros de lançamento do
do exercicio anterior, mandando transcrever para os respectivos livros do Contencioso os contribuintes que deixarem de pagar naquelie exercicio
5,0
Organisar ou visar as certidões negativas e ,outras fõrnecidas pela Directoria mediante recibo de quitação da Thesouraria

- 51 6; Expelir guia contenciosa explicativa dos impostos que forem devidos pelos contribuintus.afim de spr dado
na Thezouraria o talão de, seu pagamento ao contribuinte:
Fixar o horario mais conveniente para a boa regularidade 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 § 2, 3 é 4
do art. 14 do Regulamento citado e dos § 2, 3, 4, 6, 7, 8,
12 e 13 do Art. 15 e § 1 do art. 16 do mesmo regulamento;
Art. 6. Revogam-se as disposiões em contrario.
Gabinete da Prefeitura-de Curityba, em 19 de Fevereiro 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 corrente, resolve denominar «Avenida D. José de Barros», o
trexo da Avenida do Batel, comprehendido entre a rua Gonçalves 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' Preleito do Municipio da Capital, tendo em vista a
Lei Municipal n. 499 de 22 de Janeiro do corrente , anuo e
de accordo elfectivado com o Governo do Estado, conforme termo 'com o mesmo firmado em . . do corrente, faz
saber a quem interessar possa, que os serviços do Instituto Pasteur, 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..1.28
.0 Prefeito do Municipio da Capital, attendcndo a má
situação financeira do Municipio, resolve que os vencimentos' do Director de ilygiene Municipal sejam de hora em diante o estabelecido no.art. 8 0 da Lei n. 18 de 20 de Outubro de 1889, ficando sujeito este decr&o à approvação do
Fôder Legislativõ Municipal.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 18
deJunho de 1918.

João Antonio Xavier.

DECRETO N. 129
O Prefeito do Municipio da Capital, considerando que
o cargo de Fiscal de Rendas Municipaes ficou vago pela
nemeação do fun o.cionario Francisco de Paula Camargo,
para o cargo de Coilector das Rendas do Estado, nesta
Capital, resolve attendendo as circunstancias financeiras do
Municipio, supprimir o cargo de Fiscal das Rendas.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 1°
de Julho de 1918.

João Antonio Xavier.

DECRETO N.130
O Prefeito do Municipio da Capital, usando da autorisação •. contida na Lei n. 511, de 23 de Abril do corrente
anuo.
Decreta
Art. Unico - Fica aberto o credito extraordinario da
quantia de Rs. 3:000$000 (Tres contos de reis) para o pagamento do serviço projectado do Codigo 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.

DECRETO N. 131
O Prefeito do Municipio da Capital, attendendo as
circunstancias financeiras do Municipio, resolve reduzir os

-

,

vencimentos do advogado da'Camara da quantia de Rs.
4:800$000, para a de Rs. 3:000$000 annuaes,qsujeitando
-este acto.áapprovação i.a
reunião.
• Gabinete da Prefeitura Municipal de Corityba, em 7
de Agosto de 1918'.
..
f.

-João António Xdv!ér

DECRETON. 132
O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista
que as Directorias dos Serviços Sanitarios da Capital de
S. Paulo e deste Estado, bem como da Capital Federal,
aconselham insistentemento que se evite - agglomeiação,
principalmente á noite, afim de impedir a prõpagação da
grippe; hespanhola», epidemia ora reinante .em diversas
localidades do Paiz, resolve, como medida preventiva contra a invazão dessa epidemia, suspender o funccionamento
dos cinemas e outras casas de diversões desta Capital.
O Secretario faça intimar, por,intermedio doFiscal
Geral, os proprietarios ou emprezarios dos aliudidos estabelecimentos desta resolução.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, aos
24 de Outubro de 1918.

João Antonio Xavier

DECRETO N. 133
O Prefeito do Municipio da Capital no intuito de iacilitar aos seus Municipies a acquisição de generos alimenticios e medicamentos aos Domingos e Dias Feriados,
Resolve: autorisar, ao Commercio de seccos e molhados e
pharmacias a permanecerem com seus estabelecimentos
abertos emquanto perdurar a epedimia de Grippe ora reinante. Publique-se, ficando sujeito este-Decreto ao Poder
Legislativo em sua proxima reunião.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Corityba,- em 9
. •.:
de Novembro de 1918.

jõ.ão Antonio Xavier.

-54 '"l

.DECEETO N.—134

o Preleitp d0 Murncipio da Capital uzando das attribuiçóes de seu cargo:
.Decreta:
Art. Unico.. No exercicio de 1 .919 a l cobrança dos
impostos consignados nos- I2, 4,5,9, li, 13, 12," 14,115,
18, 19, 22, 12 3 5 127 e 29 do Art. 1 da Lei orçamentaria
n. 523 de 24 de Outubro de 1918, será:
Janeiro
Marcação de Vehiculos; Matricuia de Chauffeurs,
Cocheiros, Animaes e Pesos. e Medïdas

.

ACTOS

..

--ACTO N. 203

Fevreiro. e Março

1.a prestação do imposto de Commercio e Olficinas

do 'Quadro Urbano e Rocio e de Publicidade
. ; 1. a

Abril
Prtaãodoimposto de Taxa Sanitaria.
Prestaçdo do Imposto de Calçamento

Mio
1. Pketáção de terreno não edificado, muros e
frentés iíã revestidas.
Imposto de casas sem platibandas.
Junho
Prestação do Imposto de Taxa Sanitaria.
Agosto'e Setembro
2. Prestação do Imposto de Commercio e Olficinas.
2. Prestação do Imposto de Calçamento.
3. :Prestação doimposto de Taxa Sanitaria.
• «Outubro
2." Prestação :de imposto de terrenos nãs edificados, muros .e frentes não revestidas.
Novembro e Dezembro
4. Prestação do Imposto -de Taxa Sanitaria.
;Gabinte da, Prefeitura Muniipai de Curityba, em 14
.
•:-.
de Dezembro de 1918-

•Jõão Antonio Xavier

•-

O Prefeito do Municipio da Capital, tendo em vista
o requerimento dos gaiIas-fisaes JoãoJosé de Siqueira
e Jayme Benedicto Pereira, em quede commum accordo
pedem permuta de logares, resolve attender os rqueren
te, transferindo o primeiro para-a lugar de guarda montado eo segundo para guarda a pé prcébndo: cadã , . un
os vencimentos correspondentes osreferidos cargÓs na for
ma da lei orçameMariavigente, ficando'o aSiquei serL
vindo junto ao -sr. Fiscal do Rocio 'e o segundo nos servi'çbs
de fiscalisação do Quadro -Urbfio.............. ..........
.Gabinete da Prefeitura, .4 de-Jan'éi6d'e' 1918., 1,1

o

João Antonio Xavier

-

ACTO N. 204

O Prefeito do Municipioda Capital, concede ao 2.0
0ff icial da Secretaria da- Preeitúra, Fraucisco Guedes
Chagas, trinta (30) dias de f'rias na forma da Lei n. . 226de 22 :de Janeiro de 1908.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, 6 de Fevereiro
de 1.918.
.
.

•

João Antonio Xvier.

-

- ACTO N. 205

0' Prefeito do Muiiicipio dá Capital, no intuito de facilitar o serviço da Secção da Directoria de Obras Municipaes, alterada pelo Decreto n. 125 'dé 19 do corrente, resolve designa'os funecionarios:
- - - Dr. Adriano -Gon1in--.-P ara -Director Geral; • •
--

o

-.5--

- 6 -

Edmuiïdo Sapoki—Para auiliar ' tehnico,
Bernardino Cunha—Para fiscal de Obras.
Arthur Marques da Silva—Para chefe do Pomba
mentõ.
Antonio JuliÓ dos Santos—Para amanensedo Coatencioso.
20 Official ÇatldAntonio,de Azevedoe Luciano Rocha Junior paia auxiliares do Contencioso e para chefe da
referida secção o Dr. Antonio Victor de Sã Barrete.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 19 de Fevereiro de 1918.

joão Antonio Xavier.

ACTO N 206
, ' dP'refeto do Municpioda Capital, tendo , emvista ó
dreto,n. 125 de. 1.9 do corrente, :suppi'imindo Directoria
, Oras Munieipaes, resolve de signar o 1.0 oliicial daquella Directoria Antonio Schelle ler e o 2. ' official da secção
To'.Cõptencioso,Alvaro:de Andradepara effectivosdaDirectona do Thesouro e Contabilidade com o. mesn05 vencimentós que ora percebem e o 2.9official desta Isecção Manoel V'azobo,para servir na Secção de Obras da Directoria Gral.
Gabinete da Preíeitura de Cu.iityba, em 21 de Fevereiro. de 1918.

João Antonio Xavier.

.ÀCT.O ' -N. 207

O Prefeito do Municipio da, 'Capital, tendo em vista a
petiçãodo £unccionario Antonio José Farracha, feitor •geral,
concede ao mesmo a exoração do cargo conforme solicitou.
Gabinete da Preeitura de Curityba, em 4 de Março
de. 1918'
'João. Antonio Xavier.
'ACTO 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 'so 'tres

mezes de licença para trat gmetb d sua saud em prorogaçãQás ferias-em cujogozo'seaha'vá: Gabinete daPrefeiura, em 7 de Março dei918:,'

João Antonio. Xivicr
•

. ACTO N. 2.09

O Prefeito do MunicÍpio da Capital, tendo • em vista a.
communicação do sr. Fiscal Geral de hoje datada e na forma do Art. '45 e 46 do Regulamento da Secretaria, resolve
suspender por 15. dias o guarda Luthegard Ferreira da Costa. Commuuique-se a Tliesoiiraria para os devidos elfeitos.
Gabinete da Prefeitura de Curityba,' em
de 'Março
de 1918.

João Antonio , Xavier.

ACTO N.210'
O Prefeito do Municipio da Capital 'uzando ds attri
.huições que lhe confere o art. 7 n. 2 das Disposições Permanentes da Lei n 469 de 28 de Outubro de 1916, resolve, por jnlgar excessivo, em 'relação as rendas Municipaes,
o quadro de funccionario da Prefeitura. .supprimir s cargos
de auxiliar do Adm'inistrad6r do Matadouro ede. feitor Geral da Directoria de Obras, Municipaes que se 'acham, va-'
hos ficando os serviços deste ultimo cargo affectos a Di
recção do Fiscjj Geral e os do alhoxarifado sob a de séu
-.
auxiliar.
•
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em. 12 de .M'arç'ó'
dê 1918;
•
, ,
. 'João AntoniüXavier:.
ACTO N. 211
O Prefeito do Murrici'pio da Capital concede ao guarda fiscal a pé Pedro Gasparello . trinta dias de ferias de aoc'oido com a lei.
•abinete'da Prefeitura, Municipal em 25:d' Março'

João Antonio Xav'ie, «-a - -

-

--•

MTO N. 512..
- O Prefeito do Municipio da Capital uzando das attribuiçês -de seucarõ e tendo eia vista a Communieação do Sr.
Fiscal Geral de hoje datada, resolve effectivar no cargo de
guarda a pé,i actual interino Abilio Brandão, pela vaga do
faliecido José Julio de Campos, percebendo aqueile os vencimentos marcados na lei orçamentaria, contando-se de 22
de Abril ultimo.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba em 9
de
Maio
de 1918.
•
João Antonio Xavier.
ACTO N. 213
O Prefeito do Municipio da Capital tendo em vista o
requerimento do empregado da Directoria Geral Aristides de
Oliveira, concede no mesmo um anno de licença em prorogação pára tratamento de sua saude ficando este acto adreferendum do Poder Legislativo.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 9
de Maio de 1918.
João Antonio Xavier.
•
•.
ACTO N. 214.
O Prefeito do Municipio daCapital considerando que o
contracto firmado com o Dr. Abdon Petit Guimarães Carneirs firmado em 9 de Maio de 1917, foi comprido e observado em todos as suas clausulas du.iante o prazo decorrido
até esta data. Resolve prorogar o mesmo contracto por
um anno a findar-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.
ACTO N. 215
O Prefeito do Municipio da Capital por conveniencia do serviço designa para interinamente exercer as foneções de Administrador do Cemiterio o Sr. Antonio de Souza Azevedo.
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Gabinete da PreWtur Mu—nicipal de Curityba, em 14
de Junho de 1918.
João Antonio Xavier.

ACTO N. 216
47

O PreÏeito do Municipio da Capital dando cumprimento a lei Municipal n. 499 de 22 de Janeiro do correria
te anno resolve dispensar o Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Director do Instituto Pasteur e de Director da Hygiene Municipal, por ter sido nomeado pelo Governo do Estadopara o mesmo lugar no Instittuto Pasteur ora pertencente ao mesmo Governo.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 1.8 dé junho
de 1918.
João Antonio Xavier.
-

.

ACTO N. 217
O Prefeito do Municipio da Capital uzando das attribuições de seu cargo, nomeia o Dr. Eduardo Leite Leal
Ferreira, para o cargo de Director de Hygiehe Municipal,
percebendo os vencimentos annuaes de Rs. 3:600$000 na
forma da Lei n. 18 de 20 de Outubro de 1899.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,- em 28
de Junho de 1918.
João Antonio Xavier.
ACTO N. 218O Prefeito do Municipio da Capital uzando das attribuições de seu cargo nomeia para o. cargo de Administrador do Cemiterio o cidadão Antonio de Souza Azevedo que
se acha interinamente naquelie cargo, percebendo os vencimentos marcados pela Lei orçamentaria em vigor.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba em 1 de
Julho de 1918.
João Antonio Xavier.
-

--60-
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ACPO:. 219
Q Prefto do Mnnieipio da Capital tendo em vista o
officio dó íunccionario Francisõo de Paula Camargo concede ao mesmo a exoneração pedida do cargo de Fiscal de
Rendas, visto ter sido o mesmo nomeado pelo Governo do
Estado para exercer o cargo de Coilector das Rendas da
Capitàl.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em i
da Julho de 1918.

João Antonio Xavier.

ACTO N.220
O Prefeito do Municipio da Capital por conveniencia
de serviço resolve addir o funceionario Bento Taborda Ribas, á Directoria Geral e noràeia para o lugar de adjunto de
Fiscal Geral ,0 cidadão Francisco Pereira da Costa.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 1
de Julho de 1918.

João Antonio Xavier..

ACTO N. 221
O Prefeito. do Municipio da Capitaltendo sciencia
que ó. funecionario Dr. Antonio Vietor de Sá Barreto, assumiu em seis do corrente o cargo de Inspector das Escolas
Federaes neste- Estado, por nomeação do Governo Federal
resolve dispensar o mesmo do cargo de advogado desta Municipalidáde, em face do art 44 do regulamento estabelecido 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.

ACTO N. 222
-. O Prefeito Municipio da Capital uzando das attribuições de eu cargo nomeia interinamente o cidadão Dr. Trazibulo Lias Filho, para o cargo de advogado da Camara
Municipali percebendo os vencimentos de Rs. 3000$000

(tres contos de reis) anrivaes ria forma do Decreto n 81 de
7 do corrente.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curit rba, em .12
de Agosto de 1918.

João Antonio Xavier.

.

-.

ACTO N. 223
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao sr. Fiscal do Rocio Urbano Garcia Filho, tiinta (30) dias de ferias
a que teni direito no corrente exercjcio, conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 29
de Agosto de 1918.
- ..
João Antonio,Xavjer. -

- ACTO N. 224
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao 2.0
Oflicial da Directoria Geral Snr. Manoel Vaz Lobo, 30 dias
de ferias a que tem direito no corrente exercicio.
Gabinete da Prefeitura, em 2 de-Outubro de 1918.

João Antonio Xavier.
ACTO N. 225
O Prefeito do Municipio da Capttal concede ao. Sr.
Dr. Eduardo Leite Leal Ferreira, Director de Hygiene Municipal, noventa dias de licença.
Gabinete da Prefeitura, em 7 de Outubro de 1918.

João Antonio Xavier.
ACTO N. 226
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao 2.°
Oflicial do contencioso, Sr. Luciano Rocha Junior, trinta
dias de ferias a que tem direito no corrente exercicio.
Gabinete da Prefeitura Municipal em 8 -de Outubro
de 1918—
- - --- -João -A-ntónjoXajer,
-

Ç2,..f.
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.ACTON. 227

Petições apresentadas pelos p'oprietaris de casas.ddive_
sões desta Capital e manter até o dia 30 do correntemez o
decreto n. 32 de 24 de Outubro do corrente anno, que veda o funecionarnento das aliudidas casas-de diversões
O Sr. Secretario, faça intimar, por intermédio do Sr.
Fiscal Geral os proprietários das referidas casas • desta resolução.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 11
de Novembro de 1918.

O Prefeito do Municipio da Capital uzando das at"tiiliiiiçõês dé seu cargo nomeia interinamente o Sr. Dr. Alcéu do Amaral Ferreira, para o lugar de Medico Municipal
duriit&a auzéncia de seu efiectivo Dr. Leal Ferreira que
se acha em gozo de licença, percebendo os vencimentos do
seu effectivo.
Gabinete da Prefeitura, em 1t de Outubro de 1918.
João

Antonio, Xavier.

João

ACTO N 228

ri

' O Prfeitodo Mtmicipio da Capital uzando das attribuiçõesde.
pé seu cargo nomeia para guarda montado o guarFranõisco José Fernandes, na vaga aberta pelo
da a
failecimento de Francisco Bèrnardino Sene e para o lugar
daqueile o cidadão Guilherme Bealie, percebendo os venimentosde ccordo- com .a lei orçamentaria em vigor.
Gabinete da Preleitunt Municipal de Corityba, em 19
d Outlibro.dei18.
João

João

ACTO N. 229

João

Antonio Xavier.

ACTO N. 230
O Prefeita do Municipio da Capital attendendo que a
epedemia da grippe se tem desenvolvido nestes ultimos
dias, resolve, de accordo com a opinião do Sr. Dr. Director do Serviço Sanitario do Estado, declarar sem effeito o
despacho prol rido, em data de 31 de Outubro passado, nas

ACTO N. 231
O Prefeito do Municipio da Capital tendo conhecimento que o Sr. Dr. Trazibulo Lins Filho, advogado interino do Municipio, foi nomeado pelo Governo do Estado,
para o cargo de Delegado de Policia, resolve dispen!
sai-o do cargo e nomeia effectivamente para o. lugar de advogado do Municipio o Dr. Paulo Costard, cornos vencimentos que lhe competirem.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 2.
de Dezembro de 1918.

Antonio Xavier.

O Prefeito do Muni.eipio da Capital resolve incumbir
o cidadão Alfonso Cicero Sebrão para fisealisar os serviços
de calçamento e outros que se acham contractados com esta
Piefejtura, pei'cebendQ os vencimentos de Rs. 250000 (Duzentos e cincoenta mil reis) rnensaes até segunda ordem a.
contar desta data.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 23
de Outubro de 1918.

Antonio Xavier.

Ir

Antoujo Xavier

ACTO N. 232
O Prefeito do Municipio da Capital tendo em vista
a representação do Sr. Dr. -Direètor de Hygiene Municipal
de 29 do mez passado, e, considerando que o cidadão
Mano de Castro., proprietario das casas situadas nos terrenos que ficam ao fundo da casa que possue Rua Iguassú, e a que deu o nome de Avenida Ruy, foi duas vezes
intimado pelo Dr. Assis Gonçalves. quando Director de
Ilygiene, para estabelecer nas referidas casas installações
sanitarias ; que, posteriormente, o Dr. Leal Ferreira, então
em exercicio desse cargo, o fez intimar para o mesmo fim
e que ainda o actual Director de Hygiene Muuicipaj, por.
duas vezes, o tem mandado intimar para cumprir o preceito estabelecido no Art. 3.° da Lei n. 493 de 25 de Outu bro de 1917, sem obter resultado algum résolve, de accordo com o parecer da Directoria da Bygieue e § 12 e 5
do Art, .8. 0 do-Regulamento de 2 de Janeiro de 1900 e o

/
.Azt 2.° da citada Lei n 493, interdictar as alludida.s casas,
marcando prazo de ofto (8) dias para serem elias desseupadas, sem qie posam ser aliugadas ou habitadas enquantó ó prorietario não satisfazer as exigencias do Art. 2. 0 da
referida Lei n. 493.'0 Sr. Dr .Director de Hygiene faça intitimar oproprietario e locatarios das casas acima referidas,
por interrnedio do amanuense da Directoria, desse acto,
para os fins 1egaes.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 3
de Dezembro de 1918.
João

ACTO N. 235
O Prefeito do Munlcipjo da Capital tornando em consideração os motivos verbaes que apresentaram os empregados Silfredo Pedroza e Alvaro de Andrade nomeados para
o lançamento da Taxa Sanitaria Municipal; resolve dispen s1-os desse serviço, substituindo-os pelo empregado Sr. Manoel Vaz Lobo e o cicadão Chrisantho José de Freitas.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityha, em 13
de Dezembro de 1918.

Antonio Xavier

ACTO N 233
O Prefeito do Município da Capital uzando das attribuições de seu cargo nomeia os empregados, João Oótaiano Pichete, Claro Cordeiro e Benigno Lima Junior para
em cómmissão procederem ao lançamento do imposto de
Commereio e officinas do Quadro Urbano e Rocio. Dr.
Adriano Goulin e auxiliares Carlos de Azevedo, Arthur Marques da Silva para procederem ao lançamento dos impos.
tos de terrenos não edtficados, viação e platibandas murosetc. Antonio Herdericó, Silfredo Pedroza e Alvaro de Andrade para o lançamento do imposto de taxa Sanitaria cujos serviços serão feitos fora das horas do expediente, para
sua cobrança no exercício vindouro percebendo as commissões as gratificações que em tempo serão arbritadas
Gabinete da Prefeitura Muuicipal de Curityba, em 9
de Dezembro de 1918.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 234
O Prefeito de Municipio da capital concede ae Veterinario do Matadouro Adolpho Peplowiski 30 dias de ferias
conforme requereu contados de 1 do corrente em diante.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 9
de Dezembro de 1918.

João Antonio Xavier

João Antonio Xavier
e

INDICÉ
LEIS

N. 497 de 17 de Janeiro de 1918, autorisa ao pagamento de Rs.
89 0$ 000 a Maderna & Boni.
N. 498 de 18 de Janeiro de 1318, autorisaindemnisação a Otto Schlenkei.
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 Es. 400:000$000
em apolices.
N. 501 de 25 de Janeiro de. 1918, permitie a Ricardo Jerke, construir
um galpão para diversão publica.
N. 502 de 25 de Janeiro de 1918, autorisa o accordo com Olympio de
Sã, sobre impostos de calçamento.
N. 503 de 25 de Janeiro dè 1918, isentando por 3 annos de impostos o
estabelecimento de Antonio Chesi & Companhia.
N. 504 de 25 de Janeiro de 1918, concedendo credito de Rs. 3:229$428
para pagamento• a Federação Espirita.
N. 505 de 19 de Abril de 1918, denominando rua Dr. Claudino dos Santos e Coronel Enéas.
N. 506 de 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. 240$000 a isenpção
imposto de Limpeza Particular,
N. 509 de 23 de Abril de 1918, reduzindo para Rs. 150 o imposto de.
terreno não edificado.
N. 510 de 23 de Abri] de 1918, favorecendo aos proprietarios de terrenos foreiros .aadquirireni carta de data
N. 511 de 23 de Abril de 1918, autorisa ao pagamento de Es. 3:000$000
ao Sr Dr. Francisco R. de Azevedo Macedo,
N. 512 de 23 Abril de 1918, marca Taxa de calçamento de 200 a 100
reis a para] ellepipedos e macadam.
N. 513 de 26 de Abril de 1918, autorisa accordo com a Inspectoria da
Estrada de Eerro para nova ponte.
N. 14 de 26 de Abril .de 1918, creando taxa de Es. 3$000 para giarda
nocturna e particulares.
N. 515 de 20 de Abril de 1918, sujeita os contribuintes de impostos a
multas 'dó 20a 30 Yo.
N. 516 de 20 de Jnlho cle,1918, autorisa pagamenio a Universidade do

.1
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517 de 22 de Ju'ho de 1918, denominação de diversas ruas em terrenos de Joaquina Costa.
N. 518.de 25 de. Julho de 1918, autorisa concurrencia para o serviço de
Limpeza. Particular.
N 519 de 25 de Julho de 1918, approva o acto da Prefeitnaa' reduzindo
ovencianntos do Director da Hygiene Municipal.
N. 520 de 25 de Julho de 1918, estab,.elee.os pesos dos pães.
N 521 de 18 de Outubro de19l a-einpt1 o emolumentos de tr'cnsfercncias de terrenos da Souedade l3eneficiente Operarias do
Batel.
4 .apt.oris.a.. pagamento a Maria FernanN. 522 de :18 de Outubro d l
'des dos Santos.
. .
.
N. 523 de 24 de Outubro de 101; Orça . a Receita e Despezas para 1918.

N. 210 de 12 de Março de 1918, supprimo as cargos de auxiliar do Administrodor do Matadouro e feitor 'do àlmoxarifado.
.N. 211 de 25 de Março de 1918, 'concede ferias a Pedro Gaspirello
N. 212 de O de Maio de 1918, effectivando tio cargo de guarda A'1io
Brandão
N.'213 de 9 do Maio de 1918, concede a Aristides de Oliveira um aiino
de licença.
N. 214 -de . 1 de Maio de 1918, . prorogando contracto com o Dr. Petit
Carneiro.
N. 215 de 14 de Junho de 1918, nomeia interino Antonio de Souza Azevedo para administrador do Cemi-terio.
N. 216 de 18 de Junho.de 1918, dispensa o Director do Instituto Pasteur.
.
.
N. 217 de d8 de Junho de 1918, nomeia Or. Laél Ferreira para Direotnr da 1-J3,giene Municipal. , '
N 248 de 1 de 'Julho eta 1918, nomeia effectivo o adinnistrador do Cemiterio
N 219 de 1 de Julho de 1918, concede exoneração ao Fiscal de Rendas.
N' 220 de 1 de Julio de 1918,
nomeia Fr.ncisco Pereira da Costa para
.
ajudante do Fiscal e Bento Taborda para a Directoria Geral.
O. 221 de 7 do Agosto de 1918, dispensa o Advogado, da Camara Sã Barreto.
N. 222 de 12 de -Agosto de 1918, nomeia interinamente oDr. 'Trazibulo Lins Filho para Advogado da Camara. N. 223 de 29 de Agosto de 1918, concede ferias a Luciano Gracia Filho.
N. 224 de 2 de Outubro de 1918, concede Ferias a Manoel Vaz Lobo.
N. -225 de 7 de Outubro de 1918, concede noventa dias de. licença ao Dr.
Leal Ferreira
N. 2213 de 8 de Outubro do 1918, concede ferias a Luciano Rocha Junior.
N. 227 de. 10 de Outubro de 1918, nomeia interino o Dr. Alceu do Amarat Ferreira para Director de Hygiene Municipal.
N. 228 de 19 de Outubro .de 1918, nomiea Francisco José Fernandes
-.
para guarda montado.
N. 229 de 21 de Outubro de 1918. nomeia o Dr. Affeno O. Sebrão pára
fiscal dos serviços de calçamento
N. 230 de 11 de Novembro de 1918 mantem a suspensão das-casas de
diversôas.
N. 231 -de 2 de Dezembro de 1918, dispensando o Advogado Dr. Trazibulo Lins por exercer funcçües de Delegado de Policia. N. 232 de 3 de 1)ezeinbro de 1918, iuterdictando casas de Mano de
Castro.
N. 233 de 9 de Dezembro de- 1918, nomeia eommissãode lançamentos.
N. 234 de 9 de D. zembro de 1918, concede ferias ao Veterinario do Matadouro.
N. 235 de 13 de Dezembro -de 1918, . substituição de empregados de
lançamentos.
--

DECRETOS...'.
N 124 de 2,5 de Janeiro de 1918, emitlindo apolices até Rs 4000008000
para garantir o etnprestimo no Banco..
N. .1 25 ,de1'9 deFevereiro-4e. :1918, regulamento da Directoria Geral.,
N. 126 dê 20.de Abril dê 191, denominação de Avenida D. José de
Barros.
N. 127 de. -18de Junnho de. 1918, declara os serviços do Instituto Pasteur a 'cargo.« dó Governo do- Estado.. .
N. 128 de 18 de J unho de, 1918,.. reduz o vencimento do Director da
ygie1ie M.unicipp.l.
N. 12 de' 1 de Julho.'de,1918' Saprime o cargo de Fiscal de Rendas.
N. 130. de. 17 de Julho de 1918, -abre'cre.Iito do tr-es.contos de reis para
pagamento ao D. ,Francisco R.. de Azeved ,o Macedo.
N. .131 de 7,-de Agosto de. 1918,. reduz c.5 .veneimontos.de Advogado 'da
Camara.
.
N. 132. de.24 de Outubro de 1918 ,suspende as fnncç5es ,decinems -dudurante a epidirnia reinante.
N.133 -de, O,utnbro-e 1918; permitte. a- abertura,-decasas de negocios e
Phãrmacias durante o tempo epidemico.'
'N,. 134 de 4 rde Outro d. e 1918,c,Marca epo,cas de.pgamentos.
•A.C'T'OS.'

:.

,'1918, accei t ando permuta dos guardas ' João
'Jaiei'Ó
N. 203 de' 4 'd'edo
d.eiqira. e. Joaqnim.B. Pereira (Jaymê)
N 204 de 6 de Fevereu o de 1918 concede fei is a Francisco Guedes
Chaga,
N. 05 de 19 de'Fõv'eteiro, dê 1918, desigaaxido' empregados para a fli
. . ...
rectoria Ger1'''
dê Fevedéiro , de 1918, transferindo empregados de diverN. 206 do
gas,.se,CÇóes.
Mat'çdde 1918, concd exoneração a Francisco José Farw-207 'do- 41
racha.; . .
N 208 de' 7 dê Março de .118, concede; 3 mezes de licença a Franêisco
.Guedes Chagas.
N' 209'de8"de Marçdei9'18 suspendendo o guarda. Luthegã'rdes Costa.
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LEI N. 524

J1

O Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a
Camara Munioipal decretou e eu sancciono a lei seguinte
Art. P, Fica ç Prefeito autorisado a contractar por
um anuo a quem mais vantagens ôfferecer em concorreucia publica o serviço de limpeza publica, remoção do lixo
particular e capinação das ruas
§ unico : para a execução dos serviço, poderá o Prefeito ceder ao contractante a recádação das taxas de limpeza, bem como alugar ou vender o material e semoventes,
actualmente empregados nos mesmos serviços.
Art. 2° Revogam-se as disposições . ern contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 24
de Janeiro de 1919.

1ç1 W1B

João Antonio-Xavier

1i!\

'-

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipaí de
Corit!ba, em 24 de Janeiro de 1919'

Claro Cordeiro—Secretario.
LEI N. 525
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O Prefeito do Muuicipio da Capital faz saber que a
Camara Municipal decretou e eu sancciono a lei seguinte:
Art unico. Fica contado para todos os effeitos legaes o tempo de serviço prestados à Prefeitura em diversos, cargos, ao actual guarda Francisco José Fernandes a

- -

ri

MIE

- 4—
contar de Setembro de 1903 a lo de Outubro de 1917
revogam-se as diposições em contrario.
Gabinte da. Prefeitura Municipal de Coritiba, em 24
de Janeiro de 1919.
Toáo Antonio Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 24 de Janeiro de 1919..

tro -dos limites . do quadro tirbanõ da cidade -e das
povoações do Municipio.
Art. —Comprehende a zona suburbana a faixa
de i kilometro alem 'dos limites do quadro urbano.
Art. 49 —Com prehende o rodo a zona comprehendida entre os limites suburbanos e os do Municipio.
-.
- Art. 5'- Os limites do Quadro Urbano serão os
fixados por -lei e poderão por lei ser alterados. Art. 60 - A cada uma das zonas do Municipio poderá ser applicado um regimen administrativo e fiscal especial.
-

Claro Cordeiro—Secretario.

LEI N. 526
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a
Camara Municipal decretou e eu saneciono a lei seguinte
• Art unico. Ficam canceliados- os impostos em que
foi lançado Antonio Ciorcero pelo seu kiosque, estábélecido na Praça Euphrasio Correia, nos annos de 1910 a
1914; ievogadas as disposições em contrarioGabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba., em 24
de Janeiro .de 1919.

Capitulo -II

VIAÇÃO PUBLICA URBANA. Secção 1--Ruas, travéssas, avenidas e praças.

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 24 de Janeiro de 1919..
Claro Cordeiro—Secretorio.
1
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1.55.

O IMUNICIPIO
Art. i. o—O terrritorio do? Municipio se, divide
em tres zonas —urbana, suburbana e do rocio.
Art. 2 0—Comprehende a zona urbana os terrenos
que estão situados nas ruas, praças e avenidas, den-

5.-_-

..

-

Art. 7. 0 —A9 ruas ou travéssas, que forem abertas na Cidade ou em povoações do Municipio, terão
a largura minima de i8 metros e a direcção que a
Prefeitura determinar.
i.°—Esta disposição não se applicará ás ruas
que forem continuação de ruas ja existentes, as quaes
nos prolongamentos terão a mesma largura--e- arnes
ma direcção; salvo caso especial em que-; - Ór deli- :beração da Camara, for determinado o
-da rua, no todo ou em parte-.,
. .... .
--§ 2. 0—COflfOrme as conveniencias de órdem- es- thetica ou hygienica:
- a)—forrnar-se-ão largos ou praças-;
b)—as ruas poderão ter maior largura doque a
determinada neste artigo, formando avenidas.
— ruas, ttavessas, avenidas e praças
Art. 8.°A's
serã o por lei dados os nomes
a)—de homens já failecidos, notaveis por serviços extraordinarios prestados á Cidade, ao Municipio,
ao Estado, á Patria ou á Humanidade.
- b)—de facto historico de alta relevancia social;
c)—de cousas notaveis, como - rios principaes,
serras, 'regiões, etc.

e
• Art. 9.°—Essesronesconstaro de placas: fixadas nas esquinas, em logares convenientes.
Art. o.°—Os proprietarios ou foreiros de terrenos que se dividirem em lotes arruados, não poderão dar nomes ás ruas, t r avéssJs, avenidas e praças
sitas nos mesmo, competindo isso unicamente á Cam ara.
§ i.°—Esses proprietarios ou foreiros são .obri
gados a coilocar, nas esquinas, dentro de tres mezes depois da approvação da respectiva planta, postes de madeira com placas provisoriasy de accordo
com as ínstrucções da Directoria de Obras Publicas
Municipaes, contendo os nomes das respectivas ruas,
travéssas., avenidas e praças..
§ 2. 0 —Si não for cumprido esse dever, serão esses postes e placas coilocados pela Municipalidade,
ficando o proprietario sujeito'ao pagamento da despeza feita com o serviço.
Att. ii.°—Corno condição para approvação da
divisão dos terrenos, em lotes, são os respectivos
foreiros ou proprietarios obrigados a ceder para uso
publico a arca necessaria para a abertura de ruas e
praças.
Art. 12.—E obrigatoria a numeração dos predios do quadro urbano, sendo:
a)—Quanto aos predios das ruas. travésas e
avenidas, a numeração par de um lado e a impar de
outro.
b)—Quanto aos predios das praças - terão eiles nurneraça' seguida. sem distincção entre numeros pares e impares, até fechar. o perimetro ; por isso
as ruas que convergem para as praças terão sempre,
nestas, a numeração dos respectivõs predios interrompida.
• § unico.LA Prefeitura fornecerá as placas pelo
preço do custo, accrescido de 5 pelo serviço de
coliocação.
Art. 13. 0—. Quando o numero for alterado por
acto da Municipalidade, a sua substituição será feita
sem onus para o proprietario do predio.

eçção 11—Alinhamento e nivelamento.

Art. 14.0—Nenhuma obra de construcção, reconstrucção ou modificação de qualquer ordem nas paredes da frente dos predios poderá ser feita sem previo alinhamento e nivelamento, avançando ou recuan do esse predio o necessario para obedecer ao alinhamento geral.
i.°—Ao mesmo alinhamento ou nivelamento
estão sujeitos os muros, gradis, etc, que se construirem, reconstruirem, reformarem ou alterarem.
§ 2.°-0 alinhamento e &nielamento referidos
serão dados com toda a clareza pela Directoria das
.Obras Publicas Municipaes dentro de oito dias contados do despacho da Prefeitura e constarão de um
termo lavrado em livro proprio.
§ 3. 0 —Os proprietarios ou empreiteiros receberão do Director de Obras um boletim determinando á
quantos metros acima do nivel do mar deve ser assentada a soleira da portado predio a construir indi
cando o marco de referencia pelo qual se obteve essa
altitude.
Art. 15.°—Os que se setirem prejudicados por
qualquer alinhamento ou nivelamento poderão contra elle reclamar ao Prefeito, que resolverá detinitivamente, depois de ouvido o Director de Obras Publicas.
Art. i6. 9 —Pderão as casas ser construidasdentro do terreno á distancia minima de 5 metros doalinhamento prcdial da rua, elevada essa distancia a
io metros no minimo no caso 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 proprietarios ou foreiros dos terrenos situados na zona suburbana ficam sujeitosao alinhamento que a l5refeitâa mandar observar, de accordo com a planta da cidade, quando tenham de edificar.
§ unico.—O predio que na zona suburbana for
construido sem que a Prefeitura lhe tenha dado alinhamento e que por qualquer circurnstancia interceptar o prólongamento de uma rua, fica sujeito a demo-
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lição que se fará em qualquer tempo, ind.pendente de
ser desapropriado ouindernnisado ao proprietário.
Art. 18. -As construcçôes feitas com infracção das dispósições dos artigos 14. o e 16. 0 poderão ser
embargadas; sejam ou não embargadas, ao infractor
impor-se-á a pena de demolição á sua custa e de multa de i00000 em relação a cada construcção a demolir.
- Secção 111—Leito epasseio,s das vias publicas
- urbanas; ajarLinamen10 e árborisação.

-

Art. iq.—A Prefeitura mandará fazer á custa dos
cofres municipaes urna linha de meio fio de pedra
para determinar,:
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 cavailos e vehiculos.
Art. 20.--Todos -são obrigados a calçar de accordo com as determinações da Prefeitura, o passeio,
na frente de seus predios, dentro do prazo de tres
mezes após o assentamento do meio fio.
§ unico.—Esgotado esse, poderá ser concedido
novo prazo nunca excedente de - tres mezes, dentrÕ
do- qual deve a calçada ser -construida-, sob pena
de o ser pela Prefeitura, sujeito o proprietário a pa- gar o custo respectivo com a multa de io ol o sobre
seu valor.
Art. 2i.—Decorrido c, primeiro prazo do art. anterior, os foreiros ou pro;rietarios pagarão o imposto annual de 2000 por metro de frente, em quanto
não construirem a calçada.
Art. 22.—Nas ruas de 30 metros de largura uniforme ou mais, os meios fios serão coilocados a 4 metros
de distancia do alinhamento predial; neste caso o leito
da rua será dividido no centro por urna faixa de 5
metros de largura, limitada por meios fios ao nivel
do passeio, onvenientemente arborizada e, quando
possivel, ajardinada.
Art. 23.—Nas ruas de 16 a 20 metros de lagura,
uniforme os meios fios serão coilocados -a
metros

distancia do respectivo alinhamento., predial e a
arborização será lateral em canteiros circulares.
Art. 24.—Nas ruas de 12 a 22 metros de largura, uniforme os meios fios serão coliocados a 2,°56 de
distancia do respectivo alinhamento predial e a arborização, onde convier, será tambem lateral.
Art. 25--Nas ruas que não estiverem nas con- dições mencionadas nos tres artigos anterior-es, os
meios fios e arborização obedecerão ao projecto que
for estabelecido pela Directoria de Obras Publicas
com a approvação do Prefeito.
Art. 26.—Os calçamentos dos passeios serão de
cimento, de ladrilhos, de mosaico, de asphalto ou de
Petitpavé e lages de pedra de 0,20°xO,20 m , obedecendo ao que pela Prefeitura for determinado.
Art. 27.—Sempre que tiver de ser reconstruido,
o calçamento dos passeios, em consequencia da alteração do nivelamento ou do alinhamento ou em virtude de qualquer deliberação da Municipalidade, correrão por conta desta as respectivas despesas.
Art. 28.—Para serem uniformizados os calçamentos de cada rua, d accordo com os planos preestabelecidos, a Prefeitura porá em pratica os meios
-legaes ao seu alcance.
Art. 29.—A macadamização e o calçamento dos
leitos das ruas dependem dos planos de obras .que os
poderes municipaes resolverem pôr em pratica.
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Capitulo III
LINHAS AEREAS

--

Art. 39.—Nenhum- poste para telephone, tele
grapho, luz ou força eletrica será co]loca-do, na cidade, em logar publico, sem queo seu typo seja - ap-provado pela Múnicipa]idade e sem que a sua altura
e o seu logar sejam indicados pelo Director das
Obras Publicas Municipaes.
Art. 31.—As linhas aereas de luz -e de fora serão elevadas 6,m50 pelo menos acima do solo ; outras
linhas destinadas a outros serviços se estenderão
0,m3o no minimo acima .das linhas de luz 'e de força.
Art. 32.—Os postes deverão ser conveniente-

mente pintados conforme o exigira Munioipalidae,.
Art. 33.—Ningum poderá,sinão para evitar mal
maior, cortar ou damnificar linha aerea ou qualquer
material de serviço, nem impelir a passagem das linhas pelos logares determinados pela Municipalidade.
§ uiico.—E' prohibido embaraçar as linhas
aereas, estabelecendo ligações de fios entre si por
meio de qualquer objecto, como papagaio de papel,
corda, fios deararne.
Art. 34.—As penas para as infrações, dos artigos 30,31, 32 e 33 serão de multa de 20, a 200, correndo por conta do infractor as necessarias modificaçõesou remoções, que serão feitas immediatainente ou no prazo que o Prefeito determinar.
Capitulo IV
CONSTRUCÇÕES E RECONSTRUÇÕES. RUI'NAS. EXCAVAÇÕES.
Secção I _L Andaimes.
Art. 35—Para completa 'segurança do transito
publico, os andaimes levantados nas frentes, para a
construcções ou reconstrucções, serão solidamente tapados de madeira em toda altura do edificio a construir é convenientemente illuminados á noite.
Art 36.—Os donos ou enpreiteiros das obras são
obrigados a retirar os andaimes exteriores e outros
materiaes da construcção ou reparos
a) - Logo que a obra for terminada exteriormente, devendo essa parte ser concluidã 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 50 , o constructor é obrigado á abrir uma
passagem, devidamente forrada, por baixo do andaime.
Art. 37.—Os andaimes serão construidos de modo a ser evitado o contacto dos trabalhadores com
as linhas aereas de electricidade, especialmente com
os conductores prirnarios.

.rt. 3S — Qs materiaes destinados á construcço deverãô ser coilocados em. logar, onde nãb embaracem. o transito publico.
§; unico.—Algum material que, por excepção,
mediante autorização da Prefeitura ficar na parte exterior, deve ser coliocado 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 dkrou remoção que for feita pela Prefeitura.
Secção 11 - Muros
Art. 40.—Terrenos situados em rua não calçada
ou aformoseada do Quadro Urbano devem ser cercados
nas frentes por muro corrido de 2"5 o de altura minima
acima do nivel do eixo da rua ou por gradis ou balautrasdas 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 2,"50 de altura,
gradil rhetalico.
§ unico.—Os muros; nos casos deste artigo e do
anterior serão rebocados, caiados ou pintados ; serão
pintados a oleo os gradis de ferro ; as balaustradas
Art. 42.—Para cumprimento das obrigações determinadas-nos artigos 40 e 41 terá o proprietario ou
foreiro o- prazo de 6o dias contados da intimação que
receber para esse fim, por ordem do Prefeito.
• § unico.—Em'quanto não satisfizer essa obrigação depois do dito prazo o proprietario ou foreiro
pagará annualmente o imposto de i0000 por metro
corrente da frente de terreno, -alem de outros impostos a que estiver sujeito.
• Art. 4 3.—Os terrenos de frente comprehendidos
no perimetro da i e 2' zonas da cidade e actualmente
abertos ou fechados por cerca de madeira serão fechados nas condições do artigo 40, dentrodo prazo de mezes, da data em que para esse fim receber o proprietarjo ou. fo.reiro intimação ordenada pelo PrefeiU.

uni.o.—Emquarito não for essa obrigação, depois do dito prazo,curfiprida, o proprtetari o ou foreiro pagará o imposto annual de 5 000 por nietro corrente 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 elIes dará o alinhamento e as cotas de nivelamento.
§ l o_ Para obter essa licença os peticionários
apres&ttarão os projectos das obras a effectuar.
§ 2. o ---Esses projectos constarão de planta, de
elevação e secções longitudivaes etransversaes .necessarjas para o perfeito conhecimento das obras a executar, na escala d 1,50 e serão apresentadas em duas
vias ficando uma na Secção Technica da Municipalidade e sendo a outra restituida ao respectivo proprietário.
Art. 45.—Os murbs, gradis ou balaustradas que
estiverem em ruma serão reconstruidos, applicadas as
disposições supra.

Secção III - Prédios em geral.
Art. 46.—Os predis construidos ou iecon-.
struidos no quadro urbano reunirão as seguintes condições de segura pça e de hygiene
i.'—Assentarão sobre terreno p eviamente ni
velado e convenientemente drenado;
2. a ._Nas construcçõesde alvenaria, si as condições
de inconsistencia ou humidade o exigirem, deverá a
area occupada pelo predio ser revestida de camada impermeável de concreto de i o centimetros, pelo menos,
de espessura
3. a_ Os alicerces correspondentes ás paredes
' de profundidade minimade 6o centimestras terão
metros e, quando o terrreno não forfirme, será préviamente consolidado.
4.'—A altura minima do pé direito das construções será de 4 metros e meio para o primeiro pavimento, 4 metros e 20 centirnetros para o segundo e
4 metros para os demais ; excepto os typos de villa,
construidos, no minimo a Io.m do alinhamento predial
e a 5 m. das cercas later-aes e tendo naquelie ali-

nhaento gradil de ferro sobre alicerce de alvenaria.
5. a _A S paredes tanto externas como internas
terão perfeita solidez, não podendo. em caso algum,
no alinhamento das ruas e praças, a fachada, bem
como as paredes exteriores e as divisorias de predios
contiguos ser feita de madeira, estuque ou frontal
6.'—Em prédios contiguos a parede divisoria de
cada um delies será elevada 30 centirnetros, pelo menos, acima do telhado do outro, cabendo ao dono do
prédio mais alto rebocar ou caiar a parede ou oitão
desse lado
7.'—As aberturas, de qualquer natureza, das fachadas guardarão as devidas proporções do typo archiectonico adoptado, uma vez que a superficie total
da aeração seja pelo menos iguala um qninto da
área do aposento correspondente
.Sa_TOdO s os compartimentos do prédio, qualquer 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 superficie de iliuminação igual pelo menos a um quinto da
area do compartimento correspondente
9.—As aberturas terão no minimo as dimensões seguintes
a) Portas 3,30 de altura X I,m3o de largura
13) Janellas de peitoril 2,"30 X I,"15
c) Janeilas portas 3,30 x I,'30
d) Portas denominadas poi tes cochres e portaes 3,3o a 4" X
l o a —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
ii."-Nos prédios construidos no alinhamento
das ruas é obrigatoria a construcção de platibandas ou
cimalhas que evitem a beirada de telhás, tendo -no
maximo uro da altura dos mesmos.
12."—Nos encontros de ruas ou de praças, as
construcções não poderão ter arestas vivas ; serão Os
cantos cortados em angulos de 45 grãos ou dispostos
em curvas syrnétricas, de modo, porem, que, em qualquer caso, acorda não tenha menos de 2 metros e
50 de extensão

2.
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13 ._Á.rimira corxstri'cçb' que s fizer num,
dos cantos servirá de padrão (unicamente na disposição dos cantos), para as outras construcções ou re
construcçÕes dos edificios dos cantos oppostos e qualquer que seja a fórma docanto,cortado em45.°ou arre•dondado, o vão será sempre preenchido por janelia,
porta ou decoração.
I4.°—OS prédios serão dotados de calhas e conductores para o escoamento das aguas pluviaes e estas serão pelos mesmos conductores levadas, na parte da cidade servida pela rêde de esgotos, quanto
possivel, para os ralos providos de sifões colocados
nas áreas ou quintaes interiores; nos outros pontos,
para as sargetas, por meio de canaletes cobertos, passando por baixo dos passeios.
- Para facilitar as pinturas e reparações das
respectivas frentes, de modo a que os operarios possam trabalhar sem perigo de graves desastres, será
cada andar de cada prédio dotado de apparelhos de segurança conforme o modelo adoptado 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 dotadas de porões com altura minima de setenta centimetros, contados do niveldo passeio até a parte inf e•rior dos bárrotes e esses porões terão aberturas ou
mezzaninos de forma a garantir o seu conveniente
arejamento.
• Art. 48.—Não poderá ser iniciada qualquer
- obra de construcção reconstrucção ou 'modificação de
prédios urbanos, sem que os respectivos projectos
sejam approvados pela Prefeitura, ouviaa a Directoria de Obras Publicas.
Art. 49.—Para execução do artigo anterior, o
proprietario da obra ou seu representante legal instruirá sua petição, juntando:
i Documentos probatorios do jus iii rd ou
de posse, em caso de duvida;
2°— DOus exemplares do projecto completo da
obra e de todas as suas dependencias, em deserhos.

cotados e feitas de accordo com as convençõe6 usuaes,
comprehendendo
a) a planta de cada pavimento, escalade 1.50
b) a elevação das fachadas principaes, escala.
de 1.50;
c) as secções longitudinaes e transversaes necessarjas para a comprehensão do projecto, escala 1.50.
Art: 50.—Uma das vias doprcjecto, depois de
approvado este, será conservada na Dftectoria de
Obras Publicas e a outra será pntregue ao requerente.
Art. 51.—As saliencias para molduras, columnas,
balcões etc, obedecerão aos seguintes limites maximos:
a) P-ara embasamento, com i metro e 20 de altura maxima, o,"' 04;
b) Para pilastras, columnas etc., O,"' 4
c) Para cornijas de molduras do embasamento
0, 04 a o," lo;
d) Para grandes cornijas de coroamento, O'", 25
ao,'"55;
e) Para sacadas do 1° . I)avimento, até 3 netros
•
acima do passeio, 0, ` 15 a o,'" 22
f) Para sacadas do 20 pavimento, o,m 50;
g) Para sacadas do .30 pavimento, o,m 80.
• Art. 52.—Os proprieiarios ou moradores manterão convenientemente rebocada, caiada ou pintada
a frente de seus predios, gradis ou muros.
§ unico —Esta disposição applica-se tambem aos
templos, podendo ser compeilidos a cumpril-a os respectivos fabriqueiros ou administradores.
.Art. 53 .-Ê prohihida em absoluto a construcção:
a) de sotão de cumieira com janelia na frente;
b) de ranchos ou puxados de capim, palha ou
sapé dentro da cidade ou em povoações do munici
pio e mesmo no interior dos quintaes;
A de casas de meia agua
d) de cunhaes. columnas, etc, que •estdrvem,
por qualquer modo, a vista das casas que se acharem
no alinhamento.
§ unico —E' prohibida a construcção de predio
que invada a area do visinho ou que sobre este deite
gotteiras, bem como a quelie em qr e, a menos de um me-

tro 'e meio do vizinho,- "se abra janelia ou se façí eira.~
do, terraço ou varanda. A disposição deste. art. 'não
abrange as fresta setteiras ou 'oculos para luz, não
maiores de io cent, de largura sobre' 20 de comprimento.
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. - Em todas as construcções a Prefeitura fará observar, no que affecta o interesse publico,
os direitos de vizinhança expressos no Codigo Civil
Br q sileiro; e, no que for de interesse privado, procurará prevenir e evitar questões entre vizinhos.
Art. 56.—Antes de concluido. o prédio, não p0derà elie ser habitado.
§ 1 0 .—Só se haverá o prédio por. concluido se
elie reunir os requisitos seguintes:
a) Estar construido de perfeito accordo com as
determinações legaes;
b) Ter todas as coidições de solidez e segurança;
c) Ter o passeio calçado convenientemente, salvo si ainda não houver meio fio para esse fim;
d), Ter instailação de agua e esgotos; salvo si o
prédio estiver em rua ainda não dotada desse serviço.
§ 2.°—A vistoria para verificação da habitabilidade do predio será feita por um empregado municipal, por ordem do Prefeito e a requerimeuto do proprietario.
§ 3. 0—Se dentro de 3 dias, não tiver despacho
esse requerimento ou não for feita a vistorià poderá
o predio ser habitado sem mais formalidades.
Art. 57. —A infracção de qualquer das disposiçõe dos arts. 46a56será punida coma multa de M
200000, alem da demolição ou rectificação da obra
pela Directoria de Obras e por conta do proprietario.
Aat. 58.—Na mesma pena incorrerá o proprietario que fizer habitar seu prédio sem estar cumprida .a disposição do art. 5.6

Secção IV - Casas de Madeira.

mo

Art. 9.—ACamara Municipal dividirá acidade
emtres zonas, . podendo a extensão de cada zona ser alterada annualmente, conforme .as conveniencias de
ordem -geral.
A.it. 6o.-1,Ja primeira zona constituida pelas
ruas e praças principaes da cidade só é permittida a
construcção de casas cujas paredes externas sejam
de alvenaria._
-- Art. ai. — Na segunda zona é permittida a construcção de' casas com paredes externas de madeira,
com tanto que
i.°—Haja no alinhamento da rua ou praça gra
dil de ferro sobre alicerce de alvenaria;
2.'-.—Haja entre o alinhamento da rua e a, casa
uma área de iometros pelo menos de largura, e entre a casa e as cercas lateraes, uma faixa deQ'rnetros
de largura pelo menos
3.--Meça o pé direito, pelo lado de dentro, 4
metros do assoalho ao fôrro
4. 0 —Tenha cada-compartimento trinta e seis
metrós cubicos no minimo;
5. 0—Seja a casa assentada sobre alicerces de alvenaria, tendo de altura, no minirno : em terreno de
nivel, i metro e em terreno inclinado meio metro
6.° Tenham as janeilas 2 metros e 30 de altiSra por i metro e io de largura, inclusive bandeirola
7.°—Sejam' as abas dos telhados, excepto as do
fundo, guarnecidas de lambrequins;
8. 0—Sejam cepilhados e pintados a oleo ou lambrequins, portas, janellas, forro e paredes internas e
externas- ;
__- ' . . .q .° Seja no minimo de i metro e 50 de largura
os avarandados, se houver.
.
- - -- A
Art. 62—As casas de madeira da 3' zona e dos.
arrabaldes terão as condiçães do art. anterior podendo a pintura das paredes e do forro ser feita a cal.
Art. 63.—E' applicavel ás casas de madeira o
art. 48, considerando-se concluidas as da 3.* zona e
dos arrabaldes, independentes do calçamento dos respectivos passeios.

19Art. 64—A infracção de qualquer- dáS disposições dos artigos desta secção será punida com a muita de i00000 alem da demolição ou rectificação da
obra pela Directoria de Obras,á custado proprietario.

Seccão V - Edificios em ruma.
Art. 05. Edificio, niuro ou obra de qualquer
natureza que ameace ruma, podendo causar damn
ao vizinho ou perigo aos transeuntes, será demolid
no todo ou em parte.
§ i.°—A demolição immediata será ordenada
por escriptopelo Director de Obras Publicas que porá
em pratica as necessarias medidas de prevenção e segurança.
§ 2.°—Da ordem dada pelo Director de Obras
Publicas, pode a parte recorrer para o .Prefeito,
dentro de 48 horas da intimação.
- § 3.°—Havendo esse recurso )oPrefeito determifará o quantum da caução pelo damno imminente e,
neita esta, nomeará um perito e a parte outro. combinarão desde logo ambas as partes, se fôr possivel,
sobre o desempatador; se essa combinação não for possivei será o desempatador escolhido pelos dous peritos, caso seus laudos sejam divergentes.
§ 4°—Caso os peritos não accordem na escolha
do desempatador em 24 horas, será este nomeado pelo
Prefeito.
• § 5 .—Nenhum funccionario municipal poderá
ser perito.
§ 6.°—Si a parte, dentro de 48 horas contadas da
interposição do recurso, não comparecer Prefeitura para a nomeação dos peritos ou a elia se recusar, o
Prefeito manterá sem mais indagações a ordem-do
Director de Obras Publicas.
§ 7. 0 —Lavrado o laudo dos peritos, o Prefeit,
por despacho fundamentado, determinará ou não à'
demolição.
- Ait. 66.—Se a demolição ordenada pelo Director das Obras, caso não haja recurso, não for dentro
de 48 horas executada -pelo proprietario, sei-o-á pela
Directoria de Obras, correndo por conta do proprietarjo, as respectivas despesas.

propritario .etiver ausente, de
modo a não poder receber a ordem de demolição de
• . que trata o § 1. 0 do art. 65, será deila intimado por
edital pelo prdso de 8 dias, findo o qual pedirá o Director de Obras Publicas ao Prefeito designação de
dõus peritos •quedentro dé 48 horas examinem' o
predio ou obra e dêrn parecer sobre o caso.
§ r.°—Ein seguida o Prefeito decidirá, confirmando ou não a ordem de demolição.
§ 2. 0 —Sendo confirmada, será a ordem de demolição executada, conforme o aut. 57 . Art. 68.—Cada perito que servir na vistoria terá
o direito a 20O0o de custas, alem
' da conducção que
lhe será dada quando necessaria.
§ unico. Essas custas, serão pagas pela Municipalidade se o Prefeito decidir que não haja demolição;
pelo proprietario, ou pela Municipalidade por conta
deste, no caso contrario.

• .

Secção VI -- Povoações.
Art. '69.—A formação de povoações dentro do
Municipio, mesmo em terrenos particulares, depende da planta approvada pela Prefeitura, que fará observar os alinhamentos e dimensões das vias publicas
respectivas, de accordo com estas Posturas.
Capitulo V
POLICIAMENTO DAS RUAS; LIBERDADE DE
TRANSITO.
Art. 70.—São absolutamente prohibidos os seguintes actos
I. 0 —Lançar nas vias publicas vidro; - lixo, immundices, aguas servidas-, abjectos imprestaveis, animaes doentes ou mortos.
2. 0 —ConserVar nas portas ou janeilas ou na via
publica qualquer objecto que embarace o transito óu
possa causar algum damno ou iricornmodo.
3.°—Cnservar arvores, arbustos ou trepadeiras
pendentes sobre a via publica.
,ç 4. 0 —Affixar,cartaz, escrever -ou pintar annuncios
rias paredes ou 'muros ; exceptuadas s placas ou let-

- 20treiros das casas coitimerciaes, gabinetes_e escripto.
rios de profissionaes.
.°—Estender ou bater tapetes, capachos, roupas
etc, nas sacadas e jancilas que dêm para a via publica.
6.°—Lavar, esten-der, enxugar ou arejar roupa
na via publica.
7.°—Trausitarern pelo passeio os carregadores
ambulantes com fardos ou cargas.
8.°—Damnificar, arvores e outras plantas ornamentaes existentes nas vias, nos logradouros ou nos
jardins publicos.
9.0_ Amarrar animaes aos gradis, arvores ou postes das linhas aereas.
i.o.—Reter animal por qualquer modo no passeio.
ii. —Fazer excavação na via publica ou nelia
levantar o calçamento, salvo nos casos do artigo seguinte.
§ unico.—Ao infractor de qualquer das disposições deste artigo a pena de multa de 30$000, com obrigação de remover ou reparar imrnediatamente o mal:
Art. 71.-- O Pr,efeito poderá conceder licença
para excavar ou levantai o calçamento na via publica só mente quando se tratar de canalisação, de festejos ou de instaliação, reforma ou reparo do material
de serviço de agua e esgotos; etc.
§ i.o—Ao conceder essa licença o Prefeito marcará ao requerente o prazo razoavel dentro do qual
será reposta a via publica no anterior estado.
§ 2. 0 -0 Prefeito poderá exigir do requereote
uma caução para garantir o cumpriménto do disposto
no § anterior.
§ 3 .0As excavações serão, á noite, providas de
lanternas vermelhas e convenientemente protegidas
de cercas ou grades de madeira.
§ 4. 0 —Ao que fizer éxcavações ou levantar o
calçamento sem prévia licença, pena de multa de
i00000, e de reparar completamente o mal ou indemnizar a Prefeitura das despesas feitas para esse fim.
§ 5. 0 —Ao que não cumprir o disposto no § 1. 0 Ou,
.° será imposta a pena de 0000 de multa, accrescida das despesas quê a Prefeitura tiver de fazer para
repor a via publica nó anterior estado ou par pró-
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vra excdvção de signaes luminosos é de cercas ou
grades de madeira.
Art. 72.—E tambem absolutamente probibido
1.0 Domar nas ruas ou praças animaes bravios
2.° Conduzir animaes bravios sem a devida segurança;
3.0
Lavar animaesouvehjculos nas ruas ou praças;
- 4.0 Cavalgar em disparada pela via publica
5.0 Transitar a cavalio, em velocipede oi em bicicleta pelo j'asseio.
i.°—Ao infractor de qualquer dessas disposições, a pena de multa de 5( $coo.
Art. 73.—Todo animal que for encontrado err)nte nas ruas, praças, lagradouros ou jardins publicos
será apprehendido e registrado no deposito publico.
§ [.—Si o animal apprehendidófor caprino, sumo
ou ave, será immediatamente remettido ao hospital de
caridade, para , o consumo dos doentes pobres.
§ 2.—A apprehensão de anirnaes de outras especies será publicada pela imprensa, sendo descriptos
os signaes -e a qualidade do animal apprehendido e
sendo intimado o p'roprietario respectivo a retiral-o
do deposito dentro de io dias, pagando a multa de
I0$000 e todas as despesas da publicação pela imprensa e Lutras que houver, sob pena de ser .0 animal
vendido em hasta publica, em logar, dia e hora designados no edital, revartend) o pruducto para os cofres municipaes.
- Art. 74.—Os cães matriculados na Prefeitura
poderão andar soltos, uma vez que tragam açaimo e
coileira com o numero da matricula e nome do seu dono. No caso contrario, serão apprehendidos e depositados durante 24 horas. Caso nesse prazo não appareça o dono para cumprir a lei, serão mortos, quer sejam matriculados ou não.
• Art. 75.—Os cães hydrophobos ou atacados de
doença transmssi vai ,encontrados na via publica, serão
i mmediatament mortos, mesmo que sejam matriculados.
• Art. 76 . — Sempre que qualquer pessoa for mordida por um cão, será este recohido, em observação,
ao deposito afim de se-poder apufar se está atacado
de hydrophobia, sendo a despesa de alimentação do ani-
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rnalpçr ç.onta1e seudono, provi IR pela 1nicipalidade,

Art. 77 —E' prohibido ter no perimetro do quadro urbano creação de pombos, de abelhas ou de
quaesquer animaes que possam causar qualquer damno ou incomodo, sob pena de 5ooÕo de multa.
Art. 78.—Os vendedores ambulantes só poderão
estacionar nos pontos marcados pela Municipalidade
para feiras ou mercados, ás horas regulamentares, sob
pena de 2O000 de multa
Atr. 79.—Depende de licença da Prefeitura a"
coliocação de toldos ou alpendres sobre as portas
que estejam no alinhamento predial das vias pubiicas.
§ iinico.—Esses toldos ou alpendres terão a beirada na altura de 2 metros e 70 c. acima do nivel do
passeio, não excederão a largura deste e serão feitos
de accordo conto padrão estabelecido pela Prefeitura.
• Art. 80.—Fóra do quadro urbano, quem em terreno seu devidamente fechado, encontrar animal
alheio, poderá apprehendel-o, prevenindo ao fiscal
para ser o animal recolhido ao deposito publico; devendo, no caso de não ser encontrado o fiscal, testemunhar o facto e conduzir o animal para o referido
estabelecimento, para proceder-se de accordo com o
artigo 73.
§ unico. - O dono do animal incorrerá nas
penas do mesmo artigo, sujeito a indemnisar o damno que houver, si o terreno for cercado com cerca
de' lei.
Art. Si.—Salvo o caso do § unico do art. 38,
nenhum material poderá permanecer, nas ruas e praças, devendo ser recolhido á medida que for descarregado; sob pena de multa de Io$000, sendo esse
material removido para o deposito publico e prbcedendo-se de accordo com o art. 304.
§ u nico—Ti-atando-se de volumes que por sua
especie e por seu peso tenhamde ser descarregados na rua, a sua coilocação será no passeio, deixando livre unia parte deste do lado da guia ou meio
fio para o transito dos pedestres.
Art.' 82 —São rigorosamente prohibidos os jogos
de toot-ball, dia,volo e peteca nas vias publicas,

bem como qualquer outro jogo que possa perturbar
o transito. Pena de 2000O de multa
fArt. 83.—Em todos os pontos das ruas e praças em que houver perigo para o transito, accenderse-ão lanternas vermelhas em numero sufficiente.
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Captulo VI
-

TRANSITO DE VEHICULOS
Secção 1 - Vehiculos em geral
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Art. 84.—Nenhum vehiculo, quer se destine ao
transporte de pessoas, quer ao de cousas quaesquer,
poderá transitar no municipio sem que seja registrado e numerado ann.ualmente na repartição res
pectiva.
§ i.—Terão registro e numeração gratuita sómente vehiculos pertencentes ás repartições publicas
e ás casas de caridade.
§ 2—Estão isentos de registro e numeração os
vehiculos cujos conductores apresentarem provas de
que são de outro municipio, onde são registrados e
numerados, comtanto que não trabalhem por mais
de 48 horas dentro do municipio
Art. 85.--Si alguem apresentar documentos falsos ou tiver em seu vehiculo número falso ou alterado, ou por qualquer modo impedir ou illudir a fiscalisação, será o vehiculo recolhido ao deposito mu
nicipal até que seja cumprida a disposição do
art 84 e paga a respectiva multa (artigo 304)
Art. 8(3°—Os conductores de vehiculos obede-cerão sempre 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 transito nas ruas e praças.
Art. 87 0 —Os automoveis, carros de tracção-animale outros vebiculos devem caminharem regra, junto á guia ou meio fio do passeio do seu lado direito,sà
podendo deixar esselado nornomentoem que tiver de
passar por outro vehiculo que vá na mesma direêção.
§ unicQ—Nenhum desses vehiculos pode parar
senão na direcção em que pôde circular, com tanto
que não embarace o transito dos bondes.

-24-Art. 88 0 -Nas ruas divididas cm duas vias por
uma faixa arborisada ou ajardinada (art. 22) os vehiculos transitarão sempre pela via do lado direito.
Art. 89°-Quando dois vehiculos se encontrarem, indo em direcções oppostas, cada um dará passagem ao outro pelo seu lado esquerdo.
Art. qo o -Tolo o vehiculo que dobrar urna esquina á direita, seguirá junto do passeio desse mesmo lado; o que dobrar uma esquina do lado esquerdo
só tornará o lado direito depois de passar pelo ponto
central das duas ruas.
Art. gio -Todovehiculo que atravessar uma
rua deve fazei-o tomando o lado direito.
Art. 92°-Só para carregar ou descarregar poderá um vehiculo encostar ao passeio. Neste caso
colocar-se-á com o seu lado direito paralielo ao passeio, comtanto que não embarace o transito dos
bondes.
Art. 93 0 -Nenhum vehiculo poderá parar nas
curvas e nos cruzarnentos de ruas, nem mesmo para
receber ou deixar passageiros, devendo fazei-o sempre tres metros antes ou depois desse cruzamento.
Art. 94 0 -OS vehiculosde transporte de carga
devem parar em urna rua á distancia de 2 metros
pelo menos do outro que esteja parado; os de transporte de pessoas devem guardar entre si a distancia
necessaria para que os transeuntes atravessem de um
passeio a outro.
Art. 950-0 vehiculo que estiver , parado junto
ao passeio deve dar logar a outro que tiver de deixar
ou tomar passageiros.
Art. 96°- Todos os vehiculos de qualquer ordem são obrigados a parar afim de dar passagem ao
Corpo de Bombeiros, no caso de incendio eá Assistencia Publica no caso de soccorro, bem corno 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 enc9ntrar uma
rua em que possa fazer a volta, ou seguir até um
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ponto para isso bastante espaçoso, evitando assim
embaraços á circulação.
Art. 99°-0 conductor do vebiculo, ao começar
caminhar e ao fazer uma volta, deve indicar com
o chicote ou com a mão a direcção que pretende
tomar.
Art. ioo°-.-Si houver interrupção ou difficuldade
no transito, os conductores de vehicu1s são obrigados a dar-lhes a direcção que lhes for ordenada çelos encarregados da Íiscalisação.
Art. ! o J o_ Sio transito se paralysar por excesso
de carga, o fiscal ordenará que seja esta incontinente
aliviada para que a circulação continue,ficando sob
sua guarda a parte da carga retirada até que tenha o
competente destino.
Art. 0102
transito dos bondes não pode ser
embaraçado, pelo de outros vehiculos, senão quando
estes eventualmente tivefern difticuldades ou impossi.
ade ue mover-se.
Art. 103°-Os bondes terão sempre os seus freios
pneumaticos em perfeito estado, de modo a poderem
deter-se prornptamente.
Art. 10 4 0 -E prohibido caminharem os vehiculos de tracção animal nas ruas e praças com velocidade que exceder a de um cavailo de trote largo, devendo essa velocidade ser dimjnujda nos cruzamentos das ruas:
Art. 105 0 -Terão transito livre somente os vehiculos do Corpo de Bombeiros, da Assistenciu Publica
e das Autoridades, quando em serviços urgentes.
Art. '06°-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. 1070 -Aos infractores de qualquer das disposições dos artigos 84 a io6, será imposta apena de
multa de 30$000
Seccão II -

Automoveis

Art. 'oS- p ara que qualquer carro automovel
Possa transitar pelas ruas e estradas do municipio, é
necessario que o respectivo proprietario se ache de
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2f posse de um alvará de licença especial concedido
pela Prefeitura.
Art. io9 0 —A denominação do carro automovel
c.mprehende todos os vehiculos munidos de motor
mechanico, qualquer que seja a natureza deste.
Art. 11 0 0 _O requerimento dirigido ao Prefeito
para obtenção do alvará de licença, deverá mencidnar
o nome e o domicilio do proprietario, nome da fabricante e o typo do vehiculo, assi'rn como deverá especificar os limites do peso, da velocidade e da força
do. m.otor.
Art. iiio—Só será expedido o alvará de licença
•
depois que for verificado
I O_ Que os reservatorios, tubos e outras peças destinadas a conter.productos explosivos OU iflflammaveis, se acham construidos de fôrma a não
permittir o escapamento de materia alguma, podendo
produzir explosãó ou incendi-o.
2°- Que os orgãos de manobra se acham grupados de maneira tal que , o conductor possa pol-os
em acção, sem deixar de observar o caminho a
seguir.
3 0 - Que o vehiculo está construido de maneira a obedecer com firmeza o apparelhp de di17ecço
e a dar volta com facilidade nas curvas de pequenos
raios. Os orgãos de manobra de direcção devem fornecer todas 'as garantias de solidez. Os automo'eis
cujo peso for superior a 250 (duzentos e cincoenta)
kilos, devem ter dispositivos que lhe permittam
recuar.
4° — Que o vehiculõ se acha munido de dois
systemas de travão distinctos, sufficientemente efficazes e de maneira que cada um delies é capaz de
supprimir automaticamente a acção do motor
ou de annullal-a. Um destes systemas, pelo rnnos,
terá intervenção directa sobre as rodas ou sobre coroas immediatamente solidarias com estas, sendo
capaz de traval-as instantaneamente. O outro destes
systemas, ou outra disposição especial, fará parar
qualquer movimento de recuo. Quando o vehiculo
seja de jogo dianteiro articulado (boggie)rnim dos dois
travões, á disposição do conductor, deverá ser applicado ás rodas de jogo posterior.

5 V —Que, finalmente, todos os apparelhos se a- cham dispostos de modo que o seu emprego não offerece nenhuma causa especial de perigQ, nem da loformação de gazes ou vapores incornmodos.
Art. 1, II2--Noal.Tará de licença se mencionará
õnumero da rntricula 4 decada autimovei, numero
que será appeno, em taboleta fõrnecida pela
,PeTeitura,
na parte posterior do catro, sem o que
não
, sera pêÉfflittido o transito de tal vehiculo.
/Art.
I . i3-. ningnem é permittido conduzir automóvel sem que . seache munido de carteira de idntidade e, de arta dê habilitação concedida pela Prefeitúfa, depois de éxame, no qual o peticionario mostré conhecer todos os orgãos do apparelho e a forma
de manobrar, assim como possuir os requisitos necesrios
de prudencia, sangue frio, visão e audição
• erfeitas.
§ unico—A carteira de identidade; a carta e o
alrra d licnça deverão conservar-se sempre no
,aitomovel,.de modo a serem exhihidos quando rek
quisitdos pbr qualquer agente de policia, municipal
Ou estadoal
Art. II4-1odos os automoveis de praça deve
rão ter os seus condu:tores decentemente vestidos.
Art. 115--O conductor de automovel deverá
estar em'condiçõesde dispor semprá do velocidade
do vehiculo de forma ,a moderal-a e mesmo annulal-a
quando ella possa constituir unia causa de accidente,
transtorno ' . i obtacuIo á circulação.
§ r—Nos lõgres estreitos, ou onde hajaaccuniuIço de pesso3s, a veloicdade sera a de um homem
a p.
asd. ,Ern caso algum ioderá a velocidade ir além
- de 'triLomtros
ntak
porem
h campo raso, de vineora
í
te'l.ilometros.emlogares habitados de doze kilome
J )
t rosn o quadro urbano.
2--AO apprbximar-se dos cruzamentos das
-. ruas, deVerão os conductores dar signal e moderar
a velocidade dos automoveis Fiara cinco kilometros
- por. hora. no maximó.
.
§ y—s'caminhões não poderão ter iiuncave\. ••(
locidadeu'erior a oito kilometros por hora nó quàdro urbano.
-
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Art. ii6—Os automovis deverão trazer á noite, na sua frente, duas lanternas, uma de luzbranca.e
outra de luz verde, e atraz uma de luz encarnada.
§ x—Devem tambem estar ipunidosde signaes
sonoros, sutficientemente officazes para indicar a sua
approxirnação á distancia conveniente, com excepção
dos denominados (Sereia) que serão de uso exclusivo do Corpo de Bombeiros e Assistencfa Publica.
§ 2—Devem acender os pharóes nas ruas de iilumin ação escassa.
Art. 117—Os automoveis só, poderão estacionar
nos logares que a Prefeitura determinar.
Art. ii8—Todos os vehiculos automoAeis deverão estar munidos de velocinetros que serão semestralmente verificados pela Prefeitura.
Art. (19—Será multado:
a) em 200$000 o proprietario do automevel
que transitar sem -licença (artiSos io8 a112).
b) em ioo$000 o cqiductor que infringir o
artigo .113
c) 'em 2'0$000 o que praticar outra qualquer
infracção.
§ r—O proprietario do automovel é responsavel pela multa imposta ao conductor.
§ 2—Para garantia do pagàrnento respectivo será, quando possiyel, apprehendido.o automovel (artigo 304).
Capitulo VII

,

COM MERCIO EM GERA Ç , PESOS E MEDIDAS
Art. 12o.—Todo aqueile que applicar sua acti•vidade em negocio ou industria de qualquer natureza, estabelecido ou ambulante, de compra e venda,
de comrnissões e consignaçÔes, agencias ou representações, de hospedarias, de pharrnacias, de diversões, para fins mercantis, dependem de liCença municipal que, bem como os impostos, reger-se-á por
leis e regulamentos especiaes.
Art. 121—As mercadorias encontradas em poder de negociante ou industrial ambulante sem. que
este haja tirado a necessaria licença e pago os de-

mim

-vidos'impto's. emniias iser-ãonpprehendi;das e de
• Gsiád.as procedendose na forma;do artigo. 304.
)iArtI22--Os estabelecimentos: de, que tr-ata'o
artigo 120 devepi, em regra; fec4ir se .cUariamente
Tde;I.5 de &utuboa ry de biiL 'á,hora.-2oede iô de
-Abril 'á 141de,0.utubro áhora9;..aos' sabbadosjecbaitãozuna hora, m, ai ^ i tarde eïse ,nãoabrirãoaos,domingos, observadas as ecepçies seguintues:
.. m.Aspharm.acia está rãa sempre. .aber.tas até
'.a hera 2 1 todos- os.) dias, inclusive .domi p go, p bserva
-daorQten.spiõm,:cofre0sutm
vrgcir.
de diverões, OS cafès, confeita..§ .:_casas:
As
rias;urestau.rantes- eihotøsfeoh-a.r-se-.oá. hora .24- e
poderão estar abertos aos domingo s;'savo taetermi-LIlaçãoi dP- efeitmrrapori si ou. a.r quisçãode outra
autidadenoasos extraordinarius, por motivos
-de ordemn...ral, de:hygiene ou de segurança;
<§ 3 &._Nos dias.feri.adoslegaeStOd0SO s esZabeletciine.ntos,i exe, eptuadosos'reterid0S- nos dous c-pararphos supra»fechár se.-o:á nora. 12, podendo extardinari a.mente fecha-rse antes, po r ordem da.Prefeitura.
.;Art..I23 .-4Tódo:aqueile:que, no:seu negocio ou
venda: tor pesos
r, a ,4írgosUdestÁ nados!
j .D : dkYstti
ou medidas &õbrigado a possuir os- instrarneratos para iso r -cessnriosei.:amantekos rem pr.feito :estado
.deiac jo eexatidão.
§ r—Os negoci antesdesecooS por. atacado, ou
aret2í.1hoterão;
Meto; balançasde mostrador ,cornum peso de
5!1kiosumde 2 kilos, um ide : ki.io, um de- meio
kilo, um de 200 grammas, dois de io'o.gramrnas e
dois de5o'Jgrarnmas.
negociantesnde.moihados,- por grosso
-.
e a retalho, terão;
' . ..iB . 1ança1d.e imostrador:'para gen .eros diversos e
•peso,. com.postos
de dois de 20 kilos, umde io.kilos, um de .5,
:'umtde2;ki1osç .d.ois'de . r;kilo,':'um d.e .5,00 grarnmas,
um .de:oo:grammas,doisde io-grammas e.dois de
50 'grammas,.sendo dispensado, o.- peso .de i,o.ki1os
pára. cima 'aos queusa.rernbala-nças-decim'aeS.
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— 30 Terão mais um terno de medida para liquidos,
composto de uma medida de dois litros, uma de meio
litro, uma de 5 decilitros; e outro terno identico sàment'- para azeite doce.
Terão ainda, um terno de medida para seccos,
composto de uma medida de 40 litros, unia de io litros, uma de 5 litros, uma de 2 litros, uma de um litro e uma de meio litto.
§ 3—Os taberneiros e outros semelhantes terão
todas as medidas e balanças e pesos exigidos para retalho, especificados no art. antecedente, e mais 20 kilos de pesos compostos de um de io kilos, um de 5
kilos, um de 2 kilos, dois de i kilo, um de 500 grammas, um de 200 grammas, dois de ioo gammas e
dois de 50 gramrnas.
§ 4—Os negociantes de lojas, de cabos e ferragens, terão metro, balança de mostrador, balança
decimal com 72 kilos de pesos, compostos do seguinte: dois de 20 kilos, dois da io, um de 5, dois
de 2, dois de i, um de 500 gralnmas, um de 200, dois
de ioo, e dois de 50 grammas, sendo dispensaveis os
pesos de ro kilos para cima para os que usarem ba•
lança decimal.
Terão mais ternos de medida para alcatrão, azeite e outros liquidos semelhantes, compostos uma
de 2 litros, um de i, e i de meio litro.
§ cj-_Os armázens e depositos ou engenhos de
herwa matte terão balanças romanas ou decimaes,
com os respectivos pesos.
§ 6--Os armazens de commissão de generos
alimenticios por atacado e a retalho, terão balança
decimal e os pesos e medidas para seccos e liquidos
exigidos no § 2.
§ r —Os armazens de sal, em grosso, terão dois
ternos e medidas constante cada um; uma de 20 litros
uma de io e uma da 5 litros.
§ 8—Os pharmaceuticos além das balanças que
por lei são obrigados a ter, terão mais; balança de
mostrador com 4 kilos de péso.
§ g—Os açougues terão balanças de mostrador
com 6o kilos de peso, sendo; dois de 20 kilos, um de
io kilos, um de 5 kilos, um de 2 kilos, dois de i kilo um de 500 grammas, um de 200, dois de ioo e dois
de 50 grarnmas.
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§ io.--Os mercadores ou danos de pequeno s
regocios, estabelecidos nos bairros e povoações, são
obrigados, sômente a ter os pesos, medidas e balanças inteiramente indispensaveis ao seu cornmercio.
Art. 124 Todos os pesos e medidas devem s
de systema metrico decimal e serão aferid '5 obrigatoriamente urna vez pr anno, pelos padrões municipaes, na secção competente da Prefeitura.
§ i.—A aferição consiste em comparar pesos e
medidas com os padrões e marcar com os carimbos
os que estiverem conformes.
§ 2. 0 —Quanto ás balanças, a aferição consiste na
verificação do seu funcconarnento e na respectiva marcação
Art. 125.—Não serão aferidos os pesos e as medidas que não estiverem exactamente certos, observa
das as tolerancias do Decreto ii. 5.168 de i de Dezembro de 1872.
Art. 126. —A aferição será feita em epocas deter
minadas do anno aununciadas por editaes.
Art. i7.—As aferições serão registradas em livro pra prio, declarando-se a data respectiva, os objectos aferidos, os nomes dos donos e as taxas pagas.
Art. 128.—As balanças estarão, em todas as casas de negocio, sempre expostas á vista do publico
sem os pesas nas conchas.
Art. 129—Urna vez por mez serão os esibelecimentos visitados por agentes rnunicipaes, para verificação da limpeza e exactidão dos pesas e medidas e da
legitimidade dos genetos á venda.
A , t. 130.—A Prefeitura poderá cassar a licença
municipal
r.°—Para reprimir as especulações abusivas-dos
atravessadores de generos de i. necessidade
2. 0 —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 illicitos, ou
si nos estabelecimentos forem praticados actos offen
sivos á moral e a os bons costumes, ou si no estabelecimento for pertubado o socego publico;
4 0 —COm0 medida preventiva a bem da hygiene
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ou da segurança publica seupre que, tal prcJi m nto
se imponha pelas circumstancias
5,0 -No caso de falsificação de bebidas ou de generos alimenticios ou de alteração fraudulenta de balanças, pesos ou medidas ou da falsificação do carimbo
ou da aferição;
6°—Si o licenciado persistir em não sujeitar a
aferição de sua balança, pesos ou medidas;
7°—Si seoppuzer aos exames ou vistorias da fiscalização.
8.o—Se o licenciado não pagar os impostos aque
estiver sujeito em q_ semestres consecutivos.
Art. 131 0—A cassação da licença não exclue a imposição de outras penas em que o infractor tiver incorrido.
Art. 132 0 - A licença caducará
x —Si delia se não fizer uso até 12 mezes da
concessão
2 - Si o estabelecimento licenciado for transferido a outrem sendo a firma successora obrigada a
requerer licença nova.
Capitulo VIII
ESTABELECIMEN1 OS INCOMM ODOS, INSALUBRES OU PERIGOSOS.
Art. i33°—São prohibidos na cidade estabelecimentos indutriaes que, por sua natureza, incommodem a vizinhança, sejam nocivos á saude, ou ameacem à segurança de pessoas e bens.
§ I o_ Esses estabelecimentos serão classificados
na tabeila que a Prefeitura organizar.
§ 2 0 - Será incluido na tabelia qualquer estabelecimento novo ainda não conhecido, que, ouvido o
Director de 1-lygiene ou o Director de Obras, for da
ordem dos estabelecimentos incommodos, insalubres
ou perigosos.
§ 30 - Serão excluidos da tabelia os estabelecimentos que, em consequencia do progresso das sciencias ou dos processos praticos da industria, deixarem de ser incommodos, insalubres ou perigosos.
Art. 134.—O requerimento da licença para fun-
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dar estabelecineotos indistriaes dentre os incluidos
na tabelia referida conterá a designação do .local* e a
distancia em metros das habitações mais proximas,
bem como a declaração dos fins a que ' se destina.
§ i. - A Prefeitura não concederá a licença sem
ouvir o Director da l-l)T giene e o Director de Obras,
os quaes para informar visitarão o local e poderão
exigir do requerente todas as informações que julguem convenientes.
§ 2. - Se o despacho for indeferindo, será o caso
ex-officio enviado á Camara que, si 'estiver reunida,
ou em sua primeira reunião, resolverá.
Art. 135.—Nenhum negociante poderá, sem licença tspecial, vender substancias inflammaveis ou
explosivas
§ unico—O requerimento de liëença ha de declarar especificamente as substancias ou mercadorias,
para que se pede.
Art. 136. --Será mantido o Deposito Municipal
de Inflammaveis onde serão acommodadas todas as
mercadorias inflammaveis ou explosivas, sendo rigorosamente prohibido a todos, negociantes ou não,
conservarem dessas mercadorias em suas casas, maior
quantidade do que a determináda nos paragraphos
deste artigo.
§ 1. - Só é perinittida a venda de polvora fina
em pequenas latas fechadas até o peso de 500 grammas, não podendo ter o negociante em sua casa
mais de 25 kilos.
§ 2.—Para a venda diaria cada negociante só
pode conservar em seu estabelecimento no maxino:
io caixas de lormicida; io de kerozene 5 de agua-raz;
ro Latas ou caixotes de phosphoros; de outros explosivos ou inflammaveis a quantidade que for determinada pelo Prefeito.
§ 3.—E' absolutamente prohibido ter na cidade
qualquer quantidade de dynamite.
-_. Art. 137 —E' prohihido empregar na fabricação
de fogos artificiaes a dynamite, nitroglyceriflae picrato de potassa.
Art. 138.—A venda de armas depende de licença que será concedida a quem se mostrar habilitado

--

-

íJJ

34 -

perante a policia, o brigando
a não vender a me
flores e pessoas Suspeitas
Art. 139. -Aos que, srn licença,
est abelecerem
fóra da cidade fabrica, officina ou deposito
dentre
enumerados na .tabell a'referjda no
os
§ 1 0 do art. 133, será
imposta a multa de 2008000, podendo par;1 garantia
desta ser apprehendido5 machinismos, utencilios
mercadorias (Art. 304 ).
e
§ I. -Essa multa elevar-se-á a 5 0
bellecjr
nento for situado na cidade. 08000 si o esta§ 2—_Para outras infracções das disposições dos
artigos Supra a multa será de I00000.
Art. 140 —No quadro urbano não poderão absolutamente ser exploradas pedreiras por meio de
minas explosivas.

Capitulo IX
PROTECÇÃO A'S MATTAS. CAÇA E PËSC

j.5

§ unico —A exploração de
pe dreiras situadas
dentro de quatro k
o uso de minas e ilometros do quadro urbano, com
xplosivas, depende de licença, que
só será concedida si a pedreira for situada em logar
isolado dé modo a não poder causar damno aos habitantes circurnvjzinl1os

Art. I41.—Quer explorar pedreiras por meio
de minas
ex plosivas, tem por deveres
1
°—Tornar todas as precauções para que a explosão não cause damnos a pessoas e cousas
20— Avisar os tra
nseuntes de viva voz, ou por
meio de signoes que Possam ser percebidos
distinctamente a cem metros de
d istancia pelo menos.
Art. 142 —Aos infr
actores dos artigos 140 a multa de5oo$o00,
si a do
pedreira estiver no quadro urbano;
se
a infracção for
§ unico do dito artigo, a multa
será de

/

§j0Para
do artigo
14r, aa infracção
multa Seráde
deurna das disposições
2 08000 si não houver
nenhuma Consequflj
lam
entavel;
será de IOO$OO
no caso Contrario

§ 2°—Em

qualquer hypothese.o pa
multa poderá ser
gamento da
gar antido pela
appr ehensão das pedras e dos ustrurnentos de trabajllo
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FORMIGUEIROS
Art, 143.—E prohibido o córte ou a derrubada
de mattas protetoras de n-lananciaes, ou que defendam o solo da, invasão de qualquer curso 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 orçamentos 'municipaes consignado um premio de um conto de reis ao
proprietario que, no exercico anterior, tiver feito
no municipio maior plantação de pinheiros Õu madeira de lei, acima de cinco mil pés
§ unico - Para o e.ffeito deste artigo não se contarão senão as plantas que estiverem vivas.
Art. 146 —E' prohibido caçar no quadro urbano,
e nos suburbios dentro de tres kilometros dos limites
do quadro urbano, bem como nos Povoados e á margem.das estradas e caminhos.
Art. 1 47 — Só é perrnittido caçar nas mattas do
municipio situadasfó'ra da zona determinada noart. anterior, com autorisação dos repectj\Tos proprietarjos,
isso mesmo nos mezes de Abril a Eiilho.
Art. 148. -E' prohibido empregar na pesca dynarnite ou qualquer explosivo ou toxico.
Art. 149 —Aos infractores de qualquer das disposições supra deste capitulo, a multa de 308000.
Art. 150. - Os proprietarjos ou. moradores de
casas, chacaras ou terrenos da cidade e suas povoações atéa distancia de um kilometro, são obrigados
a extinguir os formigueiros de formigas damninhas.
§ 1 0— Sempre que o Fiscal Geral tiver noticia de
algum desses formi g ueiros em trreno particular e tiver verificado existir realmente esse formigueiro, intimará o proprietarjo a extinguil-o dentro de cinco dias.
§ 2.— 1odo aquelie que se sentir prejudicado
por formigas vindas do terreno vizinho dará parte
ao Fiscal Geral que providenciará com3édo seu dever.

ii

-36§ 3. - Sempre que o Fiscal Geral tiver de, por
parte da Cainara, fazer a extincção das formigas eistentes nas ruas ou terrenos publicos, procurará combinar com o proprietarjo ou inquilino do terreno onde
esteja o principal formigueiro, afim de empregarem
os meios necessarios para a completa extincção.
§ 4.- Aquelle que infringir o
•
§ 1 desteartigo,
oa que de qualquer forma crear difficuldades á extincção dos formigueiros, será imposta a multa de.
I0$000, e o Prefeito mandará extinguir o formigueiro
por conta do infractor.

Capitulo X
OS MERCADOS E AS FEIRAS.
Art. 151.—Os mercados municipaes têm por fim
proporcionar accomniudações e facilidades para serem expostas e vendidas a varejo aos corsumidores,
hortaliças, fructas, carne, peixe, aves e Outros generos alimenticios, mediante licença da Prefeitura e pagos os respectivos impostos.
Art. 152. —A Prefeitura poderá, si for necessario, a bem dos interesses cio povo, prohibir que sejam vendidos dentro ou fora da cidade, generos
alimentjcjos considerados de primeira necessidade,
sem que pr imeiramente sejam expostos ao publico em
um dos mercados m uni cipaes, durante dous ou tresdias.
§ unico—. AGS lurraccores, tanto o vendedor como co comprador, será imposta a pena de i oo$000 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 direi-to de exigir por elles, no merca do, o preço que lhes convier, permanecendo alli pelo tempo que quizer, contando que depois de tres dias
de estadia, paguem o imposto de estadia.
§ I°.—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 Prefeitura, o Adm inistrador do mercado intimar o dono
dos generos pira que os venda pelo preço corrente.
§ 2. 0 —Se a intimação do Administrador não for
cumprida, imporá elle a multa de 500O0 ao dono
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das mercadorias, apprehendendo e depositando estas
que serão vendidas em hasta publica no dia seguinte, si as mercadorias não forem retiradas do deposito,
depois de paga a muita. 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 excedente de seis mezes, alugar a pessoas idoneas quartos dos mercados pelo preço e mediante as
condições que a Prefeitura determinar, comtanto que
restem quartos em numero sufficiente para accomodaço de mercadores e mercadorias que eventualmente se apresentarem.
§ i.° —Passado o prazo do contracto do aluguel,
poderá este ser renovado se não houver inconveniente.
§ 2.0 Os locatarios que se recommendarem pela
pontualidade nos pagamentos e pelo seu bom procedimento, serãõ, em igualdade de condições,preferidos.
Art. 155.--Os locatarios poderão, á sua custa,
fazer nesses quartos as armações e instailações 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 20000.
Art. 157.—Será rescindido o contracto de locação:
a) Se o locador se atrazar por dous mezes no
pagamento cio aluguel;
b) Se reincidir pela segunda vez na infração do
art.' anterior;
c) Se entregar-se ao vicio da embriagucz ou do
jogo ou praticar outros actos reprovados.
§ unico— Em qualquer desses casos, serão, para garantia do pagamento do aluguel em atrazo ou
de multas, apprehendidas as mercadorias e os trastes
alli existentes, procedendo se de accordo com o artigo 304.
Art. 158.—Os locatarios que se utilizarem dos
quartos para vender generos que não sejam determinados no art. 151 pagarão o aluguel do quarto em do_
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bro e pagarão todos os impostos a que estão sujeitos os negociantes de fóra do mercado, sem direito
de renovar o contracto de aluguel, findo o seu prazo.
Art. 19.—São prohibjdos no mercado ajuntamentos inconvenientes, danças, vozerios, palavras ohcenas, impondo-se ao infractor que não attender ás
advertencias do Administrador ou que reincidir, a pena de expulsão da praça, sendo-lhe vedada a entrada
alli pelo tempo de seis mezes.
Art. 16o.—Empregados municipaes não poderão
negociar no mercado, nem comprar generos por conta de terceiros.
Art. 16r.--Q prefeito poderá organizar feiras ou
exposições periodicas e estabelecer premios para
aqueile que apresentar melhores productos.

Art. 166.—Só ogadô sadioedescanÇado, ajuizo
do Veterinario Municipal, oderá ser abatido no
Matadouro.
Art. 16—O Admi.ristrádordO Matadouro registrará diariamente ogado destinado ao corte, mencionando a côr e a marca da rez, nome do cortador
e o nome da pessoa a .quemfoi a rez comprada.
Art. 168. —Ninguem poderá retirar do Matadouro. o gado abatido, sem queantes tenha pago o respec
tivo imposto.
Art. 169.—A matança de-gado será feita no
inverno' das8 ás r4 horas e no verão das 6 ás ia-.
Art., l70 - O gado vaccuni será morto p6Y meio
de estylete no bulbo . rachidiano e sangrado logo em
seguida, para , ser-lhe esgotado todo o sangue
Art. r 7 m.._O Administrador conservará o Matadouro em estado de rigoroso asseio e bem seguros
•
os curraes e portões.
A i1t 172.—O estrume-do gádo será diariamente
- 1 removido para o logir propriõ, donde semanalmente
será retirado , por quem fora isso autorizado pelo Prefeito.
-- A carne, antes de transportada para
Art,. i
,eteri-flariO com a
os açougues, será caribdá.peIo_V
- marca- que a Prefeitura designar.
Art. 174. —Os animaes, ndnlesmo dia em que
forem abatidos; serão traspoifado do Matadouro pelos
•
interessados.
Art. i-;---No regulamento especial do Matadouto serão determinadas asattribuiçõeS do Administrador, do Veterinario e mais empregados, bem
como as penas a que estão sujeitos.

•

Capitulo XI
HOTEIS, CASAS DE PENSÃO, INTERNATOS, ETCArt. 162.-A licença para abertura de interna tos, de hoteis, de restaurantes, casas de pasto ou pensão e de alugar quartos, depende de exame prévio do
local pelo Director de Hygiene e pelo Director de
Obras e de sua opinião favoravel quanto ás condições hygienicas e quanto aos requisitos necessarios
ás casas de habitação coilectiva.
Art. 163.- Os proprietarios ou gerentes de qualquer desses estabelecimentos são obrigados a mantelos sempre bem limpos e especialmente no que se re-.
fere ao serviço interno.
Art. 1 64 - Ao infractor das disposições deste
capitulo i mpor-se-á
a multa de r00000.
Capitulo XII

/ 'Secção- I1--Açougue6 'e saichicharias

MATADOURO PUBLICO. AÇOUGUES. XARQUEADAS, ETC.
Seco I—Matadouro
Art. 165. - O corte de gado de qualquer esp&
cie, a ser vendido dentro do quadro urbano, só pode
ser feito no Matadouro Publico.

1
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a) Art, 176.—A carne de gado de qualquer especie esquartejada no Matadouro é destinada:
- a) - a ser vendida a retalho nos açougues;
b)—ás pequenas saichicharias estabelecidas na
cidade.
- At. 177.—Os açougues serão insta-iladosel asas
-- abertas, mediante a licença respectiva, de modo a ser
dêvidamente e constantemente, fiscalizadas, não só

- 40 pelos empregados municipaes, corno tambem pelo
povo, quanto ao asseio geral, quanto é qualidade e
sanidade da carne e quanto á fidelidade dos pesos.
• Art. 178. —O compartimento em que se instalar um açougue deve reunir as seguintes condições:
•
I.a_Area de 16 metros quadrados no minimo;
2.—Uma face ao menos adjacente ã via publica,
com uma ou mais portas de ingresso;
3.'—Portas gradeadas;
4.a_Ausencia de janelias;
5."—So10 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.—Piutura a oleo, urna vez cada anno, ao menos, na parte das paredes não revestidas de azulejo,
bem corno no forro ou estuque e nas madeiras e ferragens das portas.
Art. 179-0 apparelhamento i rLld is pensavel aos
açougues terá as condições seguintes:
1.a_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 paredes;
- Os instrumentos de corte e de pesagem das
carnes serão de metal
4 .— Para o corte de ossos serão empregados
somente serras e serrotes de aço.
Arr. i.8o - Só será concedida a licença para abertura de açougue depois de verificado que a sua instalação reune as condições exigidas pelos artigos
178 e 179.
Art. 18i.—E' prohibida tcrminantemente a exposição de carnes nas portas dos açougues.
Art. '82.—A carne encontrada no • açougue em
estado de putrefacção, mesmo em começo, será irnmediatarnente apprehendida e enterrada pelo Fiscal Geral, depois de examinada devidamente, do que será
lavrado um auto circumstanciado, com audiencia
do açougueiro, assignadd pelo Fiscal com duas testemunhas, impondo-se ao infractor a multa de r00000.

41 Art. 183.—Os cortadores ou vendedores de carne em trabalho no açougue, usarão um avental branco,
bem limpo, cobrindo-lhe a parte exterior do corpo,
desde o pescoço até os joelhos.
Art. 184—Não poderão empregar-se nesse serviço pessoas que soffrarn de molestias infecciosas, contagiosas ou repugnantes.
Art. 185. —Terminadi a venda diaria, serão os
açougues, de prompto, bem lavados com agua abundante em todos os seus pontos, bem como os instrumentos de trabalho.
Art. i8õ.—Assalchicharias, em pequena escala,
poderão mediante licença ser admittidas na cidade,
comtanto que
x.°—Não utilizem senão carnes de aninaes abatipos no Matadouro;
2.°—Reunam todas as condições hygienicas dos
açougues
3.°—Não utilizem objectos de cobre, nesmo estanhados ou revestidos de chumbo ou outro metal.
4. 0 —Não sejam estabelecidas nos mesmos compartimentos destinados aos açougues, juntamente com
estes.
Art. 187. -- As infrações dos artigos desta secção serão punidas da seguinte forma
x.°—Se a infracção consistir em vir a faltar ao
estabelecimento urna das condições dos artigos 178 e
179, será o infractor multado em 50000 e intimado a
prehencher a dita, condição no prazo de tres dias,
sendo cassada a licença no caso de desobediencia.
2. 0 — Si for dos artigos i8i, 183, T84. e 185. á
muita será de 30000, sendo cassada a licença ao reincidente.
Secção 111 - Transporte- de carne.
Art. 188. --Os carros para transporte d-e carne
serão cobertos e fechados com venezianas por todos
os lados, conforme o typo adoptado pela Prefeitura.
Art. 189.—Nos carros a carne será pendurada em
pregadores de ferro presos a travessões de madeira
ou de ferro.

42 Art. 19.). ---Os carros serão lavados di.ari amcnte
e os cnductores .servirão sempre limpos, não podendo fazer remoção dacarneos.carros para os açougues, sem que sejam estas acondicionadas em pannos grossos . e. limposq de modo que os conductores
não as punham sobre suas vestes.
Art. iqi.—A' carne será conduzida do Matadouro para os açogue da^ . 14horas em diante no inverno,
e das 15 emdiante,,no verão.

Secção V - Contrabandos de carne.
Art. 192.----Serão- considerados contrabandos:
i) Ter. em deposito ou vender na cidade ou
transportar para a cidade carne verde.de gado de qualquer especie abatido fóra -lo matadouro.
2) Ter em deposito, transportar para o commer-cio ou vender fóra do quadro urbanb carne verde ou
sêcca de gado abatido c1and .stinamnte, isto é não
carimbada pela Municipalidade.

.3

Teiixa.., cada sem licença.

Art. 193. —Ao contrabandista impor-se-à a muita de 5 00000 , si o contrabando, for 'de n. ido artigo
192.

§
§

i.°—O contrabando dos nufneros 2 e 3 do
artigo 192 é punido ccm a multa de 300000.
2 0 —Se0 contrabandista for açougueiro licen4
.
ciado,a
pena de multa será sempre accrescida da cassaf
ção da licença respectiva.
3.°—Em qualquer dessas hypotheses élicito ao
Fiscal fazer inutilizara carne que encontrar, não carimbada, em, poder do infractor.

§

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 fiscalização; esse facto será punido com a multa de i00000,
garantida com a apprehensão dos animaes e -n relação
aos quaes proceder-se-à de accordo com o.artigo 73.

43'Captulo XIII
AS VACCA.S E O LEITE. ESTABULOS E ESTREI3ARJAS

Secção '[-- As vaccas
Art. 195. —Todas as vaccas estibuladas ou não,
destinadas a fornecer leite ao consumo publico ou particular, no lvlunicipio,deverão ser annualrnente matriculadas na Prefeitura.
Art 196.—Não será matriculada a vacci que não
estiver em perfeitas condições de saude e vitalidade,
o que será verificado etnexam minucioso eco'npteto
feito pela Directoria de hlygiene.
Ant. 197.—Se do exame resultar que vacca é tuberculosa ou está atacada de out'ra molestia incuravel e
transmissivel, será ella isolada e marcada a fogo em
aogar bem visivel com letra R, que quer dizer regeitada, sendo inscripta em livro espeçial donde constará
o nome do proprietario, signaes , caracte'istiCos, si'tuação do estabulo, motivo da regeição, idade do animal e o numero da matricula, si já estiver rnatricuII ada.
, unico—Em seguida será intimado o p-oprie'tario a en'viaI-a ao Matadouro, no prazo de 24 horas
para ser abatida, sendo a sua carneinutiizada de
modo a não servir para alimentação e sim somente
para fins industriaes..
Art. 198.—Quando o Veterinario verificar em
alguti estaibulo a existencia de alguma vacca atacada de molestia curavel, providenciará para ser elia
'tratada e medicada, por conta do proprietario rêspectivo, não podeno ser matriculada nem fornecer leite para o consumo a'-'tes de curada.
Art. i99. — E' expressamente prohi'bida a venda
'de leite de vacca extremamente magra.
Art. coo—Os serviços de fiscalização das vaccas
'leiteiras e do leite esià afecto á Directoria de Hygieie que agirá directamente ou por intermedio .do Veiterinario e de outros fiscaes e agentes sanitariOs,
conttime o respectivo regulamento.,
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Art. 231. -Não poderá ser tratador dc vaccas
ou empregado nos trabalhos de leiteria quem soffrer
de molestia transmissivel ou repugnante ou de afecção parasitaria da pelie, sob pena de ser aporehendiJo
e inutilizado o leite destinado ao consumo.
Art. 202.-- Impor-se-á a multa de 50$000
a) A'quelle que occultar vaccas ou eibaraçar
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. 203—Em qualquer hypothese è licito apprehender e dapositar uma uu mais vaccas oii outro animal do infractor pari garantir a cobrança das multas
e o cumprimento da lei.
Seccão ii - O Leite.
Art. 204.—Só' poderá 'ser offerecido á venda, nesta cidade, leite perfeitamente puro e sadio.
Art. 205.- Haverá em pontos convenientes pe-

quenos postos de inspecção, dotados de apparelhos
necessario' para o exame do cite.
Art. 206.—Feito o exame, o agente encarregado
desse serviço dará ao portador do leite um attestado,
i o producto for de boa qualidade, seliando as vasilhas qne o contiverem.
§ unico.—O attestado será apresentado aos fiscaes municipaes e o consumidor sempre que estes o
exigirem.
Art. 207.—Quando o leite for adulterado somente pela a'ddiço de agua, será immediatamente inutilizado; esi for verificada a addição de substancias nocivas á saúde, será o producto da mesma maneira inutilizado e o proprietarjo multado em 50$000.
Art. 208.-0 leite que for exposto á venda, sem
ser previamente submettido a exame no posto respectivo, será apprehendido e inutilizado, sendo o seu
proprietario multado em i0000;
Art. 209.-0 leite será vendido em g3rrafas de
vidro tapadas, devendo as garrafas e as rolhas respectivas ser rigorosamente lavadas antes de utilizadas.

—45 § unico.—Será permittido o trnsportc do leite
em vasilhas de louça ou de folha de Flandres, em se
tratando de grandes fi rnecimentos' ás habitações collectivas, u casas c(,mmerciaes de lacticinios, devendo as mesmas vasilhas ser providas de tubo e fechadas a cadeado.
Secção III - Estabulos
Art. 210 —São absolutamente probibidos os esta
bulos na zona central da cidade; só serão permittidos
ióra dessa zona os que reunirem as condições se guintes:
i." O pé direito terá 4 metros de altura pelo
menos
2. Será isolado do solo por um revestimento impermeavel de 20 centimetros de espessura pelo menos, com o declive necessario para facil escoamento
dos liquidos;
3.—Será dotado de calhas impermeaveis necessarias para a conducção dos liquidos até os ralos
de esgotos;
4 .— 'Será isolado das demais edificações;
- Terá ampla ventilação;
6.'—Terá instaliação de agua e esgoto, salvo si
for situado em rua ainda no datada desse serviço
- O compartimento de cada animal terá no
minimo.dois metros de largura por tres de comprimento
S."—J-Iaverá, como complemento do estabulo,
uma arca livre propria para a permanencia dos animaes de dia, em pleno ar.
§ unco -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 superior a tres mezes, a contar da intimação.
Art 211 Nenhum estabulo será admittido no quadro urbano sem licença, que será só concedida depois
que a' fiscalização verificar e informar que o 'estabulo
reune as condições do artigo 210.
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-46Art. 2 12.— Rigorosissirno será o asSeio dos estabulos que serão diariamente lavados e desinfectados,
devendo os detrictos ser diariamente removidos.
§ unico - Quando a remoção não puder ser feita
immediatarneute, os detrictos deverão ser depositados em caixas revestidas internamente de íolhas de
Flandres e bem fechadas.
Art. 213.—Todos os estabulos serão caiados de
seis em seis mezes.
Art. 214—As sargetas serão diariamente irrigadas com leite de cal.
Art. 2I;—Será multado em 50$000 todo aqueile
que tiver estabulo não licenciado.
§ i. - Os actuaes donos de estabulos serão intimados a tirar licença no prizo de oito dias, ficandc,
sujeitos á dita multa si não obedecerem.
§ 2. — AO infractor do qualquer outra disposição
desta secção será imposta a multa de ios000, podendo
ser cassada a licença no caso de reincidencia.
Seccão I'—Estrebarias.

Art. 216—Fóra da zona central da cidade, podem ser mantidas estrebarias para cavalios, devendo
lIas reunir as condições exigidas para os estabulos,
applicadas as disposições dos artigos 210, 211; 212,
213 e 2150.
Art. 217.—As estrebarias actualmente existentes em ruas centraes da cidade serão removidas no
prazo determinado pela. Prefeitura, não podendo esse
prazo exceder de um anno, a contar da intimação.
§ unico - As existentes fórá da zona central, e
que não estiverem nas condições do artigo 211, serão
remodeladas P0 mesmo prazo.
Capitule X1V
CASAS DE-JOGOS. DIVERSÕES PUBLICAS

Art. 2i8— Dependéni de licença municipal:
i.—Casas de jogos de bilhar ou de bóias, coniiprebendido o foo.t-ball;

phos

2. - Theatros, coniprehendidos os cinematogra-

3. - Quaesquer espectaculos ou divertimentos
publicos;
4.—Armação de circos para espectaculos, devendo o local ser designado pelo Prefeito.
§ unico.—Ao infractor multa de Ioo$000.
Art. 219.—Será gratuita a licença para levanta.
mento de coretos destinados a musicas nas ruas ou
praças, bem como de postes para amamentações, por
occasião de festas nacionaes ou comrnemorativos de
grandes factos da historia patria, designando o Prefeito o local mais apropriado a esse fim.
§ t.°—Os encarregados ou promotores dessas festas são obrigados a logo depois deilas, remover todos
os coretos e postes, repôndo as ruas e praças em seu
anterior estado ; sob pena de roo$000 de multa, sendo a rêrnoção e os reparas feitos pela Prefeitura, a
custa do infractor, apprel1endidos e depositados os
materiaes (art. 304).
§ 2.—Para effectividade dessa disposição a licença não será concedida sem que seja requerida por
pessoa i Jonea que declare responsabilizar-se pelo cunprimento da obrigação exrressa no § i.
Art. 220.—E' tamheni prohibido o jogo de entrudo.
Art. 221. - Ao infractor do artigo anteiror
será imposta a multa de 20$000, sendo pelos
guardas municipaes apprehendidos e inutilizados os
objectos destinados ás diversões referidas nesse artigo.
Art. 222.—E' absolutamente prohibido o Cama
val, a não ser nos dias designados no calendario pa
ra esta festa.
Art. 223.—As sociedades e clubs carnavalescos
só podem funccionar mediante licença annual da Prefeitura,responsahilisando-se os seus directores por todos os abusos que occorrerem.
§ i.° - Os prestitos carnavalescos observarão fielmente a ordem e o itinerario determinados pelo Prefeito e publicados na imprensa, sob pena
de io$000 a 20S000 de multa.
§2.°—O Prefeito agirá deaccordo com o Chefe
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de Policia, pondo os guarJas municipaes á disposição deste .para a manutenção da orderti.
Art. 224.—São livres as festas religiosas nos
templos e permittidas as procissões, nas ruas e praças.
§ unico.—Os foguetes e fogos de artificjo usuaes
nessas festas só serão permiltidos nas praças, em distancia conveniente das casas e da agglomeração do
povo, sob pena de apprehensão e multa de 20000.
Capitulo XV
CEMITERJOS E INIIUMAÇÕES.
Art. 225.—Os Cemiterios do Municipio são puhlicos, competindo-a sua fundação, policia e administração á Municipalidade e sendo prohibida a fundação de cemiterios particulares.
§ unico.—A Prefeitura assumirá, por agentes
seus a administração dos cemiterios particulares que
actualmente existirem no Municipio.
Art. 226.—A arca dos cemiterios será convenientemente nivelada, arborizada e cercada.
Art. 227.—As sepulturas formando ruas e qladras rectangulares serão alinhadas e numeradas, conservando entre si a distancia de meio metro pelo
menos.
Art. 228. - Cada inhumação ou enterramento em
jazigo commum, isto é sem carneiro ou 'catacumba,
será feita em sepultura especialmente aberta com 2
metros de profundk.ade, por 8o centimetros de largura, no minirno, sendo a profundidade, de 2,50 no
caso de molestia transmissivel.
Art 229.—Os enterramentos dependem
A de haverem decorrido 24 horas depois da
morte, salvo casos de signaes de adiantada decomposição, evidentes antes de passado esse tempo, ou no
caso em que a inhumação immediata for ordenada
por autoridade com p etenfe, a bem da saude publicá
h) de ser exhibida ao Administrador do Ccmiterio 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 CaSfl
d e molestia transmissivel, em que o enterramento
poderá sei feito por ordem escripta da autoridade p0ticial, á vista do attestado de ObitO.
§ unico.—Os attestados são em regra passsados
por medicos formados e na falta destes por autoridades civis, declarando: nome, idade, estado, naturalidade, filiação, causa da morte, residencia do finado
e se é indigente ou não.
Art. 2i0 —Se for conduzido uni cadaver ao Ccmiterio sem que o seu obito tenha sido registrado, o
respectivo Administrador deixará debaixo de guarda
docadaver, exigiidoo cumprimento da lei e dando
parte incontinenti á autoridade policiil.
§ i.--Dentro de 12 horas, o Administrador, si
outras providencias não tiverem sido tomadas pela p0licia,procederá.elle proprio, diante de duas testemunhas, a um exame externo do cadaver nu e lavrará disso um auto minucioso que assignará com as mesmas
testemunhas, permittindo em seguida a inhumação.
§ 2.'—Procederáo Administradór pela mesma
forma prescripta no § anterior, caso não haja autoridade policial no logar ou esta se ache ausente.
§ 3. —Em qualquer caso cumpre-lhe communic r o facto á Prefeitura enviando-lhe o auto de que
trata ú § i. ° Art. 23r.—Não se poderá exhumar cadaver nem
ah ir sepulturas se não depois de decorridós 3 annos
da data da inhumação, exceptuados os casos de necessidade para averiguação de crime, mediante requisição de autoridade competente.
unico—Em casos especiaes poderá o Prefeito,
ouvida a Directoria de 1-13-giene, permittir a exumação em prazo menor.
Art. 232.-E' prohibido nos cemiterios, fazer
reuniões tumultuosas, caminhar sobre sepulturas, tocar em objectos depositados sobre dias, praticar qualquer acto que importe em desrespeito aos mortos.
Art. 233..—Em sepulturas de pessoas mortas de
molestias transmissiveis, epidemicas ou não, lançarse-á sempre grande quantidade de cal antes de se cobrir com terra o caixão.

1

Art. 234.—E' livre a toda pessoa fundar um jazigo perpótuu para seus parentes, adquirindo por
compra o respectivo terreno.
§ i.°—A não ser no caso acima, o direito á sepultura extingue-se passados 5 arinos, depois dos quacs
será por editál annunciado que vão ser exhumados os
ossos alli existentes, os quaes serão incinerados, se
dentro de uru mez não forem reclamados por quem de
direit».
§ 2.°—Emquanto não houver forno para incineração dos ossos, serão estes inliurnados em lugar a
isso especialmente destinado, dentro do cemiterio.
Art. 235.—E' permittido dar , sepultura em um
só logar a duas pëssoas da mesma familia que faliecerrn no mesmo dia.
Art. 236.-0 Administrador satisfará quanto posivel o desejo do encarregado do enterro ou da pes5oa da familia do faliecido quando preferir que a
tihumação se faça no tumulo de um parente.
Art 237. -Nenhum enterramento se fará sem o
competente registro feito pelo Administrador em livro proprio.
Art. 238.—No Regulamento dos Cemiterios serão determinadas as attribuiçôes do Administrador e
mais empregados e as penas a que o mesmo Admi.
nistrador está sujeito, podendo elie impor aos seus
subalternos e a qualquer pessoa que infringir as disposições deste capitulo penas d multa de Io$000 a
50$000.

§ unjco—Urndos FiscaesGeraes visitaráumavcz
por mez ao nienos,.os cemiterios de fora do quadro
urbano e prestará ao Prefeito informações a respeito
do estado geral desses cerniterios e da acção do respectivo Administrador.
Capitulo XVI
i'ERRENQS IVIUNICJPAES
Art. 239. - Os terrenos devolutos abanèonados ou cahidos em commisso, pertencentes
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aÚ MufliCipi, Serão concedido; em hnsta publica, por
ernphyteuse isto é por aforamento perpétuo ,observadas
as disposições dos artigos 673 a 694 do Codigo Civil.
Art. 240—Cada carta de aforamnto no comprehenderá mais do que a ' arca de o.000 mi.rosquadrad's sendo permittida a concessão de cinco cartas
de aforamento no maximo a cada pessoa.
Art'. 241—A hasta publica será realizada por ordem ex-officio do Prefeito ou a requerimento de qualquer interessado.
§ i.o—O terreno posto em praça deve estar . me
dido e demarcado.
§ 2. -O edital de praça -erá affixado nos 'ogares do costume e publicado pela imprensa, declarando :—a situação, área, limites e servidões do terreno,
o seu preço minimo e o dia, hora e logar da praça.,
§ 3.—A praça será processada na forma commum e com os mesmos eífeitos das praças judiciaes,
tanto em relação á Municipalidade como em relação
ao arrematante.
§ 5. 0—Em seguida á arrematação, será lavrado
no livro prop rio o contracto de emphyteuse, pago os
impostos e emolumentos devidos.
Art. 242 - O contracto . de emphytese conterá, alem 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 devem ser respeitadas
c) Obrigação para o mesmo emphyteuta de fechar
o terreno e aproveital o no prazo de um anno, sob pena
de perder o seu direito, salvo caso de força maior devidamente provado;
d) Declaração de não ter effeito 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. 243—Os requerimentos de transferencias;
serão dirigidos ao Prefeito, assignados pelo emphyteuta. ou alguem a seu rogo com duas testemunhas, si
elie não souber ou não puder assignar ou pelo seu p rocurador legal, com firmas reconhecidas peloTabellião.
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§ unico— Se o transíerente for casado assignará
tambem sua mulher.
Art. 244—Nenhuma trnsferencia será concedida
sem que pela Directoria competente se verifique e
se itf rrne seha, em relaçã ao terreno, atrazo, quant.4
ao pagamento do foro ou 1audmio e outra qualquer
taxa ou imposto sobre o mesmo terreno e suas bemfeitorias.
Art. 245 —Depois de pago o laudemio em atrazo até o ultimo auno anterior, será feita a transferencia, considerando-se o adquirente ohrigalo pelo
laudemio do anno ainda não vencido, em que a transferencia è requerida e teita.
Art. 246—A transferencia é inexistente se não
constar de um termo lavrado na Prefeitura e assig,nado plos interessados, contendo os requisitos do
art. 242.
Art. 247 —O que adqu i rir o terreno por herança requererá a averbação desse facto, apresentando
certidão da partilha e da sentença passada em julgado.
Art. 248 --A transferencia poderá ser requerida
pelo proprio adquirente
a) —4ue já à tiver obtido por escriptura publica
e apresentar a certidão desta;
h) - que tiver adquirido terreno por adjudicação
judicial e apresentar a carta respectiva.
Art. 249 - O foreiro ou emphyteiita que occupar maior área de terreno do que a declarada na sua
carta, poderá requerer o excesso, pagando todas as
despesas da concessão, bem como os foros e multas
relativos a esse excesso, desde o momento da occupação, não respondendo o foreiro pela occupação anterior á sua.
Art. 25o.—Aos foreiros ou adquirentes dará a
Prefeitura traslado ou copia authentica dos termos do
contracto, com a planta do respectivo terreno, pagos
os respectivos impostos e eir1olumentos.
Art. 251.—As transferencias serão averbadas no
titulo legal que for apresentado pelas partes.
Art. 252—Todos os aforamentos são) resgataveis
30 annos depois de constituidos, medianteo pagamento pelo foreiro de 20 pensões annuacs.
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CAMINhOS E ESTRADAS
: Art. 253.—Sãr, estradas geraes as que comrnuficamos quarteirões, a cidade e os povoados entre si;
são caminhos ou estradas vicia aes as de menor transito. proprias para levar os moradores ás estradas
geraes.
Art. 254.—As estradas geraes serão feitas e reparadas annualmente, nos mezes de Março, Abril e
Maio, elos propritarios, foreiros, aggregados eu moradores dos quarteirões atravessados por essas estradas, sendo as pontes construidas ou reconstruidas
á custa da Municipalidade.
Art. 2 5 5. —Esses serviços de construcção e reparação serão executados pela Municipalidade
a) quand a sua execução for dispendiosa ou
superior ás 'orças daquelies a quem cumprir executal-os;
b) quando o dever imposto pelo artigo anterior
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.—Os caminhos ou estradas vicinaes serão feitos e conservados de commum accordo entre
todos os moradores que delles se servem, conforme
costume local, com ou sem intervenção da autoridade municipal.
Art. 258.—E' prohibido o córte de arvores á beira das estradas e caminhos, bem como extrahir ou
retirar das estradas e caminhos areia, saibro ou pedras; sob pena de multa de 20000 cona obrigação de
reparar o danino.
Art. 259—Só á distancia de 3 metros contados
da beira das estradas poderão ser abertos vailos ou
regos marginaes.
§ unico.—Os vailos ou regos já existentes, á
distancia menor, deverão do lado da estrada, ser cercados de frechame, varejões ou arame em toda a sua
extensão.

54Art. 260. -A ninguern é licito crnharaç.r de qualquer forma o transito publico nas estra Ias ou cami
nhos, quer de dia quer de noite.
Art. 261.—São applicaveis em relação aos cn-•
contros de vehiculos, na estrada e ao transito nas curvas e nas bifurcações de estradas, as disposições dos
artigos Sq a gi.
Art. 262. Só em caso de necessidade verificado
pela Fiscalização, poderão ser permittidos portões
nas estradas geraes, na linha das cercas de terrenos
particulares atravessados por essas estradas.
§ unico. --Todos os transeuntes são obrigados a
lechar os portões imrnediatamente depois de sua passagem ; sob pena de multa 20000.
Art 263.—A policia das estradas será feita pela
Directoria das Obras Publicas, tendo corno agentes
a) O Fiscal Geral e os Guardas, que, ás ordens
deste, forem incurnbidos.do serviço de fóra do quadro urbano
b) Os Inspectores Municipaes.
Art. 264.-0 imposto de viação será cobrado de
uma só vez, no mez de Julho de cada anno, sendo
delie relevados todos os que cumprirem o devor pres.
cripto pelo artigo. 254.
Art. 265. - O cargo de Inspector Municipal ser exercido pelos Inspectores de Quarteirão, podendo ser nomeáda outra pessoa, mediante representação
do Fiscal Geral.
§ i.°—Esse cargo será gratuito, mas o respectivo funccionario, durante o seu exercicio, será dispensado de pagar impostos münicipaeS.
§ 2. 0 —Ao mesmo tempo que o Inspector, para
substituil-o em sua ausencia, ou em seus impedimentos eventuaes, será nomeado um Sub-Inspector, sob
proposta do Fiscal Geral.
Art. 266.—Sempre que existir mais de uma estrada ou caminho que, passando por um mesmo terreno, conduzam ao mesmo ponto, poderá por despacho do Prefeito, ouvida a Directoria de Obras Publicas, ser supprimido o caminho ou estrada de menor transito ou o que não seja considerado absolutamente necessario
§ unico—Todo aqueile que violar a resolução
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do Pr'íeito, rcarinJo o cami h ou s'tria que ínr
trancado, será punid c'm a in ult 1 de Soou, cor
rendo pr suA conta as des.ess que se fizerem pa a
novmidte tehar a es rida OU caninho.
Capitulo XVIII
TAPAGEM DAS PROPRIEDADES RURAES
Art. 26.7.-0 proprietario ou o eniphyleuta tem
o direito de cercar, murar, val l ar, ou tapar de qualquer 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 8o : muros, cercas de
tabo as, de tronqueira, de pão a pique ou de arame
com 8 palmas de altura.
Art. 269.—Não é permittido, á beira de estrada
publica, nenhum tapume que não seja situado á dstancia de um metro pelo menos do limite do leito da
estrada.
Art. 270.—Dentro da cidade e das povoações,
são permittidos os tapumes de sebes vivas, sômente
nas divisões interiores de cada terreno.
Art. 271.—Todas as cercas, á beira das estradas,
serão feitas de forma que não possam causar qualquer damno aos transeuntes.
Art. 272. - A infracção de qualquer das disposições 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. 273.—Não é permittido a pessoa alguma
apropriar-se de estrada publica, mudal-a ou estreital-a,
arbitariamente.
Art. 274.—Ninguem poderá, sob qualquer pretexto, tapar ou mudar o cursa das aguas de servidão
publica.
/
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pontes, atteirados, etc., de utilidade publica.
Art. 276—Ao infractor de qualquer das disposições supra será impc ta a multa de 50$000. correndo por su conta a reparação ou reposição da
obra em seu anterior estado.
Ari. 277—Na mesma multa de o$000 incorreitodo aquelle que causar qualquer damno nos ediíicios e monumentos, jardins e parques publicos, bem
corno ns fachadas dos edificios,muros e gradis para
ticu lares etc.
Capitulo XX
i1 Y G IENE
Art. 278.— O Regulamento Sanitário conterá não
só a distribuição das funcções do pessoal adminstrativo, mas tambem todas as disposições de policia sanitaria ou de prophylaxia geral especifica, punindo
as infrações com multas de io$000 a 20(1000.
Art. 27Q. Logo que se wrifique qualquer obstáculo no funccionamento regular do encanamento da
agua e do exgoto de qualquer casa, deverá o morador
resoectivo dar parte do facto á repartição de Aguas
e Esgotos, para providenciar sobre o caso.
Ari. 2So.—As caixas particulares de distribuição
de agua serão periodicamente lavadas e conservadas
em estado de ri goroso asseio.
Art. 281.—E' prohibida a habilitação em casa
que não tiver encanamento de agua e esgoto ou o não
tiver 1gdo á rede geral, sendo situada em rua dotada
desse serviço ; sob pena de ioo$ 'oo de multa para o
senhorio e 5000O para o inquilino ou 150$000 se o
proprio dono for morador da casa, ficando esta interdictáda.
§ r—Essas multas serão impostas, se, devidamente intimados, os i q fractores não promoverem o
prehenchimento da falta do encanamnt e esgoto no
prazo de seis dias.
§ 2--Em seguida a Prefeitura mandará fazer na
casa a canailsação de agua e esgotos, por conta. do
proprietario.
-

57 Art. 282. - Os proprietários 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 pela
Prefeitura a custa do proprietário, alem da multa determinada no Regulamento de Hygiene.
Art. 283.—As casas de habitação coilectiva e as
villas operarias não poderão receber numero de habitantes 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 irrigadores.
unico.—O serviço de varredura das ruas epraças será feito á noite, depois das 23 horas.
Art. 285.—A remoção do lixo das habitações é
obrigatoria.
§ i. - O lixo será collectado em reservatorios
estanques e cobertos.
§ 2:—Em carros apropriados a Prefeitura fará
diariamente remover o lixo e dar-lhe-á destino conveniente.
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 respectivo Regulamento, serão cumpridas rigorosamente, a bem
da saude publica.
Art. 287.—Quanto ás padarias o Regulamento
de Hygiene porá em vigor as disposições da lei municipal n. 31 de 25de Abril de 1913, podendo ser
cassada a licença á padaria infractora, sem prejuizo
da multa em que incorrer.
§ i.--A Prefeitura desenvolverá, a fiscalização
d' fabrico do pão para que elie seja sempre feito com
farinha e outros componentes da melhor qualidade e
tenha o peso de 85 grammas.
§ 2. — -A prefeitura procurará estabelecer concursos de pães e conferirá premios áqueiles que durante o anrio fornecerem ao consumo o melhor pão
sob todos os aspectos. Em instrucções especiaes da
Prefeitura serão determinadas as condições desse concurso e da constituição do jury respectivo.

Art. 283.—Todas as barbearias estabelecidas na
cidade terã') apparelhos necessarios para completa desinfecção de navaihas, pentes, escovas e demais instrurnentos concernentes a tacs estabelecimentos.
§ i. —Neihum desses instrumentos, pode ser
empregado sem previa desinfecção á vista do freguez.
§ 2;—Pela infracção 3o$000 de multa, sendo
cassada a licença no caso de reincidencia.
Art. 239 —Continua em vigor a lei de de Janeiro de 1897, repressora das falsicações das bebidas
e dos generos alimenticios, combinada com o n. 5
co artigo 13() destas posturas.
Art. 2Q0.—Serão mantidos com seus reguIanefltos especiaes o Instituto.Pasteur, para' o serviço de
v.accinação anti-rabica, e a Gotta de Leite, para fornecimeato de leite puro eesterilizado ás creanças.
Capitulo XXI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Art.. 291.—Este Codigo não comprehende a organização admintstrativa da Municipalidade, nem o
seu regimen tributario,, que deverh ser objectos de
leis especiaes.
Art. 292.—A Municipalidade estimulará e auxiliará, na medida de suas forças, a creação e o funccionamento de associações protectoras:
a) dos validos sem trbalho ; b ) dos. pobres
velhos; c) dos pobres invalidos:; d) das creançaS
abandonadas ou desarnpar.idas ; e) dos animaes.
Art. 293 Será organizado o serviço de assistenci q publica urgente 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, tudo de accordo cm a lei municipal n. 431 de 3 de Fevereiro de 1915.
Art. 294 -A Municipalidade coilaborará com o
Estado P0 combata ao analphabetismo:
a) —Mantendo e subvencionando, na medida de
suas forças, escolas de ensino rudimentar e profissional , , e esC')las especiaes para creanças anormaes;
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funcc ionarios .encarregdaosd cobrana atrocadaço
de rendas ou execução das leis rnunicipaes.
Art;,3og-0autodo infracção deve senlavrado eassignado pelo proprio •fun cri onario,com duastestenninhas
§ i.—Se pessoa presente se recus f^ rí a serrt
como testemunha -ou assignarto sautb,será'isso'meo
neile declarado,, indicando-se; o, noníedbssa pessoa
e seus caracteriSticos conhecidos Nesse: , casoseráoi
auto assi.gnado'por• dois, guardasT ou:, fisaes,, cm o
fanccionario que ola.vrar.
2.—Será convi dado infractor!aassigarÕ auto'e
isso se recusar seráessaojrcunsta noi a tam&em dcIarada,
§3.—Do auto. constarão;
a)—O nome do -inft-actorí com seus carateristi
cos conhecidos
b)—O facto da in-fracç.ãe: a1d1sposiço1eaiinfrinida,
c–A a.pprehensó ' do objecto quanoe1iàsifi±er
d)-Os,-nomesdastestéaTljun1as;
e)—Declaração .das -oirczunstancias mencina&às
nos. I0 e .2;O; si:ellas. occorrerem:;..
f)—Assigraturas
.
.•
§• 4— Entregue o 'auto -aorefeit ni and ará. este
intimar, o infractof- para que ese».no paziaxi'
mo de 5 dias produza sua defepevescriptoju
do.ou. não documentos
§ 5.----Produzida a defe2a, .rnanará'oIresj.
te qu.e.sohre..eIla.digat o'airtor do.au.o,en.c24 horas,
depois do. q;ue, .proferirá to- desp:acleconfirmando':
não. arpena..imposta.
§ 6.—Se o infractor não se defender nu-pr a w. d
§:4, .0 Prefeito, sem
p'roíerirá seu
despacho confirmatorio oii;rão' § 7 . — Confirmada a- impOsição-; da-penerá. iMi-'..
macio o iniractor a pagar dentro
devendo o guarda; . oiv fisca1 que fizer ( esta,. , imtinação
certificar o dia- ea,hora emqirea'rfez
§8.—Poderá o pagamento ser .feitoictim prõ4
t.sto, tornado por termo
tura. do qual será, dada á.p-arte
pia authenticada pelo ,Prefeito, para , os;,fíwwde t1ireito.
§ 9.—Se não-houver iagam-ento, será isso:ceDtp.
ficado nos. autos -do processo. e, em segui.da,..1anads'
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no .livorpr0pri0 o debito da rnult•ae mais dspesasleglmenteç ptevista.s.
§ ro.°—Remettida urna certidã9 ddebito . ao Contepci•qso Municipal, o funçcionaio competente, no
prazo improrogavel de 3 dias, iniciará a cobrança por
acção executiva.
Art. 310.—O Director do Contencioso. -fica re
sp.onsavel pecuniariamente pela irnportanciaprovenientedas multas confirmadas na' forma do, artigo anterior, das quaes receber certidão, e a cuja cobrança
judicial não der andamento no prazo e pela ,forma estabelecidos no mesmo artigos
Art. 31 i—Os funççionarios qu Iavarem autos de
multa, sendo estas -eilectiv.açlas, terão no fim do exercicio
direito a um-a gratificaD . co r resp.opdent e a metade das
multas..
Art. 312. — Se houver pr,,ova ,s de que o auto de
infracção é falso ou abusivo e por .is s o não puder ser
confirmado pela Prefeitura ou pela Camara, será mediante processo. disçiplinar dimittido de suas funcções
o funccionario que lavrou.o auto, enviando-se copia
do processo ao Promotor Publico: da Comarca para
promover a competente acção, ,criininal contra o mesfunccionario. - Arc. 313.—Todas as -multas taxadas nestas Postuas serão impostas pelo dobro nas reincidencias.
Art. 314.—Em casos especiaes, a juizo do Prefeito, poderá este ordenar por escripto o cumprimento1 dali soba pena de desobediencia (artigo 135 do
resse caso, ao ser desobedecida ou
CoO.igo Penal).
traagredida a ordem
legal, poderá o infractor ser
'
preso em flagrante, conforme instr,ucçôes especiaes
que pata esse fim serão expedidas.
Art.1- '315---A -prefeitura solicitar á .-a coa(iuvação da
Policiapartodos os actos em que for mister o seu concurso.
§ nne.--Os.Fiscaes Geraes e os Admini s tradores
podem pedir-directameute ás autoridades policiae. todo oaui1io de que carerem para 1)0?, e fiel execuço.estas
posturas,' ..
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Capitulo XXIII
DISPOSIÇÕES GERAES
Art. 316.—Nos casos para cuja solução forem
omissas estas posturas e as outras leis do Municipio,
recorrer se-a ao subsidio de leis estranhas, dos cos.turnes ou do bom senso.
Art. 3r7.—Não ha infracção senão de lei expressa, nem pena que a lei não tenha prescripto.
ArL 318.—Na applicação e interpretação das
leis serão observados os princioios geraes do direito
e respeitados os direitos adquiridos.
Art. 2i9.—As, infracções para as quaes no houver penalidade especial neste Codigo, serão punidas
com a multa de i0000 a i00000, a juizo do Prefeito.
Art. 320. —Revogam-se as disposições em contrario:
Gabinete da Prefitura Municipal de Curityba,
em 27 de Janeiro de 1919.
JoÃo ANTONIO XAVIER.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curityba, em 27 de Janeiro de 1919.
Claro Cordeiro.—SecretariO.
LEI N. 528
A Camara Municipal da Capital, decretou.e eu saneciõno a lei seguinte
Art. unico. - Fica o Prefeito autorisado a conceder a
Francisco Schaffer, isempção de impostos municipal pelo
prazo de cinco annos paia o estabelecimento e manutenção de urna « leiteria modelo », ã Rua 15 de Novembro
nesta Capital; revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 27
de Janeiro de 1919.João Antonio Xavier. '
Publicada na Secretaria da Prefeitura MunicipaYde
Coritiba, em 27 de Janeiro de 1919.
Claro Cordeiro—Secretario.
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LEI N. 59'
A Carnara Municipal da Capital decretou e eu saneciono a lei seguinte
Art lo. Fica concedido a João Fernandes ou á empreza que organizar concessão por vinte annos para o estabelecimento e exploração do serviço de auto-omnibus no
Muiiicipio da Capital.
Art 20. O concessionario obriga-se
a) a assignar o contracto no prazo de tres mezes
b) a inagurar o serviço no prazo de um anjio
• e) a estabelecer pelo menos duas linhas de autoomnibus. cujo percurso será determinado pelo Prefeito, ligando os pontos extremos da cidade e dos suburbios e, servindo, especialmente, as zonas de
população mais densa, ainda não servidas pelo serviço de bonds
dl fazer correr um outo-omnibus cada sete minutos.
•
Art 3 O concessionario gozará de isempção de todos os impostos municipacs pelo prazo da concessão,
Art. 4- Os preços das passagens serão regulado e
.revistos pelo Prefeito de 5 em 5 anuos.
Art • A Prefeitura estabelecerá no contracto as
clansulas que ju'gar necessarias, lra garantia da execução do contracto.
Art- 6- Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Coritiba, em 29
de Janeiro de 1919.
JoãoA ntonio Xavier
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Coritiba, em 29 de Janeiro de 1919
Claro Cordeiro — Secretario

LEI N- 530
O Prefeito do Municipio da Capilal faz saber que a
Carnara Municipal decretou e eu sancciono a lei seguinte
Art. unico. A Rua Vilia Rica passa a se dominar
Rua Dr. Reynaido Machado; revogadas as disposições em
contrario
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Gabinete da Prefeitura Muflicipal 'dei' Curitiba,, em
26 de Abril de 1919.

(j3-abinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 23
de Julho de 1919,

João"Antono 'Xië,viei

Publicãda na-Secretariada Prefeitura»Muicipal de
Coritiba, em 26 de Abril de 1919.

Claro Cordeiro 'Se&etari o.
LEI N..' 531
O Prefeito do Mahicipio daCapital faz saber, que a
Camara Municipal da Capital decretou e eu sanaciolio .a
lei seguinte
Art 1 Fica concedido a :Maternidade do"Paauà.
fundada pela Tjniversidade do Paraná, o auxiliô •annual
de sei ,,, contos de reis, a contar, do anno. de 1920 e pelo
prazo de quatro annos, para a manutenção; da'mO5flia
Maternidade.
§ unico. O auxilio será mantido emq .uanto a
termdade funccionar, prestando assistencia gratuita 'ás'
necessidades pobres, .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 de Dezembro de 1912 e as disposições em contrario,
Gabinete da Prefeitura Municipal 'de Coritiba, em
5'deMaio de , 1919

Joaoi Antonio Xavier.

Publièada na Secretaria da Prefeitura Muicip'al. de'
Coritiba, em 5 'de Mio de I919'
CT-o"Codeiro—Secretario
LEI N. 532
1

O Prefeito do 'Mdnieipio d' Capital jaz saber. que a
Câmara. Municipal 'dá Capital, decretou e eu sancciono a
lei , seguinte :
Art"unico,.' A Avenida da Gracioza passa-se a denominar < Avenida Dr Çandido de Abreu », em atteução os
serviços pi'estados ao Estado 'pelo extincto- . ex-Prfeitodest Miicip'io; . ravogadas as disposições em ,contrario-

João Antonio Xavier'

alde
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
Curityba, em 23 de Julho de 1919.

Claro Cordeiro- Secretario.
LEI N 533
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a
Camara Municipal da Capitas decretou e eu sancciono a
lei seguinte
Art. V Fica o Prefeito autorisado a conceder á Sociedade Hippica Paranaense pelo prazo até dez aunos
os terrenos que não occupar da antiga chacara Bittencourt,
para a referida Sociedade ahi instaliarum picadeiro,piscina
para natação e outros melhoramentos concernentes ao
seu sport, mediante as seguintes condições
a) A Sociedade não poder fazer nenhuma obra ou
modificação nos terrenos ia chacara sem previa autorização da Prefeitura Municipal
b) A Sociedade não podérá fazer nerliuma modificação no regimem das aguasdorio .Belem, seus canaese ladrões,
nem se utiiisar delias, sem previa autorisação da Prefeitura, ficando de qualquer forma o regimem das referidas aguas sob a imm ediata direcção e fisealisação da Prefeitura Municipal.
Art. 2 Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba. em 23
de Julho,de 1919.

João Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Cnrityba,em 23 de Julho de 1919

Claro Cordeiro .—Sec]etario
LEI N. ,534
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber que
a Camara Municipal da Capital decretou e eu sancciono
a lei seguinte

Art. unço,, Fica contado para os effeiíos de aposentadoria o tempo decorrido de 12 de Setembro de
1871 a 16 de Setembro de 1878 ó de 12 Dezembro de
1893 .12o de Janeiro de 1894, em que o amanuense da
Prefeitura, Antonio Julio dos Santos, servin como
praça de pret des extinctos Corpo de Policia da exProvincja e do Batalhão Patrjotjco 23 de Novembro
e o tempo tecorr.ido de i de Setembro
de 1862 R 14
de Setembro de 1868 e de 1 4 de Julho de 1893 a Maio
de 1900, em que o Continuo da Prefeitura, Manoel
Fernandes dos Santos, servin como praça do extincto Corpo de Policia da ex-Prov'ihcja e como guarda
da Agencia Fiscal da Palmeira revogadas as disposições em Contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
em 23 de Julho de 1919.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curityba, em 23 de Julho de 1919.
Claio Cordeiro_Secretario
LEI N. 535
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara Municipal da Capital, decretou e eu
sancciono a lei seguinte
Art. Unico—A gratificação para a locomoção do
fiscal do Matadouro Municipal, fica elevada, a Rs.
I:200000 annuaes, pagos a contar de Janeiro de 1919;
revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
em 23 de julho de 1919.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da 'Prefeitura Municipal de Curityba, , em ' 23 de Julho de, 9i9.

Claro Cordeiro_Secretario.

LEI N. 536
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara Municpal da Capital, decretou e eu
sancciono a lei seguinte
-

69Art. Unico.—Fica Concedido á Empreza O Fx-presso» p ertencente ao sr. Antonio Marques, isempção dos impostos municipaes pelo prazo de tres annos, ficando a tabeila de preços sujeita a approvaço
da Prefeitura ; revogadas as disposições em contrario.
Gibinete da Prefeitura Municipal de Curityha,
em 23 deJuihode 1919.
/oão Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura ?vlunicj
pai de Cur;tyba, em 23 de Julho de 1919.

Claro Cordeiro_Secretario.
LEI N.
O Prefeito do Municipio da Capital faz sabér
que aCamara Municipal da Capital decretou eeu sancciono a Lei seguinte:
Art. r—Todos os proprietarjos de terrenos no
Cemiterio Municipal são obrigados, dentro de cinco
annos da data de sua acquisição, a coliocar gradis de
ferro ou fazer qu 'iquer bemfeitoria em avena,ria
.nos mesmos terrenos.
§ . —As licenças para qualquer construcção
dentro do Cemiterio só valem por 6o dias a contar
da data do recibo.
§ 2—Os proprietarjçs dos terrenos não beneficiados no prazo de 5 annos, ficam sujeitos á multa de
Rs. 5f 000 por anno enquanto não Satisfizerem as'
disposições deste art.
Art. 2—As construcções de pequenas capeilas
e outros embeflezamentos feitos em cima de carneiros, para deposito de'coroas, flores, estatuas, etc, até
2 metros de altura, ficam sujeitos ao pagamento, de
Rs. 200oo de liceiiça.
§ i'—As mesmas construcções com mais de 2
metros de altura continuarãd a pagar a licença de
accordo com a tabeila em vigor.
'§ 20—Os proprietarios de capeflas, carneiros e
jardins ão obrigados a conservar limpas as suas
frentes e lados.
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Art.. 3. 0 —Os terrenos do Cemiterio Municipal,
comprebendidos na ±ona da quadra primeira á encontrar com as quadras 22 e 23, ficam sujeitos ao preço de Rs. r0000 por metro.
Art. 4.°—As coroas depositadas em capelias e
carneiros não poderão ser mais retiradas do Cemiterio sob pena de Rs. 20OOO a Rs. i00000 de multa.
Art. 5.°—Fica o Prefeito autorisado a mandar
construir no- Cemiterio um deposito para coroas e
demais objectos funerarios, sendo esses objectbs ahi
guardados .gratuitamente.
Art. ô.°—Não poderão ser inhumados no Gemiterio Municipal, nem depositados em capeilas oh carneiros, ossos Qú, cinzas humanas vindas de outras
procedencias, que não vierem acompanhadas de attes tados de inhumação, passada pelas autoridades competentes.
Art. 4 11 —Revogam-se as disposições em contrario.
-.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
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
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que 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 ou venda obtenha pelo mesmo
preço da acquisição ; revogadas as disposições em
contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
em 23 d Julho de 1919.
João Antonio Xaveer.

- 71 Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curityba, em 2j de Julho de i9j.
Claro Cordefro_ Secreta jo
LEI N.
O Prefeito do Municipio da Cpitai faz saber
que a Gamara Municipal da Capital, decretou e eu
sanccono a lei seguinte:
Art. 1°—Fica concedido a titulo gratuito aos
padres passionistas, estabelecidos no Alto do Cabral, o terreno em forma triangular, medindo SnmXSon
existentes á frente de igreja els mesmos edificada
naqurile bairro, com o fim de neiia ser construida
uma praça aiarinada para uzo publico
§ UIlico._.A praça será construida e mantida ás
expensas dos Padres Passionistas, não podendo o
terreno a dia distinado ser onerado, alienado ou occupado para outro fim.
Art. 2.° - Revogam-se as -disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
em 23 de Julho de 1919.
João Antonio Xavjer.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curityba, em 23 de Julho de i 9 r,
Claro Cordeiro_Secretario
LEI N. 540
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara Municipal decretou é eu sacciono a lei
seguinte
Art. Unico :—Ficam- abertos os creditos especiaes de Rs. 450$000 e Rs 21b000 para attender ao
pagamento das porcentagens a que tem direito o
Guarda Francisco José Fernandes, nos exercicios de
1918 e 1919, respectivamente, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete
da
Prefeitura
Municipal
de Ciirityba,
em j0 de Agosto de 1919.

João Antonio Xavier.

- 70Art.. -. o —Os terrenos do Cem iterio Municipal,
comprehendidos na zona da quadra primeira á encontrar com as quadras 22 e 23, ficam sujeitos ao preço de Rs. i0000 por metro.
Art. 4.°—As coroas depositadas em capelias e
carneiros não poderão ser mais retiradas do Cemiterio sob pena de Rs. 20O0O a Rs. I0O()O0 de multa.
Art. 5. 0 —Fica o Prefeito autorisado a mandar
construir no Cemiterio um deposito para coroas e
demais objectos funerarios, sendo esses objectos ah
guardados . gratuitamente.
Art. 6. 0 —Não poderão ser inhumados no Gemiterio Municipal, nem depositados em capeilas ou carneiros, ossos ou cinzas humanas vindas de outras
procedencias, que no vierem acompanhadas de altes
tados de inhumação, passada pelas autoridades competentes.
Art. 411 —Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
em 23 de Julho de 1919.
João Antonio Xavicr.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curityba, em 23 de Julho de n)I9.
Claro Cordeiro—Secretario.
LEI N. 538
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara Municipal da Capital, decretou e eu
sancciono a lei seguinte
Art. Unico.—Fica o Prefeito autorisado a transferir ou alienar, independente da hasta publica, os
terrenos que o Municipio houver adquirido, contanto
que na transferencia 6u venda obtenha pelo mesmo
preço da acquisição ; revogadas as disposições em
contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
em 23 d Julho de 1919.
João .4 atonio Xaveer.

- 71 Publicada na Secretaria da Pícleitura Municipal de Curityba, em 23 de Julho de 1919.
Claro Cordeiro—Secretario.
Liii N.
O Prefeito do Muriicipio da Capital faz saber
que a Camara Municipal da Capital, decretou e eu
sanccrono a lei seguinte:
Art. 1°—Fica concedido a titulo gratuito aos
padres passiorijstas, estabelecidos no Alto do Cabra!,
o terreno em forma trianguLr, medindo SomXSo
existentes á frente de igreja i eh s mesmos edificada
naquelie bairro, com o fim de nelia ser construida
uma praça ajardinada para uzo publico
Uilico.—A praça será construida e mantida ás
expensas dos Padres Passionisfas, não podendo o
terreno a elia distinado ser onerado, alienado ou occupado para outro fim.
Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
em 23 de Julho de 119.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curitvba, em 23 de Julho de jgrg.
Claro Cordeiro—Secretario.
LEI N- 540
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara Municipal decretou e eu sacci000 a lei
seguinte
Art. Unico :—Ficam abertos os creditos especiaes de Rs. 450000 e RS 21b S000 para attender ao
pagamento das porcentagens a que tem direito o
Guarda Francisco José Fernandes, nos exercjcios de
1918 e igig, respectivamente, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeittra Municipal de Curitvba ,
em 10 de Agosto de 1919.
João Antonio Xavier.

-
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Publicada na Secretaria da Prereitura Municipal
de Curityba, em 10 de Agosto de 1919.
Claro

Cordeiro—Secretario.

LEI N. 541
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber que
a Camara Municipal decretou e eu sancciono a lei
seguinte
Art. i '—Fica o prefeito autoriado a mandar
levantar o cadastro dos terrenos foreiros ou não, existentes no quadro urbano e rocio, expedindo novos.
titulos acompanhado das phmtas dos terrenos em
nomes dos actuaes amphiteutos ou proprietarios.
Art. 2.°—Pela medição, expedição de novos titulos e confecção das plantas, se estas não existirem,
ficam os interessados sujeitos aos emolumentos da
lei.
Art. 3 o_Q proprietarios OU foreiros do rocio
terão direito á. adjudicação dos excessos encontrados,
se os mesnos se acharem fechados e cultivados ou
occupados por qualquer beifeitoria.
i.°—São considerados excessos somente as
fracções de uma carta de terreno.
§ 2. 0 -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 annunciar a venda do mesmo
por meio de edital, ao preço de lei, com o prazo de
bo dias sendo esse adjudicado a quem maior preço
offerecer, reservado uo occupante o direito de preferencia, se igualar ao preço da maior offerta.
Art. Os aforamentos cujas pençces deixa
rem de ser pagas por tres annos cõncecutivos, serão
declaradas em commisso, de conformidade com o
artigo 692 n. ii do Codigo CiiI.
§ Unico —Para os effeitos desse art o Prefeito
fará publicar edital, convidando o amphiteata em
atrazo a pagar as penções devidas, no prazo de 6o
dias, findo os quaes se est s não forem pagas de-

cretará o comrnjsso, indemnisando as bemfeitorias
existentes.
Art. 6. '—Revogam-se as disposições em con-trario
Gbinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
em i.° de Agosto de 1919.
João

Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curityba, em i de Agosto de iqr.
Claro

Cordeiro _Secretario

LEI N. 542 A
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara Municipal decretou e eu sabcciono a
lei segui te
Art. 1°—Ficam revogados os § unicos dos Art.
42 e 43 da Lei n. 527 de 27 de Janeiro de mci9 e
restabelecidos os impostos ds ns. 39 e 40 do 24
§
da lei de orçamento em vigor, reduzidos os da .3.°
zona a io reis por metro.
Art. 2. 0 -0 imposto a que se refere o art. 2 • I da
lei n. 527 de Janeiro de 1919, fi.a reduzido a Rs.
I5Oo, Rs. i000 e Rs. 5po, resp.ectj vamejite, para
a Ia, 20, e 3° zonas0
Art ;° Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
i-8 lo.
João

Antonio Xavier.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Munici pal de Curityha, i--8 - rq.
Claro Cordeiro —Secretario.
LEI N. 52 13
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara decretou e eu sancciono alei seguinte:
Art. i.°—O funccionarjos da Directoria Geral
Municipal terão direito, a partir do corrente exercicio, à porcentagem de 7 0 sobro a cobrança amiga-

- 74 vel ou judicial da divida activa Municipal effectuada
por sua intervenção pelo Contencioso Municipal,
assim d stribujda
21 . 20 0 respectjvarnentc ao Director Geral e ao
advog..do da Camara, e JI, a cada um dos officiaes
do Contencioso.
(Tnico.—Q Prefeito & autorisado a supprimir
o cargo de um dos offica.s da Directoria do Contencioso, ou transferil-o Lara outra secção, podendo então distribuir mais i, repartida m: ao Director e
Advogado.
Art 2—As multas a que se refere a lei n. 515 de
20 de Julho de 1918, só podarão SM dispensadas por
despacho do Prefeito em processo administrativo,
em que fique devidamete provddo que o Pagamento
no foi feito no prazo legal por m')tivo imprevisto e
justo e pagando o contribuinte todos os impostos
em 8trazo.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba
em 21 de Outubro de iqiq.
João Antonio Xavicr.
Pu]icada na Secretaria da Prefeitura em 21 de
Outubro de 1910.

Claro Cordeiro—Secretarie,.
LEI N.
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara decretou e eu sacciono a lei seguinte
Art. i—A rua Vista Alegre e Praça Bella Vista passam a se denominar Rua e Praça da Paz, em
c omrnemoração á assiguatura do tratado de Versalhes, que estabeleceu a paz no mundo.
Art. 2—Revogamse as disposições em contrario.
Galinete da 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. S44
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara decretou e eu sancciono a lei seguinte
Art. r—Fica concedida a gratificação annual
de seiscentos mil reis (Rs. 600000) ao fiscal de vehiculos e igual quantia tambem annualmente, ao fiscal de inflamaveis, a contar de i de janeiro do corrente anno.
Art, 2—Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityha,
6 de Novembro de 1919.
João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura, em 6 de
Novembro de rgiq.
Claro Cordeiro—Secretario.
LEI N.
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Camara decretou e eu sincciono a lei seguinto':
Art. Unico.–Fica o Prefeito autorisado a contractar com quem mais vantagens offerecer, em con-,
currencia puhlic, pelo przo maximo dè cinco annos
a exploração do haar e diversões nos cannes, tanques
e interior do PasseioPublico; revogadas as disposiçses emcontoario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
em6 de Novembro de 1919.

João Antonio Xavier.
Publicada na Secretaria da Prefeitura em 6 de
Novembro de 1919.
Claro Cordeiro—Secretario.
LEI N. 546
O Prefeito do Municipio da Capital faz sa'er
que a Camara decretou e eu sancciono a lei seguinm
Art. 1 0— Fica dispensado do imposto de terr o
não edificados e não murados os proprietarios que,
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pentro do prazo de i anno, a contar desta data, murar ou edificar nas condições da Lei Municipal, as
terras de que é possuidor no Quadro Urbano desta
cidade.
§ Unico.—Aos proprietarios de terreno na
zona urbana será esse prazo elevado a 2 annos.
Art. 2 0 —Revogadas as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
em 6 de Novembro de xgi.
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Art. u—Fica i Prefeito Municipa: autorisaJoá
rever o contracto da companhia Telephonica do Paraná, com o fim de permittir que essa possa cobrar
pelas assignaturas das casas e escriptorios commerciaes, bancos - e emprezas industriaes a quantia de
12$ mensalmente, continuando as casas particulares
repartições publicas e demais assignantes, a pagar o
que actualmente pagam, e as que estão isentas de pagamento, a gozar da insenção.
§ i— Como recompensa ao augmento no preço
das assignaturas, a Companhia ficará obrigada a dar
communicações telephonicas, gratuitamente, a todos
o.s assignantes dos municipios de São José dos Pinhaes, Araucaria, Campo Largo, Colombo, Quatro
Barras e para outros mnunicipios limitroplies com o da
capital, onde de futuro venha a instaliar o serviço
telephonico.
§ 2 A Prefeitura poderá incluir da revisão do
confra
cto outras clausulas tendentes a garantir o bom
funccionamento do serviço télepbonico e os direitos
de seus assignantes e do Municipio.
Art 2—Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Muücipal de Curityb,
em8de Novembro de I919

João Antonio Xavier.

Publicada na Secr"taria da Prefeitura em 6 de
Novembro de 1919.

Claro Cordeiro—Secretario

LEI N. 47
O Prefeito da Capital fiz saber que a Camara
decretou e eu sancciono a lei seguinte:
Aq. i.°—Ficam contads para os effeitos de
aposentadoria o tempo de serviço prestados pelo Archivista da Camara Municipal, José Euripedes Gonçalves , de ro de Novembro de 1893 a de Maio de
1894, de accordo com a Lei do Estado-Decreto n. 22
de 6 de Janeiro de 1913, o que prestou á Municipalidade de 8 de Março de 1898 até esta data. Lei fl. 926
de 22 de Janeiro de 1908, e a que se refere a mesma Lei n. 226 art. io e o de 7 de Junho de 1916 até
esta data, Decreto Federal n. 12790 de 2 de Janeiro
de 1918, art. 130 Capitulo IX.
Art. 2—Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba,
em 8 de Novembro de 1919.

João Antonio Xavier.
Puh1icida na Secretaria da Prefeitura Municip d
em 8 de Novembro de 1919.

João Antonio Xavier.

Claro Coideiro — Secretario.

Publicada na Secretaria da Prefeitura em 8 de
Novembro de 1919.
Claro Cordeiro—Secretario.
JLEI N. 548
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber
que a Cainara decretou e eu sarlcciotlo e lei seguinte

1

-- 79 -240 Renda Eventual ....................8 :000$000
25° Empreza de Bondes .................$
260 Licença e vendedores ambulantes .......9 :400$000
27 0 Imposto de publicidade ..............2 :000$000
28 0 Renda de imposto de Dep. de Inflamaveis 10:000$000
291 Matricula de Vaccas de leite .........2 :500$000

LEIN. 549
de 11 de Novembro de 1919.

652:013$600
Art. 2 1 - A Despeza do Municipio de Curityba, para
o exercicio de 1920, é fixada em (Rs. 652:013$600) seiscentos e cincoenta e dois contos treze mil e seiscentos reis,
com os serviços a cargo da Camara Municipal e Prefeitura, de accordo com os paragraphos seguintes:

O Prefeito do Mmiicipio da Capital, faz saber que a Camara Municipal decretou e eu saneciono a Lei seguinte:
Art. 1° - A receita do Municipio de Curityba, para
o exercicio de 1920, é orçada em (Es. 652:013$600) seiscentos e cincoenta e dois contos treze mi le seiscentos reis,
e será formada com o producto dos impostos arrecadados
no referido exercicio, sob as rubricas seguintes:

CÂMARA MUNICIPAL
1° Secretaria da Camara ...............
14;800$000
2° Porcentagens .......................
420$000
30 Expediente .........................
1:500$000
40 Alistamento e despezas eleitoraes ........ 1:000$000
50 Representação
3:000$000
60 Eventuaes ..........................
2.000$000

10 Imposto de Commercio e Officinas ..... 166:000$000
25.000$00
° Imp. de Commercio e Officinas do Rocio
3 Transferencia de Terrenos e Emolumentos 25:748$000
41> Imposto sobre fabrica de bebidas ......
$
50 Imp. supplementar sobre casas de bebidas 10:000$000
5:000$000
60 Rendas dos mercados ................
70 Addicional de 5 oo sobre os § 1°, 20 e 30 10:337$400
80 Rdnda do Matadouro ................ 100:000$000
11:000$000
90 Aferição de pesos e medidas .........
11.500$000
10° Renda do Cemiterio Municipal .......
11:200$000
11° Foros do Quadro Urbano .............
10:000$000
12° Foros do Rocio ......................
6:000$000
13 Terrenos não edificados e muros .....
60:000$000
140 Impostos sobre calçamento ...........
25:000$000
150 Matricula e marcação de vehiculos
1:000$000
16° Emolumentos não incluidos no § 31
83:032$200
17° Cobrança da divida activa ..........
200$000
180 Matricula de ehauffeurs e carroceiros
200$000
190 Matriculas de cães .................
20° Approvação de plantas da Directoria Geral 25:000$000
1:000$000
210 Mi4as .............................
5:896$000
220 Imposto de viação em terrenos do Rocio
27:000$000
23° Taxa de Limpeza Particular ..........

PREFEITURA MUNICIPAL
1° Subsidio do Prefeito ................
12:000$000
21 Secretaria da Prefeitura .............
17:240$000
31 Directoria do Thesouro e Contabilidade 28:000$000
4° Contencioso
10:800$000
50 Directoria Geral ....................
36:750$000
61 Directoria de Hygieine ...............
6:6000$000
70
Fiscalisação Municipal ...............
53:700$000
80 Mercados Municipaes ................
2:400$000
90 Matadouro .........................
28:240$000
10° Cemiterio Municipal ................
11:400$000
110 Pessoal Inactivo ....................
17:010$045
120 Porcentagens .......................
3:447$000
130 Expediente Geral ....................
26:600$000
140 Restituição de Depositos ............
1:000$000
15 Juros e Amortisações ................ 166:000$000
160 Remoção do Lixo e limpeza da cidade
44288$000

1
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17° Obras Publicas
.
18° Conservação dos calçamentos
19° Conservação de jardins e praças .....
200 Melhoramentos de estradas e caminhos
doRocio ...........................
210 Auxilios e Subvenções ..............
22° G-otta de Leite ......................
230 Eventuaes ..........................
240 Resgate de Titulos ..................
25° Cadastro da Cidade ................
60 Exercicios findos ...................

Art. 40 - Fica o Prefeito aiitorisado a despender, no
exercwio de 1920, a importancia de (Ra. 629:293$600) seiscentos e vijnte 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:

88:818$555
20:000$000
18:000$000
4:000$000
3:000$000
6:000$000
12:000$000
12:000$000
$
$

Prefeitura
Subsidio ao Prefeito ........12 :000$000 12:000$000
20 Secretaria da Prefeitura
1 Secretario ...............6:000*0000
1 20 Official ............. 3:6000$000
1 Amanuense dactylographo
2:5000$000
1 Porteiro ................ 2:400$000
1 Continuo ................1 :740$000
Limpeza e conservação do Paço Municipal ...............1 :000$000 17:240$000
10

652:013$600
Art. 30 - Fica o Prefeito autorisado a dispender, no
exercicio de 1920 importancia de (Rs. 22:720$000) vinte
e dois ~tos setecentos e vinte mil reis, com os serviços
a cargo da Camara Municipal, de accordo com as rubricas seguintes, mediante requisição da Camara.
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SECRETARIA DA CÂMARA
10 1 10 Secretario ......................4:800*000
1 20 Secretario .....................4 :000$000
Archivista ....................4 :200$000
1
Porteiro continuo ...............1 :800$000
1
2° PORCENTAGENS
Especial ao Archivista José Euripedes
Gonçalves, 10 ojo
30 EXPEDIENTE
Com esta verba ...................
40
50

420*000
1:500$000

ALIS1'AENTO E DESi'ESAS ELEITORAES
1:000$000

Com esta verba ....................
llE:':EsEN'rA&\()
Cuiu sta verba ..................

3:000$000

NTUAES
íom esta verba

2:000*000
22:720*0000

*1

30 Directoria do Thesouro
e Contabilidade
1 Director Thesoureiro . ...... 3 :000*000
Porcentagem Lei n. 430 de 11
de Novembro de 1914
$
1 Contador .................6 :000$000
1 Chefe de secção ...........4:100*000
2 1°s Officiaes a 3 :850$
7:700$000
2 20s 0ff iciaes a 3:600$
7:200$000 28:000*000
4° Contencioso
1 Advogado ................3:600*000
2 2°s Officiaes a 3:600$ .......7 :200$000 10:800$009
50 Directoria Geral

1 Engenheiro Director ......10 :800*000
2 Auxiliares a 4:200* ......8 :400$000
1 10 Offieisl ...............3 :850*000
1 2° Offieial ................3 :600*000
1 Fi9cal de Obras a 3:r)00$
gratificação para sua locomocão 500$000 ................4:100*000
1 Ajudante do Fiscal de Obras

- 82 --
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3:000$ e gratificação para sua
locomoção 500$000 .........3 :5000$000
1 Amanuense .............2 :5000$000 36:750$0
- 60 Directoria de Hygi&ne

terio Municipal

ministrador ............

is e pessoal jornaleiro

1 Veterinarjo do Quadro Urbano 3:000$000
1 Escripturrio ............3 :600$000 6:600$0

?al Inactivo
tor Secretario .........
Secretario .............
1 Ajudante de Engenheiro
1 Fiscal .....................
4 Guardas Fiscaes ..........
1 Aferidor ..................
1 Administrador do Mercado
1 Porteiro da Carnara .......

1 20

70 Fiscalisaçõo Municipal
1 Fiscal Geral do Quadro Urbano ...............3:600$
Gratificação para sua
locomoção ............500$ 4:100$000
1 Fiscal Geral do Rocio 3:600$
Grat. para sua locomoção 500$ 4..100$000
1 Fiscal de Bondes .... 4:200$000
1 Ajudante do Fiscal Geral do Quadro Urbano .
:000$000
1 inspector de Vehiculos 3:000$
Grat. para sua locomoção 500$ 3:500$000
1 Encarregado do Deposito
de inflamaveis ......3:600*
Grat. para sua locomoção 500$ 4:100$000

2:400*000
3:600$000
859$860
1:692$300
4:076$285
1:398$000
1:824$000
1:159$200 17:010$045

12 0 Porcentagens
a Clara Cordeiro 10 °' 600$
a Antonio Herderico da
Costa 10 010 ...........410$
a Ain.tonio E do Nascimento 10 010 ....... 420$
• Arthur M. da Silva 10 oo 385$
• Antonio Schledr lO °° 385$
• Silfreclo Pedrosa 10 °° 385$
Feliciano O. de Freitas 10010 ..............216*
a Francisco F. Fernandes 10 010 .............216$
a Luthegardes da Coata 100f0.
180$
a Luiz E. de Andrade 10 010 .............20*
130 Expediente Geral

1 Auxiliar
1:200$000
1 Aferidor
2:500$000
5 Guardas Montados a 2:160$ 10:800$000
9 Guardas a pé a .... 1800$ 16:200$000 53:700$000
80 Mercados Municipaes.

1 Guarda ..................2 :400$000 2:400$000
90 Matadouro Municipal
1 Administrador ............3:780*000
1 Fiscal Geral .............3:780*000
Gratif. para sua locomoção
1:200$000
1 Veterinario do Rocio ......3 :000$000
3 Guanlas Montados a 2:160$ 6:480$000
Custeio do pessoal jornaleiro 10:000*000 28:240$000

3:600*000
7:800*000 11:400$000

:

Impressão de Ta16es, leis
etc. da Prefeitura, publicação de annaes, acto€
da Camara e da Prefeitura ............ 18 :000$
Publicaç6es e despezas

3:447$000

- 84
extraordinarias ....
5:000*
Papeis, livros, tintas, etc. 3600$

26:600$000

1ISPOSIÇE8 PERMÀNE1B8

Com esta verba .............
15° Juros o Amortisaç6es .......
160 Remoção do lixo e limpeza da cidade ...............

1 :OOU$000
166:000$000

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

88:818$555

Art. 50 - Para o eercico de 1920, vigorará a tabeiia
de Impostos que a estede
acompanha, com o accrescimo de
25 ° sobre os parags.
Ia 200 dá, mesma tabeila.
Art. 60 -- Fica o Prefeito autorisado a elevar a autorização 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
Corrciite com o producto do Imposto deCommereio e 0ff ieinas e com outros, se este for insufficiente.
Art. 70 __Fica o Prefeito autorisado a supprinir aos
cargos que vagarem e cuja conservação seja dispensavel.
Art. 8° Fica o Prefeito autorisado a destribuir entre os ftrnccionarios da Fisa1isação do Matadouro a porcentagemde 1001,1
sobre a Arrecadação que exceder á orçada, durante o exercicio).
Art. 90 -- Fica o Prefeito autorisado a gratificar com
6 0 1 1> sobre o excesso das l(enclaii Arrecadadas na Thesouraria, ao Contador, Chefe de Secção, Primeiros e Segundos
Offieiaes da Directoria do Thesouro e Contabilidade, (durante o exercicio).
Art. 10 0 -- Fica a South Braziliau Railways Company dispensada do pagamento pelo prazo de doi sannos a
contar de Janeiro de 1920, das quotas para Fiscalisação e
da contribuição espedial a que é obrigada em virtude de
seu ccntracto em vigor.
Art. 11 0 -- Fica, desde já supprimido o cargo de Medico Municipal.
Art. 12° . Fica o Prefeito Municipal autorisado a
contractar, com quem mais vantagens offerecer em concorrencia publica, pelo prazo até 5 annos 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.

14° Restituiçao de Depositos

17 0 Obras .PbZi,cas
18°

Conervaçffo

r7"

44:288$000

ea7çainento, etc.

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

20:000$000

19° Conservçao de Jardn:: e Praças
Com esta verba .............

18:000$000

20° Melhoramentos de estradas
e caminhos do rocio

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

4:000$000

21° Auxilio.ç e subvenõe.s
Ao Albergue Nocturno 1:500$
a Escola nocturna .. 1:500$

3-000$000

Aux'ilio ....................

•.6:000$000

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

12,000$000

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

124000$000

220 Gotta de Leite
23° Eventvaes

240 Resgate de titios

25° Cadastro da cidade

*

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

26° Exercidos findos

$

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

629:293$60,9
RESUMO
Despezas com a Camara Municipal .....
Despezas com serviços a cargo da Prefeitura Municipal ........................
Total ......... .

22:720$000
629:293$600
652

013$600

DISPOSIÇÕES TRANSIPORIAS
Art. 13° Fica o Prefeito autorisado a abrir no exercicio os creditos extraordinarios que se tomarem precizos
ao Art. 40 do § 3° para pagamento das porcentagens ao Director Thesoureiro; ao § 6 0 em caso de epidemia e aos § 23,
24 e 25 e supplementar ao § 170.

-- 86 -Art. 140 -- O exeroicio financeiro de 1920, começará
em 1 0 de Janeiro e terminará em 31 de Dezémbro do mesmo anno, com um mez addicional para sua liquidação e eucerramento.
Art. 15° -- Revogam-se as disposições em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 11
de Novembro de 1919.
João Antonio lavier.

Publicada na &cretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, em 11 de Novembro de 1919.
Claro Cordeiro

Secretario.
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35 cl)

Liiiipero Publica

L

J'artie ular

§

1 iiispetor
3 :600$000
0°° de aceorcio com a
J,ej

322 (te 31-7 . 12

Gra ti fica ÇiI() para loco-

12°

Fiscaliza ç ão

a) Quadro Urbano

360$000

800,$000
800$000 4 :7h0$000

1 1 'sca1 Geral
4 :000*000
ramoção
t ific a ça ii para loco1:200$000 5 :200$000

1 Auxihar ih VI classe 3 :000+000
rtit'icaeao )ara 10(0)1iO('ii(I
600$0(}0 3:600$000

1 Ajuda:i te
cal ificaçil o para locoiflOeO

1 AuXdiar de 2° classe

4 Guardas Fiscues de
1° classe a 2:400$000
8 Guardas 1'iseaes de
2' classe a 2:160$
17:280$000
10°J° de accordo com a
Lei a' 322 de 31-7-12
para 2, Guardas, a
cantai. de 1" de .Ianeo e para outros
2, rcsi'etivaiiicnte.

C)

IflS])(CIO) (O

2:400$000

de Ve1iicu1o.

1 Inspector
:1 :600$000
(1 cal ificaiio para loco- .
iiivau
800$íJO) 4:400$000
2 Gurclas Fiseaes a 2 :1.60.$

4:320$000

f) Jardins o Pra ç(Is

de 1W.5) e 245

1 Inspector
2 Guardas pi» tes para
o Passeio Publice a
1 :800$000

3:600$000

g) Officinos
1 '(fe(:!iailico Chefe

2:400$000 84:200$=)

3:600$000

§ 4,1 0 Directori a de Ilygieno

1 Medico
6:000$000
2 Veterinarjos a 3.400$ 6:800$000
Gi'atificao para lo('Ofl10Çã (600$ a
cada 'mi
1:200$000 8:G00$000
1 2° Official
3 :(00$000 17:600$00j

b)

2 :640*000
(iOO${)Ot) 3:240$000
O :600$000

698$301 17:978$301

Rocio

1 Fiscal Geral
4 :000$000
]0°° de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12
a contar de 19'11
46$665
Gratificação para loconiuçiío
1 :200*000 5:246$6(i.5
(5 Guardas montados
a 2160$000
12:960000
Gratifieaçiio para loco. moção (480$000 a
cada um)
2:880$000 13:840$000
C) Tnfl.am na eeis e Estai istica

1 Encarregado

3.:600$000

*

-Gratif.icaçío para locomoço

500$000 4:1Q0$00

cl) A.ferio de pesas e medidas

1 2. 0 f3fficial Aferidor 3:600$000
1000 de accordo com a
Lei ii, a22 de 3i15-7-12 3 60$000 3:960$000 65:164$966
30

Mei'cadbs

.1
*

E

2:640$000
1:500$000 4:140$000

1 AdIn:]ustradcr
1 Servente
§ 14° Matadouro

4:000$000

1 Administrador
4:000$000
3. Fiscal Geral
01° de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7 . 12 400$000
Gratificação para loca.
1:200$000 5:600$000
moção

6 Guardas montados*
. . 12:960$000
a 2:160$000
l4Y° de accordo com a
.
Lei n° 322 de 31-7-12
para 1 Guarda, a
a contar de 1° de Janeiro, Q para outro
2S8$000
de 10 de Setembro
Gratificação para locomocão (480*000 a
2:88-0$000 16:128$000
cada um)

§ to Ceiiterio
1 Administrador
Pessoal. jornaleiro

L

10:000$000
3:000$000 38:728$000

Pessoal jornaleiro
Combutivel e lubrificantes
-

À

3:800$0,00
6 :000$0ú0 9:800$000

ÁBELLA DE IMPOSTOS PARA 1920

1 Agencia de Loterias do Estado, licelnça
1nposto •aunuaj .......................
2 Agente de bilhetes de . loterias de fora do
Estado, licença ........................
I mposto annual ........................
3 Agencia de Comp. de Seguros de Vida ou
de fogo, licença .........................
Impostoannual ........................
4 Agente de Comp. de. Seguros de Vida ou
de fogo licença ........................
Impostoaunual .........................
5 Agente de Comp. ou Sociedades Mutuas do
Estado, licença .........................
Imposto annual .........................
6 Agente de Comp. ou Sociedades Mutuas de
fora do Estado, licença ..................
Impostoannual ........................
7 Piliaes de Bancos Nacidnaes e estrengedros
Impostoannual .........................
8 Agente de casas commerciaes do paiz ou do
extrangeiro que offerecer mercadorias por
amostras, estabelecidos em casas particulares ou com escriptorio, licença ........
Impostoaunual .........................
9 Alfaiataria com venda de fazendas, de 1
classe, licença ............................
Impostoannual .........................
10 Idem, idem de 2 .a classe, licença .........
Imposto annual ..........................
11 Idem, idem de 3" classe, licença .........
Imposto annual ....................

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

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

-- 89 -a

12 ldeiii, sem veada de fazouda de 1' classe,
icnçftv . . . . . . .. ..•• ..••.•
l
Imposto annual .......................
13 Idem, idem de 2 1 classe, licença ...........
Imposto annual.............
14 Açougue de carne verde, de 1" classe, licença
Impostoannual ........................
15 Idem, idem de 2 a classe,, licmaça ......
Impostoaunual .........................
16 Idem, fora do rocio, licença ..............
Imposto aunual .......................
17 Amolador com, rebolo, licença ...........
Imposto annual -... ................
18' Aguardente que entrar no municipio, por
pipa ___.--......... ---...--...---. .......
19 Alcoo], uacioual, idem por pipa ............
20 Automoveis, matricula annual............
1 Botequim junto aos circos ou' outros etb&
lecimentos dw divertimentos pu1iliOs, pol"
mez adiantadamente......................
2 Botequim, casa de - pasto on restaur.ntde
Ia classe, licença ....................
Imposto anual .................
3 Idem, idem de 21, classe; licença
Imposto annual ............................
4. Idem, idem d 3a, classe, licença .........
Imposto animal...........................
5 Idem, idem de 4" classe, licença ....... ... -_
Imposto annual . .............. .. . __. .....
6 Bnco ou casa bancaria, imposto annual
7 Baile a fantazia, não sendo' gratuito, liceliça
para os tres dias.....................
8 Baile publico, não sendo gratuito, cada um
9 Barbeiro com perfumaria e miudezas- licença
'Imposto aunual ............'.............
10 Idem sem perfumaria de Ia classe, licença
• Imposto mnnual ..........................
11 Idem de 2' classe, licença,........
Imposto annual .................•.

00*000
80$000
40$000
30$000
i0o$000
100$000
80$(JOO
80$000
40$000
50$000
30$000
25$000

•

•.

5$000
5$000
20$000'

50$000
150$000
150$000
150$000
io0$000
90$000
80$00(,
50$000
50$000
800$000
80$000
50*000
100$000
150$000
80$000
80$000
50$000
50$000

12 Idem de 3' classe, licença ..............
Imposto arinual ............. ----------13 Bilhar, licença ....... -----------------Imposto anniial 'por cada uni ............
14 Brigas de gailo, 'fora do renhideiro, licir
ça por dia ....................
15 Brinquedos de papeis, loja de, licença
Imposto annual ..--....
M3. an1ia, refinação ou fabrica de, licença
'1)mp6sto annual ..............- -. .. . t17 -Bilhetes de loteria, vendedores por conta ou
ão das agencias, melsamente ..............
'48 Balança decimal para engenho, af.ferição
19 Idem de balcão, aferição .................
20 Idem de .Bharmacia, aferição .......
21 Bebidas (agentes de fabricas de fóra do Eslado), licença. .................
Imposto
annual ..........................
1.
22 Bicicletas, imposto aunual . ...............
23 Bicicletas ;a vapor, imposto antnual .......

1 Casa de pensão que forneça comida para

•

•

80*000
30$OOi)
100$000
50$000
,10$000
100$000
150*000
100$000
150$000
10*000
i0$000
.8*000
10$000
200*000
800*000
5*000
,8$000

o0*000
Tora, de 1' classe, licença ...... ........
0*000
Imposto anunal ........ __. ........
50*000
De 2' classe, licença ....................
'50*000
Imposto anniial ........................
2 Casa era que se vendam fazendas, chapeu,
cal(,,ados, ferragens, seecos e molhados e outros semelhantes, juntos ou separadamente,
em grossa ou por atacado em grande escala,
500*000
licença .............................
1 800*00)
T)c 1' classe, imposto, annoal ......
rDe 2' classe, imposto annual ............. 1:200$000
5 Tmn, idem. por grosso ou a varejo de 1', 2'
800*000
a terceira classe, licença .................
800*00')
Tmoosto annual para a 1' classe
60Ú000
Tminosto annnal para .a 2' classe
400*000
Imposto annnal para a 8' classe .........
4 :Dita, dito, dito de 4' classe. licença .......
2flfld000
'imposto annoal ..............-

-- 90 -5 Dita, dito dito de 5*Dita
classe, licença
100*001
22
..........
Imposto annual .. . . - ..
120$000
6 Dita, dito, dito de 6a classe, licença
80$000
Tniosto annual -------------------------sos000
7 Dita de pialtnier outra classe, licença ....
60*000
Imposto annual . . -- ... ...............
60*000
8 Casas èspeciaes em calçados ou chapeus, licença
200*000'
Imposto annual de 1* classe ............
400*000
Idem, idem de 2a classe .............
250*000
9 Casa de penhores e descontos, imposto snnual 600*000
10 Casa de commiss6es, licença...............
200$000
Imposto annual ...... ...................
150*000
11 Dita .cuo ramo de negocio consiste em joias,
pedas precioso; obras de ouro, prata e relogios, licen'ça . ...................
200*000
Imposto anfival de 1' classe ........... . 400*000
Imposto nnual d.e 2* classe ..............
300*000
12 Idem com salso para bailes que tenha jogo
de bolas, embora pertença a sociedade ou
club, imposto animal ...................
100*000
13 Idem de banha, licença ..................
50*000
Iiposto alamial ...............
60*000
14 Companhia dramatica ou lyriea ou de concertos publicos, cada espectacnlo ............
50*000
15 Dita equestre e gymnastica, licença ........
100*000
Cada espectaculo ....................
50*000
16 Dita de outra qualquer especie n.o especificada, para espectaciilos publicos, licença
100*000
Para cada espectaculo ..................
50*000
17 Circos. eoret.es etc. aluguel da praça para as
si'as edificaç6es, por metro quadrado
*300
18 Trlern nara toradas, licença ..............
500*000
Por cada funcço .. .
. ...........
500*000
1 Ç) (ina esneial de fructas, licença ..........
50*000
Imp osto aínnual .................
60*000
20 Confeitaria de l a classe, licença . .........
200*000
Imposto annnal ....... ................
500*000
21 Dita de 2a classe, licença .............
150*000
. ..............
Imposto annual
300$000
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áa classe, licença .................
Imposto aninual .............. . -'23 Confeitaria sem venda de liquidos espirituosos, licenças ....................
...... ... . Imposto annii.al ........
24 Corturne de 1" classe, licença .............
. .....
Imposto annual .. . .
....
25 Dito' de 2a classe, licniça . . . . _. .....
Imposto annua .....................26 Cortisme de 3* classe, licença ......
Imposto annual
27 Calderero, licença .....................
•
Imposto onnuol ..............
28 Corrector, imposto amauol ...............
29 Corridas de cavalios fóra do Prado, licdniça
30 Carrinho de 2 rodas e um animal para conducço de cargas, para 5 cm. ou mais largura de chapa, cada roda, annualmente, com
mola ........................
'Sem mola ..... ......... ................
31 Para quatro em. de largura de chapa, com
mola
Sem mola ..........................
32 Para 3 cm. de largura de chapa, com mola
______
--------Sem mola .................
33 Carroças de duas rodas e mais de um animal para conducç5o de cargas, para 9 cm.
ou anais de largura de chapa, cada roda an
nualrndnte, com, mola ...............
Sem moia ................
34 Para 8 cm. de chapa, com moia ...........
Sem mola ................. ............
35 Para 7 cm. de chapa, com mola .........
Sem mola , ......................
36 Para 6 cm. de chapa, com mola ..........
, Sem mola ............
37 Carroça de 4 rodas para conducç5o de cargas, cada roda, ainualmente, para 12 em.
de lafgura da chapa, éom mola .........
Sem mola .........--. .......__. ......

100*000
200*000
100$000
'60*000'
200$000
200$000
150$000
150*000
100$000
100$000
100*000
100*000
200*000
50$000

1*000
1$500
1*500
2*000
2$000
2*500

$500
i$000
1*000
1*500
1*500
2*000
2$000
2*500
3$000
4$000
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'38- Para 11 cIa. de largura de chapa, com. mola
moia ......................
39 Para 10 cm. de 1 argira de chapa, com mola
Tdem, idi sem nlóia ....................
STL

'40 Carrõ de aluue1 para passeio ou .paagei.
pn^, cada roda, annJuete ..............
41, idem particular, idem. idem .............
42 Idem de aluguel ou particular, com rodas
de borracha, isento . ....................
43 Carros •de praça ou paticu1ares, matricula
....................
ninual
44, 'Ditos de 4 rodas para conduc* na -cida d e,.
, matricula, umnial ........................
45 Ditos de 2 rodas, para conduc* -na cidade,
matricula anirat ........................
46 Carroças ou' crinhoes, que vem' a cidade
com rdito -da lavoura óxi ihidimt;a, natricula aníuà1 ................ --------.
47. Cacheira 0i estrhaiia que receba animees
a, trato, aiti13!1erite ............. .....
'e vendam novei snovos
48 Casa . tu qtle
usados-, licenç a ............... .........
Tmopsto -annual para-a de 1. 11 classe ..........
Tde.p á rã, de 2iiase.................
Tdem, para a de 3ft classe ................
40 Chih. qne terhil-har ou botequim, bposto arimial ..................... . . .. . -50 Idemone 9ji-ve.r oos. cobrando bar-atos
1 CSes aaiwados. - matricula ranflhlal ........
52 Carpinteiro (officiva de), licen ...........
imposto a.iiiaual . ......... .. . ....-............
- Ii3 Cha,neiis de sol ou ca-b-ca (o1iiva de cpucertar), licença ............... ------Imposto an-nual ........,. .......
54 Gerveia, entrada de i-outro municipio, licença
- para vender .............................
.Sfí Calcado, 'vendcdor arnbuaiie, hnpo.to air
nua] ..........................................
53 Carrinhos de couduccão de &po, m atricula annual----- -......................
............

-011

-

--

4*000 5$000
5$000
6$000

--

20*000
57 Coéheiros, matricula ..................
58 Casa de negocio em geral, onde se vende- 150$OÕO
rem droia.s e prpaa5.os meicipas, licença
Q0$Q0')
Imposto axnival ......................
00O0')
59 COoperativas industriaes, imposto au1
50009
60 Cipematographo, - (annualrneite) licença ...
8$Q00
Por cada e.peet-acu10 .................
150000
- A.diantadamente, por mez ................. -.
61 Casas de machinas para industrias, licença
150$-000
200$000
iniposto annual ....................
100$000
62 Ditas de inachinas de costura, licença .....
20P000
Imposto annual ....... .. -.• .,..
63 0a~ om venda de bebidasA lcooiic, em
-eeumo no balcão, aniniva1mete .....
64 Qaaas com venda de bebidas em garaa,
30*000
- não consu.midas no balcão, -annualmente
65 Casas com r.ep[cla de beb-idas paia errn--consumidas no balcão, jquãudo forem d-- 1asse
30$000
inferior, ou botoqiim, arnuaLmente ........
-6$000
06 dertidão negativa ..............- -. ....

10*000
5*000
*

O$000
10*000
5*000
5*000
'50$000

._ -

150*000
300*000
200*000
11-150$000

§

150*000
300*000
5*000
-5000o
30*000
50*000
50*000

..30$00Q
50*000
5$000
•

4o_ 13

1 Deposito de Ilérva niatte, 1ieena - ........
Jiuposto annual ...................
'2 Dito de zarque; lieça .................
Imposto aunual ...... . .............
Difo ou casa para a -venda de lenha ou com-btistivel, liença ...............
huposto annuaI ........ ...... ----------4 Dito de farinha de -t]iigo, -eentio, milho,
farelo, produetos- do muiiiipio, 1icenaInrposto annual ...............--. ......
5 Dito de madeira, licença .........
Imposto anuai de i' eiass ............. Imposto amual de 2a élásse, ............
6 Dito de c--t e --tiia de -renstrucào, im
posto, antna1 'de l liasse ........
Imposto -anniiI de 2 1asse .............
7 Drogarias,. licença . . ....................
annua1 . - .................
'TTO,pOstO

200$000
400$000
'100$000
-80$000

•50$000
&J$000
- .50$000
60$000

80$0o0

200$000
ilOØ$000
t0$000
100*000
t50$000

400$000

-- 95

94 -8 Dentista, licença
Imposto animal

.

. ... .

..

150$000
150$000

9 Deposito de fariha de tripo importada, de
200$000
18 classe, licença ..................
300$000
Imposto annual ...............
10 Idem, idem de 2a classe, licença ..........200$00.)
100$000
...... . . -Imposto annual ......
11 Despáchantes, imposto animal ...........50$U00

1 Escriptorio de Companhia, empreza industrial ou mercantil, licença ..............200$000
Imposto annual, 1° classe ...............
200$000
Idem de 2a classe ..... . ............ ---iO0$000
2 Dito de engenheiro, agrimensor, advogado,
solicitador, tabelião, escrivão inclusive o de
casamento e eclesiastico, medicos, guarda
livros, lieuça ..........................
Imposto annual ..................
3 Emprezas ou companhias industriaes que
funccionareni na capital e que estiverem
sujeitas ás disposições de leis ou contractos
pagarão 2 <>J <1 sobre o capital ...........
4 Empreiteiro de obras, imposto aunual
5 Engenho de serrar, a agua, vapor etc., licença ............. ..............-- ...
Imposto anuual de 1° classe ..............
Imposto aunual de 2° classe
6 Emolumentos de concessão requeridos á Camara Municipal (Lei ii. 204 de 22 de Abril
de 1907) ....................
7 Idem sobre o valor dos contractos lavrados
com a camara, meio por cøuto (112 01 0 ) j..
pendente do respectivo selio ...........
8 Idem por qualquer licença concedida pela
Camara ou pela Prefeitura .............
9 Idem de certidões passadas pelas secções da
Camara, por linha .........
Por anuo de busca ....................
...........

10 Estabulos ou cocheiras de vaccas onde se
vender leite, licença ............._. . -Imposto amival ..........__. ... . -- .....
11 Encardenação, officina, licença ..........
Imposto annual . . __.. . __. . -- -.
.
12 Estofador offieina de, licença ............
Imposto' annual ....................
13 Espectaculo, concerto etc. sem ser por Companhia, 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, acnualmente, mais

50$000
60$000
60$000
100$000
50$000
80$000.
50$000
15$000
100$000
2Õ0$000
20$000
20$000
5$000

§ 6° - F
80$000
' 80$000

$

i00$000
150$000
300$000
200$000
20$000
$
5$000
$100
'$000

Fabricas:
300$000
1 De beneficiar herva-matte licença ........
1.000$000
Imposto annual . ----------80$000
2 Forragens, deposito de, licença ...........
i00$000
Lmposto animal .............- - .....-100$000
.. . -- .....-3 De biscoutos, licença
Jmposto animal ................
150$000
i00$000
4 De mobilias de vime, 1° classe, licença
80$000
Imposto an.uual ................
50$000
5 Idem, .idem de 211 classe, licença ..........
80$000
Imposto annual ....................
i00$000
6 Idem de gravatas e espartilhos, licença-..
150$000
Imposto annual ................ . -- .....
50$000
7 Idem de vassouras e escovas, licdnça ......
80$000
Imposto annuai. ................... -----200$000
8 Idem de chapeus, de 1° classe, licença
200$OOt)
Imposto aunual ...................... -150$000
9 Idem, idem de 2° classe, licença .....
100$000
Imposto annual ....................
10 Idem, idem de chapeus de sol e deposito dos
100$000
mesmos, licença ..............__. .....
150$000
Imposto annuaL ........._.. ......
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11 Idem, idem de carros de passeios, licença 150$00
Imposto awnual ................... .1
150$00.,
12 Idem. de carroças ou carrinhos, 1iença
60$000
Impostoannual ......................
80$000
13 De picar lenha, licença .............
80$000
100$000
Imposto annual ......... .................
14 Idem de sabão e valias de 1' classe, licença
150$000
Imposto anniïal ........................
300*000
l00$000
1.5 idem, idem de 2 classe, licença .........
200$000
Imposto annuai ........................
16 Ide, idena de 3' classe, licença ..........
80$000
150$000
Imposto animal ..............
17 De aguas gazozas, seltz e gelo de 1' classe,
200$000
licença ...................
300$000
Imposto animiai ........................
18 Idem, idem de 2a classe, licença ..........
150*000
200$000
Imposto annual ............ .-.
19 Idem,. idem de 3a classe, licença ..........
100$000
100$000
Imposto annual ...............
20 De cerveja de 1' classe, licença ...........
500*000
Imposto animal ...........................
800$000
300$000
21 Idem, idein de 28 classe, licença ..........
600$000
Imposto animal ......................
200$000
22 Ideia, ideia de 3' classe, licença ........
400$000
Imposto animal .....................
28 De bebidas artiíiciaes ou licores, 1* classe,
500$000
licenç............ --------------------Imposto animal ........................ 1.000$000
300$000
Ideia, ideia de 2' classe, licença ............
700$000
Imposto aiinual ..........--------------200$000
25 Ideia, ideia de 3' classe, licença .........
Impostoaiinual ...................
00$000
26 De vinagre, licemça ...... ......i00$000
Imposto animal ...... .....__.........-200$000
27 Ideia de charutos ou cigarros, que vende150$000
rem preparados de fóra, 1' classe, licença
300$000
Imposto annual .........................
200$000
28 Ideia de 2' classe ...........-_-..
29 Idem, ideia que não venderem preparados de
150*000
fora, 1' classe, licença ................ .-180$000
Impostoaunual ........................
100$000
Ideia, ideia de 2' classe . ...........

30 De vidros, licença .....................
.....--.........-Imposto annuai
.........................
31 De papel, licença ............... .....
'Imposto annual ........................
32 De cola, licença ........ ---------------Imposto animal ..........
83 'Db torrar e moer café, de 1' classe, Licença
Imposto annual ........................
34 Idem de 2' classe, licença ........
Tinposto amival ...........
35 Ideia de 3* classe, licença ................
Imposto annual ............. . . .. -6 Tdem de fogos artificiaes, licença .........
Imposto auuual ........ ................
37 14cm da barricas de 1' classe,licença .....
Iniposto animal ...............
38 Jdem dc 2' cl.ss, licença ..............
• imposto ar4rnial ....... ................
39 7deni. ideia, de 3' classe, licença ..........
Iiposto a.nxival ..........
40 tdem de massas, licença ................
nposto armilal de 1.' classC ......... . -3em. ideia de 2' classe .............
.41 Ideia de desfiar fumo, licença ............
Imposto aunual ............ ------------42tdeni de meias ou fecios de nutlba, )iceea
Imposto animal .................. .......
48 teia, ideia phosphoros, licença ...........
Tmpoto animal .......................
44 Ideia, idem de 2' classe, licença ...........
btpost° anmial ...... ........ ..........
45 'içicen. ideia de 8' classe. lcença............
Imposto annual ............ ------------46 De cararielios, 1* elassc, licença ...........
Imposto anflua! ....................--I-47 Ideia, Mcm de 2' classe, licena ........
imposta annusi ...................
4€ Pc pregos, licença ............... ....-Imposto annIal, i classe ........... ...imposto aunual, 2' classe .......
.
49 De tecidos, licença ..............,.

200*000
150*000
200$000
200*000
80$000
50$000
100*000
150*000
100*000
100$00)
1'OO*OOO
80*000
150*000
50*000
100*000
100*000
50*000
50*000
20$000
20*000
:100*000
150*000
100*000
100*000
10*000
100*000
150000
400*000
1 :O00*00
400*000
500*000
400*000
800*009
80*000
100*000
60*000
80*000
100*000

soo*ôoo

200*000
200*000

_..•99 --
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Imposto animal
.
50 De colchões ou acolchoados,
Imposto annual. .......... ..............
51 De selins e arraios, la dasse, licença .......
Imposto annuai ...................... .52 Idem, idem de, 2' . classe, licença ..........
Imposto annual ..... ..........53 Idem, idem de 3a classe, licença........
54 De chapeus para senhoras, licença ......
Imp osto asl(nual ........................
55 De roupas, licença ................ ......
Imposto annual ............ -----------56 De flores, licença ....................
hn$posto ainnual ............
57 De fitas, licença ...........
Imposto annual ..............
58 De calçado; a vapor ou por rno mechanico, licença ......... ..........--. . --.
Imposto annual.......- - .........59 Idem, idem (offieiinas), de 1.a classe, licença
Imposto 'annual. ........... ...
60 tdeni, ideia de 2 a classe, licença ........
Imposto annual. ........... .........
61 Idem de 3ft classe, licença................
Imposto annua.l .......... ...........
62 Idem, idem de 4 classe,
licença .........
Imposto aniial .......................
63 De pia.nos, licença ............... .....
Tmposto anniial ............. ...........
64 De latas e baldes nu só de lata ou baldes, licença............. ....................
Imposto annual para I a classe ............
65 Idem, ideia de 2* classe,, licença ........
Imposto anual para 2 classe ..........
66 De palh5es, licença . ...............
Imposto annnal ..................
67 De camas de ferro, licença .......
...
Imposto annual ...................68 De moveis a vapor, Ia classe, licença .....
Imposto animal ............... ...._.
69 Idem, ideia de 2* classe, lieença ........-

300$000
80*000
100*000
100*000
800*000
80$000
100*000
50*000
l0)$000
J.50$000
150*000
200*000
50$000
50*000
150$000
150$000
200$000
800*000
150$000
200$000
i00$000
1.50$000
80*000
100*000
50*000
50*000
150*000
200*000
100*000
200$000
100*000
100$000
150*000
150*000
100$000
10*0(0
150*000
250*000
100*000

•

*

.)ifl05t0 aiinual .. . . .......----------70 14cm, idem de 3* classe, licença ..... ...-.
posto •annual ::.
.......
71 Ideia, ideia de 4 classe, licença .........
Imposto aunual ............... .......
72 De chocolate, licença . ..............
Imposto antnival..............
.
(
•
1 '
•
.•
1 1
73 De molduras para quadros, l classe, he)eiQa
T2nposto 'aiihai ..........
74 Idem, ideia, idem de 2 classe, licença
Imposto áffilbal .. . .... . .....
ladrilds, liciiç ................
75
hposto annual .............. .
76 De tijolos e telhas, movidas a vapor ou agua,
de 1* classe, licença' ...................
Imposto animal . . .... . - ........77 Idem,
ideni. iden3 por qualquer systema de
I
a, classe, licença ..................Imposto ainual ...... . .....
78 Idem, idem etc. de 211 classe, licença ......
Imposto annual .. .. . . .'. ........... .....
79 De 3* classe, licenía......................
Imposto nfniul...........,. .., ............
80 Fundição) a vapor, ,liceiça,..........
Iiposto annual de l classe ....
classe............
Imposto 2a
animaf
de
Iniposto1nnaj,ei.1;.........-----jk.
classe, licnça ............
81 Funileiro 4l
Imposto •annual.............
82 Ideia de 2ft classe, licença ......... ........
Imposto annuai ............. ----------83 Ferreiro ou ferrador de 1 ft classe, licença
jmposto annual ..................
84 Idem, idem de 2 classe, licença ..........
:Imposto ahinual. ............. .......
85 Ideia de 3? cla.se, licença ...............
.
Iinpostoanrniaï' ........ _.—,

150*000
80*000
100$000
50$000
60*000
100*000
109$00)
100$000
150*000
80$000
7.000
,ióo*doo

100*000

150$000
300*000
100*000
150*000
80$000
70*000
50$000
5$000
20Q$Õ00
s00*000
5d0$000
200$000
80*000
100*000
50*000
60*000
SQ*000
80*000
50*000
50*000
30*000
20*000

20Q*000
1 Hotel de 1 lie, hciiça
800*000
Imposto amfi?a'í' ....... . - -----' ........ 2 Ideia de 2 classe, licençaY 1 . .. .'. . -. . ...' 150$000

Imposto annual
.
..
3 Idem de 38 classe, licença
.
..
Imposto nnual
. ..
. ....

1 Imposto predial sobre o valor locativo annual dos predios alugados 12 01 0
2 Idem, idem dos preAios habitados pelos proprios donos 5 0 1 <'
3 Instrmuentos, officinas de concertos, licença
.. . . . . . ...
Imposto annual
§

200*000
80*000
100*000

$

$
50$000
80$000

90 --

1 Jogo de boilas na, cidade sem venda de
nouie, licença ..............100$000
Idem, idein, fora da cidade ............50*000
Imposto anuual ................... . ..
100$000
§10__K
1 Kiosque que se estabelecer nas praças no
ajardinadas ,ou ruas para botequim, etc.
licença. .................. -------------200*000
Imposto aninnal ........................200*000
2 Idem para venda de jornaes ou flores, com
approvaço da prefeitura, licença anniiai
30$000
§ 11 -- Ii
1 Lavanderia a vapor, licença ..............
Imposto animal ............ .. . -- ......
2 limas, officiaas de, licença .............
Imposto annual ........................
3 Licença para vender areia extrahida dentro, ou f6ra do Rocio, imposto annual .......
4 Para extrahir saibro ou pedra dent?o do
Rocio, em terreno não aforado, para fim
conimercial. Imposto samual .............

80*000
100*000
50000
50$000
20*000
20*009,

-- 101 -=
5 Idem para trazer realejo e outros ~mentos, panoramas e outros divertimentos,
tocainido ou mostrando por paga, nas ruas,
estradas .e casas, imposto annual .........
6 Leiloiro, licença ......... -------------Imposto annual ................... .....
7 Leilão de quaLsuer especie cada uru ......
8 Lithographia de la classe, licença .......
Imposto annual ...............
9 Dita de 2a classe, licença ................
Imposto anual ........................
10 Livraria de 18 classe, licença ............
. ............
Imposto aunual _. . .
II Dita de 2a classe, licença ...............
Imposto aunual .......................
12 Limpador de chaminés, einpreza ou não, licença. ....................
Imposto ennual ..............--

50*000
100$000
200$000
10*000
200$000
300$000
200$000
200$000
150$000
200*000
100$000
150$000
25$000
10$OÓO

§ 12 -- M
80$000
1 Marmorista ou estatuario, licença .......
100$000
Impostoannual ...................
60$000
2 Moinho para éereaes, licença ..........-80$000
Imposto aunual ...................
100$000
3 Idem, idem, idem ã vapor, licença ........
l00$000
Imposto anual .................. .. . -100$00Õ
4 Ditos de moer assucar, licença .........
150*000
Imposto aunual -----------------------5 Mascate que vender ou trocar imagens, im100$000
posto aiinual ......................
6 Ideia de objectos de folha e ferro batido,
80*000
imposto aiinual ------ --------........-7 Idem, de fazendas, armarinho, perfumarias,
ralçados e seus semelhantes, só com uma
caixa, imposto annual ................... 600*000
8 Idem, idem, idem etc. com cargueiro, car1:000$000
ninho ou companheiro, imposto aunual
9 Idem, que vender quadros e pequenos objec100*000
tos, imposto annual ................. . -80*000
10 Modista (officina de l classe), licença
150$000
Imposto aunual ..................... . --

--

_102__
11 Idem de 2a clae, licença

50$000

12 obiias j fijna 'de conërt 'du i'erniar), licença
'L'

50$000

Imposto . ai2P '

r(\t

:tfrlem de

.

,(Imposto ann%l ':'::::
---:
.31. casse, licença . ..
Imposto annual ...........

Imposto ai{lliIm

;i . . '..

i
.'::..::_....'.:..
_ .......................-'...

Imposto annlià.l.................._.....•
20 Idem, idem de 3a classe, icença ........ .
Imposto aunual .... .. .. . .. ... . . .......
.

.

,.Iniposto*i nual ............ ..
1l 1 ionographo, licença . .......
liçeça ..
• 12 )hotographia de 1"

Jmposto, annua.l ...............

.
1mposto'anhiia1'
14 Pipa d'agua venda, imposto enuual
15 Pesos por aferição 4e terno
13 Dita de 2" classe, licença

100$000
'ïb6000
i'5ô$000
'b000

luu$000
50$000

.§4.P.

Imposto tinti1 . . :Y-.

IqioSto amiva: ............

1a' claste; licença .'..
- 4 Padariã
tnposto aunul .......... .'..
5 Idem de 2 làse, lijia :. ::.
Imposto annual

_.

.•.:...

,•

10$000

40$009
• .

2 Papeis elrin4uedos (loj'd) lienç
Prnposto annual .... ....._::.
3 Pikitor,Iiceia..................

.......

§15Q

;15o$000
:2cí0$000
100$000
150$000
- ,50$000
iI"30$000
1'20$000
100$000
• 'SO$000
••60$OOQ

.i•1enhideiro ou estabelecimento para xiga,
te gaio, licença
Imposto aniva1 ..........
Refinacão 1e .ssucar, licença

1 ,Qurives que tiabalhar em ouro, prata e con
.: ertos de 1" classe., ieeuça ................
pspoo
, " :Imposto , aainu.al ..... .
__. .
].QO$000
. (1^1m, id,ern, de . 2"çlasss,
licença ............ 8p$O00
11
.mpOstia1 ...,.....,....... _,...ó,_...... ,6$00O

1 Perfumarias (casa especial de) licença

•:

•

lita .liomeopathica, licena ......

nnuat-:::. ...:::::.:. ..
t_
It0$000
1 6 =em iM piai de') lieença ......"100$000
.
1!ostoanrnia1d-ia ëlasse::::..: LLL.. "ïd0$000
nposto SÉ11u1 d 2" 1ê
iSO$OOO
Dosto

18to'iinjho h aiocsii iião de 1" 'cl se; liha

classe, licença (f4o.,.rco)

.P0sto
70harm acia de 1" classe ... :.r:
;Jpost0 , flh1Ul ... ............. ......
e,Jicepça •:
.8 Dita . d2

1znposto annual ....................... .
"5Õ$Õoo
13i4tro aferião'd um .....................5$00O
4edid, afnçó '&e cada terno
lo$Õoo
i5
oi iapi1& (hpreLa de), licença

LUinça

3a

-

...J

..........

Imposto , aaiauaI.................... . .. . .... -

-1,

1(.100$000
2Ô0$000
150$000

•

Sirgueiro,, officina de licença ................... 80$Ø0()
/ic
-'
k
:80$00Q
.......
-. .•.
Imposto anntiai
,50$000
2 'Serralheiro ou ajustador, licença ...........
.............. •os000
Imposto aunual ......
.. . 100$000
•.3 ,aLsicharia, licença .. . . . ......
100$000
Imposto iiaI. .. ...•_....._.
....
1

.

.a 4]per!nia, licença, ia classe ................

mposto annual

- --

60$000
60$000

lti5 -_-. 104 2 Taverna da 2a classe
Imposto annual .......
3 Torneiro, officina de, licença ............
Imposto anirnial ..............
4 Typographia com officina de encardenação
ou pautação etc., de I a classe, licença
Impostoannuai..........................
5 Idem de 2 ft classe, licença ........... -Imposto annual ..................
6 Tintureiro, licença ...........- . .......
Imposto annuai de l a classe ............
Imposto annual de 2 11 classe ...........
Imposto annual e 3a classe ..........
7 Tanoeiro, licença ................ -------Imposto annual' ............ .............

•

1 Vendedores ambulantes de generos de 1' necessidade, por semestre adiantadamente
2 Vendedoera ambulantes de doces, fruetas,
etc., licença ...........................
Por, semestre ..........................
3 Velodromos, frontões, kermesses, tiro ao alvo, parques, outros estabelecimentos onde
se venciam poules de jogos permittidos por
lei, licença ..............................
Imposto annual ..................
4' Vendedores ambulantes de bilhetes de loteria, imposto mensal, lei xi. 240 de 24 de Abril
de1909 ...........................
5 Vidraceiro, licença ........_. .......
Imposto annual ......................-_
6 Vendedores de roupas feitas e outros artefactos semelhantes, pelas ruas, ou local determinado, licença mensal .......... ....7 Idem de joias em bolsas, caixas, etc. licença
mensal..................
8 Visitas saaiitarias ...........

20__X
30$000
40$000
500000
30$000

1 Xarque, deposito de, licença .............100$000
80$000
Imposto. annual ... .... ----------------1000000
2 Xarqueada, licença ......... __. ......-150$000
Imposto annsual.................. . .
As offieinas onde forem vendidos objectos importados,
além do imposto pagarão mais o determinado na 6 class9
das casas de com.mercio.
Todos os impostos que não estiverem classificados nota. tabelia 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 a
classe superior, poderão ser lonçadas com um augmento de
10 a 50 00
TABELIJA de preços para as armazenagens do dep'oito
de inflam.maveis (por 3 mezes):
1*000
Água raz (caixa) ..................... ---Kerozene ou gazolina (caixa) .............$300
$040
Foguetes sem flechas e bombas (kl)
, $150
Foguete com flechas e bombas (kilo)
$100
Polvora . . ..
.. .
. .. . . -. -.$100
Foguetes com flechas (kilo) ...............
2*000
Fogos de artificio em grandes volumes (met.)
$200
Ditos ara salão e outros não classificados (kilo)
1*000
Bombas de parede (kilo) ...............
, $200
Dyinamite (kilo) .. . ........
... -. . ______. . .

200$000
200$000
100$009
150$000
100$000
100$000
80$003
500000
30$000
20$000

60$000
30$000
500000

21 MATADOURO MUNICIPAL

5000000
300$000
100000
50$00.)
500000
100$000
1000000
2$000

t

1 Bois aabtidos xii Matadouro por cabeça
Preparo .................... ........
2 Pircis abatidis ............._. .....
Preporo ..............---....--. .....
3 Vitellas abatidas por cabeça ..............
Pneporo .......................
4 Gado lanigero caprino, por cabeça ........
Prieporo .....................
5 Leitões,. cabritos, e arneiros, até10 kilos
por cabeça .......................

5*000
2$000
2$000
•1$000
2*000
1*000
1$000
1*000
$5O0

- 106 -Preparo............. ,.......
6 Taxa especial para ia S. Casa de Misericordia
dé'accordo, com. a. Lei •n. 8de' 10' de; Maio'
de 1900 ............ ..............

107 -$500

salment ................................
11 Porco vendido em pé, por cabeça ..........

2$000

50*000
'$000

§ 23 TAXA FUNERÁRIA E (JEMITERIO MUNICIPAL

MATADOUROS PARTICuLARES
Rocio

7 Bois abatidôs, por cabeça ..............
8., Porcos , abatidos por sabea ... ._. ......
9 Porcos abatos. para fabrica dë baiiha .....
10 pis ab.atidos.p.ara Xarqteada por cabeça
11 Porcos entradQs pafa o Munuipio jor cabeça
12 Porcos abatidos para famiica de banha ou
presunto, até 4t0 menaes ................
O que e xçedei a 400 mensaes . ..,.
13 Porcos abatidos para a fabrica d presuntos
4ispondo dé frigorificos queabatEr iiá.d 600

1 Emprezas frxerarias, licença ...........
Imposto amival ........................
Imposto annual para as einprezas que tiveerrn gratuitamente' enterros de indigentes.
2 Carro funerario de P classe, licuça annual
3 Idem dê 2a classe, licença annual .........
4 Sepultura simples por 5 annos ..........
5 Ditas para criança menores de 14 alinos,
idem, idem ............ ..................
6 Aberturas de calineiras e covaens em terrenos proprios ...................
7 Construeção dc carneiras até 2 metros de
a!Itkn'a ............ ....................
8 Construcção de capeila, mausoieos com mais
de 2 metros .de altura . ............ ...-9 Concessão de terreno para jazigo perpetuo
Por metro quadrado além da. concessão
10 Excesso de tempo de 5 anuos para a con.seivaço da iinhumação nas sepulturas geraes
ou carneiras que não tiverem concessão pernetua, nor amo .......................
12 Concessão perpetua de cada urna funeraria
Tdem, idem. por cinco annos ............

5$000
2$000
'$000
2$500
1$00f)
iooc
$5Ó0
• $500

§ 22MERC.ADÓ'Mi]dJI
1 Bancas no ircad pra'
a dfct;'
hortaliças et., aliüél
'põi,
quadradó .............................. . -5j00
2 aneas para venda de peires, mehsalmente,
por metro quadrado.....................
7*Ó0
3Espaços occupado ciii frente 'aos boiëuins,
pelos próprios l6catiri6s, rneiisaiientè', m'etro quadrado .......................
3*000
Gaiolas paaveiab de aef unttalihente
por metro quadrado .....................
6*000
5 Generos de. qualquer ujatmieza, aluguel de
quartos, por14kit6
êh1%'te..........
$060
6 Toucinhô" por kilo; - aliitiël d quto . pa
venda meiMalifieilte -.
....
$020
7 Quarto' para vend' de" veftii'r'a e fructa;t
mensalmente ..........................
2O$(00
8 Quartopara veiidadêpeie' geftè1'o ali_
rncnticids, niensaliiiite .....................
25$000
9 'Quarto pra botequiyn-u 1re; mnsa1*
mente .............----:-"-30$000
.
- 10 Quartos para fazenda e senxe1hants, meú.. z

300$000
600$000
isentas
30$000
20$000
8$000
6*000
10$000
10*000
0$000.
50$000
8*000

5$000
1000o0
25$00')

§ 24 -- DIRECTORIAS DE OBRAS
1 Aiuhamento e nivelamento para qualquer
construcção, além da conducção, cada 10 metros ou fracção na 1 R zona ............
2 Idem, ideia, idem, etc. na 2a zona ........
3 Idem, idem, idem etc. na 3* zona
4 Alvará de licença ...............
5 Andaimes, licença na l a zona, para casa de
sobrado, por metro corrente ............
6 Ideia, ideia para casa terreas, por metro
corrente ................ -.. .

1

10*000
7*500
5$000
5$000
2$000
1$500

- 169 - -

108 -.7 Id.em, idem na 2a zona, para casa de sobrado,
por metro corrente .............. --------8 Idem, idem para casa terrea, por metro corrente.............. -------------------Idem, idem na 3° zona para casa de sobrado,
por metro corrente ...............
Idem, idem, para casas terreas, por metro
correfrrte .................. . . -- .....
11 4utos fornecidos ás partes, poi- auto .......
12 Certificados de alinhamento e nivelamento,
cada um .......... ---------------- ....-13 Conducção. quando as partes a no offerecerem, para alinhamento no Quadro urbano
14 Idem, idem no Rocio ...............
15 Idem, idem para vistorias e vereficaç6es de
terrenos no quadro urbano ...............
16 Idem, idem no rocio de 15*000 a...........
17 Idem, idem para divisão de lotes no quadro urbano ........... ..................
18 Idem, idem no rodo de 20$000 a .........
19 Calqanito a parailelepipedos, por m2 em
qualquer zona .................. ........
20 Idem, idem a mac-adam por metro em qualquer zona .............................
(NOTA - Para os calçamentos a paralielepipedos feitos na vigerieia do Art. 21 das disposiç5es' permanentes da Lei de 30 de Novembro de 1897. a taxa annoal é dc Z$ ou 1*500
por metro corrente de frente conforme a largura da rua fr ou não &iperior a 15 metos nos termos do § unico do Art. 31 da Lei
n. 14 d 2$ de Outubro de 1898 combinado.
com o. t. 30 da Lei n. 418 de 4 de Maio
de 1914)..
21 Calçamento a par&leiepipedcs feito n& vigencia da Lei n. 84 dc 10 de Julho de 1902,
taxa d.e coservação por ia 2 ............
22 Emukmenos sobre traisferencias de terre
nos do rodo excepto os idoa em lotes
sobre avebação paca, legliaar titules das,
parte, por cartas ou fracção ...........

1*500
1*000

$600
'$000
1000
5$000
10$000
10$000
20$000
10*000
40*000
$700
$3C0

*100

10$000

23 Idem, idem, no quadro urbano cada 10 metros ou fracção ............ -------------24 Idem, idem, na 2° zona .......... ...... -25 idem, idem ua3 11 zona ......... .........(Os terrenos do Rocio divididos -em lótes sã
equiparados aos de 3° zona).
26 Emulumentos para divisão de terrenos
lotes além do acho de verba e approvação
de planta, por lote ......................
27 Croquis reproduzidos .........
28 Croquis não constantes de cartas de terrenos
e de terreno já levantado ................
29 Croquis no: constantes de cartase de'terrenos não levantados além da verificação...
30 Confecção., de outras plantas ..............
31 Sobre approvação de planta para casas de
alvenaria ... ..... - ....--------------32 Idem, idem, para casa de macieira- ........
33 Idéiu, idem para n$ros gradis ou balaustradas ................. . .............
(Toda a revahidiição de planta fica- sujeitaa 50 °I c dos respectivos emolumentos, e- as
plantas além dos, emolum.dotos acima, pagarão mais da seio da, verba por decimetro
quadrado, 40. reis).
34L Emólumentos de verificação de terreno, além
da conducção no, Rocio ou no Quadro Urbano, por cada .....................
35 Idem, idan de duas em diante, cada- carta
36 Idem, idem, quanto a pertencerem os terrenos a mais de um possuidor; por condomino; cada duas cartas ...................
37 Idem, idem de vistorias feitas pelo engerihci
ro e pessoal da .fiscalisação, a rcqlaer±tnellto das partes; além da condueção..........
38 Frente de terreno não edificado, por , metrocorrente de frente, na 1 1 zona............
39, rdan, idem na 2* zona ................ -.
40. Icem, idem na 3° zona ......._.........
(Exceptuam-se os terrenos murdos ou não;
per.tencentes a hospitaes e azilos; as frentes

10$000
7*500
5$000

l0$000
10$000
20$000
SÓ$000
50$000
20*000
1o$000
5$000

15$000
10$o.00
1*O00
10$000
3$000
I$000
$300

110 -• dos terrenos resultantes do prolongamento
da ruas existentes ou projectadas, quando cedidas gratuitamente pelos proprietariOS ou
foreiros ,e durante o preso de cinco aunos;
as frentes das ruas não abertas de terrenos
divididos em lotes, com plantas approvadas
anteriormente á Lei n. 389 e os lotes de 11 ia.
de frente com edificação de madeira feitas
413).
antes da Lei
(NOTA -- Os muros que não tiverem a altura exigida pel4 Lei ii. 341 art. 89 ficam sujeitos ao respectivo imposto com o abatimenao de 50 °° e os que aLtingirexa a altura
de 2,50 metros ficam isentos do imposto
(Lei n. 429).
41 Foro annual por carta de terreno do Rocio
12100m2................................
As fracções serão pagas proporcioflialment.
42 Foro annual de terreno do Quadro Urbano, 0,22 ............... -.........
43 Levantamento de calçamento, nas ruas revestidas a paralielepipedos, por va.Ua.s de largura no nxaximo de 0,50, por metro linear,
n ruas calçadas ou recalçadas .........
idem, em ruas mac-adamisadas, por
metro iinear ...........................
(Para valias de maior largura o pagamento
será proporcional).
45 Predios sem platibandas e sem calha etc.
46 Predios não rebocados e caiados, além cio imposto predial, quando habitados; e muros;
até ia sua conclusão ., por metro corrente
47 Prorogação de preso para conclusão de Obras
por mez e por metro corrente de frate,
na l a zona .......__. . . -. . ..--. ..........
48 Idem, idem, idem na 2a zona ............
49 Idem, ideia, idem, na 3a zona ............
50 Terreno do Rocio, trahxsferencia por carta
de 12,100nis. quadrados ou f.raeção .......

5$000
$050

15$000
7$I)O
5$000
2$000
2$500
1$50@
$500
25$000

51 Terreno do Rocio concessão de excesso de
accordo com o art. 10 da Lei de 2 de Maio
de 1897, por metro quadrado ...........
NOTA -- E' fixado em 100$000 o niinim0
de qualquer concessão.
52 Terrenos do Rocio divididos em lotes, transferencia por metro, corrente de frente
53 Terrew do quadro urbano, concessão de excesso, nas ruas revestidas:
Na 1" zona por centimetro corrente ........
Na 2ít zona ideia, ideia ..............
Na 30 zona idem, ideia .......... . . . -(Nas ruas não revestidas será o excesso cobrado a razão de 50 00 preços acima).,
(Em caso algum será cobrado menos do valor correspondente a 20 centimetros).
54 Ideia, ideia, transferencia por metro correntede frente, na 1 11 zona .................
55 Ideia, idem, ideia na 20 zona ............
56 Ideia, ideia, ideia na 3` zona ..............
57 Viação, imposto annuai de 1 00 sobre o valor
venal dos terrenos do .Rocio, iinjmo por
metro quadrado .................__.. . . § 25 iMPOSTO DE PUBLICIDADE
1 Annu.ncios aereos e instantaneos por meio,
de projecções luminosas em espaço até 6 ia.
em cada ponto da cidade, por trimestre
2 Ideia, ambulante, conduzido por pessoas, do
cada pessoa; por trinta dias .............
3 De 30 em theatros, casas de espectaculos, salões, cafés, botequixs, etc. um annuncio por
aflno............. .....................
4 Idem pa.nno, em papei, madeira, parede ou
em metal, com os dizeres: grande liquidação
final, grande queima; e outros dizeres selhantes na frente das casas e estabelecmenitos conimercijaes:, por niez ...............
5 Idem ou quadro para annuncios ou para cartazes, nos logares em que o Prefeito permittir
• em espaços de 1 ia. por 1 m. sendo de pintura artisticamente trabalhada, por mez

$040

1$000
4$000
1$500
$500

8$000
5$000
3$OOtJ
0,4

60$000
5$000
3$000

30$000

3$000

112 -6 Idem, idem, etc., ~o em papel comm'irni
e tinta the conimu, por
•
7 Idem ou reelainffi eleticos, sendo fi,çs:
por anuo .......... ...... ...........
8 Idem ou reclames em bondes, devidos pelas
• companhias ou emprezas desses mesmos bondes; de cada bonde em circulação, por anuo
(Comprehendidos todos os letreiros dos. bondes menos nos vidros lateraes e das frentew
onde não serão permittidos; qualquer que
seja seu fim);
9' Annuncios ou reclaities em bondes especial;
cada bonde por 'anno .....................
10 Idem, de espectaculos em vehiculôs ou animaes, por anno .................. ---.. . -11 Idem, idem por 6 mezes .................
12 Idem, idem, 'por um mez..............
13 idem ou reclame em bicicleta ou tripodes;
por atino ................. ...........--. -14 Idem, idem, em carroças ou caminhões idem
15 Idem, idem, em carros e automoveis .......
Cartaz ou annuncio, letreiro ou reclame em
papel até 1 m. por im. coilocado nas paredes ou distribuidos .qualquer, ponto da
via publica ..............................
17 Idem, idem, etc. excedendo em qualquer das
dimensões ................. -. . - .......
(Este imposto , será cobrado 'ndiante caiiinr
bação e numeração feitas pela Prefeitura, e,
prevalecerá para qualquer que seja ó peno do do exercicio, e será devido por todo e qual
quer cartaz affixado ou destribuido, embora em substituição dos inatisados ou outros
emblemas).
18 Chapéa.s de sol, com saliencia não excedendo
de 40miimetros cada um por a,wio ......
19 Idem, idem, com mais de 40 nuiiiinetros de
saliencia cada um por anuo .............
20 Letreiros, placa ou taboleta com letreiro e
sem saliencia nas paredes ou humbraes das
casas de 30 cm. por 2m. annuahziente ......

-- 113 -'$000
30*000
20$000

50*000
50$000
20$000
5$000
3$000

8*000'
30$000

$100
$200

10$000
20$000
2$000

ffim

21 Idem, idem, excedendo a esse liruite, mais
por decimetro quadrado .................
22 Idem, ou taboletas com letreiro, figura ou
emblema nas proprias casas, até 40 cm. de saliencia, de 30 cm. por 2 m. annua]iuente
23 Idem, idem, exdcndo aesse lïnite, mais por
decimetro quadrado .................
24 Idem, idem em sentijdo transversal as paredes e com mais de 50 cm. de saliencia ......
25 Idem, sendo ciii globosdê el&itrieidade, por
atino ................... _.__. .
26 Idéiii atravetando a rua de lado a lado,
. .....
por tne?' ................... .. .
27 Idem sendo illn.itiado em a'ico ou •otra
qualquer fôrma, pót aÓ ................
28 Idem, idem por mez ......
29 Idem, pla4 ou taboleta com lëti'eiro, figura
ou emblema nas paredes lateraes das casas,
muros ou parte visivel de terrenas dê luL
por 1m para cada am'unciante arinuaimenté
30 Ideni, idem excedendo essas dimens6, cada
annunciante annualmen'te ................
31 Placa de metal, marmore ou vidr, indicativa de profissão ou designação de firmas e
outras, de compaihia ou em'prêzas de seguros contra fogo ou de vida, coliocada em
predios, paredes ou iuros, de cada placa,
por anno ................... .
32 Alvaras de licença para emprezas de annimcios.................. -. ..........
33 Reclames em quadros coliocados em pontos
da via publica, por mez, cada um, at& 2 m.
por 2rn. .................. .............
34 Idem, idem excedendo dessa dimenção

$040
3$000
$060
10$000
10$000
IG*000
5Ó*000
6*000

6$000
iÓ$000

5*000
1Ó0$000
10$p00:
15*000

- 115 meiras quadras da referida rua, as quaes obedeceram como
era natujar ao alinhamento que comportava a planta approvada em 1897.
Considerando mais que, tal caminho adrnittido como
rua, dará servidão-apenas a tres meias aguas de madeiras
que foram construidas clandestinamente sem licença do
P oder Municipal.

PCRTO

• Considerando igualmente, que pelo alindido caminho
aliás, proximo da verdadeira rua Bento Vianqa, não passam
e nem passarão as redes de aguas e esgotos, ficando portanto as referidas meias aguas,além do mais, sem condicções
hygienieas para serem habitadas;
Considerando não haver conveniencia para o publico ou para a Municipalidade em conservar tão inutil e
inestetico beceo, quasi ligado a verdadeira Rua Bento Vianna, resolve :para o fim defechara servidão que liõou constituida, em prejwze do alinhamento de uma das ruas da Cidado e consequentemente de seu einbellezamento desapropriar para utilidade publica os lotes n. 34 e 35 da piaras
apresentada por Joaquina Eygdia Alves da Costa e approvada em 14 de Julho de 1914 e as tres meiaguas neile
.existentes que dão frente para a alludida servidão, tudo
de. çropriedade de Manoel de Assumpção Oliveira Teixeira
e sua mulher.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityha. em 14
de Maio de 1919.

DECRETO N. 135
O Prefeito do Minièipio da Capital, verificando pela
planta desta Cidade, que a rua ora densminada Bento Vianna é a antiga Polydoro, a qual do corrego Água Verde demanda a Avenida do Batei, conforme se constata da planta
approvada pela Camura em 1897.
Verificando tambem que as construcbões existentes
nas primeiras quadras dessa rua entre aqueile corrego
Agua Verde e a Avenida Viscoude de Guarapuava foram
em exacta obediencia e alinhamento e niuelamento fornecipelo competente departamento Municipal de accordo 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
aqueila rua e sim um caminhe, que se dirigia desta cidade
São José dos Pinhaes e a margem do qual foi construio o engenho Iguassú, isst no tempo em que o limite urbao não abrangia o local.
Considerando tambem que, ainda na actual planta
adastral da cidade, recentemente organisada pelo saudoo Dr. Candido de Abreu, figura a Rua Bento Vianna, em
oda a sua extensão at'èa Avenida do Batei um tanto disante do citado antigo camiro.
Considerando mais que na planta epprovada em 10
de Abril de 1914 denominada a Vilia Batei propriedade foreira de Henrique C. withers, figura como ruã Bento Vian
na, o prolongamento da alludida rua Polydoro.
Considerando ainda que o alinhamento da rua Bento
Vianna não pode ser ulterado sem injustificanel prejuizo do
rnbeilezamento da cidade, mesmo das edificações das pri-

João Antonio Xavier

mm

DECRETO.N. 1$6

O PREFEITO do Municipio da Capital, usando das
attribuições de seu cargo considerando que o Municipio
intentou acção de desapropriação contra Manoel de Assurnpção Oliveira Teixeira e sua mulher a firo de adquirir os
lotes numeros 34 e 35 da planta approvada de Joaquina
Emigdia Alves da Costa, bem como de ti-os meias aguas
e um galpão construido emditos lotes, para feixar a servidão que ficou constituida por força de um julgado do
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113 Superior Tribunal de Justiça do Estado, na acção 'm que
contenderam B. R. de Azevedo e consideranlo que OS desapropriados Manoel de Assumpção Oliveira Teixeira e
sua mulher Joaquina Emygdia Alves Teixeira, proõe-sc
a ceder ao Municipio o dominio util que tem sobre os rc
feridos lotes e parte do lote a. 36 até o Yundo do engenho
lguassú na parte leste e dahi em linha reta até a Avenida
Visconde de Guarapuava com as meias aguas e galpão
pela quantia de nove contos de reis (Es. 9:000$000) pgando o Municipio fres contos e quinhentos mi) reis,
(Rs. 3:00$000) como indemnisação (]C outras benfeitorias
que ossueni. e a desistencia da servidão adquirida pelo
julgado do Tribunal; Considerando qu esta proposta é
conveniente aos interesses do Municipio, resolve por isso,
adquirir os mesmos terrenos e benfeitorias e desistir da
acção intentada; Outrosini, tendo o Municipio, com a desapropriaçao intentada, unicamente o fim de fiixar a servidão que ,prejudieao alinhamento de uma das ruas, isto é
da ua Bento Vianna, resolve vender os icteridos terrenos
e benfeitorias ao Snr. li R. de Azevedo pelo preço da acquisição pagando este mais a quantia de tios contou e quinhentos mil reis (Rs. 3;500$000) proveniente de despezas
como indemnisação de diversas benfeitorias e mais a condição de feixar a referida servidão.
Gabinete da Prefeitura de Curilvha, em 11 de
Agosto de 1919.

João Antonio Xavicr

FEVEREIRO E MARÇO
Ia Prestãç ão (10 ifll1)05t0 de Commercio e Oítics inado
Quadro Urbano e Rocio e de Publicidade.
ABRIL
1° Prestação do imposto de Taxa de Limpeza particular
la Prestaç!o do imposto de calçamento.
.MAIO
1° Prestação de terreno não edificado, muros, frente não
revestidas. Impostos de casas sem p1atíbandas.
JÜNHO
2° Prestação do imposto de Taxa de Limpeza particular.
AGOSTO E SETEMBRO
2a Prestação cio imposto de Commercio e Officinas. 2a
Prestação do imposto (lo calçamento. 3° Prestação do impos Lo de Taxa de Limpeza Particular.

—DECRETO N. 137O Prefeito do Municipio da Capita] usando das altribuições de seu cargo Decreta:
Art. Unico: No exercicio de 1920 a cobrança
dos impol.os consignados n os 10.2, 4,0, 5, 91, 7 11°1
12°, 13 0 14°, 15°, l°, 19, 22 0, 23 0 , 27 0 , e 29 0 , do Art. 1°
da Lei orçamentaria 11.549 de 11 de Novembro de 1919, será.
JANEIRO
Marcação de Vehiculos, Mn.triculas de cocheiros, chaufíeurs,
annimacs e pesos e medidas:

OUTUBRO
2a Prestação do imposto de terreno não edificado, muro

e fronte não rcvestida

NOVEMBRO E DEZEMBRO
° Prestação do imposto de Toxa do Limpza Particular
foro de torcas Ao quadro urbano e Rodo
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 21 de Novem)Jro de 1919.
João

Antonio Xavier.

— Íi8—
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tos, atèo Poder Legislativo resolver sobre o pedido feto
ao mesmo.
Gabinete da Prefitura Municipal de Curityba, em 13
de Março de 1919.

ACTO N. 236
O Prefeito do Municipio da Capital, uzando das attribuições de seu cargo, concede ao Dr. Eduardo Leite
Leal Ferreira.. Director de Nygiene. trinta dias de licença
em I)rornga.ção da que lhe ioi ccncedida.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curitvba, em
9 de Janeiro de 1.919.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 240
O Preteito do Mnnicipio, da Capital, considerando os
relevantes serviços prestados a pausa publica e outros
corno ainda por uccasião da epeclemia do «Gripe» que, se
desenvolven nesta Cidade e seu Municipio, concorrendo de
modo altruistico na debelação do mal affectivo qu assolou a população da nidade e seus arredores, considerando
que é dever dos Poderes Constituidos, consignar seu reconhecimento aos apostulos da Caridade, resolve conceder
gratuitamente 110 Cemiterio Municipal, quatro (4) metros
quadrados de terreno para jazigo propetuo do humanitario
dr. Randolpho Pereira de Serzedelo, hoje faliecido; ficaneste acto sujeito a approvação do Poder Legislativo.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, aos 21
de Março de 1919.

João Antonz'b Xavier.
ACTO N. 237
O Prefeita do Municipio da, Capital, concede ao sr.
Adriano Garcia. dos Santos, Guarda Mmnicipal, trinta dias
de feri c4onforme requereu de ,accor'do com a Lei ri. 226
de 22 de Janeiro de 1908.
Gabinete da Prefeitura Municipat de Curityba, èrn
22 de Fevereiro de 1919,

'João Antonio Xavier.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 238
O Prefefto'do Municipio da Capital, pôr conveniencia, resolve, rescindir o co ritracto firmado com o.cida,dão Ernesto Carlos Carlini, relativamnte ao serviço de arborisação de
jardins e praças da Capital, a contar desta data em diante.
Gabinete da, Prefeitura Municipal de •Curityba, em
' de Matço de 1919.

João Antonio Xavier.
ACTO N.
N. 239
O lrefeito cio Municipio da Capital, de accordo com
o requerimento do dr. Eduardo Leite Leal Ferreira, de 8
do corrente, concede ao mesmo sessenta dias em prorogação da licença que lhe foi concedida, e sem vencimen-

ACTO N. 241

1'

O Prefeito do Município da Capital tendo em vista que o
cidadão Jame Muricy, no anno de 1918, comprio todas
as clausulas do contracto que firmou com esta Prefeitura,
para, a cobrança do imposto de publicidade relativo aquelle exercicio, e considerando que esse imposto pela sua natureza complexa, como esta classifica& na labeila em vigor, torna-se de-difficil cobrança para o Municidio: Resolve:
—prorogar o mesmo contracto de 19 de Março, de .1918
como referido cidadão, vigorando o dito contracto até 20
de Março de 1920 pela mesma quantia estipulada na Lei
orçamentaria vigente, sujeito aos' emolumentos que forem
devidos.
Gabinete da Piefeitura Municipal de Curitybn, aos 21
de Março de 1919.
João Anronio Xav'ier.

6

- 120 thilidadd 30 tiirÍti días de ferias. coiifoiihe
dê rqUitÍ, de
1908.`'
226
de
22
de
Janeiro
acordo com aLi j .
GabineW daPieftitura, 8 de Maio de 1919

ACTO N. 242
O, Prefeito do Municipio da Capital em vista do requerimento e do attestado medico, concede ao Guarda Fiscal do
Matadouro Municipal Snr, Abilin Brandão, noventa dias de
licença para tratamento de saude.
Gabinete da Prefeitura unicipaI de Curityba, em 2
de Abril de 1919.
João

Jaão

ACTO N. 246
O Prefeito doMunicipio da Capital usando das attribuições
de seu cargo, concede ao auxiliar interino da Directoria
Geral de Obras, Sr. Edmundo de Oliveira Saporski, trez (3)
mexer de licença sem. vencimentos e designa em commissâo
para substituil o o Fiscal Geral Sr. João. Fagundes Barbosa
e nomeia interinamente para occupar , o cargo de I'iscal
Geral o cidadão Octavio de Alrneidt Torres percebendo os
vencimentos que lhé competirem. .
Gabinete da I'rcfeituía Municipal . de Curityba, em 19
de Maio de 1919.

Antonio Xavier.

ACTO N. 243
.0 Prefeito do Mtiicipio da Cpita1 nomeia o cidadão Manoel Ribeiro de Macedo, para interinamente sibst .ituir o
,guarda Abilio Brandão, percebendo a gratificação do
licenciado.
Gabinete da Prefeitura em dois (2) do Abril de 1919.

João A.iitonio Xavif.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 247
O Prefeito cio Municipio da Capital concede ao 2 0 oíficial
da Directoria de Geral Manool Vaz Lobo trinta, dias de
ferias a que tem direito no cõrete exercicio conforme
requereu.
Gabinete da Prefeitura . de Curityba. em 26 de MW
de
191.9. .
.
iIN

o Prefeito d inipio da Capital seiente que nesta data,
terminà o praso do contracto da Gotta do Leite firmado
pelo Dr -. Abdor. Petit Guiniarães Carneiro, em 9 de Maio
de 1.917e considerando que o seu contractante tem dado
cabaJ. opiment , as elausuias do mesmo contracto, bem
cQflQ;seyiJido
exemplar carinho a todos que d,.ernauque1nle .1)epa.rtanento em bçtsca de recursos necesda
sariqs lirnçi;tação da inipcip, Resolve: --prorogar
o referido contracto ,por mais um anno a £indar-se etIn 1
de Maio de190., Fitçqrn-seas devidas 4 annotaçic para s
..
fins convenientes,
.
..
. O inet.e tua,. Preoitura de Curityb .a,, em 1 de Miih
:
de 1919. .
João

•

João

Aittonio Xavier

ACTO N. 248

d Prefeito dT'knicipio da Capital concede ao guara,Fis-

cal Maioel Pereira da Silva, trinta dias de ferias óonforme
requereu.
Gabinete da Prefeitura de Curitvha, cm 6 de Junho
de 1919.

Antonio Xevier,

João

ACTO N. 24
O Prefeito do Municipio da Capital, uzandodas attribuições de seu cargo, concede ao sr, Luciano Rocha
Junior 2 official aàdidoa Secetaria do Thezouro e Con-

Antoitio Xavíer.

Autonio Xavier.

ACTO N. 249

'•1

em
vista que os
O Prefeito, do Municipio da Capital tendo
a
.
contractantes A. . Freitas & Ci teèrn dado. comprimento

ar

-

- 122 ao contracto firmado com os mesmos em 4 de Janeiro de
1916, ampliado pelo termo de 9 de Novembro de 1916,
resolve.,pror.ogar o tempo respectivo até 31 de Dezembro
do corrente anno, contados de l o de Janeiro ultimo.
Gabinete da Prefeitura de Curity:ba, em 6 do Junho
de 1919.

João Antonio Xavier,

1

mesmo mais 3 mezes de licença sem venotmcntos, cm
prorogacão da que lhe foi concedida.
Gabinete da Prefeitura em 19 de Julho de 1919.

João Antonio Xavicr.
ACTO N. 253
O Prefeito Municipal da Capital tendo em vista a corta
do funccionario, Luciano Rocha Junior, concede oo mesmo a exoneração do cargo de 2° official do contencioso
e nomeia para áquelle cargo o empregado dactilogrnnpho
da Secretaria da Prefeitura, Jeremias Prestes Branco com
os vencimentos que lhe competirem.
Gabinete da Prefeitura de Curityha cm 12 de Agosto de 1919.

ACTO N. 250
O Prefeito do Mu!licipio, tendo em vista a parte dada
pelo Fiscal Geral resolve suspender por oito (8) dias o
Guarda Fiscal Pedro Gasparelio, por falta de cumprimento
de deveres.

João Antonio Xavier.

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 5 de Junho
de 1919.

ACTO N.. 24

João Antonio Xavier.

O Prefeito do Municipio da Capital usando das altribuide seu-cargo nomeia para o cargo de dactilograplio da Secretaria o empregado auxiliar, Oscar Ferreira dos Santos,
percebendo os vencimentos que lhes competir pela Lei orçamentaria.
Gabinete da Prefeitura de Cuiityba, em 18 de Agosto de 1919.

ACTO N. 251
O Prefeito do Municipio da Capital concede ao 2° official
do Contencioso Luciano Rocha Junior sessenta dias de
licença para tratamento de sua saude conforme attestado
medico que exhibio, contando-se a licença de 9 de Junho
era diante.

João Antonio Xavier.

ACTO N. 255

Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 30 de Junho
de 1919.

O Prefeito do Municipio da Capital concede ao oíficial da
Secretaria da Prefeitura Francisco Guedes Chagas, 30 dias
de ferias conforme pedio.
Gabinete da Prefeitura de Curityba em 18 de Agosto

João Antonio Xavier.

de 1919.

ACTO N. 252
O Prefeito do Municipio da Capital usando das attribuições de seu cargo, e tendo em vista que o empregado
Aristides de Oliveira continua doente conforme justifica
n sua petição de 18 do corrente, resolve conceder ao

123

João Antonio Xavier.
ACTO N. 256

1.

O Prefeito do Municipio da Capital tornando em consideraço os motivos expostos no requerimento do concessio-

=

-

—:

iiario d, auio-omidhUF, cidadão, .pão Fqnant1cs, cpnced
ao mesin 60 dias de ' roiogaão (lp sqlI, çotracto para
coutrimcutoa elausla /a ., do msnIo çoutiçto.
Gabinete da l'rcreiiuia cl Curityba em 30 de Agosto de 1916.
--

fiseTal da vaccas dd leRe Resolve pr conv.e;fin?a dess
serviço, designar o ?fficialda Directoria Gõral Manoel Va
Lobô aripeovisoriamento fazer aquella fiscalisação, o nomeia interinamente para o logar daqueile o ciJaclão 00titr
vio de.Alineidk Porr g , percebtndo o primeiro a gratificação de Rs. 808000, para sua locomoção, e o segundo com
Os Aencimentcs merisaes de Rs. 150$000,
Gabinete (Ia Prefeitura de Curityba. em 1 de Outubrdda-1919.

João Antonio Xa.vicr.
ÂTO4. 257
O Prefeito do i\.Íunidipio da Capital. copcçdc ao aux i1ir
interino da Directoria Geral Edmuadu de Oliveira
ki, mais 30 lias -de licença §Cfl venciiTiOIitt)s.em . prQj
ção da que j L lhes foi conedida.
Gabinete da Prefeitura de Curitiba em li dc Stcin)rO de 1919.
João Antonio Xavietr,

ACTO N. 26.1
@j Pfoeitõ da Capital usando das altribuições (10 seu cargo
resolve designar o empregudo extranunlerario cidadão Luf-eido da Costa. Cabral, para interinamente occupai o liigar de 2° olficial João Oataviano Pichet, por 'ter sid'o
este n-oneadó. Scretai-io da Camara Municipal ,
os vencimentos marcados por Lei.
Gabinete da Prefeitura, de Curityba, em 21 de Outubro de 1919.

ACTO N. 28
O Prefeito do Municipioda Capitl oiicedo aos guardas
fiscaos Anselmo \l.iranda Lima e Ponciano Custodio de
Olivei a 20 dias de ferias a cada um conforme requereram.
Gabinete da Prefeitura de Curityba em 13 de Setem-.
bro de 1919.

Joio A ii.toiiio Xav/ep
-

João Antoiid Xavicr..

.

O Prefeito do Nunicipio da Capital concede ao i offlcia(
da l)irectoririido TkcsoumT e contabelidade, Silfredo de
Moura Pedroza trinta dias de ferias conforme requereu.
Gabiu'te da Prefeitura dc Curityba. cio 2.1 de Outubro de 1919.

. ACTO N. 25

D Pre?ib doM.uiicipio da Capital, uzan.do das attribuiçCes do seu cargo nomeia, interinamente o cidadão
MaI100l Ribeiro de Macedo praccupar o lugar de guarda - fiscal do Matadouro Asselmo Miranda Lima. durante as
ferias que coacedi a este por acto (10 hae. 13rchei1do
os vendimentds mensaeS de Rs. 120$000.
Gabinete da Prefeiiura dc Curityba. em 13 do Setembro de 1919.
. João Antonio Xavier
- .

João A i/oiiio-Xav,e,-,

ACTÔ N. 263

ACTO N. 260
O Prefeito do 1\Iiiiiieipio Ja Capital, uzaudo das attrihi.iiç-Cc6 de seú cargo e tendo em vista a eoneraçq pçdida le Clo.doriço A1a q d.o 1ortuga1 qu se ad va eno

ACTO N. 262

1

O Prefeito do Municipio da Capital usando das att-ributções db• seu cargo nomeia os funccionarius-. llongno Limm
iminior, Silfredo do Moura Pedroza e Alvaro do Aiidrdcle,.
para cfli dommissãç) 15rocedor p m ao lançamento do imposto de Comifricio e Officinas do quadro urbano e rocio;
Dr. Adriano Goulin, Claro Cordeiro e Arthur Mirques
para o de calçamento; Antonio FIerderieõ da eosta eLm.t4
frido Cabratpari o de :Limpeza Particular; cujos serviços
serão feitos fora das horas do expediente, para a sua co-

-

-
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bro nça no exercício vindouro l)C1ccbefldo as coinmisses
as gratiíicaçes que em tempo serão arbitradas.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 21 de Novemcli'o de 199.

RESOLUÇÃO

João Antonio Xavier.

ri

ACTO N. 264
O Prefeito do Municipio da Capital tomando em conside raçio os motivos apresentados pelo empregado Antonio
Herdcico daCesta, resolve substituil-o pelo cidadão
Chr y santo José de ['reitas, para proceder o lançamento
da 'L'axa Sanitaria em commnissão com Lufrjdo Cabral, já
nomeado por acto anterior.
Gabinete da Prefeitura de Curit.yba, em 27 de Novembro de 199.

O Prefeito do Muaieipio da Capital, faz saber que a Camara Muuieipal, em sessão de 24 de Janeiro corrente, re
solveu o seguinte: - Fica o Prefeito autorisaíl o a decuplicar o imposto de publicidade creado pela Lei' orçamentaria da 1913, sobre as tabelietas de reclame ou annuncios
qua não sejam escriptos no idioma nacional
Gabinete da Prefei tura de Curityba, em 31 de Janeiro
de 1918.

João Antonio Xavier.

RESOLUÇÃO
O Prefeito do Municil)io da Capital faz saber que a Camara
Municipal em sessão de 19 do corrente resolveu o seguin.
td:—Fica o Prefeito autorisado a adherir ao Sexto Congresso Brazileiro de GeoraplIia, que se reunirá na cidade
de Beilo Horizonte, Çapital do Estado de Minas Geres, de
12 a 20 de Outubro de 1918, enviando a quantia de cem
mil reis contribuição estatuida pelo Art. 15 0 do Regulamento do supra citado Congresso. -'Cumpra-se
Gabinete da Prefeitura Municipal de Ciirityba, em 22
de Julho de 1918.

João Antonio Xavier.
ACTO N. 265
O Prefeito do Municipio da Capital concede a Carlos
Woiget Filho vel,irinario do rocio trinta dias de ferias
conforme requereu.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 5 de Dezembro de 1919.

•João Antonio Xavjer,

João Antonio Xavier.

RESOLUÇÃO
O Prefeito da Capital faz saber que a Camara Municipal
em sessão de 19 do corrente reselveu o seguinte: —Fica
Julieta de Andrade Campos, izempta, até Dezembro do
1920 do pagamento dos impostos de calçamento e Taxa
Sanftaria. que recahirem sobre a sua casa na rua iguassú,
e cancellada a sua divida, proveniente dos mesmos impostos até esta data - Cumpra-se.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em 22
de Julho de 1918.

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO
O Prefeito do Municipio . da Capital faz saber a quem interessar possa que a Camara Municipal, em sessão de 24 de
Janeiro do corrente anno resolveu o seguinte: Fica o
Prefeito autorisado a insentar da multa de Rs. 498$000
em incorreram os commereiantes Ferreira Junior & W.
por não terem pago em tempo os impostos devidos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Ourityba, em
31 de Janeiro de 1918.

João Antonio Xavier.

RESOLUÇÃO

João Antonio Xavier.

O Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a Camara Municipal em sessão de 19 do corrente resolveu o se-

1

guinto: - Fica o Prefeilo a conceder izenpço
de impostos municipaes por (bis ans á fabrica, (C »erivadós de milho de iroi jd-a ,de de Jorgbl3r'esciaiiiNett
ê Augusto Riezta'e èstalé1eëidos nbtCipitri. CiinpraGabinete da Peféit-ir 'liinicil- de CutiG'/l
em 22
dó Julho de, í9
,

JóãoAiio/i'jo X'er'

1?LESOLÏJÇÃÓ
O Preféit -do iiipo ãa CGtal faz saber que a Camara em sessão de 23 do corrente iez resolveu o seguinte:
—Fica o Prefeito autõrisa4o--a conceder o excesso de
teno;qu rpquer Mote'ssiito de,, a:ccofdo chn S;
i!9rmaç!o da Djrectqria de Obras, pagos os. mplrito,
dev1os.—Cuppra7s.,
Q bie 4a Prefeitura Municipcl d Cutityba .em
de Julho de
'-, '.

joo A1t1ziQ: Xvier » j

•

RESOLUÇÃO

'

.1

O Prefeito do Municipio da Capital fazbT '4ue i1 a4
mata Muiipal eip. sessãode 24 do corrente mez resolveu o seguinte: —Fica o Prefeito autorisado a gratificar
como achar de justiça o,s.seryiço. prestados á Municipalidade pelo Dr. Alfredo de Assis Gonçalves quando accuyament,e, exerccu o .s.pargps, tie 1)iróctr de Htgicug o
I? ireptor 40 Instituto Pastour: --:ub1ique-se:
Gbiie,te 'da ,Prefeitura Municipal. de Cuiityba-,' ciill.
25 de Julho de 1918.

João Antonio •Xavir.

RESOLUÇÃO, N. 1
O Prefeito do Municipio da Capital, fa7. saier 4uea Ca
mara Municipal em seshã de22 de Janeiro do corrente
anuo, resolveu o seguinte,: - Fica 'o Prefeito autorisado a
contractar com pessoa 'c .onpete'iite o levantamento do cadastro das partes do Municipio.. onde ainda não tenha
sido feito tal seiiço, mediaite- as e suinces cddicções'
a 0 contiactante deveÈã fazdtl
1átamen

to das estradas caminlos e rios, e dos terrenos que, com
elies confinarem, com descrimiiaçãõ das construcçtes e divisas, for q ecendo a Prefei.tnra as pia-atas de - cada um .do
Ãõtes'
1 e, a 'do .leatamento gera], e aos proj)iieãrio ou
ifoi- ei ros as 1 ?1ans de seus terrenos, podendo cobrar
destes •pe10 fornecimento
dh planta aüthefitib5' de aeoi 1
I- . ...vJ......
ç o .coma'tabeil
.a em gor.
:
.
.
.
.
• b) O' onratantn verificará os excessos de trrenos •cxis
tentes •e .terá direito, a receber da Preféitura . 20/õ das
hantias- colia(ls "a este tituho ê pdr sua i'nterve,nçãoc) Os propri.etaios ficam obrigados pagar a irn'portancia (loS excessos iiô prso de trez inozes da data em que
receberem aviso para esse fim sol) pena de serem, findo esse
l)raso, vendidos em ha1sta1 publicà ô 'referidos excessos.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em
'24 de Janeiro d,õ 1919.
"
O

.

T- À ,-ttn,uin Yny,ipi•

- '

BESOL1JÇÃO N. 2
Ó Paef eito do Municipio da Capital faz saber que a Cama.raMunicipal em sessão de 17 de JulhO do corrente aiin'o,
o Prefeitó autorisadó a conce4rósa]vii o seguinte:
der a Tertuliano de ]3ritto, o excesso de tefreiio encontrado junto fi sua propriedade sita: a rua Visconde de Guarapuava, com Om, 56 de frentecom ahatimcn.to de 40o/,1
sobro,o preço detemiadõ cm Lei: - Cumpra-se.
Gabinete da Prefeitura Municipal
de Curityba cm 23
11de 1919.
do
'
_Fica,

João Antonio Xavier

RESOLUÇÃO N. 3
O ,Preeito do Município da' Capital fasaber que , a Camara Municipal em sessão de 17 de Julho do corrente anuo,
resolveu o seguiite::— Fica, p Prefeito auiorisadn a conceder gratúitmente a Sociedade de TIro 110 493,, sito no
Aliú, o., lot - e 'de terreno n. 83 'existente proxiino a referida
Sociedade, isempto de todos os emulumentos e impostos
Municipaes: - Cumpra-se.
Gabinete daPrefeitu"ra 'MinieipaI de Curityba, em
23 de Julho de 1919.
e

• • - -

João Antonio Xavier,
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RESOLUÇÃO N. 4

resolveu o seguinte: —A Camara Municipal da Capital
adopta official.inente a graphia
CTJR]TYBA - para o
nome desta Cidade: - Cumpra-se.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curilyba, em 25
de Julho de 1919.

-

0 Prefeito do Municipio da Capital faz sabor que a Camara
Mdnicipal einsesão de 18 de Julho do corrente anno, resolveu o seguinte:— Fica o Prefeito autorisado a -conceder a
Pedr'jZilioto o excesso de terreno encontrado junto a sua
propriedade, salvo direito de terceiro, e pago os emo]u
mentosdevidos: - Cumpra-se.
Gabinetes da Prefeitura Municipal de Curityba, em
23 de Julho de 1919.
-

Joãa Aiitonio Xavier.

RESOLUÇÃO N. 5
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a Camara Municipal em iessão cio 18 de Julho do corrente aiino,
resolveu o seguinte: -Fica o Prefeito autorisado a conceder a Minigildo Chinaso o excesso de terreno encontrado junto a sua Propriedade situada a Avenida Graciosa pela
quantia de Rs. H8$000 (cento e oito mil reis)— Cumpra-se.
Gabinete da Prefeitura Muilicipal de Curityba, em 23
de Julho de 1919.

João Antonio Xavier.

RESOLUÇÃO N. 6
O Prefeito do Municipio da Capitai faz saber que. .a Camara Municipal emi sesso de 22 do Julho do corrente
anno, resolveu o segu nte: - Ficam caneelladas as dividas,
provinientes dos impostos de calçamentos em que foram
lançadas as Lojas Maçonicas Fraternidade Paranaense e
União e Fratelanza, rêlatiamente aos exercicios de 1914
e 1915:— Cumpra-se.
Gabinete da Prefeitura Municipal da Curityba, em 23
de Julho de 1919.

João Antonio Xavier.

RESOLUÇÃO N.7
O Prefeito do Municipioda Capital faz saber que a CamaTa 1unicipal, em sessão de 23 de Julho do corrente anno,

Jbão Antonio Xavier.

RESOLUÇÃO N. 8
O Prefeito do Municipio dá Capital faz sabei- que a Cae
.mara Nuniipai, ern sessão de 26 de Julho do correilta
anuo, resolveu o seguinte:— Fica o,Prefeiio autoriado a
entrar em accordo com a sociedade Anonvnia FahricHumann e os senhores Roberto Langor e Carlos Christofiel,
afim de serem estes encarregados de calçar, por sua conta uma rua que dá rua. João Negrão, demanda a Fábrica
Flu]mann, entre as Avenidas Silva Jardim e Iguassú, mediante a isempço por dez annos do imposto sobre terrenos
não murados ou edificados e bem assim do imposto de
meio fio pelas frentes sem passeios nessa rua: -- Cumpra-se.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em
10 de Agosto de 1919.
João Antonio Xavier.
RESOLUÇÃO N. 9
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a Camara Municipal em sessão de 26 de Julho do corrente anuo,
resolveu o seguinte: - Fica o Prefeito autorisado a prorogar poi mais 2 annos o praso concedido á Sociedade
Beneficiente 28 de Setembro, para construcção de seu
edificio: - Cumpra-se.
- Gabinëte da Prefeitura Municipal de Curityba, 1 0 de
Agosto de 9191.

João Antonio Xavier.

RESOLUÇÃO N. 10
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a Camara Municipal, em sessão de 16 do Julho do corrente anno,
resolveu o seguinte: -Fica o Prefeito autorisado a conce,
der o excesso , de terreno requerido por Pedro Rigotto
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de accordo com a informação que forneceu a Directoria de
Obras desde que pague a quantia de (331$760) trezentos
e trinta e um iiil setecentos e sessenta reis, e os resqectivOs foros em atrazo, assim como o imposto de. Viação.
Cumpra-se:— Gabinete da Prefeitura Municipal de.
Curitvba, em 1° de Agosto.

IflDIeE

João Antonio Xavier.

RESOLUÇÃO N. 11.
O Prefeito do Municipio da Capital faz saber que a Caiara Municipal ern sessão da 23 de Outubro do eo.irente anno,
resolveu o seguinte: --Fica o Prefeito auturisado a dar .a
denominação do rua "Dr. rirajam.10 dos Reis "a actual rua
A.merica.
Cumpra-se: - Gabinete da Prefeitura iuuicipal de
Curityba., em 12 de Novembro de 1919.

João Antonio Xavier

Uâ
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Lei ri. 524 de 24 de Janeiro de 1919—Autorisando ,i
o serviço de Limpeza Publica.
Lei ri. 525 de 24 de Janeiro de 1919—Mandd contar tempo de serviço
ao guarda Francisco José • Fernandes,
Lei ri. 526 de 24 de Janeiro do 1919 - Cancellamento de imposto lança
do a Antonio Ciocero em 1910 e 1914.
Lei ri. 527 de 27 de Janeiro de 1919 Reformando o Codigo de Posturas.
Lei ri. 528 de 27 de Janeiro de 1919—Concedendo a Francisco Seliafler
5 aimos para a Leiteria Modelo.
Lei ti. 529 de 29 de Janeiro de 1919Concedendo a João Fernandes
ou empreza que organisar exp1orçáo de anto-ounnibus.
Lei n.. 530 de 26 de Abril de • 1919—Denominando Rua Dr. Reynaido
Machado a antiga Rua Vila Rica
Lei ri. 531 de 5 de Maio de 1919—Concedendo Rs. 6:000$000 a Maternidade do Paraná, fundada pela Umuiveridade.
-Lei e. 532 le 23 de Julho de 1919—Denominando Avenida Dr. Candi
cio de Abreu a actual Avenida Graciosa,
Lei u. 533 de 23 de Julho de 1919—Concedendo prazo de 10 cimoS a Sociedade Hyppiea Paranaense.
Lei n 531 de 23 de Julho de 1919—M;udançlo contar tempo a Ant.
Julio d,s Santos.
Lei n. 535 de 23 de Julho de 1919—Gratificando o Fiscal do Matadouro.
Lei ri. 536 de 23 d6 Ju )to de 1919— Dispensanda de impostos a empreza
Expresso " de Antonio Marques.
Lei ri 537 de julho de 1.9I9—Marcando prazo cio 5 anuos aos proprietarios de terreno no cemiterio a beneficiar as sepulturas
e de outras providencias.
Lei n. 538 do 23 de Julho cio 1919—Autorisando a Prefeitura a alienar
ou transferir terrenos, independente de hasta publica.
Lei n. 539 do 23 de Julho de 1919—Concedendo aos padres passionistas terreno pura ajardinamento no Alto Cabral.
Lei ri. 540 de 1 1 de Agosto de 1919—Abrindo credites para pagainen.
to de porcentagem de Fran isco Jo s é, .Fernandes.
Lei ri. 541 de 1° de Agosto de 19t9Autorisando o levantamento do
cadastro do rocio e de outras providencias.
Lei ti 542A de 1° de Agõsto de 1919—Revogando os § da Lei 527 e
reduz impr'stos na 1" 2" e 3" zonas.
Lei ri. 54.213 de 21 de Outubro de 1919—Autorisando pagamento de porcentagem a funccionarios do Contencioso.
Lei ri. 543 de 26 de Outubro de 1919—Denominando Praça da Paz as
as actuaes ruas Vista Alegre e Belia Vista.
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Lei ii .544 de 28 de Outubro de 1919—Mandando gratifidar o inspector
de Vihicnlos.
Lei ii 545 de ti de. Novembro (la 1919—Mandando contractar a exploração do Passeio Publirà.
Lei n. 546 de 6 de Novembeo de 1919—Marcando prazo de 1 a 2 aflues
aos proprietarios das zonas i a e 3° para murar terrenos
independente dos impostos.
Lei n. 517 de O de Novembro de 1919—Contando tempo àJosé Enripedes Gonçalves.
Lei n. 548 de 8 de Novembro de 1919—Angrentando as assignaturas
dos tellephones.
Lei n 549 de 11 de Novembro de 1919—Orçando a Receita e Despeza
l)al'a 1920.

1P

- DECRETOS N. 135 de 14 de Maio de 1919—Desapropriando terrenos e rasas de
Manoel Assnmpção de Oliveira Teixeira e sua mulher.
N. 136 de 11 de Agosto de 1919—Indemnisação a Manoel Assumpção
de Oliveira Teixeira pelos terrenos desapropriados.
N. 137 de 21 de Novembro de 1919—Marcando epoca para pagamentos
dos impostos para 1920.
ACTOS N. " 236 do 9 de Janeiro de 1919—Çoncedendo ferias ao Dr. Eduardo
Leite Leal Ferreira.
N. 237 de 22 Fevereiro de 1919—Concedendo forjes ao guarda Adriano Garcia dos Santos.
N. 238 de 1 0 de Março de 1919—Rescindindo o contracto de Ernesto
C. Carlini.
N. 239 de 13 de Março de 19I9—Prorogand• licença ao Dr. Eduardc
Leito Leal Ferreira.
N. 240 de 21 de Março de 1919- Concedendo terreno para jazigo perpetuo do Dr. Randolpho Pereira Serzedello.
N. 241 de 21 de Março de 1919—Prorogindo o contracto de publicidade com o Sr. Jayme Muricy.
N. 242 de 2 de Abril de 1919--Concedendo 90 dias de licença ao guarda Abilio Brandão.
N. 243 de 2 de Abril de 1919—Nomeando interino Manoel Ribeiro de
Macedo para o lugar de Abilio Brandão.
N. 244 de 1° de Maio de 1919—Prorogando o contracto do Dr. Petit
Darneiro para a Gotta de Leite.
N. 245 de 8 de Maio de 1919—Concedendo ferias a Luci-ano Rocha Junior
N. 246 de 19 de Mab de 1.919 —Oonce lendo 3 mezes de licença a Edmundo de Oliveira Saporski.
N. 247 de 26 de Mrio (lo 1919—Concedendo ferias a Manoel Vez Lobo.
N. 248 de 6 de Junho de 1919 - Concedendo ferias ao guarda Manoel
Pereira da Silva.
N. 24:9 de 6 de ,Junho de 1 919—Prorogando contracto com A. Freitas
& Cia.
N. 250 de 25 de Junho de 1919—Suspendendo por 8 dias o guarda Pedro Gaspareilo
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N. 251 de 30 de Junho de 1919—Concedendo licença a Luciano Rocha
Junior.
N. 252 de 19 de Julho de 1919—Conëodendo 3 mezes de licença a Aristide do Oliveira.
N. 253 de 12 do Agosto do 1919—Concedendo. exoneração a Luciano
Rocha Junior
N. 254 de 18 de Agosto de 1919—Nomeando Oscar Ferreira dos Santos.
dactilographo da Secretaria.
N. 255 de 18 de Agosto do 1919—Concedenco ferias a Francisco Guedes Chagas.
N. 256 dd 30 de Agosto de 1919—Concedendo 60 dias de prorogação
do contracto de João Fernandes.
N. 357 de 11 de Setembro de 1919—Concedendo 30 dias do prorogação
de licerça ao auxiliar Edmundo Oliveira Saporski.
N. 258 de 13 de Setembro de 1910 Concedendo 30 dias de ferias aos
guardas Anselmo de Lima e Ponciano O. Oliveira.
N 259 de 13 do Setembro de 1919—Nomeando interino Manuel Ribeiro de Macedo durante as ferias de Anselmo de Lima.
N. 260 de lo de Outubro de 1919—Designando Manoel Vaz Lobo para
o exame de vaccas de Leite o interinamente para seu lugar
Octavio A. Torres.
N. 261 de 21 de Outubro de 1919 —Desiguando Lufrido da O. Cabral
para occupar internamente o cargo de 2° ofíicial da Dire.
ctoria do Thesonro o contabillidade.
N. 262 de 21 de Outubro de 1919—Concedendo ferias a Silfredo Pedroza
N. 263 de 21 de Novembro de 1919 —Nomeando a commissão de lanN. 264 de 21 de Novembro de 1919—Substituindo membro de eommissâo
de lançameni o.
çamento.
N. 265 de 5 de Dezembro de 1919—Concedendo ferias a Carlos Weigert
Filho.
- 1918 - RESOLUÇOES -
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31 de Janeiro de 1918 - Izemptando multa de Ferreira Junior & Cia.
31 de Janeiro de 1918—Mandando duplicar o imposto de publicidade de
annuncios ou reclames em idioma extrangeiro.
22 de Julho de 1918—Mandando adrir ao 6° Congresso Brasileiro de
Belo Hrizonte e auxilio de Rs. 100$000.
22 de Julho de 1918—Izemptando de impostos a Julieta de Andrado
Campos.
22 de JnIh de 1918—fzemptando de impostos a fabrica de derivados
de milho de Jorge Bresciani Netto e Augusto Riezental.
25 de Julho cio 1 918—Concedendo excesso de terreno a José Montesanto
25 de Julho de 1918--Concedendo gratificação ao Dr. Alfredo de Assis
Gonçalves.
- 1919 N. 1 de 24 de Janeiro 1919—Autorisando a contratar serviço do cadastro do Rocio.
N. 23 de Julho de 1919—Concedendo terreno a Tertuliano de Btitto.

- VI --N. 3 de 13 d Julho de 1919- Concedendo lote de terreno n
Sociedade (10 Tiro 11..4.93.
N. 4 de 23 de Julho de 1919 —Concedendo terreno a Pedro Zi
N. 5 de 23 Julho de 1919—Concedendo excesso de terreno a
giido Chinazzo.
N. 6 23 de Julho de 1919—lzemptando de impostos as Lojas s1
Fraternidade do Paraná e União , e Fratelauza.
N. 7 do 95 de Julho de 1919—Adoptando a graphia " Curityba
N. 8 de lo de Agosto d 1919—Autorisando accordo com proii
da Fabrica Hurlimann, Roberto Langor e Carlos Christof ei
para o calçamento por conta propria.
N. 9 de lo de Agosto de 1919—Concedendo praso a Soeicdade.l3eueficento 28 de Setembro para constricção de seu predio.
N. 10 de 10 de Agosto de 1919—Concedendo exceiso de terreno a pedro
Rigotto.
N. 11 de 12 de Nove'nbro de 1919—Suostituindo a denominação da Rue
America para a de Rua Dr. Trajano dos Reis.
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LEiS DE 1920
LEI N° 549 A

O Prcteito da Capita' faz saber que a Camara Muniepal deerei ou e eu sificciouo a seguinte Lei:
o

Art. unico . Fica o Prefeito autorizado a isen ar
pagamenli) dos enioluinentos -,vidos a transferencia para
a Sociedade Beneficente das Mercês do lote n. 45 da Platita Sapurski; revogadas as disi)osiçõe .% em contrario.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em
de Janeiro de 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER

Publieada na Secretaria da Prefeitura Munieiial de
Curityba, em 30 de Janeiro de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario
LEI N o 550
O Prefeito do Municipio cia Capital faz saber que a
(t amara \lu!:ucipal decretou e eu sailceloilo a sguinte L'i
Art muco Fea o Prefeito autorizado a,afiose ti r
COM es vci)eme1lt{S dc' Rs 3:600$000 a:amiaes o fiscal h'
honds, A.ntono Ricii'c10 do Nascimento; revogadas as
posiçoes em contrario.
G ahiiete da Prefeitura Municipal cli' Curityba, em 31.
e
de Janeiro de 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER

_Pnhlicada na Seeretaria da Prefeitura Municipal de
Cnrityba. em 31 de Janeiro de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

—.4—
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LEI N° 351
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital cio Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou e
eu sancciono a seguinte Lei:
Art. unico Fica prorogado, até 31 de Dezembro do
corrente anno, o prazo de isenção do pagamento de impostos de que gosam os prol? ri de terrenos divididos
(111 lotes e já terminado ou a terminar, neste anuo; 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
('urityba, Capital do .tado do Paraná, em 23 de Abril
de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

LEI N° 553
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou e
eu safleciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica estabelecido um novo prazo de noventa dias, a contar desta data, para a realização do regstrO e pagamento, s3m multa, das propriedades sujeitas
30 da Lei n. 340
ao imposto de viação, na forma do artigo
de Novembro de 1912.
§ unieo. A Prefeitura publicará editaes cnvidau(lO
os proprietariOs a effectuarem o registro no prazo dest.
Lei, findo o qual procederá o lançamento dos que náo o fizerem, applic:ando então a multa a que se refere a Lei ii.
-515 de 20 de Julho de 1918.
Ait, 2 0 - Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
cio Estado do Paraná, em 2(7 de Abril de 1920.
de
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J. MOREIRA GARCZ

LEI N° 552
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
d 0 Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou e
eu sanecioo a seguinte Lei:
Art. unico. O antigo boulevard Floriano Peixoto e a
antiga rua D Pedro de Alcautara, passam a denominar-se
se, rupectivamente, Boulevard Ubaldino A2narai e rua Roekeftlier; revogadas as disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba Capital
cio Estado do Paraná, em 23 de Abril de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do»Estaclo do Paraná, em 23 de Abril
de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de Abril
de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario
LEI N° 554
O Prefeito Municipal de Curityba, Ca p ital cio Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou e
u saneciono a seguinte Lei:
Art. 1° Os t.itaios de transferencia de terrenos deverão ser extralidos uo prazo de 60 dias, a contar da
data da publicação do despacho.
§ 1°. Findo o prazo deste artigo, os titulos só poderão ser extrahuilos com a multa de que trata a Lei n. 515
de 20 de Julho de 1918.
20, Os (lespae11o4 d: transferencias só valerão por
§
6 nozes, a contar cia data da sua, publicação.
Art. 2 0 '(>s titules de trans ferencia s , já despachados
até esta data, poderão ser extraliidos, sem multa, dentro
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de (iO
a contar clsfa daia, ficando, depois de findo
cte iazo, sujeitos ás disposicões da presente Lei.
O artigo 301 cio Cocligo de Posturas fica
hst 1 ido pel 0 seguinte
Na divjsiio de terrenos cm lotes sejá observada a Lei
1) 3)7 de 1 ele' NOVCfl1h0
de 191:1
o
ievogaIn-se as (lispOsieies eia contrario.
Pala iu da Prefeitura Municipal de Curityha, Capital
c!' Ftiaio do Paran, em 27
de Abril de 11V26.
J. MOREIRA GARCEZ

Piil)ljeada na Secretaria da Pr . efc'jtnr Municipal de
tyba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de Abril
de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

LEJ N° 555
O Prejeitc, 2llLluiejpal de ( 'urilyha, Ca p ital do Estado
do Paraiu. fa7 saber que a Carnara Municipal decretou e
'i

'i;flc

a .seguiute.Le

os Ve11ic11]e ('Olupreliejiel dos 1105 ns. 30 a
o ('eeium'ntos e eertidõrs conipreheiiciiios nos ns
•5i e (i6 do § 3" cia Tabc'lla ele Impostos para o corrente
:creej0 ion ce'no es as. 6. 7 e O cio § 5°, os )Js. 1 o 2
is. t cio 1»ganient 0 de add ieional ele
25"°
a 'ca se I 1 e1e o artgo 5° da Lei ii. 549 de 11 ele Novem1

I ' ie cii 1919.
23

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de Abril
de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

LEI N° 556
O Prefeito Municipal de Curityba, Ca pital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou e
eu sancciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Os funccionarios da Camara e dá Prefetura Municipal, serão inscriptos, obrigatoriamente, na Caixa de Seguros de Vida, instituida pela Lei do Estado n.
1970 de 31 de Março de 1920.
Art. 2° - A Prefeitura descontara, mensalmente, elos
funccioncn'ios as importancias relativas ás suas contr ibuições e as recolherá aos cofres do Estado, por mez vencido,
de accordo com o artigo 12 da citada Lei.
Art. 30 - Os direitos e deveres dos funecionarios
inscriptos na Caixa de Seguros de Vida, serão regalados
pelas leis e regulamentos do Estado referentes á mesma
Caixa.
Art. 40 O Prefeito fica autorizado a firmar com o
Estado os actos necessarios para a execuo da presente
lei.
Art.

50 -

Revogam-se as disposições em contrario.

S5' .aii'luicios na tcdcella de. Preços para
i i e 1) p C 511 (1 dc' lii fia ii einaveis
Form icicla
5( r, Octr
iflaaieiav 5 uSo as.ifca:los
iO
100 r(.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de Abril de 11920.

e as cl si)(cirSes cJ11 contraijo.
I'acici'c ci:i P refeitura \Juicic'ipal (le Curityha, Capital
de ', dc
e :raii, cri 27 ele Abril de 920

Publicada, na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de Abril
de 1920.
Claro Cordeiro -- Secret.arn

ciO
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LEI N° 557
O Prefeito 'Munitipal d.e Cuiityl ya, C.uifa1 do Estado
do Para 0 Ç1, faz saber que a Camara Municipal decretou e
eu sanciono a seguinte Lei
Art. 1 0 -- Para o servico de fiscalização municipal
fica o Prefeito autorizado, a. augmentar até 20 o numero
de guardas, sendo 10 de 1. 1 classe e ilo de 2° e a crear 2
guardas portões pala o Passeio Publico.
Art. 20 - Os guarda de 10 classe e os 2 guardas
pertõrs t:'rão vencimentos de Es. 1:800$000 annuaes e o
Oi
classe os 'de Es. 1:440$000 amruaes,.
§ inico. Dois das guardas de 1° classe serão montado e pereehcrão mais a gratifi&aqõ' de R. 36$000 auiivaes, para a sua montaria
Art. 130 - Os cargos de guardas de i e 28 classe, sei ã o providos por concurso.
§ uni o. ( concurso para guardas deverá' se realisar
00111 e ra'.'j de GO dias da diíta do edital e constará de
provas das quatro operações arith .mcticas e de leitura e
esoripta correntes, de aeeord 0 com o programma organizado pe!o Prefeito.
Art. 4° - Fica o Prefeito autorizado, a abri,r os neeesaric» (, redito p:ira, a execueão desta lei, bem corno •a relilainental-a
Art, 5 11
'evogan1-se as disposicões em contrario.
l'alaeio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
da Estado do Paraná, em 27 de Abril de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada, na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Cw'ityha, Capital do Estado do Paraná, em 27 de Abril
de 1920.
Claro Cordeiro -- Scretario

LEI N° 558
o P ri o luni•ipa1 de Cuiit'ha, Cai) ital do EtaJo
do I'arauá, faz saber que a ()amara Municipal décretou e
cii san (eicoIo a seguinte Lei

Fica o Prefeito autorizado a entrar em aooverno
do. Estado, coni o fim de reorganizar
.cordo cine ii
de 'liygiene .Mu.iii»ipal, harmonizando-O com o
serv:ço a aigo da Directoria do Serviço Saioitario, desta
Capital, podendo, para, este fim, abrir os necessar ios credi•
= Art. 2 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capiil
do Estado do Paraná, em 27 . de Abril de 11.920.
•.-

1'

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal ele
,.cai:tg ba, Capita] do E.tadu da Paraná, em 27 de Abril
de 1920.
Claro Cordeiro -- Sei'tario

LEI Ni 559
0 Prefeito Municipal de Curtyba, a p itei do Estada
do Paraná, faz saber que a Cainara Miiicipa1 decretou e
eu ancciono a -mguinte Lei:
Art': 10 Os opr.rarios da Pre ' eittra que tiverem
completado ou completarem 15 anuas de bons e reaes serviços ao Munieil)io, ficam com direito á aposentadoria na
fornii.;.da .Lei.
Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capit:xl
do Estado do Paraná, em 27 de Abril de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal 1c
Carityba. Capital do Estado do Paraná, em 27 de Abril
d' E)20.
Claro Cordeiro _.. Secetrio

*1
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LEI No 560
O Prefeito Municipal de Curityba, Cpital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou e
eu sancciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Prefeito autorizado a reorganizar
a Secretaria. Geral e as diversas secções murnicipaes, podendo crear e supprimir cargos, nos limites das verbas do
orçamento vigente e ficando garantidos OS direitos e vencimentos dos actuaes funccionarjos.
§ 1°. As nomeações para os primeiros cargos municipaes serão feitas por concurso, para o qual o Prefeito expedirá o necessario regulamento.
§ 20 . Fica o Prefeito ig ualmente autorizado:
a) a subvencionar com a quantia de Ra. 12:000$000
annuaes a Faculdade de Direito e com a de Rs. 15:000$000
annuaes a Faculdade de Engenharia do Parainá, abrindo,
para este fim, os necessarios creditos;
b) a abrir creditos supp .ieinefjtares ao 11.9 do art.
4 da Lei ii. 549 de 11 de Novembro de 1919 e§extraordjna.
rios para o pagamento de porcentagen.s creadas por Lei.
Art. 20 — Revogam-se as disposições em coiitrario.
Palaeio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de Abril de 1920.
J.

ntereses, oiide lhe convier, ao auxiliar da Directoria Geral, Edmundo de Oliveira Saporski; revogadas as disposições em contrario.
Palac'io da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de Abril de 1920.
J. MOREIRA GAROEZ

Publicada na Secretaria da Ir.feitoi.'a Muiïieipai lo
Curityba, ('apita] do Estadu do ParanA, em 27 de Ah1ii
de 1920.
(flï,'o Co' dL,o -- Secretario
LEI N' 562
O Prefeiu
» •i
.. ( 1 . ., Cait a0 E
e (. u.r;. Mmnie pai decretou e
cio Paraná, faz sabei
eu san&iono a seguinte Lei:
Art. unico As padaria; 'c'harTo aos doriingos (
horas da manhã, abri-do smeite a.-; e nda-fercS
.s riu contrrri;
regulamentar; revogcilas as d)p:
Palacio cio PreLe:cLr^ \Liiiii. de Ciritybe, .
do Estado cio Parah. em 27 de A;r, d: 20.

MOREIRA GÂRCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de Abril
de 1920.
Claro Cordeiro -- Seeetari
Ij1I N° 561
O Prefeito Municipal de Curity.ba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Cama.ra Municipal decretou e
eu sanccion 0 a seguiinte Lei:
Art. unico. Fica o Prefeito autorizado a conceder
um anno de licença, sem vencimentos, para tratar de seus

J. MOREIRA GAR(E

Publicada na Semietaria da r.:t ra
.
.
ur.ityha, Ciuite do :- a G
de 1920.
(;hro (

1.-

L?
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LEi N° 563
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou e
eu saneciono a seguinte Lei:
Art. 10 - Terão appiicaão especial e serão alterados
e cobra10 de ac.eordo com a presente tabeila os seguintes
impostos:
.
--
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•) Rs.ií20O$000
(duzen
mil réis)
.por trimestre adi• .•a tos
'ntadamentepara os ci'ubs ) casas de diversões e outras que
mantiverem jogos pormitti.dos, cobrando barato ou percebendo lucro do jogo por qualquer outra forma;
h) 5° sobre as poules vendidas pelos frontões e quaesquer outras instituições dessa natureza, com excepção (10
Jockey Club';
e) Es. 20$000 (vinte mil réis) mensalmente, para
es -vendedores ambulantes de biPietes de loterias, exceptuados os cégos e os aleijados, munidos de caderneta da policia para eno1ar, os quaes terão direito á isenção do imposto, apresentando esta prova em requerimento ao Pie..
leito;
.
d) Rs. 100$000 (cem mil réis) de licença especial para
as casas que venderem artigos para carnaval, por atacado,
e Rs. 30$000- (trinta mil réis) para as casas ou vendeclo.
res ambulantes que venderem os mesmos artigos, durante
os tres dias de carnaval.
§ unico Estas licenças se applicam aos commerciantes
que não tiverem alvará para commerciar nestes artigos.
Art. 20 - A arrecadação dos presentes impostos será
escripturacta a parte e o seu producto reverterá em baneficio do Hospital de Creanças ou, na sua falta, a uma instituição de beneficencia a criterio da Prefeitura.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrario
Palacio da Prefeitura Municipal de• Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de Abril de (1920.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Seeret-aria da Prefeitura Municipal de
Curityiya, Capital do Estado do Paraná, em 27 de Abril
de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

LEI N o 564
O Piefeito Municipal de Curityba, Capital do Estada
do Paraná, faz saber que a Cama.ra Municipal decretou e
eu sanccionõ a seguinte Lei:

At. unico.. 10 mitigo largo do Obser.vatorio e •a rua
Mnaronas Torres passam a denominar-se respectivarnente,
Enili0 de Menezes e Dr. Francisco Turres; revogadas as
disposições em. contrario.
1s]acio da Prefeitura Muicipalde Curityba, Capital
do Estado do Paraná., em'27 de Julho de 1.920.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada ina. Seret-aria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, cm 27 de Julho de
de 1920.
Claro cordeiro - Secretario

LEI No 565
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Par.ná, faz saber que a Camara Mmicipal decretou e
eu sa.nceiono a seguinte Lei
Art. unico. Fica revogada a Lei n. 20 de 4 de Setemhro de 1900.
Placio da Prefeitura Mtmicipal de Curityha, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de Julho de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada, na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba. Capital do Estado do Paraná, em 27 de Julho de
de 1920,
Claro Cordeiro -- :Secretario

LEI N° 566.
O irefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, faz saber que a Carnara Municipal decretou e
'ii shnciono a seguinte -Lei

-- 14 --
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• Art. 1' - Fica reduzido a 1100 1 . sobre .ó valor lócatio o hhposto predial a que estão sujeitos os predios de
aluguel desta Capita].

LEI No 568
O Prefeito Municipal de Curityba. Capital do Estado
do 'Paraná., 'faz saber que a Cania.ra Minicipal decretou
eu sanceiono a seguinte Lei:

§ unico. A reducção do imposto começará a vigorar a

coutar da data em que a Prefeitura entrar em acordo com
o Governo, assignando o respectivo termo de modificação.
Art. 2 0 - Revogam-" as disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipi de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de Julho de 1920:
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 28 de Julho
de 1920
Claro. Çordero - - Sacretario

15 --
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Art. unico. Fica o Prefeito autorizado a. isentar o
Snr.. 1)avid Antonio da Silva Carneiro, proprietario dos
lotes 30 31 e 32, 'silos á alameda ,Pre'sidente Tauna.y, do
imposto sobre terrauo não murados, que inçidir sobre os
• ,. tefericlosiotes,. até que a Prefeitura construa as obras supp1eireutares ia referida alameda, que prmittun a construo
ção do mpio á frente dos rnesmo lotes; revgadas as clioraro.
p'osiçõeS'ë
alalo da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 23 de Julho de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

LEI N° 567
() P 'tcito \h'uioipal de Curityba, Capital do Etadõ
a (1 amara Municipal decretou o
a se,-unte Lei
\rt, uniio. Fiearcduzida de 50 0 1 0 a divida da "Ir.,:1ad da Santa Casa de Misericordia", proveniente de
ioip eza Pci rtiuiar e canceilacla a divida, provede i1)ostOs sobre terrenos uão edificados e casas
sei.i platballda, até agora verificada; revogadas as dispoi o's em contrario.
.
Pa]ac:o da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
di E s tado do Paraná, em 28 de Julho de 1920.
J MOREIRA 4ARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
(' i'ityba, Capital do Estado do Paraná, i 28 de Julho
de 192.0
-- Pcerchario.
Claro Ccrcc

retaria da Prefeitura Municipal
l'tiljlicada na
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 28 de J olho
de 1920Claro ('ordeiro -- Secretario

LEI N0 569
O Prefeito Mu.iicipal dc Curityba, Capital do Estad.
do Praiiá, faz sal1er 'que a ('amara Municipal decretou
C eu saneeio
;u s.gui)lte Lei
Á it ' ''s terr'nos do Poejo, scueitos ao imposto
de V,,.''. '. não foreni registrados no p razo devido, deverã,_:itic pelo preco da Lei u . 340 de IS de Novëmhr ii. 1912.
Àrt . 2° Os oontri'buntes que qicizelem gosar da
iieiniio de q-.e trata a 2° parte do artigo 264 do Codigo
de Posturas. deverão requeler a rfericla ise.uueão á Prefetara. io
de 90 (lias.
Art. 3" -- Revogam-Se as disposiç5cs

iii

rouitra ii')

-
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Paiacio da Prefeitura Muiïicipal de Curitiba , Capital
(lo Estado do Paraná, em 31 de Julho de 1920.

a) Es. 120*000 (conto e vinte mli réis), annualrnente,
pagos por trimestre, adiantadamente, para os vendedores
que conduzirem os generos em carrociuhas OU anima es;
•
h) Es, 60*000 (sessenta mii réis), amivaimente, pagos
por trimestre, adiantados, para os que conduzirem os geneaias cn-i cestas, saccos, ou em pequeuos';en.yo]ucrpsol
si1as§ unico. O imposto a que se refeq o presente artigo reobr, os que fiereiu profissão da ienda °dè gci.eio,
sendo isèntos dó mesmo os colonos e os que venderem •gé]e.dea prbpria producçõo.
Art, 2
Revogam-se as dis p osições em contrario.
•

J. MOREIRA GÂRGigz

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityha. (apita! do Estado do Paraná, em 31 de Julho
1920.
5 Claro Cordeiro -- Seertassi
REVOGADO pelo de

j4e • I& 19.5
•

______

DA, em 43
fQLEI N° 570
•

Àrt. 1' - @ ipto para o v 4ddrr 1e gisera
de 1. 11 necessidade será dividido em duas
iiiaent:icia

4U

de Curityba, Capital do Estado
J) Pore)J, faz sa1)erue a Camara Municipal decretou
C eu saiteciono a seguinte Lei:

Pai neto da Pi efeitui o Municipal cte Cm h bo, Cipiti]
de 1920.
•dø Estado d 0 Paraná, em 2 de A gosto
o
J. MOREIRA GARCEZ

Art. unico- Fica canceilada a importaucia de impostos lançados á agencia. da Companhi.a de Loterias Naeionees e suspenso o lancamento do iniosto aunual, sendo
mantida a exigencia da licença para ter agencia, na, forma
dos artiirns 120 e 1.32 do Codigo de Posturas; revogadas
as cLsposições em contrario.

Publicada na Secretaria do Prefeitura Municipal de
Cur i ty b a , Capital do Estado do Paraná, em 2 de Agosto
de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

Palae ,lo da 1rëfcituia. 1\lun icipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Julho de 1920.

JiEJ N° 572
O Prefeito Municipal de Curity-ba, Capita] do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu saucciono a seguinte Lei:

J. MOREIRA GAREZ

Publicada na Secretaria da Frefeitura Municipal de
Cnrityba, Captai d 0 Estado. do Paraná, em 31 de Julho
dQ 1920,
(Jlzr@ Cordeiro - Seoretario

Art. muco. Fica regovado o artigo 21 da Lei n.
_461 de 28 de Outubro de 1.916.
[

LEI N° 571
O PreEcifo Muoicipai de Curit y ba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipl decretou
e eu saeciee a segtitc Lei:

11alacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
('EStado do Paraná, em. 3 de Agosto de 1920.

J. MOREIRA GARCZ
- - PubUcada na Secretaria da. Prefeitura Municipal dc
•Cuityba, Capital do Etado do Paraná, em 3 de Agosto
•d 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario
•

i -

- íli -

LEI N° 573
G. Prefeito Mrnieipai de Curitvba, Capital cio .EsMdo
cio Pa1-1115. faz saber que a C
l amara Municipal decretou
e eu saneciono a seguinte Lei:
Art, UncO Fiam is-entos de impostos e taxas niinicipaes oS espeetaclilos r
pelo Grupo Draniatico "Lope 5 Netto", destaepresentados
Capita], bem como de outras
grupos de amadores, que focam rep resenta.
cões, seui viz.ai
lucras; revogadas as disposições em contrario.
Pala(:io da Prefeitura Muiuicipaj, de Curityba, Capital
cio Estado do Paranh, em 3 de Agosto ele 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

PubI:acla na Se-refaria cia Prefeitura \Eiji, i• ai de
Cnrity
Capital do tEstado do Paraná, em
j Agosto
de 1920.
Claro COPd&i?Q

,eCretarjo

1
LEI N o 574
O Piesftlente da Camara Mumncipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, faz saber que a (amara Mui
cipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art . 1° Para classifjeacj7i 0
e lançamento do imlosto de Ccnn'.mercio e Officinas, do § 30, letra O., lis. 2 a 7
da Thei1 de Impostos, será obmrvada a 'seguinte ordem
N° 1. Serão consideradas ca sa s de classe
espeejal as que tiverem mai 5 de Rs.....
5Q3 :00O$000 de capital OU stoe]e; imposto
amumual...........
.....
X0
2, De 1° classe, as que girarem com
capital ou stock de Es. 2 50:000*000, até menos de E's'.500 :000.$0QO
imposto annual
N3. De 20 classe, as ele capital ou stock
d Es. 150 : 000*000, até menos de lIs.
20 :000*000 imposto aomuai

3:000 $dW

N° 4. De 3° classe, as de capital oU stock
de. lIs. S0:000$000, até menos de Es.
1:200$000
.....
.1..-3-0:0,00$'000: imposto auua1 .
N0 5. De 4° Classe, as de epit1 ou
stock de Es. 40 :000$000, até menos de Es.
.....
&00$000
80:000$0;0.0; im posto amival .
N0 60. De ã classe, as de capital ou stock
de Es. 20:000$000, até menos de Es
40:00.0$0.U; imposto annuai .......400$000
N° 7. De 6 ciasse as de capital. ou. stock
de . R. 10 :000$OQO. até nianos de Es.....
300$000
20 :000$000.. imposto animal.. . . . . .
N° 8. De 7 . classe, as de capital ou stock
120$000
de memos de Res. 10:(}00$000; imposto ariuua.l
iVrI. 2 -- Para classificação das casas sujeitas ao
pagamento do imposto poderá servir de base a iniportancia do capital ou stock, ou uma ou outra, ao eriterio do
lançador.
§ 1 . Os. contribuintes que não ti verem- capital registra o na Jnjnta .Commercial, serão obrigados a. declarar
em boletim assignado o seu capital.
§ 2. havendo diergencia sobre o valor do capital
ou do stock, quando o capital não for registrado, a duvida
será resolvida pr meio de recurso ao Prefeito.
§ 3. Doa lançamentos feits haverá recurso voiunt*r.i.o para o : Prefeito, no prazo de dez dias.
Art. 30 - O Prefeito regulamentará a presente lei,
que terá execução 'no exercicio vindouro.
Art. 40 - Entrando em vigor a. presente Lei, serão
extinetos os addcionaes constantes dia Tabeila em vigor.
A r t 5 0 - Revogai-se as disposicões em contrario.
Gabinete do Presidente da Camara Municipal de Curil:yba. Capital cio Estado (10 Paraná, em 12 de Agosto
de 1920.
JOÃO ANTONIO XÀVIEP.

2 :400$()';()
a. : 600$\00

Publicada mia Secretaria da Prefeitura Munici pal ele
Curityha. capital do Estado do Paraná, em 12 de Agosto
de 1920.
Claro CerIejro -- Seeitari
1

--
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LEi N° 575
Art. 2

(? Presidente da (amara Municipal de Curityba, Capital (lo Estado do Paraná, faz saber que a Caiiaia Mureicipai decretou e eu proinulg.o a seguinte Lei:

Revogam-se as disposições em contrai.

Gabinete da Presidente da Camara Municipal de Gurityba, Capital do Estado cio Paraiá, em i2 de Agot
do 1.920.

Ãrt. uni0. Pica o Prefeito Municipal autorizado
a entrar eia acco.rdo com Pedro de Oliveira T ianna e ]'Juiz
.Jui. a fim fie inciemuizajos dos preia izos que soffreram
este. .em saapropriedade, sita 'á rua Yo•luatarios da Paflia a 77, em virtude d 0
novo nivelamento dado áquetia
rua, tomando por base a q na ntia de 430$000, de seu pedido, e aqueile tambem por alteração do uivelaiuento e
frente á sua .propriedde á rua Carlos de Carvalho n. 91,
coma a entrar em accordo com D' Amelia da Silva
Perei' Jpes para i ndemn iza]-a, por encontro de contas,
dos prejuizos que soffreu a sua propriedade, sita á rua
(o1nin•euç1ado i .Ara uj 0 a. 33; revogadas as disposições em
côntrar:o

JOÃO ANTONIO XAVIER

\

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba. Cajíital do Estado do Paraná., em 12 de Agosto
de 1920.
Claro Cordeiro - _. Secretario

LEI N° 577
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Pa'taná, faz saber que a .Carnara Municipal decretou e
eu promulgo a. seguinte Lei

Gabinete cio Presidente da Camara Mau icipal de Crieia. Capital do Estado do Paraná, em 12 de Agosto

cie 1920.

Art. 1° - Ficam extlactas todas as poreentagei estabelecida por Leis, e por decretos e regulamentos, delia
decorrentes em favor dos fuaccionarios nnmicipaeS, com
excepção das que foram creadas pelas Leis ri. 430 de 11
de Novembro de 1.914, artigo 9 e ri. 32 de 31 de Julho
de. 1912, artigo 60. 1" parte.

JOÃO ANTONIO XAVIER

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitvba. Capital do Estado do Paraná, em 12 de Agosto
de 1920.
Claro Cordeiro

Secretario

Art. 20 O advogado da. Ca .mara Municipal terá direito á poreeiitagem de 1 0 ° pelas cobranças judicias que
ef:fetua
10

LEI N° 56

1.

Revogam-se as disp osições em contrario.
O Presidente cia Camara Municipal de Cnrityba, Capital do Estado do Paraná, faz saber que a Camara Muiicipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fira arbfl;rada ao aferidor Luiz Ribeiro
de Andrade a gratificação de um conto de réis, por serviços extraorciinarios até agora prestados pelo mesmo á
da Th'esonrarja da. Prefeitura.

da Prefeitura, i\1 ou ici pai de (inrityba, Capital
Pala
do Estado do Paraná, em 26 de Agosto de 1920.
CiO

J. MOREIRA GARCEZ

+

Publicada na Seeretaria da Prefeitura Municipal de
Cnrityhs, ('aptal do Estado do Paraná, em 26 de Agosto
de 1920.
Claro (jordjro
Secretario

E\'OGt.t'3 ccto
de

)o
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DA, em

LEI N° 578

p51jioprietarioS suo obrigados a manter:
cru perfeito estado de conservaSo e limpeza os passeias
janto ás suas propriedades Aqueles que a isso e negarnn incotrerao em multa de 10000 a 20$000, elevada ao
dobro ua. reineidenca, sendo então os respectivos serviQos
executados pela Prefeit.ura• que os cobrará dos propriet.rios em eonfc.r.miclacle com as disposiç(es legaes.
Art. 2 - Revogam-se as disposiões em contrario.

O Prefeito Municipal de •Curitba, Capital do Estado
.do Paraná, faz saber que a Cantara Municipal decretou e
u ancciono a seguinte Lei:
Art. unieo. Fca àbérto o credito especial de Rs.
1 :OQ0O00 (um conto de réis) para •occorer ao pagamento
d gratifio i jné e refere' a Lei ri. .5713 de 12 de
oto do corrente aino; revogadas ai disposições, õm
contrario.

Palaciu da Prefeitura Muncpal de Cnrityha. Capital
cio Estado cl ,o Paraná., em 24 de Dezembro de 1920.

o

1 ¼l ac j 6 da Piefeituri Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 23 de Dezembro de 1920.

J.. MOREIRA GARCEZ

Publicada na. Secretarb da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de Dezembro de 1920.
Secretario
Claro Cordeiro

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 23 de Dezembro de 1920.
Ciar Cordeiro -. Secretario

LEI No 58.0
IJFÍI No 579
.0 refeiio Municipal de Carityba,. Capital do Estado

CIO Paraná, az saber que a Camara Munieipi decretoji

eu snccio.uo a seguinte Li:

.Ai-t.. T° ..,_... 0 artigo 27 do Codigo de Posturas fie.
.ubstifdjdo Pelo seguinte:

41

CD

Sempre que tiver de ser reconstruido o revestiment
(los pasacios em eonseqi:iencia cia aiteracão cio seu nivela
meu to, ou ai :i1.fl,pi.it.o ou alargamento, ou em virtude d
qualquer dehibcraeLioda Municipalidade, esses servi cos co,
rerão por conta do propriet4irio e o Municipio o indeinni
zará do valor do eMuameiito antes existente.
•
.
§ 1' No caso 4o proprietario negar-se á exeeuçiio ele,
ses servi-o.—,, no prazo que lhe for marcado, a Prefeitura os
mandará fazer. cobrando as respectivas despesas de aeerdo
com as disposições legaes.

<
C•

eDi

O Snbstituto em exercício do Prefeito 2lcwieipal dc
Cllrit.v])a, Capital do Estado d Paraná, faz saber que a
Camara Mrniieipal cleeretou e eu promulgo a seguinte
Lei:
.___ Fica contado para os effeitos ile aposentaArt.
doria, au fu::ccioriario municipal Antonio de Sou za A.zevcdo, o tempo decorrido entre ]•0 de 1ulho de 1906 a 31. de
Dezembro de i9 1, em que exerceu os cargos dc fiscal de
construcçoes e. cobrador cia Prefeitura, percebendo os ven
cimentos par folhas revogadas as disposições em contrario.
10

ciït Prefeitura Muiiic.jpal de Curit yha. Capital
cio E-:ta(lo cio Paraná. em 27 de Dezembro de 920.
Li

PERCY. WITHERS
Vi

Publica da na Secretaria da Prefeitura Municipal dc
Curityha. Capital do Estado do Paraná. cm 2. 7 de Dezembro de 1.920..
Sctario
Claro Cordeiro

--

24.
:

LEI NO581.

O Substituto em exerciei 0 do Prefeito Municipal d
Curitybc, Capital do Estado do Paraná, faz -saber que a
Camara Municipal decretou e eu pronu]go a seguinte Lei
Art. 10 - Fica o. Prefeito autorizado a aposentar com
osveneimentos de Es. 1:440$ 1000 anuuaes, b amanuense d.a
Directoria Geral de Obras e Viação da Prefeitura, Antoni:o Julio dos Saiotes.
Art. 2° - Fica contado para todos os effeitos, ao
in
spector de Vebiculos. Feliciano Correia de Freitas, o
tempo decorrido de IS de Janeiro de 1.905 a 18 de Janeiro
de .1908, em que o mesmo prestou servicos ao extineto Regunento de Segurança.
Art . 3°
Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado clõ Paraná, em 27 de Dezembro de 1920.
PERCY WITHERS

Publicada na Secretaria cia Prefeitura Municipal de
Curitvba Capital do Estado cio Paraná, em 27 de Dezembro de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

LEI N° 582
O Substituto em exereicj 0 do Prefeito Municipal da
Curityba, Capit'a.i do 'Estado do Paraná, faz saber que a
Camara Municipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art, 1° O imposto de calcamento recae sobre as
propriedades situadas em ruas e pracas calcadas ou macadamizaclas da cidade.
Art. 20
O imposto de calç amento é fixado em. 400
e 200 réis por metro quadrado, respectivamnte, para s
ruas calcadas a parailelepipedos ou macadamizadas pelos
systemas ']])C].fe,<,,o,ados actiaes, vigorando pelo prazo c1
:
20. anuos,

§ 10 Gosarãó de abatimento:
a.) de 10 . 1 . os contribuintes que pagarem de uma só
vez, á vista, a i.mportaneia total do imposto, correspondente
. 20 anuos, na epoea de sua construcção;
b) de 6l 0 , os que pagarem a iniportancia total do i
posto em tres prestações de 3, 6 e 9 mezes.
§ 2° Os que não pagarem o imposto nas condições do §
1° deste artigo, ficam sujeitos ao seu pagamento completo,
com o acerescimo de 5 0 1 0 addicionaes.

Art. 3 0 - A cada proprietario corresponde a sua
frente até o meio da rua, exclnda a parte occupada pela
li!niva de bonds, para o calculo do pagamento do imposto.
Art. 40 - Os proprietarios que desejarem tomar a
seu cargo a construcção do calçamento de ruas ou praças
ou de certos trechos das mesmas ruas, uma vez que se sujeitem ás condições estabelecidas pela Prefeitura para a
execução dos serviços, sendo estes acceitos, gosarão da
isenção do pagamento do imposto.
Art . 5° Os proprietarios que houverem' auxiliado com
a mão , de obra, para o calçamento ou macadamização de
suas frentes, na forma das Leis auteriores, gosarão da redueção de H O J O do imposto.
Art. 6 0 - Ols pr.oprietario.s que tiverem pago a importaueia dos serviços de calçamento ou macadamização
cio suas frentes, de uma só vez ou em prestações, estando
estas integralizadas, são isentos do pa.ga.mnto dos impostos existentes ou que forem ereados com esse titulo ou
com . ...se fim até que seja. mudado o calçamento ou revestimento das ruas ou praças, por outro syste,ifla mais aperfeiçoado e que modifique inteiramente o systema anterior.
Art. 7° - As disposições cio artigo 2° desta Lei se
applicam tambem aos pro.prietarios já taxados em virtude
de leis anteriores, ficando uniformizado o imposto nas
condições da presente lei.
Art . 80 -- Os contribuintes já taxados na data desta
lei, que o requererem no prazo de 30 dias, poderão realizar o pagamento integral do imposto que ainda restar a,
pagar com o àbatimiento 4e 60.
. ..-

--

-A.rt. 9'
ercicio.
Art,. JO°

A presente lei entrti ró, em vigor no futuro

1)1 rec,toiia do

Paiacio da Prefeitura \luiicipal de Cuiityba, Capital
do Ésaclo cio Paraná, cio 27 de Dezembro de 1920.
p ublicada na Scrc1aria -da Prefetni'a Manicpal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná., em 27 de Dezem4-o e• 1920.
(],.avo Cordeiro - Secretario

Oivas e Viação:
1. Enenliei-ro J)irector. ........
1. Engea1i)eiro Ajudante ........
1 Auxiliar . .....
?l Deserihista............
1 Fiscal de Obras .....3 :600$Q00
800$00&
O-ratificação para locomoção

O .Stt:1t r ) em creicio d Prefeito Municipal de
Curityba, (. rdta1 (10 L-Ludo do •l'aia.á, laz saber doe a
Camara Municipal decretou e eu saneciono a seguinte Lei
Art. iu — O quadro dOS funecionarios lflUUicipaes
e os respectivos vOicilneufos ficam assim organizados:

1

CÂMARA MUNICIPAL
Secretaijá
1 Io SeLretarjo ...
5:100$000
.......
1 . 2° Secretario
4:200$000
1 Areliivisfa ..........4 :400$000
1 Porteiro
......
2 :400$000
1 Cwt1110 ... ...
.......-1 :üo$

PREFEITURA MUNICIPAL

1 Secretario
.
1 1° Qffjjd............
1 20 Official

-

O

600$000
2:403$000
2:400$000
6 :240$0f,0
4:200$000
3:'600$000

$:600$000
6,240$00Q
4:800$000
12 .600$00.0
3,.6,00$000
1:500$000

Directoria Geral

LEI X-' 583
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Ti' esouvo e Contabilidade

l l p SoSarej l o . . .....
-1 - Director rf
Contador ........
1 Chefe de Secção .......
3 1°s Offic,iaes a Rs. 4:200$000 .
3. 20
1 Servente ...........

PRCY WITIIERS

Secretaria

2 :600$000
1:500$000

Prtero ........
1 Servente

tevagani-se as disposicãcs em contrario.

Gabinete do Prefeito
Gratifica(jj() a um official de Gabinete
1 Coictiiru 0 . .. .

27 --

Servente ...........

4:4G0$000
1.:500$000

Secção cio Tomfranea%to:
1 1 Official ..........
1 20 Official.........

4:200$000 3;600$000

Secção do Couíeucioso:
1 Advogado .........
1 2° Official ..........

4:800$000
.3 :600$009.

Limpeza Pub l ica e
1 1 uspector........3 :600*000
S00$000
Gratificação pala locomoção

4:400$000

3:000$0M
6-00$000

3 :600000

1 knxiliar de 1° classe ...
Gratificação para locomoção

AN

11:000$000
7:200$000
4:2,00$000
4:200$000

1 Auxiliar de 21° classe . ......2 :400$000
is'pecYw'ie de. -imhiitlos
1 inspector ........3 :600.000

r

29..__
Gratificação) para locomoção

800*000

2 Guardas a 2160$ .

. ..

4:400$000

Aferição de. Pesos a Meo1ida•s:
1 2° Offieiai aferidor ..........3 :6O0$00

:32Õ$OOO
.
.
Jardim e Praças:
I. Inspetor
. . . .
3:600$000
2. Guardas portões do P. Publico a 1 :8@@ $ 3:600$000
Officivas:
1 Mechanico ......
. .. . . .
2:400$OQO

Mercados

1 Adm.inirador
.. .. . . . 2':40000
............ . 1 :500$0Q
ervent.e
J.
M:tadouro

1 Medico...........
6 :00OQQO
2 Veterinarjos a 3:400$
6:800$000
Gratificação para locomoçãø, 600$ ead& um 1:2N$000
1 2 0 Official .......... .
3:600$000

6 Guadas mdnta,clos a 2:160* 12:960*000
Gratificação para locomoção,
480$000 a cada um ...........880$00e 15:840$000

Fiscalização

CeniterIo

-

...

.

1 Administrado.............3 :800$000
:20000,0

1 Ajudante ......2 :640$000
Gral ificação para locomoção
600$000

3:24,0$000

4 Guardas Fiscac.s da 1° classe a 2 :400$
8 Guardas Fiscaes de 2° classe a 2t:160$

9 :600$000
17:280$000

Fiscalização cio Rocio:
1 Fiscal Geral ....... 4 :000$000
Gratifieaçãp paia locomoção 1:200$000

5 :20O$000

6 Guacjas montados a 92:160$ 1.2 :960$000.
Gratificação para locomoção;
cada um 480$000 ..... 2 :880$000

5 :40$00€J

.1

li
4

Art. 20 - Os cargos constantes' deste quadro, que
não estiverem preenhid'os, 'só o serãd quando a necessictade do ser'iço o' exigir.
Art. 3° - O Advogado e o officiai do Contencioso
respectivamente,
c
terão, além dos 'vencimentos, 30 0 j 0 1091%
das multas que arrecadarem.
Art. ° .__. Os fiscaes e guardas fiscaes terão 50 01 0 das
multas que impuzérem e forem arrecadadas, com excepção
das que forem impostas por infracção dos artigos 73 e 1.22
cio Codigo de Posturas.
A.rt. 5° - Fica revogado o art. 2° da J.jCi n. 577 cia
26 de Agosto do corrente auno.
Art. (3° - Revogin-se as disposições em contrario.
Palacio da, Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do I'araá. em 28 de Dezembro de 1020.
PERCY WITHRS

in.fiammaveis o Eslatistca
1 Encarregado . . .....3 :G00$000
Gratificação para locomoção
500*000

.,.

.1. Administrador ...........4 :00000
1. Fiscal Geral . ..... 4:000$000
1 :20'0*0 0 5:200$<M0
GTatificação para 1oco1i3oç

Directoria de HygieRo

Fiscalização do Quadro Urbanb:
1 Fiscal Geral
..... 4 :000$000
Gratificação para locomoção 1:200$000

...

4::ioo$000

Publicada na Secretaria da. Prefeitura Municipal cia
(urityha, Capital do Estado cio Paraná, em 28 de Dexemb.ro ci 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

.
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O Substituto em exercicio do Prefeito -Municipal de
Curityba, Cipital do Estado do Paran, faz saber qíc a
€ai.ara Municipal decretou e eu saliceiouo a seguinte Lei
CAPITULO 1
Reccta
•

Art. 1 0 A reeeta do \1unieipio de Curityba, para
o exercício de 1921, é orçada em oitocentos e sesénta e
quatro coutcs de réis (Ra . 864:000$0O.0) e será formada
com o producto dos impostos, taxas e outras contribuições
aircac1ados no referido cxcrcieio, sob as seguintes rubricas
§ l o C'o'mmerco e officinas cio Quadro Urbano 250.:000$000
§ 2° Uornnierc jo e offieina do Rocio .. 35 :000$000
§ 3° Laidemios e emolumentos .....20 :000$000
§ 4° Imposto supplementar sobre casas de
bebidas . . . .. . . .
. . 10 :000$000
50
Fnda dos Mercados .........
§
7 :0D00O()
§ 6° Renda do Matadouro ........12.5 :000$000
§ 7 Aferição de pesas e medidas
. . . . 20:000$000
§ 8° Renda do Cémiterfo .........12 :000$000
§ 9 0 ..Fóros do Quadro Urhaino ......15 :000$00()
§ 100 Fóros do Rocio . ...... . . . 15 :000*000
§ 11° Frentes não ecliicaçlas .......20 :000$000
§. 2° Taxa sobre -caicam.ejjto ........70 :000$000
§ 13,° Matricula e- marcacéo, de vehiculos . . 3 :000$00íj
§ 14° Einolumeutõs nio :iuciuidos no § 30 .
2 :000$000
§ 150 Cobrança da ]Yivicla Activa . . . . 8,5:00,0$0()0
§ 160 Matricula de condlue-tores de vehiculos.
e carregadores . ........1 :000$000
§ 1.70 Mutricula dc . cães,
. ........
§ 180 Matricula de i'accas .........3 :500$000
§ 190 Àpproação de pautas e iicen'ças para
obras ........3 :000$000
§ .20P \(ensla de trrçios ..........10 :000$000
§ 21 1' Pian Las e croquis orneeidos .péla Direetia
. ....... .

§ 22° Muitas sobre impostos
.... . . . .
2.0:000$000
§. 2.3° Muitas por outras -infracções .
5:000$000
.
§ 24 0 imposto de. Viação ........ .
-3 :000$000
§ 25' Taxa de Limpeza Particular ....
30:000$00,9
§ 26 0 Renda eventual ...........20 :000$000
§ 27° Licenças a vendedores ambu1actes
15:000$000
§ 2.8° imposto de Publicidade ........12 :000$000
§ 290 Renda 'do Deposito de i'nfiann.naveis15:000$000
..
864 :oo4oÕo
Despesa
Art. 2° — A despesa do Municipio de Curity'ba, pala
o exercicio de 1921. é fixada em OItciee'nt 5 e sessenta, e
quatro contos de réis (Rs. 864:000$000) com -os serviços
a cargo da Camara Municipal e Prefeitura, de aocordo com
os § seguintes:
CAMA13A ]\' rJNT.CJPAL
§. 1 1 Secretaria
' 1° Secretario
'100*00O
.
1 2" Secretario
4:200$000
1 Archivista
4-1400$000
10°I° ele accorcl 0 com a
Lei n I, 322 ele 31-7-12
440$000 4 :840$000

1. Porteiro
1 Servente

.

2:400$000
1:500$000 18:040$000

§ 2° Expediente

Com esta verba

2. :000$oOb

§ 3 r, Alistamento e iosj,iesas eleitoracs

Com esta verba

1:000$000

§ 41 i-»)1pse]Itação

Com esta verba

3:600$000

32__.
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§ So . Eventuaes
Com esta,

§ lo

verba

2 :5OO$0O

PREFEITURA MUNICIPAL
§ 69 Prefeitura

12 :000$00

§ 80

50
600$000
2:400$000
2 :400$000. :):400$000

Com esta verba

Sccretariá

5:0M000
15:000$000

J 19° Publicacão de Actos Officiae

Com esta verba
§ 200 Restituição de buostos
Com esta verba

1 1 0 Offi.ia 4:200$000
1 2° Official,
J :600$000
2
1 Porteiro
1 Seiv°nte
1:500$000 18 :764$000
§9

0 das que forem apjlicadas por infracções do Co
digo de Postcras

§ 18° Epednte Geral

&1 Secietario
6:24:0$000
101° de aeeordo com a
Lei ri' 322 de 31-7-12 624$000 6:864$000

II

3:600$000
859$860
3:600$000
1:398$400
1:692$300
'3 :536$285
1:159$200
1:339$992 17 :186$37

§ 17° Porcentagens sobre multas

§ 7 ,, Gabinete cio Prefeito
G iatifieaç5o a um official de gabinete
1 Continuo
1 Chauficur

Pessoal inaetlo

1 2' Secretario da Camara
1 Ajudante de Engenheiro
1 Fiscal de Bonds
1 Aferidor
1 Fiscal
3 (inardas
1 Porteiro da Camara
1 Continuo

7:140$O0O

Subsidio ao Prefeito

7 --

15:000$000
3:000$000

21° Turos da Divida Consolidada
Com esta verba

82:551$182-

§ 22° Amortização da Divida Consolidada
Direciori«i do Thcsoro e Contabilidade

1 ]) : vector Tteoureiro 3:6-00$000
1 °j° Sobre a receita,
excepto OS § 5°, 60
e 8° (Lei ri° 430 de
11-1i-i914)
7 :180.$000 10:780$000
1 Contador
6:240$000
10°° de accordo com a
Lei ri, 322 de 31-7-12 624$000 6 :864$0.00

ir

§2

Com esta verba
0 Resgate de letra8

771:379$000

Com esta v erba

10:000$000

* 240

Remoção do Lixo e Limpeza da Cidade
Com esta verba

70:000$.000

§ 2 9 Obias Publicas

Coas esta verba

98:882$815

-- 38
§ 20° Conseraçíio 10 Caçamcnte

Com esta verba

-50:000$000

§ 27° Conservação de Jardins e Praças

Com esta verba

25 :OQOOOO

§ 280 Melhoramentos de Estradas e Ca mnhos

Com esta 1ePba

10:000$000

§ 29° A.uxihios e Subvenções

Aibergue Nocturno
Eseo!a Nocturna
Gotta de Leite
Maternidade cio Parauít
1411cu1dade de Eigenhara
Faculdade de 1)irnito

1:500$000
1:50Q$00,0
6:000$000
6:600$000
2:500$000
2 :500$000 20:600$090

§ 300 }Jvcntuaes

Com esta verba

10:000$000

§ 31° Eercids Findos

Com esta verba.

30:000$000
836 :860$'Ofl)

Cem os seivieos a argo da Camara
Com os serviços a cãrgo da Prefeitura

27140003
836:860$001,)
864:000$P0,3

CAi'ITTJro ir
'Disposições. Permanentes
Art. 1 0 - Para o exercicio de 1921, vigorará a tabe1la
d'e impostos que a esta acompanha, com a reclocção dc
25010 para os contribuintes que re.sdirem além do' rio 'Piis
sauna.

-

-- —39-Art. 2 _.FJea revogado o artigo 80 da Lei •n. 254 de
3 de Novembro de 1909.
Art. 30 - Fica o Prefeito autorizado a supprimir os
curcs jue vagarem e cuja conservação seja dispeisavel.
Art. 4 0 As Commissões de laneamento de impostos
e taxas sro constitiidas por funccionarios da Municipio.
§ ri.ico. A essas comimssões serão abonadas pOTc:e11ta.
gens de 1 01 ,'4o total arrecadado, para a do imposto de Commercio e Officinas cio Quadro Urbano: 5 ajO, para a do
imposto de Comnercio e Officinas do R.oco; 1O° 0 para a
do imposto cio Pirblicida.de 5 '°, para a da.. taxa de Limpeza. Particular; 5 °°, para a do imposto de frentes não
edificadas e 2 ° j ', para a da taxa de Calçamento.
Art. 5°
Fica revogado o § 2 0, letra a., do art.
da Lei a. 560, de 27 de Abril do. corrente anno
Art. 6° - Fica o Prefeito autorizado a pagar á Fedc.
ração Espirita do Paraná, pela verba Exercicios Findos,
a quanta de nOVO ' contos, trezentos e sessenta e seis mil e
otr:entos réis (Rs O :366$800), proveniente de subvei:ções conce.±ciás pela Carnara iWwiieipa]
Disposições Transitorias
Art.

1°
O exercicio financeiro de 1921, comeará em
i de Janeiro e terminará em 31 de Dezembro do mesmo
auno com r.m mez .addicional para a sua liquidação e ccicerramen.to.
•Art. 2° F'-ca, o Prefeito autorizado a abrir no correr do cxercic0 os creciitos extraor.dinarios, que se tornarem precisos ao.s § 1, 10 e 300 do art. 2° cio Capitulo 1 e supP]ementares ao § 25 0 cio mesmo artigo.
(10

Palae.io íia Prefeitura i\Iuniciiai cio Curity ba. Capita'
Eatido do Paraná. em 28 de Dezembro de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
('ui1ybn, Capital d.o Estado cio Paraná, em 28 de 1)eze111bro de 1920.
Clo Crdejr&
Secretario

4.
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11 d t1i Illhi)iStiS 11i1 a 121
H l, 2°, 4 0 e 270
A,

• Imposto de Commercio e Officinas, imposto supplementar sobre casas de b3bidas e licenças a vendedores ambulantes
A
1 ..\megue cio coche v p rd. cU 1' classe, ]ireua
iniposto 30110111
2 1.deni, idem de 2 classe, licença
inpoStu aii.:UaI
3 1 ileni, idem do Rocio. licenca,
hlUill
1 lnpv4to
4 Ageiu ci agent, de bilhetes cio lote.i.s de
fóra cio Estado, 1 irena
1 ihlpOStU anni'aI
5 Age::eia cio loteii.hs do Etii(lO, licença
1 iii1i(»ti a.: IIiOII
ti Agc-neia de (.il1]ailih a de Seguros de Vida
eu (lii fu'c i , licença
a ) A (1e tiver capital S-1perior a 4.000 :000$000
!imposto ano' aI
b) A que tiver cipital i.: fel0:' a 4.009 :000$009
• 1 uipcstu :110111:11
7 Aencia de companhia de seguros de vicia e
de fogo, 1icena
1 011)051:0 :10101 ii
Icleni, i:leni, :ileni de Companhia ou Soemd ad' inuti'as. licença
A Colo. 11111 011 deIs sortejes ni.msae, imposto
ano na 1.
b) ('o:n nia 's de cloi-j srtei('s IIICIISOCS, imposto
au 1100
9 Agentes ou rejircseiitant.es de Bancos Nacio
naes e Estrangeii'es, 1 Ecena
llflj)0SiO aunual

125$OUP
i00$U[)0
50$000
20900
490$03)
1 50$000
2a00°0
200$000
600tf'OOO
400$000
200$000
(iOD$000
100*000
.300$000
600$000
l00$003
200$000

•

ti

--
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10 Agente de casas eOfli!1:rc.iac4 do J.'iz 011 dó
Estr:iuge.r O, (pie oiïerec'er 11)ei'CaclQri»,l p01'
amostras, cstahc.iecjclo cm casa particulaa',
hoteis o:' com cscriptor:o, licença,
Imposto aiinuai
11. Agente cio vapores. 1 iceiça
Imposto inmuacl
12 Alfaia tarja com ve:iicla de fazendas de 1
classe, licença
imposto annual
13 Ideia, idem cio 2" classe, licença
lniposto annual
. 4 .1 ciem, icleni de •3 classe, licença,
imposto aiinuai
15 Icicui. sem vencl:i de fazendas de r ciasse,
licença
imposto annua.i
16 iclem, idem, idem de 2° classe, iic&nca.
Imposto annual
17 Amolador com rebolo, licença.
Imposto aoinal
IS Arda (nua extrahir e vender dentro OU fo-r:l ' do Rocio), imposto annual
19' Artigos de eaiimava, casas em que forem vendido; por atacado, licença
20 Idem, ide.nc cOsas ou mercadores ambulantes
(durante os tres dias cio carnaval) licença.
21. l.de:n para photugi-aphos (casas em que se
vendam), licença
Imposto aunual
22 Arreios (officiini de concertos de) dc 1° classe,. licença
Imposto annual
23 ideia, ideni cio 2 classe, licença,
imp'osto aunual

200$000
300$000
150$000
2-0O$000
150$000
400$000
i00$000
300$000
80$000
150$000
80$000
100$000
50$000
40$000
30$00&
30$000
20$000
1.00$000
30$000
100$000
150$00l)
,0,$000
100$000
40$000
-0$0u0

B
1 Baile ii i:hantasia, n5o sendo gratuito, para
os 3 dias cio Carnaval, licença
2 Bailes publieos, no sendo gratoitos, cada
um, licença

80$000
50$000

AÁ >11

-Banco

nka bancaria, e

aca de õeõ

nacianaes ou estrarlgei:l'os,
licença
500$000
Imposto anrival
1.:20,0$0.30
4 Bancos Naeonaes ou Estrangeiros (agentes
de) (ver agentes de Bancos)
Banha, refinaco ou fabrica de, licença
150$OÍX)
imposto annu ai
200$000
6 Idem (deposito de), licença
50$0O0
Imposto ana a ai
100$000
7 Barbeiros com pevfamaras e niiiclem.s, licença 123$003
200$000
:rii1ost.o annuai
90000
8 Idem sem perfumanas, de iP classe, licença
90$000
Imposto arinual
9 idem, iclein de 2 classe, licenva
60$00i)
Imposto annual
60.$000
10 Idem, idem de 3 a .&asse, ]icenca
40$000
lia posto ana i:i al
4000'i
11 Bebidas (agentes de fabricas de fóra do Estado), licença
200$000
llmposto annoal
500$000
19 Bilhar, licença
100$000
Por bilhar, imposto annuai
6 0$0 00
13 Bilhetes de loterias, vendedores por conta ou
no das agencias, mensalmente
Z0$000
14 Botequim, casa de pato Ou restaurani:, de 1.'
classe, licença
200$000
Imposto aunnal
200$000
15 ideni, idem de 2 classe, licença
150$000
imposto ana nal
150$00()
16 Ideia, ideia de 3 classe, licença
90$000
imosto aunual
1.00$00()
17 Ideni, iciem de 4" classe, licença
50$000
Imposto animal
60$000
18 Botequim, juato aos circos ou outros estabelecimentos de diversões publicas, por me;
*
adiantaclaniente
50$000
1. Brigas de galio, fóra do renhideiro, licença
por dia
ios000
20 Brinquedos (casa de) licença
200$000
Imposto annual.
250$000
21. ]3r : :.-quedos de papel (loja de) licença
80$000
Imposto auiauall
100$000

À
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C
1 (:blj, iienca
50$000
imposto annuai
80$OOt)
2 Carpintaria a vapor ou a electricidade, i
classe, licença,
200$000
Imposto aunual
250$001)
3 Idem, ideia, de 21, classe, licença
100$000
Imposto an.nual
125$000
4 Carpinteiro (officina de) licença
60$000
imposto annual
40*000
5 Casa de conimissões, licença
200$000
Imposto annuai
250$000
6 :Ideiii especiaes em calçados e chapéus, licença 200$000
De i classe, imposto animal
500$003
De 2' classe, 'imposto amnial
250$000
7 ideia, idem, somente de calçados, licença
200$003
De 1" classe imposto aunual
250$000
De 2" classe, imposto animal
150$00()
8 Ideni. ideia de chapéos, licença
200$000
De 1 casse, imposto annual
250$000
l)c 2a classe, imposto aanuai
150$000
9 ideia de louças e ferragens. licença
200$000
De 1" classe, imposto aainual
600$000
De 21 Casse, imposto annual
300$000
1.0 ideia, de louça nacional, liceiica
:ioos000
Imposto anrivai
200$000
11 Idem que forneça comida para fóra, de r
classe, licença
100$000
Imposto animal
120$00
1,2 ldem, ideia, ideia, de 2 classe, licença
50$000
Imposto annual
8O$Q00
13 Ideia, ideia, idem, de 3" classe, licença
40$000
I.1il.posto annuai
40$000
14 Idem, em que se vendam fàzendas, chapéos,
calçados, ferragens, seccos e molhados e outros semelhantes juntos ou separadamente,'
em grosso ou por atacado em grande escala.,
11se cspeciaj, licença.
800$000
Imposto annuai
3:000$000
15 ideia, ideia, ideia, ideia. de 1" classe, licença 650$000
Imposto annua.l
2:400$000.

- 44
600$000
16 Idem, ideni, idem, idem d' 2 classe. licença.
1
:QO0$O00
Imposto mmual
500$000
17 idem, idem, idem, idem de 3' classe, licença
1:200$00-0
Imposto anutial
300$000
IS Idem, idem, idem, idem de 4" classe, liceuça
800$000
iiirposto tilimial
200$l00
1.9 idem, idem, idem, iclem de 5" classe, licença
400000
.
Imposto aiulua]
1.00$000
20 Idem, idem, dem, idem ele 6" clame, licença
3{)0$000
Imposto ainival
80$000
21 Ideni, icfem, idem, idem de 7" classe, licença
120$000
ImÏosl;o a.mual.
500$030
22 ('asa de penhores e descontos, licença
800$000
i:11 ]. ) oso aimnal
23 idem. onde se venderem drogas e preparados
200$000
meclieiriaes, licença
.
250$000
Imposto anunal
200$000
Idem
de
maehivas
para
inclustriaes,
1iceça
21.
250$000
.
Imposto animal
150$000
25 [dem de niachinas de costura, licença
250$000
Inipost;o tuinual
2 1G-Casas com venda de bebidas alcoolicas em
1.00$000
consnmu no balc5o, aunralmente
2ï [Cem colo venda d bebidas em garrafas ciSo
50$000
cc .smidas na balcão, annuaimentc
23 Icleni, cujo ramo dc negoc consiste em joias,
o1)I'a5 de prata. e ouro, e repedras ieco
300$000
lcg:ius, licença
500$000
De 1." clase, imposto amival .
400$000
De 2" ('lasse, imposto animal
0 Idem com salão para baile, embora perteicente a soe:edade mi elub, 1" classe, imposto
100$000
animal.
50$000.
:lcicni de 2" classe, imposto annual
60$006
30 (' asas dc banho, iicene.a,
125$000
De 1" classe, imposto annuai
70000
aimual
im
De 2a classe, posto
:i Idein, cspeciaes de fructas, de 1" classe, ]iccnça 100$000
150$000
Imposto an tua]
50$000
32 idem, idem, de 2' classe, licença
60$000
.
.
inposlo animal

--

1

45

33 idem com venda de bebidas para serem consumidas no balc.o, quando forem de classe'
fu ferior ou botequim, aunualmente
50$000
04 Ideal
que se vejidam. artigos para carna: vai (N-ei, artigos de carnaval)
35 Idem em que se vendam flores naturaes, plantas ou sementes, licença
'lOO$OOO
imposto annnal
200$000
36 icteni, mi agente cine venda automoveis, licença
200$000
Imposto amiuual
300$000
.
37 Idem, que vendam artigos nora aiitomoveis,
cspeeal. licença
100$000
l,mposlo artnual
200$000
38 Idcmn iiin1ea a cntr0 ramo ele negocio, licença. I00$000
lil) posi o au 111101
.
200$000
33 Tdeai cm qti e se vendam moveis novos ou usados, licença
.
2O0$00
a) 1)e ]ti case, imposto amTnnal
350*000
b) De 2" classe, imposto aunual
250$000
e) De 3' classe, imposto annual
200$000
40 [rieni de sorvetes ou refrescos, licença
50$000
Imposto annual
.
_
80$000
41 iclem de queijos ou depositos dos mesmos,
bcenea
.
50$000
Imposto atmmi1lal
80$00)
4i Idem em qt:c se venda café em chicaras, licença 1.00$009
De 1' classe, imposto annual
.
200$000
De 2" imposto
cassc.
animal
150$000
Dc 3" classe, imposto animal
100$0Y)
40 filem ('111 que se yendam dgarros, charutos e
outros artEgas itara, fumantes, de 1." classe,
licença
.__
150$090
1 fliposto amarai
1,50$000
.1! idem, idc::m de 2 casse, lEeença
100$030
imposto a.iinnn 1
.
100$000
4 Jdc, dita de :' c'a3.se, licença
õO$Odfl
ininosto air: 'ai
_
. 500Ü0
46 idem cm T.!e so vendam bombons, licença
100$000
1 in;'cst, a:mt:'ul
120*330

J
47 Idem de compra e venda de livros usados,
50$000
licença
80$000
Imposto annual
48 Idem em que se vci.dain artefactos de madei100$000
ia, licença
100$000
Imposto annual
(of.ficina
ciè)
de
i
49 Cocertos
de caçaclos
n
G0$000
c' asse, licença
80$000
Imposto anniial
40$000
50 Tdom, idem, de 2" classe, licença
40$000
Imposto aiinual
51 Cerveja entrada de outro Muriicipio ou Esta500$000
do, licença para vendei, aunualmente
52 Clapéos de sól ou de cabeça (officina de con50$003
cortar), liença
50D0!)
Imnc'sto aunual
6$000
53 Cnemaiographo, por espectaculo
8$000
54 lIdem, com variedade
55Cfrcos, coretos, ele., alpguel de terreno Municipa oi logradouro para suas eiEfcações,
$303
por metro quadrado
56 Club que tiver bilhar ou botequim ou restau20Ü.000
rant, licença
200$000
Imposto anual
57 lclem que tiver jogos e cobrar baratos, por
200$000
trimestre, adianta.dajnente
ioo$oOO
58 Caldrire.iros, licença
125$000
Imposto aunual
59 Cocheiras particulares no Quadro Urbano, im50$000
posto annilal
60 lilem, idem fóra .d 0 Quadro Urba'.io, imposto
20$000
annual
Si Idem, ou estrebaria. que receba aTiimaes a trato
100$000
Dentro do Qiadro Urbano, amualniente
50$000
Fóra do Quadro Urbano, annualmerite,
62 ('ompahia lv.rica ou de operetas, cada es60$000
es ectaeulo
63 idem ciramatica ou de concertos, cada espe50$000
etaculo
64 Idem de qualquer especie não especificada,
125$Oi)0
para espeetaculo p:iblico, Leença
60$0Q0
• Csd espeetaeulo
O

-J

65. Idem tauromachica, licença
Cada funcção
66 Confeitarias de ia classe, licença
Imposto annual
67. Idem de 2 classe, licença
Imposto annual
68 Idem de 3a classe, licença
Imposto annual
69 1-d'em semmeuda de liquidos espirituosos,
licença
Imposto annua1
70 Cooperativas industriaes, licença
Imposto aunual
71 Corrector, licença
Imposto anaival
•72 'Corridas de cavalio fóra do Prado, por dia
7.3 Corturne de
classe, -licença
iimposto ali nual
74 Idein de 2" classe,: Jicena
iinp osto au u ual
75 idem 4e -3' classe, licença
imposto annual
D
1 Dentista, licença
iLrnposto arnnual
2 Deposito de cal ou outros matei'ises de cons
trucçTco, licença
De ] a classe, imposto annual
De 2* classe, imposto annual
3 Idem, ou casa para venda de lenha ou outro
combustivel, licença
imposto annual
4 Idem de farinha de trigo, centeio, farell 0 ou
outros cercaes, productos do Municipio, licença
Imposto arinual
5 Idemn de fabrica de trigo de Ia classe, licença
Imposto annual
6 Idem, idem, idem de 2* classe, licença
Imposto annual,
7- Iclem de herva matte de 1* classe, licença
Imposto '1111111,R1

500$000
500$000
ao0$000
-600$000
-200$000
400O00
150$000
300$000
100$.000
80$000
200$000
400$000
200$000
300$000
50$00-0
300$000
300$000
o0$000
200$000
i50$000
150$000
200$000
200$000
200$000
200$000
150$000
6O$000
40$000
i00$000
i00$000
200$000
4-00$000
200$000
200$000
500$000
eo$000

r.

-- 4 -8 Idem, idem, idem de 2 classe, licença
Imposto annual
9 Idem de xarque, licença
Imposto .ai'inual
10 Idem de madeita, licença
De i classe, imposto annual
De 2" classe, imposto amaual
ii Despachantes, imposto aunual
12 Drogarias, licença
Imposto annual

400$000
600$000
100$000
;l00$000
200$000
400$000
200$000
50$000
200$b00
500$000

E
1 Elcetricidacle (vencia de objectos de), licença 1,50$000
250$000
.
Imposto annual
100$000
2 Empreiteiros de obras, licença,
200$000
Imposto annual
3 'EA niprezas ou Conjpaiihias iu .dustriaes que
funccionarem na Capital e que estiverem sujeitas às disposiç5es de Leis ou contractos,
pagarSo 2 0 ° sobre o capital
70$000
4 Encadernação (officina de) licença
i.50$000
Imposto aii':mal
200$000
5 Engenho de serra, a agua, vapor etc., licenca4;00$000
De i classe, imposto animal
300$000
De 2' elas, imposto armnual
20$000
6 Engraxate, licença
5$OO-Q
Cada cadeira, imposto aimnua
7 Escriptorio de companhia, empreza industrial
300$000
ou m ercauti] , iw eu ça
300$00o
classe,
imposto
animal
De 1"
200$000
De 2" classe, imposto anuhmal
8 Iclemn de engenheiro, architecto, agrimensor,
advogado, solicitador, eseriviío, inclusive o de
eanunentos e ecclesastico, medico e guarda
100$000
livros, licença
100 $ 000
hflpostc) a-nnuai
O Espeetaculo, concerto, etc., sem ser por companhia, mas cio qual sejam auferidos lucros,
50$000
licença
C, ada espectacul.

4 -1.€ Estabulos ou cocheira
de vaecãr, para
da de leite, licença
Imposto annual
ii Estofador (officina de), licença
Imposto anmiai
F

50$000

60$000
60$000
100$000

1 Fabrica de aguas gazozas, seltz, gelo, de 1
classe, liceaça
300$000
Imposto anu ual
400$000
2 icieni, idem, idem de 2" classe, licença
200$000
Imposto an nual
250$000
3 iclem, idem, idem de 3' classe, licença
1;30$000
Imposto aunual
200$000
4 idem de ataduras, licença
loosoot)
Imposto aunimal
• 80$000
5 Idem de barrciis d 1" classe, licença
100$000
Imposto au nual
150$000
6 idem de 2" classe, licença
60$000
Lmposto aunual'
60$000
7 Idem de 3" classe, licença
20$000
Imposto annual
25$000
8 Idem de bebidas artiieiaes ou licores, de '
classe, licença
• 600$000
Imposto animal
1 :200$0t))
9 Idem, idem, idem, de 2" classe licença
4,00$000
imposto aunual
800$o00
10 ideni, iclein, icieni de 3" classe, licc,mca
300$000
imposto ann ual
(iOO$000
ii Icleni, idem-de beneficiar lmei'a mattc. de 1"
classe, licença
500$000
imposto annual
1:700$000
12 Idem, idem, icem, de 2" classe. ]iccn,
400$000
Inposto animal
1.:300$000
13 Idem, idem, idem de 3" classe, licença
300$00)
imposto annua].
1:000$000
14 10cm de biscoutos, Jicença
100$000
imposto animal
200$000
15 10cm de brinquedos, iicenea
150$000
Lnposto au nuai
250$000
161dem de cadeiras (italianas), licença
50$000
Imposto amaual
20$000

7 Idem de calçados, a. vapor ou por outro meio
mechanico, licença
250$000
Imposto animal
.
500$000
18 Ideni de camas de ferro, licença
a50$000
Imposto a'n.nual
200$000
19 Idem de cabos de vassouras, licença
150$000
Imposto annuai
1-50$00
20 Idem de carameilos, de 1 classe, licença
100$000
Imposto annual
150$000
21 Idem, idem de 2" classe, ]iceuca
70$000
Imposto aruival
100$000
22 Ideni de carros de passeio, licença
150$000
Imposto annuaI
200$000
23 Idem de carroças ou carrinhos, licença
60$000
Imposto aunual
.
80$000
24 Idem de cerveja. de 1" classe, ]ieençá
800$003
Imposto annua.l
1:200$000
.
25 Idem, idem de 2' classe, licença
500$000
Imposto ar)nual
.
800$000
26 Idem, idem de 3" classe, licença
300$00()
Imposto annua.l
500*000
27 Idem de chapéos de 1" classe, licença
250$000
Imposto annual
200$000
28 Idem,. idem de 2" classe, licença
200$000
Imposto annual
.
150$000
29 :1.dem, idem para senhoras de 11" classe, licença 1-50$000
Imposto annual
200$000
30 14cm, idem de 2" classe, licença
150$000
Imposto annual
150$000
31 14cm de chapéos de sol ou deposito .de, licença 150$000
Imposto annual
200$000
32 Idem de cestas de vime e semelhantes, licena 50$000
Imposto aunual
80$000
33 Idem de charutos ou cigarros que venderem
preparados de fora, de 1" classe, licença
200$000
Imposto annual
4I00$000
34 Idem, idem, idem de 2" classe, licença
150$000
Imposto aunual
. 300$000
35 Idem, idem que não venderem prparados
de fór, licença
150$000'
Imposto aunual de 1" classe,
200$000
Imposto anisual de 2 a classe
150$000
:

--5i-36 Idem, de ciiocolate, licença
100*000
• Imposto aunual
150$000
37 14cm de co]ches ou acolchoados, licença
100*000
• Imposto, annual
150$000
38 Idem de coila, licença
.
80$000
Jinposto annual
100$000
39'Idern de cordas,:licença
40$00()
Itilposto annual
.
60$000
40 •Ldem de fitas, licença
150$000
Imposto annual
200*000
41 Idem da flores, licençaos000
Imposto arnival
50$000
42 Hem' de fogos artificiaes, licença
150$000
Imposto annuai
00$000
43 14cm de fumo (desfiar), licença
100$000
Imposto nn'nual
200$000
44 Idem de gravatas e espartilhos, licença
150$00()
Imposto annual
200$000
45 Idem .de ladrilhos, licença
100$000
Imposto annual
150$000
46 14cm de louças ou objectos, de barro, licença 150$000
Imposto annual
200$000
4. 7 Idem de latas ou baldes de 1" classe, licença
150$000
Imposto aunual
250*000
48- 14cm, idem, dem de 2" classe, licença.
100$000
Imposto annual
150$000
49 Idemn de linguiças, licença
i00000
Imposto aunual
100$000
50 14cm; de massas, licença
125$000
De 1" classe, imposto amival
200$000
De 2" classe, imposto annuai
150$000
51 Idem de meias ou de tecidos de nialhn, licença 100000
imposto annuai
200$300
52 Idein, de mobilias de vime, de. 1" classe, licença 100$'300
Imposto annual
150*000
53 Idem, idem de 2" classe, licença
6,0$000
Imposto annual
60$000
54 Idem de molduras para quadros, de r classe
licença
100$000
Imposto annual
200$000
idem, idem de 2" classe, licença
80$000
Imposto a'nnual
•.
••.. 100$000

-et.,
6 Idem de moveis a vapor, electricich
de i classe, licença
OO$O0
300$000
Imposto annual
57 Idem, idem, idem, de 2' classe, licença
1508000
Imposto ammai
OO$000
58 Ldm, idem, idem de 3" classe, licença
1008000
Imposto amival
120$000
59 idem, idem, idem de 4' classe, l.ieça
80$000
Imposto annual
808000
60 14cm de palhões, licença
150$900
Imposto annual
200$000
61 Idem de papel, licença
200$00
Imposto annuai
200$000
62 Idem de piano, licença
1508000
imposto animal
300$000
80$000
63 idem de picar lenha, licença
Imposto annuai
125$000
600$000
64 Idem de phosphoro de la classe, 1i3ença
Imposto nnuai
1:300$000
65 Idem, idem de 2' classe, licença
500$000
imposto annuai
7008000
66 Idem, idem. de 3" classe, licença
400$000
Imposto aiinual
400$000
67 Idem de placas ou objectos esmaltados, licença 80$000
Imposto aunual
100$000
68 Idem de pregos, licença
100$000
De ia classe, imposto annual
400$000
De 2" classe, imposto amival
250$000
200$000
69 Ideni de sabão e velas de 1" classe, licença
Imposto animal
400$000
70 Idem, idem, idem de 2." classe, licença
150$000
imposto aunual
300$000
71. Idem, idem, idem -de 3•a elase, licença
100$000
Imposto annual
200$00'0
72 Iclem de saceos de aniagem, licença
200$000
Imposto animal
300$000
73 Idem de saccos de papel, licença
308000
Imposto animal
30$000
74 Ideiti de seilins e arreios, de 1." classe, licença 200$000
Imposto annual
500$000
75 Ns.im, ilena, idem de 2 cla*s, lieiça

1t*It

-

limposto annual
7 idem, idem, ideni de 3" classe, licença
Imposto .annual
17 Idem de tecidos, de 1." ilasse, liesi,ca
Imposto annual
78 Idem, idem de 2 a classe, licença
Imposto aunual
79 Idem, idem de 3•a classe, licença
Imposto annual
80 Idem de tijolos e telhas, movidas a vapsr u
a agua, licença
Imposto annual
Si Idem, idem, idem por outro qualquer systema, de ia classe, licença
Imposto annual
S Idem, ideni idem de 2a classe, licença
Imposto anun ai
83 Idem, idein, idem de 3' classe, licença
Imposto animal
84 Idem, de torrar e moer café, de Ia classe, licença
Imposto aimual
85 Idem, idem de 2e classe, licença
Imposto animal
86 Idem, idem, de 3" classe, licença
Imposto aninual
87 Idem de
de vassouras e escovas, licença
Imposto annual
88 Idem de vidros, licença
Imposto animal
89 Idem de vinagre, licença
Imposto annuai
80 Forragem (deposito de) licença
Imposto animal
91 Ferreiro ou ferrador, de in classe, lieemca
Imposto a ninual
92 Idem., idem de 2 classe, licença
Imjosto animal
93 Idem, idem de 3 classe, licemça
Ipste amaianal

30$00ø
50$000
100$000
500$000
6008000
300$0$0
400$000
200$000
300$OflO
200$000
400$000
100$000
200$000
80$000
i00$000
50$000
50$000
125$000
2,00$000
80$000
125$000
60$000
i00$000
60$000
.100$0'30
200$000
200$0OO
i25$000
250$000
iOO$000
100$000
S0$000
100$000
50$000
60$000
2I$00

- 54 94 Fundição a vapor, licença
De 1 classe, imposto arinual
De 2 clnsse, imposto annual
De 3 classe, imposto asmial
95 Funileiro, de 1 classe, licença
Imposto a.nnuai
96 Idem de 2a classe, licença
imposto annaal
G
1 Garaparia, licença
Imposto annual
2 Garagem de automoveis, licença
Imposto annnal
H
1 hotel de r classe, licença
Imposto annual
2 Hem de 2 1 ('1.ase, licença
Imposto annual
3 Tdem de 3 ,1 classe licença
Importo annual
4 Id-em de 4' classe, licença
imos'o animal

400$000
1:100$000
700$000
250$000
80$000
130$000
50$000
70*000
60$000
60$000
300$000
150$000
300$00()
500$000
200*000

350$000
i00$000
150$000
80*000
i00$000

1

1 Imagens ou estatuas (vendedores de), hcença 50*000
60$00,3
Imposto annual
2 InstrnhnAutos, (offi.cinas de concertos), ;li50$000
cença
Imposto aunnal
100$000
3.
1 Jogo de bolas no Quadro Urbano, sem nda
de poules,. licença
T1POst0 animal
2 Idem, idem no Rocio, licença
Imp osto annual
3 .Jornaê ou revistas e livros (vendedores de)
licenca
Imposto annual
L
1 Latoeiro, (offi&na de), licença

100$000
100$000
50$000
20$00')
20$00')
30*000
40$000

--

-

Imposto a'nnual
2 Lavanderia a vapor, licença
Imposto aunual
3 Leilão de qualquer especie, cada uni
4 Leiloeiro, licença
Imposto animal
5 Lima (officina de), kcença
Imposto annual
6 Limpador de chaminés, empreza ou não, licc-uça
Imposto ann uni
7 L. ithographia de P classe, licença
Imposto ai:nuat
8 Idem de
de 21 classe, licença
iflhI)OStO iwnuàl
9 Livraria de 1 classe, licença
Imposto ai:nual
10 idem dc 21 c.'a.sse, licenea
Imposto annual
ii Leiteria de .' classe, licença
Imposto arnual
12 Idem de 2i' classe, licença
Imposto ann:ial

50*000
80$000
120$00')
20$000
100$000
250$000
50*000
60$000
25$00')
15$00')
200$000
400$00')
200$00')
300*000
150$00')
200$000
100*000
200*000
111.00$000
150$000
50*000
70$000

M
1 Marcenaria a vapor (vide fabrica de moveis)
2 Marmorista ou est.atuario, licença
80$000
Imposto aurmual
150$000
3 Mascate que vender ou trocar imagens
Imposto annual
125000
4 idem de objectos de folha e ferro biido
Imposto animal
100$00t)
5 Idem de fazendas, armarinhos, perfumarias,
caçados e seus sem&hantes, só, com ama caixa
Imposta aunual
800$000
6 Idem,
idem, idem com cargueiro, carrinho011
companheiro
Imposto annal
1:300$000
7
u inn ine vender quadros e pequenos objectos
itpoo anuual
125$00')

- 56 --
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8 \lellsagcirus 011 rapidos (Enprcza de), licença,
im posto au nual
O Mobilias (officna de concertar oi ejiverniar), licença
imposto ainival
1.0 Modista (offieiria de) ia classe, licença,
imposto aiintial
Idem de 2a classe, licença
Imposto animal
12 Idem 1e 3 ,1 classe, licença.
TaIPOStO aiinual
13 Moinho de assucar, licença
Imposto annual
14 ldeni de cereaes, licença
Imposto annual
15 Ideia, idem a vapor, licença
imposto aiini:iai
16 Idem de sai, licença
1 mp(St0 ainual
1.7 idem n5o clasificac1cs, de 1' classe, liceuca
Imposto annual
18 Idem, idem de 2 classe, licença
.1 mpogto animal
19 Musica (banda ambulante de), licença
20 JOem (casa especial de), licença
De 1' casse, imposto aunual
De 2 classe, imposto aunual
21: Madeira (off.icina de beneficiar), ]iceça
imposto aimual
22 Mecianieo (officina especial), de 1 classe,
licença
Imposto aunual
23 Idem, idem, idem de 2' classe, licença
Imposto aunual
O

fl

80$000
125$000
50$00')
G0$000
100$00')
200$000
80$') DO
150*000
.5.0$000
1.00*000
100$00')
200*00
60$000
100$.000
i00$000
150$000
100$00')
200*000
100$00')
200$00')
80*000
l.50$000
1.00*000
i00$000
250$00')
200$000
150$000
180$000
i.001000
100$00')
50*000
60$00')

1. Ourives que trabalhar em ouro, prata e concertos, de ia classe, licença
80$00')
Imposto animal
130*000
2 10cm, ideni, idem de 2' c l asse, Ecença
S0$000
Imposto annual
200*000

1 Padaria de P classe, licença
150$00')
Imposto animal
200$000
2 Padaria -de 2a classe, licença
80$00')
Imposto aiinual
100$000
3 10cm de 3" classe, (no Rdcio), licença
50*000
Imposto annua1
.
50$000
4 Papelaria, licença
100$00')
Imposto animal
200$00')
5 Parteira
Imposto aiinual
50*000
6 Pedra de cantaria (mercador de), imposto
annu ai
80*000
7 Pedra (mercador de), imposto annual
50$000
8 Peixe (mercador de), licença
20*000
Imposto mensal
10$000
9 Idem, (deposito de ou casa de) licença
i00$000
Imposto animal
100$000
10 Permumarià. (casa especial de), licença
200$000
Imposto a,nnual
200$00')
11 i'harmacia de 1. cLasse licença
200$000
Imposto aunual
600*000
14 Idem lio.moepath ica licença
80$00')
Im p osto annual
400*000
13 idem de 3,1 classe, licença.
100$00')
imposto annual
25 0$00 O
4 10cm homoepathica., licença
80$000
imposto anu ual
150$00')
15 PI, otographia de 1" classe, licença
150*000
Imposto animal
250.s000
16 idem de 2 classe, licença
i00$000
Imposto animal
125$000
17 Pintores, licença
50$Oíh')
Imposto annual
50*000
iSProductos chimicos, aciclos, saes, não compreheuden cio productos medicinaes, licença
100$000
imposto animal
80$000
19 Peasão (casa de ), de i c.las, licenca
200$000
Imposto annual
300$Ooo
Vendendo bebidas mais 50 OO

20 Idem, idem de 2!a classe, i:icenca,
Imposto annual
Vendendo bebidas mais 40 Ojo
2 Idem, idem, de 30 classe, licença
Imposto, anmial
Veadendo bebidas mais 25 oo
-

iso$oÕo
200$000
80$000
80$000

Q

1 Queijos (vide casas ou depositôs de)

2 Idem, mercador, licença mensal

15$000

R
1 Refinação de assucar, ]ice,-iça
200$000
Imposto annual
3000000
2 Refinação de sal, licença
1000000
Imposto animal
1.50$000
3 Refrescos ou sorvetës (vide casa de)
4 Relogio (mercador ou concertador de) (vide
ourives)
5 Renhideiro ou estabelecimento para buga de
gailos, licença
200$000
Imposto annual
300$000
6 Representações (vide escriptorio de coniaanhias etc.)
7 Roupas feitas (mercador de) (vi(le vendedores ambulantes)
8 Realejos ou outros instrumentos tocando nas
ruas, estradas e casas e dos quaes sejam auferidos lucros, licença
500000
s
1. Saibro (para extrahir dentro do Rocio, em
terrenos não aforados, para fim commercial)
licença annual
2 Idem' idem aforado ou mercador de saibro
Imposto amival
3 Salsicharia, licença
Imposto arinual
4 Sapataria de 1' classe, licen
Imposto anrnrual

ioos000
25$000
iO0$000
150$000
200$000
300$000

-5-5 idem de 2" classe, licença
Imposto .annual
6 idein de 3' classe, licença
Imposto annual
7 Idem de 4,1 classe, licença
Imposto arinual
8 Serralheiro ou ajustador, licença
Imposto aunual
9 Sirgueiro (officina de), licença
Imposto annual
10 Soldador (officina d.e) licença
Imposto animal
i Idem, ambulante, licença
Imposto annual

1 50$090
2 50$O(JC)
1000000
200$000
(;OSGoo
60$000
60$000
60000
OuU0
1Ü0oti0
40$000
50$000
200000

T
1 Tanoeiro, licença
Imposto annual
2 Taverna de 1" classe, licença
imposto annual
Idem de 2' classe, licença
Imposto annual
4 Tintureiro licenca
a) de 1° classe, imposto annual
b) de 2 classe, imposto annual
e) de 30 classe, imposto annual
5 Typographia com officina de encadernação
oupal1tação, etc., de i a classe, licença
Imposto annuaJ.
6 Idem de 20 classe, licença
Imposto annual
7 Torneiro, licenca,
Imposto anunal
v
1 Velodroino, frontões, kerniessé.s, tiro ao alvo,
parques, ou outros estabelecimentos onde se
vendam poules de jogos permittidos por lei.
licença
Imposto annua}.
2 Vendedores ambulantes, mascates (vide mascates).

30$000
300000
60$000
80$000
30$000
500000
100$000
aso$000
100$000
70$000
200${M
300$OOo
i00$000
200$OQo
30$000
303Ü0

5000000
400$000

--60-
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3 V cndedorcs
ambulantes de generos de I a necessidade, que conduzirem os generos eu carrocinha, ou a iima es, por trimestre adiantaciaimen te
30$000
4 Idem, idem, idem que conduzirem os generos
em cestas, Saccos, etc., por trimestre adiantadamente
15$000
5 Idem, de doces, fructas, cigarros e phosphoros, licença
40$000
Imposto por semestre
60$000
6 Idem, junto aos circos, theatios. etc., moasalmente
l0000
7 Idem , de roupas feitas e outros artefactos sepelas ruas ou cim l(, cal determinado, licemça mensal
125$000
8 idem de joias em bolsas, caixas, etc., licença mensal
125$00,)
9 idem de sorvetes ou refrescos, por semestre
30$000
10 Idem de bilhetes de loterias (vide bilhetes de
loterias)
11 Vidraceiro, licença
50$000
imposto annual
60$Ouo
12 Vinhos (vide fabrica de bebidas)
X
1 Xarcjne (vicie deposito de)
2 Xarqueada, licença
Imposto a.nnual
NOTA: -- Todos os impostos que nào estiverem classificados nesta tabelia serão cobrados de 20$000 a 500$000. As casas lançadas
e que no lançamento subequonte tenham melhorado de classe, mas não possam ser elevadas á classe imnniediatarnente superior, podeser lançadas com nau augmento de 10 a 50010

100$000
200$000

§ 3 Laudêm.& e emMOffiêútõs sobre transferécjas de
terrenos
1 Aposi ilia nas cartas de data-ou dominio, expedidas de a.ccor•do com a Lei 510 de 23 de
Abril de 1918, nos casos de transmissão por
success5o, por carta de 12.100 metros quadrados ou fracção em terrenos do Rocio
2 1 dem, idem, idem, no Quadro iJrbao, cada
10 inictros de frente, na Ia zona
3 idem, idem, ideni. idem, na 20 zona
4 Meia, idem, idem, ideami, na 3" zona
(Os terrenos do Rocio divdklos em lotes são
e í l:ipara d cs aos cia 3 zona do Quadro Urbano)
5 Inscripção nas cartas de data ou dominio,
expedidas de accordo com a Lei 510 de 9918,
j:o casos de alienacão por qualquer das forpei'mitticl-as em direito, nos terrenos do
Rocio, por carta de 1.2.100 metros quadrados
O ]deu], idem, idem, iclern, no quadro urbano,
Por metro corrente de frente, na 10 zona
7 idem, idem, idem, idem, idem, mia 20 zona
8 idem, idem, idem, idem, idem, na 30 zona
:i .1 clem. idem, iclem, idem, nos terrenos do Rocio divid-idos cm lotes, por metro corrente de
frente
10 Emol uni entoa sobre transferencias de terrenos foi- iros do Rocio, excepto os divididos
em lotes, e sobre averbação para legalizar titalos das partes, por carta ou fracção
li idem, idem, nó Quadro Tlrhnio. cada 10 metros ou fracção
12 idenn, dem, idem, na 20 zona.
13 .1 deni, idem, idem, na 3 zona
(Os tc'irencs cio Rocio clivfciicios em lates são
eniparados acs da 3 ,1 zona do Quadro Urbano)
14 Lauclemio nos terrenos do Rocio, por carta
d' 12.100 metros quadrados ou fracção
13 1 clein no Quadro Urbano, por metro correte
de frente, na l a zona
16 ideia, idem, idem, na 2 zona
17 ideni, idem, idem, na 3o zona,

10$000
10$000
7$50()
5$000

10$000
8$000
5$00()

3$000
'$000

15$000
15$000
i0$000
5$000

25$009

8$00()
5$000
3$00)
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§ 50 Renda dos mercados - municipàes
1 Bancas para venda de fructas, h'ortalicas, etc.
alugue mensar por metro quadrado
5000
2 ]3e,6as- para venda de peixe, mensalmente,
por metro quadrado
7a00
3 Espaço occupado em frente botequins,
peus proprios locatarios mensalmente por
metro quadrado
4 Gaiolas para venda de aves, mensalmente
por metro quadrado
UOO
5 Gcneios de quaquer natureza, aluguel de
qiartos, por 15 kilos mensalmente
6 Toucinho por kilo, aluguel de quarto para
\re:da ]rijensalmente
$020
7 Quarto para venda de verduras e fructas,
Mensalmente
20$00;)
S Quarto para venda de peixe e generos alimentcios, rnensahnente
25$000
O 10cm para botequim ou oçougue, mensalmente 30$000
10 idn para fazendas e semelhantes, mensalmente
50*000
11 Porco vendido em pé por cabeça
1$000
§ 6 0 Renda dos matadouros municipa'es
Quadro Urbano

Bois abatidas, por cabeça
Preparo
Porcos abatidos, i)Or cabeça,
Preparo
Viteilas abatidas, por cabeça
Preparo
Gado Ianiger.o e caprino, por cabeça
Preparo
.Leitõs, cabritos e carneiros, até 10 ki!,os,
por cabeça
Preparo
T^1xa espccal para a S. Casa de Misericordia de accordo com a Lei n. 8 de 10 de Maio
de 1900
.

Bois abatidos, por cabeça
13ois abatidos para arqueadas, 'por cabeça
Porcos abatidos, por cabeça
[dei-o, idein para fabrica de banha, cada -um
iclern, idem, idem de banha ou presunto que
tenham fDigorifico, até 400 mensaes
idem, idem, idem, idem, que excederem a- 400
mensaes
Tdc'rn, ideu, idem de presuntos dispondo de
frigorificos, que abater mais de 600
Vendedores de miudezas de rezes abatidas,
por dia

5$000
2*5(X)
2$000
2$000
'$500
1*000
$800
5$000

§ 7° Aferição de pesos e medidas
1 Balança decimal, aferição de uma
2 Ideni de balcão, aferição de uma
3 Ideia de pliarmacia, aferição de uma
4 Carroças para venda de lenha, por metro
cubico ou fracção, aferição de uma
5 Medidas, aferição de cada terno
5 Metro, aferição de cada um
7 Pesos, aferição de cada terno

10$000
8$000
10$0c,0
i0$000
çI0$000
5$000
10$000

§ 8 0 Renda do cemiterio municipal
5*000
2*000
2$000
'$000
2$000
'$000
'$000
1$000
$500
$503
2$000

Einpreza funeraria, licença
imposto annual
(Isentas as que fizerem .gratuitamentc enterros de indigentes).
Carro funerario de 1' classe, liccuça- annual
10cm, idem, dc 2' classe, Licença. annual
Sepultura simples por cinco almos
Ditas para creanças menores de 14 annoS, por
5 anaos
Abertura de carneiros e covas em terrenos proprios
Construceão de carneiros até 2m. de altura

300$000
600$003
30$Oib)
20*000
8$000
6$000
10$000
2Q000

-
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Construcção de capeilas, mausoléos, com mais
de 2 metros de altura e até 2 metros de largura
50.$000
Idem, ideia, idem, iden, com mais de 2 metros
de Jarguira
100$000
Excesso de tempo de cinco amos para a conservação de inhumação nas sepulturas geraes
ou carneiros que não tiverem concessão perpetua, por anno
Exhwnacão
15$000
Concessão perpetua de cada urna funeraria
00$000
Idem, por cinco aunos
25$ 00 O
Concessão de terreno para jazigo perpet'uo, taxa
fixa
50$000
Por metro quadrado alem da taxa de concessão
até 2mn2 nas quadras 1 até 23
10$000
Jdem, idem, idem nas demais quadras
S$0C()
Excedendo de 2m2, até 41112, nas quadras ris. 1
até 23
i.5$000
Jdcin. idcni, idein nas demais 'quadras
12$000
](]em, de 41112 até 8m2, por m2, rias quadras ris.
1. até
25$000
1 dt.m, içljri, idem, rias demais quadras
20$000
Excedendo de 3m2, até 16m2, nas quadras ris.
1 até 23
40$000
Liceu. iclem, ide.m, nas demais quadras
32$0O
Excadericio de 16m2, até 32m2, nas quadras ris.
1 até 23
65$000
Idem, idcm, idem. rias demais quadras
.52$000
Excedendo de 32m2, nas quadras ris. 1 até 23
100 $0 o o
Irlein, nas demais quadras
80$000
§ 90
Foros do uuadro urbano
11'c,ro animal, cada Om,22 de frente
$050
§100 Foros do rocio
3'oro annual, por carta de 12 . ! 00

1112

ÍTola5

As fracçô1s de cartas pagarão proporcionalmente
Os terreno divididos em lotes pagam foro de
Qjiadro lrhano

5$00u
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§ 11 0 Frentes, não edificadas e outras
1 Frentes não edificadas ou não muradas,
por metro corrente de frente, ria 1 ' ' zona
2. idem, idem, idem, na 2 1 zona
3 idem, idei.n, idem. na 3 zona
(Exceptuam-se os terrenos murados ou não,
pertencentes a liospitaes e asylos; as frentes
de terrenos resultantes do prolongamento das
ruas existentes ou projectadas, quando esses
prolongamentos forem cedidos gratuitamente
pelos prop:rietarios ou for.eros c durante o
prazo de cinco amos; as frentes das ruas
não abertas de terrenos dividiclQs em lotes'
corri plantas appuovadas anteriormente á lei
ri. 389; os lotes de 11. mts. (e freite com edifi
cações de madeira feitas antes da Lei ri. 413
c os terrenos da terceii'a zona que forem murados até 31 de Dezembro de 1.921).
Nela. --- Os muros que não ti"' erein a altura exigida. pela Lei ri. 431, art.8, ficam sujeitus ao respectivo imposto com o abatimento de 50 0 1 0 e os que attiiigirem á altura de
2,53O mis. estão isentos do imposto (Lei n.°

3$000
1$000
$150

429).

4Predios sem platibanda. ou sem calha por
metro linear
ear e por ano
5 Predios não rebocados e não caiados ou pintados, por, metro corrente e por anno
Muros não concluidos, até a sua conclusão,
por metro corrente e por auno

2$50()
2$000
2$000

§ 13 0 Matricula e marcação de vehiculos
50$000
1 Aotomoveis, matricula annual
3$000
Placa
60$000
2 Automovel de carga, matricula aunual
3$000
Placa
3 Carrinho ou carrocinlia de mão, matricula annuai 3$000
2$000
Placa

-

Carrinho.de 2 rodas e 1 auunal.pa.ra conducço de cai'gar1, para 5 cm. ou mai de largui$000
ra de chaa.e.ada roda, ammalmente, com mola
2$000
Placa
1$500
61dem, idem, id em sem miola
Placa
2$000
7 Idem, idem , para 4 cm.. de largura de •c]iaa,
com mola
i$50.0
Placa
2$000
2$000
8 Idem, idem, idem sem mola
Placa
2$000
9 ideiii, idem, para. 3 cm. de largura de chapa,
2$000
com mola
Placa
2$000
idem sem mola
2.$500
Placa
2$000
10 Carrinhos mi carroças que vôm á Cidade com
prod uctos do lavoura , mti'icula animal
5$000
$o00
Placa
ii Carros de aluguel parar passeio ou passageiro, cada roda, aiinualmente
i0.$000
Placa
$o00
12 idem particulares, idem, -idem
5$000
Placa
$O00
13 Iclem de aluguel ou particulares, com rodas
de borrach'a
isentos
14 1d-em de placa ou particulares., matricula auiuuafl
los000
P11 aca
$oo0
15 Ditos de 4. rodas, para conclucção na cidade,
matricula aunu ai
10$000
Placa
2$000
16 Ditos de 2 rodas, para conducção na cidade,
matricula ajunual
5$000
Placa
-2$000
1.7 Carroças de 2 rodas e mais de um animal,
para condueco de cargas, para 9 em, ou mais
de largura de chapa., cada roda a.nnualment&
com mola
$500
Placa
2$000
13 iciem, idem, idem, sem mola
i$000
Placa
2$000
:3

--. 61 1,9 idem, idem para 9 cm de chapa., com mola.
ri:aca,
20 idem, ide,in. idm. sem mola
Placa
]::Fdtm, idcrn, para 7 cm. de chapa, com mola
Faca
2.2 idem idem, idem, sem mol7i
Pilaca
23, I.dem, 'idem, iDa:ra 6 cm. de ciapa, com mola.
Placa'
24 idem, i:den , :idem, sem mola
-PLaca
25 Carroças de 4 rodas, para eon.ducção de cargar, cada roda, annualmente, para 12 em. de
largara de chapa, com mola.
Placa
26 iden , clem, idem, idem, sem mola
Placa
27 Idem, idem, idem, para ii cm. de largufa
de chapa, com moia
Placa
28 Itcleni, idem, idem , idem, sem mola
Placa
.29 Idem, idem, idem, pala 10 cm. de largura de
chapa, com mola
Placa
30 1 dem,, idem, idem, idem, sem mola
Maca
31 Idem, idem, idem, para menos de 10 eu]. de
chapa, com mola
Placa
32 idem, çleni iclein, idem, sem m1a
Placa
33 Motocyc]etas, matricula au-nia.i
Placa
u34 .}3icycletas ou trieycles, imposto animal
Placa

i$00d
2$000
1$500
2$003
1.$500
2$000
2$000
2$000
2$OOí)
2$000
2$500
2$000
3$000
2$SOi)
4$00)
2$500
4$000
2$5(»)

5$000
2$5(Y)
5$000
25()
G$000
2$500

7$000
2$500
iO$000
2$500
20$000
2$000
5$OOu)
2$000

§ 14° EmoIumeztoz não inc1uids no paragrapho
I. Certidões negativas, cada uma

30

. 5$000

-682 irnoiimentos de certidões fornecidas a requerimento das partes, por linha
e mais por anno de busca
. 14cm de concssões a,eqijei,idas á Cama.ra
Municipal. '(Lei 204 de 1907).
4 Idem sobre o valor dos contractos lavrados
com o Municip io, independente do respectivo
'seilo, até 100:000$
pelo excesso de 100 000$ até 1.000:000$
o excesso de 1.000:000$ pagará
5 Emolumentos de vistorias feitas pela Directoria de 1-Iygi'ene

$3,1)
2$000
20$000
90°

0,5
0,1
2$00

§ 16 0 Matricula de conductores de vehiculos e
carregadores
Conduetores de vehic'ulos

1 Ca.r.roeir.o, matricula
Carteira
2 Chauffeur. matricula
Carteira
3 Cocheiro, matricula
Carteira
4 Exame de charffeur ou motorista, inscripeão

õ$000
5 $0(h)
15 $00 O
1O$000
10$000
5$000
5$00)

carregadores

5 Carregador. matricula
Carteira '
-

10$000
5$00()

§ 1T Matricula de cães
Ocs açairnados, matricula annual
Chapa

5$000
500

§ 18 Matricula de vaccas
Vaccas, matricula aimual.

5$000

-

§ 19 0 Approvação de plantas, licenças para obras, etc.
1 Alinhamento e nivelamento para qualquer
construcção, alem da conducção, ca rda lOm.
ou fracção, ria i zona
2 Idem, idem, idem, na 2 zona
3 Idem, idem, idem, na 3° zona
4 Alvará de liçença
5 Andaimes, licença ria P zona, para casa de
sobrado, por semestre e por metro corrente
6 Idem, idem, idem para casas terreas por metro corrente, e por semestre
'7 idem, idem, na 2 zona, para casa de sobrado,
por semestre e por metro corrento
8 Idem, idem, idem, para casas terreas, idem,
iclem
9 Idem, idem na 3° zona, para , casa de sobrado, idem, idem
O Idem, idem, idem pala casas tcrreas, idem,
idem'
ii Autos fornecidos ás partes, Por auto
12 Cert:ifieaclos de ali:hainento ou nivelamento,
cada um
1.3 Conducção, quando as partes não a offereeerem, para alinham catos no Quadro Urbano
14 Idem, idem, no Rocio
15 Idem, idem, para vistorias afim de
expedido o 'ftabite-se"
16 Approvação de plantas para nstrucção de
casas de alvenaria, por andar
17 ideiii, idem de madeira
IS Jldcm, idem, para muros, gradis ou balaustradas
(Para as reformas de casas, os emoiumetos
são os mesmos de approvação de plantas; para as revalidacões, serão cobrados apenas 500f0
As plantas alem 'dos emolumentos respectivos, pagarão mais, de selio de verba e por
decimetro quadrado, $040)

10$000
7$500
5$00()
5$000
2$000
1$500
'$500
1$060
'$000
$600
i$000
i,$000
ã$000
i0$000
5$00)
20$000
10$000
i0$000
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19 .Emoiunien tos de vistorias feitas pelo Engc.
nlieiio ou pelo pessoal cia Fiscalização a rrqieriniento das partes, alem da conciuccão
20 Prorogaeío ie prazo para coriçiusão de obr:s
por ifiez e por metro corrente de fretite, a
zous
i Jclni. iden :ciein, na 2' zona
22 1 dom, irlein, iácin na 3° zona
23 I.evantamenfo
de calcamenio, nas raas evstidas a parailclepipe.chs, para valias de lar
guia maxima de ÍW cçiitimetros, por me ro
1 iii ca r
24 ldjn, icleni cai ruas macadainizadas, FO
metro linear
(Para valias de maior largura, o pagamento
será proporcional)

_-71_.
5 Ide'm, idem, no Rocio de 20$000
6 Enioiumeiitos de verificação de terreno, alem
da con.dueção, no Rocio ou no Quadro Urbano, por carta
7 idem, idem, de duas em diante, cada carta
8 Idem, idean, quando pertencerem os terrénos a mais de um possuidor, por condomino,
cada duas cartas
9 Iclem de vistorias feitas pelo Engenheiro e
pessoal da Fiseaiizaão, a requerimento das
partes, alem da conducção

20$090
5$000
3$OOi
1$()00

15$000

i$50'J
$ 03

$0-1 1)

20$000
15$ouo
15$000
20$000

§ 21° Plantas e croquis fornecidos pela Directoria
Geral, etc.

7$500,

§ 200 Venda de terrenos, etc.
1 (cuocsdo de terrenos (excessos) no qd'o
urbano, nas ruas calcadas a paralle!epipedos
o i revestida 5 a maeac]am (preço miii m)
Por Ciiltifletro rorcnte, na 1' zona
(1cm, mi 2 zon a
dciii, lia. terceira zona
Nas ruas
revestidas o preço miii uno
QnIo
tios da talielia sapra idío sendo em caso
algam cobrado innos c1 0 que o valor orrespondetc a 20 centimetros)
2' Concessão de terrenos no Rocio, :or metro
quadrado
(Nos easbs de excessos oucapados e de menos
de 12.100 metros qnadraos, as concessões
lciei)endcm de hasta, publica, o preço de ven.
CIC
$0to por metro quadrado, sendo cobrados es i mpostos desde o tempo em que o
excesso está, sen , occupacio)
3
ie
for'l'1eei.i8 às partes, por auto
4 ('ou U'('O q nanclo as partes a 11 11-, 9 offcreee1cm, pura Visfoi'jas e verfieacõc; de te'reno
no Quiadi' lJi'hajio

•40$000

a

1 Rmolumentos para divisão de terrenos, em
lotes, alem do seilo de verba e 'a.pprovação
de planta, por lote
2 Croquis reproduzidos
3 Croquis não constantes de cartas e de terrenos já levantadas
4 Iden, idem de terrenos não levantados, alem
cia verificação
5 Confecção de outras plantas
6 Approvação de plantas de terrenos divididos
em lotes alein dos respectivos emolumentos
7 Conducção quando as partes a não offerecerem para divisãode lotes no Quadro Urbano
8. Idem, idem no Rocio de 20$000 a
9 Autos fornecidos ás partes, cada um

10$000
10$000
20$000
40$000
50$000
20$000
1.10$000
40$000
1$000

§ 24 0 Imposto de Viação
1 Annuainient'c 110 sobre o valor venal dos
terrenos do Rocio, por metroquadrado ao
preço minimo de

$040

§ 25° Taxa de limpeza particular

'$000

iCasas de habitação coilectiva. (hoteis, rcstaurants, casas de pensão, casas de saude, coliegios, theatros, ciubs e einçnlatographos)
Bez

3$000

-

- 72 2 Casas de comiiieicio. fabricas e officinas por
m•ez
3 (asas de moiada, particulares, por 1)1CZ
IVoIes --- Não, pagam essas taxas as cas
ainuas,. estão- isentos das mesmas taxa (Lei
Os piedios de valor locativo inferior a 240$000
aiiintaes, estõo isentos das, mesmas tazas (Lei
11 , 508).

1*500
1$000

§ 28' Imposto de publicidade
Ániiuncios acreos e instanl:ar,eos por mio de
projecções luminosas em espaço até Gin . em
cada, ponto da cidade por trimestre
Ideia. aml)uiarlte, conduzido por pessoa, por 30
(lias ou fracçuío
Idem dc terceiro cai t'liea.tros, casas de espectacuIas, salões, cafés, botequins, etc, um annuneio
1)01: anuo
Idem, idem CIII placas cada, uma,
ldeni em pauno, papel, madeira parede ou m'e
tal, com os dizeres: grande liquidação,
gran'
de cjuci rua, e outros dizeres semelhantes,
nas frentes das casas e estabelecimentos
comn.ierciaes, 1 ) 01: mez ou fraccílo e por m2
Ideni cii quadro para annuncios ou para cartaze.s nos Jogares em que o Prefeito perniittir
ciii espa ço de ].0 por liii, sendo de pin
tora artisticamente trabalhada, por niez
Idem, idem, etc, sendo em papel communi e tinta, etc., Fambein coiutmum, por ines
icleni, eicctricos, sendo fixos, por inez
Ideia 0)1 reclames coa bonds, devidos Pelas.com
j)aflhia 5 OU çniprems. desses mesmos l)OildS,
(te cada hoiict em eirculaçõo, por atino
(('unI prelteiicl dos todos Os letreiros dos
)11Cfl05 1105
vidros iateraes e
das frentes onde uSo scréo perniittidos qualt1ier
seja seu fim)
ÀflhlIliO'ius 1)
FC(la.itics coa bonds especiaeS: cada hond por vez

.80$00
5$000
5*000
1$5500

50$000

5000
2$000
10$000
20$000

5*000

-

Icn, de espeetacri.los em vehicuios OU animaos,
3$000
por dia
Idem, ou reelanie em bicyclÕta OU tripodes, por
10$000
mez
Iem, ide'in, élii carroças ou caminhões, por dia
2$000
5$000
Idem, idem em carros c ai:itonioveis, por din
Càrtaz ou aniwiicio, letreiro ou reclame em papci até liii . por 111). coilocado élu pontos per$100
nlittidoS eadii. lim
Idem, idem. excedendo em qnaquer das dimen$200
sões cm 1) Ô1i1'Os peémittdos, Cada vim
$020
Ideni, idem, ditribuidds, cada um
(Este imposto será cobrado mediante canime numeraçao feitas pela Prefeitura,
e prevalêCcrá para qualqUer (pie seja o penodo do excrrcio, e seró devido por todo e
q)iaiquer cartaz afixado ou distribuido, embora cm substituiçõo dos inutilizados, ou
oul OS emblemas)
Chapéus de sél, r-ufl1 salieieia aSa excedendo de
20$000
40 iiii (Cdii um por anuo
Ideia, ideun, coni mais de 40 cent. de slieucla
5O00()
cada um, por an no
Lfreiros, placas ou taboletas com letreiro e sem
uiien.eia iiaS pai-cries ou luimbraes das casas
até 30 cm, por 40 clvi. por amuo
- 5$000
Ideia, idem, excedendo a esse iiniite mais por
centimetro quadrado
Idern, ou taboletas com letreiro, figura ou emblema nas prop1aS casas, até 40 ceutimetros
de largura até 2 metros de compiiiiieuito, au10$000
nuálmente
Idem , excedendo a esse limite, mais por centime$100
tro q na (Irado
Idem, iiiem, e-].ido em sentido transversal ás 'paredes e eoiit mais de 40 eentimetros de salien30$000
eia
20$000
Idem, sendo em globo de electricidade, por anuo
Idem, atravessando a rua de lado a, lado, por mez 20$000
Idem, sendo jilumiriaclo ciii arco ou outra qual100000
quer forma, por anuo
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Idem, idem, por mez
15$000
Idem, placa ou taboleta, com letreiro, figura ou
emblema nas paredes lateraes das casas, niuros ou parte visivel d-e terrenos, até
1m
por im. para cada aununciajite ailn
ualmente 10$000
Idein, idem, excedendo a essas dimensões, cada
a nu miei au te aunu abu ente
15$000
Icleni, idem, sendo em postes, annua]u1eit.e
50$00rj
Placa de metal, marmore Ou
vidro, indicativa
de profiss5o ou desigmaçso d
efirmas e outras,
de companhias ou emprezas de seguors contra
fogo ou de vida, collocada em predios, paredes ou muros , de cada placa por anuo
5*000
Alvarás de licença, par,,. empreza de annu'ne
jos
1100*0
00
Reclames em quadros col]oea .
em pontos da
via Publica,, por mez, cada,çjos
um, até
Idem, idern, excedendo dessa dimensão 211). por 2m. 10*000
15$000
§29 0

RESOLUÇõES
-

RESOLUÇÃO N. 12
O Prefeito Municipal da Capital, faz saber que a Camara Municipal, em sessão de 31 de Janeiro do corre
anuo, resolveu o seguinte
Art. uruico. - Ficam approvadas as contas apresenta
das pelo sr. Prefeito Substituto Cel. Joio Aiitnio Xavier,
relativas aos aunos de 19 -16, 1.917, 1.918 e 1 0, ,2 e 30 trimestres 'de 1919, revogadas as disposições em contrario.

Renda do deposito de inflammavejs

Agua raz, por caixa
K eroíeue, por caixa
Gazolia, por caixa
F oguetes sem flexas e bombas, por kil0
FogLe. com
flexas e bombas, por kilo
Polvor.a, ou dyn amite, por kilo
Foguetes com fiexas, Por kilo
Fogos de artifiejos em grandes volumes, metro
Fogos para saliio e outros nã
Bombas
o classificados kil
B ombas de l)arede,
kilo
Alcool nacional que entrar no Municipio
, pipa
Agi.miffl.eute que entrar no Muni
cipio,
por
pipa
For niicicia, por kilo
Outros infi
an)mavejs não classifjcado por kilo

/

1*000
$300
$500
$040
$150
$100
$200
2$OO
$200
1*000
6*000
6$OOo
$050
$100

Gabinete d'a Pi'efeil:u:ira Municipal de Curityha, em
31 de Janeiro de 1920.
.TOO ANTONIO XAVIER

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, em 31 de Janeiro de 1920..
Claro Cordeiro -- Secretario

• .

RESOLUÇÃO N. 13

O Prefeito Municipal da Capital, faz saber que a Camara Municipal, em sessão de 31 de Janeiro do corrente
anuo, indicou o seguinte
o

Fica o Préfeito autorizado a stabe1e.cer. para vigorar
provisoriamente, a . tabeila de preços dos automoveis de
praça, para circularem no Municipio, podendo, se julgar

ecmveniente, entrar - em accorcio com a Socied&de BefieelTte Pn.iiio dos Cha.riffeurs.
Gabinete (la Prefeitura i unicipal de Ctrritvba., em
31 d.e Janeiro (le 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER

Puh] cada iic Secretaria da Prefeitura Municipal de
Ciirityba. em 31 dc Jan eixo de 1920.
Claro ('ordiio - Secretario

RESOJiU ÇÂ() N. 14
• O Piefeilo :\iun i(i pa da Capital, faz saber que a. Cc
in+tra ?d ri nicipal eia sessiio de 31. de .1 au eira do correto
anuo. ind 1(00 o segn inte
Fica o Prefeito a itorizacio a. pei-.iaittir, em casos espeeiaes. a constrnc j ao. na rua 1.5 cio Novembro, de precl:ios
com uni só andar uperi ar desde que os mesmos, alem da
areiiii ectura. e ju Izo da Directoria de Obras. te.nhani a,
altura da iceliada covr p pond.eiite à dois andares superiore .
( abiiiete cia Prefeitura Municipal de Curityba, em
1 de .laiieuai de 1920.
JOÃO ANTONJO XAVIER

l'UiJlIca(ia iia Secretaria cia Prefeitura Municipal. :ie
(.'iiritvba eni Ri de .Fa n(i)O de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

77 Fica o Prefeito autorizado a eouecder a Aiiguto
veriad.O
Hner; o eeesSO de ([ lati) niet.rOs de terre)O,
o abatimeli,ToSo
Negro.
com
rn4
em sua propriedade,
to de 40
Paiacio cia. Prefeitura Municpal de Curityba, (iapi1 ai do EstadO do Paranít. em 28 de Abril de. 1.920.
O

J MOREIRA G-ARCJZ

Publicada na SecretarIa da. Prefeitura Municipal de
c1trityha Capital do Estado do Paruui, ciii 28 de Abril
de 1020.
Secretario
Claro Cordeiro
RESO1iUÇO N. 16
O Prefeito \1.uuieipal de Curitvba. Capital do Estado
Paiauíl,
faz sabei que a. Cainara. Municipal, em scss.o
CIO
de 25 de Abril do coridnte anuo, indicou o seguinte
Fica. O Prefeito autorizado a offreeer, a titulo gratul
apropriado para a
to, ao (iOVdfllO Federal, uni terreno
5( Batalhilo de EngeconstrUCÇIO cio niÇi quartel para o
nharia.
Palacio cia Prefeitura Municipal de Cirityl.)a, Capi
tcd do Estado (lo Parnníi, em 8 de Abril de 1.. 920.
J. MO1(.]aIl{A (3ARCEZ

Publicada na Secretaria cia Prefeitura \lunejpal di
Gurilyha, Cepitai cio Estado cio iOranh. cm 28 de Abril
de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

R1S0JiJCÃ0 N°
'O Prefeito de
Municipal
Curitylm, Capital do Estado
do Patain, fuz sabcr que a Camara Municipal, em sesso
de 25 de Abril do corrente anuo, indicou o seguinte;

EsoL1TÇO N 17
tG Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
doParanâ, faz saber que a Camara Municipal, eln6essão
de .29 de Julho do corrente anuo, indicou o seguinte.:

T

_78, _.L'

'7

Fica o Prefeito autorizado a ceder gratuitamente, pa
o Corpo de Bombiros, desta. Capital, um dos autos carniniiões dos que se aclam sem Ser utilizados no Deposito Mumeipal, a fim de ser aproveitado para o serviço do referido Corpo.
P'alacio da Prefeitura Municipal de Curityha, Capital
do Estado do Paiau ' em õ de Ao.sto de 1920.
J. MOREIRA ARCEZ
PibIicada na Secretaria da Prefeitura, Municipal de
Ciirityba. Capital do Estado do Paraná, em 5 de Agosto
de 1920.
Claro Cordeiro
Secretario

RESOLUÇÃJO' N. is
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber, que a Camara Municipal, em se5sã-o
de Julho ultimo, :ndieou o seguinte
O Larc'o formado pela intersecção das ruas Aquiclabaji, Dr. Pecirosa e 1)esembar g a'dor MoIta, passa a denominar-se "Jai-go Dr. Tiieocloro l3ayma"
Palacio ria, Prefeitura Mi.uiicipal 'de Cur.ityba. Capital do E'sta'do cio Paraná, em s de Agosto de 1920.
J. MORIRA 'GARCEZ
Publicaria na Secretaria da i'rcfeitura. Municipal de
Curityba. Capital do Estado do Paraná. em 5 de Agosto
de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

RESOLUÇÃON. 19
O Prefeito Muneipal dê Curityba. Capital do Estado
do Paran, faz sabor que a Caniara Municipal, em sessão
de Ju..1he ultno, indicou oseguinte;

Fica o Prefeito autorizado a conceder, gratuitamente,
á Filial da Cruz Vermelha 13ra.silira, em Curityba, um ou
mais lotes de terrenos disponiveis, pertencentes ao MunicipiO, para esta instituição nellcs construir um hospital de
crdançaS, e, caso o Munici.piO não disponha de terrenos
com a arca necessaria para o aliudido fim, poderá o Prefeito dispor dos que forem precisos para, por meio de venda ou troca, adquirir um outro que sirva á construcçãO do
hospital.
Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Capital
do Estado cio Parará, em 5 de Algosto de 11.920.
J. I'fORIRA GARCEZ

' Publicada 'na Secretaria da.. Prefeitura Municipal de
Curityha, Capital do Estado do Paraná., em 5 d.e Agosto
de '1920.
Claro Cor'deiro - - Sertro

BESOLiJÇ O N. 20
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
'do Paraná, faz saber que a Camara Municipal, em sessão
de Julio ultimo, indicou o seguinte
Fica o Prefeito autorizado a conceder licença ao Sr.
Euclides Requião para transformar duas portas em uma
só do predio u. 30 da rua 15 de Novenhro, de propriedade
do sr. Plinio Carvalho de Oliveira.
P.alacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 5 de Agosto de 1.920.
. MOREIRA GARCEZ
Publicada 'n'a Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitvba, Capital. do Estado do Paraná, em 5 de Agosto
de 1920.
Claro Cordeiro -- Secretario

N. 2
d Prefeito
lunicipal e Curiba Capi j
do Paja uá fa sahe
do
ue a Camara Nuni &pâj,
de 20 do cc!rete ifldio
em sessão
o seguiijt.
1ica o P
'.cfeito auto1jado a is(.>
O
dc5 Cpi0 do5 e)o montos
v']
corr espoii cieiit ao
to cio ccIifjj0 onde o mesm
o funccjojia b'enr Como
a Cruz \TeIn]eJha Br
a, isentar
neiito relaÍivo 5
asileira; Filia] en Curitvha dos enjoina' tranferejicjãs dos t
errenos' que adqujrirem para a eoul rueo do h
ospital de creança.
10 Paiajô do' PiCfejtura iVlunieipal de Curitvba Capital
Estado do Ja1a)) cai 22 de Dezembro de 1920.
J. MORE IRA

GARCEZ
Publica(ja 'ua
Curi Lyba, Cípjta1 dSccretai.ja da Prefeitura Mu1j0
d
Eitao c1ParaM cm
bro de 1920.
22 de Dezeni

Claro Cordeiro -

Secretario

o

Resoluções não Sanecionadas

A Camara Municipal de Curityba ,decreta:

o

Art.. 1.0 São applicaveis ás cigarrarias, charutarias,
etc. as disposícões do § 2° do Art. 1.22 do Codigo de Postura^
Art. 2.1 Ficam restabelecidas as disposições da Lei
Toembro dé 1.9177, excepto quanto ao fen495 de .3 d
ehamento das barbearias OOS sabbados, o qual será regulado de accordo como art. 122 das Posturas Muniipaes.
Art. 3. 11 - Revogam-se as disposições em contrario.
VETO
O mesente plano de Lei, tal como se acha redigido,
nïío só attenta contra os interesses do Municipio corno anbem é inexçquivel, por isso que nõo determna quais as caaos eomriierciaes que podero p ermanecer abertas além das
horas fixadas pelo art. 122 do Codigo de Posturas em vi-

g

0 seu art. 1.0, ao estabeleccr que são a.ppiicaveis ás eigarrarias, charutarias, etc., as disposições constantes do §
2° do . alludido art. do citado Codigo, iaõo especifica conveniOntemente quaes os estabeleimentos que deverão gosar desses favor.s.
A. abreviatura etc. que se segue ás palavras cigarrarias e eha.rntarias, eviclontement.e amplia de uma forma
muito vaga, e por isso mesmo indeterminada, os beneficios que o Legislativo quiz extender apenas a certas casas
de cammereio, resultando portdeto ficar esse texto de Lei
sujeito a numerosas interpretações que por certo perrnitti-.

1

-

-

ro tornar essas disposições app]icaves a todas as éasas
CO.mulc-rciaes. O (Iu . corresponde a. revogar o art. 122 do
Coci:igo de Poatuvas.
Cnsiderando que urna tal disposição virá perturbar
s)en1odo a adniiiiistração Municipal e consequentemente será contraria aos interesses cio M'unicipi .o, e usando da
attribuieão que nie é confc-'rida pelo art. 3.° da Lei (Estadoai o. 589 de 20 de Marco de 1005, nego sancção ao presente piano de Lei, o qual, para os devidos fins, faço rolé. C'amara. Municipal.

A Camara. Municipal de Curityba, decreta:
Art. 1 0 -- Os contribuintes do imposto de Conimercio
e Officinas que não estiverem 'munidos clã competente icenqa. mas que, até a data desta lei, houverem pago os
impostos devidos, durante cinco aunos consecutivos, ficam
isetos do pagamento da: referida licença.
§ unico. A Prefeitura expedirá, em favor dos mesmos,
mediante requerimento, gratuitamente, o respectivo alvará de licença.
Art. 20 -- Revogam-se as disposições em contrario

Palacia da. l'refeitoira Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Parnná, em 28 de Abril, de 1920.
J. MOREIRA GARCBZ

ViFTO
O art. 1.20 do Cocligo de Posturas actualmente em
vigor dispõe: "Todo aquelie que appiicar sua actividade
em negocio ou industria, de qualquer natureza, estabelecido ou ambulante, de compra e venda, de coimnissão e consignações, agencias ou representações, de hospedarias, de
harmacias, de 'diverões, para fins mercantis, dep.end'e
de 1 ienca, Municipal que, bem somo os impostos, regerse-á por leis e regulamentos especiaes."
Outros artigos (10 iflssuio Codigo coniminam penas.
para os infractores dessas ci:iposiç6es, que aliás não são
modernas, pois 'datam dos primeiros 'actos at,tinentes ao.
oommeieio de Ciirityha, conforme se verificam nas
tivas Leis do im i meri o e das provÁcIas de São Paulo e
ranã, reiteradas em successivas d isposições, entre as quaes
as das Leis mis. 65 de 30 de Janeiro de 1.837 e 363 de 5
de Março de 1.849.
•

O a;ri;. 48 cio Cocligo de Posturas da. Municipalidade
'de Curifyha, estabelecido pela. Lei mi. 79 de II de Julho
de 1861, diz textualmente: "E' prohihido abrir dentro
do Muuicipio, casa de negocio, offio j na, hilhné, açou,gue,
etc., ou conservar as ié existentes sem previa licenca dá
Camara, que será éoneedida mediante o paga1Qut do de-

-. 87 terminado nos § 16 e 17 do aut. 1 . 0 das presentes posturas, sob pena de Es. 30$000 de multa e obrigação de tirar
ieena..
O citado ' 16° estabelece o pagilmelito (e Es. .
12*800 ocla licença, para abrir casa de negocio, officin'a,
açougue, etc., e o § 17 fixa •a contribuição aunual para as
casas 1á existentes eiri Es. 6$400.
() § 1° do art. 2° da 'Lei a. 92 de 16 de Abrl de
1 St2. a qual f-i*a o orçamento desta. Mubicipalidade Pai')
O ali]]() dc 18W2,, consigna O cobrança (lesse imposto com o
titulo de ('usos dc negocias. offieiaw e sçou ,ques que de
11010 S(' obrirvin (lesigliacao essa que foi cn.serva.da em
todilw ls leis orcaii1e1ItI1'ias de ('uritvha até o alilio de
1874., (Lei . as. 99 de 18 de Abril de 1863, 108 de 27
de .\1rl de 1$64, 114 de 27 d1 Ma (E (te 1.865. 139 de 19
le Abril de 1866, 152 de 1:1 de Maio de 1867, 1.79 de 1.6 de
AbriF dt' 186$. 251 de 22 de Abril de 1.870, 291. de 13
dc Xll'iI dc 1 71 . 3:16 de 16 do Abu de 1.872 i' 365 de 13
Ele Abril olv 1$73)
l'efrlPlll 1' (E 01(1(E) de 1875, essa eonLE(('I(Ç(l po;'t (d)rn'
a tletl(IlIiIlae),( (11
ar). 2°. Lei n. tIO Je 15 de Abril
III) ercilIlbolIto pai'a o 011(10 de 1576 t'igura ,E1fl
d 1,s7 [i
1° iit. 2',
1 '/)O!'a(( li(('JiÇU
.1('(HEIR
1t(ll(
(11
(
436 (,le li) Eh' Maio (1.' 1$7--» (10 01'(a11Iel1tO de 1S((
(1 1" art. 2 1 da.
;lirai'a poro ,u'Jorio
1bo1((e (l
toma
Lei o. 4(;.1 Ele 1) de \lErfl ( 1c l"76)
' (E

T1'ih(Ocil'

etJfleflt
('(11(0

1) do art. 1' d0 J)eeloto ii . 491 (te 14 (te Abril
()
de 1877. (jUO IFIOE(lifiC)I 2 Codigo Ele Posturas. fixa em
Es 20*(300 O' pauallbeuto da lict'lI(:a paia abrir easa de
(' o a.rt . 58 desse DeFciiis. acUUgI1es. etc.
.l1era'io,
ereto l'eitvro o mesmo texto rio art. 48 d 0 Codigo de 186.1
>.o alçamento l)0Vi1 . (E anuo de 1878 figura essa contribaiçiio com a rubrica Lwençu para nfJociOR e offcina,
de 27 (le Abril de 1877.)
(Lei ti.
Yo anuo de 1$79 appareev com o titulo de Álva.r6
tara negocio. (Lei u. 520 de .17 de .Julbil(> de 1878), denominação que conserva até o anuo de 1882 (Leis na.

59 de 9 cle , Agosto de 1879,1327 de 24 de Abri1de 1880
e 670 dç 6 de. Abril de 1881).
O 13 cio art. 1-d a, Lei D. 71.1 de 29 de Novembro
de 1882, que estabelece novas disposições para o Codig6 de
11
1
Posturas, eleva essa eoiitribuiçao a Es. 5$Q00..
Na Lei orçamentaria para o )1111)') de 1.883 . (Lei ii.
716 de 4 de Dezembro (te 1882) figura apenas t'OhiiO §
13 n( orçaincilto para O 01)00 de 1884 toma a denuininaçeo
de Á,lcvorús' poro Neyuc!o. e 0ff ienwx. (Lei a. 770 de
4 de Dezembro de 1.883).
.
No § 15 do art . 2" da Lei II. 797 de 24 de ()utoi,b°o
de 1884, E1 1.l e . estabelecE novo (.'OÇligO de Posturas,' está
expresso que o pagamento da. licença pata abrir loja d.
fazendas, objecto—; . (10 arma ri 111(5, pet'fu,marius, elihpeoi,
calcadas, ferragens e (EntrEs einel.h a.:(te., junto ou separaclaniente, por licença, eié de RS. 25*0(9).
32 olas )llCSlll0i Positiva'., se refere aos ircgoe:ante
(filE' veIlElailI liquides, ('onleSiv( is. loucas, oritaes, porcc'l1a1)a( e iniiis generos e fixa, por liene, Rs . 25$000
),. isola t( ei'l . 232 (lESSe II1CSII1(( ('odigo dispõe que o•i'n
E,(11e111 p('(t("íO abril' olt 1(11(i)) 1' I'iE,i.1 Ele nEgocio CIO C)l1alCll1r
('sjo'ie o (f ('001 50111 1(1' sat:sfeito a tieterulinaçoes XP1'1'S'i15 101 citado ('('digo Sob I telia de 111(1)10 Ele Es. l0000.
ai-t. 2:1:1 diz 9W 'Sas 1 ieOl)caS 5O1'i(o etnct'didas p01'
alvará, 11(1 tjiial SOIS es l( eciLEada ii nal itreza do negocio
ou Oifieifla
Esse alvaI'ó e ilolIliliUl E' iiiti'an'deri'el ( art 2:34).'
\a Lei ii . 79$ de 24 tIo 1E'evereira (te 1$84. que fixa
a receita e th"spesa 1)01)1 (o 01111(1 (11' 1$85 figllr( o titulo
((eqoeu) O' oJiE'iO(V E' (5Si1l
Lu,xo(ea purO t(bI'ir COSE! cli
:c ('011Sl,'J'V"l até o 0ifl( ile 1886 (Lei II. 8441 de 14 de De,
zcml.)ro de (1883) : CIII 1.887 101110 E) ilOine cio Àtt'arú, para
negocio C. Of'Ç.jcjoas ('oIISl'l'\')El(dO essa tlezigaaçõo até 1.890
(Leis os. 878 de 31 de Dezembro Ele 1,886. 893 de 6 de
Ahi'.il de 1$87. 935 tie 17 (te $E'tebObl'O de 1888. 972 rir' i
de Novembro de 1$89 e. De(-reto . 20 de 10 de '.Janeiro
(Te. 1890).
1°

..,---
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O ad;. 30 das Disposições Geracs do eitdEo Dcrt
n. 20 de 10 de Janeiro mandou continuar em vigor as
Posturas e Regulamentos. dccietaclos para. a Camara Municipal desta Capita] e que.nõo se oppuzessem ao orçamento
pela.esna approvacio.
o t: i . Disposições Transitorias da Lei Estadoal
n• 20 de 30 de Maio de 189.2, que organiza os Munipios,
estatue que a. cobrança dos impostos determinados no seu
art. 37 e qi:ie constituem a renda Municipal, será feita
de accordo com o Regulamento a que se refere o Decreto
Imperial ii. 9870 de 22 de Fevereiro de 11.888, o qual estal).eiecC 9UC 'O Imposto de industrias e Profissões recae sobre todos os que exercerem i':,.dustria., profissão, arte ou
offieio.
Em sessões realizadas pala Oa.ivara Municipal a 3, 5,
6, 7, 8, 10 e 13 de Outubro .de 1892, quando foi feita a
revisão cio Codigo de Posturas, ficou estabelecido ,)iie o
negociante, para aluir loja, em que se vende fazendas,
objectos de armarinhos, perfuniarias, chapéos, calçados e
outros semelhantes, junto ou separadamente pagará.,. por
licença, Rs. 50$000.
Na. Lei orçamentaria de ii de Dezembro de 1893,
para o anuo de 1894, figura o imposto de lce'nça para o
ex Crcicio de (] O mmercio, Iv(l'usir?e.s e Artes. Para os orçamentos de 1895, 1.86, 1897. 1.898, 3.899 e 1.900 figura' com
o titulo imposto de Concme.rciO, idnxt.r'us e Artes, (Leis
de 16 de Dezembro de 1894, , 25 de Novembro de 1895,
7 de 1)ezeinhro de 1896, 30 de Novembro de 1897, ii. 114 de
28 de Outubro de 1.898 e n. 1.9 de 28 de Novembo cio
1899).
A 22 de Novembro de 1.895 foi estabelecido novo Codigo de Posturas, o qual em seu art. 148 declara que a
licença para dar principio a qualquer negocio será requerida ao Prefeito.
O § 10 do art. 2° da Lei de 23 de Novembro de 1897
augme.uta de 51° o imposto sobre licenças para estabelecimentos co.n.,m creia es ou i'udustriaes, etc.
O art. 2 0 das Disposições Per.m.anentes das Leis orçantaiia para 1898, 1899 e 1900, determina que o'aJxrás
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.são nominaes e intransferiveis. Essa disposição vem reiterada no art. dO° da Lei orçamentaria a. 29 de 29 de
Novembro de 1900, que fixa a receita e despesa para 1901
e onde essa contribuição figura com o titulo de Imposto
de COnnerio e Officinas, sendo que na tabelia' annexa
á mesma lei, se acham especificadas as importaueias que
dev8m ser pagas pelas licenças.
A partir de 1901 até o presente tem figurado nos orçamentos desta Municipalidade essa contribuição, com o
mesmo titulo de Imposto de Comrnercio Officimis
sendo as licenças cobradas de accord.o com as tabelas appensas ás Leis numeros 29 de 29 de Novembro de 1900, 63
,de 5 de Novembro de 1901, 93 de 24 de Outubro de 1902,
122 de 24 de Outubro de 1903, 140 de 28 d'e Dezembro de
1904, 158 de 7 de Novembro de 1905, 194 de 6 de Novembro de 1906, 223 de 9 de Janeiro de 1908, 235 de 21 de
Dezembro de 1908, 254 d.e 3 de Novembro de 1909, 274
de 14 de Novembro de .1910, 296 de 6 de Nove'bro de
1911.. 355 de 5 de Dezembro de 1912, 405 de 20 de Novembro de 1913, 430 de 11 de Novembro d.e 1914,. .449
de 2 de Dezembro de 1915, 469 de 28 de Outubro de 1916,
496 de 3 de Novembro de 19117, 523 de 24 de Outubro de
19,181 . n. 549 de 11 de Novembro de 1919.
O art. 1° da Lei n. 323 de 3 de Julho de 1912 dispõe
que o Prefeito man.datá passar gratuitamente 2 via de
alvará de licença aos commerciautes que, por qualquer
modo, provarem ter pa go em tempó os emolumentos correspondentes a esse alvará e isso requererem.
O art. 20 dessa mesma Lei, isenta de multa o alvará
expedido ao commerciante que tenha Pago OS' impostos municipaes lia mais de um anno sem haver obtido a respectiva
licença.
Não vejo portanto onde encontrar: justificativa para
os commerciantes que ainda não se acham munidos dos
respectivos alvarás. Uma resolução legislativa modificando
tão antiga quão 'divulgada disposição que vem sendo adoptada por esta Muinicipalidade ininterruptamente, desde
aos interesses
interees do
épocas mais remotas, será eonti
do M
nieipio sem outro objectivo senão o de beneficiar um nume-
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ro muito ]irn tado de interessados, pois confr.me se verifica pelos docuinentos existentes 'nesta Prefeitura, a grande maioria dos commercian .tes de Curityba se acha provida dos necessarios alvarás de licença.
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A Cwmara Municpal de Curityba décreta:
Art. unico, - Fica contado para os effeitos de 'aposntadoria ao funecionario municipal Antonio de Souza Azevedo, o tempo decorrido entre 1° de Julho de 1906a. 31 de
.Dezembro de 1911, em que exerceu os cargos de fiscal de
construcções e cobrador da Prefeitura, percebendo vencimentos por folha; revogadas as disposições em contrario.

A dispensa dessa justa e legal formalidade, em condições que favorecem precisameate aqueiles que menos cumprem com as disposições expressas em Lei, conforme ye.
nht o de citar, não é razoavel, por isso que estabelece um regimen de excepção que coloca os infractores das Posturas
Muiiicipaes em situação vantajosa sobre aqueiles que regularmente cumprem com os seus deveres, o que evidentemente é sobremodo iniquo e attenta contra os interesses
do Municipio conjugados com os da coliectividade.

VETO
Em conformidad com o disposto no art. 30 da Lei Es.
tadual ru'. 589 de 20 de Março de 1905, nego sancção ao pra
sente plano de lei por iSSO que -a contagem de tempo a que
o mesmo se refere se oppõe ás disposições expressas no art.
62 do Regulamento desta Prefeitura., o qual estatue que
os funcciouarios da Municipalidade só poderão ser aposetados de accordó com a Lei n. 226 de 22 de Janeiro de
1908- lei esta que se acha em pleno vigor e que no seu art.
13 dispõe que os casos omissos serão regulados por lei esfadoal respectiva.

Em face do exposto e nos termos do art. 30 da Lei
Estadaa1 o. . 589 de 20 de Março de 11905, nego sancção
ao presente projecto de Lei, o qual, para os fins de' direito,
faço devolver á Ca.mara Municipal.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de Agosto de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

A Lei :Estadoal n. 244 de 29 de Novembro de 1897, em
seu art. 3.° estabelece que não são considerados serviços
uteis aqueiles que forem prestados por funccionarios que
vencem diarias e que são considerados jornaleiros, disposição essa que vem expressa no art. 42° do Deéreto Estadoal
n. 838 de 16 de Julho do corrente anno, o qual de accordo
con a autoração contida no .art. 130 da Lei n. 1881 de 10
de Abril de 1919, consolida as leis sobre aposentadoria.
Véto portanto o presente pxoje%to de Lei, que para
os devidos fins faço do1ver á C=ara Municipul.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de Agosto de 1920.
1
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J. MOREIRA GARCEZ
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A Camara Muidicipal de Curity-ba decreta:
Art. 1.° Ficam extinctas todas, as porcentagens estabelecidas por leis e por decretos e- regulamentos de-lias
decorrentes em favor dos fun-ecionarios m-unicipaes, com
excepçãio das qie foram creadas pelas Leis n. 430 de 1-1
de Novembro de 1914, art. 9 e ii. 322 de 31 de Junho de
1912 art. 6, 1 .0 parte.
Art. 20 O advogado da Caniara Municipal terá direito
á p.orentagem de 10 pelas cobraneas judicia que effectuar.
Art. 3.

_._

Revogam-se as disposições em contrario.
VETO

e

Constituio sempre boa- norma' de administração, o estimulo do funccioyiario no exercinio de suas funeções, pois
é claro que d 'ahi decorrem os melhores proveitos para o
publico serviço.
As leis que crearam as porcentagens para os funccionarios Inur!icipaes, por certo outro objectivo não tiveram
senão o de nreJhor incctival-os no exercício das suas ftrneções, reeompensandooa com justa remuneração do 'aecrescino de serviço que assim lhes resulte. -(Leis 173 de 26 - ele
Abrfl -de 119,06, art. 40 da Lei 522 de 31 'de Juléio de 1912,
384 de 15 de Maio de 1913, art. 14 da Lei 405 de 20 de-Novembro de 1913 art. 8 0 da lei 4-96 de 3 de Novembro de
1917, 542 de .21 de Outubro - de 1919 e Decreto n. 125 de 19
de Fevereiro de 19118).
Revogar dis po sições tão usuaes quão effiares para 'o
bom andamento do serviço municipal, não me parece razoavel, visto cono virá amxullar o- estimulo que constantemente deve existir para o funeconario que tem sob a sua
responsabilidade o zelo das disposicões legaes que lhe cumpre pôr epratim.
Acc4resce ainda que os actuac4s funconari-os desta
Prefetura., aios quaes são abonadas porcentagens, têm as
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saias hei-as de ser\Tiçonuito mais prolongadas que o tempo
normal de expediente, fixado no Regulamento em vigor.
Ora a supressão dessa bonifcaeão addicional que lhes - piga pelas porcent-a-gens estabelecidas em lei obrigarã
esta Prefeitura a estabelecer gratificações fpro-iabore'
(orrc.spondentes ao excesso de serviço prestado fóra das 110cio expëdiente, d'onde, evidentemente, occasionará um
ciesenquihbrio nas verbas o'r'ulenta-rias respectivas, O que
pai' certo é contrario aos interesses da administração Mu•n i
ic pal. -

• Além disso ha -not 'r que varios funccionarios que
actuabu ente percebem porcentagens não- nodem soffrer
reducção em seus vencimentos visto gosarm das vantagens que lhes são asseguradas por leis que os tornam vitahicios em seus cargos.
A suppliessão ele taes pocent?iges conforme dispõe o
preeente projecto, oeeaioiará prejuizos nos venciaeutos
(hCniS fnccin'áiios, o que certã:mente • at!tent.a contra dirèito já, àclqiiridos, doide poderá originar-se iiidémnisa-,
ções por párte desta Prófeit'ira,' o 4ue evdentemente é contrario aos interesses -do Mu-nicipio.
Attenden-do portanto -as razões que venho de expor,
e procurando in1h6r zelax pela perfeifa regila-rida,de dos
serviços de.ta ?efethra e con4ueiteuenrte acautelar os
iii -eressi^s do ^k' mncipio, nego sancão ao presente piano
de Lei, o. qual. para os fins çlp ét. 4 0 da Lei Estadoal n.
589 de 20 d Maico 'dè
1905, devôive
faço
á Ca'mara
Palacio da Prefeitura Municpa-1 de Curityba, Capital
cio Estado cio Parau-á, em 4 de Agosto de 1920.
J 4,0R15IRA GARCEz

_9_

-94A Camara Municipal de Curityha, decreta
Ai-I. unico. O prazo .. a que se refere O parag. iluico d
art. 1 0 cia Lei o. 546 de 6 de Novembro de 1.919, fica desc:
•já prorogado por mais 5 annos; revogadas -as disposiçõ
em contrario
VEIO)
A prematura -dilação cio prazo estipulado no § UIIiC()
da Lei :1. 546 de 6 de Novembro ac 119, que isenta do pagamento de impostos de terrenos não edificados, situados
na 3• n zona do quadro urbano desta Capital, os propricarios que construirem dentro de dois anulos OS respectivos
jnnros dc vedo, nas condições estatufdas no Codigo de Posturas, conforme consta do presente projecto de Lei, é sobremoclo prejudcial não só á estlietica da cidade, como aos
interesses da coilectiviciade, por isso que ijiMbe por mais
tempo a Administração Muniepal de levar á referida zona
ns melhoramentos de que, lia- muito, a mesma tanto necessita.
1

1

E' incooleste. que o maior embargo- -que esta Prefeitura tem sempre encontrado para a. execução dos serviços
(le ese-otamento, ii ivelamento, revestimento e manutenção
das ruas desta Capital, algumas das quaes se -acham aetual.m-e-te cai estado depioravel, reside na exagerada extensão abrangido pelo quadro urbano, cuja parte utilizacia por edificação de predios accusa uma porcentagem
assiis reduzida em relacão á arca equivalente á totalidade
dos terrenos baldios ahi -existentes.
.-\ Lei n. 542 de 1° de A4gosio de 1919, rçvogando as disposies dos paragrap,hos unicos dos arts. 42 e 43 do Codigo de Posturas e reduzindo pala Es. 3$000 •e Rs. 1$500,
respertivamente, o imposto -de Rs. 10$000 e R-s. 5$000, antes fixados relaliv,a-inent.e aos terrenos não edificados situ q
a -e 2 zonas do quadro urbano, e bem assim ficam-dosna1_
do estal)eleCi-clo pela citada Lei a . 546, que os proprietarios
que no prazo de uni anno construirem muros ou predios
m seus terrenos situados na la ou 2 zona ou que no prazo

l annos Fizerem alguma dessas (,onstrucções em iguacs
)riedades localizadas na. 3a zona ficarão isentos do imo de terrenos não edificados oti não mura-dos, por certo
o veia favorecei a supposta economia dos respectivos
)rietariu.s.
Amp-liíu mais esses favor-es não me parece razoavei,
isso que será contribuir para o maior retardamento
da itiizaço dos terrenos ainda não aproveitados, o que
evidentemente constitue um factor de expoente considerav(.1 para reduzir o já cliniinuto numero -de edificações nesla. Capital o qual, ultimamente tem se apresentado numa
1)1grdssão decrescente sobremodo impressiona-n'te confor
me demoitsti-o na mensagem que dirigi á Camara Municipai, pc;r cecasiã-o cia insta]iação da, sua 2 Legislatura do
corrente anno, e bem assim virá concorrer afficaiente
para a perm-anencia dos mesmos obices que actualmente se
oppõem á. eeeneão -de serviços imprescindiveis que muito
dizem respeito á conimodidade e segur-ana da população
eiiiifybana e, portanto, aos interesses do Municipio.
Coherente pois com o meu pensar expresso em outros
actos, e na forma. do disposto no art. 3 0 da Lei tEstada1 n.
589 de 20 -deMarço de 1905, deixo de sancciouar o presente plano de Lei, -o qual,- para -os devidos fina, faço devolver á
iii ara Municipal.
hi-acia -da Prefiitura Municipal de Curityba, Capital do 'Estado cio Paraná, em 4 de Agosto de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

—si—
A Clamara - Mjinic•pal de . Curityba, decreta:
Fica o Prefeito autorizado a aposentar
Ar t. 1°
o vencune;tp.s de. 1s. 1:440$000 annuaes o amanuense da ))irec.oria. Geral de Obras
Via , .o cla• Prefeitura',
Antonio Julio dos Santos.
Art. 2 0 - Eica•,coutado pari todos os effeitos ao Iaspetor de ehicuis, e1jciao
F
.Qoir a de Freitas, ô tempo
decorrid, de 1 8 de Jcneirp de 9O5 a 18 de janeiro de
19D, em que o mesmo prestou serviços ao eitucto Regi)neutç) de, 'Seguança.
Art 3 -- çvogan-se as disposições ,em contrario.
COM

VIU-O
Q art., 1 do prçsente plano de Lei autorizando o Podçr Executivo a aposerrta.r o Amanuense . da Prefeitura
Antono Julio d9s, Santos com os vencimentos de Rs.
1:440$6j0 fum conto quatrocentos e quarenta mil reis)
aunuaes, vae de encontro ás d:isposiç5es vigentes sobre
ap osent 1° ia dos funecionai ios d Municipalidade (Art
62 .d reuinienio dq 11efetur?,, appr9vado pelo Decreto
n. 63 .dq '12,,d J?liho.de 1912, Lei n. 226 de 22 de Janeiro
de 1.908,, Lei E.sfadio'al a. 244 de 29 de - Novembro de
1897, Decreto IEstadoal n. 838 de 16 de julho de 1920),
emnpcindo nQ'tar qu o al.ludido funccionaa'io já se acha
;ciisiv'e]nierté beneficiado com o dispps to na Lei rn 534 de
23 de Jii]bó de 1919, qüe' mandou contar a seu favor o
tempo de 12 de efênbr. de 1871 a 16 de' Setembro de 1878
e de 12 de Dezembro de 1893 a 21 de Janeiro de 1894.

s

O art. 2° mandando contar pnca todos os efeitos, ao
inspector de Vehiculos, Feliciaaio Correia de Freita, o
tempo decorrido de 18 de Janeiro de 1905 a 18 de Janeiro
de 1908, não só infriuge o que se acha expresso nas Leis de
aposentadoria acima citadas como attenta contra os direitos dos demais funcemnarios 'municipaes, por isso que coiloca
o beneficiado em condições mais favoraveis que os seus collegas, em relação ás disposições contidas na alinea 3 ,1 do art.
32 do Regulamento vigente desta Prefeitura.

i

- -Taes favores são portanto pessoa-es e vêm crear um
icgimei de excepção que não me' parece razoavei por c(utrario ás boas normas, administrativas e assim prejmiiea
os interesses do Municipio..
Por esse motivo, e de accordo com o art. 3° -da Lei Estacloal u. 589 de 20 de Março de 1905, deixo de saneciolini
o presente plano de Lei, o qual, para os fins de direito
faço devolver, á Cama-ra M!.bn4cipal.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estadodo Paraná, em 4 de. Agosto dê
J. MOREIRA OARCEZ

_99—
A Cainaia Municipal de Curityba, indica:
Fica o Prefeito autorizado a dispensar, até 31 de De
zenibro do corrente anuo, as multas cm que incorreram os
contribuintes de impostos Jiirïni .ciipaes; revogadas as disposices em Contrario.

Deixo de me utilizar da i)1CSefltc Indicação do LegisliLtivo visto tal disposição ser contraria ao estatuido não
só na Lei n. 515 •de 20 de Junho de 191$ que fixa em
lO °°, 20 ° e 30 °° respeetvanie]lte, as multas devidas pelos contribuintes que pagarem os seus inpostos com um,
dois ou tres mnezes de atrazo, cqm•o va de. encontro á disposições expressas no art. 2° da Lei ii. 542 de 21 de Outubro de 1)19. a, qual diz textuabuente :_ "As multas a
que se refere a Lei n. 515 de 20 de Julho de 1918, só podocão ser dispensadas por despacho do Prefeito em processo
ad minisvativo em que fique devidameute provado que o
pagamento não foi feito no prazo legal por motivo irnprevisto e justo e pagando o contribuinte todos os impostos
mi atraso.
Em. pleno accordo, coni as èitadas Leis, tenho agido
sempre, dispensando 011 iiio as muitas ei» que têm incorrido os COntibuhites 0111 atraso, éuafornm .c •as razões pelos
liesmo presentadas sendo que do mcx de Março até o
l i lesente, grande é o .iiwncro de nliinicipe 5
que at.'tendciido
edital que fiz Publicar a, 27 de Eeverei:io têm vindo ]i
quniar os seus •debitos para com a inunicipaljdadc.
Croas um regimen d& excepção pala aquelies que se
1lIanie ,4atin rebeldes a essas d.ispoiç5es, será favoreer os
1 1110 menos flierecemu, os quaes felizmente se aclla?n ei» clhiiiiiita p orcentagem em relação aos que cumpriram com os
S'11 deveres.
Será uma iniquidade dispensar muitas para, os contrihuiiifes (pie sem Jlistificativis cleixaramu de pagar os seus
iuiipost,os na devida época; e isso abrirá um precedente P erigoso que não só attenta contra os interesses do Municipio
como vir!, desgostar profu ndamente áquelies que pressu-

rosarnente attcnderain ao a.ppelio desta Prefitura para a
liquidação ainigavel dos respectivos •debitos, que incontestavelmente não será de boa et.hica administrativa.
lm face do exposto •ndgo cumprimento á presente Tu.dicação e pala os fins convenientes faço sciente á Camara Municipal.
Palacio da, Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
cio Estado do Paraná, em 5 de Agosto de 1920.
4.

J. MORURA GARCZZ

A Camara Municipal dê Carityba, india:

-

Fica o Prefeito autorizado a dispensar de pagamepto das muitas em que houver incorrido Hygina Ceia Brandão licite, 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 me utilizar da prsente Indicação visto a
mesma contrariar as disiosiõcs das Leis uis. 542 A de 21
de Outubro de 1919 e 515 de 20 de Julho de 1918 e abrir
um 1)recec1entc que virá perturbar a acção aclmmistrativa
desta Prefeitura, o que para os devi-dos fins faço sciente á
Camara Municipal.
Palacio 'da Prefeitura Municipal de Curityba., Capital
do Estado cio Paraná, em 5 de Agosto de 1920J. MOREIRA GARCZ

- 100 A Camara Municipal de Cu'rityba, decrçta:
O imposto de 'calçamento recae sobre os
Art. 1°
em ruas
uas calçadas ou macadamisapropi'ietai'ioS situados
H .i
das da cidade.
O'imposto
decalçamento
é-fixado em 400
Art. 2°
200 réis por metro quadrado, rep-e.ctivain'ente, para as ruas
calçadas a para1lelepipedo ou'maeadaniisadas pelos svstemais aperfeiçoacio actuaesj vigorauci'o pelo prazo de 20
annos•
§1° Gozarão de ahatimento:

A Camara Municipal de Curityba, indica:
Fica o Prefeito autorizado a dispensa r a Maria Were herdeiroS de José W.rneck do pagamento das muinC(k
incorrido por. falta de pagamento
houverefli incorrido
tas em
de impostos em atrazo.
Nego cumprimento á presente In d icação jo isso que

a mesma infring disposições iegaes em vigor creando um
adminisregimen de excepção contrario ás boas normas ,
trativas e aos interesses do MunicipiO.

a) de 10 0 1 0 os -contribuintes que pagarem de uma só

vez, á vista, a impórtácia total do imposto correspondente

Para os fins convenientes, levo essa resoluãO ao conhecimento •ela Cama.ra Municipal.

a 20 anTros, na época, de sua construcção;

• .1

Palacio cia Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, ern ' õ de Agosto de, 1920.
J. MOREIR& GARCEZ

1

1

b) de 6 01 0 os que pagarem a importancia total do
imposto em 3 prestações de 3-, 6 e 9 meses;
§' 2° Os que não pagarem o imi) osto nas condições do
§ 1 . 0 deste artigo ficam sujeitos ao seu pagamento completo
com o a-ccrescimo e' 5 ojo acldicionaes.
Art. 3.° - A cada proprietaio corresponde a sua
frente até o meio da rua, exluida a parte oceupada pela,
linha de bondes, para o calculo -do pagamento do m)l)osto.
Art. 4° - O proprietarios que desejarem tomar a
seu cargo a construeção do •calçamento de ruas ou )raças
ou de certos trechs das mesmas.
uma. vez que se sujeitem
l
ás condiçd&s estabelecidas pe a Prefeitura para a. execueão
dos serviços, sendo estes aceeitos. gozarão de iseneão do
pagamento de impostos.
Art. 50 Os proprietarios que houverem auxiliado
com a, mau de obra para o calçamento -ou macadamisação
de suas frentes. na forma das -leis anteriores, gozarão de
reducção de 50 010 do imposto..
Art. 6. 0 -- Os proprietarios que tiverem pago a importanca dos serviços de calçamento ou macadamização
de suas frentes. de uma só vez ou em prestacões, estando
estas integralizadas, são isentos do pagamento dos impostos existentes ou que forem creados com este titulo ou com
esse fim, até que seja mudado o calcamento ou revestimento
das ruas ou praças por outro systema mais aperfeiçoado e
que modifique i te ir,ameit-e o systet anterior.

A

1
-.
11. -
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• Art. 70 - As disposiç5s do art. 2 0 desta lei se ap.plicam tarnbem aos 1)FOPIieta .rios já taxados em virtude' de leis
anteriores, ficando uniformizado o imposto nas condições
da presente lei
Art. 80 Os contribuintes já taxados na data desta ki,
que o requererem no prazo de 30 dias, poderão realizar o
ragaento integral do imposto, que ainda restar a pagar.
com o abatimento de 6 010.
Art. 9 0 A presente lei entrará em vigor ilio futuro
exercicio
Art. 10 0 Revogam-se as disposições em cóntiario.
YETO
A 5 alterações que' este piano de Lei introduz no actual
systema tributario. referente ao sevico de caicammto das
ruas desta Capita], vem entravar por completo a administação Municipal não só quanto á manutencão dasruas actua]niente ea! lcadas como em relação á execução de novos
revestimentos em outras que ainda não OS possuem.
A fluctuaçao verificada nas taxas de calçamento desta cidade indubitavelmente muito tem perturbado a. acção
administrativa desta Prefeitura ( 78 da. Resolução de 8 de
Ontubro de 1892 § 121 do Decreto de 15 de Dezembro de
1894.. §1 0 art. 2° da Lei de 30 dg Agosto eart. 21 das Disposições Permanentes da Lei de 30 de Novembro de 1.897,
§ unico dos arts. 31. e 22. respectivamente, das Disposições
Ge.raes das Leis ri. 14 de 28 de Outubro de '1898 e u. 19 de
28 de Novembro de 1899, Leis ns. 84 de 10 de Juliio de
1902, 113 dc 6 de Julho de 1903, 117 de 30 de Abril e 196'
ili' 16 de Novembro de 1906, 285 de 20 de Maio e 296 de
6 de Novembro de 1911, 445 de 23 de Novembro de 1912,
4.8 de 4 de Maio e 429 de 1.0 de Novembro de 191.4, 455 de
29 Abril e 468 de 28 de Outubro de 1.I6).
E' inconteste que uma lei que uniformize essa. tributa(ií0 trará os melhores benef:icios não só para o publico como
o \iii icipio
Mas é bem, de ver que essa tributação seja, eqiutativa
e que poi'twto consulte 1aosi :evss,s tanto do Contrihunte
()10 da
J]iejljdOdic,

ao3 ._

O Crit:eriO do legisl ador procurando uniformizar as taxas de ca.Iça.meito para 'esta Capital merece os mais francos enohdo, 1)0i5, sabido como 'é, que essa, tributação se
destina á. manutenção de um serviço recebido pe lo contribuinte, deixa de ser por isso mesmo um imposto e passa a
ser uma taxa.
E' iini'quo. portanto, cjuc uma tal contribuição seja
desigual para aquefl.es que gosam dos mesmos beneficios,
como actalmente se verifica, pois existem varios casos em
que prúpr:ietarios visinhos e que recebem os mesmos proveitos, pagam taxas de calçamento em tbellas diversas.
Nas ruas America., CojissIheiro Barradas, Muricy, 1.0
de Março, 1.5 de, Novembro, 13 de Maio, praça Municipal,
Carlos Comes, Zacharias e' largo Dr. Faria, existem proprietarios que pagam 700 reis por metro quadrado e outros
qu contribuem com 1.$500 ou 2$000 e até .3$000 por juetro
linear, o que equivale a menos de 500 reis por metro quad ra do.
O presente projecto de Lei por certo mereceria os
meus mais cailorosos applausos se uSo reduzisse tão -sensi
velmente as taxas de calçamento, actualmente estabelecidas.
A reducção de uma taxa nem sempre é conveniente
aos interessado., pois destinando-se essa tributação á ma..
nutonçíío de mu determinado serviço, claro está que se
a importaucia arrecadada se torna insufficiente para o
fim a que a mesma sd destina, e desde que não exista outro
recurso que venha .supprr a diminuição dá' rooda assim
verificada, a cousequdncia lo g ica será o sacrificio do serviço, donde por certo resulta uni maior prejuizo para o
contrib-iiintd que então continuará a pagar uma certa quota., embora menor, porém sem usufruir os Proveitos a que
tem justo direito.
Adam Smith, ao estabelecer as maximas das "igualdades, certeza, conveniência e economia" por certo outro
objectivo não teve senão o de guiar o Administrador Publico.
Dispensar esses ensinamentos, será iniclir em grave
falta para com os bons principios economicos. •

-
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Em mensagem que dirigi á Carnara Municipal, manifestei o meu sincero pensar sobrea taxa de caiçamento
parecendo-me muito oppor-tuno transportar para aqui alguns trechos dessa exposição, os :quaes, por certo, reforçarão as presentes razões de, veto. Depois de me referir
á area já, abrangida pelos xevestimentos das ruas, assim
me expresso:

çá eu possa activar esse s serviços que tanto me preoccíipain, sendo que, para , isso, já cictermmei que
fossem .orçados os reparo de que necessitam as com
preso ras , os autos caminhões, britadores e outros
apparelhami.itos ,pertencentes R esta Prefeitura de
modo que na occassião .opportuua possam ser apro
veitados pelo menos alguns desses medianismos.

"As difficuldades financeiras que ultimamente
tanto perturbam a administração municipal, impedio que a conservação desses calçamentos fosse feita como seria de desejar, resultando d'ah!i acharemse actualmente muita 5 ruas bastante avariadas e
que, por isso, exigem um irnmedia-to serviço de reparação.

Para -melhor assegurar a conserv2ão dos - revestimentos a - maeadam, pretendo mandai fazer as respectivas sargetas com parailelepipedos -e , logo que
for posive1 será onvenieute appliear pix .e sobre
a superficie revestida. Com essas medidas estou .ceto de que serão muito attenuadas as actuaes c.ausa.
de -aarias desses calçamentos, que de futuro pode'
rão ser assim mais facilmente , mentidos em condições de satisfaetoria conservação.

Esses trabalhos em certas ruas vão sd tornar
bastante onerosos para, os cofres. municipaes, poie
equivalem a verdadeiras reconstrueções-.
Entretanto, forçoso é reconhecer que alies deverão ser executados sem maior demora, pois dentro em breve, ruas existem que não darão mais tausito.
Não me pai'ecendo justo que hs proprietarios de
predios ou de terrenos situados em ruas revestidas,
continuem sujeitos ao pagamento' da taxa de calçamento, quando a respectiva conservação não é couvenientemente -feita., donde resulta ficar, sacrificado o objectivo coilimado por este' melhoramento,:.
que estão deixa de apresenta os b'nefiios a que
os contribuintes têm justo . direito, entendo que' a
acção desta Prefeitura . deverá i'rnrnediatamente
convergir para os serviços de reparos e. de conser-.
vação dos.' calçamentos já . existen.tes, principa1me.ut
para aquelies feitos pelo systema Macada.m.;
Nesse sentido estou tornando as providencias que
o momento me permitte e muito lamento que os
meus esforços não possam ser mais efficientes, pois
actualmente o Tii'esouro ainda não comporta despesas avultadas corno por certo resultariam se fossem sses serviços exe cutados cem a intensidade que
seria de desejar. Espero porém que sem mais tardan-

A Lei n. 429 de 10 de Novembro de 1914 havia es
tabaieido a taxa de rs. $500 por metro quad,raclo
de calçamento a maca-dam; porem em 1917, attendeudo ás excepcionaeS condições do momento ' resolvestes que a partir de 1° 4e Janeiro do mesmo anuo
'ficasse reduzida a r.s. $300 essa tributação, .conform o disposto- na Lei ii. 468, importancia essa que,
continua a ser cobrada até o presente.
Indubitavebnente..tal medida foi bastanle equitativa naquela occasião e p01: isso mesmo perfeitamente justificavel e meredora -dos mais francos
applausos
Já tive occasião de manifestar o meu modo de
pensar quanto á cobrança dessa taxa quando os ser. viços de conservação do calçamento não , são fe-ito
eia condições que perrnittani aos contribuintes usufruir esses melhoramentos na forma desejada, por
isso mesmo, mbora eutrarie os meu 4s .principios
que são inteiramente contarios- á elevação de qualquer
imposto no actual 'momento parece-me que seria razoaveL o a.uginento proporcional dessa taxa para a-

19
106 .-,queilas ruas cujos revestimentos uPrfL Écpaiadtd,
recebendo as modifiaç6es das sargeta.s e para as
que venham a ser protegidas por urna camada superficial de ixc, ficando ientão esta.b&ecid.o que
esse acerescimo só será cobrado após a execução de
taes melhoramentos. Ao vosso alto criterio eu subnietto o estudo dessa assunipto.

.14

Com o accreseimo de receita a ssám ubtido s,e tornará possivel a execução dos serviços a que acabode
me refrir, donde resultará a sensivel melhoria dQ
revestimento das ruas em que os mesmos forem
rea1izados.

O art. 2° do presente projecto, mandando reduzir para
r. $400 e vs. $200 o já diminuto imposto que recae, respectivamente, sobre os calçamentos a paral1eiepipedos e revestinientos a macadam, contraria flagrantemente tudo o
que venho de expor, e por isso, prejudica consideravement ao publico e ao Municipio, conforme demonstram os se
guntcs elementos.
Crityba possue actualmente 201.043 rns. 2 de calçaniento a Parê)lelepipedOs e . 187.28. 8 ins2 de revestimento a
maca clam.
Em virtude da Íjei 84 de 1902 acham-se actualmente
isentos do pagamento da taxa de ca.camento varias propriedades sitas á avenida Luiz Xaier, praças General Ozorio e Piraclentes, ruas Alegre, Barão do Serro Azul (parte
entre 13 de Maio e Conselheiro Barradas), Commendador
A.raujo (parte entre a praça Ozorio e Dezemhargador ISTota), Conselheiro Carrão (entre praça, Coronel Enéas e Cow
selheiro Barradas, ), Cruz Machado (entre praça Tiradentes e Muricy), CaribaIdi (entre as ruas Marechal Deodo.
ro e 15 de Novembro), Marechal. Deocloro (entre Barão do
Rio Branco e Garibaldi-, Marechal •F]oriano (apenas meia
]arura entre as avenidas 7 d Setembro e Iguassu'), 15
de Novembro '(entre as ruas Barão do Rio Branco e Garibaldi), Ro&rio, Saldanh1a Marinho (entre a rua José Bo-

1
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iifacio e alameda dr. Mu.ricy), travessas Marumby (entre a praça Tiradentes e rua RiachuelO) e Irany, perfazendo uma arca total de 21.702 ms224. Além disso não são
omputados nos lançamentcs o predios perteCentC .
União, ao Estado, ao Mumcipio e ás instituições religiosas
e de caridade, bem como nas ruas Barão' do Rio Branco,
Riaciruelo, CominendadOr Araujo (parte), avenida 13ate], praça Carlos Gomes, Marechl Floriuno, a zona de uni
metro ao longo da linha de bondes e tambem as meias larguras das ruas juntas ás praças ' com um total de 41,537
ms2,09 de calçamento a parai1elepipeEOS e 16.063 ns2,S8
a macadam.
Conideraudo ainda aqueiles que se acham isentos em
virtude das leit 429 de 1914 e 45 c1 1916, com uni
dc 32.293 ms2.30 de parailelepipeulos e 20.269 ms2, 38 do
macadam e deduzidas essas quantidades das arcas acima
indicadas vem:
: 201.043-21.702724-41.547,15
Parailelepipedos
105,51-0ms2,22.
_32.204,39
Macadam: 187.228 - 16.063,58 - 20.269,38
150. SOSuns.2,O4.
Os lançamentos feitos para o corrente anuo, dc aceordo com as 1,eis vigentes, acc.usam um total de.......
1.11:901$792 assim especificado:
Pala.ilehipipedos:
85 ,5i3ms2, 88 x 700 = 59:859$7116
32$340
92.ms2, 40 x 350 =
11$250
24ms2 09 x 467 =
170$700
5611118.90 x 3$000
1:55) 6$940
77&mls. 47 x 2$000
3. 345mls. 2.0 x 1$500
5:014$800
66:645$746
Macadam:

1

150.770rns2, .38 x .300
124ms2, 66 x 200

45:2311.14
24$932
5:256$O4(3

- 109 Adoptando o criterio estabelecido no prente projecto, essa importancia baixa a 68:407$130 conforme deinonsta a seoin'te. especificação:
Paralielepipedos
Ait. 2'
Art. 40

85.630m4, 37 x 400 = 34:252$1.48
19.879ins2, 87 x 200 = 3:975$974
38:228$122

Ifacadani
Art. 20 150.895ms2, 04 x 200 = 301.79$008

Admittir que para Curityba seja sufffciente o dlispendio de 90 reis para manuite'nçéo do m2 anuo de calçamento a paralielepipedos d de 230 réis para igual unidade de re
vt'ztimento a inacad'am, é estabelecer o custo mínimo fixado nas medias acima determinadas.
Esses elementos qe venho de considerar e'videntemente so factores que no podem ser desprezados para o esi aheleeinieiito -da taxa. de calçamento a ser adoptada por isSO
que elles representam a am-i'uidade correspondente ás despesas com taes serviços, a qual é 'facilnent,e Ce'duzida da coihecida formula
n
V x (1+ r ')Xi-

68:407$130
Isso demonstra claro e evidcitemente que a nova tabelia vem reduzir de 39 0 1 0 as actuaes taxas de calçamento.
O custa meclio de h i2 de calçamento a paraflei)ipedos,
inclusive guias, tem regulado 9$000 .d o de revestnento a
macaclam 3$600. Ora 9$000 a juro de 8 oI ao anuo produz
$720 e 3$600 a igual re'ndimento vence $288, o que demonstra que as taxas de $400 e $200, além de serem desproporcionaes, não pagam nem o juro do capital empregado nesses serviços. Accresce ainda que falta considerar
a taxa d amortização do capital e a conservação, do calç.ameiito.
A taxa de amortizaçéo é uma funecão da duração do
calçamento. Essa duração para o parailelepipedio, segundo os elernertos fornecidos por diversas Municipalidades,
regula de 30 a 40 anuas. (O calçamento mais antigo que
-existe nesta. Capital é o da rua 15 de Novembro, que tem
já 28 anuas. Para o macadam a duração admissivel é de
20 annos.
Segundo estatsticas feitar, em diversas Muni cipal i
-daesoBrilxtng,ocusmdia3rvação dos calçamentos a p
aral]elepipedos, por m2 auno,
varia de 90 a 110 reis e a macadam se eleva de 250 a
360 réis (sem pixame'nto) Na. estrada da Graciosa, esse serviço tem custad 9 2,65 reis.

n
)1
+ r
cm que. A. é a annuidade a ser paga, V o custo do ni2 de
calçamento ou revestimento, r, a taxa do capital assim empregado. ii, o numero de almas 'de' duiracão desses calçamentos ou revestimentos.
Para o casodq para]ie.lepipedos vem '\T = 9$000;
r = (0,08+0,01) = 0,09; n
.40.
Applicando os logarithmos e fazendo as substituições
resulta:
log. de 9.000
3,954242.5
,log. de 1,09
0,0374265
log. de 0,09 = 8,9542425
Effebt uadas as operacões e siniplificacões resulta:
A = 837 reis.
Para o caso do macadani vem:
V

3$600; r

(0,08+0,068) = 0,148; ii

20.

Applieaudo os iogarithmos e fazendo as substituições
resulta:

1
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te as futuras ieu'das desta Municipalidade serão desfalcadas das taxas respectivas.
A'ttendendo a qiiè a média das arrecadações feitas
por esta Municipafl.dal.e regula d 50 0 1 0 do total lanado,
pois uem todos os eout-rbuintes concorrem regularmc'nta
com os rçspect.ivos pagamentos, conforme demonstra 'O re•
ferido quadro n . 1, é bem .provavel. que a contribuição, feita
iios termos do presente projecto, não attLflja a 40:000$000
por amuo.

log. 3$600 = 3,5563025
030606978
log. 1,15
clas
as
operações e simplificações resulta:
Eff'eetua.
A

375 reis.

Convem notar que nesses calculos não se acham computados os typos das emissões dos emprestimos e os servi(i) de galerias de aguas pluviaes e outros complementares
que 'são feitos eonjunctanieflt . e com os cLe calçamento e cujas
iespcsas elevam mais ainda as quantidades acima determi n acTas.
-

H

Mas ainda mesmo que a arrecadação total seja igua'
ao iariçamento, é evidente qu sempre haverá, um, deficit
de 274:5529$091 - 62:407$1.30 = 206:121$961, importmuia esta qu niio poderá ser .etinada de outras rubricas orçamentarias, visto já estarem todas das bastante
oierada.s, algumas das qu.aeS, coni esses hiesinos serviços e,
)r issr' mesmo, não mais conpoitarem essa sobrecarga

Taes au unidades referidas aos calçamentos 'actualmente existentes en Curityba produzem, .respectivamente:
Parailelepipedos:
Arca total
Macadam

201 .543 x 837 = 1.68:272$991.
187.228 x 575 = 106:256$l.00

13 aes condições scïít absolutamente impossivel que
ct.a Prefeitura possa manter em estado 'toleravel 'o serviço
de conservação das ruas 'da. cidade.

274:529$091

O serviço de calçamento de Cu.rityb'a ficará assim
completamente sacrificado e com elie a, hygiene d a estlictica da nossa formosa capital.

Essa é a importancia minima que representa o custo anrnial dos serviços de 'calçamento e de revestimento
das ruas de Curityba.
Oslançamentos feitos por esta irefeitura, 'refeieiites
ás taxas de caleamento desdé 1.900 até o corrente mina,
ninca attiugiram a essa cifra, sendo 'que as respectivas
arreeadaç5cs mais se distanciam ainda dessa quantia.
O quadro a.nnexo n. 1 é 'umï 'attestado eloquente .cissa
affirmativa, cumprindo notar que se nos anuas de 1904,
1905, .1906 , 1907 e 1908 figu ram arrecadações avultadas
em relaqão aos lançamentos, é porque foram feitas 'contrihiiic, õcs adiantadas, de a ccoidocoma lei 84 d'e 1902, e
com-em 01servar que paria os anuas d 1916 a 1.919 ias cnntrih'uicões cia taxa de calç'a'mento estão arnbem favorecidas
com os leis 429 de 1914 e 455 de 1916, ficando assim' os res
petivos propretarios isentos desse pagamento durante os
prazos a que se rdferem as ncsmas leis e eonseq.uentem'èu.

-. - dii -

A eloquencia dos algarismos é tão grande que ião me
será licito v.acill'ar uni .só momento no 'que venho de aLfirmar.

1

A disposições do art. 40 facilitaniclo aos propretarios
a execução dos serviços d.e calçamento ambeni não meparecem raz(>aves; por isso que dará logar a abusos que pot
certo muito perturbarão a, Administração Municipal.
Os favores a que se referem os arts. 7° e 8 0 mandando.
respectivameni:e, alterar os lançamentos feitos de accordo
com leis anteriores e permittindo que os contribuintes já
taxados lossam realizar o pagaanento integral d .o imposto
que ainda restar a pagar, cnrn o abatimento de 60J0, não só é
iniquo porque beneficia consi'clrave'Lmente aqueiles que
ainda não cffe'otua.ra'ni esses ])agaflientos, com prejuizo pa-

•1
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QUADROS ANNEXOS

ia- os. munícipes que curnprm com os seus deveres na de'ida época cbin6 tambejii é sobremodo contrario aos medo,. Municipio que assim soffrerá uma consideravél
depressão n futuas arrdeadações das suas rendas.
Em facdó 'exposto, e coherente com o meu àent, neto
poderá sauccionar uma Rolução Legislativa que testou
pi.enannte convicto nhibe por ccmpleto a acção do Executivo Muiuicipal no que diz respeito ao serviço d calçamanto e revestimento das ruas desta cidade e que, consequeithrênte, cpntribue para o sacrificio dos interesses da
coilectividade conjugados com os do Municipio.
Nego pois saneção ao presente plano de Li o qual;
r para os fins do art. 40 da Lei Organica dos Munácipios,
faço dvolver á Camara Municipal.

)
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QUADRO N. o 1
iCI

Palacio da Prefeitura Municipal de Cu.rityba, Capital do Estado do Paraná, em 7 de Agosto de 1920.
--

Lançamento Arrecadação

Orçado

1900
7:226$460
3:209$530
5;000$000
1901
7:735$605
7:226450
4:367$795
1902
7:4 2 9$2 1 5
5:197432
7:226$4õ0
1903
7:293$785
3:704$64,5
2:226$450
1904
7:354$251 15:492$2C0 . 4:363$040
1905
i:617$461
4:423$158
9:656$995
1906
7:583$960 19:533$103
8:131$4,39
1907
7:299$864 18:046$960 29:618090
7: 385$3 2 0 17:193$000 25:000$000
1908
7:197$050
1909
7:333$865 20:000)000
9:216$509
1910
4:804285 18:251$E87
9: 160$209
1911
2:367$735 .14:191$275
9:689$685
1912
584$775
9:110$383
1913 23:148$095
2:788$120 32:367$000
1914 65:265$385
2:484$810 55:000$000
1915 107:631842
7:770$607 50:000$000
1916 132: 6663124 92:210$363 30.000$000
1917 118:722070 51:588$153 50:000300
1918 114:141$640 56:525113 50:000$000
1919 115:880$830 61:157$109 60:000$000
1920 111:901$784
60:000$000
$
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QUADRO N. II

r

Pat'alleiepipedos
RUAS
)

(m
Alameda' A-uguto Stellfeld
Cabral
•
Colombo
D. Julia da Costa
Dr. Carlos de Carvalho
O. Pedro II
Dr. Muricy
Dr. Vicente Machado
•
Lourenço Pinto
Presider.te Tauna5r
Avenida Assuuguy
Batei
•
Dr. Jayme Reis
Dr. Candido de Abreu
•
Iguassú
•
Ivahy
João Cualberto
Luiz Xavier
Sete de Setembro
•
Silva Jardim
•
Visconde de Guarapuava
Largo do Cerni1erio
•
Dr. Faria
Fontana
Dr. Theodoro Bayma
«
do Passeio
Praça Carlos Gemes
Coronel Enéas
Dezenove de Dezembro
Euplirasio Correia
General .Ozorio
Municipal
Santos Andrado
Senador Correia
Tirad entes
Zacharias
a Alegre
America
Aquidabam
Biu 10 do Rio Branco
do Serro Azul
Brigadeiro Franco
Buenos Aires
Candido 1 opes
Claudino ds Santos
Comwendadoi' Araujo
'.'onsel'iciro Barrad.ts
*
Cairão
Coronel Duledjo
Cruz Machado
Desemh. Ermelino de Lcao
Dose, l,:I)',14inr Mota
Dr. Laincu lia Uns
1)j'. Fedj'osa
Eijano Pereira
Gari ba l tIl
lgnacio Lustosa.
.h ' flo Nec:rão
Josá Bonifa rio
Lonreiro
Marelial Deodoro
Ir
Floriano Peixoto
4
Misericerdia
Paula Gomos
«
Pedro Ivo
Primiro do Março
Quinze de Novembro
Bat:cliff
Ria chuelo
4
do Rosario
Saldaithri Marinho
4
São Francisco
Treze de Maio
Vinto e oito de Setembro
Visconde de !\'acar
do Rio Bi'aiaco
Voluntarios da FaIna
'lISSa lrany
.Jino Marcondes
y
Oliveira 3db
['adro Jnlio de Campos

mis. lineares

-i'75,10

3.273,63
-3.409,25
-

-

-86,93
, ----.

4.015.79
603,01
- -413,91
191,97
876,27

- 390. 1 õ
572,25
318,15
--1.451,61
-341,36
1.063,10
624,76
2.503,41
911,79
- 606,00

---- ------

- -

-45,10
- --'
56,00
101,85
----13,65
- . 33,82
37,94

14655
762,65
-676,62
7.04295
-6 23087
11530 329,47
-•- -176,09
- -4 692,12
630.0t
2 705.16
- --

220,0$
-(3 95539
1.687,24
2994.85
10.97697
-1.25)) 92
30-29,04,
1276,31
6 930.62
-1.601,69
115,70
49,12
-712,07
885.26
672,35
721,50
1. 107,56 1
-460,14 ,
--

85.630,r7

----

Importaucia a pagar
__________

Iii acadam
(m2 )

J'ARALI..ELEPDS
LEI 418

Lei 4 5 1
2 7(3 is 1 Di. 1. 1,500

m.l.2$000

Lei 285
in. 1. 35,000

1ACA1) AN

Lei 468
300 rs.

1 M. 2

--542$570

381$465.
4873884

7.866,18
602,60
6.1 19,26
6.919.85
- -100,00
3.315 ,65
302,00
-10.867,97
7.904,78
2,783,41
7.567,39

--2:2913511

2:359$854
1803780
1:S35$'778
2:075$955

-_._-'

203$700

2$475

4943205

2134$030
0453120

--

4:868 $773

2483775

-1181 $068
-2:09 395
__
713$: $879
4.982,39
-- 87 - - 492,41
-1.61623 i 2:12
89
177.10
17
179,50
1.055,00 ' 4•35
. 6.459,23
-1:12 $183
-8 $990
-_$384
-6.929,02
4.79,65
187,17
-19
-778,09
61. $682 1
-- 767,07 1
47( -645
-3.281,00
8103.80
-'---493;29
50 $050

265i65O
269$250

1

518,00)
---

77 $292
-32 $098

150.395,04 ' 59:00

170$700

38,50

221$364
100$15

2.446,39

247$350
2,814,38

719$475
1:1673135

143,60 1.831,32

658,07
1:353$2'40
217,60

103$278
1 :57$485
2:400$480
576$97

5271,74
37384S
5143014
562$632
648$489
135$879
1:562$853

1.345,10
178,14

476,35
454')3

2 40 a 35

1.082,85
1758,30
83,37
37163
184,12
2.474,69
250,00

--184$560 1
-33$462
,
.i116$102.,
769,bO
1:292$331 1
7343583 1 --

11,)G

2.609,42
94,35

240$375
717$720
68$418 -

508730
56$910
220$125

'66a2Ø0 -

451,62

67$650

- ------

--

.2,377,75

1:631$979
370$311
3:0863751,

--3:2843484
1:956$612

-.
151

285,68
62,86
1,331.36
1.234,36
505.15
407,20
1.13,06
1.617,62
33,00
9.360,70
1.142,29
61,60
4.961,34

3:260$391
2:8583968
835$023
2:?J0$217

533855
-48974725
4:3613609
80$710

6rL2O
111.54

Observações
1429 de 1914
34 de 190- 455 de 1916

303000
9944695
906

-2.8113058
422$107
---289737
134$379
6133389
-2738135
4003575
2223705
--1:016$127
-2883952
7444170
437$332
1:7523387
-638$253
-424200

-----344,26
5.024,95
8.001 60
1.920,99
-1.246,16
1.713,88
1875,44 i
2.161.63

--

130$395

2:386$4'7[a

5439,93
1234,37
10.289.18
---'
- 80125
2.392,40
228,06
--737,88
' 335.05
--824,50
----

4.307,77

_ ---- 63.25
4.178,57

-

1.271,55
1.62628
--

-- --

- -

Arcas isentas pelas idls

633,25
584,09
45,60
--3.898,56

1.348,28
796.37
109.30
284,54
1.754,82
.254,10
-56,64
-180,48
--384.45
3.5'.2,77
316$500
829160
'
1.121,30
1:937$769
--128,22
2,180284 - -38:50
2:0783706 862130
563 1 5 1 - -- --_._
1.101,29
94,08
230$121
1.276,84
9843300
--313,75
931$140
1473987
-297,1-0- --

--1:4943717
1473723
484$869

1558400

OR,72

32

1256$0461 - 21.702,24

52.6087

1

943875

4dr'i2aao - G. GouI'in,
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DECRETOS

•

DECRETO N. 138

O Prefeito do Muniipin la Capital, tendo em vista
o contracto de carne verde firmado com o sr. dr. Santia-,
go M. Coile, em 6 d Janeiro de 1920 e transferido á Tlie
South J3rasili p n Railwavs Co. Ltd., em 7 de Maio do
mesmo anuo o constante do resnectivo termo, e consideranclo que aquela c;ompanh ia terminando seu contracto
em 6 do corrrente, tem desempenhado e cumprido com
regular desempenho as ohrigaces etab1ccidas no nusmo contracto e considerando mais a convenieneia cm mrter aqueile servico que até agora tem sido feito com as
uccessarias preseripes determinadas pela. Hygiene Municipal e mais ainda que a actual cO]n])anhlia manifestou
desejos de desistir do servico de trans porte de carnes, i
que deixou de insistir cm virtude dar combinação pessoal
com esta Prefeitura, resolve proro.ga.r por mais 4 annos
o referido cont:racto, a contar de 1°-de Janeiro em dianh',
íiicando este mesmoo acto .sujeito á approv.acão do Poder
Ticgislat.ivc Municipal.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, 15 de
Janeiro de 1920.
JOÃO ANTON10 XAVIER.

DECRETO N. 139.
O Prefeito Municipal da Capital, usando das attr
l)uições do seu cargo, e tendo em vista a informacão da
Directoria, cio T .hesouro e Contabilidade em recjuerirnenio
do funecionario Manoel Peru au des dos Santos, continuo

-

—118-desta Prefeitura, resolve apoental-o em virtude d. constar cio processo, que o requerente servio vinte e cinco (25)
aunos contados até 2 de Fevereiro do corrente exercicio,
percel)enc10 pelo calculo feito a quantia de Rs. 1 :334$000
annualmentc..
Expeça-se o respectivo titulo para os devidos effeitos.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 21 de Fevereiro de 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER.

1)ECEETO N° 14,0
( Prefeito cio .MuniciPio da Capital, tendo em vista
a Lei ii 3,5fl de 31 de Janeiro ultimo. e reciuerimnto cio
fnceiwiar;o Antonio Ricardo do Nascimento, resolve a'esental-o com os vencimentos de 3 :600$000 annuaes, mar.
cados por aqiiella lei. (Epeça-se titulo para os devidos
e ifeitos.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 21 de Feve .
-riode1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER.

DECRETO N o 141
O Pi'fei1 o do Municipnc da Capita], tendo e;n vista
a nccessdade cia ligação da actuici rua 13ento Yianna com
a rua Capitão Sonsa Franco, entr a avenida do Batei e
a alameda D. Pedro 11. tendo em vista ma que o pro
ionga.inento cia referida rua. Bento Vianua atthge O pra priedade de Emilia Welcerlin, e considerando mais que
v1n o feohamento de um aniinTo pouco afastado de,se pra1uaniento a Prefeitura poderá obter dos respectivos visinlios Jax Tiu]ni e Francisco Chris p im a. importancia dc
1 :00$000 eoiuo pagamento de seu valor, Resolve; cons(lei-O y de utilidade publica, para a fim de SCf dlesaprJpriamigavel ou jude:almcute, a parte cia referida prad

_'118__
desta Prefeitui, resolve apomnt1al-o em virtude de;. constar do processo, que o requerente .servio vinte e cinco (25)
anhos contados até 2 de Fevereiro do corrente exercicio,
. ])crcebendo pelo calculo feito a quantia de Es. 1:334$0o0
a unualmente.
Expeça-se o respectivo titulo para os devidos effeitos.
Gabinete cia Prefeitura de Curityba, em 21 de Fevereiro de 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER.

1)ECRET.O N° 1 40
( Prefeito do .Ifuni.cipio da Capital, tendo em vista
a Lei ii . 550 de 31 de Janeiro ultima, e rcuerimto do
foiiceiuiiaro Antonio Ricardo do Nascimento, resolve aresental-o com os vencimentos de 3 :600$000 arinuaes, marcado,,; por aqueila lei. Epeca-se titulo para os devidos
effeitos.
Gabinete da Prefeitura de Ciirityba, em 21 de Feve..
riro de 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER.

DECRETO N° 141
O PrfePo do Municipio da, Capital, tendo em vista
a necessidade cia iigac5o da actuai rua Bento Vianna com
a rua Capit5o Sonsa Franco, entre; a avenida do Batei e
a alameda D. Pedro 11, tendo em vista mais que o pra
i.ougainenl o cia referida, rua Bento Viauna attinge a propriedade' de Emilia Welcerlin, e considerando mais que
cin o fechamento de um c.aminiio pouco afastado desse pro]c.nganiento a Prefeitura poderá obter dos respectivos visinhos Jax Liilin e Francisco Chrisiim a iinportanc:ia de
1:500$000 ('0100 pa.g'a'niento de seu valor, Resolve; considern' de t.iliciude pubLica, paru o fim de SCi' dc.sa.pi'opria'Ç j j niigavel OU .judi:alnici1 .c 2 parte da referi}I ?r

- 119 i)ricdadc de Lmdja Wecjcerlin para aquel]a abertura do
prolongamento da dita rua Bento Vianua,.
Gabinete da Prefeitura de Curityba, em 24. de Fevereiro de 1920.
JOÃO A!NTONIO XAVIER,

DECRETO No 1
• O Prefeito Municipal. de Curityba, Capital do tado
do Paraná, consideraiido que na verba "Exereiejos Findos", § 2(30 do Orçomeijto vigente, não se acha consignada
a respectiva importancia, a ser despendida, e tendo em
vsta que varios funccionaros não só do Quadro como
extra nuni era rios, ainda não se acl:iann pagos dos seus ) ? encimento correspondentes a exercicios anteriores, e que exis
tem por pagar diversas contas provenientes de servicos
executados e de materiaes fornecidos para o Municipio,
durante os anjo de 1913 a 1919, resolve; abrir um credito
de trezentos contos de reis ( 3 00:000$000) á
referida verba, para attender a essas despesas, durante o actual cxci'cicio, utiizandose' pra isso da autorização con.tda no
art. 13 das Disposições rfa11sjtorias da Lei Orçamentaria
em vigor.
.
Paiacio da Prefeitura Municipal de Cntitvba, (Japital cio Estado cio Paraná, enf 3 de Março de 1920.
J. MOREIRA G'ARCEZ

DECRETO No 2
O Prefeito Municjja.l de Curitvba. Capital do Estacio do Paraná, tendo em vta que em virtude da Lei n.
542 A de 21 de 0tubro de iDP). ficou est abelecido qc os
funceican rios da Directoria Geral terão direito á porcentage'm de 7 sobre a cobrança da. Divida Activa, e considerando que a. Le Orçamentaria em vigor 115o consigna
v rba para attender ís despesas assim decorrentes para o
\iunicipio, resolve (/d rcfe.re,nd. t.m
da Caniara Municipal, abrir um credito extr aordinai .
io da quantia 'de vinte -.
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desta Prefeituia, resolve aposent,al-o em virtude de; constar do processo, que o requerente .servio vinte e cinco (25)
almos contados até 2 de Fevereiro do corrente exercício,
pdrcebendo pelo calculo feito a quantia de Es. 1:334$000
a:u nualmente.

rIcclade de EiniJi.a Weckerlin para a-quella abertura do
Prolongamento cia dita rua Bento Viaijua.
Gabinete; da Prefeitura de Curityba, em 2d.. de Fevereiro de 1920.
JOÃO ANTQN1O XAVIER,

Expeç.a-se o respectivo titulo para os devidos 'effeitos.

DJIJ(JRETO N o 1

Gabinete cia Prefeitura de Ourityba, em 2-1 de Fevereiro de 1920.

• O Prefeito Municipal de Curity'ba, Capital do Dtado
do Paraná,, '-considerando que na verba "Exercícios Fia1dos", § 260 do Orçamento vi g ente, não se acha consignada
a respectiva iniportancia a •ser d'espendida, e tendo em
vista 'que va .rios funccionar.os, não só do Quadro conio extranum ora rios, ainda não se acham pagos dos seus vencimentos correspondentes a-exerci-cios anteriores, 'e que' exi
tem por pagar diversas contas provenientes de serviços
executados e de materiaes fornecidos para o Municipio,
'durante os a nnos de 191.3 a' 1919
resolve; abrir um credito
de trezentos eon.to de reis ' ( 3 00:000$000) á referida verba., para attender a 'essas despesas, durante o actual CxCi' cicio, utii
zandose' para isso da autorização contc1a iio
art. 13 das Disposições Transitorjas da Lei Orçamentaria
em vIgor.

JOÃO ANTONIO XAVIER.

l)EC.RE'i1.0 N° 140
P Prefeito cio Municipio da Capital, tendo em vista
a Lei n. 550 de 31 de Janeiro ultimo, e requerinito do
fuiiceioiiario Antonio Ricardo do Nascimento, resolve a!)e.'eiital-o com os vencimentos de 3 :600$000 aunuaes, mar.
, 'cados p01 aqueila lei. Eipeca-'se titulo para -os devidos
offeitos.
-

Gabinete da Prefeitura de Curityha, em 21 de Feve'rriro de 1920.

JOÃO ANTONIO XAVIER. -

•

.

l'alacjo da Prefeitura Municipal de Cuiityba, Capital do Estado do Paraná, enf 8 -de Março de 1920.

DECRETO N° 141.

O Prefeito cio Munieipio da. Capital, tendo eti vista
u necessidade-da ligaçõo cia 'actual rua Bento 'Viaima com
'a rua • Capit'áo Souza Franco, entre; a- avenida do Batei e
a alameda D. Pedro II, tendo em vista ma que o pio
'lougainento da referida. rua i3ent'o Vianua attinge a pro
piieciade' de Emilia Wc'ckeriin, e consid-erando nais que
OIU o ferhainento de um caminho pouco afastado desse prongame11to a Prefeitura poderá obter dos respectivos visi-thos Max Luhii e Francisco Cliris p im a import-ane:ia de
1:500$000 como pagamento de seu valor, Resolve; consi:erar de utilidade piihllca, paro o flui de ser desapro-priajcalmcnI"e,
parte cia referida pr
miravel ou

J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO No 2 -

'

O Prefeito Municipal -de Curitvba, Capital do Estado do Paraná, tendo em vista que cai virtude da Lei n.
42 A de 21. 'd'e IGM,ubro de 1.9L9, ficou
es tabelecido qt os'
funeciona rios da Directoria -Geral terão -direito á porceutagen de 7 sobre a -cobrança da, Divida kcti y a, e eorisiderancl,o que a Le Orçamentaria em vigor iiuio consigna
verba, para -attencler ás despesas assim decorrentes para o Mtinicipio, resolve od r eferend,j
da Caniara Municipal, abrir um credito extraordinapjo da quantia 'de vinte
S

1

-
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DECRETO N o 5

couLos de reis (20:000$000) para effectuar o pagamento
da referida percentagem durante o actual execcieio.
Palacio da Prefeitura Municipal de Crityba, Cajital (10 Estado do Paraná, em 12 de Abril de 1920.
J. 1V10.EIRA GAROEZ

DCRETO N° 3
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraá, usando da autorização contida no ant'. 13
da Lei Orçamenta-ria em vig or , resolve abrir um credito
extraordinario da quantia de dez contos de réis.........
(10 :0Q3$0G0) para at.tender ao pagamento de porcentagem .a que tiver direito o S r. Antonio de Barros, como
Thesouueiro da Prefeitura Municipal, durante o exercicio
vigente, na forma do disposto no art. 9° das Disposições
Permanentes da Lei n. 430 de 11 de Novembro de 1914.
Palacio da Prefeitura Municipal dd Curityba, Ca pital do Estado do Paraná, em 26 de Abril de 1920.
3. MOREIRA GAROEZ
DECRETO N° 4
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, usando da autorização contida na Lei II; 322
de 31 de Julho de 1912, e tendo em vista as informações
cm documentos appensos ao requerimento cio Contador da
Directoria do rfhesouro e Contabilidade dsta Prefeitura'
sr. Benigno Lima Junior, resolve abrir um credito extraordinario da, quantia de quinhentos e cincoenta mil réis
(550*000), para attender, no corrente exercicio, ao pagameito da porcentagem a que o mesmo tem direito por
contar mais de dez anuos de serviços prestados . ao Munia partir de 27 de Fevereiro cio corrente anuo.
P.alacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado cio Paraná, em 21 de Maio de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ
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O Prefeito Municipal de Curi.tyba, Capital do Estado do Paraná, usando da autõrisaçilo contida na Lei n.
560 de 27 de Abril do corrente anuo, resolve abrir um
credito - .extraordinaro no valor de quatorze contos e quatrocentos mil réis (14:400$00G) para attender ao pagamento jdas porcentagens a que têm direito os funecionarios da Directoria do Thesouro e Contabilidade e de accor
do com o disposto no art. 10 das Disposições Permanentes da Lei n. .523 de 1919.
Paiacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 21 de Maio de 1920.
.
J. MORIDIRA
DECRETO N° 6
O Substituto em exercido do Prefeito Municipal de
Curityba., Capital do Estado do Paraná, tendo present!
.a 'petição de alguns propí'ietai'ios de charutarias e cafés,
em que pedem tornar extensivo aos seus estabelecimentos o
§ 2° do art. 122 :do Codigo de Posturas;
Considerando que o plano de Lei que mandava applicar a esses estabelecimentos as disposições dos supraeitados artigo e § foi approvado unanimiemente pèla Camara
Municipal;
.
.
.
Considerando que o referido plano de Lei não recebeua sancção do Exmo. Sr. Dr. Prefeito Municipal devido á abreviatura 'etc" que segue ás palavras cigarrarias
e charutarias, ampliando vagamente de modo a ficar sujeito o texto da Lei a 'diversas interpretações perturbando a administração Muni4pai e eonsquentemcnte e.ontrariando os interesses do Municipio;
Considerando finalmente que nenhum p'rejuizo traz
ao Municipio o deferimento do requerimento dos su.ppii
cantes, Decreta, ad referendum do Poder Legislativo
Municipal:
.

:

- 122 -

L.

30 -

101 Prefeito [mincipal de Curityba . , Capital do Estado
cio Paraná, tendo em vista o requerido pelos Directores
de Eingcnh1aria. deste' Estado
da Faculdades de Direito
e eonsiderancl.o que o reconhocihncito dessas Faculdades
i)]o Governo Federal. 'contribue .sobremodo para o progresso dcsta Capital, por 'isso que eleva notavelmente O
uivei inteilectual cia coiluctiviciacle cuiityba.ua, ao niesino
temp3 que constitue um dos anaioes elementos para o
engrandecimento do Municipio que assim terá a sua popula çíio sensivelniente augmentada., e usando da autoriiação
2" cio art. 1° cia. Lei n° 560 de
(jontida na alinca a, do
27 de Abril do corrente aiano:
Decreta:

FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES

1)ECRETO No 7

-. .

J. MOREIRA GARCEZ

DCRETO 'N° 8
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, usando cia autorização contida, na, ainea b da
Lei n 560 de 27 de Abril do corrente mina, resolve abrir
nau credito extra ordinario da quantia de dez contos de
réis (Es. 10 ..000$000) para atteder ao pagamento das
,porcentagens a que têm direito os fuuccionarios da Di-

123__

DECRETO N° 9

Paiacio da Prefeitura Municipal de Cu.rityha, Capital do Estado cio Paraná. cm 25 de Maio de 1920.

Paiacio da. Prefeitura Municipal'de Curit.yba, Capital do Estado da. Paraná, em 7 de Agosto de 1920.

-,,... -

J. MORD1RA GARCEZ

Revogam-se a disposições em contrario.

0: Prefeito Municipal c1€ Co rityba, Capital do Estado do Pa;.aii usando cia autoriznciio contida na Lei n
558 de 27 de Abril do corrente anuo, resolve abrir um credito extraoiciinario de trs contos duzentos e sessenta e
seis mil seiscentos e cincoenta réis (3266$650) para, attender ao pagamento dos vencimentos do Médico Municipal, durante o actual exercicio, a contar de 14 de Junho
de correjite anuo.

-

"•,

rectoria Gerai, de aceordo com a bei n° 542 A de 21 de Outubro de' 1919.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba., Capital
-do Estado do Paraná, em 12 de Agosto de 1920..

Àrt. 1 0 - São .appkaveis áscigarraiias e charutarias as dispoções do § 20 d art. 122 cio Codigo de Postara.
Ajrt. 2 0 Ficam restabelecidas a diposiç5es da Lei
n. 495 de 3 de .Noveubro de 1917, excepto quanto aofe
chamento das barbearias, 'aos sahbados, o qual-será, regulado de acecircio com art. 122 das Posturas Mnncipa.es.
Art.

•"'

''rv

o

Aat. 10 Ficam concedidas es subveneões annuaes
de 12:-00:0$000 (doze contos de' réis) e 15 :000$000 (quinze contos de réis), respectivamente, ás Faculdades de Direito d de Engenharia do Estado 'do Paraná.
A'et. 2° --- Para .attencicr a, esses pagamentos, durante
o 20 semestne do corrente exercicio, fica aberto o redi10
•extr aordinai'i.o de 13 :500*000 (treze contos e quinhentos
mii réis)
Rcvogamse as disposi5es em contrario.
Art. 30
Palacio da Prefeitura Mmneipai,.cic Curityba, Capital
cio Estado do Paraná, cm 2 de Setembro de 1920.
J. MREIRA G-ARCEZ

1
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veteriiiario do Rocio, noventa dias de licença para tratar
de sua saude, conforme requeru e na forma da Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em
2 de janeiro de 1920.

ACTOS

João Antonh Xavier.
ACTO N° 269
ACTO N? 266

-

O Prefeito do Municipio da Capital, usando das attr.ibuiç6es do seu cargo e tendo em vista a Lei orçamentaria, .a vigorar no •corrento exercicio. nomeia OS empre
gados Edmundo de Oliveira Saporski e João Faguncles
Barbosa para auxiliares da Directoria Geral e Lufrido da
Costa Cabral para o cargo effeciv.o de 20 ofcia• da Directoria do Thesou.ro e Contabilidade, percebendo os nonicados Os vencimentos marcados pela referida Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal .de Curityba, em
2 de Janeiro de 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER

'ACTO N° 267
O Prefeito do Municipio da Capital, usando das attribuições de seu cargo, nomeia o guarda fiscal a pé Abilio
Brandão para guarda montado do Matadouro e para g:iada a pé o cidadão Arthur Mulier, com os vencimentos
marcados em Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Cnrifyha, em
2 de Janeiro de 1920.

O Prefeito do Municipio da Gapital, concede ao guar
da Bonifacio de Siqueira, trinta dias de ferias na forma
da Lei.
Gabincie da Prefeitura Municipal de Curityba, em
22 de Janeiro de 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER

ACTO No 270
O Prefeito do Município da Capital verificando que
o, cnipreg.acio limiz Pinto da Rocha nomeu do a 29 de Fevereiro de 1.91 ,6 para encarregado do Mercado do Batel, de
cujo 1b.-ar foi dispensado e designado por acto de 8 de Janeiro cio 1917 para auxiliar da fiscalização e posteriormente mand'adó servir por minha ordem juito ao Sr. Director de Hygiene Municipal, em cujos serviços se tem ecusorvado até esta data, resolve effectivaLo como esc.ripturario daquelia Directoria dom s venciirieitos niarcadbs
na Lei oreamntaria em vigor, contando-se de 1°. de Janeiro do corrente aimo em di.antd.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em
22 de Janeiro de 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER

JOXO ANTONIO XAVIER

ACTO No 271
ACTO N° 268
O Prefeito do Municipio da Capitall, usando das attribuições de seu cargo, concede a Carlos Weigert Filho

O Prefeito do Mimicipio da Capit.aJ usando das attribuições de seu cargo nomeia para o cargo de auxiliar
do Deposita de Infla9nmaveis, o cidadão Manoel Antonio

-

-

Bittencourt, percehendo os vencimentos marcados na Lei
orçamentaria.

ACTO 'N°'. 275

Gabinete cia Prefciftra Municipal de Cu.rityba, em
14 de Fevereiro de 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER

&co- 'N° 272

OPrefeito do Municipio cia Capital, usando das attribuiçes de seu caa'go, nonmeia t. cidadão Joo i\tarques
Ribas pata o fugar de continuo da' Secretaria da Prefei
tora, na vaga de Manoci Fernandes dos Santos, pela aposentadoria concedida ao mesmo por decreto desta data,
percebendo o nomeado os veucimento:s marcados por Li
erçanntari'a.

11

t

0 Prefeito cio Miin'icpio, usando das . attribuições do
-cargo,
remove para o .lpgar. de inspector de Vehicu-seu
los o atuol guarda Feliciamio Correia de F.reits Jtui .ior e
para 'encarregado da Limpeza particular, Q cidadão José
Bi-alie, como guarda montado comi mais a. gratificaçdo de
50$000 p-a.... a sua locomoção durante o correite exercicio.
Gabinete, da Prefeitura 'Municipal de Curityba, em
23 de Fevereiroi de 19,20.
JOÃO ANTONIO XAVIER

ACTO N°-276'

Gabinete cia Piefeitura Municipal de Curityba, em
21 de Fevereiro de 1920.

O Prefeito 'do Muaii.eipio. da Capital, a pedido, resolve Oxonerar das funeções de fisca.iisacão do calçamento, o
--aidadao 1Af1ioiiso Cicero- » Sebrão. »noméado por acto de 21
de Outubro' 'd'eJi-918.

ACTO N° 273

Gbiiiete da Prefeitura Municipal de Curityba, em
23 de Fevereiro de 190.

JOÃO ANTONIO XAVIER

O Prefeito do Murii'cipio risaincio das attribuições de'
.eu cargo, nomeia o cidadão Diogo 'Vaz Lobo laxa o logar de Fiscal de I3onds, na vaga de Antonio Ricardo Naseiniento, aposentado por decreto desta data, e para o legar de Fiscal Geral do Quadro Urbano o actual Inspecde
tor
Vc'hicii]os l3ernard.o. Saba.t.ke , percebendo os nomea
dos OS vencimentos- que lhes coump'etireni por Lei.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, em
23 de Fevereiro de 1920.
JOÃO ANTONIO XAVIER

ACTO No 274
() Prefeito do Muni.cipio concede ao Offieiai da Direc'toria. do Thesouro e Contahilid-ad ' Lufrido cia Costa
Cahral. 15 dias de 1 iceajca conforme requereu.
Çlahinct•r da Pi »efeítni'.a, Municipal de Curityba, em

23 mie Fevereiro (C 1920.

_
JOÃO ANTONIO XAVIER

JOÃO ANTONIO XAVIER

ACTONO1
lO Prefeito Municipal dê Curi.tyba, Capital do Estado cio Paraná, usando das .at.ttibiiiçõe.s que lhe são confe-miclas por,Lei, e tendo en vista reduzir a despesa do Mumcipio de modo a accommod,al-a dentro do orçamento vigente, resolve diensar dos sorviQos cia Prefeitura, todos
os funeionarios extranuinerarios que percebem actualmeiLte vencimentos ougratificaeões pelo Thesouro Municipal e,
.ao mesmo- te31lpo 3 extingue todas as cornmissões que actualmente esto sendo' desempenhmada.s por funccionarios do
quadro, revertendo os mesmos para- seus respectivos cargos
effectivos, cesrando' desta, data em diante o direito percepção de qualquer gratifieaco addicionai que lhes tem sido
abonada. por taes coflimissões »
Pa1acio da Prefeitura Municipal de Cu.rityba. Capital do Estado do Paraná, em 6 de,Ma.rco »de 1920.
J. -MOREIRA GAP..CZ

1

- L

AC'iiO No 2

10 Prefeito Muuicipàl de Curityba, Capital do Estado, do Paraná, tendo. em vista que, em virtude do dispo5to
no artigo 100 das Disposições Pcrn]anentes da Lei Orçamentaria vigente, ficou a South Bra:sili.an Railways Co.
Ltd. dispensada do pagamento das cotas para fiscaliação, por dois amios, resolve como medida de economia,
dispensar do cargo de Fiscal de Bonds o ar.. J)iogo Vaz
Lobo, e ao mesmo tempo, usando (lá autorização constante
do art. 70 das mesmas disposições, supprimir esse carg,
cujas funcções serão, desta data em diante, •ciesempe'nhadas curnulativanrente pelo ar. Inspector de Vehicuos, sem
direito á perceçõo de qualquer gratificação addicional,
além dos vencimentos do seu cargo.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 6 de Março de 1920.

O Prefeito Municipal dc Curityba, Capital do Estado do Paraná, a.ttcndendo ao requerido pelo Sr. Francsco Pereira da Costa, resolve exoneral-o, a pedido, do cargo de Ajudante do Fiscal Geral.
Pala.eio da Prefeitua'ã Municipal de Curityba, Capital do Estado cio Parnná, em 23 dê Março de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO NO 4.
OL
Prefeito Municipal cl Curityba, Capital do Estado cio Poraníi, usando das abtribuições de seu cargo, resolve remover o funccioiiai-j 0 Oscar Ferrdira dos Santos,
actual Dactiigrapi i o cia Secretaria da Prefeitura,, para
o logar de Ajudante do Fiscal Geral, pecebeido os vencimentos marcados em Lei.

-

:alacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital cio Estado do Paraná, em 2.3 de Março de 1920.
J. MOREIRA GAiRCEZ

ChI1ON05
0 Prefeito Municipal de Cu'rityba, Capital do Estado do Paraná, usando das attribuições de seu cargo e.como
medida de economia, resolve, de conformidade com a autorizaç.ão contida no art. ° das Disposições Permanentes
da Lei orçamentaria em vigor, sapprimir o logar de Dac-tilorapho da Sctetaria da Prefeitura.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 23 de Março de 1920.
J. MOREIRA GAiRCEZ

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 3

_l9-

ACTO N° 6
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, usando das attribuições de seu cargo, resolve exonerar a pedido o ar. José Biaile, do cargo de Guarda Fiscal.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná. em 3 de Março de 1920;
1

J. MOR1!IRA GA.RCEZ

ACTO N° 7
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, usando das attribuições de seu cargo, resolve nomear para o ]ogar de Guarda Fiscal montado p sr. Manoel Ribeiro de Macedo, percebendo os vencisientos niarcados em Lei.
Palaci.o da Prefeitura Municipal de Curityba Capital do Estado do Paraná, em 24 de Março de 1920.
T. MOREIRA GARGEZ

- 130 ACTO N° 8
O Prefeito 1111nicipa1 de Curitylia, Capital cio Estado' do t1 i.al á., Ab ,saiido das attribuições de seu cargo, concede na forma do Reguinmeto em vigor, ao Anaunense
cia Directoria Geral, Sr. Antonio .Julio dos Santos, sessenta dias de licença para tratamento dd sua saude, confõrrne reqIeret1 e de accordo com o attostado medico exhibid o.
Piaco ' ida Prfeitura Municipal de. Curityba, Capital do Estado do Piauá, èm 9 de Abril, de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

CTO.No :9
O:Piefeito Municipal de Curityb., Capital do Estado do Paraná, ao ter con1e'cimeut do failecimento do
prestante edadão paranaense Si-.Coronel João Tobas
P:i:to Reb.ello, e toniando na, dvida consideração os valio
sos serviços .que o mesmo prestou a este Município nos
elevados postos 'de Canibrista e de PevsiIente da 'Camara,
em varias legisiafuias, resolve cOmo lomneagmu ao illus:
tre morto, suspender por hoje o '1)diaute desta Piefeitara e determina que durante dois dias sejal*iteada a
bandeira do . stado, em funeral, no edificio do Paço Municipal.
Pala.ei.o dtLPrefei:tura, Municipal de Curityba, Capital do IENtado do Paraná, em 1.9 de Abril de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

ACO! N° 10
O uhtitnto cu xercicio do Prefeito Municipal de
(uril y l)a. Capital do Eitado d Paraná, usando das attriUnicuíes de seu cargo, resolve eicoiierar a pedido o sr, Arfluir MulLr do cargo de Guarda. Fiscal, e iiornea.r interiiaineiite, para substituil-o, o cidadão Gabriel Ayrs cio
Xsiiibento, percebendo o mesmo os vencimentos marcados em Lei.

unicipa] de Curityba, CapiPalacio da. Pyefei•ura
5 de Maio de 1920.
do
Estado
do
Paraná..
eij.
,
tal
FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES
'ACTO N011'

O Substituto em exercicio do Prefeito Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, usando das attribuições de seu cargo, concede na foimia. do Regulamani:.o
s
vigor, ao auxiliar do Fi cal de Obras, e actual encarrg ado da Limpeza Publica, Sr. Bento Taborda Ribas, trhr
ta dias de fevias, conforme requereu.
C-111

Palacio da Pref.eitw'a Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná.. em 12 de Maio de 1920.
FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES

ACTON0 1.2

-

O Substituto em, exercício cio Prefeito Municipal de
Cnrityba,, Capital do E.5tadlo cio Paraná, usando das attribuições de seu cargo, concede na forma. do Jiegulaxnento em vigor: ao Amanuense da. Directoria Geral, Sr. Auturno Julio dos Saritoa. sessenta, dias cia ]ieelica, para tratamento de sua saude, conforme requereu e de accordo com
o at.testa,clo medico evhihido, e em prorogação a que lhe foi
eouccdida, por acto. n. 8 de 9 de Abril do corrente anuo.
Palacio cio. Prefeitura Municipal de Curityba, Capital cio Estado cio Pararia, em 5 de. Jaiwro de 19.20.
FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES

ACTO N° 13
O Substituto em axereieio do Prefeito Municipal de
Cu,rityha. Capital do Estado do Paraná., usando das attrihiiies de seu cargo, concede na forma do Regulamedto
em vigor, ao auxiliar do Fiscal de Obras e actual encarregado da Limpeza Publica,, Sr. 43eptç Taborda, Ribas, trinfi dias de liCeiia, para tratamento de spt saude. oufo.

182requcreu e de accordo com o attesta,do medico exhibido
e em piorogao a. que lih foi concedida por acto no. 11
de 12 de Maio do corrente anuo.
l'alacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do EstadQ do Paraná, em 18 de Junho de 1920.
FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES
1

•

AC'IIO' N° 14

.

1

O Substituto em cxercieio do Prefeito Municipal de
CwiI;yba, Capital do Estado do Praná, usando das attrihuiíes de s'cn . cargo, resolve exonerar a pedido . o Sr.
Edmundo de Oliveira Saporski, do cargo de auxiliar da
Directoria Geral e nomear intcrinamnte, para substituil-o,
o cidadão .João Seheleder Sohrinlio, percebendo o mesmo
os vencimentos marcados em Lei.
Pa,]ado da Prefeitura Municipal. de Curityba., Ca pital do Etado do Paraná. em 20 de Junho de 1920.
FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES

ACTO No 15
O Substituto em exercicio cio Prefeito Muncipai de
(•irityba, Capital do Estado do Paraná, em signal de perar pelo failecimento do eminente brasileiro Exmo. Sr. Dr.
Delpliim Moreira da Costa Ribeiro, Vice&residente da Republica,,
como homenagem ao iliustre morto, l'e'dei por hoje, o expedientc desta Prefeitura e•.determina
pie durante tres dias sejam hasteadas as bandeiras da Republica e do Estado, em funeral, no edificio do Paço Miinicipai
Palacio da. Preieitura Municipal de Curityba., Capital cio Estado do Paraná, em 2 de Julho d 1920.
FRANCISCO DE PAULA GVMÁRE

A\€TO No 16
exercício. do Prefeito i\iun icipal cio
,SubsLil;ui,
Curityba, Capital, .d Estado do Pa.ran usando das attril)uições de seu cargo, concede na forius do Regulamento
em vigor, ao Continua Seiveubc desta Prefeitura, Sr. João
irapes Rha.s, trht.a dias. de i:icenc.a para trataipeito de
saude epi vista do attesadopedieo Qxhibido e nomeia inteiU.a]1ÍCflte. pai SIl)Sptull1O o, Sr. SebastiãoiVIanQel Pereira.
•

Pà1;cio da Prefeitura Municipal de Curityia, Capital do stadõ doParaná, em 6 cteJ1iio de 1920.
FRANCISCO DE PAULA GUIMARíES
.

•

ACTO N°17
O Substituto em exercicio do Prefeito Municipal de
Curit.yba. Capital dó . Estado do Paraná, usando das attribuições de eu çargo. e tendo epi vista., o requerido pelo .Sr. FrucscoChripim da Silva Nett, em 6 do corrente, resolve
exonrM-o do crgo de leiloeiro offieiai da Municipa.lidad
e nopmar para .suhstitui,i-o, de accordo com a Lei ')1. 461
de 28 de Julho de 1916, sem onus pai-ao Municipio, o Sr.
Maioel. Joaquim de Abreu.
.
Patacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital, do 'Estado do Paraná, em 10 de Julho de 1920.
-.

FRANCISCO, ,DE PAULA GUIMMUES
AcTo N. is

.0-. 'ti exercido do Prefeito Municipal de
Ci;tritba. Capital do Estado 'do Pa,rahá, usando das attribuições de seu cargo, e tendo em vista 'os servieos prestados pelo
O narda Fi.cal interino desta Prefeitura, Sr Gabriel Ayres
do Nasciin'eno, resolve cffeeti'a.l-o nó referido cargo, percebendo o mesmo os vencimentos marcados em Lei ficando,
'
entretanto
sujeito ao concurso de que trata a Li li. 5,57.
de •27 d Abrildo corrente anuo. '
-

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná. em 22 de Julho de 1920..
FRANCISCO DE PAULA , GUIMARÃES

ACTO No 19
O Prefeito Municipal de Curityba., Capital do Estado do Paraná, usando das attribuiçõs d seu cargo, concede na forma do Regulamento eni vigor, ao Aaniiense da
Diretoria Geral e actual encarregado da Limpeza l'arti.cuiar, Sr. Antonio Julio, dos Santos, novnta dias de licença, para tratamento de sua saude, conforme requereu
e de encordo com o ' .attestadô medico, xibido.
Palaicio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado cio Paraná, elin 10 de Setembro de 190.
J. MOREIRÁ GAROEZ
ACTO N° 2í1

O Pfeito Municipal de Cuaityba, Capital do Estado do Paraná, ao ter conhecimento do falle'ciniento do
prestante cidadão Sr. GuiUerme Xavier de Miranda .e tomando na devida consideração os valiosos serviços que o
mesmo prestou a este Municipio nos exercicios dos cargos
de Prefeito Municipal e d Camarista, resolve, como homenagem ao iliustre morto, suspender por hoje, o expedinte desta Prefeitura e determina 'que durante dois
dias seja, hasteada a bandeira. do Estado, cm funeral, no
edificio do Paço Municipal.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital cio lEástado do Paraná, em 18 de Setembro de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

• ACTO No 21
O Substituto em exercicio do Prefeito Municipal de
Curityba, Capital, do Estado do Paraná, usando das attribuiç6s de seu cargo, concede na forma do Regulamento em
gor, ao Director do Thesouro e Contabilidad, Sr. Antonio

136e Barros, quinde dias (15) dias de ferias, conQrme requereu em 7 do corrente, e designa para substituilo, o Sr. Antonio Herderico da Costa, cJief e de Secção, durante o seu
impedimento.
Palacio da Prefeitura' Municipal de Ourityba, Capital do Estado do Paraná, em 9 de Outubro de 1920.
PERCY WITHR
•

:

ACTO N° 22
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, tehdo na mais alta consideração os relevantes
serviços prestados á causa publica pelo integro magistrado Prsidente do Superior Tribunal de Justiça do Estado,
Dezembairgador Joaquim Aintonio de Oliveira Portes, hontem failecido, resolve como homenagem ao fflustr, morto
suspender por hoje o expediente desta Prefeitura e determina que durante tres dias seja hasteada a bandeira do
Estado, em funeral, no edificio do Paço Municipal.
Paiaeio da Prefeitura Municipal de Cuiityha, Capitd
do Estado do Paraná, em 16 de Novembro de 1920.
J. MOREIRA GARCEZ

ÂCTON°23
O Px.ef-,eito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paaná usando das attribuiç5es de seu cargo, èoneed
na forma do Regulamento em vigor; ao actual ajudante
do Fiscal Geral, Snr. Manoel Vaz Lobo, quinze' dias de
iicnça, para tratar de seus interesses, a contar de 4 do
corrente em diante.
Paiacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 de Dezembro de 1920.
.

..

MOREIRA GA1DZ

ll2DiE
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•
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LEIDE 1,9.21
LEI N°585
O; :P dete -da Ciara- Municipal. de. Curit.yb, faz
ab:e.r que a Camara ..-Mi-nieipal .decretou :C eu promulgo
a-seguinte ei:

1

4-rt. i --,,A: taxa de alçamento. recae sobre as proprie
dades situadas no Quadro Urlano.
Art .2°
-A -contar çla data .dosta lei, -a ireferidai taxa
3$000 por- metro, linear de frente,
as zqas .oupaças..ieaiçada.s a .par41ciepipedos e- situadas
zona da-idad-e, e 2$000 nas demais ruas ou praças.
.30 - as: .
vuas e- praças nevtias -a i-am,
a -taxa, será le-2$O00-.pr metro linear . de- frente, na 1
zona e, de 1$500, nas -demais.
§ muco. Os -predios e terrenos de esquina, que tiverem calçamento ou macadamização -em mais de uma
frente,. gosarSo do abat-imento de- 1.0010.
40
Qs pnoprietarios que já pagaran adiànta-damente --a. taxa de calçamento de aceordo com , as leis ns.
-4-55 -de 29 de Abril d 1916, -e 51,2,-de 23 ide-Abril de 1918,
gontr So elas -vantagens .estabelecidas nas mesmas leis.
Art.. 5° -- Os proprietarios que auxiliaram- com a
ino.de obra a cons ucão -do calçamento, nos termos das
leis anteriores, ficam su'j.eitosá taxa. de 1$000 por metro
corrente 'de frente.
Art. 60 -- Os proprietários que, no acto ida conclusão
do calçamento ou- -rnaeadamiza-ço de qua-1qer rua ou praça , • pagarem o seu custo, gosa-rão d0 aJatin-ento dc-20°1"
o -seão ia respectiva- ta-a pelo-prazo de: .20. anuies.

E]

4__.
Art. 7 0

-

Revogam-se as disposies em contrario.

Gabinete do Presidente da Can'a .ra Mfunifci))al de Gurityba, Capital do Estado do Paraná em 23 de Fevereiro
de 1921.
-JOÃO ANTONIO XAVIER

Publi co cla na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 23 de Feverero de 1,921.
Claro Cordeiro
Secretario
LEI N° 586

A.rt. nuico. Ficam isentas do imposto sobre casa
sem platibanda as igrejas do R.osario e da ardem desta
Cpital e cance1iarda a divida proveniente do referido imposto; evog-ad&s as dispo si çües em eantrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital d 0 Estado aio Paraná em 22 de Abril de 1921.
PERCY WITHEE

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Pairaná, em 22 de Abril
do 1921.
Claro Cordeiro -- Secretario

O Substifuto em exercicio cio Prefeito Municipal de
Curtyha,Ca p ital do Etado do Paraná, faz saber que
Cam ara ML.:icipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:
Art; imico. Ficamcontados,- para os effeitos de aposentacloria, ao Sr. Lufrido Cabral, 2 0 Official da Dircetoria cio Thesouro e Contabilidade, o tempq decorrido de
Dezembro, inclusive, de 1.912 a 3 de Janeiro de i920 em
que excrceu varios cargos rnunicipaes e ao Sr. Nicolau
Kaclic.kj, aclniinstr.cc1or do \ereado, o tempo decorrida
de 6 de i\iarco da 1.909 a 13 de Dezembro de 1912, em que
exerceu o cargo de guarda da Pe'aiteneiar .ia; revogadas as
disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Caital do Estado cio Paraníi., em 22 de Abril de 1921.
PERCY WITIJERS

Publicada na Secreta ria da Prefeitura Municipal de
(u.rityha, capita] do Estado do Paraná, em 22 de Abril
de 1921.
Clao Cordeiro -- Secretario

LEI N. 588
O Substituto em exercicio 'do Prefeito Municipal de
Curityba, Capital do Estado d6 Paraná, faz saber que a
Gamara Mu-nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:
Art. nni.co . Fica o Prefeito autorizado a regulaenta.r a cobrança do imposto de publicidade,, podendo eff eetu-ar essa cobrança por niez, trimestre ou como melhor
.convier aos interesses do Municipio; revogadas as dispo-sições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curitba, Capital do Estado do Paraná, em 22 de Abril de 1921.
PERCY WITHRS

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado • do Paraná, em 22 de Abril
de 1921,
Claro Cordeiro -- Secretario
-.

LEI N° 587
O Substituto em exerciejo cio Prefeito Municipal de
Curityba, CapftaJ do Estado do Paraná, faz saber que a
Carnara Mc-:ieipaJ decretou e eu saneciono a seguinte Lei:

.-

LEI N° 589

O Substituto em exercicio do Prefeito Municipal d
Curityba, Capital do Estado do Paraná, faz saber que ia
Gamara Muciicipai decretou e eu aancciono a seguinte Li

-- 7 -_
6'
Art., 10 -- O -auxilio concedido a Materrndade• do Pa
raná,'p.ela Lei ii • 531'de 5 'de Maio de-119 "ptrdurará por
seis aim-os, sedn a quinta e Sex*a °prestaç6es- amivaes de
oito contos de reis cada unia.
Art. 20Revogam-se as diisposições -em contrario
Paiacio da Prefeitura Municipal 'de Ouityba, Capital do Estado dw Paraná, em 22 de Abril de 1921.
PERCY WITH-ERS

Ptiblic.ad- na ° Secietara da Prefeitura. Mirnicipal de
Cui-ityba, Capital do Es-tasdo do Paraná., em 2 de- Abril
de 1921.
Clara Cordeiro -- Secretario
LEI N° 590
O' Substituto em exereicio do. Prefeito Miniicipal .de
Cur'tyba, Capital do Estado do Pararná faz saber que, a
Camara Mx':i-icipal decretou e eu sancciono a seguinte 'Lei:
Art. 1° -- Fica o Prefeito autorizado a transferir gratuitamente ao Gverno do Estado, para o fim de ser construf'd0 um Asy]'o, a arca de vinte -e quatro mil e duzentos
metros quadrados (24.2-00 me 2) de terreno situado no
Alto do Cabral, a que se refere a Lei de 27 de Novembro
'de 1897, actualmente pertencente ao Munieipi-o.
At. 20 -- Na respecva escriptura de transferencia
será declarad 0 , que no caso de não ser utilizado o referido
terreno na forma prescripta no art. 1 , reverterá o mesmo para o d-oniin.o do Munici-pio.
Art - ° -- Revogam-se as disposições em contrario.
l'aiacjo da, Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do ?araná, em 22 de Abril de 1921.
PERCY WITHERS

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curit.vba, Capital do Est,aclo do Paraná, em 22: -de, Abril
dc 1921.
Claro Cordeiro'
Seu -etri..o

LEI N° 591
j ipal de
O Subtitut'o iii' exèrèici do Piefeito Muiin
a

'urtba, Cp-it'ai do Estado do Paraná, faz saber. que
:Camara- Municipal 'decretou e eu san-ccionO a segu inte Lei:
-Art. '1° ._ Pi'sa' o Pdr, 'EcccutiVOaUtorizad a. entrar em accordo com o Governo do iEstado, . -no 'sentido de
sr 'fit :a ,q1-isi* 'dos bens -.e sur-viç.os 4e- iluminação,
fórça e honds el'ectric-oS, -que actualmente pertencem á
óuth Brailian Rilw-ays Cómpany, podendo, para esse
um, Lazer as necessarias operações de credito.
•A1't 29 iFiba. t acquisição a que se refere o art.
anterior, o- Poder Executivo poderá fazer o arrendamento
dos -'érviçs a EmpTcza., Comparulila ou -particulares ido.
'ie'Õs, nYediutc concurrencia ihlica.
Ar.t. 3' -- O contracto de arrendamento podêrá ser
Leio, u'iximo, pela 'temo' de 40 an,rros, -ampliando-se o
prazo esab'elec-ido na Lei 'Miu-nicipal ais. 217 de 23 da Julho de 1907, referente á: illmnin'ação publica e particular,
desde que o arrend-atario ou arrendatarios se obriguem a
faier's-eisiVel reducção no preço -do -fornecimento ide luz
e fenergia -electriza.
m ,coutrarie-Art. 40 -- Revogam-se--as d1isposi ções e
- -a1aaio ;da- :Prefeitura 31 ,uni C iPal -de Curitya, Capital' -do Bstadu do,'IRaranás em 22 de Abril de- 19.2s1PERCY WITH-RS

P.ubl'ivadê -sn'ia Scretar-ia da Prefeitura Munãcipal de
OirItybaOãPit ald0 Estado do9Paraftáeifl- 22 de Abril
de 1921.
-Ckiro Cordeiro -- Sect'etario
- íJ»IN059
de Curityba, Capital d 0 Estado
do Paraná, faz saber que -a Gamara Municipal' decretou
cciõno- -asguint-e Dei:
e - eu- -'Art. 1° . - Fiba o Prefeito a: iitoiizado ai-omear pravisoriaDieiibe um fiel do Thesoure ir o -com os vencimentos

--,. 9 fixos de dois contos .e quatra&entos mil réis (2:400$000)
e mais .20 sobre a pôrcentagem estabelecida no art. 90
da Lei 430. de 1914, abrindo, para ese fim, o necessario
credito.
Art. 20 -- A põrcenrtagem a ser paga ão fiel será
deduzida da quantia abonada ao Thesoireiro . nos errnos
da citade Lei 430..
•.
Art. 3°. -- R'ev.ogamsa as disposições em coptrario.

4i

Ó Peto Mun&pal de 'CmLtvba, Capital d Estada
4° Parae faz, saber. que •a -Capiara Municipal derrotou
e eu saneciono a -seguinte L:
Fica p'rorogad-o por. deis 'aflues 'o..pras
para o. registro, sem multa, dos teranos . do Rocio sujeit
ao . imposta 4Viação de que trata:a Lei ii. 340 de 1.912,
vigor, ascl-ispoções do art. :10
ontin.uando em* intéi
dessa Lei
. muco. :Duramïte. esse prazo ,.o. respectivo imposto
continuará 'a ser cobrado sem m-ulta. ..
Re\ ogoni se as d.iposicões em contiauo
Ait 2

Palacjo da Prefeitra Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de Agostode 1921:
J. MOREIRA GARCEZ.

Publicada na ..Secretaria da Prefeitura lWiinicip:al e
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em .13 de Agosto
de 1921.
Claro Cordeiro
Secieta.ri.o
LEI N° 593

.

PaIaciQ rlaPr.efeitura. Municipal. de Curityba.; Çapital
do Estado d9 Paraná, em 13 de Agosto de 1921
•
:
J. MOREIRA GARCZ
'
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municiial d
Curitba, Capital "doEsiad.o. do Paraná, em 13 de Agosto
de 1921.
Claro Code'ro -- Secretario

,.

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Cam'ara Municipal decretou
e eu sanceiono a seguinte Lei:
Art. 1 0 -- Ficam dispensad.o do pagamento do imposto de Cammercio e Officiiias as Sociedades Spor.tivas
de Feot BtaJil.
Art . 20 -- Os espectaculos dados por conipanhlias
desde que 500 1 0 de seu producto liquido, pelo menos, sejam
destinados a um fim beneficente ou de utilidade publica,
poderão ser dispensados do pagamento de impostos, a jai.
Zo , do Prefeito.
Art. 30 -- Revogam-se as disposições eni contrario
J?alaeio da Prefeitura Mun.icipa.l de Curity-ba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de Agosto de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

P-uMicada na Secretaria da Prefeitura Municipal. de
Curityba, Capital d.o Estado do Paraná, em 13 d Agosto
.
.
de 1921.
Claro Cordeiro -- Secreta-rio

I: 594

LEI N o 595.
O Prefe-ito Municipal c1 Cu.utba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber qüe a Cainara Municipal decretou
e eu ancciono"a seguinte Lei: Art. mnuio.' Fica o Prefeito autorizado a abrir creditos siiplehièntarés ao § 100 do art: 20 <la Léi' Oçamentaioia em" vig'r para attender ao
gai n'to de pbrcentagéris á Secção do Contencioso; rgada
s disõsiçõcs
em contiario
/

ri

Palacio da Preeituia Municipal de Ci.uitlba, Capital
do Esta do do Paraná,. em, 13 de Agosto de 1921—-

i1

J MOREIRA GARCÉZ

Publicada na Secietaima da Prefeitura', Municipal de
Curitybá, Capitl. do Estado do Paraná, em 13 de Agto.
de 1921.
Claro Crdiro
Secretario

-- 10 --

--

Li
O.
Cih'itbi, 'Caitl qló Estado
•dPtfoá;:fu
qhe a- Oaara Miniëip.1 décretiu
e eu saneciono a seguinte Lzei,
A.t. 1'
'Fica o Pólêr 'Executivo au izatikr a receber
dii5
brtania corr odnfe' á:vend em hta pt1i11 dos
cessos verifidõ éh terféiïs dó Rci qüahU'o ees
forem arrematados pelos respectivos posseiros.
Art. 2
.2
gaP as t dípíçõsém. bitïario.
Palacioda Prefeitiir'a MÚniiide Ci'ityba, :O.pial
EVdeAgstk1e 1921.
3.

EA GÃCEZ

Pubiada na . Secretaria da Prefeitura Municipal de
1 •. '4°t ,I
Curityba, Capital do isatado do Paraná, em 13 de Agosto
de 1921:
Claro' Oo3deio'
'riit

&cretiario

N0`597

O Prefeito Municipal -de Curityba, Capital do Estado
10 Paraná, faz saber que i Camâra Municipal decretou
e eu ancciofo a•eguiie 11M
Aít. ' 10 -- ' E' fixada em oito mil réis (8$0) por
metro lieiear a taxa de calçamento a ser cobrada dos proprietários de predios situados á rua 15 de Novembro.
A•rt . 2? Os proprietarios que effectuarem o pagameto dessa taxa adian:tada.mente, até o prazo maximo
de 20 aiios, goàrão do abatimento de 1 00 ao anno.
Art. 30 -- A arrecad'açã dessa taxa só será cffec.ta da á'j)6S a Oji1 5 dó 'novo •cãiaheito ma .&echo
da referidaÜae .d
.com o 4áe -ficar
iaf o
entre a Pr'ef'eitum,a e a maioria dos •proprieturjos.
40
Art.
Revogam-se as disposições em contrario.
Palab'o da lefbifura Muicial de unWba, t Ohpital
doEta:dó do J?ara'Bá, , MÁli 13 51e Agsto de' 21.
--

J. MOREIRA GARCEZ

na, -Seozetari a d 1eeitura, M'unieipalr da
Ptrb
do Paraná, em 13 de Agosto
Curityba, Capital do L%
-

-Claro, , Cord.eiro. --. ,Secr.etrio

r

T N 598-

Oè Pmef,eit,oM.un iCipai de Curityba, Capital do Estado
do l'aracá, faz saber que •a Camara Municipal decretmi
co eu ncoinosa seguinte Lei:;
Art. 1 0 Ao art. 12.0 cIo Codi:go de PoaturaLaccrescbee:
§ 1° A licença a que se se refere este art. deverá sr
paga previamente pelo iuVer.essdo, e mediante requerimen
to ao Prefeito.
§ 2° Os infractores dea diposiç5o ficam sujeitos,
alem das demais penalidades, á muita de 50 0 1 0 sobre o,
va2r do; iespec-ti vo alvará de: ljee.
Art. 20 -- Revogam-se as diposiçdes m contrario
Palacio da Prefeitura Municipal de Curitba, Capital
dbado'dp 1ana.ná, nun 13 de -Agosto -de 192L
3. MOREIRA GARCEZ

à8icàdana Senretaia da Prefeitura Municip]: de
Chititba,' CapitI'do& Estado- do' Paraná, em' 13 de Agosto
de
- 192. • flaro' cordeiro- -_ .Saeret.ario

IiEIN°- 599
OP4fito' Mui.icipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná,, faz saber . que a Caniara. Municipal decretou
e eu' sanciono a seguinte Lei
Faca o Prefeito autorizado a dispensar,
Art. '1°
annbnente, dos impostos niunicipaes o hotel que, em

O

--

__.13,-

12 -

eada . eerciio,' f01
or1, julgado cm ni}Iorea 'ediçes hygienicas.
.Art. 20 -- Eme, julgamento será feito por wncommiso idoii'èa" n'orned .a pelõ Prefeito.
Art. 3
•
Ficam revogadas as •disposições em aontraria.
Palacio cia Prefeitura Af.unicipal de Curityba, Gapitai
cio Estado cio Paraná, em 7 de Dezembro de 1921.
J. MOREIRÃ ÓARCEZ

Piibeada na Secre'ta.rià' cia 1efeitura .Municipi de
Curityba,
Cia pitai do Estado -do Paraná, em 7 de Deze .mdê
'bro
1.9.1.
Clari Cordeiro -- Secretario
-

•'

'

LEI,N° 601

O Prefiei'to Municipal de Curityba, Capital do Estado
'do Paraatí, fóz saber que. a Cami'iia'ra Municipal de.cretci
e su sancci01O a seguinte Lei:,
Art. 1° - Ficam introduzidas as seguintes alterações
no quadro dos fanccionario,s da Prefeitura Mu!neipa'i:
10 , A Dárectoria do Theuro e Contabilidade passaDirectoria,
cie Contabilidade •e. Tiresourá -ad.Onomin
ar-sero' coro- o seguinte , pessoal:
1 l)jreetor Cqntador •
1 Theouri'0.' •
1 Chefe dc Secção
34s 0ff iciaes

Art. •unico, Ficam isentos dos imposs, actualmente
cobra(los pco Municipio. durante o prazo de cinco alu]os,
o preclios urbanos que forem const'ruidos nesta Capital,
'dentro' cio pravo de 'dois anuas, a contar da' data cia pre•:'nte lei, e destinados á habitação propria ou aluguel,
fiando o Prefeito autorizado a er:itrar em ácecwdo cóm o
Governo d 0 'E'sjaclo no teut.ido de obter igual isenção relativamente ao imposto predial; revogadas as disposições
em contrarIo.

i Fiel do Thesoureir0 .
1 Servente.,
do Director Contador serão de ..
Os vencimentos
•
8 :400$000 aunuaes.
• 2. Fie,a creado o cauglo de Inspector ide. Rendas coin
a gr.atificaõo :a lul urai de 1.':200$000 e que será 'exercido
cuanulativauiente pelo Fiscal Geraldo Quadro Urbano.
. Jica creadô o ciiro de Auxiliar do Eneairegado'
cio 'lepos.itó de infla.mnl.aveis com os vellCiflTelltOs amluaes
de 2 :4Õ0$000. '
•.
,'
4°. A actual Secção do Cohtenéioso da Dir:ectoriaGe1 se P l Ocuradoila
iaipaa q derom1n
Fiscal as
e poicen
tageus a, que sé refere o ã.rt. 30 da Lei n. 583 de 28 de
30° até as
Dezembro. de I90, zérão asirn computadas: ,
,20°° sobre o
e
20:000$000.
niulta's attingirerfl , o valor ide
,
ao P,rocnrádor Fiscal
exced.eiite, e sérão distriboidas 3 1 4
e 114 ao 2° Officiai.''
Art, 2° -- Ficam revogadas as d ispos ições em contrario.

Pal:aeio da Prefeitura Municipal de Curtyb.a, Capitai
cio Estado 'cio Paraná, em 9 de Dezembro de 1921.

p a1cio da Prefeitura Municipal de Curiiyba, Capital
do Estado do Paraná, em 12 de Dezembro de I921.

O. ,
e

•-:

rEI N°'GOO

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital: do Estado
da 'Praá. faz 'aber que a •Cam'ra Municipal, decretou
e eu raneciorro a seguinte Lei:

J.: MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura, Municipal d
Curityba. Capital do Estado d6 Paraná, em 9 de Dezem.
bro de 1921.
Claro Cordiro - - 'Secreta-rio

.
O

J. MOREIRA GAEZ

• 'P'ubiicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 12 'de D'ëzem-ir'o de 1.921.
Secretario
Claro Cordeiro

e

-

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estada
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu saneciono a seguinte Lei:,
CAPITULO 1
Receita
Art. 1° -- A receita do Municipio dê Curityba,para
o exercicio de 1922, é orçada cm 1.059:100$0W c, será formada com o producto dos impostos, taxas e outras contribuições arrecadados no referido exercico, sob as seguintes
rubricas:
310:000$000
§ 1° Commercio e Officinas do Quadro
45:0o0$000
§ 2° Commer.cio e Officinas do Reajo •
20:000$000
§ 3 0 Laudeinios e emolumentos . . .
§ 4° Imposto supplement.ar sobre casas
25:000$000
—de bebidas
6:000$000
§ 5° Renda dos Mercados .....
§ 60 Renda do Matadouro .......125 :000$000
20:1000$000
§ 7° Aferção de pesos e medidas ...
0
15:000$000
.....
Renda'
do
Ccniiterio
.
§8
12:000$000
§ 90 Foros do Quadro Urbano ... .
1.2:000$000
........
§ 10' Fi'os do Rocio .
§ 11 1 Frentes não 'edificadas, casas sem pla20 :000$000
........
tibanda, etc. . .
70:000$000
.....
§ 12 0 Txa de calçamento . . .
6:0{)0$000
§ 13° Guias sem passeio
45:0010$00{)
§ 14° Matricuia, e marcação de velriculos
§ 15° Emolumentos não incluidos no § 3 0 5:000$000
§ 16° Cobrança da Divida Activa .....130 :000$000
§ 17° Matricula de condnc'tes de vehi2:000$000
cuba e carregadores .......
1:000$000
§ 18 0 Matricula de cães ...... . .
§ 19 0 Matricula de vaceas ........4 :000$000
§ 20' Âpprovação de plantas e licenças
.........
para obras- .
6:000$000
.....
10 :000$000
§ 21 \enda de terrenas ...
§ 22° l'Fautas e croquis fornecidos pela Directoria Geral .........
5:000$000
§ 23° \Iulfas sobre impostos.......15 :000000

,8,:000$000
1-:500W00
5 :000$000
20:000$000
30 :000$000
11,2:000$000
15:000$000
5:000$001)
2:100$000
1:500$000

§ 24 0 IV[ultas por outras infracções
Imposto de Viação . .....
§ 25 0
0
"Taxa
de linpea particular .
§ 26
§ 2.7° Renda eventual . . . . ...
Licenças a vendedores ambulantes
§ 28 0
29 0 ;1mpoStO de publicidade .......
aposito de 1.11 £1
§ .30 Renda do Deposito
310Fi.scaliZaÇã0 de Bonds ......
Arre'damefltO do Passeio Publico
§ 32 0
juros
de dopositos em Bancos .
§ 830

LEI N- 602

i- (59' :i00$000

Despesa
para
Art. 2 0 A despesa do Municipio de Cur.ityba,
,$N0 co os ser
o exercicio de 1922 é fixada em 1.0.59:100
viços a cargo da Camara Municipal e Prefeitura, de aecor
-do com os §sgUiflte:
CAMARA MUNICIPAL
§. 1" Sccrctariã

TRU

0:100$000
1 i° Secretario
de
accodo'cOm
a
0
101
Lei n° 322 de 31-742
,155$833 5:255$. 833
(3 mezes e 20 dias)
,4:200$000
1 2° Secretario
.44OO$OQ0
1 Archivista
101° de accordo com a
440$000 4:840$000
Lei no 322 de81-7-12
1 Porteiro
1 Servente
§ 2° E,pediefltC

Com esta verba

2400$000
1 :00$000 18'195$833

3:000$000

16 -3° flepresentações
Com esta verba
§ 4' Eventuaes

4:800$000

Com esta verba

3:000$000

8:400$000
1 Director Contador
100 1 0 de accord0 com a
Lei n. 322 de 31-7-12 840$000 9:240$000

28:995$833
PREFEITURA MUNICIPAL
§ 5o Prefeitura
Subsidio ao Prefeito
Representação

12:000$000
6:000$000 18:000$000

1:500$000'19:133$444

4:800$000

3:600$000
1 20 Official
1 Fiei do Thesoureiro 2.:400$000
0,2 0 1 0 sobre a receita,
-excepto -os § 5° 60,
8°, 300, 31°, 32° e 33° 1:779$000 4:179$M0

' Secretario
6:240$000
101 0 de a.ccordo com a.
Lei n° 322 .de 31-7-12 624$000 6:864$000

1 Servente

1 Chefe de Secção

3 1°s. officiaes a
]j2:600$000
4:200$000
10 0 1 0 a 2 deiTes, de cccordo com aLeL 11° 322
de 31-7-12 a 420$
480$OÕ0 13:440$000

§ 7° Secretaria

1 2° Official
3:600$000
J. Porteiro
2:6,00$000
10°° de accord 0 com a
Lei n° 322 de 31-7-12
(14 dias)
josm 2:610$111

-.
7 :116$0O0 10:716$000

Lei n° 322 de 31-7-12 480$000 5:2,80$000

600$000
2:400$000
2:400$000 5:400$000

1 1° Official
4:2Q0$000
10 1 0 de accordo com a
.Lei n° 322 de 31-7-12
(10 mezes e 8 dias)
359$333 4:559$333

L

1 Thssoureiro
.
0,8I 0 sobre a receita,
excepto os § 5°, 60,
80, 30°, 310, 32° .e 33°
1.0°1 0 de accordo com a

§ 60 Gabinete do Prefeito
Gratificação a um official de gabinete
1 Continuo
1 Chauffeur

.

§ 8° Dfrectdria, de Contabilidade e Fhsew'

•1

1 Servente
§ 9° Directoria Geral
a) Obras e Viaç do

1:500$000 47,:955$000
. .

1 Engenheiro Director 11:000$000
100 1 0 de accordo com a
Lei 110 322 de 31-7-12
(11 mezes e 29 dias )Ii :096$944 1.2:096$944
1 Engenheiro ajudante
1 Auxiliar
.
1 Desenhista

7:Z00$000
4:200$000
4:200$000

11

19
o Passeio Publico a
1:800$000

38OO$000
1:500$000

1 Fiscal de Obras
1 Servente

g) Officinas

b) Secção do Tombairnento

1 Mecha.nico Chefe

'
4 :200$000
1 1° Official
de
accordo
com
a
iO°I°
Lei no 322 de 31-72 420$000 420$000

60ÕÕ$O0'
1 Medico
2 Veterinari0S a 3:400$ 6:8W$000
Gratificação para locomoção (600$.- a12O0$00
cada um)de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12,
(1 mez e 19 dias a
46$277 8:046$217'.
.
um deiles)

e) Procuradoria Piscal
4:800$000

1 2° Official
Porcentagem sobre
muitas

"3'600$000

6,000$000 10800$000

1 2° (Officiai-'
Desinfectantes e materiaes-..

2:000$000 '5,,600$000

a) Quadro Urbano
1 Inspetor 'de Ren das
f3:000$000
eFiscal Geral
3:600$000
1 Aud.ante
4 Guardas Fiscaes de
9:6100$000
i classe a 2:4D0$000
8 Guardas Fiseaes de
1.7:280$,000
2 classe a 2:160$
10°j' de accordo com 'a
Lei n° 322 'de 317-12
18
a, 4 delles

3 :8O0$000
1 Inspetor
'°i° de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12 380$000 4:180$000
3:120$000
2:400$000

e) Ispectoria de V1vicuos
1 Inspector
2 Guardas Fias a 2:160*

. 38OO$O0O
4 432ó$000.

1
b) Rocio

f) Jardins f e, praças
1 Inspector
2 Guardas portões para

3:600$000,
2:000$000 19:646$277

§ !110 FiscaiiZaÇO

d) Iimpeza Publica e 'Par.ticular

1 Auxiliar de la classe
1: Auxiliar de 2° classe

2 :400$000 85:053$944

§ joo Directoria de Hygieno

.3 6QQ$O0Q
1 2° Official
10° 0 de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12
17$&0O &Q17$000
(17 dias)

1 Procurador
Porcentagem sobre
muitas

36Ó0$0G'

3:600$000

4:000$000
1 Fiscal Geral
O°j° de ccr4.com a

III

- 20 -4:000$000
1 Fiscal Geral
100 0 de aceordo com a
400$000
Lei rt° 322 de 31-7-12
Gratificação para loco1:200$000 5:600$000
moção

Lei no 322 de 31-7-12 400$000
Gratificação para loco1:20,0$000 5:600$000
moção

1

6 Guardas montados
12:960$000
a 2160*000
1:00 0 de accordo com a
Lei n 0 322 de 31-7-12
a um cleiles (7 mezes e 1.5 dias)
135$000
Gratificação para locomoção (480$000 a
2:880$000 15:975$000
cada qun)

1

e)

6 Guardas montados
12:960$000
a 2:160$000
10° de accordo com a
Lei n0 392 de 31-7-12.
432*000
a 2 deiles
Gratificação para locomoção (480$000 a.
2880*000 1:272$000
cada um)

inf ia nlaveis e E1statisliec,

Pessoal jorraleiro
Conibutivci e lubrificantes

3:800$000
1 Encarregado
1010 de accordo com' a
Lei n. 322 de 31-7-12
17$944 3:817$944
(1.7 dias)
1 Auxiliar

-

§

i Administrador

d) Aferição de pesos e medidns

1

1 :500*000 4:515$000

1 Administrador

-.

4:000$000

1,0:-000$0,0,0 14 :180$000

859$860
i Ajudante de Engenheiro
3:600$000
1 Fiscal de Bonds
1:. 398$400
1 Aferidor
1:692$300
1 Fdscai
3:536$285
a Guardas
.
1 Porteiro da Camara 1:159$200
1.:339$992
1 Continuo
1.:44.0$900 15:026$037
1 Auxiliar da Limpeza Publica

3:.000$G00
1 Administrador
100 0 de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12
15$000 3:015$000
(18 dias)

§ 113° Matadouro

380$000 4:180$000

§ l° Pessoal Inactivo

§ 12° Mercados

1 Servente

3:800$-000

Pessoal jornaleiro

3:600.$'000
1 20 Official
10 00 de accordo com a
Le• n° 322 de 31-7-12 360*000 3:960$000 69:096$941

1.0:000$00{)
3 :000$000 38:872$000

L4° Ceniiterio Municipal

de accordo com a
rot
Lei n° 322 de .31-7-1.2

2:400*000

II

4

§ 16° Porcentagens sobro multas

5000 das que forem applicadas por infracções do Co
digo de Posturas

4:000$000

-

170 Expediente Geral
Com esta verba
is° Publicação de Actos Officiaes
Com esta verba

1S000$000

23-_-.
Z00$
.200'0$000 '25:goo$0o0

eci-'do's
vkS :'-Buiz

:
/

Êfcntitacs

15:000$000

.CoèSta verba

5,:000$000

Com taVerbn

.

.20:000000

19° Restituição de Depositos
Com esta verba
200 Juros da Divida Consolidada
Com esta verba

11

.
2:Õ00$00()
,•
Óita vba
§ 310 porcentagens ás cojunLissões ' de lançamentos

82:500$000

73:500$00,9
• Com esta verba
.22° Remoção do Lixo e LiinCza da -Cidade

Com 'esta verba

28:995$833
Com os serviços a cargo da Camara
1
030:104$167
-o
da
Pefeitiiaa
'sé iÇO
Coan

241:225$5921

1.059 il00$000)

50-'000$000

30:000$000
Com .esta verba
26° Melhoramentos de Estradas e Ca ffitnhos
Com esta verba
270 A.uxiUos e -Subvcnções
Albergue Nocturno
..
1:500$000
1:500$000
Escola Nocturna
Gotta de Leite
,.
. 6:000$000
Materuidade do Paraná
6:600$0ó{)
Facuidde de Engenhari'a- ; 2.:500$000
Faculdade .
Direito
2 :500$000
Sociedade de Soccorros aos

12ÓO0$000

90:000$000

24° Conservação do Calçamento
Com esta verba
25° Conservação de Jardins e Praças

.

1.030:104$1.67

23° Obras Publicas
Com esta verba

. 20.:000$000

.

§ 30° Cadastro

210 Amortização, da. Divida Consolidada

Com esta verba

.

5:000$000

•1

CAPITULO 11
eDiposiç6es :Penaneits .
Art. 1.<> Para o exercicio de 1922, vgoraá a abel1.a
d:e impostos que a lesta aeom-panha, com a --r.edncço de
250 para os oat-r.ibuites que res-iidiren além do rio Pasxauna,, T cvogaicla as -disposiçõe em , omiitrario.
Fica o Prefito autorizado a su.pjri-mir os
.Art. .?°
eagosque vagarem e -cuja eonservaão seja dis,pciisave1-.
Art. 30 -- Às cornmiss5es de 1au-amentoS de i-mposto
nstrbo ,coisitidasPÕr fifleéiotariOS do,Mnnicipio.
ifris6es -serão .b,otdas p.oreenta
§ -Ôifld-co.
para a do imposto de Commercio e Offiëinas do Quadro Urbano; 5°' para a do im0 1 0 para o
• post9. de Gommeiio e Officivas do Rocio; 10 1
5°l?,
paa
e
de
taxa
de
Li'mper
do imposto e'Pu1)i1c)ade,
otos
de
freiiis
n.o
edi'ip
Particular j 5°°, iara a dos iin
cada, casas sem platibanda, guias sem paseios, •èt. e2 01 0 para a de taxa de C1çaifi'ento.
-.

4.
1

1

-

- 24 -Art. 40
Os artigos 20 e 3 0 da Lei n. 5
Fevereiro de 1.921 ficam substituidos pelas se
pOSiÇOCS:

A taxa de calçamento para as ruas caIçad.
.lepipedos será de 3*000 por metro linear; para as ruas revest-'clas ia maca da.m com sargetas será de 2$500 o metro
linear; e para as ruas macadanizadas sem sarget as. será
de 2$000 por metro linear.
Art. 3 11 -- Para as ruas calcadas o macadamizadas
fica restabelecido o disposto no art. 21 0 ido Codigo de
Posturas.
Art. 6° O contribuinte que pagar adi.antaidamente
os impostos ou taxas correspondentes a um exercicio gosa
rá do abatimento de sojo sobre o total.
Art. 7°
A cobranca cia taxa de Limpeza Particular
será feita por semestre e adiantadamente.
Disposições Transitorias
Art. 1°
O exercicio financeiro de 1922 começará em
1° de Janeiro e terminará em 31 de Dezembro do mesmo
atino, com um mez addicional para a sua liquidação e eu:CerrameiitO
Art. 2° F'ca o Prefeito autorizado a abrir no correr ido exerQicio os ereditos extraor .dinarios que se tornarem precisos aos § 10 0 e 28° do art. 2 0 do Capitulo 1 e supplementares ao § 23 0 do mesmo art.
Art. 3° Fica o Prefeito autbrjzad,o a conceder o
auxilio de dois contos e quatrocentos quil réis ......
(Rs. 2:400*000) pagos em prestações meusaes, durante o
exercicio, á Sociedade de Soccorros aos Necessitados, e o de
•dois contos de réis (Es. 2:000*000) a 0 Asvio de São Luiz.
l'alacio 'da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado cio Parauíi,, em 12 de Dezembro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba., Capital do çEstado do Paraná, em 12 de Dezembro de 1921.
Claro Cordeiro
Secretario

-.

T.aic1!
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aa 192'2
§ 1°, 2°, 4, e280

Immsto de Commercio e Officinas,..irnposto, suppiemen;
tar' sobre casas de bebidas licenças a en:
ambuInt'es
dedór
A
1-Açougue de carne verde, de 1 classe, licença
Imposto annual
2 .Idem, idein de 2 0 classe, licença
imposto an'uuai•
3 idem, idem do Rocio, liena
Imposto annual
4 Agencia ou agente de bilhtes de 1oteras de
fora 'do Estado, licença
Imposto amical
5 Agencia de loterias do Estado, licença
Imposto anual
6 Agencia de companhias de aceidentes, licença
Imposto aunual
7 Agccia de companhias de seguros de vida ou
de fogo, licença
• a) A que tiver capital super i or d 41.000`.00M00
Imposto annuat
b) A que tiver capital inferor a 4003:000$000
Imposto annual
8 Agencia de companhias de seguros de vida e
de fogo, licença
• imposto annual
9 Idem, idem, idem de Companhias ou Socieda
des inutuas, licença
a) Com uni ou dois sorteios meusaes, imposto
an'trual
h) C" r-* de dois sorteios mensaes, imposto
an.nual
1.0 Agentes ou representantes de Bancos Nacionaes e Estrangeiros, licença'
Imposta .aruivat

125$00G
125$000
120$000
100$0íJ0
60.000
6O$00)
2ã0$000
400$0)O
200$OOi)
200*000
15&$000
200$000
300$000
600$000
400$000
300$000
600$000
500*000
40$00O
600$000
120$000
2QQ0Q0

-- 27-

26
LI Agente cle- ' ésas comerõiaes do,Paiz ou do
Estrang&rô, que 6ffereeei mrcidorias por
anostras, estabelecido tem-. casa partcuIar, :
hoteis 06u , coni , ltorio, 'licelle.a.
290$000.,
Inipostõ anri'ual
300$000'
12 'Agentes de vapores', -licença
200.$000
Ïiniósto aninial
200$000
13 Alfaiataria com vencia de faencias de i 'elas-se, licença
200$000:'
Imposto annual
400$000
:'
14 Idem, idem de 2' classe,' ]fcenca''120$000
Imposto aunual
300$000
15 idem, idem, de 3 classe, licença,
'
'" 100$00
Imposto annual
150$000
16 Idem, sem venda 'de fazendas, de l a' cias,
•
-'
licença
' 80$000
Imposto annual
•
-'
100$000
17 Idem, idem, idem' de 2' -ciasse, licdnca
50$000
Imposto anmial
-40$000
IS Amolador com rebolo, licença
30$000
Imposto aunual
30$000
10 Areia (para extrabir e vender dentro 'ou' fóia do Rocio), imposto annual
,'
'ZO$OOO
20 Artigos de carnaval, caas em qúe 'fdrni vèn
- (].idos por atacado, licene.a aunual
i60$0d'0'
21 lde.m, idem casas ou . mecadores ambnIante' '
/
. ( .durante os dias de caro vai) licenca por'dia- 10$0'00
22 ideii para photographo (easas em : que'se vendam. ). licença
120O03
Imposto alinual
'•'' 150$000
23 Arreios (officira-s de ocncerto dó 1"- el-asse),
''
]ieiiça
' 120$000
Imposto annual
'
100$000
24 Idem,' idem de 2a classe, licenca
60$000'
Iil)oSto aunual' 50400
1.

1 Ba1s
antasia. não sendo gratuitos.
ra Os 3' dias de crua-a.l, licenca
2 Ba i les puhJeos, não sendo rrrat11jtC,s, cada
- tm, licença

''

i000co 50$000

i l3ancn mi casa bancaria e filiaes de oaneo
-- 50$000
,
naeionaes ou estrangeiros, lice»,g..
1
:200$000
'
Imposto animal
4 l3aucos NacEomcs ouç Estrangeiros (agentes
,
de-)-- (ver agentes de Bancos) 150$000
5 Banha, -refinaç5o ou fabrica de, licença 00-$o0Ü
Imposto -animal
•
50$000
-.
6ldem (deposito -de), licença
100$000
.•
'
,,
Impost au-nuaI ,.
•
7 Barb'eirs oiíi per fnmarias e miudezas, iicena 125$000
200.$000
.I1np(isto"-a-iflU al
90$000
8, Idam sem perfumarias, de 1' classe, licença.
90$000
- oi
mpostanu.
;n al. ,
60$000
- 9nÏdnn, idein de 2' classe,, 1cença,
60$000
- - '
'•
1-u3qosto 'anniai
•
40$000
-i'0 idem, iden de 3a classe, licença.
•
40$000
•
'• Imqosto - aniiva.I
1-13b-ic1s (àgentes de fabrias de fora do, Esta300$000
'
- cio) licença
- 500$000
Imposto aunual
•
150$000
?c:Bilihar, licença
60$000
Bor bilhar, imposto- animal
3,Biihetes de loterias, vendedores por conta. ou
210$000
'
não das agencias, ancnsalunente
1413.otequim,
casa
de
pasto
ou
restaurant,
de-I'
•
250$000
• , - classe, licença
•
200$000
• Imposto annual
2-00$000
,
•
-15 Ideni, idem, de 2' &aese, licença
'
150$000
- Imposto aunual
120$000
•
i6: idem, iciem de 3'- classe, li.cenca
ImpOstQau-uual
50$000
17 Idem, idem-fte 4 cla.sse,,li.cectça
iø$OflO
Imposto- .a,muia-i.
circos
•
ou
outros
esta
18 Boteqiim,- j ito, •aos
belecimentos de diversões publicas,-, por mez,
•
- - 50$000
adiantadamente
-•
- 19 Brigas de gailo, fóra do renhidei-io, 1ieeça
. 20000
•
por dia
2~0
•-,20-Bri'n-quedos (lojade) lienç
250$000
- Imposto animal
10$000
21 Brinquedos-de papel (loja -de) licença
100$000
Jmp,osto arinual
:-:

-

'

O

O

O

•

O'

•

O.

(

-- 28 -

1 Cabeileireira, licenca
Impost o anjival

C

•'•

2 Carpintar•a a vapor ou a electricidade, Ia

50$000
80$000

classe, licença
250$00()
Imposto annual
250$000
3 Idem, ideni de 2' classe; licença
150$00Ü
Imposto aimual
125$000
4 Carpinteiro (officiva de) licença
0$000
Imposto umual
40$000
5 Casa de commissões, licença
250$000
Imposto 'amical
250$000
6 idem especiaeS em calçados e chapéos. licença 250$000
De i a classe, imposto annual
500$000
De 2 classe, imposto annual
250$000
7 idèm, idem, somente de cal cados, licença
250$001)
De 1" classe, imposto annuai
200$000
De 2" classe, imposto animal
150$000
8 Idem, idem de ehapéos, licença
250$'000
De 1 classe, imposto. annuai
250$000
De 2" classe, imposto annual
150$000
9 Idem de louça nacional, licença
150$000
Imposto anniial
200$000
10 Idem que forneça comida para fóra, de 1"
classe, licença
150$000
Imposto annuai
120$00u
li Idem, idein, idem de 2" classe, licença
60$000
Imposto. aunual
S0$000
12 Idem, idem, idem de 3" classe, licença
40$000
Imposto annual
'40$000
13 Idem, em que se vendam fazendas, chapéos,
calçados, ferragens, louças, saccos e molhados, e outros semelhantes juntos ou separadainente, em grosso ou por atacado, em graude escala, classe especial, licença
.1:000$000
Imposto annuai
-3:0o0$000
14 ,ldem, idem, idem, idem de 1" classe, licença 700$00
Imposto annua,I
2:400$000
15 Idem, idem, idem, idem de 2 classe, licença 600$000
Imposto atrnua.l
1 :600oio
16 Idem, idem, idem, idem de 3 classe, licença
00$000
Imposto annual.
1:20 0$000

17 Idem, idëu, idem, idem de 4 'ca5e, licea 300$000
S00$000
Imposto animal
18 Idem, ilëin. idehi, iclein, de ' 5 óiasse, lideflçtL 900000
400$000
I.n.iposto animal
i(O$O00
idêrn
de
'6'
c1asse
licha
'IIni, 'idem, idem ,
300$000
Imposto anhdal
80$000
Jidm, idem,. idem, iclem, de 7" classe, licença
120$000
Liíjosto ai'nual
5O00ti0
21 Casa- -d' iéiilibres e deseontot, licença
800$0J')
• Imposto ali-m,1al
22 Tdëu onde se venderem drogas e preparndos
250$000
iiec1ieiiiaes, licença
250.$00()
Tíïpostoauniial
2i0003
23 Idem de niàchhas paia industrias, licraça
2i3'030
Inosto animal
24 .ilohi de niachiiias de custara, licença
250$330
imposto animal
25 Caias .com venda (lo bebidas alenolIcas cn
100$000
consuiflo no baleão ou em mesas, licença
10000
Iiuosto a.icial
26 idem com venda de bebidas em garrafas, não
6O$O0U
consumidas nó balcão, lcnça
'
50$000
imposto annul
27 ictem, eiije iamo de negocio consiste em :ioias
jedras lreeiosas, obras de prata e ouro, .e re400$000
. .
logios, licença
."
diasse,
imposto
annual
00$000
De a
400$000
Da 2' classe, imposto amiupi
28 Ideu com salão para baile, embora •pertenceii'te a. sociedade ou cmli, l a classe,. imposto
100$00,3
annuai
50$000
Idem de2" classe, imposto àniva.l
60$000
Catas de banho, licença
1.25$000
D 1' classe, imposto animal
70$000
Dê . 2" classe, imposto annual
150$000
3o'Iaem, especiaes de fructas, de 1 classe, iicen
150$003
T.posto annual
lidem, de 2 classe, licença •,
50$000
60$000
.,
Iii.posto annuai
32»Jdem com vencia de bebidas para serèm . consunnidas n bá,lcão, quando forém de classe
41,00C
inferior ou botequim, a.nnualmente

- 0 3 Idem em que se vedam artigos para camavai (ver artigos de carnaval)
em que se vendam flores .naturaes, plail34 Idem em
í100$000
• tas ou sementes, licença
.. 200$000
• Imposto .annual
35Idem, ou agente que venda au.tomoveis, li300$000
cença
300$000
Imposto annnal
36 idem, que vendam artigos para automoveis,
200$000
especial, licença
200$000
Imposto •annual
annexo a outro ramo de negocio, licença 100*000
37
200$000
Imposto annual
33 idem em que se vendam moveis novos ou usa200$000
dos, licença
a) De 1" classe, imposto aunual
350*000
250$000
,
b) De 2 classe, imposto annual
200$000
e) De 3' classe, imposto annual
39 idem de compra e venda de objectos usados,
licença
200$000
Imposto amival
200.$000
40 Idem de sorvetes ou refrescos, licença
50$000
Imposto aunual
80$000
41 Ïdem de queijos ou depositos dos mesmos,
licença
50$000
80$000
Imposto •annual
42 idem em que se venda café em chicaras, licença.100$000
De 1" classe, imposto annual
200$000
De 2 classe, imposto annual
150$000
De 3 classe, imposto annual
100$000
43 idem em que se' vendam cigarros, charutos e
• outros artigos para fumantes, de 1 classe,
licença
'
.'
150$000
Imposto animal
"150*000
44 Idem, idem de 2" classe, licença
100$000
Imposto annua.l
•
100$000
43 Idem, idem de 3a classe, licença
'
, 50$000
Imposto aunual '50$000
46 Idem, chapéos para senhoras, licença
100$000
Imposto annual
100$000
47 Idem em que se vendam bombons, licença
100*000
Imposto aunual
' ,
'
' 120$000

31_
de compra re .venda de livros usados,
48 Idem de
licença
Imposto aunual
49 Idem em que se vendam ait'efa.ctos'd.e madeira, licença
Imposto annual
50 Concertos de calçados (officina de) de r
classe, licença
Imposto annual
si Tem, idem, de 2 classe, licença
Imposto annual
32. Cerveja de fóra do Mu'aicipio, licença para
vender, por caixa
53 Chapéos de sól ou de cabeça (officina de concertar), licença
Impdsto annual
'54 Cinemiatographo, licença
Por espectaculo
Com variedades, mais
55 Circos, coretos, etc., aluguel de terreno Municipal, ou logradouro para suas edificações,
por metro quadrado
56 Club que tiver bilhar ou botequim ou r.estaurant, licença
Iniposto aunual
57 Idem que tiver jogos e cobrar baratos, por
trimestre, adiantadamente
58 Caideireiros. licença
Imposto aunual
50 Cocheiras para carros de aluguel, no Quadro
Urbano, licença
Imposto annuaal
60 idem, idem para carros particulares, licença
Imposto annii ai
61 [dom, idom, para carros de aluguel fora do
Quadro Urbano, liceJa
Imposto aunual
62 'lIdem, ii estrebaria, que receba armimaes a trato, W) Quadro Urbano, licença
Tfl1pOSto annual
($3 Tdein fóra do Quadro Urbano, licença
Iniposto annual

50$00()
S0$000
100*000
100$000
60$000
80$000
40$000
40$000
'$000
50$000
50$0-00
500*000
6$000
8$000
$300
200$000
300$000
200$000
100$000
125$000
200$000
200$000
50$000
50$000
100$003
100$000
100$000
100*000
50$000
50$M0O
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64 Compaih:a lyria ou de opereta, ;vendendo
entradas a mais de 5$000 a cadeira, cada esjicetac10100$000
65 10pm, idem, ideni a menos de 5$000, cada
60$000
Csl3ectacUlO
66 ldciii dramatica ou dc concertos, cada espe50$Q00
ctaeulo
67 10cm de qualquer esnecie no especificada,
125$000
para cspectàculo ]?1h h C O 3 licença
:GO$000
Cada espectaculo
500000
68 10cm 1 curoniacb'ica., licença
03$000
(da çuncciio
300$000
60 Confeitarias deI a classe, licenca
(OO$000
Ioto inm:al
200((00Ü
70 AI. 0cm de 2 a cnsse, liceuca
40000Ú
imposto n:nnal
l.50$000
71 Tden de 3 classe, licença
300$000
linpcto aurinal
72 10cm sem venda de liquidos espirituosos,
100$000
licença
80$000
Imposto nnuai
300$0í.10
.73 Cmperativas industriaes, licença'
400$0(X)
Imposto aunual
20.0$000
74 (.orrector, licerwa
30
$000
impo.o a:nual
50$0.00
75 (o:ras de ('availo fóra do Prado, por dia
300$000
76. Ccrtimc de :'- H classe, licenca
300$000
Imposto amiva,l
200$000
77 10cm de 2a classe, iicenc'a
200$000
Jnipasto aunual;
150$000
70 TOcai de 3 classe, licença
150*000
Imposto annual
D
200$0(l0
1. Dntista, licenca
200$000
imposto anual`
2 i)epoito de cal ou outros materiaes de cons200$000
tï;icçío, licença
De 1 e'asse. imsto aunual
200*000
De 2 classe, imposto annual
150*000
3 [cict, ou, cara para venda de lenha ou outro
nomijustive], licença
60$000
Imposto annual
40*000

410cm dc faiiha detrigo, centeio,, farelio ou
ouios cereaes, prbductos do Muillicipw,
100$000
cença
.
..
.
.
l00$000
Imposto amiu,al
300$0Q0
5 Idem de fariha de trigo de r c1sse; licença
4.00$000
Imposto ainiiíl
250$000
6 Tdenï idn, idciu de 2 etassC, licença ..
200$000
.
Imposto aniival,
500$000
7 Idem de herva mâtte de i classe, licença
800$003
.
Imposto aunual
400$000
8 10cm, iclem, icicní de Z classe, licença
. 600$000
.
.
imposto annual
100$000
010cm de xarque, licença
000$000
.
Imposto annual
200$000
10 10cm de madeira, 'licença
.
400$000
De la ciasae, imposto aunual
200$000
Da 2 classe, imposto annual
200$000
11 Despachante s, imposto anunal .
200$000
12J)i'og.arias, licençã
500$000
.
Iinposto annual
E

LI

1 Electricidade (venda de objectos de), licença 150$000
.
250$000
.
Imposto annual
.200$000
2 (Empreiteiros de' obras, 1 classe, licença
300$000
Imposto aunual
100$000
3 10cm de 2' classe, licença
150$000
Imposto annoal
60$000
4 10cm de 3, classe, licença
80$000
.
imposto aunual
5 Encadernaçõo (ofi.icina. de) ]ieenca
80$000
150$000
..
Tmpdto an2u,al
6 Engenho de serra, a agua, vapor etc. licença 300$000
400$000
De 1' classe, imposto aanual
300$000
De 2' classe, imposto ann qal
20$000
•.
7 Engraxate, licença
5$000
Csd cn'H:a. imposto aimual .
8 . Escri ptorio de companhia, emprez idustrial
00$000
ou iucrcanti;- licença.
.
.
300$000
De i.a classe, imposto annual
De 21 classe, imposto aunual
200$000

-- 9 Escripíoria de, eu genheiio arciiiteetu, agriiii ensor, advogado, solicitador, .escrivo, inclusive o 'de casamentos e ecelesiastico, e medico
licença
Imposto annual
10 Espect.aciiio, concerto, etc, sem ser por companhfa, mas cio qual sejam auferidos lucros
cada espectaculo
11 Estabulos ou cocheiras de vaccas para venda de leite, licença
Imposto annual, cada vacca, alem da ma
.tricula
12 Estofador (officina de), i. a classe, licença
Imposto annu•al
13 ld.em, idem de 2' classe, iicença
• Imposto annuai
1 Fabrica de aguas gaiozas, seltz, gelo, de l
classe, licença
Imposto annual
2 idem, idem, idem de 2 a classe, licença
Imposto annund
3 idem, idem, idem de 3 classe, licença
Imposto animal
4 Idem de ataduras, licença
imposto annual.
5 Idem de . barricas de V1 classe, licença
Imposto animal
6 i.dein de 2 classe, licença
Imposto annuai
7 idcrn de 3 classe, licença
Imposto animal
8 1(1cm de bebidas artificiacs ou licores, de 1'
classe, licença
lmnosto anrinai
9 Ideia, idem, idem, de 2 classe, licença
Imposto aiinual
1.0 Idem, dean, idem de 3" classe, licença
Imposto anmial
11 idem, .idem de beneficiar herva inatte, de d
cla;se, licenc'a.
Imposto aunual

100$000
t0.0$000
30$000
100$000
10$0OO
100$000
uSO $0 1) O
60$000
100$000
300$000
oo$090
200$000
250$09'3
150$O0()
200$000
100$000
8M00
120$000
150$000
80$000
.60$000
00
30V00
.25$000
700$000
1:200$00;)
5'OO$OO't)
800$000
= 300$O'OO
600$000
W0$000
1 :7.00$000

400$000
, de 2 classe, licença
12 idcm, idem,mc m
1:300$000
Imposto aimual .
300$0o
300$000
13 Idaili, ideni, idem d 3" classe,
licença
1 :000$000
.
ImOsto anual
150$000
14 Idem., de bisco1VtO5, licença
.
200$000
InpÓStO au nual ,
150$000
15 Idem de '1 inqi.dos, licença
.
250$000
Imposto annual
50$000
16 idem de eaderas (italianas), liceiça
20$000
Imposto animal
11 Tc1ei'n de calcados a, vapor ou P°' outro mei
250$000
meclianiCo, licença
500$000
Imposto amical
i50$000
IS 'JIdeii de camas de ferro, licença
200$000
an.nual
m
1)osto
iSO$000
39 Idem de cabos de vassouras, licença
150$00')
u
Imposto anual
100$000
20 Idem de carameilOS, de 1 classe, lic ença
i50000
imposto animal
70$00')
21 Ideal, idemde 2" classe, licença
iOO$000
Imposto annual
150$000
22 Icl'c-m de carros de passeio, licença
200$000
Imposto anuijal
60$000
2:3 ldcffi de carroças ou carrinhos, licença'
80$000
iiiposto amaual
800$000
24 Idelu de cerveja de 1" classe, licença
1 :200$000
Imposto annual' .
500$00')
2 I4eip, idem de 2" classe, licença
800$000
I»osto aunual
300$000
26' rcl'eni, idem de 3" classe, licença
500$000
Imposto' ànniiar'
250$000
27 Mera de •chapéos dc 1" classe, licença
200.$000
limpostO annua,I
00$Q00
28 idein, idem de 2 classe, licença
150$000
Imposto aunu cii
licença 150$000
29 Idtn, idem para senhoras de 1 a . classe,
•
200$000
IntOsto animal
150$000
30 IdenI, idem de 2" classe, licença
150$000
Imposto aunual
de,
licença
150$000
3 idem de ehapéos de sol ou deposito
200$000
Imposto annual
melhantes,
licença
50$000
32 Idem de cestas de vime e se
o

1

- 36 -• Iinpto annuai
3 Nem dP charutos ou'ga nas que cnieiem
20S$)Q0,
pvearados de fora, de la classe, licença
Imposto annuai400$000
34 Jdm ideni, idem cia 2 classe, llccnc
1. . -300,.,"001)1
imposto aunual
300$000
35 Nem, idem que n5o venderem preparados
de Lóra, licença
200$000
200$000.
imposto aiiiival de 1' classe,
Imposto •annual de 2,1 classe
150$OOQ
36 Idem de chocolate, licença
15O$O0O.
Imposto a1111 1-1 ,11
I50$000
37 idem de -colchões ou acolchbados, liccnca
1,00$000
imposto anuual
150$000
38 Idem cia coija,. licença
80$000
Imposto aunual
O0$000
39 Nem de cordas, licnça
40$00!)
Imposto anImal
60$000,
40 :[dcin de fitas, licença
200$00(1
imposto animal
200$'JQ0
41 1.11am .de flores, licença
60$060
Imposto annua.l
60$000
42 idem de fogos artificiaes, liceiica
200$0013
Ininosto annoal
1U00$000
43 111cm de fumo (desfiar), licença
150$09)
annua.i
200$OOt)
44 Idem de gravatas e espartilhos, licença
15O0Õ0
Imposto animal
200$000.
45 Idem de ladrilhos, licença
100$OOff
- :.
Imposto animal
150$000
46 Idem de louças ou objectos de barro, licei 'iça, 50$00O
Imposto annuai
200$000
47 Idem de latas ou baide de i. classe, licença
150$000
Imposto anmtai
•
250*000
48 Idem, idem, idem de 2 classe, licença
• ,1O100
Imposto annual
'150$090
49 Idem de linguiças, lie 11
Ï00$000
Imposto anmia.l
100$000
50 111cm -de massas, licença
i2$000
De P classe, imposto animal
200$000
De 2' classe, imposto annual
• iSO$OOd
51 ideia de meias ou de tecidos de malha, licença .00$000

'
200000
.tjosto annua
•
52 1 dciii de mobilias cI
ni e, de ± cl c, 1 6eii i 100$00)
150$000
Imposto animal
53 ]dom, ide i de 2' classe, licença
60$000
1inosto annual
60 00
''
54 ideni de molduras para quadros, de 1 la.sa
licença
1O0$000
Imposto annnal
00$000
3;5 idem, itlihi idni de 2 c1 a.,
lieiíça
'b'Ç$OOO
J]rt)OStO a inii'il
l,00$000
56 Jd
de moi a vaiío."e1ectïieidade, etc.,
de 1' classe, licença ..
. 200$000
Imposto
to amiva
•
300$000
:
11'em, dem, idem, de 2 classe, licença
150$000
Imposto annua'I
200$000
Dci idem, ideni idem de 3 classe, licenç!a
1004,0(k)
iinpbto annual
10$000
59 idem, :idem, idem de 4' classe, licença .
• 80$000
n
• imposto anual
'
80$000
60 ïciciii de palhões, licença
••
• I0$000
• Imposto n)ival • • '''- 200$000
61 Ideni de papel, licença
•
• • 200$000
• imposto animal
•
200$000
62 1.-liam de piano, licença
.
••
200-$003
Imposto animal
. •. •
300$000
63 Nem' cio picar lenhtma, licença
• . . -• . 100$000
• Jmpsfo an.nual
., •
..
1
125$000
64 idem de pliosplioro de 1" classe, licença,,,
1 .O00$000
m
Iposto
•aiinual .. •
.. . .
. 1 :3.00$000
65 iclem, idem de 2' classe, licença
. . .. • 700$000
.
imposto aimoal.
•
• •, , :. •
700009
66 1im, idem de 3 classe, licença
500*000
-, Imposto aunOal
•
.
•400$000
67 Nem de placas ou- objectos esmaltd-os, liceffiçà 80$0í)0
-imposto animal
•• ••.
100$000
68 Idem de pregos, licença
•.
-.•
500*000
•D:e, i classe, imposto annual
... . 400*000
• De 2 classe, iniposto.annu-al
• •., . . . . .250$000
69 1-dem de. presuntos, licença
.
. 250*000
Imposto atunual
••
:
• 400*000
70 Idem de sabão de velas de I r classe, lieenca 20%000
Imppsto annual
•.
• -. . . • 400$000
R

-

7 Idem, idem, idem de 2' classe, licença
Imposto annua.I
72 Idem, idem, idem de 3 classe, licença
Imposto annuaL
73 Idem de saccos de aniagem, licença
Imposto annual
74 idem' de saccos de papel, licença
nWosto amival
75 Idem de seilins e arreios de 1" classe, licença
Imposto anlnual
76 Idem, idem, ideni de 2" classe, licença
Imposto annual
77 Ideia, idem, idem de 3" classe, licença
Imposto •annual
de tecidôs, dè Ia classe, licença
8 Idem -de
Imposto annüal
79 Idem, idem de 21 classe, ricença
Imposto annual
80 Idem, idem de 3" õtasse, licença
Imposto annual
81 Idem de tijolos e telhas, movidas a vapor ou
a agua, licença
Imposto annual
82 Idem, idem, idem por outro qualquer systeina, de 1' classe, licença
Imposto annual
83 Idem, idem, idem de 2" classe, licença
Imposto annual
84 Idem, idem, dem de 3" classe, licença
impósto annual
85 Idem, de torrar e moer café, de 1" classe, licença
Imposto aiinual
86 Idem, idem de 2 classe, liien.a
Imposto annual
87 Idem, idem. de 3" classe, liceia
Imposto ainnua•l
88 Idem de vassouras e eseova:, licença
Imposto annual
89 Idem de vidros, licença
Imposto annval
90 Idem de vinagre, licença

150$000
300$000
100$000
200$O(h)

200*000
300$Ot'O
30$000
30$000
200$0{)0
50 0$00 O
100*000
300$000
50*000
100$00()
500$000
600*000
300$000
400$000
200$000
300$060
200$000
400$000
150$000
200$000
80$000
100$000
60$000
50$000
150$000
200$000
80$00
125$000
60$000
:LÚ0$'000
60*000
100$000
200$00'D
200*000
125$000

-- 39.

250$000
imposto aunual
i00$000
91 Vorragem (deposito dc) licença
1,00$000
Imposto .a.ntnual
lO0$00Q
92 Ferreiro ou ferrador, de 1" classe, licença
100$000
Imposto annua.1
• 60$000
93 'Idem, idem de 2" classe, licença
60$000
Imposto annual
30$O00
94 Idem, idem de 3 classe, licença
25$000
Imposto annual
400*000
95 Fundição a vapor, licença
1:100$000
Da 1" classe, imposto amiuni
.700$000
De 2" classe, imp'oto annnal
250*000
De 3' classe, imposto ainnuail
100*000
96 FuniJero, de 1" classe, licença
130$000
Imposto aiinnal
50$000
97 Idem de 2" classe, licença
70*000
Imposto .annual
G
60$000
1 Garaparia, licença
60$000
Imposto au nual
300*000
2 Garagem de automoveis, licença
:U-,0*000
Imposto ailnlJal
50$000
3 Gravador, (ófficina de), licença
50$00!3
Imposto annuai
II
300*000
1 hotel de 1 classe, licença
600$000
Imposto annual
200$000
2 Irlem de 2" classe, licença
400$000
Imposto animal
i00$000
3 lclern de 3" classe licença
200$000
limposto aniuual
80$003
4 idein de 4' classe, licença
H0$000
Imposto animal
1
1 Imagens ou estatuas (vendedores de), licença 50$000
60$009
Imposto annual
2 Insfru!mentoS, (officinas de concertos),;li60$0(x)
ceiça
100*060
Imposto annual
J
1 Jogo de bolas no Quadro Urbano, sem venda
120$000
de poules, licença

•
•

•

100$000
;Jïíiposto annual
idem no Rocio, licença:
,, 60$000
30$000
1 uposto annui
:
3 Jornaes ou revistas e livros (vendedores. d)
licença
20*000
30$000
Imposto •aiinual
- 40$000
1 Latoeiro, (of fiei nad),lcençiImposto annaI
-- -50*000
:.
2 Lavanderia a valor, liceinca
r 80$090
--.•
120$000
Imposto aunual
20$000
3 Leilão de qualquer especie, cadaw.
-.-.
4 Leiloeiro. licença
.. ,
150*000
250$000
].mosto annual
.50000
(officina de), licença
5
30$000
:
Imposto minuai
o Limpador de chanuinés, emp .reza ou -.não, li25$000
cença
Imposto a-11-sinal
-. •J. 5*0í))
7, Lithograpbia de 1' classe, licença ,250$00)
-,
Iníposto atnual
.--•
400$000
',- 200$000
8 Idem de.28 classe, licença
í
• Imposto annual
..-'
•, 300*000.
9 Livraria de r classe, licenca150$&Y)
300$000
1niost0 aarival
10 Icièi1i de 28 classe, licen.a
.
100*000
- -'. 200$000
Imposto aunual
100$000
11 Leiteria, de 1" classe, licença
:1lnPost0 annual
----150*0(11)
'50$000
12 Idem cio 2" classe, licença
70$000
imposto amival
M
1. Marcenaria a vapor (vide fabrica ele-moveis)
2. Marmorista ou cstatua0io, liaenea.
1.00$000
Imposto 'anuu-d
-150$000
3 Mascate que vender ou trocar imagens
-:
Iiuosto annual-125000
4 Idem de objectos de folha e ferro batido
11111) osto ao ii na.l100- 0X)
5 Idein de fazendas, nrmariiiiios, perfumarias,
eaçados e seus seme!hatit-es, só; com miia caixa

800$000
Imposto annuai
6 Ic1ein, i-dem, idem com carg-u'ei-ro, carrinho
ou companheiro
•
I:300$000
1ni)ostO annual
obófos
•&ptu-T1OS
7 ideni que v-nlr qua.dt'(Js
l2$000
Tio posO annual
8 Mensageiros ou rapidos ('EI:npreza de), li100*000
eena
125$000
Im posto annuai
9 líobilias (officin-a de concertar • ou -enve-- 6i$D0J
n'izar), licença
60$000
anonal
IiiT)OStO
I00iO00
10 ?.fodista (offiiifla- de 1"'-Oliiste, lleda''
2Õ*000
tnjosto -annual
• SÍ$Ô30
iclem de 2" classe, licença
•
1-5$000
Imposto annual
«soo
12 idem de, 3' classe, licença
lOÕ'$OOO
Im posto '11111m11
st( üo
13 3h11111 0,de Oss cOt, ii'c-i'i't0
200$000
Imposto aunual
8t$1ï00
14 111cni ele ceieae liciïça
ioIT$oo
Imposto annual
-16'í*000
-.
1.51d-em, idem a vapor, licença
Uí-0'$ ioo
Imposto 'an1ii1
i's-i$000
•
113 :[Uui de sa, licença
20$1i00
• liniosto antiiíP
17 i}Iem não c 1 assiicadoS, de 1" classe, ia - 151$000
2Õ'$0d0
Imposto anual
•80$00{)
Iftetu,
idem
de
2
classe,
licença
1S
1000••0
1-hiposto annual
100-*000
19 Mb€ica (banda ambulante de), lice
de),
lieíq
20-Idem (casa cspeefal
250*000
1ë i l c.'as.se, imposto amival
2Õ*Ó00
11ff-1
classe, imposto
150*000
21. Mialeira (offcin-a de beneficiar), ]ië0tat1

II

- imposto aimual
2 Mhhri:'o (officina especial), de r
lie-eiça
Ihposto aunual
23 Idam, idem, idem de 2.8 classe, 1ice1iiV
Imposto OuUual

1
101000
t30-:00Ç(

--

-- 42 --

1 Ourives que trabalhar em ouro, prata e concertos, de ja classe, licença
Imposto annual
2 Idem, idem, idem de 2' classe, licença
Imposto aunual

1.00$000
130000
80$000
100*000

P
150*000
C1sse; licença
1 Padaria de
9-00$000
Imposto aunual
$0$000
2 Padaria de 2 classe, licença
100*000
Imposto annual
50*000
3 Tdcm dc 3' classe, (no Rocio), licença
50$000
Imposto annual
100$01J0
4 Papelaria, licença
200$000
Imposto annual
5 Parteira
50* 00 O
Imposto annual
6 Pedra de cantaria (mercador de), imposto
80 000
annual
5 0$ 000
7 Pedra (nercador de), imposto annual
00$000
8 Peixe (mercador de). licença
10$000
Imposto mensal
100$000
licença
9 Idem, (deposito de ou casa de)
100$000
Imposto anunal
200$000
licença
10 Perfumaria (casa especial de),
250$000
Imposto aunual
250*000
ii Pliarmaca de 1' classe, licença
W$000
Ïmposto aunual
200$000
12 Jdem dc 2 classe, licença
400$000
imposto anm3al
1.50$000
13 idem de 3' classe, licença
250$000
Imposto anniial
120$000
14 rde)n, hoinoepatilica, licença
150$000
imposto aumial
3.50$101.110
15 Pliotographia de i a classe, licenç
250$000
Im)oSto annual
100*000
16 Idem de 2' classe, licença
125$000
Imposto annual
5O0Í)
17 Pintores, licença
50G0O
Imposto annual

--

l8ProdUtGs c11imicos, aeidos, sâes, não compre100*000
heu d eu do procluctoS n edicinaeS, licença
80$000
Imposto anilual
200$000
pe::siíc (casa de ), de 1' classe, licença
3008000
Imposto annual
jO
\T CflddO bebidas mais 50
150*000
20 Idem, idem de 2 classe licença
200$000
Imposto aunual
Vendendo bebidas mais 40
80*000
2i idem, idem, de 3' classe, licença
80$000
Imposto annual
Vendendo bebidas mais 25
Q
1 Queijos (vide casas ou depositOS de)
13*000
2 Idem, mercador, licença mensal
R
Z00$000
1 RcfinaçtO de assucar, licença
300*000
Imposto aunual
i00$000
2 Refinação do sai, licença
150*000
Imposto anflUal
3 Refrescos ou sorvetes (vide casa de)
4 RelogiO (mercador ou concertador de) (vide
ourives)
RenhideirO oi estabelecimento para briga de
5
200*000
gailos, licença
300*000
Imposto anuUal
6 Representações (vide escriptOiO de companhias etc.)
7 ROopa-s fcltas (mercador de) (vide vende
dores ambulantes)
8 Realejos ou outros instrumentos tocando um
ruas, estradas e. casas e dos quaes sejam au50000
feridos lucros, licença
s
1 Saibro (para extrahir dentro do Rodo, em
terrenos no aforados, para fim commercial)
licença annual
2 Idem' idem aforado ou mercador de saibro
Imposto amalia1
3 Salsicharia, licença
Imposto annual

100$000
251$000
150*000
1508000

4

Sapata:ia.. ip ]
• TiqSto aniqaI

1pss' i.icea

, 1i de 2' classe, licença
lipjosto annua.
Q: cleJT1; de 3° cl-asse, licença
Iinposto annnal
I,4ei de 4a classe, 1ie,ça.
1nost0 annua.l
8 Serralheiro ou ajustador,licença.
1nposto aiinuai
9 Sirgueiro (officina de), licença
Imposto annual
10 Solda-dor (officina de) 1ina
Imposto anrn;al
IkL Idem, ambulante, liceça
Imposto aunual
.12. Sociedade Anonymas,
liença
1 :IQ St0 aniival

250*000.
300$000,

15;00)0

250$0Q41-

i00o00

20O$000

$QO0

&0$000

60i000
6000o
00O0

l00000
40$000
5O$000
20*000
speios,
3,09$000
50000i0

T

1

liença
imposto arinual
2 Taverna, de i a cl asse, licenca
imj)OSto annuaI
3 Idem de 2° classe, licença,
imposto annual
4 rpuil.o ]icei:ica
a) de 1' -classe, imposto annual
b) de 20 classe, imposto annual
e) de 3,1 Pelasse, imposto an,nual
5 Typograpbiacbh ffiein de encaderna5o,
ou pantação, etc. de l a classe, 3iença
Imposto annual
6 Idee de 2 classe 1iecnça
Imposto aunudi
7 Torneiro, lieeni
Imposto a1inua1
iVelodromos, frontões, kermesses, tiro aoalvb
parçpies, ou outros esta l5elecimentos onde se

30$000
30000
70000
s0$000

*0*000
w 00
150$000

asos000
iOo$Ooo

70$000
250$000
300$000
1.!-)Q$0,00
500pO

151°hÍittïdds )6r ii:
licença
500$000
Imposto annual
400$000
2 Vendedores ainb'tílWut (asates) vide mas
cates)
3 Venda de, baïl :ha; de odtro- -Múnigiio. d.da
cem kilos1 ;5OO
4 Idrn de prestlMo, por , kiiô
$100
5 Vendeclaies aii1bu1ites- de genc1os de 1° n
cessiclade, ci ne conduzirênï es géir- eni Cr
roeinlia ou an:imae por trinietre ad'iaiit
ente
30$000
GJdem, idem, dërn que coiiciuzire os g-eeeros
em cestas, sa'o, etc., por' trimëstre adiantadamente
15$OOÓ
7 :idii, de chice,' í3rúctas cigr'ros e ihosho
]OS, licença
40$000
Imposto Ior semetr
60$000
81de11; jn»nto 0:05 cios, thetros etc. niehsaimente
l0000
9 Idem, de roupas f^itâs1 e oufrbs artefado-s semelhantes pelas rua ou em Iccal determina:
do, licança mensal
125$00Õ
10 Idem -de jiaem : bbias, caixs etc. heejiça mensal
125$000
li' id:in de sorvetes ou refrescos, por semestre
12 1 cleni d.ë blhte -de ]bt'é'i 5 (vide bilht de
••

loterias)

•

3Vidraceiro, ]iccnça
Imposto animal
14 Vinhos (vide f5brica de bebidas)

-

-

50$((OO
60.$000

x

1 ;Xiarcue (vide deposito de) 2Xat'ueada, licença
imposto annOnt'
'
NOTA;: -- To'do os imjstosque •nu e5ti\'rem cJasifi'cad: nekta tabeila serão' cobra
ds'de 20$000 a: 500$000.- As casas lançadas
e que no ia nn'enIó snbeqnentetenham -meffiÓFdo e classe, mas não possaIs-er elevai
das á classe imnediataente superior, podeserlançadas cdm u augn-en-to de- 10 a

i0$l00
20a.$9 00

o
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§ 5° Renda dos mercados municipaes

§ 3° Laudemks e emolumentos sobre transferencias de
terrenos
1 Apostilia nas cartas de data ou dominio, expedidas de accordo com a Lei 510 de 23 de
Abril de 1918, nos casos de transmissão por
sueccssão, por carta de 12.100 metros quadrados ou fracção em terrenos do Rocio
2 Idem, idem, idem, rio Quadro Urhaio, cada
10 metros de frente, na la zona
3 idem, ideia, idem, idem, na 2° zona
4 Idem, idem, idein, idew, na 3' zona
(Os terrenos do Rocio divdi•dos em lotes são
equiparados ao da 3° zona do Quadro Urbano)
5 inscr.ipçao aias cartas de data ou domi'nio,
expedidas de accordo com a Lei 510 de 1018,
nos casos de alienação por qualquer das forruas permrttidas em direito, nos terrenos do
Rocio, por carta de 12.100 . metros quadrados
6 Idem, ideai, idem, idem, no quadro urbano,
por metro corrente de frente, na 1' zona
7 idem, iclom, idem idem, idem, na 2° zoa
8 Idem, idem, idean, iclem, idem, ria 3° zona
u Idem, idem, idem, idem, nos terrenos do Rocio divididos em lotes, por metro corrente de
frente
10 Emolumentos sobre transferencias de terrenos foreiros do Rocio, excepto os divididos
em lotes, e sobre averbação para legalizar titrilos das partes, por carta OU fracção
11 Idem, ideun, no Quadro Urbano, cada 10 metros ou fracção
12 Idem, idem, idem, na 2° zona
13 Idem, idem, idem, na 3° zona
(Os terrenos do Rocio divididos em lotes são
equiparados aos da 3° zona do Quadro Urbano)
14 Iiaudemio nos terrenos do Rocio, por carta
de 12.100 metros quadrados. ou fracção
15 Idem no Quadro Urbano, por metro corrnte
de frente, na r zona
1.6 Idem, idem, idem, na 20 zona
17 Idem, idem, idem, na 3° zona

10$000
10$000
7$500
5 $00 O

15$000
10$ 003
8$ 00 O
4$000

1 Bancas para venda de fructas, lilortaliças, etc.
aluguei mensal por metro quadrado
2 Buucias para venda de peixe, :mensalmente,
por metro quadrado
3 Espaço occupado em frente aos botequins,
pelos proprioS locatarios mensalente por
metro quadrado
4 Gaiolas para venda de aves, mensalmente
por metro quadrado
5 Generos de qualquer natureza, aluguel de
quartos, por 15 kilos mensalmente
6 Toucinho por kilo, aluguel de quarto rara
vOLda mensalmente
7 Quarto para venda de verduras e fructas,
mensalmente
8 Quarto para venda de peixe e generos alimemiticioS, mensalmente
9 Idem para botequim ou çougue, mensa1nenite
lO Ideni para fazendas e semelhantes, mensalmente
11 Porco vendido em pé por cabeça
§ 60

1$500

15${)00
20$000
15$000
10$.000

25$000
10$00C)
8$,000
4$000

5$000
7$500
3$000
6$00Q
$060
$020
20$001)
25$000
30$000
50$000
1$0O0

Renda dos matadouros municipaes

Quadro Urbano

Bois abatidos, por cabeça
Preparo
.
Porcos abatidos, por cabeça
Preparo
V iteUas abatidas, por cabeça
Preparo
Gado lanigero e. caprino, por cabeça
Preparo
Leitões, cabritos e carneiros, até 10 kilos,
por cabeça
Preparo
Taxa, espec:aj para a. S. Casa de Misericórdia de accorcio com a Lei n. 8 de 101 de Maio
de 1900

5$000
2$000
2$00')
'$000.
2$000
'$000
'$000
'$000
$500
$500
2$000

--

48 -Rocio.-.'

l3os abatidos, por cabeça
Porcos oaticlõs, pr ca.bêça
Bois abatidos pàa xaqieadas por cabeça
Porcos abatidõs
líara de preu;o
fabrica
abticls,
Vmidedors de mhiclezas de i'e
Por dia
§ 70

5$000
2$000
2*500
'$000

Aferição de pesos e medidas

1 Balança decirdal. aferição de urna 2 Idem de balcão, aferião cle. uma
3 Idem de pharmacaia.. feriçío de uma, comprchendendo pesos õ balanças
4. Carroças para venda de lenha, por metro
citbicç ou £racço, oferiçio de uua
5 Medidas, aferição de cada terno
6 Metro, afenieo d'e cada' uim
7 Pésos, aferiç5o de cada terno
§.. 8,Reda

15$0.00
10$00
2Õ$000
i.0$000
12$500
7$000
12$500

do cemiterio rnu&cipai

Eiipi'eza funeraria, licepça
lmpocl;o annual
(Isentas as q-,-,e fizerem gratuitamente enterlos de indigentes niediaiite ternlõ lavrado na
Prefeitura)
Carro funerario de 1° classe, .lice;ica animal
Idn, idem, de 2" classe, licença nua.1
Sephltura simples por cinco almos
l)itas para &reallçasmenoies, de 1 14, anm.s, por
5 anos
Abertura de carneiros e ooia, em, terrenos. pro.
prOs
Construcç5o de carneiros até 2111 ,. de altura.'
Coistruc5o de capellas, manso}éos, com mais:
de 2 meti-os de altura e até. 2 metros de'. largura
Idem, iriam, idem, idem, com mais de 2 'metros
de largura,
Excesso de tempo de cino amios par oa. 'cons&r
vaç5o de inhu4nação nas sepulturas geraes

300$000
600$0íO.

ou carneiros que não' tiverem' concessão per,5$000
petua, por suuo
15$000
Exhuwaç5o
a00$000
Concess50 perpetua de cada urna funeraria
25$ 00 (1
iclem, por cinco annos
CoiicessSO de terrno para 3azig6 perpetuo, taxa
50$000
fixa
Por metro quadi'acloa'!em da taxa de concessão
I0$000
até 2111 nas quadras 1 até 23
8$000
Idem, idem, iriam nas demais quadras.
1 cedeudo de 2m2, até 4m2, nas quadras iis.. 1
15$000
até 23
12$000
Idem. iriam, idem nas dniais quadras
idem, de '4m2, até 'S)ii2, por 1112, na.s'quadras lis.
25$000
1 até 23
20$000
Idem, ideni, iclem, nas demais quadras
Excedendo de 'Sm2, até 16m2, nas quadras ns.
40$0JJ
1 até 23
32*000
l.dcu, idem, idem, nas demais quadras
Excedendo de 16n2, até 32m2, nas quadras ais.
65$000
1 até .23
52$000
Idem, idem, iriam, nas demais quadras
100$1000
Excedendo de 32m2,, nas quadras ns. 1 até 23
80$000
lIdem, nas demais quadras .

"9° Forosdoqua'dro:urbano
30$0í)t)
20$OOt)
8$(100
6$000
i0$000
20$000
'SO$OOO
100$000

Foro annu.ai, cada 0111,22 de frente
§

$050

10° Foros'do rocio

Foro animal, por carta dc.1.2 100 m2
NOTAS
As ' fraeqées de cartas pagardo 'prporcioii.ahiielite
Os terrenos divididos em lotes pagam foro .:de
Quadro Urbano

§ 11°'Frèntés "não e'ifkás e oüftás
1 Frente não edificada, casa em ruma, constraco paraiysa.da ' e uros na iuà 1,5 dç

5$000

-

-Ç 1 50 -

Nbveiiabo, ntre ruas Garibaldi e- Ebano Pe, 50$0fl0
reira, por metro linear, anualmente
2Ïclem, iclem, idem, nas ruas Barão do Rio
Branco, Riac1iicioe S. Francisco, por me25$000
tro linear, annualrnen-te
3 icie-m idem, idm, iclem nas demais ruas da5$0ÜU
1 zona cio Quadro 1jr-banõ idem, idem
4 Fre'tes não eclifica-das,ou - não muradas na
zona-, em ruas ivinen-tadas, , por metro
•3$030
.'
iinear, annua l mente:
5 Jdem idëin; iclem,.-eni ruas' -não pavimenta-.
:
2000
• das, por metro linear, annualmente.
• o- :[-dein. idem, cia 3. omi,".sohiente nas ruas
• pavimeutaía por, metro , liner, - annualmeite - '$000
- a) O imposto cobrado nos termos das ali ieas
1 a 3 será restituido integralmente aos pro-. prietarios- ene até 31 -de Dezembro de 1923, iniefarem a construcciio de predios nos terrenos assim taxados; --•b) Nãõ incidem -no imposto das Q.lilleas 1 a O as frentes muradas dos terrenos onde •eistem htospi-taes- e asylos-; as frentes dos terrenos re-sultates cio prol-ongamento das- ruas
-existentes -ou projectadas, quando esses pro-1 ou gameirtos forem cedidos gratuitamente
-pelos pro.prietarios - ou foreiros-é dtirante - o
prazo de 5 a-nnos a contar dessa cessão; as
frentes de ruas não Sberta-s de -térrenós dii- -dos em lotes com plantas approvadas anteriormente á Lei--Iu. 1389:i -a-s frentes até um.
nos lotes que -tiverem edificações fritas antes
da Lein° 413; os jà'dins ¶echadàs com gradis
de ferro ou de madeira artisticamente tra-ba.liada, a juizo da Prefeitura
7 P cd o !^rni piatibnoa e sem calha, na rua
15 de Novembro, entrè ruis (-aribaldi' e Eba-no Pereira, metro linear -de frente, ann-nàlméhte
0$000
8 Predios --sem •platibanla. •e ç.dm calbla,
- idem,
i-dem, idem a -----9 Pieclios sem platibanda-e seu calha nas de•mai ruas dá j. a zona -a-mui-Jiçnte,por nctro

Z0.$OUQ
-

1O$000 • linear
- - -- 10 -Prçdios sem platibandas e com calha, idem,
5$000
idem, idem
11 Preclios sem pla:tibandaou sem calha ou não
reboca-dos nas deinais ruas pavimentadas do
-- Quadro Urbano pç, metro, lineare .pr arno - 3$000.
,

,•

§ 140' Maicu1a- - e marcação de vehicuIos.

NTá

-'

-

Veh-icuios para oonducção''de- 7iassgei7os. -'
-

- -. -

- ----

--

50$000
1 Automoveis ; ánbuabuene 5$000
Piaca
-- 5*000
2 l3icycletas, amivalmente
- 2$000Placa -'
3 Carros -de ahí-uel ou particulares. -de 4 rodas,
- ,.10$000
-'
aunual-mente
- 2$000.
15 $000
4 Idee, idem, idem de 2 . o-das enr,riatmente
P.léea

-

2$000
-

5 Idem com rodas de borracha, tracção animalannua-lmente
-, .
' :Placa
6- Motocyclet 'annualmetite -

5$000
2$000
30$000
2$000

•

•

•

-

•

-

Placa - -

- - -

-

.

•

- - -

•

--

Veliculos piracOnd-ucÇiO de cargas--

-.

-

60$000
(.,,Auto cammlides, nnnualmcnte
5000
Placa' --.
8 Carrinho de mão ou carrocinha, - ánnualiminte - 4$000
2000
- - Placa
-10$0O(J
.
9 Carroç de 4.r odas, •ivalpient . - -'
Placa2$500
5$000
10 -Ide-m de 2 rodas, aunuairnte
2$001)
Placa
-.-, 1$000
11 Tricyeies, annualmeiite
2$500
• -Placa
-., -.
12 Carroças de colonos enp'egadas no transpor-, te -de produ-ctos de sua lavoura-, annu-al-nieite 5$000
4, -P1aa
-

-

-'•

•,,

• ,' -

•• -

-

•

--

,

-

.,.

,.•

-

,•

• ,

• -

•-

• •

-

-

-•

-

.

-

-•

1-

-

-.

-

5,3' —

52'13'1dn, idem, fazendo o transporte de lenha,
.
mais

26 ildeiii, idem para menos de 10cm.. de chapa,
com moia.
37 Idem, idem, idem, sem mola

i10$000

Màrcaó'

§ 150 Emo1un3entos.nã,o induidosnir paragrapho 3

V(Jj,WioS para (,09?d^,Wção dê pássadeiros

1: Carro
Certidões
negativas,
100ÜO
roclIa, anrn1mentei
iêtrluíei',
14
5$0u0
15 Idem, particulares, idem, idem
Vehwulos para condiccçõo».die cargas
16 Giatrinhos de 2 rodas, tirados-por um animal, .
'laaTSe. m
ou. mais de largura de chapa,
cada roda, aunualmente, com mola
17 Td.eni, iclem, idem, idem, idem, idem sem mola
18 Idem, idêm, ideu, .para 4cm de largura de
lipa, cada roda annuahuente, com mola
j.9'1d€m, iclen, idem, idem, icicm, idem, in moia
20H1.tlem, idem:; idem; para: 3cm. de largura de
chla.pa, cada roda, annuaimcute, com moia
21 Iddm, idem idem, idem, id.cm,. idem, seninola
22 Carrinhos ou carroças de 2 rodas tiiados,tpor
mais de um anima.], cada roda aunualmente
jhr 9c11-1. ou mais de largura- de chapa,
com mola
23 Idem, idem, i-deni, sem mola
24 Idem, idem, para 8'gm'. de chapa, com- mola
25 Idem, idem, dom sem mola
26 Idem, idem, para 7em. de , chapa com moi-á
2.7i:dem, idem, idem, sem mola
28 :[de, idên, 1aa Gcm. de chapa, com ia-ela.
29 Ittem, clem, idem, sem mola
30: Çrroças de 4 rodas aniáa.1mente; para 112cin.
dê largura de chapa, com mola
31 Ideiii, idem, idem, sem mola
32 Idem, idem, para 11cm. de largura de cha-.
]5aI; com mola
33 :[dem, ideni, idem, sem mola
a' lr.gura de cha34 Idem.idem, ]ara 1.o
.
.
.,
pa., com moia
351 14111, ideni, idem sem mola

7$000
1.1000

2$0.00
3$ø00
3$Oi:0
3$()00
5$000

õ$Oí)Ü
cada uma
2 -i olumentos de eertfdões fornecidas a re$300
querimento das parte, por linha
2$000
e mais por aniod buca . . .
3 Idem de concessões requeridas a Camçra
Municipal
4 Id-m sobre o valor dos contractos lavrados
com o Municipjo, independente , do respectivo
2°
.
Y.
.
etio,- .ai&f1O00OO.$ .
pelo excesso de 1.00:000$ até 1 :000 0$
.0,1 .ui
o oxcesso de 1. 00000$ pagará
5 Idem de vistorias feitas pela Directoria de
. 2$000
1'.
: P[yiene
6 14cm, por qualquer licença concedida pela
5$000
Prefeitura
§. 170 Matricula ,de,conductores de vehkulos. e

l:$090
2$000
1$500 1
2$500
2$000
3$000
$i00
.800

carregadores

•- :

Coctoi'es de ve1iiC5t408
1 Carroceiro, para conducção na cidade, ma
.
ii
tricula anua'l
Carteira
.
2 C hauffeui, matricula au-nua]
C trteira
.
.
,
3 Cocheiro, matricula aiin-iiai
' '
.
Carteira:
4-Exame de chauffeurou motorista, inscripção
5 Motorista niatrirciila aunual-:
Carteira
. .

3$000
000.
4$000
•;p00
5$000

•1'

5$000
'5$000
10$000
5$000
5$000
iO000
5$000
$000
10$000

1

Úarregadores

6 Carregador, matricula annual
Carteira

5.$000
5$OOt.)

§ 18° Matricula de cães
Cães açaimaclos, matricula animal
Chapa

1.0$000
$500

§ 19° Matricula de vaccas
Vaceas, matriëuia anuuai
Caderneta

:3$000
3$000

§ 20° Apprevação de plantas, licenças para obras, etc.
1 .Ai:nhamento e nivelamento para qualquer
construcção, alem da con.ducção, cada lOrn.
ou fracção, na 1 1 zona
10$600
2 idem, idem, idem, na 2° zona
7$500
5$0()o
3 101111, idem, idem, na 3 zona
4 Alvará de liçença
5$00,9
5 Andaimes, licença na 1° zona, para casa de
sobrado, por semestre e por metro corrente
2$000
O Idem, idem, idem para casas terreas por metro corrente, e por semestre
1$500
7 Idem, idem, na 2° zona, para casa •de sobrado,
por semestre e por metro corrento
i$500
8 Idem, idem, idem, para casas terreas, idem,
idem
1$000
9 Idem, idem na, 3° zona, para casa de sobra
do, idem, idem
1$000
10 Idem, idem, idem para casas terreas, idem,
idem
$600
11 Autos fornecidos ás partes, por auto
'$000
12 Certificados de alinhamento ou nivelamento,
cada um
1$000
13 Conducção, quando as partes não a offérecerem, para alinhamentos no Quadro Urbano 5$000

14 Idem, idem, no Ro.ci.o
15 Idem, idem, para vistorias afim de ser expedido o "habite-se"
16 Approvação de plantas para construcção de
casas de alvenaria, por andar
17 Idem, idem de madeira
1.8 Idem, idem, para muros, gradis ou balaustradas
(Para as reformas -de casas, os emolumentos
são os mesmos de •approvação de plantas; para as revaLdações, serão cobrados apenas 50010
As plantas alem dos emolumentos respectivos, pagarão mais, de seilo de verba e por
decimetro quadrado, $040)
19 Emolumentos •de vistorias feitas pelo En-e
nheiro ou pelo pessoal da Víscalização a rcqueimento das partes, alem da
da condueção
20 l'rcrogação de prazo para conclusão de obr:s
por mez e por metro corrente de frente, na
1.0 zona
21 idem, idem, idem, na 2° zona
22 Idem, idem, idem na 30 zona
23 Levantamento de calçamento, nas ruas ievestidas a parallelepipedos, para valias de lar
•gura maxiina de .50 centimetros, por mero
linear
24 idem, idem em ruas macadamizadas, por
metro linear
(Para valias de maior largura o pagamento
será proporcional)

'o$oOo
5$00k)
20$000
1-0$000
10000

20$090
5*000
3$000
'$000

15$000
7$500.

§ 21° Venda de terrenos, etc.
1. C.onccssão (10 terrenos (excessos) no qisdro
nrljaoo, nas ruas calcadas a parailelepipedos
OU revestidas a macadam (preço minino)
Por ccntimetro corrente, na 1° zona
10cm. na 2a zona
Hem, na terceira zona
(Nas ruas não revestidas o preço minimo
500 1° dos da labeila supra não sendo em caso

4$000
i$500
$500

- .6 -algum cobrado menos do que o 'aior (,, orresponddft a' 20 áentimetros)
C'OnCOSSaO de terrenos no Rocio, por metro
quadrado
(Nos casos de excessos occupados e de menos
de 12. 100 metros quadra"Iios as concessões
independ(,,m de hasta publica, o preço de venda é de •$040 por metro quadrado, sendo cobrados c.R impostos desde o tempo cru cine o
excesso está seno occupado)
Autos fm-i iôs és parte, por. auto
Coc1ucçiío 1uando as partesa não offerecerem, para vistorias e veri.ficações de terrenos
no Quadra Urbano
1dsmi, idem, no Rocio de 20$000 a
Emo]umcirtos de verificaçiío de terreno, alem
da condi:icção, n 0 1ocio ou no Quadro Urbano, por carti
1:dein, idin, de duas em diante, cada, carta
Idem, :idem, quando pertencerem os terrenos a mais de Uni posuidov, io1 coridomino,
cada duas cartas
líjem de vistorias fatas pelo Enenhiro e
pessoal da Fiscaluzáço, a requerimento das
partes, alem da condncç5o

.1

$040

7 Conducção 'cjud6 'as parte a' nâo offereeerem para divisão de lotes no Quadro Urbano
8 idem, idem rio Rocio de 20$000 a
9 Autos fornecidos ás partes, cada um
§ 25 0 Imposto de Viação

1$000
i.O$000
40$000
20$000
15$000
15$ObO
20$000

§ 22° Plantas e croquis fornecidos pela Directoria
Geral, etc. Eniohmentos para'divisão de terrenos, em
lotes, alem `do 's'ello de velha e approvação
de planta, por lote
10$000
Croquis reproclnzid os
10$000
Croqais )Aio 'constantes de cartas e de terrenos já levantadas
20$000
Idem, irlem de terrenos não levantados, alem
da verificaeéo
40$000
(2onfdcçSo de outras plautis
50$000
Approvaíio de plantas de terrenos divididos
em lotes alem dos respectivos emolii'mentos
". 20$000
\

1 Annual,ment'e' 1°1° sobre o valor venal dos.
terrenos do Rocio, por metro quadrado ao
.
preço minimo de

10$000
40$000
1$000
'

1

$040

§' 260 Taxa de limpeza particular
1 Casa de habitação coileetiva (hoteis, restanránts, casas de pensão, casas de saude, coilegios, thcatros, c]rbs e cinematogaphos)
De 1' ciase, por mez
De 2" classe, por mez
De 3" classe, 1)01' mez
2 Casas d6 commercio, classe especial, por mez
Casas de commercio, fabricas e •officinas de
de 1.° e 2° classes, P01 mcx
Iclem, idein de 3' e 4f' classes, por mcx
Idem, idem, de 5° a 7° classes por mez
3 Casas de morada particulares, por mez, 1°
zona
iclem, idem. na 2° zóna, por mcx
Idcni, idem na 3° zona, por mez, em ruas onde
for feito o serviço
4 Escriptorio por mez
NOTAS
Nua, pagam taxa de limpeza particular:
a) as casás isentas :do imposto predial (Lei
n° 330), excepto as casas ou partes das mesmas alugadas e das qna os proprietarios
anfiram lucros;
b) os prédios de valor locativo inferior a
240000 annuaes (Lei u. 508)

6$000
4$500
3$000
4$000
3$00{)
2$50,0
2$000
2$000
1$500
'soop
1$500

-.- il -- -58

§ 290 11np csto de publiidade
Aiiiuncios aereose inbtantiméõs P or meio de'
projecções luininbsas m'd' àçd até 61i. :em
cada ponto da cidade por trimestre
idem ambulante, conduzido -por pessoa,- p0]? 30
dias OU fraccío
Idem de terceiro em thea.tros, casas de espectaculos. salées, cfé, bÔfqdh, tc, um kniuncio
por ai']io
idem, idem em placas cada uma
Idem ci panno, pape], madeira, parede ou metal, com os dizeres: grande liquidação,, grande queinia' ô õiitios il'ieres'' tnelhàiftes,
lias frentes das casas e estabelecimentos
commrdiaés. or mez 01] fraceão e por 'm2
Idem ou qiiâdrb pira aniiuiicio ou para,cartazes, nos logàres ei que 'o Prefeito liemitth
em espaco de im. por im , sendd de pin- tora artsticamcn te trabalhada, p01' fliez
Idem, icleni, etc. sendo em papel cbmniüni e tinta, etc tidbeni doniniuin. pdr mez
Idem. elc&tribós, seis-do fixos*, pr mcx
Idem ou reclames em bonds, devidos pelas èoiijanhias ou -è5rcza dsset .mési±íos bonds,
• de cada bond em oirc-fi]açé'ô, Por anuo
(Comprelieii,di-clos todos os letreiiÔs internos
iios carros, menos nos vidros lateraes e
nas frentes onde
r5 permittidos qualseu uSoseõ
quer q'Qe&eja
' fim)
.Idem nos bdn.ds na parte externa., cada annum
cio,' por dia
Idem, idem, ide]]], 'ali nu alm ente
Amiunei .o .s ou reclames em bonds especiaes, cada hond por 'dia
idem, de .espectaculos em velilcilios ou finimaes,
por dia
Ideni, ou reclame em bicyc]eta ou tripodes, por
mcx
iclem, ideiii, ciii carroças ou, caiiiinhões, pôi: 'dia
Idem, idem em cirros e antomovei
or dia

80$000
5$000
$000.
'$500

:5Ô$Oou

5.$ 0 G, 0
2$000

'O$oOO
20$000

$500
i0$000
5$o0(J
3$O0()
i0$000
2$000

5$000

Cartaz ou 'ai nuncio, 'letreiro ou reclame em papel até Im. por im.' coliocado em pontos per
mittidos cada um'
Idem, idem', excecleiido em q'uãquer das dimen-'
" sões ela pontos permitt'idOs, 'cada um
Idem, idem, dstribuitlos, cada uni

$500

'$000
$020

(Este imposto será cobrado mediante carimbaão e, uu.iperaçao feitas, pela. Prefeitura,
e prevalecerá para qualquer que -,seja o penodo do ek.ei:cicio, e será devido por todo e
qualquer cartaz affixacl'o ou distribui-do, embora em substituição dos inutilizados, u
outros emblemas)
Emblemas com salienc'ia não excede o de 40 cm.
20$000
cada uni pôr annó
Idem, idem, com mais de 40 cent. de saliencia
50$000
'-cada um, ' p01' anno
- Letreiros, pacs ou taboletas com l'etiieiro e sem
saliencia nas paredes ou humbraes das casas
- 5$000
até 30 dm. por 40 cm. por afluo
Ideni, idem, excedendo a esse limite, mais por
ceritimetro quadrado
$040
Idem, oi'-tabôletas com letreiro; figura ou emblema nas proprias casas, até 40 cen'timetros
'de largura até 5 metros de comprimento, annualmente
"O-$OOo
idein, excedrndo a esse limite, mais por decimetro quadrado
$050
Idem. idem, sendo em- sentido transversal ás paredes até 40 centimetros de saliencia, annual'
mente
20$000
'Ideen, idem excedendo' de 40 centiietros até 80
centim-etros, 'annualmente
30$000
Mm, sendo em globo de electricidade, por anpd
z0$000
Idem, atravessando a rua: de lado a lado, pói' mcx 20$000
Idem, sendo' iliuminado em arco ou outra qualquer forma, por anuo
100000
Idem, idem, por mez
15$OÕO
Ideu, placa 1 ou taboleta com -lctiito; figura ou
emblema nas paredes lateraes das casas, mu-

-- 60
vos ou parte visivel de terrenos, até lm.
por 1.ni para cada annu iiciante, au nuahente i0$000
Idem, idem, excedendo a essas dimerises, cada
annunc]aufe, animalniente, por ni2 excednte
5$000
idm, idem, seudç em postes, am)uaimente
50$00')
Placa, de metal, marmore, vidro ou material, in••
dieativa de profiss5o ou des:igna5o de firmas e outras, de companhias ou emprezas
de seguros contra fogo ou de vida, coilocada
em predio, parede. . ou muros, de cada placa
por anuo, até 0.30 x 0,30
5$000
Idem, idem, iciem, excedendo de 0,30 x 0,30
1.o$000
Idem em escri,ptorios de advogados, medicos, eu
genheiros, tabelliSes, escriviies, etc.
120$000
(O contribuini:e que tiver pago o imposto de
escriptorio pagará somente 5$000 ou 10$000
conforme a dimensão da placa)
Alvarás de licença para empreza. de imu'ncios
aoo$000
Reclames em quadros coliocados em pontos da
via publica, por inez, cada uni, até 2m. Por 2.m. 10$000
idem, idem, excedendo dessa dimensão, por m2
excedente
5$000

RESOLUÇÃO N- ,2.2
O Substituto em exercicio -do Prefeito Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, faz saber que a
Camara Municipal, em sessão de 6 do corrente, indicou
o seguinte:
Fica o Prefeito autorizado a pagar ao Snr. Luiz Vietorino Ordine, a quantia de dois contos e duzentos mil
réis (2 :200$000) de vencimentos que deitou de receber
de Janeiro a Outubro de 1917, podendo, para essê fim,
abrir os necessarios creditos.
P,aiacio cia Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
cio istado do Paraná, em 12 de Abril de 1921.

§ 30° Renda do deposito de inflammav.eis
Agua raz, por caixa
Kerozene, p01 caixa
Gazoiina, por caixa
Foguetes sem fiexas e bombas, por kilo
Foguetes com flexas e bomba, por kil.o
Polvora ou dynamite, por kilo
Foguetes com fiexas, por kilo
Fogos de artificios em grandes volumes, metro
Fogos para salão e outros não classificados, kilo
Bombas de parede, kilo
Alrool nacional que entrar i1!Q MuiiiCipio, pipa
Aguardente que entrar no Municipio, por pipa
Formicida, por 1db
Outros ju'flanuiiaveis não classificados, excepto
os destinados a industrias i no I\Iiinicipio, por
io

EtESOLUÇÕES

'$000
$300
$500
$040
$150
1i00
$200
2$000
$200
1$000
6$000
6$000
$050
$100

PERCY WITHERS

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Cuityba, Capital do Estado do Paraná, .m 12 de Abril
de 1921.
Claro Cordeiro
Secretio

RESOLUÇÃO N° 23

-

O Substituto em exercicio cio Prefeito Municipal de
Curityba. Capital do Estado do Paraná, faz saber que a
Camara Municipal em •sessão de 6 do corrente, indicou o
seguinte:
c
Fi a o Prefeito autorizado a ceneeder a D° Maria
Vaile Bgar@lla o excesso de terreno verificado em sua pro-

-

priedade, sita á Avenida Visconde de Cru arapuava, com o
abatimento de 40 0 1 0 no preço da Lei.
Jaiacio da Pref e itura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paana, em 12 de Abul de 1921
PERCY WITHERS
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Cwityba, Capital do Estado do Paraná, em 12 de Abril
de qUI.

CUo Cordéiro -- Secretario

.RESOTiUÇÃO N o 24
€ Subtitu9 emex ercicio do Prefeito Municipal de
Ouiit'ba Capital do Estado do Paaana, fa sabei 4ue i
1
Caniaia Nunicipal 1 em sessão de 15 cio coijeute, indieo i
o segite:
.
Fica o Prefeito autoriza do a conceder a D Concei çã o
Ferreira, vi-uva .o guarda Muuicpal Manoel Fer reira
m
md ieis ate De7ern
lunioi, o tuilio mensal de ecoenta
bro do corieSte anuo, podehdo, para esse fim, abrir os ne-

Pra]iacio da Prefeitura .Municipal de Curityba, Capital
do Estadodo:Par,aná, em 10 de Abril de 1921.
PERCY WIPHËRS
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitvb.a, Capital do Estaita do Pairaná, em 19 de Abril
de 1921.
Girb Coi.deiro -- Seea'etario

Gamara Municipaie sMãõ dÉ 5o corrente, indicou
D seguinte:
a
Finto Prefe ito autorizado a ' dispensax o. Sn r. Mior
Joãó Monteit o do Rosauo do imposto ee1reno não edi
ficado, até agora vencido, de sua propriedale árua Dii
Pedrosa., .como indemnização dos prejuízos , que soffreu
com a abeituia ida refe1da 1ua
Paiació dà Prefeitura Municipal de Curityba, Cajtal
do Estado do 1ar.aná, em 19 de Abril de 1921.

PECY WITHERS
Publrjcadi na Secretaria da ?iefeit,uia Municipal de
Cuitba7, 1 Caiti do Estado do Paraná, em 19 de Abril
de l921. 1
-.............................Secretario
Claro Üorciro
J.

1U?iSOJiUÇÃØ:Ní ' 26
O Substitu to , eai exercicio Prefeito Municipal de
Guiitha, Capital do Estado do P&rana, faz sabei que a
Camara Municipal em sessão d& 16 dó cot'reiite, indicou
o seguinte:
Fiàca^ o Prefeito autorizado a abrir o credito especial
de oito contós tresentos e sessenta'mil e oitocentõs réis
(8:36, 0$8W), para occorrer ao pagamento de subvcuções
concedi-das á Federa ç ão Espirita do Paraná.
--Paiacio da; Prefeitura Municipal de Curityba,;Oapital
do Estado dó- Paraná, em 9 -de Abril de 192.1.
1

IESOT]1JÇÃO N° 25
O Substituto em eercieio do Prefeito I1unicipal 1e
Citriyba, Capital do Estado do Pai'aná, faz sãber que 1

PERCY WITHERS
n

Publicada na Secretaria. cia Prfei1 tu-ra Mu icipal de
Cudityba,-Capitai do Estado do Paràná, éu. 19- de Abril
de 1921.
Cla21u Cordeiro --
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RE S OLU ÇÃO N° 29

iuScr1iuçÃO N 0 27

.0 Substituto em exerei.cio do , Prefeito Municipal de
Oui'ity-ba., Capital do Estado do Paraná, faz saber que a
Camara Municipal em sessão de 16 do corrente, indicou o
seguinte:

Q Substituto -em-exerceio do Prefeito Municipal ele
Cirit3ba Capitaldô Estadb dio Paraná, faz saber que a
Camara Municipal cm ,sesão de 16 do corrente, indicou
o seguiita:
Fica io Prefeito autoriza-do a prorógar, até 31 de Dczc-mbro de 1922, o prazo -de isa de pagamento, de impostos de que gosa.vain os proprietarios de terrenos divididos em lot-es..

Fica o Prefeito autorizado a entrar em accor-do com
DD . Maria e Honorata G(mçalves d.e Oliveira., a fim de indemniza.l-as de prejuízos que soffrerain com o nevo alinhamento dado á rua Bispo D. .Josá, onde as mesmas têm
propriedades, podendo, para esse fim, abrir os necessa.rios
credites.
P.alacio cia Prefeitura Municipal de Curityba., Capital
Estadodo
Páraná, em 19 de Abril de 1921..
do .
PERCY WITHERS

i'a.aciO dé Pifeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 119 de Abril de 1921.
PERCY WITHERS
Publicada na -Secretaria cia Prefeitura Municipal de
Curiyba, Capital cio Estado do Paraná, em 19 de Abril
de 1921.
Claro Cordeiro -- Secretario

Publicada na Secretaria, da. Prefeitura Municipal da
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 1 11.9 de Abril
de 1921.
Secretario
Claro Cordeiro

REsoriuÇO N 28
O 5-ubstituto em exercicio do Prefeito Mim icipal de
Curitb.a capital do Estado do Paraná, faz saber que a
Camara Municipal em sessão de 16 do corrente, indicou o
seguinte:
Fica o Podei Executivo autoriza-cio a entrar em aoconto com os .proprctarios -cia rua lá de Novembro, a fim
de ser feito o recalanrnntto da referida rua, -file 200rdk) com
o estabelecido na mensagem prcfeitura-1 de IY de Dezembro ultimo.
Palacio cia Prefeiturc Municipal de Curit .yba, Capital
-do Estado do Paraná., em 19 de Abril de 1921PERCY WITHERS

RESOLUÇÃO N o 30
O Prefeito Municipal de C-urityba, Capital do Estado
-do Paraná, faz saber que a Camara Municipal em sesSão
de 11 do corrente, indicou o seguinte:.
Fica •o Prefe-i-t< autorizado a entrar em accordo com
Candido Nernezio Rodrigues e Francisco Antonio da Costa
Nbgueira., a fim, de indéin'niza .i-os dos prejuizos que sof£reram em suas propriedades, . sitas respeetivaflente (is
ruas Alferes Poly e 1)° Jiilia Costa, podendo, para esse fim,
abrir os n-eeessarios creditos.

Publicada na: Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curit.yba, Capital do Estado do Paraná, cm 11.9 de Abci
de 1921.
Claro Cordeiro -- Secretario

P.alacio' da Prefeitura, Municipal de Curityha., Capital
do Esta-do do Paraná,em 13 de Agosto de 1921.
J. MOREIRA GARCE-Z
ri

1

-
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Pubkcada a $e
aria:,.da, 1refeitur,a Municipal de
Curityba. Capital do EsVado d Paraná, em 13 de Agosto
rde 921,..
.,
Clqrp Çodeno
Secietaiio

DEC

'R.ESOLUÇÃO , N q 31':t
•
: .o Pefeit Mmiicipal de :uj . jVrba .
.. Caitai do ztado
• dõ P,'aná, •faz•salyer que a. 'Camai.a Mui'n.ióip .aJ. em ressão
eorrnte, indicou .0 egii.ntie:
..

5C]O

Fica o Prefeito autorizado estabelecer a
ça. o mais
conveint
da VilIa
Labe1
com,
a veríida dó, 'Portão,
correndo as r depea. pela . r eiba O1nas ,P p blicas.;.do
eici

1

O Prefeito Muni'cl dè Óuri.tyba, Capital do Estado
do Par.aíi .á.,
.,.
•
.
Decreta.:
.
.t,,.
.
.,
• Art. 1.0 -- A cobrança dos iaípof.os e taas consigfrados . i'ós
1° 24?, f7p. 90 ,. 10 0 , 11 0,: 12°, 13 16°, 17°,
n. .58 de 28
.18°, •24 6
5 28°4oait. l
cicDzerfra. .oaJiuo •proximo findo, será feita observando a seguinte ordem: •., -

•

Pa1acio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do EstLodo Piiwu, em 17 de ezembuo de 1921
J. MOREIRA

GCz

Pulcada na. Sd'taíia a Pref.ei 'tiia Municipal le
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 117 de Dezembro de 1921.
Claro Cordeiro
Secretario

ri

JaflCí?O . e Fevereiro

Marcaço e matriculade vehiculos; matricula de chaufeurs cocheiros, e carregadores; matricula .d e
cães e de vaceas.
. . .
cl » pestao da taxa d]e C. laneiuto e pietaão iflilca
dbi
e casas
sem plafibauda
o impostor
o
Abil
1° pr. estaão do imposto de ConirtriW Officina do
•Qudro Udbauio .Eocio; 1 11 ,j e , ^II - prestaçõe da taxa de
LiiurpezParticula e prestaa ã o unica. dos impostos de
Publicidade e de fericode pesas .e.med .idas. ......
.. la . pres t ação

,...: Mo
/.

:•. ...

.......•

. .,••• ,;.

•
.

1

do imposto
sobre frentes não edificadas
m
e pïestãô inuic
i posto sobre guias sem passeio.

69

- 68 Jul10 e Agosto
8 prestação da taxa de Limpeza Partiular e prestação u.ni.ca do imposo de Viação.
Setembro e Outubro
Fóros do Quadro Urbano e Rocio; 2' prestação da
taxa de-Calçamento; 2' prestação , do imposto de Commercio e Officinas do Quadro Urbano e Rocio e 2a prestação
do imposto sobre frentes no dficadas.
Tovenibro
4a prestaçã.o da taxa de Limpeza Particui.aa.
Art.- 20

Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio 'da Prefeitura Municipal ,:de Curityba, Ca'pi
tal d0 Estado do Paraná, em 22 de Janeiro de 1921..
J. MOREIRAGARCEZ

l)lCREIO' N°. 2
O Prefeito Mufiicipa.l de Curity.ba, Capital do Estado
do Paraná, considerando que a modificação da taxa de
Calçamento desta Capital, conforme ficou resolvido pela
Camara Municipal em sua ultima sessão infringe ao disposto nos artigos quarto e onze do contracto lavrado a
de Abril de 1913 referente ao emprestimo féi.to pelo Goveno do Estado a este Municipio, decreta, ad referendum
da Camara Municipal:
At. unço. Fica sustada a execução da Lei: n. 582,
promulgada a 27 de Dezembro do urino proxino findo;
revogadas as disposições em contrario.
PMacio da Prefeitura Mninieipa]. de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO N° 3
- O Prefeito uniip.ai dè Cucityly a, Capital do Estado
d Paraná, tomando em consideração ,; officio que nesta
data lhe foi dii igido Pio Exui° Srn Di Secretario Gciil
cl 'Estado, no sEntilo de ser .sustada a., : execução, da Resolução Legislativa .4aenodifica, a taxa de Caamçnto. desta
Capital, o'iforme co sta.da.Lein. 582, .pr9mgada .a
27 de Dezmbro do anno proxino jIidO, pçr isso que a
mesma atteiita ceiltra as disrosicõet dos arts. 4°e. 11"
do Cntracto lavrado a 9 de Abril de 1913 referente ao
emprestino feito pelo Governo doEstaclo, a èste Munieipio;
eoiisideiandb ue embora já tenha ido s' ustada, ad
roforen&um . da:Oaipara Municipal, a execução dessa Lei,
nos termos do Decreto n. 2 de hoje datado, é imprescindivel que o Poder Legislativo se naiiifeste com urgeacia sobre tão palpitante assinripto, a fim de evitar qualquer embaraço que perturbe aadpiini.stação do Muniei-pio;
considerando que a proxima sessão ordinaria da Camara Mimicipal só se realizará no anez de Abri, isto é,
após os prazos fixados ])elO Decreto a. 1 de.22 do correiri
te para serem procedidos aos la ameitos da 'taxa de Calçamento e •cobraiiça da primeira prestação respectiva,;
considerando que essa taxa constitue uma das prin-cipaes rendas -clste Mmaicip i o, e que rta,rdamento elo
seu ligamento e cobran:ça occasi:oua graves ,entraves a
esta Prefeitura e consequei$cmcntç sepsiveis p'ejuizos aos
ncgoci'os Muoicjpaes, resolve, na foriva do dispçsto no § 9°
do art. 20 da Lei Estadoal n 589. de 20 de Março de 1905,
combinado com o art. 38 do Dec. n. 404 de 14 de Ágosto d
1909; co:voar ctaaoidinariaeieolie a Cómara Municipal
para o dia 31, do correht, as 1.4 horas,no Jogar dó costume, a fim de. topmar .conhecimento das ponderações feitas
pelo Exm°. Snr. Dr. Secretario Geral d'Etaclo coin:forni
consta cio referido officio, cri ordem a ficarem acauteladosos interesses do M-uniciiio conjugados com os do Estado, no que diz respeito -taxa de Calçamento desta Capital:
-Patacio da Prefeitura Municipal de Qimrityba, Capital
do Estado do Paiana, cm 5 de Janeno da 1921
J. MOREIRA GARÔEZ

"•--'
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70 DECRETO N° 4
O Prefeito Municipal d'e Gurityba, Capital do Estado
•
do Paraná, on.siderando o credito aberto pelo De- .
.erto ti 1 de"S de Mat'eo de 1920-é insuffiëieÈtè para attêiider ásdespesas qte.córi'em pela verba "Eecicio fin
dos" e utilizando-se das dposiões .legaes em vigor, .rcsolve abrir um cred i tcP silp16meutar a essa mesma verba,
no valor de Rs. 136:709$1,80 (cento. e trinta e seis contos
rtecsntos e nove mil cento e oibnta réis)

etiadt'diaario no valor de Es. 8:876$363 (oito contos oitocitó é 'tiita ' seis nii trezemif:o's e •essanta e tres
réis), para ';at.terider a6' pagamento d .porentagern a que
têm dirsito os funCcionarios da .'Directoria. do Thesouro e
CõntUhiida.dé e nds 'lermos do disposto no.a.rt. .10 das
?ermaflTefltéS •da- .Lei li. , 523 •de 19118, relativamente ao excesso. de arrecadação veifiead no periodo de
Jariçiro a 29 de Agosto d'e 1920
da Prefeitura: Municipal de. Curityba, Capital
11 a]
do Estado doParaná, em M . de Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

Pai acia da Prefeitua Municipal de Curityba, Capital.
do E6tR£1,9 do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO N° 7
DECR.F!FO N° 5
O' P.refjto fuieipai e Curitiba, Gapital d Estado
do Paraná, 'usando da autoizaco con'ti .danoart. .13 das
:1)ipOsiÕeS l'ermanênt.es cia Lei oreanentaria reletia ao
exereiCio de 1920;resoliT e ãbrir um i'edirt extra'ordinai'io
no valor de Rs. 1.:787$731 (um cónto setentos e,trinta
e sete mil setecentos e triirta e uni réis) jiara atteder ,ao
pagamento da porceiit.agam a que tem direito o Dimector
do Thesonro .e Contabilidade, dnrante o reférido .exrcicio,'
iia forma dadispõstô no art.' 9° das . Disposições 'PerinSnctes da Lei n. 430 de 11 de Novembro de 1914,.
Plaeio cia Prefeitura Municipal de CuTityba., Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921,.

'0 Prefeito Municipal de Cu1ityl)a, -Capital do Bstado
do 'Paraná, tendo cm vista que .pelo Decreto n. 140 de
21 dc Fevereiiq de' 1920 .foi conedi'da a aposenta.doriii
do 'Shr . .Antonio Ricardo do Nascimento', no cargo de Fiscal d 130nds, com os vencimentos annuaes. ide Es.
3 600$000 (fi les 'doubos' eseisce1t'os mil réis) e. considesando;que aia '1.ei arcarnefltaTia rara o exeroicio de '1920
n.o se' anhr consignada a respectiva verba, fesõlve, ad-refereirclwmc d'a Camara' Municipal, abrir um credito extra«r'dinrio no'vii:lor dc Es. 3:07-3$000- (tres contos e se.tenta mil réis) para attender ao pagamento desse .ex-fuueciojuario da Prefeitura relativamente ao referido exercicio.
•

Pa,laáiu cia Prefeitura Municipal. de Curityb., 'Capital
do Etadp do Paroná, em 31 de Janeiro de 1921J. MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRA GARCEZ'

DECRETO N° 8

D'ECRETcI No 6
O PlefcLto Municipal de Cuutvba Capital do EstaU)
do Paraná, usando da autorizaçéo contida na Lei n o 560
de 27 de Abril do corrente anuo, resolve abrir um credito

O Pefeito Municipal de Ourityba, iCapital do Estado
do Paràné, usando da autorização contida na Lei n. 560
'de 27 de Abril dei020,' e tendo• em vista a . insuffioeaiciu
•

'

- 73,-

- 72 das verbas eo:nsignaclas no orçaniento relativo ao exeroicio
de 1920, resolve abrir os creditos supplementares de R.s
139(004 (eéiïo e trinta e nove mil e quatro réis) á verba.
Porcentagem e Es. 8 81_3$478 (oito cocitos oitocentos e treze
mii cj u•atreentos é setenta, •e oito réis) á verba Conservação de Jardins e Praças; consignadasnos § 12 0 e 19°, resectivmente, do art. 20 cia Lei ri.
Paiaio da Prefeitura Municipal de Cup ityba, Capital
do Esta½ cio Páríuí, elli 31 de Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO N° 9
O Prefeto Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Pa•ra, téirdo 'em vista, h, insuffiéiencia •da's verbas
ocusignadas 'ios § 9 e 16 0 do art. 20 cia Lei orçamentaria reiati ao exercico dê , 1920, destinadas, respectivaine::te, aos aorviços do Matadouro e Rcmoç.So do Lixo e
Limpeza cia Cidade, resolve, ad-referendum da . Camara
Mmcicpal, abrir os creclitos supplementarcs de Es.
4 :399$152 (quatro rtos trezento e noventa e nove mii
oento e cincceiita. e dois reis) á verba Matadouro e Es.
18:439$823 (dezoito dontos, quatrocentos e trinta e aiovc
mil oitocentos e vinte ' e tres 'réis) á verba Remocão do Lixo
e Limpeza da.Cidade.-. .
.
1'aieio cia Prefeitura Municipal de Curityba., Capital
'do Estado do Paraná., em 31 de Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GÁRCEZ

1)ECR.ET.G4 N° 10
O P;io Municipal de Curity'ba, Capital do Estado
do
- "-cndo da- auto'rizàção contida no'.art. 130
das
'es Perm.anente dà. Lei a.. 549, résolve abrir
s' segintcs credos suppiementares re}ativamite ao

exereicio de 1920: B. .' 65:8'8705 (sessenta e cinco coiitos oitocentos e oitenta mil setecentos e cinco réis) á verba
Obras Ptib1cas e. Re..34:42I$,316 (trinta e'iqua.troco:fltoS
u'àt.róc3efltÕS 'e vinte .eum mil trezentos e d.ezeseis ri's)' á.
verba E.'en'tu'aes,' consignadas, .rsp'eCtWaflien±e, ,ns 17°
.e"23 doart "2°' cia Lei o.rça'mciitraa reUntiva ao. exercicio
dè 1920.
Paiacio c1a Prefeitura, Municipal. d Curitba Capital
1do 1 Estado do. Paraná, em'31.d'e daieiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO N° 1.1
O Prefeito Municipal 'de' Ourity'ba, Capital do jEstado
do Paraná, usando da, autorização coutid.a. na Lei n. 578
.de 23 de Dezembro'. do. anuo, proximo findo, resolve abrir
um credito extra .orclinario da quantia de um conto de
.iéis '(Rs. 1 :O0Q$000):'p.ara attender ao •pagaento'.da',grati£iaaço concedida' ao aferidor, 'Snr .. Lu'iz Ribeiro de Andra,de,.nai forn'ia da. Lei n. 576 de. 12: de Agosto de 1920,.
P-al,a..cio , da Prefeitura. M'unidipal de Curityba .,' Capital
do..Estaido do Paraná, em 22 'de .Fevereiro de '1921.
J. MOREIRA'GARC,EZ

DECRETO N° 12
O Substituto em exercicio do Prefeito Municipal dc
Curit.yba, Cap c tal da Estado -do Paraná, usando da. ..autoriza.ção ccntida :.a Resol'u5o Legislativa sob .n. 22 de 9 do
.cc,rr.ent'e, resolve abrirlim crdito 'extraordinario da quantia, de dois contos e duzentos mil réis (2:2G0$000: ) para. at.teiiderc ao pagamento 'dos vencimentos do 'Snr. Luiz Vctorino 'Ordine, de janeiro .a Outubro de li)17.
'Péjlaeio.da Prefeitura Municipal de Curityha Capital 'd.o',Esado 'do Paraná., em 28 de Aini1.de'192'1.
JOAQUIM AUGUSTO 'DE ANDRADE.

-
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DECRETO N o 13
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, tendo em vista que até esta data não foram
concluidos pela respecti va Commissão os lançamentos dos
impostos de "Frentes não Edificadas" e de "Guias s<—-ri
resolve prorogar por mais 30 dias o prazo marcado 'no Decreto n° 1 de 22 de Janeiro do corrente annc,
paa a cobrança desses impostos que assim poderão seu
pagos seri multa, até o dia 30 de .Junh'Õ do corrente anho.
do

Ptiacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
ta-do do Paraná, em 7 de Maio de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO N° 14
O Prefeito Municipal de Curityh'a, Capital do Estado
do Paraná, tendo em vista ij:safficeneia das verbas consignadas no § 25° e 300 do art. 2° da Lei orçamentaria
vigente, resolve abrir os creditos supplernenta.res de Es.
50 :000$000 (cincoenta contos de réis) á verba Obras Publicas e Rs. 3-:000$000 (cinco contos de réis) á verba
Eventuaes.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Ifaraná, em 99 de Maio de 1921.
J. MOREiRA GARCEZ

DECRETON° 15
O Substit'ito em exercicio cio Prefeito Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, tendo em vista
a autorização contida na Resolução Legislativa sob n 26
de 16 de Abril uiten.o, resolve abrir um credito extraordinario da quantia de oito contos trezentos e sessenta e seis
m1 c oitocotos réis (8:366$800) para attend.er ao pa-

mento da subvenção a que teni direito a Federação ispirita do Paraná.
Palacio da Prefeitura Munkip.a1 de Gurityba, Capital
do Estado do Paraná, çm 13 de Jun h O, de 1921.
PERCY WITHER.

DECRETO N° 16
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, usando do disposto na Lei n. 581. de 27 de
Dezembro de 1920 e de accorcio com o parecer do Sur. Procurador Fiscal d M.unici'pio, resolve aposentar o Snr.
â clasAntonio 3u1io •d .o Santos, no cargo de auxiliar de 2
se da inspectoria de Limpeza Publica eParticuar, com os
vencimentos acnuaes de um conto quatrocentos e quarenta
mil réis 1ls. 1 :440$000).
Palacio da Prefcitura Municipal de Oárityba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de Junho de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO N° 17
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, tendo em vista o disposto na Resolução Legislativa sob n. 24 de 19 de Abril do corrente anuo, resolve
abrir' um credito extraordinaro da quantia de quqtroceutos mil réis (Es. 400$000), a fim de attender ao pagamento do auxilio concedido á Sra . D° Conceição Ferreira,
vuva do Guarda Fiscal Manoel Ferreira J'unior, até 31
de Dezembro do corrente anuo.
Palacio da Prefeitura Muuicipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de Junho de 192.1.
J. MOREIRA GARCE

-

-

solve ad-refere adunc do Poder Le g islativo adquirir a aliudicia propriedade, mediante o pagamento em seis Prestações
nicnsaes, abrindo para isso um credito extra ord in ario 110
-valór dc tiinta contos de réis (Es. 30 :000$000)

D:EORETÇY N° 18
O. Prefeto Maunicipal de Curityba, Capital do Estado dó Pàianá, tendo em vista a insuffiiencia da - verba
no § 25' dó art. 2 0 da Lei orçamentaria vi•consignadá
o
gerit, .rlve abir um credito supplemeutar de cem contos de réis (Rs. 100:0G0$000) á verba Obras Publicas.
P.alaeio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná. em 12 de Julho de 1921.
J. MOREIRA GARCZ
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba. Capital do Estado do 'Prraná; em 16 de Agosto de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

T
DECRETO NQ 21

DECRETO N01,9
O Prefeito ,Municii'al de'Curityb, Capital do Estado
do Paraná, tc':do em vita a insufficiencia cia verba coasigiiada no §'3,0 0 do art. 20 da Lei orçamentaria vigente
e utilizando-se da autorização contida-no- art: 2 0 das Diposições rpraflsjtorjas da ineurna Lei, resolve abrir -um credito supplem.entar de dez conto de réis (Rs . 10:000$0OiJ)
á verba Eventuae.s.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do stao do Paraná, em 16 de Agosto de 1921.

lO Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado-do Paraná, tendo em -vista a .isuffieiencia da verba e
u.tiiizacdose ciai autorização contida no art. unico da Lei
n. 595, .de 13 do corrente, resolve abrir um credito supplementar de seis contos de réis (11s. 6:000$000) á verba
Porcentagens consignada no § 10 0 do art. 2' cia Lei orçamentaria vigente..
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
'dó . ,Estado do Paraná, em 1, 19 de de Agosto .de 1921.
J. MOREIRA .GARCEZ

J. MOREIRA GAROEZ

.DE.Ci'JrO N.- 20
OPrefeitoMunicipai .deQurityba, Capital do.Estado
do Paraná, 'telcio em. vista o di'ppsto na lixei u. 498 de
18- de Janeiro. de 1918 e.'consklerando-.que é de real vautagen para:oMutiicipio aacquisieão do predio' pertencente
ao Snr. Otto Sch"lenker sito á Praça Municipal. n. 30,
o qual alem de apresentar outras conveniencias futuras,
presta-se para a instlla.cão de departamentos -muni.cipaes,
que actualmente se acham localisados em pontos menos coivau ientes -ao bomandamento dos servicos da Prefeitura, re-

DEORETO N° 22
O Substituto em exercicio do Prefeito Municipal 3
Curityba, Capital cio Estado do Paraná, considerando 4uu
-a Lei a° 581 de 27 de Dezembro cio 1.920 não autorizou
o Poder Executivo a. abrir o credito necesario para o paCamento cio f0.n0ciojari0 aposentado Antonio Julio dos Santos e julgando não ser justo que case funcciou.ario, para
receber seus - vencimentos, aguarde a reunião da Camara
a qual só terá logar em Dezembro vinciou'ro, resolve od-ri
ferendum do Poder Legi-siàtivo Munici pal, abrir o credito extraorclinarjo de Es. 752$000 (sctecentos e cincoenta
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a 201° das qua'tias arrecadas pelo Municipio sobre os excessos de terrenos assim verificados, e considerando que
n6 orçamento vigente no . se acha consignada verba espeeia: 'para o pagamento dessa porcentagem, resolve ad-ref e
do Poder Legislativo, abrir um credito extraordi--rend,u
nario de dez contos de réis (Es. 1,0:000$000) para a.ttender ás despesas decorrentes do afludido contracto.

dois mil réis), para attender, no corrente eereicio, ao
agem ento desses vencimentos.
i.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, CapiEstado do Paraná, em 29 de Agosto de 1921.
JOÃO ANTONIO XAVIER.

Paaieio da Prefeitura Muniepal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 7 de Noveriïbro de 192Q.

DECRETO No 23
O Prefeito Municipa de Curityba, Capital do Estado
o Paraiá, tendo em vista a insuffieiencia da verba conignada no § 25 do art. 2 0 da Lei orçamentaria, vigente,
-,solve abrir uni credito .supplementar de cem contos de
is (Es. 100 :00O$000) á verba Obras Publicas.

J MOREIRA GARCEZ

1)iECRETON° 26
O Prefeito Municipal de Curi4'ba, Capital do lEstado
do Paraná, us and o das attribuições de seu cargo,
Decreta:

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitya, Capital
o Estado do Paraná, em 15 de Outubro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

11

DECRETO N° 24
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estalo
Paraná, tendo em vista a insufficiencia da verba
oreentagems, consigda no § 1.0° do .a.rt. 2 0 da Lei orçaLentaria vigente, resolve abrir um credito supplementar
e cinco contos de réis (Es. 5 :000$000 ) á mesma verba, nos
ermos da Lei n° 595 de 13 de Agosto do corrente anno.
D

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitba, Capi1 do Estado do Paraná, em 7 de Novembro de 1921.
J MOREIRA GARCEZ

DECRETO N° 25
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
o Paraná, tendo em vista que em virtude do contracta la-ado a 9 de Janeiro de 1920, com o Snr. Engenhbiro
ivi) João Perera de Macedo, nos termos da Lei n. 541
[e 1° de Agosto de 1.919, relativamente a9 levantamento
, Cadastro do Rocio, tem o mesmo contractante direito

•t
4

Art. i° -- A cobrança dos impostos e taxas consigna180,
das nos § 1°, 2 0, 4°, 7°, 9, 10 0,110, 12 0, 13 0, 140, 170,
dj
da
Lei
orçamentaria
n.
602
1.o
19°, 25°, 26° e 29° do art. i
12 de Dezembro de 1921 e para o exercicio de 1922, ,seriío
effectuadas nos seguintes mezes:
»
Janeiro e Feverei ro
Marcação e matricula de vehicuios;
Matricula de chauffeurs, cocheiros e carregadores;
Matricula de cães e de vaceas.
Março
1° prestação das taxas de ealçanento .e de limpeza particular e do imposto sobre frentes não edificadas; prestação
unca do imposto sobre guias sem passeio, casas em ruma,
frentes não revestidas, obras uSo concluidas e casas sem
11atibanda
Março e Abril,
1° prestação do imposto de Commercio e 0fficinas do
Quadro Urbano e Rocio;
Prestação uni-ca do imposto de Publicidade e afet'iço de pesos -e iedidas.
Juuho e J(lho
Jnijóstô de Viação e Fóros do Quadro Urbano e R.ocio.

Set'mbro

2apretaçjo da taxa de Calçauento e 20 •pr-estaã 0 da
taxa r de Limpeza Paitcu1ai e do 1m])otO sobre frentes
niio ediicada-s.
O

S'ei-mbro. e Oui.-tbro

2' prestação do iip.posto de Comrnercio e Officinas
do Quadro Urbano e Rocio t 20 -- Sevogam-se as d 'ispoicões Qm coutrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Cur.ftyba,
Capital
do Estadclbiii em ].õ de Dezembro de 1921.
.
(

.
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ACTO No 1.

J. MOREIRA GARCEZ

1)]iCRETON 0 27
O Prefeito Mwi:idipai de, Ourityba, Ca pital do-E-tàd
cio Paraná, -tendo em vista. 'a- .insuffieieiicia cia verba consi.gnacla no § 240 cio ai-[. .° da Lei orçamentaria vigente,
esoh e, (ii cfercndu,n do Pr'iei Lég islã ,tivo Mumcip ii,
abrir, uni ud tõ npp1ement n de q nnie éolitos de i e
(i. i 00O$O0O) á veiba Remoçuío 'do Lixo ,e Limpeza da
cdad,
.

--

.

mim

-

- O Substituto cm eercieio do Prefeito Municipal db
Cullt\ba, Cpitil do Etad () do Pci ana, usando das attri
liu.ições - -d seu - câ.rgo, cónoed.e. na- forriia do. R!egulamentoem vigor, ao Auxiliar cio Fiscal de Obras e a-etu1encarre-gado- da Limpeza Publica, - Sn-r.. Bento .Manoel de Ramos'
T'aborda. Riba-s,> -:oyc-iita dias -de l i cença, para tratamento
de sua saude, conforme -requereu: 'e-det aecordõ com os attestados Iliediccs que 'exhib.-o, a. contar de 16 de Novenbro
d6 anuo .pr-o'inio passado-.

Pa-laci-o-da Rrefei-tu ra. Muni-2ipai de Ourit.yba.,. Capital -do. Esta-do do Paraná, -em 4 de Janeiro de .1921.

Palaei 0 da Prefeitura
de Curityba, Capitál do Estado do Paraná, em 23 de Dezembro de 1921.

- PERCY.WITHERS

J. MÕREIRA dARGEZ
j

DECRETO, N° 28
O Piefcit .1iiiicipa'1 -de Curit .lja, 'Canital 'do Estado
cio.Paraná, .a1do cia auto'rizacéo coa-tida na Lei o592 de
13 de Agosto do coriénte anuo, resolve abrir um crédito cxtraorc1i-iàrio da quantia de éit'oeentos e setenta mil nOvCcentos e cincoci.i.ta réis (Es. 870$9õ0) para Pagamento 'dos vencimentos a que tem 'direito o fcinccionario O]egario Ribas
Marcondes; Fiel do Thesoui'eir.o 'desta Pi.feitin., a- contar de 20 de Agosto até 31 do cóiréfl-te.
P,alaci 0 da Prefeitura, Muni .cipa1,de Curitba) Capital
do Estado do Paraná, em-24 de Dzembro de 1921.
J.MORIRA.GACÉZ

A'C5No2

-

-. O Sulsti€u-t.o m exereicid do P-efêito - Muticip de
Curi'tba, Capital do Estado do- 'Paraná, usando das att'ribuições de seu cargo. -concede, na -f-ôima do Regulamento
em. vigor 'ao. Guarda: Fiscal a pédesta PFefei'tura,. Sir. Bo'nifa-cio de 'Siquera, quinze dias de' ]iceno-a para tratamento de' -u-a saude; confi-nie requerin-cénto sob n o 35.44 -de a
cio corrente mcx.
Pa-tacio-dá'Pr'ef-éjtia. unicipaJ de Curity-ba Capital
do Estadb cia P-a-c-aná, ecu tIO de Janeir-o de- 1921.
O

-'

--

-

-

PERCY WIHERS

.
ACTO N°3

- 83
ACTON° 4

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
40
do Paraná, em conformidade com o disposto no art.
das Disposições Permanentes da Lei orçamentaria vigenft,
resolve organizar -as commissões que deverão proceder ao
lançamento dos impostos e taxas Mu•nicipaes referentes ao
exerc-icio de 1921, fazendo para isso as seguintes nomeações:
Snrs. Benigno Lima, Carlos Antonio de Asevedo e
João C(etaviano Picheth para a eommissão de lançamento
/ do imposto de GQmmercio e Officintas do Quadro Urbano;
Snr,s. Urbano Gracia e Silfredo Pedrosa para a commissão de lançamento do imposto de Commercio e Officina
do Rocio;

Prefeito Mui] de Ourityba, Capital do Estado
do Pâraná, resolve promover a 1° Official da Secretaria
da Prefeitura o 2° Officiai da mesma Secretaria, Star,
Francisco Guedes CJagas, percebendo os vencimentos marcados em Lei.
-

\.

.
1

Palaco da Prefeitura Municipal de Ourityba, Capital
cio Estado do Par-aná, em 31 de Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO No 5

Snrs, Arthur Marques da. SUv, Jei-emias Prestes
Branco e Bernardino Cutilia para a.eornmissão de .laçamento do imposto de Publicidade;

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, resolve promover a 20 Official da Secretaria
cia Prefeitura, o a31ual Ajudante da Fiscalização, Snr. Oscar Ferreira d . Ds Santos, percebendo os vencimentos marcados em Lei.

Snrs Claro Gonealves Cordeiro, Arthur Ribeiro da
Macedo e João Fagundes Barbosa para a oornmissão de
lançamento do imposto de Frentes -não edifoadas, casas
sem platibanda, guias sem passeio e taxa de calçamento;

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityha, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.

Srs Lufrido da Costa Cabral, Manoel Vaz Lobo e Feliciano Correia de Freitas junior para a eommisso de
lançamento da taxa de Limpeza Part icular.

J. MOREIRA GARCEZ

Os serviços de lançamentos e respectiva escripturação
serão iniciados a 25 do corrente e deverão estar concluídos
até 31 de Março, devendo as coinmissões observar fielmente
as prescripçOes Iegaes em vigor, attirientes ao criterio a
ser adoptado na execução desses trabalhos.
Essas coimiss6es perceberão as porcentagens estabelcc.das na Lei orçamentaria em vigor e os respectivos serviços deverão ser feitos sem prcjuiz.o do expediente normal da Prefeitura.

O l'refcito Muincial de Cuityba, Capital do Estado
cio Paraná resolve promover a Ajudante da Fiscalização,
) actual Porteiro da Prefeitura, Star. Tito Pospissil, per.
.
-('ebnciosvmtardoeLi.

Paiacio cia Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado cio Paranã, em 22 de Janeiro de 1921.

Palacio da Prefeitura Municipal 'de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921..

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N0 6

1

J. MOREIRA GARCEZ

-
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AQ° 7

ACTO N°10

an Capital
do Estado
OIrefeito
Jun icip al de Qurityha,
dojaá, resolve, promover a Porteiro da Prefeitura, o
e aiFiscal montado,.r. JoSo , José de Siqs,ve13çmentoSflaCad 0 S em Lei.

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resove exonerar o Sor' Bernardo Sbatke do
cargo de Fisoi Geral e norneal-o para exercei' o cargo de
Ïnspcctcr de \'c-hia]cs; percebendo os vencimentos marcados em Lei,

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
de Jauei,o de 1921.

Palac'io da Prefeitura Municipal 'de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, cm 31 de Janeiro de 1921

J. I .MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 8
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, iso1vq. promover, a 1" Official da Directoria
do Thesopro e Contbijdade o actual 2 1 Official da nesnIa
Directoria, Snr. : Alvro de Andrade, pe'ce,beudo os veniem Lei.
mentoson
Palacio da Prefeitura Municipal 'de Curityba, ,Capital
do Estado do Parná, em 31 de Janeiro de 1921.

J. MOREIRA GARCEZ

1

O Prefeito Municipal de Curity:ba, Capital. do Estado
do 'Paraná, .nesolvp rernpve r , o, inspecto r de Veiiicuios, Sur.
Feliniano Correa 1de,Freitas,JlPliOr, ,pra o cargo de, Inspector da i pza , Ppl1iÇa. e..PirtienJar, percebendo os vencimentos narcacos em Lei.
Palacio dai Prefejjnra ,uniqipal. de, Curita,, Capital
do Estado idoIPa1 á em, 31. de,JaneirO i de i 1921.
J. M&RI'RA GARCZ

O Prefeito Municipal ele Curityba, Capital do Estado
do Para'á»reso1ve aproveitar o Snr. Carlos Antonio de
Asevedo, que exerceu o extineto cargo de 20 Official da
ecão cio Contencioso dá Dii'ctoria Geral, para, exc'eer
o earg6 d'e Fiscal Geral do Quadro 1Jibano, percebendo os
vencimentos marcados em Lei.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado cio Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.

J,. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 9

ACTO No 11

J. MOREIRA GARCEZ

•1

ACTO N° 12
O Prefeito Muuiepal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, resolve remover o 2 0 Offieiai da Secção do
Contencioso da. Directoria. Geral, Snr. Jeremias Prestes
Branco, para igual cargo da Sec'eiio do Tombamcrt 0 cio
mesma Directoria, percebendo os vencimentos inarcacios
em Lei.
Paiae'io da Prefeitura Municipal de. Curityba, Capital

CI O Estado do Paraná, cru 31 de Janeiro de 1921.

J. MOREIRA GARCEZ

r

— . 8—
ACTO N° t13

c—o'—
ACTO No 16

O Prefeito Municipal de Curityha, Capital do Estado
do Paraná, resolve aproveitar o Snr. Luiz Pinto da Rocha
que exerceu o extineto cargo de escripturario da Directoria de Hygiene, rara exercer o cargo equivalente, de 2 0 Official da mesma Directoria, percebendo os vencimentos
cados cm Lei.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.

..

4\

4

cO Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve aproveitar no cargo de 2 0 Officia.i Aferidor o Scir. Luiz Ribeiro de Andrade, que exerceu o cxtineto cargo de Aferidor de Pesos •e Medidas, percebendo
os vencimentos marcados em Lei

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 17
ACTO N° 14

1 O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve aproveitar o. Sni. Manoel Vaz Lobo,
que exerceu o extincto cargo de 2 0 ,Officiai da Secção de
Obras da Directoria Geral, para exercer o cargo de 2°
Officiai da Secção do Contencioso da mesma Directoria,
percebendo os vencimentos marcados em Lei.
Pai acio cia Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N o 15

1.

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, resolve aproveitar o Snr. Bento Manoel de Ramos Taborda Ribas, que exerceu o extincto cargo de auxiliar do Fiscal de Obras da Directoria Geral, para exercer o cargo de auxiliar de i° Classe da inspectoria de Linipeza Publica e Particular, percebendo os vencimentos marmaxeados em Lei.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado cio Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 18

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, resolve nomear o Engenheiro Civil, Snr. Antonio Joaquim de Oliveira Poctes, para exercer o cargo de
Eicnheiro Ajudante da Directoria Geral, percebendo os
vencimentos marcados em Lei.

O Prefeito Municipal de Ciirityba,
Capital do Estado
do Paraná, resolve aproveitar o Snr. Antonio Julio dos
Santos, que exerceu o extincto cargo de Amanuense da Direetoria Geral, para exercer o cargo de Auxiliar de 2
classe da inspectoria de Limpeza Publica e Particular,
percebendo os vencimentos marcados cm Lei.

Paiacio da Prefeitura Municipal de Cnrityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capitai
':10 Estado do Paraná, cm 31 de Janeiro de 1921.

S. MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRA GARCEZ
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Silva que exerceu o extineto cargo de Encarregado do Deposito d lnflanimav.eis e Estatistica, para exercer o cargo
de lEncarregado de InUanim.aveis e Estatistica, percebendo
os vencimentos mareados em Dei.

ACTO NÓ J
O Prefeito Municipal de Curity.ba, Capital do Estado
do Paraná, resolve exonerar o Snr. Jo g o Marques Ribas
do cargo de Continuo da Secretaria cia. Prefeitura e nome&t-o para exercer o cargo de Servente da mesma. Seretarja, 1)er2bcndo OS vencimentos marcados em Dei
Paiacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
(10 Estado doParaná, em 31 de Janeiro de 1921.
-

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná., em 31 de Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

'.

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 23
A.C'1b3 N° 20
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
dó Parat:á , ).,e.,^oIvê nomear o Sur. JuLiu Romaniski, para
txercea o cargo de C.hauffeur, percebendo os vencimentos,
inareadds em Li
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve nomear o Snr. Antonio Pontaroila
para exercer o cargo de Meclianico CWefe das 'Officina,
percebendo os vencimentos marcados. em Lei.
Paiacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

J. MOR-EIRA GARCEZ

ACTO No 21
O Prefeito Municipal de Cuiityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve aproveitar o Snr. Nicolau Cach2nski,
qre c:erceu o exti :cto cargo de Fiscal do Mercado, para
exercer o cargo de Administrador dos Mercados, perc2heu.
da c' vescmentos marcados em Lei.
Placio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.

ACTO No 24
O Prefeito Municipal de Curityba., Capital do tado
do Paraná,,- resolve nomear o Snr. Ricardo Bi.gatto para
exercer o cargo de Serveate da Directora Geral, perccbencio os vencimentos marcados em JjCj.
Palacio cia Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado •do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 22

ACTO No 25

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Para---a, resolve aproveitar o Sur. iiutonio Manoel da

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado,
do Paraná, resolvo nomear para exercer o cargo de Ser-

- 90 -
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vene das Mercados,, o Snr . Jordão Mamou,, percebendo os
veflcimdatos narcados.ern rjei

._•

-
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ACTO 2\'Q 29

'Placio da Pref.eitura Municipai de Cirityba,. Capital
do Estado cio Paraná, em 31 de Jan&ro de 1921.

-O Prefeito Municipal de Cuidtba, Capital do Estado
do'Bara, reõlve-ncmear 'para exercer o .ea.rgo de' Servento dos Merendes, o nr. F1orido'Goncaivesde -Oastro,
percebendo -osenei-meritos m-areados.-em.Lei.

J. MOREIRA GARCEZ

Macio da Prefeiurit' Municipal de Curityba, Capital
doEstado',joParamiá,cm 7 de Fevereiro de 1921,

ACTO No 26
O ]'refeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve nomear o Snr. Jotto Casadio de R.iolo,
para exercer o cargo de Inspector de Jardins e Praças,
percebndo os vencimentos marcados em Lei.

J. MÕiEIRA GARCEZ

Placio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
cio Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921.

ACTO N'30

J. MOREIRA GARCEZ

O Prefeito Municipal ' de Õu'rityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve nomear para, exercer ,interinamente as
fuiicõ'es do cargo de Servente da Directoria do Tliesouro
e ÓontabiliIacie, o SJr. Francisco Lopes Vieira, percebendo os vncimentQs.inarcados em Lei.

ACTO N°27
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve promover a Guarda Fiscal mointado o
actual Guarda Fiscal a pé, Snr. Pedro Gasparelio, percecebeiido os vencimentos marcados em Lei.

Placio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Capial
-do Estado do Paraná, em-17 de Fevereiro de 1921.
J. MOREIRA GAROEZ

Paiacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1921..
J. MOREIRA GARCEZ

-

ACTO N° 31

ACTO X° 28
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve cxc-nerar o Snr. Jordão Mamou, do
cargo de Servente dos Mercados.
l'alacio da Prefeitura Muiéipal de Curityha, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de Fevereiro de 11921.
J. MOREIRA GARCE-

LO

O Prefeito Municipal de Cnrityba, Capital do Estado
do Paraná, usando das •attribu,ições de seu cargo, concede
na . forma do Regulamento em vigor, ao Fiscal de Obras
da -Directoria -Geral, Snr. Bernardino de -Siqueira Cun-ha,
noventa 'dias de licença para tratamento- de :a saúde,
conforme re.uereua 19 do corrente e de .aceordoeni.o attestado medico exhibido.
Peiaiô da Prefeittua Municipal de Curityba, Capital
do Etado. ao Paraná, em 22 de Fevereiro, de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

93 -
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ACTO No 32

ACTO N° 35

O Prefeito Muniipa1 de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve nomear para exercer interinamente as
funcções de Fiscal de Obras da Directoria Geral, o Snr.
Henrique Jouve, durante o impedimento do effectivo serventuario que se acha em goso de 90 dias de licença.

O Prefeito Munieipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraií, re.oc c-:c
a pcddo, o Sn:. qão ar1i:c
.1iibs, co
. ,.t;cnte do Seretari.a da i'refcizura.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do lEstado, do Paraná, em 22 de Fevereiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO No 33
O Prefeito Municipal de Curityba, Capitai cio Estado
do Paraná, resolve designar o Snr. Henrique Jouve, para
substituir o Snr . Bernardino de Siqueira Cunha, na commissão de lançamento do imposto de Publicidade,- organizada por Acto ii. 3 de 22 de Janeiro proximo findo.

Pula d o da jrecitura Municipal de Curtyba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de Fevereiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 36,
O Prefeito Municipal dc Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve nomear pala exercer interinamente as
funcções de Servente cia Secretaria da Prefeitura, o Snr.
Olivio Pereira de Andrade, percebendo os vencimento
marcados em Lei.
Pa]acio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de Fevereiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Etado do Paraná, em 22 dc Fevereiro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO No 37

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio P.araá, resolve deixar sem effeito o Acto, n. 26 de
3 de Janeiro ultimo, nomeando o Snr. Jotto Casadio de
Riolo, para exercer as funecões de inspector de Jardins
e Praças.

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, tendo em vista que se acham muito atrazados
os serviços de ian.çamentos de "Fentes não Edificadas"
e dc "Gaias srm Passeies", a cargo cia eonnuissão nomeada
pelo Acto a 3 de . 22 de Janeiro do corrente anilo, resolve
ampliar a mesma connuissõo com a desiguacão dos Sr.
Drs. Adriano O. Goulin e Antonio Joaquim de Oliveira Portes e Arthur Marques da Silva, ficando marcado o prazo
de 20 dias, a cn.itar de hoje, para a conclusão dos respectivos Serviços.
.

Palacio da Prefeitura. Municipal de Curiiyba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de Fevereiro de 1921.

Palacjo da Prefeitura Municipal de Curitvba, Capital
cio Estado do Paraná, em 7 de Maio de 1921.

ACTO N° 34

. MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRA GARCEZ

Rq
-

-94ACPO k\o 3
O Prefeito Municipal de Curit rba, Capital do Estado
do Paraná, resoive desigaar para fazerem parte da bauca examinadora para o, concurso de guarda munieipaes, a
se realizar no dia 12 do corrente, no edificio do Gyaunasio
l'aanaens.c e 1scola Normal, os seguintes funccionarios:
Dr. Paulo Costard, Procurador do Municipio, Benigno
Lima Junior, Contador da Directoria do Thesouro e Contabilidade e Carlos Antonio de Asevedo, Fiscal Geral do
Quadro Urbano.
Palacio da Prefeitura Munici p al de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de Maio de 1921.
J. MOREIRA GAROE

ACTO No 39
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná; resolve nomear para exercerem interinamente
as funcçies icie CTuafdas Fiscaes, Os Snrs. Avelino Geraldo
Jorge e Mem•o.el Teixeira Mach'ado, percebendo os vencimentos marcados em Lei.
Palacio cia Prefeitura Municipal •de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, e,rii 18 de Maio de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 40
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, tendo em vista o resultado do concurso realizado para o preenéiiiniento dos cargos de Gnars is
eaes Municipaes, resolve effectivar em seus cargos os
actua es Guardas Fiscaes interinos, Siors. Gabriel Ayres
do Nascimento e E'uclides José da Rosa.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de Maio de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ
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• A,CTO W
Õ Prefei Muicipa.lde durityba, Caital do tado
do Paraná, resolve deixar sem •effeito a nomeação do Snr.
Avelin0 Geraldo Joige, do cargo de Guarda Fiscal Municipa:i, feita. por, Acto, de n. 39 de. 18 àó.corrente.
Pálacio da P!-éfeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 23 de Maio de a921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACI1O' N° 42,
O Prefeito Muiiiipal d.e Curityba, Capital 4o Estado
do Paramá, resolvõ nonlear p ara exercer interinamente o
cargo, de Gúarda Fiscfii Municipal, o Sur. Ovidio Octavio
Guimarães,' .pereébendo os vencimentos marcados em Lei.
Palacio da. Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
•do Estado do Paraná.; em 23 de Maio de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO No 43
Ó Prefito Municipal dê Curityba, Capital do Estado
do Paraná rsõ1ve nomear para exercer interinamente o
cargo de Guacia rIscai Municipal, o Snr. Antonio Ribeiro, percebendo os vencimentos marcados em Lei.
Palacio da J?refeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 23 de Maio de 191
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO No 44
O- Prefeito Municipal de Curityba., Capital do Estado
(19 Paraná, resolve nomear para exercer interinamente o

1

- 96 cargo de Guarda Fiscal Mumu.icipal, o Snr. Annibal Pospissil Guimarães, percebendo os vencimentos marcados em
Lei.
P.a]acio da Prefeitura Municipal de Curitha, Capital
do Estado do Paaná, em 23 de Maio de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

o requerimento do funccionario da Directoria do Thesouro e Contabilidade, Sur. Silfredo de Moura Pedrosa, concede ao mesmo 30 dias de ferias na forma da Lei n° 226
de 22 de Janeiro de 1908.
Palacjo da Prefeitura Municipal de Curityba., Capital
do Estado do Paraná, em 9 de Junho de 1921.
PERCY WITHERS

ACTO N° 45
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Parauá, resolve nomear pala exercer interinamente o
cargo de Guarda Fiscal Municipal, o Sur. José Pietruza,
percebendo os vencimentos marcados em Lei.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado cio Paraná. em 23 de Maio de 1921.
. MOREIRA GARCEZ

ACTO N°48
O Prefeito Municipal de Curilyba, Capital do Estado
do Paraná, resolve exon1-ar do cargo de Guarda Fiscal
Municipal, o Sur Guillerme Biaile, snomeado por Acto ri.
228 de 19 de Outubro de 1918.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 21 de Junho de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO No 46

o

ACTO No 49

O Substituto em exercicio do Prefeito Municipal de
Curityba Capital cio Estado cio Paraná tendo em vista
o requerimento n. 1.595 do Snr. Mamoel Peixeira Machado, resolve deixar sem effeito sua nomeado para o cargo
de Guarda Fiscal Municipal, feita por Acto n. 39 de 13
cio corrente.

O Pefeito Municipal de Curityba, Capital do tado
do Paraná, resolve nomear Para exeer interinamente o
cargo de Guarda Fiscal Municipal, o Snr- Herminio Sebastião Comandufli, percebendo os vencimentos marcados em
Lei.

Pala.cio .da Prefeitura Munici pal dGurityba, Capital
cio Estadd do Paraná, cm 30 de Maio de 1921.

Palac.io da Prefeitura Municipal de Curityiya, Capital
do Estado do Paraná, em 21 de Junho de 1921.

JOAQUIM AUGUSTO DE ANDRADE

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO No'47

ACTO N° 50

O Substituto em exercieo do Prefeito Municipal de
CiyL, Capit1 do Estado 'do Paraná, tendo em vista

O Prefeito Municipal de Curityba., Ca.pia1 do Estado
Paraná, resolve nomear para exercer interinamente as
funeções de Auxiliar de 2' classe, da L.spectoria de Lim-

- 9,8 -

-

.14ariçiiiJar. o .nr.. i\1noe1 Teixeira . ,Ma-,
hado,,prcebadp os (vqnç,inIentosmarQados . 9m, Lei.
Palaio da Prfeitura\lnnicipnide»Ourityba;•.Uapital
do Estado do Paraná, em 15 de Agosto de 1921.
J.'MOREIRA LkRCEZ

ACTO N° 51
O Prefeito Mwicipai,de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, usando da autorização contida na Lei n. 592
de 13 do corrente, resolve nomear o Snr. Olegario Ribas
Marondei, para exercer interinârnente as 'funcçôes de Fiel
do Thesoureiro, percebendo os vencimentos estabelecidos
na mesma Lei.
Palacioda )Prefeit,ura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de Agosto de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACPON° 52
O Susttuto em exercicio do Prefeito unicpl
,de Curitya, tCapital do Esiado do Paraná, ,ao ter conlie4nçpt do fa1)eciiento do prestante cidadão Coronel Francisco de Paula Guimarães, e tomando na evida consideração os valiosos serviços prestados a este
•Muniipio no exereicios dos cargos de Prefeito Miinicipal e de. Ganiarista. resolve como homenagem ao
i !lustraiqi 9.ro , snspender por tres dias o expediente desta
Prefeitura e determina, que durante esse periodo -seja hasteada a bandeira do Estado, ..em fnoerai, no edificio cio
Pago Municipal.
Pa1aco da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
cio Estado cio-Paraná, em 5 de Agosto de 1921.
JOÃO ANTONIQ, XAVIER

114- 53
.nicij'al de
Ó hi.4si{itd ei* eFdidib do PPef'itb
4t95 CápitM dó , Esfifió- d Paianá, tciidõní vita
a conâ iàç4 d 'lojdatdk db Sdi F'jsaP Geral do
talouro,. de haver sido nomeado para exercer,o cargo
de menrb'ro da, Juitaç deAiistamento Militar do Mwiicipio
de Teixeira Soares, o Guarda Fiscal do Matadouro, Snr.
dispensai-o do serviço, eniquanto
durar aquelia commissio e sem direito a perceber os respectivos vencimentos.
11,iiic'ifal de Curityba, Capital
Palacio da Pefeitr
do Estado do Paraná, em 19 de Setembro de 1921.
joó A'$dNIb XAVIER

N54
Q Preeito Iunicipal de Curityba, Capital do Etado
do Paraná, resolve nomear para exercer interirn.amente o
cargo de Guarda Fiscal Municipal, o Snr. José Mariano
dos Santos, percebendo os vencimentos marcados em Lei.
Palacio da Prefeitura Municipal de Cccrityba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de Outubro de 1921.
J. MOREIRA G-ARCEZ

ACTO i'o 5'5.
Ó ]efitõ iii6191 de Curityha, Capital do Estado
do Paraná, resolve effectiva.r no respectivo cargo o actual
Servente interino da Secretaria da Prefeitura, Snr. Olivio
Pereira de Andrade.
Paiacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
cld 'EMdo •db Pài'aná; . m' 18 de Outubrõ'dc 19,21.
J. MORF1ÍRA GRCEZi

- 1,01 ACTO Ne 56
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve effectivar em seu cargo o actual Guarda Fiscal Mnieipa1 interino, Snr. Antonio Ribeiro.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,
do Estado do Paraná, em 19 de de Outubro de 1921.Capital

da Fiscal Municipal interino. Sur. Hernunio Se'c.sto
Coinandulii.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba ) CapLa1
do Estado do Paraná, em 19 de Outubro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 60
ACTO No 57
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve effectivar em seu cargo o actual Guarda Fiscal Municipal interino, Sinr. Ivo Fagundes
Reis.
Palacio da Prefeitur Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de Outubro de 1921.
J . MOREIRA GARCEZ

ACTO N'58
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve effectivar em seu cargo o actual Guarda Fiscal Municipal interino, Snr . Renato Ferreira Gouça]ves.

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve effectivar em seu cargo o actual Guarda Fiscal Municipal interino, Snr. Ovidio {O lctavio Guimarães.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Captal
do Estado do Paraná, em 1.9 de Outubro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 61
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve effectivar em seu cargo o actual Guarda Fiscal Municipal interino, Snr. Annibal Pospissil GuimarSes.
Paíacio da Prefeitura, Municipal de Cnrityba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de Outubro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

Pala.cio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de Outubro de 1921.
-

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO No 59
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Parainá, resolve effectivar em seu cargo o actual Guiar-

ACTO No (32
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do ÍEtado
d0 Paraná, resolve effecl;ivar em seu cargo o actual Guarda
Fiscal Municipal interino, Snr. José Thadeu Pietruza.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capal
do Estado do Paraná, em 19 de Outubro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

-

03 -

ACTO! N' J3

•AGTO N o 66

O Prfeitoi'ip&Pde Curit yba Capital'- ,do Estado
doo Paràflá rêsolvé notier irara exercer o cargo de Deseniiista da Directoria Geral, o Sn.r. Carlos Coelho Junior,
pePce1iéicto o \e'niffieflos marcados em Lei.

O jErfejtp 1Iuncip41 de Curityba,.Qaptal do Estado
do ran.á, JesoIve ,nQmear P?ga -e reer .ittena mepte o
cago de Auxiliar da Diret p a Qçri, o 1'. ,João Pedro
Schleder Sobrinho, percebendo os vencimentos marcados
em Lei.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de Outubro de 1921.

Palacio cia Prefeitura Municipal de Curityha, Capital
do Estado do Paranáern 20 de Outubro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRAG.ARCEZ

ACTO N° 67
ACTO N° 64
Opj:eii 4 Mi1fiicibal. de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve promovei', a Guarda de 1 classe, o actual
Guarda Fiscal Municipal de 20 classe, Snr. Euclides José
cia Rosa, percebendo o vncimets marcados em Lei.
1aIti du Prefeitura Municipal de Curityba Capital
10 Esta'db. do Paraná, eni 24 de Outubro de. 1921.

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital dostado
do Paraná, resolve effectivar no respectivo cargo, o actual
,ervnte da Directoria do Thesonro e Contabi1iade, Snr.
Francisco ;Lopes Vieira.
4o

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Capital
tado ,do,raná, , m 26 de Outubro de 1921.
J. M0RE1FL&4GARQflZ

f. MbtEfiÀ° GARtiÉ'z
ACTO N° 68

ACTO N° 65
O Prefeito Municilial' de Ouiityba, Capital do Estado
J.o Paraná, resolve promover a Guarda de i a classe, o
actual Gnai'ia Fisca'I' Municipal de 2 classe, Sor. Gabriel Agre' d 0 . N'acimento, percebendo os vencimentos .mar
Lei.
cadS
1lo da- Prdfeitiira Muhicipal de Curityba,: Capital
do Estado dô Pará ii 24 da Outuhrodt 1921.
J. MOREIRA G-ARCEZ

O Jeito Municipal de Qvrityba, Capital 40 Estado
do .Ear.auá, resol v e exoaejar, a .pedido, do cargo de. Guarda
Fiscal. J\finicipal interio, Q.Spr. .J.osó:Mar.iano dos. Santos.
Palacio da Prefeitura Municipal de Cuiya, Capital
do Paraná, em 17 de Novembro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 69
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
ço^Barauá, .em confoundade com o disposto no § unico

- 105 -

- 104
do art. 3 0 das Disposições Permanentes da Lei orçamentaria'para o exercicio de 1922, resolve organizar as commiss6es que deverão proceder. ao ianawento dõs impostos
e taxas Municipaes referentes ao mesmo exercicio, fazendo
para isso as seguintes nomeações:
Comm.ercio e Off'ieiva.s cio Quadro Urbano: Carlos An
tonio de Asevedo, João Octaviano Pieheth e Benigno Lima
Junior.
Co?nmo rcio e Õjcfjcinas do Rocio: Urbano Gracia Filho
e Silfredo de Moura Pedrosa.
Taxa cio Iim peco Particular: Feliciano Correia de Freitas Junior, Maoel Teixeira Machado e Lufrido da Costa
Cabra].
Imposto de Publicidade: Arthur Ribeiro de Macedo,
])r. Antonio Joaquim de Oliveira Portes e O]egarih Ribas
Marcondes.
Ta.id de calçamento e imposto de guias soai
.asseio
.
casas se piata)anda e frentes não edificadas e outras:
Dr. Aciriaco G. Goniin Dr . Antonio Joaquim de Oliveira Portes, Carlos Coelho Junior, João Scthleder Sobrinho
e Arthur Marques da Silva.
Os serviços de lançamentos e respectiva escripturacão
serão iniciados a 20 do corrente e deverão estar concluidos até 28 de Fevereiro do anuo proxnio vindotiro, deverdo as commissões observar fielmente as preseripcões legaes
em vigor, attiuentes ao eriterio a ser adoptado na execução
desses trabalhes.
Essas donimissães perceberão as orcentagens estabelecidas em Lei e os repectivos servicos deverão ser feitos
sem prejuizo cio expediente jcornial da Prefeitura.
Paiacia da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
:do Estado d 0, Paraná, em lSde Dezembro de 1291.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTIG N° 70
O Prefeito Municipal de Curity'ba, Capital do Estado
do Paraná, resolve nomear para exercer interinamente o
cargo de Guarda Fiscal Municipal, o Snr. Ildefonso Pena
forte Marques, percebendo os vencimentos marcados em Lei
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do ffstado do Paraná, em 15 de Dezembro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 71
O Prefeito Municipal de Curtyba, Capital do Estado
do Paraná, resolve exonerar do cargo de Auxiliar da Di.
rectoria Geral, o •Snr. João Pedro Sclileder Sobrinho, nomea
do por Acto o. 66 de 24 de Outubro do corrente anuo.
Palac.io da Prefeitura Municipal de Curityia, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de Deze.mbo de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 72
Á O Prefeito Municipal de Curtyba, Capital do Estado
do Paraná, resolve aproveitar o Snr. João Fagundes Barbosa, que exerceu o extincto cargo de Auxiliar Techfnico da
• Directoria Geral, pala exercer o cargo equivalente, de Auxiliar cia mesma 1)ii'ectoria, percebendo os véncimentos
marcados em Lei.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityha., Capital
do Estado do Paraná, em 22 de Dezembro de 1921.
J. MOREIRA GARCEZ
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ACTO N. 66 - Nomeia interivamente João Pedro
Soheleder Sobrinho para o cargo d
Auxiliar da Directoria Geral .....103
ACTO N. 67 - Effectivà Francisco Lopes Vieira
no cargo de Servente da Directoria do
Thesouro e Contabilidade .......103
ACTO N. 68 - Exonera, a pedido, José Marisno
dos Santos do cargo de Guarda Fiscal 103
ACTO N. 69 - Organiza cmmissões para prdcéderem aos lançamentos de impostos para
o exercicio de 1922
.........

103

AM N. 70 - Nomeia interinamente Ildefonso Pcnaforte l\1arques para o cargo de Guarda Fiscal .............*

105

ACTO N. 71 Exonera João Pedro Schelede Sobrinho do cargo de Auxiliar da Directoria Geral .............105
ACTO N. 72 - Aproveita João Fagundes Barbosa
para exonerar o cargo de Auxiliar
Technico da Directoria Geral .....105
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LEI N° 603
de Curityba, Capital do Estado
un
O Pr efeito Mieipa
do Parai, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu swnceionO a seguinte. 11,e1:
Art. 1 -- A rua Alegre passa a denominar-se rua
1)r. Candido de Leão.
Art. 20 - Revogam-e as •dispôsiões em contrario
Falado da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 29 de Abril de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

P.ublieada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 20 de Abril
de 1922.
Claro Cordeiro -- Secretario

LEI N° 604
O' Pi-efeito unicijai de ' Cuvityba, Capital do Esta
do Paraná, faz saber que a Carnara Municipal decretou
e eu saneciono 'a s•guint.e Lei
`Art. único. Fk.a. o Poder Executivo autorizado a
• abrir o credito exfraordieiario de 5:000$000 (Cinco contos
de réis) para atten. der ao pagamento de placas adquiridas

i

-- 4_

-- o

para a matriula cia ,vehiculos e nunera.eão de .ja.zigos;
revogadas, as disposições em contrario.

LEI N . 606
'O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraá, faz saber que a Camara. Municipal decretou
e eu sancciono a seguinte Lei:
Art. 1. - A rua Itáraré e .a travessa comprehe1ndicla
entre a rua. Riachu'c]o e a praça Santos Andrade, passam
a (lenominar-.se, respectiva;mcnte, rua Senador Xavier da
Silva e travessa cia universidade.
Art. 2
Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio cia Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Outubro de 1922.

'Palacio da Prefeitura Municipal de Curitba, Capital
do Estado do Paraná,'-em 4 de Maio de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de Maio
de 1922.
C1oo Cordeiro -- Secretario

J MOREIRA GARCEZ

LEI N° 605
C Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Para;n 'á, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu sancciono a se g uinte Lei
Art. 1' -- Fica o Prefeito •aiitoriza'do a erear na Directoria cia Obras e Viação, na Procuradoria Fiscal e nu
Directoria de Iiygiene os cargos de 1. auxiliar em cada
im desses departaineatos, os 'quaes serão exercidos por
profissionaes diplomados pelas Faculdades cio Paraná, e
que mais se td j stiiigiiii , eiii nos respectivos cursos, podendo,
para isso, abrir os necessari'os creditos até 15:000$000
(quinze contos de réis)
§ unico. Esses Jogares serão exercidos até a nomeacão
de novos diplomados.
Art. 20 -- Revogam-se as di.posiçães em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
Ao 'Estado do Paraná, em Si. de Outubro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba,. Capital do Estadb do Paraná, em 31 'de Outubro de 1.922.
Claro Cordeiro -- Secretario

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
(Jurityha, Capital do Estado do Paraná, em 31 de Outubro de 1922.
Claro Cbrdeiiro
Se&etario
•

.

' LEI N. 607
C Prefeito Municipal de Curityba, Capital cio Estado
do Parai--A,, faz saber que a Carnara Municipal decretda
e eu saucciorio a seguinte-Lei:
Art. 1. - Fica o Prefeito autorizado a mandar cancel.lar o imposto de calçamento devido pela Sou'th Brazilian Railwavs (Jompaiay e relativo á rua Barão do Rto
Branco e avenida Viscc':de de Guarapuava, até a rixa, da
Lapa, onde está situada a estação da referida companhia.
Art. 2. Fica igualmente o Prefeito autorizado a
conceder ieneão ao Dr. Godofrecio Iieuenberger, pelo prazo de 5 annos, dos impostos a que estiver sujeita a Casa
de Saude que o mesmo está construindo nesta cidade.
Art. 3° -- Revogam-se as disposições em contrario.
Pa]acio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de 'Outubro.de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na, Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital 'do Estado 'do Paraná, em 31 de Outubro de 1922.
'Claro Cordeiro -- Secrejfario

_-Ó_DEI N° 608
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estada
do Paraná, , faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu saneciono a seguinte Lei:
CAPITULO 1
Receita
Art. 1 --.A receita do Municipioe Curityba, para
o exercicio de 1.923, é orçaa em 1. 106- :500$000 e será formada com o producto -dos impostos, taxas e outras contribuições arrecadadas eo referido .exercicio, sob as segintes
iubrieas
§ 1 Cornmcrcio e Officinas do Quadro
§ 2° Commernio e Offieinas cio 1loco
ecmolumcntos .....
§
stiiplementaar
sobre casas
§ 4°
de bebidas . ..........
§ 5° Renda dos Mercados
.
6° Renda -do Matadouro (mOtança e
preparo) .........
§ 70 Gado para consumo ..
§ 8 0 Aferição de pesos e medidas .
§ 90 Renda do Gemiterio
. . .
§ 10° Fóros do Quadro Urbano . .
§ 11° F'óros do Rocio . . ........
§ 12° Frentes não edificadas, casas sem
platibanda, etc. .
. . ......
§ 13 0 Taxa de calçamento ........
.. . . . . .
§ 14 0 Guias sem passeio .
§ I. Matricula e marcação de vehiculos
§ : 16° Emolumentos não incuidos no § 30
§ 17° Divida Activa ........§ 18 0 Matricula -de coductores de veMculos e carregadores
§ 19 0 Matricula -de cães ........
§ 20° Matricula de vaccas . . ......
§ 21° Approvaço de plantas e licenças
,para obras . ...
.
§ 22 0 Venda de terrenos . .

§ 23° Plantas e croquis fornecidos pela Directoria Geral ..........5 :000$000
§. 24° Multas sobre impostos .......15 :000$000
S:000$'000
§ 25° Multas por outras infracções .
2:000$000
Imposto
-de
Viação,.......
§ 26 0
75:000$000
.
§ 27 ° Taxa de limpezt particular . .
Renda
eventual
.........5
:000*000
0
§ 28
25:000*000
§ 29 Licença a vendedores ambulantes .
20:000$000
§ 39°. Imposto de publicidade . .
15 :000$000
do Deposito de Inflammaveis
§ 31
5 :000$00()
Placas
para
numeração
.......
§ 3'9 11
5 :000*000
§ 33° Fisóalimção de Bonds .......
1:500$000
Juros
de
depositós
em
Bancos
.
0
§ 34
- 1.106:500$000 -

335:000$000
50:000$000
30:W0000
30:000$00()
6:000$000
30-:000$000
100:000$000
20:000$000
15,.000$090
12:000$000
1.2:000$000
15:000$000
.85:000$000
i0:000$000
55:000$Q-90
5-000$000
100 :000$0O0
3 :000$000
:000$000
4:000$000

Despesa
Art. 20 A despesa do Miiiicipio de Curityba, para
o exercício de 1923, é fixada cm 1.1,06:5ú0$000 com os ser
viços a cargo da Caiara Municipal e Prefeitura, de accordo com os § seguintes:
CAMAR-A MUNICIPAL
§. 1° Secretriõ.

-,, .° -

511.00$000
1. 1° Secretario
1.0° 0 de accordo eOii a
Lei n° 322 de 31-742 510$000 5:610$000
4:200*000
1 20 Secretario
4:400$000
1 Archivista
10 0 1 0 de aecordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12 *40*000 4:840$000

ff

5:000$000
5:000$000

1 Porteiro
1 Servente

2:400$000
1:5{W$000 18:550$000

-'
§ 20

_8__
§ 8° Directoria de Contabilidade e Tliesoiro

Enpcdiente

Com esta verba

.'

8:400$000
1 Dii setor Contador
101 0 de aeordo com a
Lei n. . 322 de 31-7-1.2 840$000 9:240$000

3:000$000

§ 30 Representações
Com esta verba
§ 4o Ewentuaes
Com esta verba

4:800$000
.
..

3:000$000

PREFEITURA MTJNICIPi.L

29:350$000

12:000$000
6:000$000 18 :000$00

3 1°s officiaes a
1j2:600$0,00
4 :00$900
101 0 ele a(, corcio com a
L . 'i n° 322 de 31-7-12
cndo a um de]les sobre 5 mezes e 22 cifas 1:040*666 13:640$666

§ 6° Gabinete do Prefeito
Gratifieaço a um official de gabinete
1. Continuo
1 Chauffeur
§

600$000
2:40$000
2:400$000 5:400$000

3:600$000
1 2 0 Official
1. Fiel d 0 Thesoureiro 2:4,00$000
0,2 0 1 0 sobre a receita,
o
60,
excepto os §
70, 9°, 310, 32%M'
1. :779$000 4:179$000
e )4°

7" Secretaria

Secretario
6:240$000
101 0 de a.ccordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12 624$000 6:864$000
1 ].° Official
42,00$000
1.00j0 de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12
420$000 4:620$000
1 2° Official
3:600$000
1 Portero
2:600$000
10010 de accor.d 0 com a
Lei 11° 322 de 31-7-12
260$000 2:860$000
1 Servente

1:500$000 19:444$000

7:11.6$000 10:716$000

4:800$000
1 Clufe de Secção
1.01 0 de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12 480$000 5:2.80$000

§ 5° Prefeitura
Subsidio ao Prefeito
Representação

3:600$000

1 Thcsoureiro
0,S°I° sobre a receita,
exceptos os § 5°, 6°,
7°, 9', 31°, 32 0 33 0 e
34'

-.

• 1.

1 Servente

.

1:509$000 48:155$666

§ 9° Directoria Geral
a) Obras e l7iaçfio

1. Enee.nlieiro -Director 11 :000$000
dc aceordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12 1:100*000 1.2:100$000
1. Engenheiro ajudante
1 Auxiliar
1 Desenhista

7:200$000
4:200$000
4:200$000

9
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1 Fiscal de Obras •
1. Servente

3:800$000
1':500$000

o Passeio Publico a
1 :800$000

h) Secção do Tomba.rnnto

1 1\'Iechanico Chefe

6:000$000
Medico
2 Veterinarids a 3:400$ 6:800$000
Gratificação para 'locomoeão (600$ a
cada um)
1:200$00&
600 1 0 de accordo com a
Lei ii° 322 de 31-7-12,
sendo a um deiles
595$000 8:595$000
sobre 9 mezes
1

Prôcuradoria 1'iscal
4:80G1$000

1 2° Official
Porcentagem sobre
multas

3:600$000

6:000$000 .10:800$000

1 2° 10.fficial.
Deinfectante e materiaes

2 :000$00,0 5:600$000

d) Limpeza Publica e Particular

a) Qsaadro Urbano
1 Inspector de Rendas
e Fiscal Geral
6:000$000
i0°l° de accordo com a
Lei no 322 de 31-7-12,
sobre 5 mezes e 22
dias
286$666 6:286$666

3:120$000
2 :400$000

e) lnsp(.ctorki de Yehic?los
e Fiscalização de Boid.s
1 inspector
1 Fiscal

3:800$000
3:600$000

f) Jardins e Praças
1 inspector
2 Guardas portões para

3:600$000
2:000$000 20:195$000

§ O1° Fiscalização

1 Inspector
3:800$0,00
I0°° de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12 380$000 4:180$000
1 Auxiliar de 1 . 1 classe
Auxiliar de 2° classe

2,400$000 84:6-80$000

§ 10° Directoria de Hygiena

1 20 Official
3:600$000
de accordo coi
Lei n° 322 de 31-7-12
360$000 3:960*000

1 Procurador
Porcentagem sobre
multas

3:600$000

g) Officinas

1 1° Official
4:200$000
de accordo com
Lei n o 322 de 31-762 420$000 4:620$000

C)

11 --

3:600$000

é.

1 Ajudante
4 Guardas Fiscaes de
1 classe a 2:4.-00$000
10 Guardas Fiscaes de
2° classe a 2:160$ 21:600$000
100 1 0 de accordo com a
Lei no 322 de 31-7-12

3:600$000
9:600$D00

-

--
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a 5 delles, sendo a
UM sobre 11 mezes e
10 dias
1:073$400'22:673$400
:.

8) Rocio
1 Fiscal' Geral
4:000$000
10 1 ° dc accordo com a
Lei n I, 322 de 31-7-12 400$000
Gratificação para locomoção
1:200$000 5 :600$'000,

• 6 Guardas montados
a 21.60;000
12:960000
Gratificação paia loco.
mocão (480$000 a
cada um)
2:880$000

3:600$000
1 2 0 Official
10 00 de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12 360$000 3:960$000 95:796$ó66
§ 2° Mercados

'

-

3:000$090
1 Adminiti'ador
J.0 de accordo com a
Lei ii" 322 de 31-7-12 300$000 3:300$000
1 Servente

1:500$000 4 :800$000

§ i3o Matadouro

:840$000

e) Gado para consumo
1. Fiscal Geral
4:000$000
Q°° de accordo com a
Lei n° 32.2 de 31-7-12 400$000
• Gratificação para locomoção
1:200$000 5:600$000
6. Guardas montados
a 2:160$000
12:960$000
(Oj° de accordo com a
Lei ii° 322 de 31-7-12
a um deJjes
216$000
, Gratificação para locomoção (480$000 a
cada um) .
2 :880$000 1.6:056$000
d) inflam'n(tvejg. e Esial'isijca
1. Encarregado
3:800$000
10 00 de accordo com a
• Lei n. 322 de 31-7-12 380$000 4:180$000
Auxiliar
Com

e) Aferição de pesos e 4d.ida

:400$000
esta

1 Administrador
Pessoal jornaleiro
Combustie1 e lubrificantes

4:000$000
10:000$00D
3:000$000 17 :000Ü0:

§ 1.4° Cemiterio Mmiicipal

1 Administrader
Pessoal jornaleiro

3:800$000
10:000$000 13M0$000

§ (3° Pessoal ]Inactivo

1 Ajudante de Engenheiro
1 Fiscal de Bonds
1 Aferidor
1 Fiscal
3 Guardas
1. Porteiro da Camara
1 Continuo

859$860
3.1600$000
1:398$400
1:692$300
3:536$285
1:139$200
1:339$992 13:586.$M7-)

§ 16° Porcentagens sobre niu1as

50 0 1 0 das que forem applica
das por infracções do Co
'digo de Posturas
§ 170 Expediente Geral

verba

2:500$000
•

•

18.000$0u0..'

--
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§ 28° Eventunes

18G Publicação de Actos Officiaes
Com esta verba

15:000$000

i 19° Restituição de Depositos
Com esta verba

5:000$000

§ 200 Juros da Divida Consolidada
Com esta verba

80:1000$000

21° Aniortizaçâo da Divida Consolidâda
Com esta verba

70:000$000

22° Renioção do Lixo e Linipeza da
Cidade

20:000$000

Com esta verba
§ 29° Exeicicios Findos

20:000$000

Com esta verba
§ 30° Cadastro

2:000$000

Com esta verba
§ 31° Porcentagens ão conimissões de
lançamentos

12:000$000

Com esta verba
§ 32° Placas para numeração

Com esta verba

100:000$000

5:000$00

Com esta verba

a.077:150$000

§ 23° Obras Publicas
Com esta verba

.264:393$231

§ 24° Conservação do Calçamento

Com esta verba
§

25°

50:000$000

Conservação de Jardins e Praças

Com •esta verba

30:000$000

§ 26° Melhoramentos de Estradas e Ca
intnhos
Com esta verba

2.0:000$000

§ 27° Auxflios e Subvenções
Albergue Nocturno
Escola Nocturna
Gotta de Leite
Maternidade do Paraná
Sociedade de Soccorros aos
Necessitados
Asylo S. Luiz

-

1:500$000
1:500$000
6:000$000
6:6G0$000,
4:800$000
2:000$00ó 2,2:400$000

29:350$000
Com os serviços a cargo cia Camara
Com os serviços a cargo da Prefeitura 1.077:150$M0
1. 106 :500$000
CAPITULO II
Disposições Permanentes

Art . 1° Para o exercicio financeiro de 1923, vigorará a Tabeila de impostos annexa á Lei n° 602 de 12 de
Dezembro de 1921, com a reducção estabelecida no art. 1°
das Disposições Permanentes da referida Lei.
Art. 2° -- Fica restabelecido o imposto de 1$000 por
-sumo entrado no Municipio, conforme fora cobrado até o
exercicio de 1.920 e que consta da rJinea 11 do § 21 da TabeUa appensa á Lei n° 549.
Art. 3° A rubrica orçamentaria que até 1922 figurava com a denominação "Renda do Matadouro" fica
desdobrada em "Renda cio Matadouro "(Matança e Preparo) e "Gado para consumo" conforme figuram nos
60 e '7' do .art. 1° do Capitulo 1 -desta Lei.
Art. 40 __ As co^icessões de que trata o art. 239 do
Codigo de Posturas poderão ser feitas de accordo com o

16
17__

dsJ)OSto no mesmo art., ou pelo Prefeito, respeitado o
o estabelecido nas Leis vigentes.
À. 5° - O gado sumo abatido jara farica de pre..
r:ntos e demas productos da mesma fábrica,fica. islltõ
da taxa estabelecida no § 6 0 da Tabeli.a çm vigor.
Art. 60 -- Os auxilies e subvenc6os oneeclidos no
27 do art. 2 da Despesa só serão pagos quando verificado qu estio sendo effectivameiite applicados
rt. 7° _ Revogam-se as disposies éii contrario.

Tah1ia d.@ Iiatii

1°, 2°, 40, e 280
•

Disposições Transitórias
• i\i't. 1°
0 exereico financeiro de 1923 começar,,'
em 1° de Janeiro e termnará em 314e Dezembro do mesmo cimo, com uni mez addicionaJ para a sua 1iquidacio e
e.cerraiiento.
.Ai t . 2° -- Fica o Prefeit9 autoi'jzaçlo a no
abrir cOrdo exercido os creditas extraordijiarios que se tornarein prci3s
aos
§§
e 28' do art. 29 do Capitulo 1 e
snp.lciçntore; ao §. 2 ?° do mesmo art.
Ar. 30 -- Fica o Prèfito autorizado a, abrir os necesa.'arics õrédito para att'nder ao pagamento da indemrij.
zação a iiui J05i e outros dc : 0fu11 ' n1 1ade com a mdicaç o votada pela Caia
am em sua sessão de 24 de Julho
de 1020.
40. -- Ievo o am . se as diposicões em contrario.
PalaçÃo da Prefeitura ltuniripai clè Curityba, Capital do E':taclo do Paraná, em 3 de Novembro de .1D22.
J. MORrnÀ GkRCEZ

Publicada na'Secretaria. da Prefeitura Mnnicipal de
( ' iii iftha, pti1 do EstaclQ do Paraná, em 31 de Novembro de 1922.
Clai o Co den o

•1•

Secretario
ME

e

ira 1923

Imposto de Commercio e Ofhcmas, ?mposto supplemen
tar sobre casas de bebidas e licenças a vendedores ambulantes
A
1 $çougue de cai'ne verde, de 1° classe, liceliça 125$000
125$00
..
'
Imposto annaal
120$000
2 Idc.n, idem dã 20 classe, licença
í0$0fJ0
Jmposto ar,iva1
3 Idem, idem do Rocio, !icenPa
60$000
60$000
Imposto annual
4 Agencia mi agente de bilhetes de loterias de
fóra do Estad(_1, licença
250$000
imposto animal.
400$000
t
200$000
5 Agencia de lo erias do Estado, iiccna
Imposto aonual
2O0009
6 Agencia de companhias de aeei.c:ntes, licença 150$000
•
200$000
•
Im p osto annual
7 Ag-e'cia d cón anhas d egurôs de vida ou
de fogo, licença
•.
300$000
a) A (1e liver a i ital superior a 4.000:1D00$000
Imposto anural
600$000
b) A que tiver capitala,4.00.0:000$000
iícrior
Imposto animal
•
400$000
8 Agencia de companhias de' seguros de rida e
de fogo licença,
300$000
Imposto animal
600$000
O Idem, idem, idem de Companhias ou Socic.da• des mutuas, licença
.
•
500$000
a) Com um ou dois sorteios mensaes, imposto
alTu.ual
400$000
b) Com mais de dois sorteios mensaes, imposto
annual
600$000
10 Agentes ou repr$entantes de Bancos Nacionaes e Estrangeiros, licença
•. 120$000
Imposto annual
200$000

- 19 --IjI Agente de casas eommerciaes db Paiz ou do
Estrangefro, que offerecer mercadorias por
amestras, estabeJecdn ein cana particular,
hoteis ou coiii escriptoriõ, licenca
Imposto annnal
12 Agentes de vapores, licença
Imposto..aimual
13 Alfaiataria com réuda def.azïdas, de I a elasse, licença
Imposto annual
14 Idem, idem .de 2 classe, licença
Imposto annual
15 Idem, idem, de 3 11 . classe, licença
Imposto annual
16 Idem, sem venda de fazendas, de la classe,
licença
Imposto annual
17 idem, idem, idem de 2 classe, licenca
Imposto annual
18 Amolador com rebolo, licença
Imposto anuual
19 Areia (para extrahir e vender dentro ou fóra do Rocio), imposto annual
20 Artigos de carnaval, casas cm que forem vendidos por atacado, licenca aunual
21 Idein, idem casas ou mercadores ambulantes
(durante os dias de carnaval) licença por dia
22 Idem, para pliotogr.apho (casas em que se vendam) licença
Impçto aunual
23 Arreios (officinas de ocpcerto de l a classe),
licença
Imposto, aunual
24 Idem, idem de 2a classe, licença
Imposto, a'n'n.ual

200$000
300$000
200$000
200$000
200$000
400$000
120$000
300$000
100$000
150$000
80$000
loo$000
50*000
40$000
30$000
0$00O
20$000
ll0$030
10$000
120$000
150$000
120$000
100$000
60$000
50*000

B
1 Bailes á pliantasia, não sendo gratuitas, para os 3 dias de . carn'avai, licença.
2 Jai1es publicos, não sendo gratuitos, cada
um, ]icena

100$000
50*000

II

3 Banco ou casa bancaria e filiaes de oancos
500$000
nacioices ou estrammeiros, licença
1:2M$000
Imposto aurunal
4 Bancos Xaciouiaes, ou Estrangeiros (agentes
de). (ver agentes de Bancos)
150$003
5 Banl,, refinação ou fabrica de, licença
200$000
Imposto animal
50$000
6 Idem (deposito de), licença
1.00$000
I.nip.oto annuai
7 Barbeiros com perfumarias e miudezas, licença 125$000
200$000
Imp,ostp amival
8 Idem sem perfumarias, de 1 classe, licença
90*000
90*000
inposto annua.l
60$000
9 Idem, idem de 2 n classe,, licença
60$000
Imposto. animal
40$000
10 Idem; idem de 3' classe, licença
40*000
Imposto annual
ãi Bebcls (agentes de fabricas de afora cio Esta300$000
do) licença
Imposto aiinual
500$000
12 Bilhar,, lceuiça
150$00í)
Por bilhar, imposto aunual
60$000
13 Billt 5 de loterias, vendedores por conta ou
não das agencias, mensalmente
20*000
14 Botquhn, casa de pasto ou restauraut, de r
classe, licença
250$000
Imposto. aimual
200$000
15 idem. idem, de 2" ciase, licença
200$000
Imposto animal
150$000.
16 idem, idem de 3" classe, licença
120$000
Imposto annual
1.00$000
17 Idem, idem de, 4 classe, licença
50$000
Imposto annual
60$000
18 Botequim, junto aos circos ou outros estabelecimento de diver5es publicas, por me;
adiantadamnte
50$000
1.9 Brigas de gaio, fóra do reuhidei.ro, licença
por dia
20*000
20 Brinquedos (loja de) licença
200$000
Imposto annual
250$000
21 Brinquedos de papel (loja de) licença
130$000
Imposto annuai
100$000

-- 20
o
1 Cabeileireira, liceriea
50000
Imposto amival
80$000
2 Carpintaria a vapor ou a electricidade, 1
classe, licença
250$000
Imposto amival
251P$000
3 idem, idem de 2' classe, licenca
150$000
Imposto amival
125$000
4 Carpinteiro (officina de) licença
60*000
Imposto amivai
40$000
5 Casa de commiss5es, licença
250*000
Impo sto annua
250$009
O Idem especiaes eni calçados e chtapéos, licénça 250$000
De P classe, imposto anuual
500$000
De 2' classe, imposto anmial
250$000
7 Idem, ideiii, somente de a]cados. licença
250$000
De i a classe, imposto annual
200$000
De 2" classe, imposto ainua1
150$000
8 Idem, idem de chapéos, licença
250$000
De 1' classe, imposto aimual
250$000.
De 2" classe, imposto a]3nuai
150$000 9 idem de louca nacional, licença
150$000
Imposto amival
200$000
10 iclem -que forneça comida para fóra, de 1
classe, licença
150$000
Imposto annua,I
120*000
ii Idem, idem, idem de 2' clásse, licença
60*000
Imposto aunual
80$000
12 idem, idem, idem de 3" classe, licenca.
40$000
Imposto aunual
40.$000
13 idem, em que se vendam fazendas, chapéos,
calçados, ferragens, louças, seccos e molhados, e outros semelhantes juntos ou separadamente, em grosso o li por atacado, m grande escala, classe especial, licença
1 :OQO$000
Imposto anui-tal
3M0. $000
1.4 Idem, idem, idem, idem de 1" classe, licença 700000
imposto aunual
2:400$000
15 içiem, idem, iclem, idem de 2" classe, licença. 600*000
Imposto aninual
1 :600*000
16 idem, idem, -idem, idem de 3 classe, licença 500*000
Imposto annual
1:200$000
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17 idem, idem, idem, idem de4' classe, licença 300i090
800$000
Imposto aunual
18 Idem, idem, idem, idem, de 52 classe, licença 200:DO3
400*000
Imposto mutnual
1.00$000
LO idem, idem, idem, -idem de 6 classe, lice:iça
300$000
nipo ,sto arinual
S0-$000
20 lIdem, idc'rn, idem, idem, de 7" classe, licença
120$000
Imposto a.uival
500$900
21 Casa de penl*res e descontos, Iicenea
800*030
imposto annual
22 Idem onde se vei.derem drogas e preparados
250$000
meclicinaes, licença
250$000
.
Imposto atinual
250*000
23 Idem de machirtas para -indusirias, liceça
250$000
Imposto amival
150$000
24 Idem de machinas de costura, licença
250$000
imposto animal
,25 Casas com venda de bebidas alcoolicas em
i00$000
consumo no balcão ou em mesas, licença
100*000
p osto anuiu al
Im
26 idemn com venda de bebidas em garrafas, não
G0$000
consum idas no balcão, licença
50$000
imposto annuai
27 Idem, cujo ramo de negocio consiste em joias
pedras preciosas, obras de prata e ouro, e relog-ios, licença
400$000
500$000
De "1 classe, imposto annual
- 400$000
De 21 classe, imposto animal
28 Idem com salão para baile, embora pertencente a sociedade ou club, 1" classe, imposto
aunual.
100$000
Idem de 2" classe, imposto anunal 50*000
29 Casas de banho, licença
60*000
De 1' classe, imposto annual
125$0l)0
1)e 2' classe, imposto annual
70$000
30 Idem, especiaes de fructas, de l classe, licença 1.50$000
Imposto annuai
li0$000
31 Idem, idem, de 2' classe, 'licenca
50$000
- Imposto annual
60$000
.
.32 Idem com venda de bebidas para serem con-Sumidas no balcão, quando forem -de classe
50$000
inferior ou botequim, a-nnualrnente

_ 22 -23 Idem em que se veiclam , artigos para cariavai (ver artigos do carnaval)
Idem em que se vendam flores . naturaes, plantas ou Sementes, licença
.1100$000.
Imposto •amival
200$000
3 .5 Idem, ou agente que venda auto-moveis, licença,
300$000
Imposto annnai
300$003
iJ Idem, que venciam artigos para automovei,
especial, licença
.
200000
Imposto annual
200$000
T Idem aunex-o a outro ramo de negocio, licença 100$000
Imposto ànnual
200$000
. idem em que se vendam moveis novos ou usa
dos, licença
200$000
a) De 1" classe, imposto annrual
350$000
b) De 2 classe, imposto ánnu1
250$000
e) De 3" classe, imposto aunual
200$000
39 idem de compra e venda de objectosusados,
licença
200$000
Imposto annual
.
200$000
Idem de sorvefes- ou refrescos, licença
50$000
imp
ostô animal
80$000
Idem de queijos ou depositos dos mesmos,
licença
50$000
Imposto amjual
80$000
- Idem em que se venda café em chicaras, licença 100$000
De 1" classe, imposto annuai
Z00090
De 2 classe, imposto annuai
150$00
De 3" classe, imposto annual
100$000
Idem em
em que se ve Wn igaro, charutos e
outros artigos para mantes, de P classe,
li(-ença150$000
Imposto amiLal
1500Õ0
Idein, idem de 2" c]ae, i.nça
i0000b
Imposto annual
100$000
Idem, idem de 3" classe, 1icenáa
50$006
Imposto rnnial
50$000'
.'dom, chapéos para senhoras, licença
1.00$000
riposto annual
.
flOO$000
dem em que se vemi.nibofis, licença
100$000
Imposto annual
120$000
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48 Idem.-de compra è veada de livros isados,
licença
Imposto annual
49 Ideni em que se venciam -artefatos de madeira,- licença
Imposto annual
) de r
.•
50 Coucertos de calçados (
'classe, licença
Imposto annual
.51 Idem, idem, de 2" classe. .t'-'ertça
• Imposto annual
'5-2 Cerveja de fóra do Municipo, licença para
• vender, por caixa
'53 Chap-éos de sól ou de cabeça (offcina de concertar), licença
• • Imposto annual
54 Cinematographo, licença
Por.- espectaculo
Com variedades, mais
55 Circos, coretos, etc., aluguel de- terreno Municipal, ou logradouro para suas edificáções,
• - 'por metro quadi'ado
56 Club que tiver bilhar ou botequim ou restau
ranf, licença
•
• Imposto. annual
-, - 57 Idem que tiver jogos e cobrar baratos, por
trimestre, adiantadamente
- 58 Caldeireiros, licença
Imposto annual
59 Cocheiras para carros de aluguel, no Quadro
Urbano, licença
Imposto annuaal
- .60 Idem, idem para carros particulares, licença
- - - Imposto annual
- 61 Idem, idcini, para carros de aluguel fora do
• - Quadro Urbano, licença
Imposto aunual
Idem, ou estrebaria que receba animaesa trato, no Quadro Urbano, licenca
- Imposto annual
- 63 Idem fóra do Quadro Urbano, licença
•
Imposto annual

50$Oá)'
80:0
100$0{)
:I00$060$080$U
40.$0
40$OC
'$0'-50$0
50$0(
500$00
6$00)
8$0U
$300
2O003
300$0.
200$0<
100$0( 125$()
200$090
200$000 50$0J0
0$•000
loosoco
100$OC1
100$01
'00$00
50$O'h)
50$000

'
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64 Companhia 1-,-rica ou. de opereta, vendendo
entradasa nids de 5$000 a cadeira, cada espectaculo
100$000
65 14cm, iciem, idem a menos de 5$000, cládá
cpecI:aculo
=
60.00U
66 1c1ni ciramatica. on de coneeri;os, cada espe
etaculo
5O$000
67 Idem de qualquer esnec:e Ião cspecificicla,
para espectaaul 0 publico, U.ccnea
125$000
Cada espeetacuio
60$000
OS ide:n tauromaclica, licenca
500$000
Gula ±wlceão
.
500.$000
66 Confeitarias ce iL classe, Iicei]ea
.
300$000
Tnicsto (uinijal
600$000
70 idem de 2a easse, licenca
200$000
Imposto a!mual
400$000
71 :[deni de 3 classe, licença
150$000
Imposto animal
300$000
72 idem sem venda de liquiclos ëspirituoos,
iicenca
100$000
:.
iinpoto aiinnai
So$000
":
73 Ccopeiativa indlusriaes, licerrça
300$000
Imposto anual
400$000
74 Cõrreetor, licenca
.
200$000
imposto animal
300$000
75 Corridas de cavalio fóra do Prado, por dia
50$000
76 Curtume 1e
classe, licenca
300$000
Imposto annual
300$000
77 Idem de 2' classe, ]icenca
200$000
Imposto aunital
200$000
78 ll1m de 3' 1 class,iiceíuça
'
150$000
Imposto anuual
150000
D
1. Dentista, licenoa
.
200$000
Imposto aonual
200$000
2 Dep osito de caf õu outros máteriaes ae ConstLu(çSo, licença
200$000
Del 1 1 . classe, imposto anmial
200$000
De. 2' classe imposto hunual
150$000
3 iciem, ou caso Para venda de lenha ou outro
eeinbcstivel, liaenea
60$000
imposto aunual
40$000

LI
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4 1111cm de farinha de trigo, centeio, fareilo ou
outros cereaes, prõductos cio Municipio, li.
1.00$000
cença
100O00
Imposto animal
5 Idem de farinha de trigo de 1 classe, liceiuca 300$000
400$000
.
Imposto annual .
•2.50$000
6 Idem, iticm, idem de 2a classe, iicenc.a
Ionposto anrival,
200$000
500$000
7 Idem de herva mattõ de 1' classe, licença
800$000
Imposto ammal
400$000
8. Idem, idem, idem -de
de 2' classe, licença
600$000
Imposto aiinual
iO0$000
9 14cm de xarque, licença
iO0$000
Imposto animal
200$000
10. Iem de madeira, licença
400$000
De I R classe, imposto annual
200$000
Db 2 classe, imposto amiva.l
200$000
li Despachantes, imposto auumial
. 200$000
12 Drogarias, licença
.
500$000
Imposto annual
.
E
1 Electricidade (venda de objectos de), licença i0$000
250$000
.
Iniposto annual
2 IEmpreiteiros de obras, 1' classe, licença
200$000
Imposto annual
. ,300$000
3 iclem de 2' classe, licença
100$000
.
Imposto an:uual
150$000
60$000
4 Idem de 3, classe, licença
im:josto animal
80000
5 Encadernação (offieina de) licença
80$000
Imposto ar'auai
.
150$000
6 Engenho de serra, a, agua, vapor etc. licença 300$000
De 1' classe, imposto annui
400$000
.
300$000
De 2,1 classe., impcsto arinual
7 Engraxate, licença
20$000
5$000
Cada cadeira, imposto animal
8 Escriptorio de companhia, empreza i':udustrial
ou mercantil, lieença.
300$000
De iR classe, imposto amivai
30)$00,0
200000
De 2' classe, imposto auuiuual

1
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9 Escni:ptorio de engenhiro, architecto, agrimensor, advogado, solicitador, escrivão, inclusive o de casamentos e ecciesiastico, e medico
iO0$000
lieenca
100$0)O
imposto anuo ai
10 Esp2ctaculo, concerto, etc, sem ser por compan1ia, mas do ivai sejam auferidos lucros
c'tc1a espectaculo
30$000
11 Estabulos ou cocheiras de vaceas para veni0o$000
da de leite, licença
Ihip(-" sto anuual, cada vaeca, alem cia matricula
iosoo o
12iE51, ofadoi:' (officina de), i' classe, licença
100$00l)
Thposto annllal
R50$000
idem de 2" classe, licença
60$000
100$000
linposto annuai
F
1 Fabrica de aguas galozas,. seltz,.. g.lo, de
clãse, lice:iça
300$000
ltnposto aunual
400$000
2 Idem, idem, idem de 2" classe, licença
200$000
250$OGO
Imposto amivad
3 iclem, idem, idem de 3" classe, hicenca
150$000
imposto anrivai'
200$000
100$000
4 idem de ataduras, licenca:
ihiposto aniival
8o000
120$000
5 ldiin de barricas •de i classe, licença
Unposto aminai
150$000
6-idem de 2' classe, lcenç.a
80$000
Ihiposto annuai
60$000
7 idem de 3" classe, licenca
30$OOt)
imposto .annual
25$000
8 l.dem de bebidas artificiaes ou iicores, de la
classe, licença
700$000
1:2.00$000
Imposto ammai
9 1clm, idem, iciem. de 2"' classe, licenca
500$000
Imposto annual
800$000
10 idem, icl.ejm, idem de 3" ciasse, liceaca.
300$000
Imposto ann ual
600$000
11 ideni, idem de beneficiar herva jnatte, de
c1ae, licença.
500$000
imposto annual
1 :700000

-400$000
12 idem, idem, jOem, de 2 classe, iicen
1
:300$000
Imposto annual
300$000
13 Idem, idem, idem de 3" c1ase, licença
1
:000$000
Imposto anrival
150$000
14 idn de biscoutos, licença
200$000
'Imposto aaj:ivai
15O$000
. 15 idem de brinquedos, licença
250$000
Iimposto annual
50$000
16 Idem de cadeiras (italianas), licença
20$000
Imposto annuai
de calçados a vapor ou por outro meio
17 Idem de
250$000
mechanico, licença
500$000
Imposto annual
fl50$000
18 Idem de camas de ferro, licença
200$000
Imposto a'nnual
150$000
19 Idem de cabos de vassouras, licença
150$000
Imposto annuai
100$000
20 Idem de carameilos, de 1" classe, licença
1.50$000
imposto annuai
70$000
21 Idem, idem de 2"' classe, licença
100$000
Imposto annual
150$000
22 Idem de carros -de passeio, liceuça
200$000
imposto amival
60$000
'23 iclein de carroças ou carrinhos, licença
80$000
Imposto annuai
800$000
24 Idem de cerveja de 1" classe, licença
1:200$000
Imposto annuai
500$000
25 Menu, idem de 2' •classe, licença
800$000
.imposto amivai
3
300$000
classe,
licença
26 Idem, idem de
500$000
imposto annuã.i
250$000
27 'Mcm de cha.péos de 1" classe, licença
200$000
:lrnposto aunual
00$000
28 :Idem, idem de 2a classe, licença
.
Imposto annual 150$000
29 Idem, idem para senhoras de fl classe, licença 150$000
200$000
Imposto annual
30 Idem, idein de 2" classe, licença
150$000
150$000
huposto annual
31 Mcm de chapéos de sol ou deposito de, licença 150$000
200$000
Imposto annual
32 Idem de cestas de vime e semelhantes, licença 50$000

-- 28 -tmposto annuai
80$000
33 idem de charutos ou cigarros iue venderem
200$000
Preparados dc fora, de 1" classe, licença
Imposto aimual
400$000
34 Ideiu, idem , idem de 2" classe, licença
150$000
300$000
Imposto aunual
35. Id., idem que não venderem preparadõs
de lóra, licença
200$000
200$000
Imposto annua], de 1' classe,
imposto animal de 2" cla.se
1.50$000
36 iclem de, chocolate, licença
150$000
imposto annrial
150$000
37 idem de colchCes ou acoleh1oados, heenca
100*000
Imposto amival
1.50$000
38 Idem de cofia, licença
80$000
Imposto aiinual
100$000
:
39 1.8cm de cordas, liceuçá
40$000
imposto ami ual
69*000
40 18cm de fitas, licença
20$000
imposto' annua.l
200$000
41 Idem de flores, licença
60$000
Imposto . aunua.1
60$030
42 18cm de fogo art.ificiaes. licenca
200$001)
imosto annual
100$000
43 iclem de fumo (desfiar), licença
150$000
1 .mposto arinual
200*090
44 18cm de gravatas e espartilhos, licenca
l0$000
Imposto anual
200.$000
45 Idem de ladrilhos, licença
100*000
Imposto annuai
150$000
46 .18cm de louças ou objectos de bairo, licença, 150$000
Iiiposto annuai
. 200$000
47 Idem de latas ou baldes de 1' classe, licciea
150.$000
Imposto aunual
250$000
48 Idem, idem, idem de 2" classe; licença
100000
Imposto aunual
150$000
49 Idem de linguiças, licença
100*000
Imposto cmnual
100*000
50 Icleni de massas, licença
125$000
De 1 classe, imposto ennua.l
200$000
De 2" classe, imposto arnauai
,. ,
150$000
Si Idni de meias ou de tecidos de malIia licença 100$000

--
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200$000
Imposto anuual
52 :[deni cIo mobilias d.e vime, de 1.' classe, licença 100$000
,
150$000
.
Imposto anmial
53 Idem, idem de 2" classe, licença
0$000
60$000
Imposto. aimual
54 *Idem de molduras para quadros, de 1' classe
1o0$000
licença
'
'
200$000
Imposto annual
55 Idem, idem, idem de 2 classe, licença
80$000
' 100$000
Imposto aanual
56 18cm de moveis a 'apor, electricidade, etc.,
. , 200$000
cio 1' classe, licença
•, 300$000
Imposto annual
57 Idem, idem, idem, de 2" classe, licença
150$000
200$000
1.3111)osto annual
.
.
'
58 J.d gm, idem, idem de 3" classe, licença 100$000
120$000
'
• Imposto amaua.l
80$000
59 18cm, idem, idem de 4" classe, licença
Imposto annual
80$000
'
60 Idem de palliões, licença
180$000
Imposto annual
..
200$000
61 I:de)n de papel, licença
200$000
Jmnpostó annual
200$000
62 Idem de piauo, licença
200$000
300$000
.
Imposto aunual
63 Idem de picar ienha, licença .100$000
,
.
125$000
Imposto amaua.l
64 Idem de phosphoro de 1' classe, licença . 1:0010$000
• imposto annual
1.:300$000
''
700$000
65 Idem, idem de 2 classe, licença
700$000
imposto •annual
.
500$000
66 I:dein, idem de 3" classe, licença
Imposto annual
.
400*000
67 Idem de placas ou Objectos esmaltados, licença 80$000
imposto annual
100$000
68 Idem de pregos, licença
'
500*000
400$000
De .1" classe, imposto .annual
De 2' classe, imposto annuaI
250*000
•
250$000
69 JIein de presuntos, licença
•
Imposto a;nnual
400$000
70 14cm de sabão de velas de 1" classe, licença 200$000
*00$000
Imposto aunual
•,

o

31 -71 .iciem, idem, idem de 2a classe, ]icenc.
.150$000
Imposto anntU
.
300$000
'7Jden, idem, idem de 3 classe, liceuça,
100$000
1331posto amluai
200*00)
73..Idkn de saccos de aniagem, licença
200$000
impOSto amiu.a]: .
300$000
.74. J'dcn de saccos de papel, licença
30$000
Jiu*osto •anniial
.
30*0'J0
75 Idem de seilins e arreios de i . classe, licença -200$000
IfiipoSto anciu ai
500$000
76 Icleaii, idem, ' idem. de 2n classe, licença
100$000
1iost0 annual
300$000
'77 Tini, idem, iciem de 3 classe, licença
0$0U0
;1nosto aiinusvl
.
.
100*000
71,'8 ..klni de tecidos, de Ia classe, licerça
500*000
1,01osto anm3al
.'
600$090
70 lm, iciem de 2" classe, licença
.
300*000
nposto ananali
400$000
80 delem, idem de 3" classe, licença
200$000
Imposto aunual
.
300$000
81. Idem de tijolos e telhas, movidas a vapor ou
a agua, licença
.
200*000
Imposto annual
4'OO$OOO
82 idem, idem, idem por outro qutiquer systema, de 1' classe, licença
150000
Imposto aunual
200$000
83 ldein, idem, idemde 2" classe, ]icenca
30$000
J.mposto anunal
.
100$000
84 idem idem, deni de 3" class .e licença
60$000
Imposto animal
.
50$000
03 idem, de torrar e moer café, de 1" classe, licença
150$000
Imposto annual
200*000
86 Idem, idem de 2" classe, licença
80$000
Imposto annuai
12o$000
.87 Idem, idem. de 3" classe, licença
60$000
.
Imposto alunual
.
100$000
88 Ideni de vassouras e escovas, licença
.
.60*000
Imposto annual
. ..
100$000
89 Idem de vidros, licença
.
'. '
200$000
Imposto aunual
...
200$00.0
90 Idem de vinagre, licença:
.
125$000

ri
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Imposto annuai
91 Forragem (deposito de) Jicença
Imposto annual
92 1erreiro ou ferrador de 1 k" classe, licença
Imposto annual
93 Idem; idem de 2" classe, licença
Tmposto annual
94 Idem, idem de 3' classe, licença
limposto a'nnual
95 Fuii.diç5o a vapor, licenca.
]1ie .1" Jas 5e, imposto, arinual
Pc 2" classe, imposto annual
IDe 3' classe, imposto •aimual
96 Funilc'fxo, de 1" classe, licença
Imposto a.nn.ual
97 Idem de 2" classe, licença
liiposto anunal-

Z5O000
100$000
100$000
100$000
100$G{)0
60$000
60*000
3 0$00 O
2$00()
400$000

1 :Ï0O$OOÕ

700$000

250$000
100$000
100$000

50$000
70$000

1 Garaparia, licença
Imposto annual
2 Garagem de autonioveis, licença
Imposto animal
3 Gravador, (offieiia de), licença
Im posto annuai

60$000
60$000
300$000
150$000
50$000
50$000

1 11,oi:ei de 1 classe, licença
Imposto annual
2 Idem de 2" classe; licença
Imposto annual
de 3" classe licença
3 Idem de
ihhposto aival
4 Idem de 4" classe, licença
Imposto aiiuu.al
1•
.1 imagens ou estatuas (vendedores de), kceiiça
Imposto annual
2 Instrumnntos, (officinas de concertos), ;l ieasa
Imposto anivual
J
1 Jogo de bolas no Quadro Urbano sem venda
de poules, licença

300$000
600 $0 O O
200000
400$0ÍJ0
109*000
200*000
80$000
1100*000
50*000
60$000
60$000
100*000
120$000

., 1

-

-- 32 --

Imposto aimual
2 l.dein, idem 110 Rocio, dicença
1in 1 osto annuai
3 Jornaes ou revistas e livros (vendedores de)
licença
imposto annual
L
1 Latoeiro, (officina de), licença
Imposto anuo ai
2 Lavanderia a vapor, licença
imposto amival
3 Leilão de qualquer espee.ie, cada um
4 Leiloeiro, licença.
Imposto annual
5 Lima (officirià de), icença
Imposto animal
O Limpador de chaminés, empreza ou não, li-

-100$000
60$OOt)
30$000

MIM

20$000
30$000
40$000
50$000
80$000
120$000
20$000
150$000
250$000

50*000
60*000
25$0Ot)

T , mposto an•nuai
15$00!)
7 Lithographia de 11 classe, licença
250$00)
Imposto annual
400$000
8 10cm de 2' classe, licença
200*000
Imposto annuai
300*000
9 Livraria de 1' classe, licença
150$000.
Imposto animal
300$000
10 10cm de 2' classe, licença
100$000
imposto amaual
200*000
ii Leiteria, de l a classe, licença
100*000
Imposto aunu ai
150$000
12 1 dem de 2" classe, licença
- 50$000
Imposto annual
70*000
lvi
1 Marcenaria, a vapor (vide fabrica de moveis)
2 Marmorista ou estatuario, licença
100*01)0
Imposto aiinual
l.50$000
3 Mascate que vender ou trocai imagens
imposto annual
l2.5$000
4 Idain de objectos de folha e ferro batido
Imposto annuai
100*000
5 Idem de fazendas, armarinhos, perfumarias,
calçados e seus semelhantes, só, com uma caixa

f.

3B —

800$000
im i osto animal
O Idem, idem, idem com cargueiro, carrinho
ou companheiro
Imposto anil nal
1:300$000
7 lJcm qie vender quadros e pequenos objectos
:uc'o nnnual
i,25$000
3 :\tCl.lSfl3'C1]O5 ou ri! p i d o s (E(mpreza de), lie e: e a
100*000
i?5$000
1 :n c•st ann uai
9 Mobilias (offic•ina de concertar ou enver.;izar), licença
60$00)
imposto arinual
60$000
10 Modista (ofiei,na de) 1" classe, licença
100$000
Imposto 'annua.l
200*000
01 10cm . de 2' classe, licença
s0$000
imposta annual
l50$000
12 Idem de 3 :1 classe, licença
60 $0 O O
imposto animal
iO0$000
13 \rorlo de assicar, licença
i50.0J'J
Imposto annuai
200*000
14 10cm de cereaes licença
80$000
imposto annual
1.00$000
13 Idem, •idem a vapor, licença.
150$000
Imposto amuiaL
].50')0)
16 1dm de sal, licença
LiO$033
Iiiiosto animal
200$000
17 10cm não classificados, de 1a classe, licença
i.0*000
imposto animal
200$000
IS idem, idem de 2 classe, licença
80*000
Imposto annual
150$000
10 \iusica (banda ambulante de), licença
l.00*;00)
20 1.0cm (casa especial de), licença
150$000
De 1' cassc, imposto nnuual
25 O $0 O O
De 2" classe, imposto aunual
200$003
21 Madeira (offeina de beneficiar), liccL::'ça
150*000
Imposto annual
180 *000
22. \iechbnico (officina especial), de 1 classe,
licença
100$000
Imposto animal
i000pri
23 10cm, idem, idem de 2" classe, licença
50*000
Imposto annual
60*000

-
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1 Ourives que trabalhar em ouro, prata . e concertos, de 1" classe, licença
Imposto annual
2 idem, idem, idem de 2' classe, licença
Imposto annual

1.00$000
150$000
80f:00U
(l00$000

P
15 0$ O 00
1 Padaria de 1' classe, licença
200$000
Imposto annual
0O$00J
classe,
licença
2 Padaria de 2 a
i0O$000
Imposto annual
50$000
3 Idem de 3 classe, (no Rocio), licença
O$O0O
Imposto aunual
100$000
4 Papelaria, licença
200$000
Imposto annual
5 Parteira
50$000
Imposto annn.al
6 Pedra de cantaria (mercador de), imposto
8041.0100
annual
50$000
7 Pedra (mercador de), imposto ainu4I
20 $0 00
8 Peixe (mercador de), licença
10$000
Imposto naensal
100$000
Iciem,
(deposito
de
ou
casa
de)
licença
9
1000O0
Imposto annual
200$000
10 Perfumaria (casa especial de), licença
2-50$000
Imposto aunual
250 $0 O O
li. Pharniaeia de ia classe, licença
600$000
Imposto annual
200$000
1.2 Idem de 2 classe, licença
400$000
Imposto annual
150$000
13 Idem de 3 1 classe, licença
250$000
Imposto anmial
1,20$000
14 Idem, homoepathica, licença
15.0$000
Imposto a.nnual
150$000
15 Photographia de 1" classe, licença
250$000
Imposto amnial
100$000
16 10cm de 2 1.1 classe, licença
125$000
Imposto annual
50$000
17 Pintores, licença
50$000
Imposto aunual

1

:

r

4

l8l'vodctos chimicos, acidos, saes, não comprehencicndo piocluctos medicinaes, licença
Imposto annual
a9 Pensão (casa de ), de 1 ciassq, licença
imposto aunual
Vendendo bebidas mais 50
20 Idem, idem de 2 a classe licença
.Imposto aunual
bebidas mais 40 ojo
Idem, idem,. de 3° classe, -liqença
Imposto annual
-Vendendo bebidas mais 25 10
1 Queijos (vide casas ou depositos de)
2 Idem, mercador, licença mensal
.11
1 ef.inação de assucar, licença
Imposto annuai
2 Refinação de sal, licença
Imposto annual
3 Refrescos ou sorvetes (vide casa de) 4 ilclogio (mercador ou concertador de) (vide
ourives).
5 Renhideiro ou estabelecimento para briga do
gallos, licença
Imposto anuual
6 R.epresentaç.ães (vide eseriptorio de empa
nhias etc.)
7 Roupas feitas (mercador .tie) (vide vndedores ambulantes)
8 Realejos ou outtos instrumentos tocando nas
ruas, estradas e easase dos quaes sejam tauaridos lucros, licença
s

)

1. Sé.ibro (para extrahir dentro do Rocio, cm
terrenos não aforados, para fim commercial)
licença annual
2 Idem' idem aforado ou mercador de saibro
Imposto anival
3 Salsicharia, iiceuça
Imposto animal

loos000
8o$000
200$000
300$000
150$00')
200$000
80$000
80$000

15 $000
200$000
30Q$000
100$000
.150$000

200$000
o.) upu-.

50$00')

i00$000
'25$00')

150$00')
150$000

--

-- •36 -4 Sapataria de 1.a classe, licença
Imposto an,nual
idem de 2 classe, licença
Imposto annual
6 Idem de 3' classe, licença
imposto annual
7 Idem de 4,1 classe, licença
Imposto aminal
8 Serral heiro ou ajustador, licença
Imposto anjnu ai
9 Sirguciro (officina de), licença
Imposto annuai
10 Soldador (officina de) licença
Imposto aunual
li Idem, ambulante, licença
imposto anrnuai
12 Sociedade Anonymas, Mutuas, com sorteios,
licença
Imposto amni aI

250$000
300$0()0
hi0$0O0
250$000
i00$000
200$090
oos000
8OU00
CO $000
6O 000
S0000
a OO:0O.•3
4(JO'30
50$0J0

h1f

s

20:000

300$000
500$000

Fffiw

T
1 Tanoeiro, licença
Imposto aunual
2 Taverna de l a classe licença
Imposto ancu ai
3 Idem de 2' classe, licença
Imposto an nu.al
4 Tintureiro, licenca
a) de 1' classe, imposto annual
b) de 2a classe, imposto aunual
e) de 3 classe, imposto anrnual
5 rf\ ographia com officina de eiicaderiïaçiio
ou pautaçuío, etc. de la classe, licença
Imposto annual
6 Idec de 2' classe, licença
Imposto affnuai
7 Torneiro, licença
Imposto an'nual
1 Velodromos, frontões, kermesses, tiro a@ alvo
parques, ou outros estabelecimentos onde se

30$000
30$000
70$000.
sos000
40$00-0
5M 00
130$000
asos000
100$000
70$000
250$000
300$000
150$000
200$OrjO
50$000
30$000

1

1

3.7 --

vendam •pouls cia ,jogos pemptt.j4os por lei
licença
Imposto annual
)
ambulantes (mascates) vide mascates)
3 Venda de banha, de outro Municipio, cada
cem kiio
4 iclem de presunto, por kilo
5 Vendedores ambulantes de generos de 1" naes;idade, que conduzirem os generos em carrocinha ou animaes, por timestre adiantadameí te
6 iclem idem, deni que conduzirem os geacros
cai cestas, secos, etc.,-por trimestre adiantadamente
7 Idem, cio doces, fructas, cigarros e .phosphovos, licença
Imposto por semestre
.8 Idem, junto naos circos, theatros etc. meu-'
salmente
9 Idem, de roupas feitas e outros artefactos semelhantes pelas rias ou em local deieiminado, liciiça mensal
10 idem 'de joias em bolsas, oaixa.s etc. licen2
ça mensal
11, idem de sorvetes ou refrescos, por semestre
12 idem d.e bilhetes de icterias (vide bilhetes de
loterias)
'1 3Vidraceiro, licença
imposto animal
14 Vinhos (vide fabrica de bebidas)
x
1. Xarque (vide deposito de)
2 Xarqueada, licença
Imposto anuual
NOTA: -_ Todos os impostos que 11à4i estiverem clamificados nesta tabeila serão cobrados de 20$000 ,a .500$000. As casas lançadas
e que no lançamento subseque n te tenham melhorado de classe, mas não possahn ser elevadas á classe imniecliatamente up'erior, rodeser lançadas com ukn augmento de 10 a 50010

5004000
400$000

1$500
$100

30$000
15$000
40$000
60$000
1Q$000
12$000
125$000
30$009
50$000
130$000

150$000
200$O0f)

-
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-- 38 -§ ° Laudemios e emolumentos sobre transferencias de
terrenos
1 Apostilia nas cartas de data ou dminio, expedidas de accordo com a hei 510 de 23 de
Abril de 1918, nos casos de transmissão Por
successão, por, carta de 12.100 metros quadrados ou fracção em terrenos do Rocio
2 Idem, idem, idem, no Quadro Urbaa'o. cada
10 metros de frente, na la zona
3 idem, idem, idem, ideii, na 2 zona
4 Idem, idem, idem, idem, na 3a zona
(Os terrenosdo Rocio divididos em lotes são
eqniparados aos da 3a zona do Quadro Urbano)
5 Inscripção nas cartas de data ou dominio,
expedidas de acoordo com a Lei 510 de 11,918,
nos casos de aiicnaão por qualquer das formas permittid'as em direito, nos terrenos do
Rocio, 'por carta de 12.100 metros quadrados
6 Idem, idem, idem, idem, no quadro urbano,
por metro corrente de frente, na 1° zona
7 idem, idem, idem idem, .idem, na 2 zona
a Idem, idem, iclem, idein, idoin, na 3a zona
Idem, idem, ideni, ideni. iios terrenos do Rocio divididos em lotes, por metro corrente de
frente
10 Emolumentos sobre transferencias de 'terrenos foreiros do Rocio, excepto os divididos
cm lotes, e sobre averbação para legalizar titulos das partes, por carta ou fracção
ii Idem, idem, no Quadro lJrbro; cada 10 met-ros ou fracção
12 Idem, idem, ideni, na 2° zona
13 Idem, idem, idem, na 3 zona
(Os terrenos do Rocio divididos em lotes são
equiparados aos da 3a zona do Quadro Urbano)
14 J.audemio nos terrenos do Rocio, por carta
d 12.100 metros quadrados ou fracção
15 Idem no Quadro Urbano, por metro eorrnte
de frente, na 1° zona
16 idem, idem,' idem, na 2 zona
17 iciem, idem, idem, na 3 zona

10$000
10$000
7$500
5${)00

'S$Ooo
i0$0{}0
8$0U0
4$030

§ 5° Renda dos mercados municipaes
1 13ancas para venda de friictas, lortaliças,ete.
aluguel mensal por metro quadrado
2 ivaeas para venda de peixe, mensalmente,
por metro qoacirado
3 Espaço oëeuJ)ado em frente aos botequins,
pos proprios. locatarios mensalmente par
metro quadrado
4 Gaiolas para venda de aves, mensalmente
pur metro quadrado
5 Generos de quaiquer natureza, aluguel de
(luartoS. por 15 kilos mensalmente
6 Touenho por kilo, aluguel de quarto para
vo:'da mensalmente
7 Quarto para venda de verduras e fructas,
meu sahnente
8 Quarto para vencia de peixe e generos ali-.
lneilti('iOs, m'nsa]mentc
9 1 deiii mao liotequmi ou açougue, inensabuente
10 10cm, para fazendas e semelhantes, mónalmente-' 11 Porco vendido em pé por cabeça
§ 60

'$500

15$000
20$000
15*000
1W 00O

25$000
'o$OOo
8$000
4$000

5$000
7*500
3*000
6*000
$06')
$020
20$00l)
23$000
30$00)
50$000
1$000

e 7° Renda dos matádouros muncipaes

Quadro Urbano
Bois abatidos, por cabeça
Preparo
Porcos abatidos, por cabeça
Preparo
Vitelias abatidas, por cabeça
Preparo
Gado l'aiiigcro e caprino, por cabeça
Preparo
Leitões, cabritos e carneiros, até 10 kilos,
ior eaheroi
Preparo
Taxa espeeal para a S. Casa de Misericordia de accorclo com a Lei n. 8 de 10 de Maio
de 1900

5*000
2*000
2$000
1$000
2$000
'$000
'$000
'$000
$500
$i00
2$000
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Rocib
Bois abatidos, por cabeça
5$000
2$000
Porcos abatidos, por cabeça
Bois abatidos para xarquead•as, por cabeça2$500
Porcos abatidos para fabrica de presunto
1$000
Vendedores de miudezas de rezes abatidas,
por dia
5000
§ 80 Aferição de pesos e medidas
1 Balança decimal, aferição de uma
2 Idem de balcão, aferição de uma
3 Idem de .pharmacaiá, aferição de urna, com'preh.end•endo pesos e balanças
4 Carroças para venda de lenha, por metro
cubico ou fracção, aferição de uma
5 Medidas, aferição de cada terno
6 Matré, aferição de cada um
7 Pesos, aferição de cada terno

15$000
10$000
20$000
10$000
'12$500
7$000

§ 90 Renda do cemiterio municipal
Empreza funeraria, licença
300$000
Imposto annual
600$000
(Isentas as que fizerem gr•a.tujtameute enterros de indigentes mediante termo lavrado na
Prefeitura)
Carro funerario de 1 classe, licença aiinual
30$000
Idem, idem, de 2° classe, licença annuai
20$000
Sepultura simples por cinco aunos
8$000
Ditas para creanças menores de 14 anuos, por
5 annos
6$000
Abertura de carneiros e covas em terrenos proprios
10$000
Construeção de carneiros até 2m. de altura
20000
Construcção de capeilas, mausoiéos, com mais
de 2 metros de ahura e até 2 metros de largura
50$000
Idem, idem, ide. , idem, com mais de 2 metros
de largura
100$000
Excesso de tempo de cinco anuos para a conservaçio de inhumao na sepulturas
eras
O

ou carneiros que não tiverem concessão per5$000
petua, ' .por anno
15$000
Exhuanação
00$000
Concessão pérpetua de cada urna funeraria
25$000
Idem, por cinco annos
Concessão de terreno para jazigo perpetuo, taxa
50$000
fixa
Por metro quadrado além da taxa de concessão
até 2a2 nas quadras 1 até 23
10$000
Idem, idem, idem ii.as demais quadras
8$000
Excedendo de 2m2, até 4m2, nas quadras us. 1
.
..
15000
.
até 23
12$000
Idem, idem, idem nas demais quadras
Idem, de 4i2, até 812, por m2, nas quadras na.
.
1 até 23
25$000
20$000
Idem, idem, idem, nas, demais quadras
Excedendo de 8m2, até 16rn2, nas quadras us.
1 até 23
40$0J1
Idetin, idem, idem, nas demais quadras
32$000
Excedendo de 16m2, até 32m2, mas quadras ns.
1 até 23
.
65$000
Idem, idem, idem, nas demais quadras
52$000
Excedendo de 32m2, nas quadras ns. .1 até 23 100$000
Idem, nas demais quadras
80$000
§ 100 Foros do 'quadro urbano
Foro annual, cada Om,22 de frente

$050

§ 11° Foros do rocio
Foro aunual, por carta de 12.lO0 m2
NOTAS:
As fracções de cartas pagarão proporcionalmente
Os terrenos divididos :em lotes pagam foro de
Quadro Urbano
§ 12° Frentes não edificadas e outras
1 Frente não edificada, casa em rui, construção paralysada e muros na rua 15 de

5$000

- 42 -Novembio, entre ruas Giribadi
50$0Y)
i e ia, p01 metro linear, aniirualmente
lçlein idem, idem, nas mas Baio do Ri
Francisco, p01 me
anco, Riacliuelo c
tio unem annualme,nte , 2,5$000
, ide, idem nas demais nn da
3 Idem, iclidem,
r zona do Quadro ijibario,em, idem
..
5$0Ot)
4 1 ieites uSo edificadas ou não muiddas, ni
2a 7ona, em ruas pavimeiiladas, pÓi iÇiet
i
3000 linear, annua 1 mente
5 Idem, dei1i, idem em ruas n'io piv monta
das, 3i meti o linear, annuilmenle
21000
6 Idem, idem, a 3 lona, someiite iias ru4
•pavimeíitaelas, por metro lhlar, annuauienf
I$000
a) O imposto cobrado nos termos das a1ineas
1 a 3 será iosíiu o tegialrnene
m
t aos pio
puetaiios cine ale 31 de De,cmbio de 1923,
iniciarem a construcco de preclios iios terrênos assim taxados,
• b). Não incidei no imposto das lineas 1
6 as frentes muradas do terrenos onde exis
:
tem h1ospittes e as\lo, as frentes dos e1l
renos resultaaitcs do prolongap1eiitó das,ruas
existentes ou projectadas, quanao esses prolongamentos forem cedidos gratuitamnte
pelos proprictarioou fõriroS d durhiteo
prazo -de 5 amios a contar dessa cessão; as
frentes de ruas nO abertas de terrenos dividos em lotes com .plaiitas approyadas anterioriimente á Lei 11. 389; as frents até um.
nos lotes que tiveem edificaçes feitas antes
da Lei n° 413; os jardins fechados com gradis
de ferro ou de madeira artisticamente tra-'
balhada, a juizo da— Prefeitura
•.,.
..
7 l'i eclios sem platibanda e sem calha, na xua
15 de Novembro, entre ruas Garibaldi e Ebano Pereira., metro linear de frente, anualmente 30*000
8 Predios ss0il 1 platIibhjffla •è om ei1h1a idem,
idem, idem a
9 Predios sem platibanda e sem calha nas demais ruas da /ia zona, aunulmente, por metro

20$OQO

.'
linear
.
10 Predios sem platibandas e oin calha, idem,
5$003
idem, idem
11 Preclios sem p]atibandtõen calha ou não
rebocados nas demais ruas pavhnëntadas do .......
e por anno
4$000
Quadro Uibano p01 metia linear
§ 1 0uLMiúíá e nicação '

hidi1o.k

'LLL. ,

Matricula
Vehiculos para condiwçõo de passaceios.•

.

.
.1

•.

?:•.

.

1 Automoveis, anuualmcnte
50$00'J
1
5$0(X)
P aca
1
DO
Bic eJetas, 'innualnente
2$00.)
Piara
3 Canos de alugi,el. pu paiicu1re, de 4 iod
10$000
annuab3ete
1
2$000
Placa
5$000
4 1 dem, idem, idem de 2 i odas, n 31almene
2$000
Placa
5 Idem colu i odas de boiiacha, tiaco anunal
annualmcnte
5000
,
2$000
Placa
6 Motocyelés, annualmnte................... 0000
P1aca
•
..
•$0oo
•••
1 elnclo, pala cOnu4Õo de ça?gis
, • :..
7 Au.to-camiiihõel, an.nuahtieite
os000
5$000
aodírinho de mão onarrcinm;mnira1nícritë
4$009
Placa
.
9 Carroças de 4iada, amui alnëiit€ . • .
•. T0$000
6
..
•
'
.
[laca
2$500
i3O1tem de 2 roda, animal-mente '
'
•- 5$000
Placa
•
.
•
2$00P0
I1 Tricyeles, aiinuahnente
..
15*000
......... ..
•;
.
. . .
•Placa
2$500
12 Cai-roças de colonos empregadas kno. trai]spor5$000
te de productos de sua lavoura, aimnnalmite •
Placa
.
•• •
2$0()0

--441 Idem, idem, fazendo 'o transporte de lenha,
mais

- 45 -26 idem, idem para menos de 10cm. de chapa
com mola
37 Idem, idem, idem, sem mola

lO$QQQ

Marcação
VeMculo para eodicçâo' de passageiros
14 Carros de aluguel, cada roda, annualmente
15 Idem, particulares, idem, idem

§
10$000
5$000

16 Carrinhos de' 2 rodas, tirados por um animal,
para 5em. ou mais de largura de chapa,
cada roda, annualmente, com mola
17 Idem, idem, idem, idem, idem, idem sem moia
18 Idem, idem, idem, para 4em. de largura de
chapa, cada roda annualmen.te, com mola
19 Idem,. idem, idem, idem, idem, idem, cm moia
20 Idem, idem, idem, para 3em. de largura de
chapa, cada roda, annualmente, com mola
21 Id, idem, idem, idem, idem, idem, sem moia
22 Carrinhos ou carroças de 2 rodas tirados por
mais de um animal, cada
dê roda annualmente
para 9em. ou mais
largura de chapa,
com mola
23 Idem, idem, idem, sem mola
24 Idem, idem, para Sem. de chapa com mola
25 Idem, idem, dem sem mola
26 Idem, idem, para 7em. de chapa com moia
27 Idem, idem, idem, sem 'mola
28 Idem, idem, para 6em. de chapa, com mola
29 Idem, idem, idem, sem mola
30 Carroças de 4 rodas, annualmente, para 12cm
de largura de chapa, com mola
31 Idem, idem, idem, sem mola
32 Idem, idem, para 11cm. de largura de chapa, com mola
33 idem, idem, idem, sem mola
4 Idem, idem, para 10em. de lar g ura de chapa, com mola
35 Idem, idem, idem sem mola
-

2$000
3$000
3$0u0
4$500
3*000
5*000

'$000
2$000
1*500
2$500
,2$00Ø
3$000
2$500
3$500
3$000
5$000
4*000
6$000
5$000
7*000

16 Emolumentos não incluidos no paragrapho 3'

1 Certidões negativas, cada uma
2 Emolumentos de certidões fornecidas a requerimento das partes, por linha
e mais por anno de busca,
3 Idem de concessões requeridas a Camara
Municipal
4 Idem sobre •o valor dos contractos lavrados
com o Municipio, independente d 0 respectivo
selio, até 100:000$
pelo excesso de 100:000$ até 1.000:0$
o excesso de 1.000:000$ pagará
5 Id.m de vistorias feitas pela Directoria de
Hygiene
6 Idem, por qualquer licença concedida . pela
Prefeitura

Vehici,los para cozd.ucção de cargzs

§

1

7$00)
11*000

5$000
$300
2$000
50$000

0,5
0,1

2°

2$000
5$000

180 Matricula de conductores de vehiculos e
carregadores

Conductores de vehicuios
1 Carroceiro, para conducç5o na cidade, matricula aunual
Carteira
2 Chauffeur, matricula annual.
Carteira
3 Coheiro, matricula annual '
Carteira
.. '
4 Exame de chauffeur ou motorista, inseripção
5 Motorista, matricu .l .a, amival
'
arer

5*000
5$000
10$000
15$000
5*000
10$000
5$000
5*000
10*000

-- 47,.
Carregadores

Carregaor, matricula
Carteira

.-.;

.

5$000

5$000

§ 19 Matricula de caes
Cies açaimados, matricula:. anvtiaU:
Chapa,
'
:

,10$000

ç'

§ 20° Matricüla.d raccas r
\ceãs, matricula animal
5$000
Cadernet.
21 0 Approvação de plaíitas, 1 cenç
para obras, etc
'
.
1 Ai uh mcuto e ni e1aentó 'pai n qualqilei
canstrç5ô;aFèfti - dtt coií cçrio, ;cada
du fracção, na 1 11 zona
10$600
2 i,dem,» dom icleiiia 2oia
' 7$500
..
3 Idem, idem, idem, na 3° zona
-5$0tJ()
4 Alvará de liçença
5$00.O
5. Andaimcs licença na i zona para ,csa.Tdle,
sbiiad; por cniestreh m'et-iõ
2$000
Mt
6 idem, idem, icleni
por metro corrente, e por semestre
1$500
7 Ideia, ideia, na 2° zona, para casa de solrado,
por semestre e por metro corr'eiito
1$500
8 Idem, ideni, idem, para casas terreas, idem
idem . - ,'.T.-: .
r -. ;,: , .....1$000
9 ideia, idem na 3 1 zona, para casa d,'jobia
do, idem, idem
.- 1$000
10 Idem, idem, idem parâ , casas lreas, i.deip
ideia
.
. $600
11 Autos fornecidos ás partesjpor
,-.
:,,,.I$000
12 Certificados cia alinhamento ou nivelamento;,
cada um . :
:
:n. ,. .
.$000
13 Conducção, quando as partes.. -niío a p,fferecerem, para alinhamentos no Quadro Urbano --. 5$000
«

r;-..,,:-•;

,.':, 10$000
Rocio :
14 Idem, idm,
expe15 Idem, ideia, para vistorias afim -de
-, 5$000
dido-õ"Iiabite-se". ....
.
6 Approvação de plantas para construcção de
20$000
..
casa 1:alvenarià, por andar
.
:
,10$000
17 ideia, idemde madeira
18 Ideia, idem, para muros, gradis ou balaustrada .' c •.- .,. . .. -..
(Para as ..refornias de: casas, os .emolumentos
são os mesmos dc approvação de plantas; paia as reva]clações, serão cobrados apenas 5.0°°
As plantas lem dos emolumentos respectivos, pagarão mais, de selio de verba e por
.
decimetro quadrado, $040)
19 Emolumentos de vistorias feitas pelo .Engc.
nlieiro.- ou pelo pessoal da Fiscalização •a rr
.20$000
queriento das partes, alem da conclucção
20 Prorogação de prazo para 'conclusão de obrs
por mez e. por . metro corrente de frente, ia
ia zona.. - .
5$000
.
.
. .. .
21 Ideia, clem, deni, na. 2° zona'
. 3$00()
.
. . .
-22 iclem, idem, idem na 3° zona
23 Levaptamento. de calçamento, nas ruas :vevc sticias a paralielepipedos,. para vallas de lar,
gura maxima de 50 centimetros, por me: ro
15$000
linear
.
.
24 Ideia, ideia em ruas macadamizadas, por
í metro Çinéa'r
.
.
. 7$500
(Para valIas de maior largura o pagamento
será proporcional)
-

.

§ 22° Venda de terrenos, etc.

- ,11 : Concessão de terrenos (excessos) no qiisdio
urh-a.iiÔ; nas ruas calçadas a liarailelepipedos
ou revestclas a macadam (preço lniniyn.))
Por centimetro' corrente, na 1° zona
Idem, na 21 zona
Ideia, na- terceira. zona
(Nas ruas não revestidas o preço niinimo
é 50°° dos da tabella sopra ião sendo em caso

4$000
1$500
$500

-- 49 --

48 -algum cobrado menos do que o ïalor ,orrspondentc a 20 centimetros)
2 Concessão de terrenos no Rocio, por -Metro
quadrado
(Nos casos de excessos occupados e 'de menos
de 12.100 metros quadraios, as concessões
itidependem de hasta publica; o preço de , venda C, de $040 por metro quadrado, sendo cobrados os impostos desde o tempo em que o
excesso está senJo occupado.)
3 Autos forne(iios ás partes, por auto
4 Conducção quando as partes a não õfferecerem, para vistorias e verificações de terrenos
no Quadro Urbano
5 Idem, idem, no Rocio de 20$000 a
6 Emolumentos de verificação de terreno, alem
da conducção, 11Ø Rodo ou no Quadro Urhano, por carta
7 Idem, idem, de duas em diante, cada carta
8 Idem, idem, quando pertencerem os terrenos a mais de um possuidor, por condomino,
cada duas cartas
9 Idem de vistorias feitas pelo Engenheiro e
pessoal da Fiscalização, a requerimento das
partes, aleni da conducção

$040

10$000
40$000
1$000

§ 260 Imposto de Viação

1$000
i0$00.o
40$000
20$000
i5$OOí)
15$000
20$000

§ 23 Plantas e croquis fornecidos pela Directoria
Geral, etc.
1 Emolumentos para divisão de terrenos, em
lotes, alem 'do seilo de vtrba e ap'piovação
de planta, por lote
2 Croquis reproduzidos
3 Croquis não constantes de cartas e 'de' terrenos já levantadas
4 Idem, idem de terrenos não levantados, alem
da verificação
5 Confecção de outras plantas
6 Approvação de plantas de terrenos divididos
em lotos aleni tios respectivos emolumentos

Conducção quando as— partes , a não offerecerem para divisão de lõtes no Quadro Urbano
8 Idem, idem no Rocio de 20$000 a
9 Autos fornecidos ás partes, cada um

10$000
10$000
20$000
40*000
50$000
20$000

1 Annualmeiite 11° sobre o valor venal •dos
terrenos do Rocio, por metro quadrado ao
preço mililmo de

$040

§ 27 0 : Taxa de limpeza particular
li Casa de •labitação coliectiva (hoteis, restaurants, casas de pensão, casas de saude, coliegios, tleatros,' clubs e cinematographos)
De 1 classe, por mez
De 2° classe, por mez
De 3° classe, por mez
2 Casas de cornmercio, classe especial, por mez
Cqsas de cornlnercio, fabricas e officinas de
de 1 e 2° classes, por mez
Idem, idem de 3° e 4° classes, por mez
Idem, idem, de 5 a 7a classes por mas
3 Casas de morada particulares, por, mez, P
zona
Idem, idem, na 2' zona, por mez
Idem, idem na 3 q zona, por mas, em ruas onde
for feito o serviço
4 Escriptorio por mez
NOTAS:
Não pagam taxa de limpeza particular:
a) as casas is entas do imposto predial (Lei
n 330), excepto as casas ou partes das mesmas abgadas e das quaes os •proprietarios
aufiram lucros;
b) os predios de valor locativo inferior a
.240$000 anniiaes( Lei n. 508)

6$000
4$500
3$000
4$000
3$000
2$500
2$000
2$000
1$500
1$000
1$500

1

-

-- 50 § 30 0 Imposto de pubIicidàde..
A.nmincios aereos e i1ist;antaneos por meio e
projecçõe
s luminosas em espaço até Gm. em
cada ponto da cdade por trimestre
pessoa,,.por 30
Idein ambulante, eoii .d .Iizido
fracção
dias OU
Idem de terceiro em theatros, casas de espectacuJos, salões, cefs, botequins etc, um alinunciO
Por anuo
Idem, idem cm placas cada. uma
Idem em panrio, papel, madeira, parede ou metal, com .o- dizeres• : grande liquidação, grande queima, e outros dizeres semelhantes,
nas frentes das casas e estabeleci.niento
commerciaes, por mez ou fracção e por m2
Idem ou quadro para annuncips ou pàra cartazes, nos Jogares em que o Prefeito errnittir
em espaço de i.m. por 1.m , sendo de pintora artisticamente trabalhada, por niez
Idem, idem, etc. sendo em papel eommum e tinta, etc., tambem commum, por mez
]:dern, eJectricos, sendo fixos, por mez
Idem. ou reclames em bonds, devidos pelas companhias ou çmprezas desses mesmos bonds,
de cada bond eni circulação, por anno
(Comprchendido todos os letreiros internos
nos carros, menos nos vidros lateraes e
nas frentes onde não serão permittios qualquer que seja seu fim)
Idem nos bonAs na parte externa, cada ajin-uncio, por dia
Idem, idem, idem, aunualmente
Aununcios ou reclames em borids espeeiaes, cada bond por dia
Idem, de espectaeulos em vehieulos on animaes,
por -dia
Idem, ou reclame em bicyeleta ou tripodes, . por
mez
Idem, idem, em carroças ou caminhões, por dia
]Idem, idem em carros e autonioveis, por dia-

ME

80$00()
5$0OO
5$ 00,13

1$500

50$000

5p.'0OQ
2000
10$000
20$000

Cartaz ou uiuncio, letreiro 'ou redlame em pal)l até i: por . imcoilocado .emponto$ permittidos 'cada'un - .....$500
Idem, idetiêxedeudo em ,quaquer das dinïen1$000
sõës em pontos permittidos 'cada um.
$020
Idem, idern dtribüidos, .cada um
,-'1 • 1 u'
(Este impoteiá ) cbradp pi ate carimbação e nueração feitas , ela, Prefeitura,
e prevalecerá para qualquer que, seja o.perio(10 do exereicio, e será devido por todo
qualquer cartaz ffixado ou distribúido, em-.
hora em substituição dos inutilizads,
outros emblemas)
Emblemas éóhi sliéiiêia ii,-io'exceden!do de 40,em. 20$000
.
cada um'põr 'afino
Idem, idem, com mais de 40 cent. 'de salieucia
50*000
' .
cadá um poi- annb
.Letreiros, placas ' ou taboletas com letreirõ ' e sem
'saliõncia ns' 1páredes ou humbraes dàs casas
5$000
até 30 cm. ior 40 em. por annô
Idem; idem, excedendo a esse limite, mhis por
$040
'
.. centirnetro quadrado
Idem, ou tabolëtâ.s om letreiro, ,fi. guia duenible
ma nas proprias casas, até 40 eentimetros
delargura até 5 metros de comprimento, au- .
1 nnalmente
10$000
Idem, excedando a esse limite, mais por decimei tro quadrado
$050
Idem. idem, sendo em 'séntido transversal ás paredes até 40 centimetros de salieneia. annoal.20$000
mente
' '
Iden, idem- excedendo de 40 centimetros até 80
.
30$000
ecu tini etros, - amual ment e
Iden,. sei-ido em globo dê electricidade, por anno 20$000
Idem, atravessando a rua de lado a lado, pôr n-iez 20$00
Idem, ' senclo iliuminado em arco ou outra qual100$000
quer forma, por anuo
15$000
Idem, idem, por mez
Idem, placa ou taboleta com letreiro, figura ou
emblema nas paredes lateraes das casas, mu1

1

$500
1O$000
5$000
3$00()
10$000
2$000
5$000

ou parte visivel de terrenos, até im.
por im .vpara caa- aununaiante, r.annualmente, ,10$000
Idem, idem, excedendo a, essas dimensões,, cada,
5$000
annunciante, .anntialmente, por m2. excedente
50$00'i
Idam, idem, sendo em postes, annua3.mente
Placa de metal, marmorc vidro oumaterial, iii-dicativa de profissão ou designação de firmas e outras, d.e 'companhias ou emprezas
de seguros contra fogo ou—de vida coilõcada
em predio, - paredes ou nruros, de câda placa
por anno, ãté' 30. x,0;30
5$QJQ
Idem, idem, idem; excedendo: de' 0;30 x 0,30
1%000
Idem em triptoriosde adv'gàdos, medicos, el
gen.heiros, tabelliães, escrivães, etc.
120$000
(O contribuinte• que tiver pago. o imposto de
escriptorio pagará somente 5$O0Q ou 10$000
conforme .a dimensão .da. placa)
Alvarás de licença para empreza de annu!ncios
a00000
Reclames em quadros coilocados em ppntõs da
via publica, por mez, cada. um , até 2m. por 2m. 10$000
Idem, idem, excedendo dessa dimensão,. por, m2
excedente
5$000,
§ 31°f Renda do.4epositode inflammaveis

Agua raz, por caixa
Kerozene, por caixa
(lazolina, por caixa
Foguetes sem flexas e bombas, por kilo
Foguetes com f1xas e bombas, por, kilo
Polvor.a ou dynamie .. por ki.lo
Foguetes com flexas, por kilo
Fogos de aitificios em grandes volumes,: metro
Fogos.para salão e outros não classificados, kilo
Bonbas de parede, kilo
Alcool nacional que entraiaio Municipio, pipa
Aguardente, que entrar. no M!unicipio, porpipa
Formicida, por kilo
Outros iuflammaveis não classificados, excepto
os destinados industrias íno , Municipio, por
kilo

'$000
$300
$500
$040
$150
$100
i $200
2$000
.:$200
'$000
6$000
6$000
$050
4100

EESOLU ÇOES

RESOLUÇÃO No 32
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital cio Est.acL
do Paraná, faz saber que. a Camara Mu.1ieipal em sessão
de 19 cio corrente, indicou o seguinte:
Fica o Dr. Prefeito autorizado a conceder permissão
á Sociedade Anonyrna "A Standard Oil Company of Bra.sil" afim de iiistaUar, nesta cidade, reservatorios subterraneos para distribuição de gazolina, devendo essa instaflação
obedecer as condições que julgar necessarias para a segurança e commodidade publicas.
Palacio cia Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Para'n, em 29 de Abril de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná., em 29 dd Abril
de 1922.

Claro Cordeiro - Secretario

RESOLUÇÃO N° 33
O Prefeito Municipal cii' Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal em sessão de 28 de Abril do corrente anuo indicou o seguinte:

'-----,.- -..-
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Fica o Dr. Prefeito autorizado a'manda.r canceilar os

1ananientos feitos em virtude do disposto no art. 241 da
Lei u. 469, de 28 de Outubro de 1916, já revogada, e, bem
assim, a restituir as importancias arrecadadas, no corrente cxrcicio, e provenientes do imposto de casas sem piatibandas e guias sem passeio s eputribuintes que, até
31 de 1)ezembro
do corrente anno, edificarem l)latibanda
'
ou construirem passeio á, frente de suas propriedades.

O Preíto Municipal de Curityha, Capital do Estado
do Paraná, faz saber ' que a Câmara Municipal em sessão de 29 de Abril do corrente anuo, indicou o seguinte:
Fca o Poder Executivo autorizado a approvar . projectos para a onstrucÇaO de preclios com dois pavimentos,á rua 35 de Novembro, nas quadras onde não houver
sobrados com mais de um andar, e a , fornecer o couvenc'.te alinhamento
Palaci'b da Prefeitura Muuicipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 .de Maio de 1922.

Pai acio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1922.,
J. 'MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRA GARCEZ

i'nblicada na Secretaria cia Prefeitura MiiucipaI de
Curityba, Capital do Estado do Paraná,' em 4 de Maio
de 1922.
Claro Cordeiro - Secretario

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do iEstado do Paraná., em 4 de Maio
de 1922.
Claro Cordeiro - Secretario

RESOLUÇÃO N° 34
RESOLU ÇÃO N. 36 -

O Prefeito Municipal de Qurityb, Cpital do 'Estado
do Paraná, faz saber que a Cama.ra Municipal em ses
silo de 28 de Abril do corrente anuo indicou o seguinte:

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Cama.ra Municipal em se:,
são de 29 de Abril do corrente anuo, indicôu o seguinte:

Fica o Dr. Prefeito autorizado a mandar canceilar o
debito .de -Annibal Piiie. 4nnibal Pires & Cia., e de Pedro Falce, proveniente de impostos sobre •empr•ezas funerarias e a fixar as .prstaeiles 4quedever.ão recolher aos 'cofres
:hiuicijae, quanto a,0 debito a ie , .esto or.igados por
contracto.

Fica o Dr. Prefeito autorizado a conceder a Humberto Carnasciali ou á fir.ma que organizar, isenção de impos
tos municipaes, pelo prazo de cinco annos, para o estabeiecimtnto de unia fabrica de moveis de modeira recurvada,
nesta Capital
Paiacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de Maio 'de 1922.

Palacio da 'Prefeitura 'Mwiiipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1922.

J. MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRA C-ARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Muniinipal de
Curityba, Capital 'do 'tado do Paraná, em 4 de Maio
de 1922.
cao o2-4eiro - -Secretario
:

.

1

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado cio Paraná., em 4 de Maio
de 1922.
'
Claro Cordeiro - Secretario

-- 56 -EIESOLUÇÂO No 37
O Prefeito Municipal de Ourityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber qe a Camara Municipal em sessão de 30 de Outubro do corrente ano, indicou o seguintë:

DECRETOS

Fica o Prefeito autorizado a coucecleriseneão a A'jfr'edo Acilio, pelo prazo de cinco annos, dos impostos que
incidem sobre a sua. fabrica de eryztaes lapidados e esuelhos biEautés, sita á rua S. Francisco n 27.
Palacio da Prfeitura. Mnniipai de Curityba, Capital
do Etado do Paraná, em Si de ;OWnbro de 1922.

DECRETO N° 1

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria, da Prefeitura i\iui:ricipal de
Cmityba. Capital do Estado do Paraná, em 31 de Outubro
de 1922.
Claro Cordeiro - Secretario

1

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estad.o do Paraná, usando da autorização contida na Hesoluão 30 de 13 de Agosto do anuo proXimO findo e atteadendo ao requerido pelo Sr Francisco Antonio da Costa
Nogueira, resolve abrir um credito extraordinario no valor de um conto de réis (Rs. 1:000$000) para attender
ao pagamento da idemnização a que o rnesno e seus filho.s têm direito de accorcio com o termo aser lavrado nesta Prefeitura, pelos prejuizos occasionaclos no terreno de
sua propriedade, sto á rua Visconde de Nacar, desta Co
pital, cru consequeneia do prolongamento da Alameda D.
iabcl, donde resultou o fechamento de uma parte do, au•tigo cem:ho do Bigorrilho, em o qual essa propriedade
tinha .erv.ic1âo e que desde o anuo de 1913 ficou assim
prejudicada.
O

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em Si de Janeiro de 1922.
L MOREIRA GARCEZ

DECRETO N. 2
O Prefeito Municipal de Curity•ba, Capital do tado
do Paraná, considerando que em face do processo instaui'do a led1ido desta Prefeitura, sobre o accidente no trabalho soffrido pelo operario José Alves do Nascimeuto,

-- 59
foi avaliada em um -conto seiscentos e vinte mil réis
(1 :620$000) a incieninizaç.So a que o mesmo accidentado
tem direito nos termos das dispes-ições cia- Lei Federal n°
3724 de 15 de Janeiro de 1919, e tendo em vista que o orçamcto vigente não- consigna- verba .para essa despesa,
rco1ve, "ad-referendum° do Poder- Legislativo, abrir um
('ledito cxtraordinario no valor de um conto, setecentos
e oito mil e trezentos réis (1:7 . 08$300), para att'ender ao
pagamento da referida indemnização, iiciusive -custas do
respectivo processo.
Pa-acio da Prefeitura. i\lunieipal de Curityba, Capital cio Estado do Paraná, em ii de Fevereiro de 1922.
J. MOREIRA. GARCEZ

DECRETO N° 3
O Pécfeito Municipal de Ccirityb'a, Capital do -. Estado do Paian, tendo em vista, que, não obstante -figurar no
§ 31 do--art. 1 0 da Lei orçam-ent-aria vigente a qwta dev i da pela- The South 'Brasilia] 1ai1was C. Ltd ., no
termos do se] contracto , para o -se-rvieo de bonds -desta
Capital; •:ião foi- consignada a verba para atiender ás despesas com a- respectiva Ficalizac-ãio -e onsiclerando- que
a mesma Cômpanhia já--rer-olhmu aoscof..es do Thesouro
Miin-ilipal - primeira prestação da -contribuição a que está,
assim obrigada; resolve, "ad--referendum" do Poder Legislativo, abrir um credito extraordinario no valor de
4:141 1$61-,.0 (quatro contos cento e quarenta e um mil. se-',scentos e cri-coenta réis), para attender, no corrente exercicio, ao -pagainent- do Fieal de Boncis, nomeado por
Acto li çl, 6 de 2 deJaneiro -cio corrente anno. Palacio cia Prefeitura Municipal de Curityba, Capital 1 c Estado cio Paraná, -em 13 de Fevereiro de 1922
J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO N' 4
O Snbs-tituto em exereicio - do Prefeito Municipal de
('nritba, Capital do- Estado do Paraná, resolveorogcc

até o dia 5 de Abril proximo vindouro, o pra7o para a
cobrança dos impostos e taxas cuja epoca de pagamento
termina hoje. Palacio cia Prefeitura Mt;.-icipal de Cuvityba, Capital
tiotdo dó Paraná ,,em: 31 de Março de 192-2.
,JOAQUIM AUGUSTO DE ANDRADE

-DECRETO N O 5
O Prefeito Municipal -de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, coiisiderando que é de real vantagem para o
Municipio usar -cio direito de opção na transf-erencia do
predio sito á rua Commendador Araujo n. 105, requerida pela Sra. Angq]ica Sazanska, - resolve adquirir o mesmo immovel pala o Mimicipio, nos termos do despacho
exarado na petição sob n.-1440 4e.16 do corrente, abrindo para esso fim, "ad-referendum" do Poder Legislativo,
O (redito extruordinario de 50:000$000. Paiacio cia I'i,efeitnra-Mi.micipal -ci Cu-rityba, Capital da Estudo do Paraná, em 18 de Maio -de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO No 6
0 Prefo:ío \funicipai de (Jurityba, Capital do Estado do Paraná, usando da untoriza-cão couticia no art . unico da Lei ii. 604 de 4 cio 'Maio do corrente anuo, resolve
abril inu cundito cxtraordmavo de Rs . 5 000$000 (cinco
contos - do réis) para attender ao pagameiit:o da acquisiçiio
de,-placas para . matricula de vehieui-os e numeração -de
jazigos.
Palanio cia Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do l'araná, cm 15 de Julho -de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

60
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DECRETO N° 7
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, tendo em vista a insufficiencia da verba consignada no § 23 cio art. 2° da Lei orcamentaria vigente, o
usando da autorização contida no art. 2 0 das Disposições
rfra)sit.o,ijas da mesma Lei, resolve abrir um credito supplementar de duzentos contos de réis (200 :000$000) á verba Obras Publicas.

--

DECRETG N° lo
1

11

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 11 de Agosto de 1922J. MOREIRA GARCEZ

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Esta4.
do Paraná, usando das attribuieões ele seu cargo,
•
Decreta:
A cobrança dos impostos e taxas consignaAut. 1°
dos nos § 1 11, 2°, 40, 81, 100 a 15°, 18 0 a 20°, 26°, 27'.
29 0 e 30°. do art. .10::dal.Lei orçamentaria n° 608 de 3 dc
Novembro de 1922, e para o exercieio de 1923, será effeetuacia nos seguintes mezes:
Janeiro -

DECRETO N° 8
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, tendo em vista a melhor conveniencia, do serviço, resolve alterar o horari 0 cio expediente da Prefeitura,
o qual, a partir de 1° de. Setembro proxiino vindouro,
passará a ser das 12 ás 07 horas; revogadas as disposições
em contrario.
Palacia da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 28 de Agosto de 1922.
J. MOREIRA G-ARCEZ

1

Matricula de automoveis e carros para o transporte de
pessoas.
Janeiro e Fevereiro
Marcação e matricula de vehiculos para couducçíío de
cargas, Matreula •de chauffeurs, cocheiros e carregadores.
Matiie.ula de cães e de vaccas. 1° prestacão da taxa de
calçamento. Prestação uni.ea do imposto sobre guias sem
l)ass€iO, casas em ruma, frentes não revestidas, obras não
eoiicluidas •e casas sem platibandas.
Março

-

111 prestação do imposto sobre frentes não edificadas.
1' prestação da taxa de limpeza, particular.
Março e Abril

DECRETO N° 9
O Substituto em exereicio do Prefeito Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, resolve prorogar
alô o dia 7 de Outubro PrOxi]no vindouro, o prazo para
a cobrança dos impostos e taxas cuja epoca de pagamento
termina hoje.
Palaejo da Prefeitura Municipal de Curitvba, Capital cio Estado do Paraná,, em 30 de Setcmbro de 1922.
-.
JO Ã O ANTONIO XAVIER

ja prestação do imposto de Commercio e Officinas do
Quadra Urbano e Rocio. 'Prestação unica do imposto de
puhlic idade e aferição de pesos e medidas.
J121iio•

Imposto de Viação e Fóros do Quadro Urbano e Rocio.
julho e Agosto
2 prestação da taxa de caiçame'iito.' -

e.'
o
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Setembro

em(10 de 1922, e usando da autorizaqao contida no art. 2
das Dispoiõcs Tra'nsitorias da mesma Lei, resolve abrir
Hill CI'e(lit(> suppiementar de quatro contos quinhentos e vin
te mil quinhentos e setenta réis (Rs. 4:520$5W) á verba
Evcntuaes.

tI

2° prestação da taxa de limpeza, particular. 2° prestaçi'ío do imposto sobre frentes não ,.edificadas. 2°prestaçiio
do imposto de Commercio d Off.icina.s do Quadro Urbano
e Rocio.
Revogam-se as disposições em contrario.
Art. '2°
Palacio da Prefeitura Municipal. de Curityba, Capital do, Estado do Paraná. em' 27- de Dezømbro de 1922.

-

mm
ME

Paaeio (1(1 Prefeitura \.l.unicipai. de Curityba, Cap ital do Estado do Paraná, cm 31 de Janeiro de 1923.
J. MOREIRA GARCEZ

J.MOREIRA- GARCEZ

DECRETO N° 13
DECRETO' N o 11
OPrefeito Municipal de Curty:ba, Capital do-Fistado

(10 Paraná, tendo em :ista a insufficiencia das- verbas

eonsig..'adas 1105 §§1.3 e 25 do art. 20 da Lei orçaanenfaria do exerciio de 1022, e considerando que os. serivços
(jIO ecriem por essas rubricas, da "Despesa" não podem
scr sacrificados sem grave prejuizo para os interesses do
i pia e -para a- commodda de do Publico, resolve, "adrcfcrendum" da Camara. Mwmeipal, abrir os creditas supplementares te um conto-setecentos 'e oitenta e quatro mil
setecentos e trita e sete réis (Es: 1.:784 .$737) e de quinze contos duzentos e noventa , e' dois mil. tresentos 'e vinte
réis (Rs. 15:292$32,9) ás verbas Matadouro e Conservação
de Jardins e Praças, respectivamente, estabelecidas no
citados §.

o

IV

() P refeito Municipal de Curityba, Capital' do Estacio cio Para' á, tendo em vista a msufficiencia da verhd
(.(1ligna(la 110 § 23 do art . 20 -da Lei orçamentaria para
o ex.((-Rio (le 1922, e usando da autrizacão contida no
ai-t. 2 doM i)isposiões Trailsitorias da mesma ri, resolve abrr limo credito supplementar de cento e Cinco contos
(,itedtn e 1:01 III ii ql.'.dhentos e oitenta e •c}ois réis .
(115. 105 :0t31 582) á verba Ob'as Publicas.

1

1 aa
da. Prcfcitura Municipal de Curityba, Caital io Estado (1(1 P010115, em 31 de Janeiro de 1923.
J. MOREIRA GARCEZ

Palaeio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, 'em 31, de Janeiro de 1923 -

J. MOREIRA GAR'OEZ

DECRETO N° à2
O Prefeito Municipal 'de Curityba, Capital do Estado do Paraná, tendo em vista a insufficiencia da verba
consignada n § 28 do art. 2 0 da Lei orçamentara do exer-

1

1
(3,3

lal ivame•te o cargo de Inspector de Rendas, nos termos
da Lei li. 601 de 12 de Dezembro de 1921.
Pcmcia da Prefetura. Municipal - de Curityba, Capital cio EsI ,lc do Paraná, em 2 de Janeiro de 1922.

• ACTOS

J. MOREIRA GARCEZ
5

ACTO N01
O Prefeito Mmiicipal de Cii'ityba, Capital do Estado
do Paianá, nomeia o Sr. Benigno Lima Jwiior, actua[
(cntadcr da Directora do Thesomo e Contabilidade para
exercer o cargo de Director Contador da Directoria d
Contabilidade e Thesouro, nos termos da Dein. 601 de
12 cIo Dezembro de 1921
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em .2 de Janeiro de 1922.
J. MO1EIRA. GÀRCEZ

ACTO N° 2
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estaio

CIO Paraná, nomeia o Sr. Antonio de Barros, actual Di-

rector Tl.u'soureii:o da Directoria do Tliesouro e Contábi-'
lidada para exercer o cargo de Thesoureiro da Directoria
de (entabilidade e Thèsouro, nos termos da Lei li. 601 de
12 de Dezembro de 1921.
Palacio cia Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná em 2 de Janeiro de 1922.
J.MOREIRA GARCEZ

ACTON. 3
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, nomeia o Sur. Carlos Antonio de Asevedo,
actual Fiscal Geraldo Quadro Urbano, para exercer eumu-

ACTO N° 4.
0 Pra reto Mclnicil)aI, cia Curityba, Capital do Estado
cic Paraná, nome:a. o Sur. Dr.. Pauio Costar.ci, actuat
advogado cio Mu:::icipio para exer-rer o cargo de Procuratini' i'sa1, 11(s termos d. Lei 110 601 de 12 de Dezembro

de 1i

Pcmcia da Prefeitura Municipal de Curityba, Capit:n da Fsa.lo do Paraná, em 2 de Janeiro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO No 5
O Prefeito Miiii i(lpal cia Curityba,• Capital do Estado
do l'ai'aiiá. nomeia o Snr. José Veechione, para exercer
o cargo 1: Auxiliar cio E:cearregado .do Deposito de Innos termos da Lei li. 601 de 12 . de Dezenihr,
tIc 1U21
Pa]aej d i Pi c'feitura• Municipal de Curityba, Capital
2 cia Janeiro de 1.922

tia Etcnio do Paraná em

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO; N° 6
Piei eito 1 'iieipal de Curityba, Capital -do Estado
do, Pc i',i iiá. usando tias attriiiuicões de seu cargo, nomeia o
ni'. lIent'qut •ioitve, Para exercer o cargo de Fiscal de
Boiu1 5 'hIeplions p
arcelo.:do os vencimentos de trezentos e (medita uni rtis 111.eflsaes
Palariu Ia Prefeitura Municipal cio Curityba, Ca p ital do Estaio tio Larauij. em 2 tia Janeiro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

-
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ACTO No 7

ACTO N° 11

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital cio Estado
do Paraná., rerrive -exonerar, a pedido, o Snr. Feliciano
Ribeiro, do cargo de Arlmhiistrador do Matadouro.

() Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, tendo em vista, a commuaicaço constante do
ou ida n° 51 de hoje datado, feita pelo Snr. En.genheirt)
Dirertor Geral, resolve exonerar o Snr. Carlos Coelho
.lun ar do cargo de Desenhista. 'da Directoria. Geral.
Palario da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado cio l'araná,.ein S de Abril de 1922

Paiacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de Janeiro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO No.

-.

J MOREIRA GARCEZ

O Prefeito Municipal. de Curityba, Capital do Estado
da Paraná, nomeia o Agronomo Avelino Ribeiro, para
exercer o cargo de Administrador do Matadouro, percebendo os vencimentos marcados em Lei.

ACTO No 12
Curityba, Capital do Estado
0 Pirfeito de
Mt:icial
do laraná, resolve nomear para exercer o cargo de De
iiliiista da Directoria, Geral, o Snr . .João Americo da
OU vcira, perchendo es vencimentos marcados em Lei.
1.'alae10 da Prefeitura Munic.pal de Curityba, Capital do Esa(lr cio Paraná, em 8 de Abril de 1922.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de Janeiro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 9

J. MOREIRA G-ARCEZ

O Prefeito Muuicipal de Curityba, Capital do Esi:ado do Paraná, attendenclo ao requerido pelo Snr. Oscar
Ferreira dos Santos, resolve exoneral-o do cargo de 20
Official da Seretaria da Prefeitura.
Palcio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, er 31 de Janeiro de 1922.

ACTO No 13
O Prefeito Municipal de Curityba. Capital •do Êstado
do Paraná, ai tende.clo ao requerido pelo Snr. . Engenheiro
Civil Antonio cloaquini de liveira Fortes, resolve exoneral-o, a pedido, do cargo de Engenheiro Ajudante cia
])ireeforia Geral.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital cio Estado do Paraná, em 24 de Abril de 1.922.

.4

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO No 10

J. MOREIRA GARCEZ

O Prefeit 0 Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve nomear o Sir. Jotto Casadio de Riolo,
Para exercer o cargo de inspector de Jardins e Praas, percebendo os vencimentos marcados em Lei.

ACTO N°14

ia
de Curityba, Capital.
Palacio d a. Prefeitura Munpat
do Estado do Paraná, em li de Fevereiro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

-

1

() Piefeifo Municipal de Curityba, Capital do jEsta( lo do l'araiiá, resolve exonerar, a pedido, o S:ur. Henrique
joitre, do cargo de Fiscal cia Bods e Telephones.
Palario da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de Abril de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

--
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ACTO N 18

ACTO N° 15

() Prefeito \Iunieipal de Crityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve nomear para exercer interinamente as
fmeã s (te (uarcia Fisai, o Snr.. Alderico ()ordeiro Netto, i(eV(eh('fldO OS vencimentos mareados em Lei

O Prefeito Muiddpal de Ccu'ityba, Capital do Estado
do Paraná,, usando das at:tribuieõesde seu cargo, nomeia
o Sar. Humberto lv1u1nhoz da Rocha, para exercer o cargo
de Fiscal de l3on.ds, percebendo os vencimentos de trezentos mil réis mensees.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de Maio de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO No 16
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital. do Estado
do Paraná, resolve designar para fazerem parte da banca
examinadora para o concurso de guardas municipaes, a se realizar no dia 22 do corrente, no edificio do Gynnasio
Paranaense e Escola Normal, os seguintes funociona.rios:
Benigno Lima Junior, Director Contador, Carlos Antonio
çie Asevedo, inspector de Rendas e Fiscal Geral, e Urbano
Graci Filho. Fiscal Geral do Rodo.

lilaei J (ia Prefeitura, Municipal de Curityba, Capital da Estado (10 Paraná, em 29 de Maio de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

.1

ACTO N° 19
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve nomear para exercer interinamente as
fi:.ceu5es de G narda Fiscal, o Snr. Gumercindo 'de Ohveira (odoy, percebendo OS vencimentos marcados em Lei.
Palacio (ia Prefeitura Municiial de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Maio de 0.922
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 20
Preft:to Miuneipal de Curityba, Capital do Estado
do I'araiiui, resolve nomear para exercer interinamente as
fiiucs de Cuar(la Fiscal, o Snr. Manoel Taborda Ribas
]O'(,ehPfldO os vencimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curity.ba, Capital
cio Estado do Paraiá, eu 20 de Maio de 1922.
J. MOREIRA GARCZ
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Palaeio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estudo do Paraná. em 2 'de Junho de 1922.
J. MOREIRA G-AR'CEZ

ACTO! No 11
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Esta'dr)
do Pananá, resolve demittir a bem da moralidade' do "rviço de Fiscali7ac5o, o Guarda Fiscal Ivo Fagundes dos
Reis.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 ,2 de Maio de 1922J. MpREIRA GARCEZ

ACTO No 21
.() Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resídve exonerar. a pedido, o Snr. Alderico
tiriru Xctto, do cargo de Guarda Fiscal.
1

-.

Pulario da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 3 de Junho de 1922.
3. MOREIRA GARCEZ

-

-- 70 --

Palacio da Piefciturr Municipal de Curityba, Capit:d
do Estado do Paraná, cm 3 de Julho de 1922.

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do stado
do Paraná, resolve nomear para exercer internamente as
:fuHcçiies de Guarda Fiscal, o Snr. Leoni.clas Cordeiro,
percebendo os vencimentos marcados em Lei.

3'. MOREIRA GARCEZ

Pa].acio cia Pefeitiíra Municipal de Curityba, Capital
do Eado do Paraná, em 10 de Junho —de 1922.

ACTO N° 25

J. MOREIRA GARCEZ

O Prefeito Municipal de Cu ritYba , Capital do dsta10
do Paraná, resolVe nomear para exercer interinamente as
funções de Guarda Ficai, o Sur. Francisco Grande, perLei.
cebendo os vencimentos marcados em Lei.

ACTO N° 23

Pai acio da Prefeitura Muuicipal de Curityba, Capit
cio Estado do Paraná, em 6 de Julho de 119991

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, ao ter conhecimento do fal]eeiauento do venerando Paranaense Senador Dr. Francisco Xavier da Silva, t:oinai'do na mais alta consideracão os relevantes serviços que o ilicistre morto prestoc ao Estado e a este Municipio, resolve, corno demonstração de profundo pezar
e, em homenagem ao devotado patricio, suspender por 3
dias o expediente desta Prefeitura, e determina que dciiante 8 dias seja hasteada. a bandeira Nacional, em funemi, .,:o eciificio do Paço Municipal.

3'. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 26
O Prefito Municipal de Curityba, Capital do stado
cio Para'iá, rcsa1ve exonerar o Snr. Julio Rornaniski cio
c. II'°I de ellauffeur.
Palarju cia Prefeitura Municipal de Curityba, Capiai
do Estado do Paraná, em 12 de Julho de 1922.

Palacio da Prefeitura. Municipal de Curityba, Capital
dci Estado do Paraná. n 12 de Junho de 1922.

J. MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 27

1

O Prefeito Monieipai de Curityba, Capita] do Estado
do Paraná., tendo em consideração os bons serviços que o
Sue. Pharrnaceutico Edgard Stellfeid prestou ao Muinicipio, no •cxercieio dos cargos de Camarista, e de Prefeito
Miniicipal, resolve, corno demonsiracão de p.ezar pelo foiecimdnto de tão prestante eonterraneo oecorrido hoje,
nesta Cidade, suspender o expediente desta Prefeitura e
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determina que durante tres dias seja lPasteada, •a bandeira
cio Estado, em funeral, no edificio do Paço Municipal.

ACTO; No 22

ACTO No 24

--

.1.

O I'i'(feito L\iunic:pal de Curityba, Capital do st.ad)
do Paianá, resolve nomear o Snr.. Olympio Gomes do
VaIR, pai exercer o cargo de chauffcur, percebendo os
vcneiiciitos mareados em Lei.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
d 0 Estado cio lutaná, em 12 de .Julho de 1922.
3. MOREIRA GARCEZ
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-- 72 -ACTO N° 28
O Prefeito Municipal de Curit.yba, Capital do E.stad
do Paraná, usando das attribuicões de seu cargo, concedE
ao 2 1; Offic.i.a da Procuradoria Fiscal. Sni , . Manoel Va
Lobo, dois mezes de licença, para trata-manto de sua saude,
na forma do Regulamento. -em vigor.
Pa.acio da'Prefeitura Mu'n'icipal de Curityba, Capita]
d 0 Estado do Praiuí, em 14 de Agosto de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 29
O Prefeito Municipal de Cu:rityba, Capital do Estada
cio Paraná, .iesoive prcmover Continuo, -o -actual Servente do Secretaria da Prefeitura, Snr. Olivio Pereira de
Andrade, percebendo os veneimen'tos marcados em Lei.
Paacio cia Prefeitura Municipal •de Curityba, Capit;d
do Estado -cio Paraná. Q,ii 6 cia Setembro de 1922,
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N o 30
O Prefeito Muni(-ipal de Curityba. Capital do Estada
do I> araiá, resolve promover a 2 0 Official da Secretaria
a Prefeitora, o actual Auxiliar de 2° classe da Inspecto
ria de linpeza Publica, e Particular, Snr. Manoel Teixei.'a
Machado, percebendo os vencimentos marcados em Lei.
Paaeio da Prefeitura Municipal de Curityba., Capital
do Estado do laranú, em 6 de Setembro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 31
O Prefeito Municipal de Curit yba. Capital cio Etado
do I'araná, re'nl.ve nomear o Snr. Godofredo R. de As-

ço, para -exercer as fmicçes •de Guarda Fiscal, perido os vencimentos marcados em Lei.
Palacio da Prefeitura i\Punicipal de Curityba, Capital
stado do Paraná, em 6 de Setembro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N 32
O Freíefto Municipal de Curityba, Capital cio Estado
'araiii, resolve effectiar Cm seu cargo o actual (luariscal Municipal intriao, Sr. Gumerciado de Ohveiodoy.
Palaeio. da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
stado -cio Paraná, cm 6 de S-rtenibro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 33
() PrfCito Mcinieipal de Curityba, Capital do Estado
Paraná, resolve promovei' a Guarda de r classe, o
ai ( uarda Fi-ca.] Manicipal de 2 classe, Snr. Luthe[es Ferreiro .da Costa, percebendo os vencimentos mar,; elo Lei.
Pa]aeio cio Prefeitura Municipal de Curityba., Capital
il do Poraná, em 6 de Setembro de 1.922.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 34
O l'i'e frito Municipal de Cwityba, Capital do Estarlo
Paraná, resolve pr-omO'er a Guarda- -de ]1' classe, o
'ai (lua edo liscal Municipal de 2° classe, Sair. liermi5 'lia y tião (emaudiilli, percebendo os vencimentos mar>s em Lei
Palaoio da l'relciata Municipal de Curi .tyba, Capital
1v Estado do l'araud, em 6 -de Setembro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

II

1

--

ACTO N 35
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, resolve effectivar em seu cargo, o actual Guarda Fiscal Muieipai interino, Snr. Leonidas Oor.deiro
Palacio da Prefeitura Municipal de Curtyba, Capital.
do Estado do Paraná, em 6 de Setembro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO l No 36

ACTO N° 39
EI t

O Substituto em exercicio do Pref&.to Municipal cio
Curityha Capital cio Estado do Paran, usando das attrihuiãs de seu' cargo, concede ao Administrador do
.Cemiterio Municipal, Siir. A.ninio de Soua Amedo,
90 «as de licença para tratamento de sa saude, na forma do Rcgu'lamento em vigor.
Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
Palacio
do Estado do' Paraiiá, em 30 de Setembro de 1922.
JOÃO ANTONIO XAVIER

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estad'
cio Paraná, resolve effectivar em seu cargo, o actual Guarda Fiscal, Municipal interino, Sur. Ildefonso Peunaforte
Marques.
Palacio da. Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em o de Setembro de 1922.
J. MOREIRA GARCE.z

ACTO N° 37 O Prefeito Mïnftipal de Curityba, Capital !do Estado
do Paraná, resolve effectivar em seu cargo, o actual Guarda Fiscal Municiai interino, Sur. Francisco Grande.

1.)

ACTO N o 40
O Substituto em excicicio do Prefeito Municipal de
Curit.yba, Capital do Estado do Paraná, usando das attribuç&es de seu qargo, resolve nomear 'para interinamente substituir o Adcnnistrador do Cemiterio Municpal,
Snr. Antonio de 'Souza Azevedo, o cidadão Heitor ci
Souza Azevedo, percebendo a gratificação cio funceionario
a quem substitue.
Palacio da. Preíeitura Municipal de Curityba, Capital
da Estado cio, Paraná, em 30 de Setembro de 1922.
JOÃO ANTpNIO XAVIER

Pala(io da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado de 1 'araná, cin (i de Setembro de 1922.
J. MOREIRA. GARCEZ

ACTO N° 41

ACTO IN'-;i38
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Pa'aná, rôlve effertiva:r eu seu ergo, o actual Guar(la Fiscal Munici p al interino, Snr. Manuel Taborda Ilibas.
Pala,c:io da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
lo Estalo do' Paraná, eh 6 de Setembro d.e 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

O Su1tituto em exercicio do Prefeito Municipal de
Curityba, Capital dó Estado do Parciá, resolve exonerar,
a pedido, o 'Snr. Gabriel Ayres do NasuimentO, do cargo
de Guarda Fiscal.
Palacio da Prefeitura Municipal de . Curityba., Capital
cio Estado cioPa.raiA, em 6 de Outubro de 1922.
'

JOÃO ANTONIO XAVIER
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ACTO No 42

_L

O valor- da ova]icõo será et.erm'inado tendo em
vista a realização da oeraço eai moeda d ' Paiz ou em
titulos rio Municipio, reudo que neste caso a commisso
designará o tvpo 1' juro da eniissi em que se basear O
Se--1 calculo.
'

O Prefeito Municipal de Carityba, Capital do Estado
do Paranh, r.eoolv nomear o 'Snr. Alvaro Costa para exr(:er as foucções de Guarda Fiscal. percebendo , os ve.nmontas niarcados em Lei

Palarfo cia Prefeitura Municipui de Curityba, Capital

d0 Estado do Paraná, erti 23 de Outubro de 1922.

Pilacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
cio Estado do Paraná, em 14 d.e Outubro de 1922.

J. MOREIRA GARCE2

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 45

ACTO No 43

• O Prefeito Municipal de Curitya, Capital do Estado
Paraná, resolve nomear para exercer. intor.inaume:ite
as funoções de Guarda Fiscal, o Snr. Mano Lbanio Guiina rõ es, per.'chencio os vcn•cm e.íitos marcados em Lei..

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve nomear para exercer as funcções de
Auxiliai' de 2° classe (Ia insuectorja, de Limpeza Publica
e Particular , o Snr. Fioravarite Gai:'cez Marques, percebeu do os vencimentos marcados em'Lei

do

Paiac,fo cia Prefeitura Municipal de Curityha, Capital.

do Estadls do Paraná. em' 24 de Outubro de 1922

Palaeo da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado d 3 Paraná, em 17 de Outubro de 1922.

J. MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N 46
ACTO N° 44
O Prefeito i\iunicip.al de Curityba, Capital do Estado
do Param, nõo se conformando com o valor que a The
oiitli l3razil.iaj Railwas Conipany Ltd . pretende estabelecer para os servicos de luz, forca e bonds eiectrico's
e todos os demais boas que a mesma possue neste Estado,
e no intuito de poder esta Prefeitura estudar as bases em
que convirá se utilizar do disposto na Lei ii. 591 de 22
de Abril de 1921, resolve nomear os Snrs. Egeuheiros
('.ivs Dr.. Arthur Martins F'an'co, Affonso Augusto Peixeira de Freitas e João Raymu!ndo Pa. Filho, para em
com.ni.issíio. procederem á avaiiac5o dos referidos servios e bens, compreh.endendo privilegios, materia'es fixo e
rodante, urina geradora, com todos os pertences, almoxarifado com o respectivo stock, preclios, terrenos e bemfeitorias, tudo enifim que pertencer á aliudida Companhia.

O Prefeito Municipal de Cunityba, Capital do Estado

do Paranó, en rcforinidade com as disposições legars em
((fl VO-tllVi'

1(

organizai.' as ( ,,om.missões que deverão proce-

110 1(I11('01ii('flt) (lOS impostos e taxas Miiniipaes para
o 'xerí III) de 11)23. fazendo para iso as seguintes dsigo (1051 s

( 'c Oh hIuaeiu ' Oft

i'/,l(tç

do '

Urbano

Cai-lo,; Antn o d Aseve:lo, .1 cdío Oct:a y jaj Pichejli
e lr: gim Linia .l1hhhi(lr.
C

,

OMM( ? - ui e ()1 17eiae. (10 R0SU

[rl'-hno ('1'aeia Fi 110
'/ ' (ld,'(

na

Si]fi'c-1, d

vtuui'a Pei.osa

(/I' Libo)e:a J'Irt?e olor :

lei iciano ('orreia (lo Freitas .Ini inr, .Mlanoel Teixci-

\10-lhlnlo

e lili'ido da Cosia CalrMI

78
Imposto de
de Publicidade:
Artor Ribeiro de Macedo, JoSe. Amerieo de Oliveira
e Oieg.ario Ribas Marcondesde ca4a.nve9210 e imvostos de guias sem pas'se'io, casa
sem platibanda e frentes não edificadas e owtras:

Taxa

Dr. Adriano G. G'oulin, Arthur Marques da Silva,
Jereraias Pi:-estes Branco e Bernardino Cunha.
Os serviços de lançamento e respectiva escripturação
serão iniciados a 10 do corrente e deverão estar concluidos
até o dia 15 de Janeiro do mino proximo vindouro, deveu..
do as c•ommissães observar fielmente as pr•escripçõe.s legaes em vigor, attinentes ao 'crterio a ser adoptado na
execução desses trabalhos.
Essas eommissões perceberão as porcentagens estabelecidas em Lei e os r .espoctivos servicos deverão ser feitos
sem prejuizo do expediente normal da Prefeitura.
Palaaio da. Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
cio Estado cio Paraná, em 4 de Novembro de 1922.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N° 47
O Prefeito i\I.uriieipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, concede, aia forma do Regulamento em vigor;
ao auxiliar de 2' classe da Inspectoria de Limpeza Publica
e Particular, Fioravante Gareez Marques, 60 dias de licença para tratamento de soa saude conforme attestaclo medico que exiiJbio.
Palaco da Prefeitura Municipal de Cuvityha. Capital. do Estado do Paraná., em 26 de Dezembro de 1922.
--

J.

MOREIRA G-ARCEZ

InDieE
ME

LEIS DE 1922.
f)h o denominação de rua Dr. Ondido de Leão á. rua Alegre ......

3

E 1 N. (504 - Autoriza a abertura do credito extiaordn.iario de Õ:000$000 para atender
ao pagamento de placas pala alatricola de v.eiiicuios d numeração de
jazigos

3

L'E[ IN. 605 - Autoriza a crear os cargos de Auxiliares da Directoria. de Obras Viação,
da Procuradoria Fieai e da Directoria
.....
de ilygient . . .

4

LEI N . 603

LEI N. 606 - 1)5 a denom inaciio de rua Senador
Xavier da Silva á rua itararé e de
da fli iver1ade á ti,.avessa. com1preliendida entre.' a rua Riachueflo e
praga Santos Aricirade .....
LEI N. 607

Autoriza o ewicellamento do impos(te alça 1 iici ii o (levid o pela South Eras ii ia ii Ra ilwavz Compa ny e a isenção
li iin )osto ao Dr. (iodofredo Lei eubergei.............
to

LEI . N 608 _.. Orca a receita e fixa a c1epesa para
o exeicicio de 1923 ........

.

6

.1I

-.

RESOLUÇÕES DE 1922
RE, SOLFÇO N. 32 - Autoriza a permissão á •Sociedacie Ahonvina,
Oil "Standard
Company of J3rasii" para instailar reservatorios subterraneos para distribuição de
gazolina .
. . . .
. .
. . .

t

DECRETO N. 7 - Abre o credito supp]ementar de
200:000$000 á verba Obras Publicas . 60
Altera o horario do expediente
DECRETO N. 8
da Prefeitura . . . . . .
. . . . .

IESOLUÇ\O N. 35 - Autoriza a approvação de
projectos para a construeç5o de pre'dios
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GO

1)ECRE tI1O: N. 9 - Proroga o praso para cobrança
de impostos ......... . 60

RESOLUÇÃo

N. 36 - Autoriza a isenção de impostos a humberto Carnasciali ou á firma que organizar . . . , . ........5

DECRETO N. 10 - Determina as epocas de cobrança de impostos no ecercicio de 1.923 .. 61
RECHETO N. ii - Abre OS ereclitos supplementa
r de 1°84$837 e 1;-):292$320 ás verbas
"Matadouro" e 'Conservaç5o de Jardins
.
.
e 'Praas". :res.peet i'vameitte

RESOLUÇÃO N. .37 - Autoriza, a isenção de inipos-

tos para a fabrica de espelhos de Alfredo Acilio
........... . .

DECRETO N. 2
Abre o credito extraordinario de
1:708$300 para pagamento de indemniao operario José Ajives do Nascimento e custas do respectivos processo 58

58

DECRETO N. 6 - Abm o credito extraordinio de
5 :000000 para pagamento de placas para matricula de vehiculos e numcação
, ,
,
de jazigos ......., L

RJO1iÇA() N. 34
Autoriza o caneeliamerito do
debito de Anuiba]. Pires, Aiuiibal Pires
Coinp. e de Pedro Falce. •. . .
. .

.F)ECBETO) N. 1 - Abre o credito extraordiva.rjo' de
I.:000$000 para pagamento da indemnização a Francisco Antonio da Costa Nogueira .
....... .
...

DECRETO N.. 3 - Abre o cerdito extraordinario de
4 :1L$650 para pagamento ao Fiscal de
l3ondes..............
DECRETO N. 4 - Proroga o prazo paa cobrapoa
de impostos . . . . . . .......

DECRETO N. 5 - Abre o credito ex,traordinario de
50:000$000 para acquisição do predio n.
105 da rua Commendador Araujo . . . 59

RESOLUÇO N. 33 _Autorza o canceilamento dos
laname)1tos feitos em virtude do disicsto no art . 21 cia Lei ii. 469 de 1.916
e a restituição do imposto sobre Casas
sem platibanda e Guias sem ])asseio. . 53

DECRETOS DE 1922

ITT

ti

62

DECRETO N. 12
Abre o credito supplementar de
4:5M$570 á verba "Evcntnaes" . . . . 62
DECRETO N. 1.3 - Abre o credito suppiementar
de 1.05 :081.382 á verba, "Obras Pnblj......
. . . .
cas" . ...

63

ACTOS DE 1922
ACTO N. 1 - Nomeia 13enigo Lima Junior para o
cargo de Director de Contabilidade e
Thsouro ...............

64

- -

iv ACTO X. - Nomeia Antonio de Barros para 'o :cargo de Thescnreiro cia Directoria de Contabilidadc e •Thesoiir.o . . . .
.
li

AUTO N. '3 Nomeia 'Carlos Antonio de Asevo
para exercer cutriu]ativarnente o cargo de
Inspector de Rendas ............. 64
\(, p') N . 4
'Nomeia o 'Dr. Paulo Costard para o
cargo de Prõenrador Fiscal. ..... 65
ACTO 'N. i - 'Nomeia José Veechione para o cargo
de Auxilir'do Encarregado do De'posi•
•)to de Iiflaimaveis.......

Íy
-

ACTO N. 8 Nomeia o Agronomo Avelino Ribeiro
para o cargo de Administrador do Matadouro . ..

66

66

ACTO N. 9 - Exone.r 7 a pedido, Ciscar Ferre'ira dos
Santos do cargo de' 2 officiaft da Secretaria ............
66
AUTO X. iO - Nomeia J4to Casad;io de Riolo para
o cargo de Inspector de Jardias e Praças

66

ACTO N. 11 - Exonera Carlos Coelho Junior do cargo de Desenlusta da. 'Directoria. Ge'ai

67

ACTO N. 1.2 Nomeia João Ainerico de Oliveira
pala o cargo de Desenhista da Directoria Geral ...............
ACTO N. 13 - Exonera, 'a, pedi.do o Engenheiro Civil Antonio J oaqiiim de Oliveira Portes
do cargo de EBgeluh!eiro Ajudante

OS

AC() N. 16 I)esigria para fazerem parte da banca examinadora para o concurso de'uardas Fiscaes, Benigno Lima Junio, Carlos Antonio de A',ev pdo e Urbano Gracia.
Pilho ...............

68

A ('TO N. 17 - D .m it.te l.vo Fagu nde dos Reis cio
cargo de Guarda Fiscal . . .....

68

Nomeia intcrinanieut.e A.ld.erico Corcieiro Nett.o para o
cargo -de Guarda
Fiscal ..............

69

ACTO N. 1.9 - Nomeia interinamente Gumercindo
de Oliveira Gocioy para o cargo de Guada 'Fiscal . ,......

69

ACTO N. 20 - NoniCia in.terinumen1 Manoel Taborda. Ribas para o cargo de. Guarda Fiscal

69

ACTO X. 21. - Exonera, a 'pedido, Alcleiic,o Cordeiro
Netto do cargo de Guarda Fiscal

69

ACTO N. 22 — Nomeia in ter inam.ente Leonidas Cordeiro para o cargo de Guarda Fiscal -.

70

ACTO N. 23 -- Suspende o expediente e estal)clece
luto pelo fa.lieciniento cio Senador Francico Xavier 'da Silva ........

70

ACTO N 24
Suspende c, , expediente e estabelece
luto pelo fallecinient;o do Pha'maeeu
co Edga.rd Stellel ........•

70

ACTO N. 25 _L Nioneja. ijtei'inamen'f€ Francisco
Grande para o cargo de Guarda Fiscal

71

ACTO N. 26 - Exonera Julio Romaniski 'do cargo
'de c]iaiffeur.........

71

ACT N. 18

65

ACTO N. 6 - Nomeia. Henrique -louve para o cargo
de Fiscal de Bonds e Tele.piiones
'65
co N. .7 - Exonera., a pedido, Feliciano Ribeiro
•
do cargo de Administrador do Matadouro

ACTO N. 1 - Nomeia Humberto 1\Iunhoz cia. •Rocha
para o cargo de Pise a] de Bondes.

67
4'.
67

ACTO N. 14
Exonera, a podido Henrique Jouve
do caro de Fiscal de 'Bondes e Pelephones.
.
.
.
.
.
67

ACTO N. 27 - Nomeia Olvnpio Gomes do Vaile para ' car@ de 'caufFeur ......71
'
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ACTO N. 2 _'Concede 2 niezes deliceiça a Manoel
Vaz Lobo, 20 official da Procuradoria
Fiscal ............72
ACTO. N. 29 - Promove a Continuo Oivib Pereira
de Andrade . ............

7

ACTO N. 30 - Promove Manoel Teixeira Nachado j.
20 Official da. Secretaria...... .

72

ÁCTON. 3.1

o

NomeÍa. Godofreclo R. de Asumpcão
para o cargo de Guarda. Fiscal.....72

ACTO N. 33 ...._.PromoveFerreira
Lul:licgardes
da
Costa, a. Guarda F'ucal de 1° classe.
. 73
ACTO N. 34 _Promove Herminio Sebastião Comanduili. a Guarda FiscaI de 1" classe . .. 73
Effeet.:iva Leoni.das Cordeiro no cargo de Guarda Fiscal . . . . .....74

ACTO N. 36 - Efkcti.va ildefonso Pennaforte Marques no cargo de Guarda Fiscal.

74

ACTO N. 37 -- Eftct.iva. Francisco Grande no car.
.
go de Guarda Fiscal.
...
. 74
ACTO N . 3$ - Effectiva Manoel, Taborda Ribas no
ergo de Guarda Fiscal ........ 74
ACTO N. 39 —Concede a Abtonio de Souza Azevedo, Achninistrador do Cemiterio. 90 dias
de licença ........ . .....75'
ACTO N. 40 - Nomeia Heitor de Souza Azevedo
para interinameste' substituir o .AU1)) mistrador do Ceniiterio , ......... .

75.

ACTO N. 41 - Exunera, a pedido, Gabriel Ayres do
Nascimento do -cargo de Guarda Fiscal 75
ACTO N. 42 - Nneia Alvaro Costa para o cargo
de Guarda Fiie.1
....... . . . 76

ACTO N. 44 -- Nomeia urna comui.sso para preceder a avaliação dos bens pertenent@
Soutli Rrasilian Railways Companv.

76

ACTO N. 4 - Nomeia Ma;rio Libanio Guimares
para, o cargo de Guarda Fiscal. -

77

ACTO N. 46
Organiza cominissões j)ara procedevem aos lança tuentos de impostos para o
cxercicio de .1.923 ..........
77
ACTO N . 47 - Concede a Fioravante Garcez Marques, Auxiliar de 2 classe da Inspectoria
de Limpeza
Publica e Particular, 60
dias de licença ............ 78

ÁCTO N. 32
Effeetiva Giimercindo de IGIliveira,
Godoy no cargo de Guarda, Fiscal .. .. 73

ÂCTO N. 3

ACTO N. 43
Nomeia Fioravant Garce Marques
para e cargo de A.nxili.a.r de 2 ela«" ela
JInpectoria de Limpeza Publica e Partilar ......... .......
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Leis de 1923
LEI N. 609
O Prefeito Municipal de Curityha, Capital d - Esiai
do Paraná, faz saber que •a Camara Municipal deerti
e eu sanceiono a seguinte Lei:
Art. .1.o - A. praça da Republica passa a ienomiur•
se praça Ruy Barbosa.
Art. 2.o -.Revogam-se as disposições em contra-z.-.'r.
IN

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitya, Cap
do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1923.
J. MOREIRA G RCEZ.

Publicada na Secretaria •da Prefeitura Municipal
Curityba,, Capital do Estado do Paraná, em 2 de N
de 1923.
Claro Cordeiro - Secretario

LEI N. 610
O Prefeito Muniçipal de Curit.yha, Capital cio Esta 1
do Paraná, faz saber que a Camara Muniipa decret
e eu saneciono a seguiiite Lei:
Art. i.o - Fica o Prefeito autorizado a d 3erJtar
desapropriaçes que se fizérem necessarias para o alarga.
mento do,trecho da rua 15 de Novembro, compce.hendiL
entre a alameda Dr. Muriey e avenida Luiz Xa ier,

ço
—4--

T..E1 N. 612

2.o Para attender ás despesas dessas desapropriações, o Poder Executivo poderá abrir os necessarios
creditos.
Art.. 3.o - Revogam-se as disposições em contrario.
Art.

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu, sancciono a seguinte Lei:

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1923.

4,.

J. MOREIRA GARCEZ.
• Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio
de 1923.
Claro Cordeiro - Secretario.
LEI N. 611
• O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu saceiono a seguinte Lei:
Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a supprimir os cargos de 2 Guardas Fiscoes montados, arcando
o cargo de auxiliar da Fiscalização do Rocio.
Art. 2.o - Os vencimentos desse auxiliar serão de
3:000$000 e mais 600$000 para locomoção.
Art. 3.o - No caso de, no corrente exercicio, ser utilizado do disposto no art. 1.o, os vencimentos locomoção
do auxiliar serão pagos com o saldo d'ahi resultante para
a verba consignada na alinea b do § 11.o do art. 2.o da Lei
orçamentaria vigente.
Art. 4.o - Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná. em 2 de Maio de 1923.
J. MOREIRA GARCEZ.
Publieada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maiu
de 1923.
Claro Cordeiro - Secretario.

1

t",

Art.- unico. — Fica concedida a Reo Bennett, ou á
empreza que organizar, a licença a que se refere o art. 2.c
da Lei n. 346, de 25 de Novembro de 1912; revogadas as
disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba., Capital
do Estado do Paraná, m 4 de Maio de 1923.
J. MOREIRA GARCEZ.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
.Çjuiityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de Maio
de 1923.
Claro Cordeiro - Secretario.

I.4B1 N. 613
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu saucciono a seguinte Lei:
Art, 1.0 -- Fica o Poder Executivo autorizado a tiLgmentar os vencimentos dos funecionarios municipaeS, devendo esse augmento obedecer ao estatuído na Lei Estadoai n. 2177, de 2 de Março de 1923.
Art. 2.o — A presente Lei só entrará em vigor quando a situação financeira do Municipio o permittir.
Art. 3.o - Para a execução desta Lei fica o Poder
Executivo autorizado a abrir os necessarios creditos.
Art. • 4.o - Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do p araná, em 4 de Maio de 1923J. MOREIRA GARGEZ.

1
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p b1 : da na Secretaria da Prefeitura Municipal de
.'urityba Capital do Estado do Paraná, em 4 de Maio
F23.
Claro Cordeiro - Secretario

Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir o credito extraordinario de 7:500$000 para attender,
no corrente exercicio, ao pagamento das subvenções das Faculdades 'de Direito, de Engenharia e de Medicina, e que
deixaram de figurar na Lei orçamentaria vigente.
Art. 2.o - Para .attender ao pagamento das pore.eutageiis devidas 'á T.hesouraiia e á Procuradoria Fiscal, cor8.o
ficientes as respectivas dotações consignadas nos §
e 9.o do artigo 2.o da Lei orçamentaria do mesmo
phs 8.o e 9.o do artigo 2.o da Lei orçamenaria do mesmo
exercicio, fica o Poder Executivo aut orizado a abrir os necessarios creditos.
Art. 3.o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
os uéce.ssarios creditos para, effetuar as restituições a quo
se refere a Resolução n. 33 de 4 de Maio de 1922 e a qw
tiverem direito os proprietarios que, no exercicio de 1.92,
construiram platibandas ou passeios nas suas propriedades.
Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrario.

LEI N. 614
C P,-efeito Municipal de Curityba, Capital do Estao
l .j P: raiá, faz • saber que a Cainara Municipal deeretoa
eu sai leciono a seguinte Lei:
.Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a cc(11r a:) loverno Federal a faixa de terreno devoluto ne(•ssar:a ara a regularização da quadra em que está send
difictde cï' Hospital Militar, desde que em compensação
ao Municipio parte dos dois lotes adjacentes,
cia, eitre
n. 83 e 86, da Vilia Barão de Campinas, aforados a
.crcei)'o, e que melhor permiVta o estabeleiento de um
It)VO !argo em frente ao mesmo Hospital, tendo para as
outras faces as ruas Guten.berg, Capitão Sousa Franco e
:Lametla Dr. Vicente Machado.
Art. 2.o - No caso de não poder ser feito onecessaio eneudimento quanto á entrega ao Mmiicipio dos ref edos iots n. 83 e 8.61, o Poder Executivo poderá effectivar
a cessío de que trata a primeira parte do artigo 1.o mc••
diante, a compensação 'de 15:000$000 pagos ao Municipio.
Á -t. 3.o. - Rebgam-se as 'disposições em contrario..
lo

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de Maio de 1923.
J. MOREIRA GARCEZ.

'Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 5 de Maio
de 1923.
Claro Cordeiro - Secretario

Pd, cipd a Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
EStSe.O do Paraná, em 4 de Maio de 1923.
J. MOREIRA GA.RCEZ.

Pt b icada na Secretaria da P.refeitra Municipal de
urityia, Capital do Estado do Paraná, em 4 de Maio
1 1923.
Claro Cordeiro - Secretario
LEI N. 615
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
J,) Paa'á, faz saber que a Camara Municipal decretou
. eu s ai:.ceiono a seguinte Lei:

4

LEI N. 616
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu sancciono a seguinte Lei:
Art. unico. - Ficam isentas dos impostos municipaes, pelo prazo de 10 annos, a contar desta data, as Cora
panhias 'quç se organizarem, para a construcção de casas
em prestações e que tenham, pelo menos, 1.000:000$000
de capital; revogadas as disposições em contrario.

8 -
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Palacio da Prefeitura Municipal 'de Curityba,, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de Maio de 1923.

J.

MOREIRA GARCEZ.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Uurityba, Capital do Estado do Paraná, em 5 de Maio

(e 1923..

Claro Cordeiro - Secretario
LEI N. 617
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital doEstado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
r eu sancciono a seguinte Lei:
Art. unico. - Ao artigo unico da Lei ii. 562 de 27
e JuW0 de 1920, a ccrescente-se; não podendo fabricar
•ães durante o periodo das 6 horas da manhã de domin.•;o ás 5 horas de segunda . feira; revogadas as disposições
(m contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curity.ba., Capital.
do Estado do 'Paraná, em 7 de Maio •de 1923.
J. MOREIRA GARCEZ.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 7 de Maio
de 1923.
Claro Cordeiro - Secretario

LEI N. 618
O Prefeito Municipal ,de Curityha. Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu saneciono a seguinte LeiArt. 1 .o - Fica o Prefeito Municipal autorizado a
off'recer ao Governo Federal, um terreno situado na zona
urbana, destinado á construco da Escola 'de Artifices.

Art.. 2.o -.- No caso de não ser iniciada a construcçíc
da Escola, dentro do prazo de 2 annos, a contar da data ([erespectivo offereeimento, reverterá o terneno para o Minicipio.
Art. 3.o - Para attender 'ás despesas com a acqui'd
cão desse terreno, fica o Poder Exècutivo autorizado a
abrir os iiecessarios credites, até o maximo de 3J :000$000..
Art. 4.o ---- Revogam-se as disposições c conta'ari'.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
'do Estado do Paraná, em 7 de Maio de 1923.
J. MOREIRA GARCIZ.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal ;i
Curityba, Capital do atado do Paraná, em 7 de Meio
de 1923.
Claro Cordeiro - Secretario

LEI N. 619
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estalo
do Paraná., faz saber que a Casnara Municipal decret•n'i
e eu sancciono a seguinte Lei:
Art. 1.o - Fica isenta dos emolumentos relativos á
edificação da platibanda a Igreja da Ordem, sita á prata
Coronel Enéas.
Art. 2.o - Ficam egualrnente isentos do imposto dE
Guias sem passeio e da Taxa de calçamento os edificios
onde funceionam o Asylo S. Luiz e a Egreja S. . Francisco 'de Paula a reduzidos de 50 olo, nos 'annos de 1921 a
1.923, os mesmos im,'ostos a que está sujeito o edificio ordE
funecionou o coilegio de Sion.
Art. 3.o' - Revogam-se as disposições em contrario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi
do Estado do Paraná, em 8 de Maio 'de 1923.
J. M0RETRA GARO1Z.
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etaria, da Prefeitura Municipal dePuMiada na l eey
Cu.rty'ia,, Capital do Estado do Paraná, em 8 de Maio
de 1923.
Claro Cordeiro - Sec,retario:

Art 2.o - Revogam-se as 'disposições em contrario
'Palacjo da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 'de Outubro de 1923.
•

J. MOREIRA GARCEZ;

L

LEI N..620
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu sanccionO a seguinte Lei:

Publicada na Secretaria .da Prefeitura Municipal de
Curjtvba, Capital do Estado 'do Paraná, em 30 de Outubro
de 1923.
Claro Cordeiro - Secretario.

r

Art .- 1.0 - Fica o' Poder Executivo autorizado a 'eutra.f' em accordo com os proprietariOS de terrenos sitos á
rua Saldanha da Gama a fim de ser a mesma prolongada
até" a rua 15' de Novembro.
Art. 2.o - Fica egu'almente o Poder Eecutivo auto-'
rizado a abrir os n.eeessarioS ereditos para a execução da
presente Lei. disposições em contrario.
Art. 3.o - Revog'-S as

LEI N. 62,2
O 'Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
d.o Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu saneciono a seguinte Lei
Àrt .1.o E' cedido, gratiiit.aiuente, um terreno.uo
Cemiterjo Municipal para a construcção 'do mausoléu a
André de Barros.
§ unico. - Se o terneno de que trata o presente artigo já foi acicíujrjdo, 'fica, o Prefeito autorizado a mandar
restituir a irnportarlci,a despendida com a acquisiço d'o referido terreno.

Palacio da Prefitra Municipal de 'Curityba, Capital
do Estado do Paraná, 'cm 8 de Maio de 1923.
L MOREIRA GARCEZ.

Pulili'ca'da na Secrt'sria ' da Prefeitura Municipal de
Cu.rityba, Capital do Estado do Paraná, em 8 . de Maio
de 1923.
Claro Codeiro - Secretario

Arl . 2.o Os inijuoveis q;ie André de Barros legou
A. Santa. Casa 'de Misericoi,dio são isentos dos emolumentos
de transferencia para essa institujeSo de caridade

Art. 3.o - R'cvogam-se as disposições 'em contrario.

LEI N. 621
feito Municipal de ' dúrityba, Capital do Esfado
"
faz 'saber que a Camara Municipal decretou
do Parana,'
a seguinte Lei:
e eu saocQn.
s ruas Rételiff e Misericordia passam a
vamente, Dr. W.estphalen e André de
Ara. l.o -,(f(1 1 r'P 1I1nar.s e. resP.
Barros.

-

Palacio da Prefeitura Municipal de Ciirityba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de Outubro dê 1923.
J. MOREIRA GARCEZ.
r

Publicada na, Seenatarja da Prefeito ra Municipal de
Cnritbâ, Capital cio Estado do Paraná, em 30 de Outubro
e 1928.
Claro Cordeiro - Secretario.
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LEI N. 625

LEI N. 623

O Prefeito Municipal de Curityba, 'Capital do Estado
do Paraná, faz, saber que a Camara Municipal decretou
e eu saucciono a seguinte Lei

• O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
cio Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. Tjnico. .- Fc.a o Prefeito autorizado a mandar
pagar, pela verba "Exercicios findos", ao Porteiro da Ca piara Municipal ,Ol .egario Ayres de Arruda, os- vencimentos que deixou de receber, de 4 de Março de 1918 a 9 de
Março de 1919; revogadas as disposições em contrario.

A.rt. Unico. - Fica o Prefeito autorizado a regulamentar a Lei ii. 431 de 3 de Fevereiro de 1915, que creon
o serviço de assistencia urgente; revogadas as disposições
em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de Novembro de 1923.

P.alacio da Prefeitura Municipal de Curityb.a, Capital
cio, Estado do Paraiá, em .5 de Novembro de 1923.

J. MOREIRA GARCE.

J. MOREIRA GARCEZ.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba Capita.]. doEstacio do Paraná, em 5 de Novembrc
de 1923.
Claro Cordeiro —Secretario.

Publicada na Secretaria. da Prefeitura Municipal de
Curitba, Capital do Estado cio Paraná, em 6 de Novembro
de 1923.
Claro Cordeiro - Secretario.

Ir M

LEI N. 624
O Prefeito Municipal de Curityba., Capital do Estad
cio Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu sancciono a seguinte Lei:

LEI N° 626
1.
'..

•

Art. Unico. - Os fimccionarios rnunieipaes que conterem mais de 10 anros de effcctivo serviço, sem gozar de
licença . ou ferias regulamentares, terão direito a seis anems
de licença com os vencimentos integr.a .es ; revogadas as dis'posições em contrario.
Paiacio -da Prefeitura, Municipal de Curityba, Capital
cio Estado do Paraná, em 5 de Novembro de 192;3.
J. MOREIRA GAR-CEZ.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal dc
Curityba, Capital do Estado do Parará, em 5 -de Novembro
de 1923.
Claro Cordeiro - .Seeretario

-

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná,. faz saber que a Camara Municipal decretou e
eu saucciono a seguinte Lei:
CAPITULO 1
Receita

r

-

-

Art. 1° - A. receita do Municipio de Curityba para o
exerccio de 1924, é orçada em 1.203:500$000, e será formacia com o producto ) dos impostos, taxas e outras contribuições, arrecadados no referido exercicio sob as seguintes
rubricas:
335:000$000
§ 1° Commercio e Officinas do Quadro .
50:000$000
§ 2° Commercio e Officinas do Rocio . .
40 :000$000
....
.
Laudemios
e
emolumentos
.
§ 30

j4_..
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§ 4° Imposto supplemcntar sobre casas de
30:000$000
bebidas
§ 5° Renda dos Mercados .........6 :000$000
§ i , Renda cio Matadouro (matança e
preparo) ..........30 :000$000
§ 7° ienda para auxilio á Santa Casa de
M.isericordia .............25 :000$000
115:000$000
§ 8 0 Gado para consumo ........ .
§ 9° Aferição de pesos e medidas .....20 :000$000
........ 20-000$000
§ 10 0 Renda do Cemiterio .
§ 11 0 Fóros do Quadro Urbano ........ 15:o00$000
§ 12° Fóros do Rocio ...........12 :000$000
§ 13° Frentes não edificadas, casas sem
platibanda, etc...........15 :000$000
100:000$000
§ 14° Taxa sobre calçamento ......
20:000$W0
§ 15° Guias sem passeio . : ......
55:000$000
§ 16 0 Matricula e marcação de vehiculos
§ 17 0 Emolumentos não: incluidos no § 3 0 5:000$000
100:000$000
§ 18° Cobrança da Divida Activa
Matricula
de
conductores
de
vehiculos
0
. 19
4:000$000
e carregadores ........ . .
§ 20° Matricula de cães ..........1 :000$000
§ 21° Matricula de vaccas .......4 :000$000
§ 22 Approvaão de plantai e licenças para
5:000$000
obras
10:000$000
§ 23° Venda de terrenos ........ .
§ 24 0 Plantas e croquis fornecidos pela Directoria (eral ...........8 :000$000
§ 25 0 Multas sobre impostos ......15 :000$000
5:000$000
..
§ 26° Multas por outras infracções
2:000$000
§ 27 0 Imposto de Viação ........
§ 28 0 Taxa de limpeza particular .....75 :000$000
§ 29 0 Renda eventual ..........5 :000$000
25:000$000
§ 30° Licenças a vendedores ambulantes
20.:000$000
§ 31 0 Imposto de publicidade . . . . .
20:000$000
§ 32° Renda do Deposito de Inf]ammaveis
5:000$000
§ 33° Placas para. numeração .......
§ 34 • Fiscalização de Bonds .......5 :000$000
1:500$000
§ 35° Juros de depósitos em Bancos . .

D.pesa
Art. 2 0 - A despesa do Municipio do Curityb par
o exercicio de 1924, é fitada em 1.203 :500$000 eo 'es "rviços a cargo da Gamara Municipal e Prefeitura, de accordo com os
seguintes:
.1

.•

CÁMARA MUNICIPAL
§ 11

Secretaria

1 1° Secretario
5:100$000100 1° de accordo
Lei 11° 322 de 31-7-12 510$000 5:610$000
1 2° Secretario
1 Areliivista
10 0 1° de accordo com a
Lei no 322 de 31-7-12

4:20W00

4:

440$000 4:0$000

1 Porteiro
1 Servente
§

2:400$000
. 1 :500*000 18:550$00ó

2 Expedllento
Com esta verba

/L

3..000$000

Representações

§ 31

Com esta verba
40
§

)

Eventuaes

.

Com esta verba

4:800$W0

'.
...

.
.

4 200$000
,

o,

(

PREFEiTURA MU-NIC1PAL
§

5° Prefeitura

Subsidio ao Prefeito
Representaç

1. 203:500$000

-

1

305O00Õ

18:000$000
6:000$000 24 :000$Ø0O

—17

1 -

.
3 . 1°s. Officiaes a
12:600$000
4:200$000
. .
10°l° de accordo com a
Lei no 322 de 317-12 1 :260$000 13:860$0m

§ 6° Gabinotw do Prefeito
Gratificação a um offcial de Gabinete
1 Continuo
1 Chauffeur

600$000

•.

2:400$000
2.-400$000 5:400$000

§ 14 1 Secretaria
1 Secretario
b oj o de accordo com a
Lei u° 322 de 31-7-12

1 a)

6:240$000
6,24$000 6:864$000

3:600$000
1 2° Qffieial
1 Porteiro
2:600*000
101 0 de accordo com a
Lei n° 322 de 317-12 260$000 2:860$000

- 1

..'

3:600$0M
receita,
excepto os
5°, G°
7°, 8°, 10', 23 0, 320, 30,
7:728*000 11,328$000
84° • 35°
1 Thasoureo

0,8 1 1° sobre a

1 Chefe de Sccço
4 :800$000
101 ° de accordo coma
Lei 0 322 de 31-7-12
480$000 5:280$000

Directoria Geral
..

a) Obras e Viação

.•

7 :200*000

1 Auxiliar (premio á Faculdade
de 'Eigenh'aria)
1 Auxiliar
1 Desenhista
1 2° Official
1 30 Officiai
1 Fiscal de Obras
1 Servente

'

/

5-000$000
4:200$000
4:200$600
3 :6001$000
3 :000$000
3 :800$000
1. -.50-0$000

b) Secço de Tombaí,nento
4:800$000
1 Chefe de Secc5o
1001 de accordo com a
480$000 5 :280$000
Lei n° 322 de 31-7-12
1- 20 Official
. 100 1 0 de accordo com a
Lei n° 322. .de 31-7-12

'1

1:500*000 49:140*000

1 Engenheiro ajudanti

8 :400$000
840$000 9:240$000

90

.

Lei n° 322 de 31-7-12 1:100$000 12100*000

§ 8 1 Directoria de Contabilidade e Thesouro
1 Director Contador
b o j o de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12

330,

1 Engenheiro Drector 11:G00$000
10 0 1 0 de accordo com a

1-500$000 19:444$000

1 Servente

50,

§
d 1 ^^ ,

0

3:600$000
1 2° Officiai
1 Fãel do 'fhesoureirõ 2:400$000
0,2°1 0 sobre a receita,
60,
excepto os §
100, 23°, 32 0 ,
7-,
1 :932$0000 4:332$000
340 e 35°
1 Servente

4:200$000
1 1° Official
100 10 de accordo com a.
Lei n° 322 de 31-7-12
420$000 4:620$000

O'

3:600$000
360$000 3 :960*000

mm
e) ProuradorjaFjsc.l
1 Procurador
Porcentagem sO1)re
multas

§ 10 0 Directoria de Hygiene

4:800$000
6:000$000 10:800$000

1 Auxiliar (premio á Faculdade
de Direito)
1 .2 3 OIficia1
3:600$000
.10 0 1° de accoi'clo com a
Le n° 322 de 31-7-12
sobre 11 mezes e 8 dias 338$000
Porcentagm sobre

multas

1 Medico6 :000$000
1 Auxiliar (premio á Faculdade
5:000$000
de Medicina)
2 Veterinarios a 3:40,0$ 6:800$000.
Gratificação para locomoção (600$ a cada
1:200$000
um)
100 ° de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12 680$000 8:680$000

5:000*000

1 2° Officiai 3:6ó0$000
. 2:000$000 25:280$000
Desinfectante e rnateriaes

2:000$000 5:938$000

cl) Limpeza Publica e Particular
1 Inspector
1. 0 0 ° de accorcio com a
Lei n o 322 de 31-7-12

§ 11° Fiscalização

3:800$000

a) Quadro Urbano

380$000 4:180$000

1 Inspector de Rendas
6:000$000
e Fiscal Geral
100 ° de accordo com a
600$000 6:600$000
Lei n° 322 de 31-7-12

1 Auxiliar de l classe 3:120$000
101 de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12
•sohre . ii •mczes e 8 dias 295$930 3:415$930
1 Auxiliar de 2 4 classe

3:600$000
1 Ajudante .
10°1° de accordo com a
Lei . n° 322 de 31-7-12
sobre 11 mezes e 8 dias 338$000 3:938$000

2:400$000

e) Jiis.peci cria de Vehicuios e Fiscalização de Bonds
1. Inspector
3:800$000
J. Fiscal
.3:600$000
f) Jardil?s e Praças
11 Inspector
2 Guardas
portões para
o Passeio Publico a
1:800$

3:600$0(>O'
3:600$000

g) Officiia.s
1 4echanico chefe

S:000$000 103:173$93o

c.

4 Guardas Fiscaes de
9:600$000
1° classe a 2:400$
1001 0 de ccordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12,
480$000 10:080$000
a 2 delies
1.0 Guardas Fiscaes de
21:600$000
2° classe a 2:160$
100 1 0 de accorcio com a
Lei n° 322 de 317-12,
648$000 22:248$000
a 3 delies

— 21

1 .Auxiliar

1)) Rocio
4.000$0,00
1 Fiscal Geral
10 0 1 0 de accordb com a
Lei lio 322 de 31-7-12
400QO0:
Gratificação irara . foco1:200$000. 5:690$000
nioão
1 i&uxiliar
Gratificação para locomoção

10 20 Offieial
100 1 0 de accordo com a
Lei n° 322 de 31-7-12

1 Administrador
100 1 0 de accordo com a
Lei 322 dè 31-7-12

360$000 3:960$000 95:024$8ú0

3:w0$000

0

4 Guardas montados a
8:640$000
2 :1.G0$0&0i
UratiNcaeão p.áiaioOinoçilo (480$ a cada
1 :920$000
um)
10°' de aceordo corri a
202$800 10 :762$800
Lei n 0 322 de 31-7-12

1 Servente

300$000 3:300$D00

.

1:500$000 - 4 :8'00$000

§ 130 Matadouro

.

.À

e) Gado para consumo
4:000$000
1 Fiscal Geral
1.0°° dc accorcio com a
400$000
Lei ii° 322, de 31-7-12
Gratificação para locomoção
1:2500$000 5:600$000

ZD

3 60O$'00

§ 120 Mercados

1

600$000 3:.600$0%

d) inflawmaveis e Eslntisiii.oa
3:800$000
1 Encarreado
10`j ' de accordo com a
380.$000 4:180$000
Lei ri0 322 de 31-7-12

2•400$000

e) Aferiçdo de pesos e medidas

3:000$000

6 Guardas montados
12:960$000
a 2:160$000
100 1 0 de accordo com a
Lei n o 322 de 31-7-12
216$000
a um cleiles
(; ratificação para lo coinoçiio (480,$., a. cada
2:880$000 16:056$000
um)

-

1 Administrador
Pessoal jornaleiro
(iiobustivel e lubrificantes

4:000$000
'0 :000$000
3:000$000. 27:000$000

§ 14 0 Ceirnterio Municipal
1, Âdrninstrador
Pessoal jornaleiro

3:8M000
10 :OoO$O0O13 :800$000

§ 15° Pessoal Inactivo

)

c

'1 Ajudante de engenheiro
1 Fiscal de Bonds
1 Aferidor '
1iFjscal
'3 Guardas
1 Porteiro. da .Camara
1 Continuo

. 859$860
3:600$000
1::398$400
1:692$300
3.536$285
1:159$200
L339$992'13:586$037

§ 16 1 Porcentagem sobre multas
30° das que forem appli•'iadas por-iú-frácÇões do
Cocligo de Pesturas

.'

.2.:500$000
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- 22 § 17° Expediente Geral

15:000$000

• Com esta verba

iii.

§ 18 Publicacão de Actos Officiaes

20-000$000

Com esta verba
§ 19 0 Bestituição de Depositos

5:000$000

Com esta verba
0O

§ 28° Eventuaes

30:000$000

Com esta verba

Juros de Divida Consolidada

§ 29 1 Exercicios Findos

80:000$000

Com esta verba

70.:000$000

Com esta verba

§ 30° Cadastro

2 :000$000

Com esta verba

§ 22 1 Remoção do Lixo e Limpeza da Cidade

§ 31° Porcentagem ás Commisses de Lançamentos

100:000$000

Com esta verba

20:000$000

Com esta verba

§ 21 0 Amortização da Divida Consolidada

15:000$000

Com esta verba

§ 23° Obras Publicas

Com esta verba

§ 24' Conservação do Calçamento

30:000$000

O

••

1.203:500$000

§ 26' Melhoramentos de estradas e caminhos

CAPITULO II
20 :000$000

Com esta verba
§ 27 1 Auxiiios e Subvenções

.

1:500$000
1:500$000

5 :000$000

Com os serviços a cargo da Camara
30:550*000
Com os serviços a cargo da Prefeitura 1.172:950$000

•:.

§ 25° Conservação de Jardins e Praças

Com esta verba

•

1.172:950$000

50:000$000

Com esta verba

-

§ 32' Placas para numeração

272:901$233

Com esta verba

Albergue Nocturno
Escola Nocturna

6 :000$000
Gotta de Leite
Faculdades de Direito, Engenharia e Medicina
7:500$000
6:600$000
Maternidade do Paraná
Sociedade de Soceorros aos
.
Necessitados 4:8100$000
2:000$000
Asylo S. Luiz
25:000$000 54:900$000
Santa Casa de Misericordia

.:

Disposições Permanentes
Art. 1° - Para o exercicio financeiro de 1924, vigorará a tabelia de impostos annexa á Lei •n° 602, de 12 de
Dezembro de 1921, com a reducção do imposto sobre gabi-

-24netes dentarios, o qual ficará equiparado ao 2 d08 eseriptorios de Advogados, edicos e Engenheiros.
411.

Art. 2° Ficn creadas as rúbricas com' as denominações "Renda para auxilio á Santa Casa de Misêrícórdia"
na receita e na despesa, e que figuram' no presente orçamento, nos
70 e 27, respectivâmente.

I,NE>IC

Art. 30 - Ficam creados os cargos de Chefe de Secção
e de 20 Offieial na Secção de Tombamento, e de '3 0 Offi
cial, na Secção de Obras e Viação da Directoria Geral, com
os, vencimentos de 400$000, 300$000 e 250$000, respectivamente.

\TDICA.ÇÃO N. 38

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrario.
CAPITULO III
1

Disposições Transitoi'ias
Árt 1 - O exercicio financeiro de 1924, começará
em'l° de Janeiro e terminará em 31 de Dzinbrodo'mesmo
auno, com um mez addicional para a sua liquidação e encerramento.

P,uiieada na S.ecret,aia da, irefeira. Mupieipal de
rn 7 de Maio
Cn'rity1a. Capital do EstcIo do
de 1923.
laro Cordeir o - Secretario.

A.rt.. 3° - Revogam-se as disposições em contrario.

INDICAÇÃO N. 39

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, :em i8 de Novembro de 1923..

Pixlylieada na Secretaria da Prefeitura tMunicipal. de
O'urityba,' Capital do Estado do Paraná, em .8. de Novem'bro de 19,23.
Claro Cordeiro, Secretario

de Curityba, Capital do Estado
O Prefeito Municipal
i Iunicipai em sessão
cio i'araá, faz sa1jer que a 'Qapar .
indicOu
o seguinte:
de 30 de A1)ril do corICPi;C a111101
zado,a pagar ao Inspector de
rica o Prefeito autor i
, C
Ficai Geral do Quadro TJri)anOarlos
Antonio
Re1as e
de j\seveclO, a quniià de 600$000' (seisc'entOS mil réis),
vencimentos que deixou 'de
•j) roveuiiente da differeflça.,da
podendo, para esse fim, aperceber n9 exerciriO de 1919
brir o neeeSsariO credito.
'Munjcipa3de, Curityh, Ce.pital
pr
Palacio da
i93.
do Estado 'cio Paraná, em 7 •,e Maio
J. MOREIRA GA,RCEZ.

Art. 20 - Fica o Prefeito autorizado a abrir no correr dQ texereicio os creditos supplementares que se tornarem necessarios ás verbas consignadas nos 4 H 10°, 220,
23 1. 280f e 310 do art. 2° do .eapitulo 1.

J.. $ORIIRA GARCEZ.

DE í923

1

1:

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do ParanA faz saber que a Gamara Municipal em sessão
de 30 de Abril do corrente anuo, indicou o seguinte:
Fica o Prefeito autoriza dO a conceder isenção ao de.
d'os impostos que
Miroslan Szeigowski, ,'ioi enCO anflOS,
incidem sobre a sua Casa de. Saude., denominada S. FrancicO,

G

-
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Palacio. da Prefeitura Municipal de Curítyba, Capital
do Estado do Paraná, ;cru8 de taio de 1923.

Palacio cia Preei .tura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 •de Maio de 1923.

J. MOREIRA GARCEZ.

J. MOREIRA GARCEZ.

Publicada na Seeretaria da Prefeitura Municipal de.
Curityba, Capital do istado dQ Paraná, em 8 de Maio
de 192.3,
Claro Cordeiro •.. Secretario.

Publicada. ná Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitvb.a,, Capital do Estado cd Paraná, em 7 de Maio
(Te 1923.
Claro Cordeiro '- Secretario.
INDICAÇÃO N. 40

INDICAÇÃO N. 42

O Prefeito Municipal de Curitvba. Capital do Estado
do Paraiii., faz saber que a Camara Municipal em sessão
RO de Abril do corrente anno, indicou o seguinte:

O Prefeito Mun'icipal de Curityb., Capital do Etado
d9 Paraná, faz saber que a Camara Municipal em sessão de
30 de Abril do corrente anuo, indicou o seguinte:.

de

Fica o Prefeito. autorizado a entrar em accordo eom
José Marques Teixeira, proprietario do predio n. 12 da
rm Joio Negro, esquina da rua José Loiireiro, no sentido
de serem — parados os dam-nos causados ao referido •predio
nelo nivelamento dado a esta ultima rua, podendo, para
esse fim, abrir os necessarios creditos.
Palacio da Prefeitura Municipal de Cu.rityba, Estado
do Param. em 8 •de Maio de 1923.
J. MOREIRA GARCEZ.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 8 de Maio
de 1923.
Claro Cordeiro - Secretario.

ti

INDICAÇÃO N. 41
O Prefeito Municipal de Curityha, Capital do Estado

do P araná, faz saber que a 'Camara Municipal em sesso

de 30 de Abril do corréntÃe auno, indicou o seguinte:

Fieo o Poder Executivo autorizado a custear pela, verba "Evento aes "as despesas com as homenagens prestadas
iwlo M.iinic.ipio aos aviadores que fizeram o raid Rio-Cnntyba,

27

C

Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, a titulo
precario, e sem que resulte qualquer oniis para. o .l\iniei.
pio: á Sociedade de Socorros aos Necessitados, para a coostrucção de um recolhimento provisorio, o terreno devolute
existente nos prolongaméntos das ruas Chile, .24 de Maio e
Dr. Lamenh.a Lins, no bairro da Agua Verde; - ao Institubo de Protecão e Assistencia. á Infanca., para o estabeJeeimento'cle um posto de assistencia,, 'a 'arte terrea do,prcdio 'ccnstruidb para "belvedere": - á Fa.1,i1d,ade 'de Eu.
geriharia do Paraná, para a insta1laão de nau observatorio
astronomico, a parte superior desse mesmo predio; - e ao
Sr. Jo g o Turin, para o seu atelier e expo.sicão de seus trabalhios de esculptura, a, casa em que u1tim'anente funceionou o almoxarifado municipal.
Essas eoncess6es só poderão ser effectuadas no caso do
serem esses proprios municipaes 'utilizadas para os fins aqui
indicados.
Pralacio da Prefeitura Municipl' de Curityha, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de Maio de 1923.
J. MOREIRA GARCEZ
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Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Ourityba, Capital do Estado do Paraná, em 9 de Maio de
1923.
Claro Cordeiro, Secretario.

-

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado .d.o Paraná, em 9 de Novebro de 1923.
L MORLIRA GARCEZ.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado .do Paraná, em 9 de Novembro
de 19,23.
Claro Cordeiro - Secretario.

INDICAÇÃO N. 43
O Prefeito Municipal de Giiiityba, aCpital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal em seSsãô de
30 de Abril do corrente anuo, indeou osegcinte:

INDICAÇÃO N. 45

Fica o Prefeito autorizado a: entrar em accordo com
D. Francisca. de Jesus Ma.ravalhas no sentido de indnzal-a dcs preuizos que soffreu com o novo niveiinento dado
á rua Brigadeiro Franco.

d Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Canuara Municipal em sessuio
de 31 de Outubro d'o corrente anuo, indicou o seguinte

• Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capt.ai
do Estado do Paraná. em 9 de Maio-de 1923.

A 'Cmmissão de Fazendã, tendo em vista o relatorio
da Commissão que procedeu á avaliação dos serviços de luz
e força desta Capital, indica que o Prefeito entre em enteiidimento com a South Brasilian Railways Company com o
fim de ser feita a acquisição para o Municipio do bens e
serviços de iliurninação, força e bonds electricos, nos termos cia Lei n; 591, de 22 de Abril de 1921.

J. MOREIRA GARCEZ

Pub,licadéi na Secretaria. ,da Prefeitura Muniqipal de
Curit.yba, Capital do Estado 'cIQ Paraná, em 9 de Maio de
1923.
Claro Cordeiro, Secretario.
•

Pal.acio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, ciii 9 de Novembro de 1923.
J. MOREIRA GARCEZ.

4.

INDICAÇÃO N. 44

4

•
O Prefeito Municipal de Curtyha, Capital do Estado
do Paraná., faz saber que a Camara Municipal em sessão
de 31 de 'Outubro do corrente anuo, indicou 6 sguintic:
Fica o Prefeito autorizado a dispensar, de iinposots
Municipa.es,, pelo prazo de cinco annos, as fabricas de chapéos, meias, ]apis e cordas, pertencentes respectivamente
aos ars. J. A.zulay &Cia., Saike Sa'bbag, R 'odolpho Ilaltrch e Theodoro Schneider.
-

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraiiá, em 9 de Novembro
de 193.
Claro Cordeiro - Secretario.
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LEI N. 609 - Dá a denominação de praça Ruy Bar3
Barbosa á praça da Repubiea . . . .
LEI N. 610 - Autoriza as desapropriaões necessarias para o alargamento da rua 15
Novembro, no trecho compiehen"
entre a alameda 1)r'. Muricy e a a ,-da Luiz ,Xavier ..........
A.ctoriza a supprirnir os cargos de
LEI N. 611
Guardas Fiscaes montados e a cr :ear
o de auxiliar da Fiscalização do Roio
LEI N. 612— Concede a ReoBennett ou á empieza
que organizar, al.icenç4 a que se rere o -art. 2° j:Lej n. 346 de 19121
UII N. 613 - Autoriza o augmento dos vencimentos
dos funecionarios municlpaes . . . .
LEI N. 614 - Autoaia em determinadas condições a
regularização da quadra em que está
•
sendo edificado o Hospital Militar . .
LEI N. 615 - Autoriza a abertura de creditos extraordinarios de 7:500$000 para pagamento das subvenções das Faculdades
de Direito, de Engenharia e de Medialna; supplementares para pagamento
das porcentagens devidas á Thesouraria e á Procuradora Fiscal; e extraordinario para effecuar as restituições
a qee se refere a Resolução N. 33 ide
1922.................6
LEI N. l6 - Isenta pelo prazo de 10 annos as Compainhias que se organizarem para. a construcção de casas em prestações e que
tenham, pelo menos, 1.000:000$000
de capital ...............

(1

•'-.. :'

.-'•'-'-- -

;'. .w..

- 11• LEI' N. 617 - Ajtcra o art. dnico da Lei n. 562 de
1920
.
s
LEI N. 618 - Autoriza a cessão ao Governo Federal
de uni. terrøio destinado á eonstrucção da Escola de Art5fices ......
8
IJE[ N. 619 - isenta a Igreja. da Ordem de 'emoluJumentos relativos á edificação de piatibanda, o Asylo São Luiz e a Igreja
São Francisco de Pil do imposto de
guias •sm passeio e da taxa de calçamato e reduz de :50 ojo os mesmos impostos do edificio onde fi.nicei•oiou o
Coilegio de Son ...........
9
LEI. N. 620 Autoriza a entrar em accordo com os
proprietarjos de terrenos sitos á rua
aidanJia d.a Gama, a fim de ser a mesma prolongada até a. rua. 15 de Novembro ..................lo
/LEI Y. 621 - Dá a denoinfuação de rúas Dr. West
phalen e André de Barros, respectiva1
mente, s ruas Ratoliff e Misericordia
1
1 LEI. N. 622 - Cede gratuitainene uni terreno, no Ccmitrio Municipal, pana a construcção
do mausoléu a André de Barros .
1.1
LEI N. 623 - Autoriza a regulanicutação da Lei ii.
431 de 1915.............Is
LEI N. 624 - Dá direito a. seis mezes de ]icenç.a,
com os vencimentos integraes, aos funceionaris minicipaes que
utan
mais dc 10 arinos de effectivo serviço
12.
ITjE[ N. 625 - Autoriza o paganiento ao Porteiro da
Cainara, OIga rio Ayrcs de Arruda,
de vencimentos (file deixou de recebei; N . 13
LEI N.26 - Orça a receita e fixa, a despesa para o
exercicio de 1.924 ......... .
13
INDICAÇÃO N. 38 -- Autoriza o pagamento ao Inspector de Rendas e Fiscal Geral do
Quaclr,o Urb:aaio, Carlos Antonio de
Aseveclo, da differenç.a de vencimentos
que defxou de receber ........25

-TuINDICAÇÃO

(

4

N. 39 - Autor-7a a isenção de impos-

tos sobre a casa de saude do dr. Miros
lati Szeligowski..............
INI)ICAÇÃ,O • NI. 40 - .Autoriza accordo com José
Marques Teixeira para indemnizai-o
dos damnos causados ao predio n 12
da rua João Negrão .........
INDICA.ÇÃO N. 41 Autoriza o custeio pela verba
IEve.utuaes das despesas com as homen agen s prestadas pelo Municipio aos
aviadores que fizerani o raid Rio-Ourityba...............
INDICAÇÃO N. 42 -- Aiitorza a cessão a titulo precano. e para fins espec:cados, de um
terreno é Soeiedade de Soccorros aos
Necessitados e de diversos predios ao
Instituto de Protecção e Assistencia
A, Infancia. á Faculdade de Engenho.ria do Paraná e ao sr. João Turim.
INDICAÇÃO N. 43 --- Autoriza accordo com d.
Francisca. de Jesus MaravaUia Pala
ind eimiizal-a dos prejuizos que sqi!frei] o precIo que possuia á rua Brigadeiro Franco
INDICAÇÃO N. 44 - Autoriza a isenção de impostos para as fabricas de chapéus, meias,
ia1)is e cordas, pertencenbes, respectivameptc, aos "s..3. AztiIay & Cia.,
Sake Sabbag, Rodpho Ualtrich e
Theodoro Schneider .........
INDICAÇÃO. N. 45 - Indica que o Prefeito entre
entendimento com a Soutb Brasilian
Raiiwavs South. Ltd. com o fim de
ser fefta a acquisição para o Municipio
dos bens e serviços de iluminação, força e bonds electricos ........
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