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� Leis de 1937
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LEIN.Ó 43

A CAMARA MUNICIPAL-DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu s�mciofio a se
guinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a entrar

em entendimento com o Governo do Estado, no sentido de

serem. tra,psferidos:

a) - po Municipio para o Estado, a manutenção da

Guarda-Civil e da Inspetoria do Trafego.

b)- Do Estado para o Municipio, o Corpo de Bom

beiros, o Museu Paranaense, a Bibliotéca Públi

ca e o Teatro Guaíra.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

dQ Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de

1937.
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(a) Lauro Schleder

Secretário da Prefeitura
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Art. 1.° - A Tabéla de Impostos para o exercicio de

1936, continúa em' vigor no exercicio de 1937, com as se-

guintes. alterações: .

a) - Substituir a nota da pagina 55, pelo seguinte:

"Ficarão isentos do imposto acima todos os proprieta

rios que construirem os passeios dentro do praso de seis rn,ê

ses a contar da data do assentamento das respectivas guias" .

b) - Na página 55, acrescentar -.� 6.° - Impostos

de Diversões Publicas:

1.° - Sôbre o valor das entradas -. 10%;

2.° - "Idem sobre bilhetes, poules ou talões de jogos

permitidos ou de apostas de qualquer sistema..."... 10%.

Nota - Estão sujeitas a este imposto todas as diversões

publicas de caráter permanente ou temporario. Serão ele

vadas a 100 reis (cem reis) todas'as frações dessa importan
cia.

.I

LEI N.o 44

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se-

guinte Lei: o

Art. 1.0 - Fica creado, no Municipio, o Imposto de

Diversões Públicas, que recai sobre todas as diversões pú

blicas, quer sejam permanentes ou passageiras.

Art. 2.° - O referido imposto será cobrado á razão de

10% (dez por cento) sobre o valor de cada entrada, bilhete,

poule ou talão de jogos permitidos ou de apostas por qual

quer sistema, elevando-se sempre para 100 réis todas as fra

ções dessa importancia, de acôrdo com a tabela que será

organizada.

Art. 3.° - Fica o Poder Executivo autorizado a regu

lamentar a presente lei.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de' Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1937 ..

(a) Jorge L. M;�issner

Prefeito lVIuI)icipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de

1937.
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(a) Lauro Schleder

::ie.cretario da Prefeitura

�.i .•-

c) - 1- Na página 51 �� 3.° 15.° -,. n.o 2 até 50 kgs.,

em vez de 30 kgs.

2) -1-.. Na pagina 52 _. n.o 3 dos mesmos �� - de

50 a 80 kgs., em vez de 30 a. 80 kgs.

d) - Acrescentar na Tabela de Impostos de Licença:

"Casas de Diversões Publicas, não especificadas nesta
Tabela:

, '

H
LEI N.o 45 .

A CAMARAMUNICIPAL DE CURI:I'IBA, CAPITAL

DO ESTADO DOPARANA, âecretou e eu sanciono a se-

guinte Lei: .

�,II '<' De l.a classe, alvará ..

continuação .. "

De 2.a classe, alvará ..

continuação ....

10:000$000

10:000$000

6:000$000

6:000$000
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LEI N.o 46
'". - .

A CAMARA MUNlCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou'e eu sanciono a se-
guinte Lei: .

r

I

-6':""
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e) - Na página 21, n.O 30 da letra c:

Cabaret de l.a classe, alvará .. .. 1:800$000-

continuação .. .. .. .. " .. 1:800$000

Idem de 2.a classe, alvará :. .. .. 1:200$000

continuação .. .. .. .. .. .. 1:200$000

f) - Na página 56 - � 6.° - na Tabéla de Impostos

sobre veículos:

Aumentar de 20% o impostosôbre as carroças sem mo

las e com aro inferior a 10 centimetros de largura.

g) - Na página 49 � 2.° "Imposto de Publicidade"

acrescente-se: .

Reduzir de 80% os impostos sôbre anuncios lumino

sos; de 50% os não luminosos e extinguir o de número 21

do � 2.° aludido.

Nota - Qualquer anuncio, cartaz, boletim de reclame

só poderá ser colocado ou distribuido uma vez aprovado na

sua redação e na sua estética pela autoridade municipal pa

ra isso designada pelo Prefeito.

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

a) - Impostos

1 __ Imposto Predial ,. . . . . ..

2 - Imposto de Licença .. .. ..

3 - Imposto de Industria e Pro-

fissões .. .. ,. .. .. -.. .. ..

4 - Imposto de Diversões Públi-

cas .. ," .' .

5 - Imposto de Veiculos .. .. . .

6 - Imposto de Guil'lS sem Pas

seio, etc. .. .. .. .. .. .. ,.

7 - Imposto de gado abatido fora

do Matadouro .. .. .. .. .,

8 - Imposto Suburbano .. . . . .

9 - Imposto de Publicidade .. .•

b) - Taxas e Emolumentos

10 - Matricula de Animais ..

11-;- Marcação de Veiculos .. . .

12- T�a de Limpeza Publica ..

13 __ TaJÇa de Calçamento .. .. ..

�!I �

lt:
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CAPITULO I

Receita

Art. 1.° - A Receita do Municipio de Curitiba para o

exercicio financeiro de 1931, é orçada em 6.614:000$000

(seis mil seiscentos e quatorze contos de réis) e será cons

tituida das Rendas Ordinaria, Industriais, Patrimoniais, Di

versas, Extraordinária e com Aplicação Especial, conforme

especificação abaixo:

I - RENDA ORDINARIA

A - RENDA DOS TRIBUTOS

�' "S:

'1 t

•
,I
� 1

Palacio da PreJeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1937.

l

..L, I

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�: J;'ublicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Cur�tiba, Capital do Estado do Paraná'; em 8 de janeiro de

1937.
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(a) .Lauro Schleder

Secretario. da Prefeitura

:,;

1.4:50:000$000

900:000$000

550:000$000

280:000$000

180:000$000

150:000$000

100:000$000

100:000$000

413:000$000 3.750:000$00O

12:000$000

100:000$000

220:000$000

180:000$000
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,I 14 - Taxa de Aferição de Pesos e

Medidas .. " •. •• •• •• •.

15 - Taxa de Exped,iente .. .. .:

16- Taxa de Serviços de Higiene

17 - Emolumentos em geral .. ..

�,

'I
h

B - RENDAS INDUSTRIAIS

18 - Renda do Matadouro o o o o o o

19 - Renda da Usina de Leite . o

20- Renda dos Servo Telefonicos

� c - RENDAS PATRIMONIAIS

2�.,-- Renda do Depósito de Infla-

maveis .. o o .. o.. .. .. .. o o

22- Renda dos Cemitérios .. . o o.

23 '-'- Renda de diversos Imoveis . o

24-Laudêmios . o . o ....

25- Fóros .. .. .. .. .. .. .. ..

26 - Vendas de Terrenos .. .. ..

I

I

� I.

1
�

D - RENDAS DIVERSAS

27 - Renda das Bombas de Gazo-

lina .. .. .. .. .. .. .. .. "

28 - Quota de Fiscalização de Con-

tratos o o o o .. .. .. .. .. ..

29-Venda de Placas .. '0 ••••

30 - Venda de Objetos inserviveis

ti

.,'

II

11 - RENDA EXTRAORDINARIA

31- Cobrança da Divida Ativa

32 - Multa sobre Impostos . o .. ..

33 - Multa por infrações .. .. . o

34- Renda Eventual .. . . . . ..

m - RENDA COM APLlCAÇAO_

ESPECIAL

35 - Contribuições especiais de cal-

çamento .. .. .. . o .• ..

36 - Da Renda do Mlatadouro •.

Total da Receita .. .. .. ..

--8�-

50:000$000

10:000$000

30:000$000

200:000$000

-:9 .:....

802:000$000 4.552:000$000

"r.:'
.....

""'-

CAPITULO H

Disposições Permanentes

Art. 1.0 -' O Imposto de Licença continua a recair sô

bre todo negocio de qualquer natureza, por atacado ou a

varejo, fábricas ou oficinas, depósitos, escritórios, tendas,

barracas, exibições, diversões e espetáculos públicos, os

quais não poderão funcionar ou ter gôzo sem licença mu

nicipal, pagos os impostos devidos de acôrdo com a respec

tiva tabela e observadas as demais disposições legais.

}\rt. 2.° - As arrecadações dos impostos, taxas e emo

lumentos serão feitas, no decorrer do exercicio de 1937, de

acôrdo com a tabela que baixou com a Lei n.o 45, desta da

ta, observadas as prescrições legais.

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

640:000$<)00

250:000$000

60:000$000

100:000$000

40:000$000

15:000$000

80:000$000

40:000$000

5:000$000

180:000$000

26:000$009

40:000$009

l:OQ5!$OQ.O

350:000$000
20:000$000. �

15:000$000

40:000$000. �.

1OO�OOO$OOO

6O:oo0$Ó00

y'll! £'

950:000$000

280:000$000

247:000$000

�.029:000$OOO

�lI
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�
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CAPITULO IH

Disposições Transitorias

Art. 1.° - O Exercicio Financeiro de 1937 começará

em 1.0 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de 1937,

com um mês adicional para a súa liquidação e encerra-
mento. . ,

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1937.

(a) Jorge.L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de

1937.

425:000$000

1&1):000$000

06.614:000$000

(a) Lauro Schleder

Secretario ,da Prefeitura



LEI.N.O 47

A C1\MARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, decretou e eu sanciono a se

gujnte Lei:

Art. 1.0 - O quadro dos funcionários da Prefeitura e

os respectivos vencimentos passam a ser os seguintes:

(

J
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DEPARTAMENTO JURIDICO E DE

EDUCAÇAO E CULTURA
�'i �

��-<ç-

1 - .Diretor de Departamento ..

1. - 2.� Datilógrafo .. .. ..

1. - 3.° Escriturário ..

1 - Contínuo .. .. .. .. ..

CONSULTORIA TÉCNICA

1 - Consultor Técnico.. .. .. .. .. .. 21:600$000

DEPJ\RTAMENTO DE ENGENHARIA

Gabinete

SECRETARIA DA PREFEITURA

Secretaria

1 - Diretor .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 - 2.° Escriturário .. .. .. .. ..

1 - 2.° Dactilógrafo .. .. .. .. .,

1 - Praticante .

1 - Contínuo .. .. .. .. .. .. ..

1 - Servente .

EXPEDIENTE E ESTATISTICA

1 - Chefe-de-Secção .. .. .. .. .. ..

3 - 2.os Escriturários a 7 :200$000

1 - Praticante ., .. .. .. .. .,

1 - Porteiro .. .. .. .. ., .. .. ..

1 - Servente , .

ALMOXARIFADO

1 _0. Almoxarife .. .. .. .. .. ..

1 - 4.° Escriturário .. .. .. .. .. ..

1 - Praticante .

1 - Contínuo .. .. .. .. .. .. .. ..

14:400$000

7:200$000

5:040$000

3:600$000

4:200$000

3:360$000

II
't:

1 - Engenheiro Diretor de Departamento

1 - Assistente .. .. .. ... .. ., .. ..

2- - LOs Escriturários a 8:400$000 ..

1 -- 1.° Datilógrafo , .,

1 -" 2.° Dactilógrafo '" .

1 -. Telefônista .. .. .. .. .. .. ..

3 - Contínuos a 4:200$000 .. ., .. ..

2 - Motoristas a 5:040$000 ., .. ..

9:-600$000

21:600$000

3:600$000

5:040$000

3:360$000

DIVISA0 DE EDIFICAÇÕES

Gabinete

1 - Engenheiro Chefe-de-Divisão

1 - Engenhejro Sub-Chefe.. ., .. ..
�

.�,¥,.

I' EDIFICAÇÕES E FISCALlZAÇAO

-DE OBRAS

12:000$000

4:200$000

3:600$000

4:200$000

1. - Epgenheiro Fiscal .. .. .. .. ..

1 - Chefe de Secção .. .. .. ., ..

-I - 1.0 Topógrafo , .

1 -. 2.0 Escriturário , ..

1 -- .Guarda -Fiscal .. .. .. .. .. ..

.1; ¥

1�

...

18:000$000

5:040$000

5:040$000

4:200$000

18:000$000

14:400$000

16:800$000

6:000$000

5:040$000

5:040$000

12:600$000

10:080$000

16:200$000

14:400$000

12:000$000

9:600$000

9:600$000

7:200$000

5:040$000
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DIVISÃO DE VIAçÃO E SANEAMENTO

Gabinete � ,�

DIVISA0 DO CADASTRO

GaJ»inete

1 - Engenheiro Chefe de Divisão

1 - Engenheiro Sub-Chefe .. ..

• I

II 1 - Engenheiro Chefe de Divisão ..

1 -. Engenheiro Sub-Chefe .. .. ..

�'

, I PAVIMENTAÇÃO E ESTRADAS

1 - 1.0 Topógrafo .. .. .. .. "

1 - 2.° Topógrafo .. .. .. .. "

1 - 3.° Topógrafo .

2 - LOs Desenhistas a 7:200$000

1 - Feitor Geral .

3 - LOs Feitores a 7:200$000 ..

1 - 2.° Feitor .. ..

1 - 1.0 Mecânico ..

1 - 2.° Mecânico ..

�"

'I
� I

� II
h
�II

!.
:r:

1

"�
H
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ILUMINAÇÃO,PUBLICA

1 - Chefe de Secção .. " .. ., ..

1 - 1.0 Escriturário .

1 - Guarda Fiscal .. .. .. ".. .,

3 - Guardas Linhas a 3:360$000 ..

FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS

1 - Fiscal Geral .. .. .. ." .. . ...

2 - 2.os Escriturários a 7�20Q$000

1 - Emplacador " ." ." .. .. .. .,

LIMPEZA PUBLICA

2.- 3.os Fiscais a 7:200$000 .

1 - 2.° Feitor .

16:200$000

14:400$000 I

l
""- ., ,'ç.

'" CADASTRO

9:600$000

8:400$000

7:200$000

14:400$000

8:400$000

21:600$000

6:000$000

7:200$000

5:040$000

i - LO Escriturário .

1 - Cartógrafo .. .. .. .. .. ..

1 =-= 2.° Topógrafo .. .. .. ., ." .. ..

3 - 2.os Escriturários a 7:200$000

2 - Praticantes a 3:600$000 .. ..

1 - 2.° Desenhista." ".

1 -.. 3.° Escriturário ' , ..

I

I,

'I

•
I

�J
DEPMtTAME�J.'O DE FAZENDA

Gabinete

9:600$000

8:400$000

5:040$000

10:080$000

1 - Diretor de Departamento

1 - 1.0 Datilógrafo " ,

1 - Continuo .
I
I
I

r
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

E TESOURO

Contabilidade

1 -' Chefe de Divisão " .

1 - Contador .. .. ., .. .. ., ..

2 - Chefes d� Secção' a 9:600$000

1 - Sub-Contador .. .. .. .. .,

1 - 1.0 Escriturário ..

1 - 2;° Escriturário ..

+ - 3.° Escriturário ..

12:000$000

14:400$000

4:200$000

""�fr�C

;T, 'f

14:400$000

6:000$000

.�

.,

16:200$000

14:400$000

8:400$000

8:400$000

8:400$000

21:600$000

7:200$000

5:040$000

5:040$000

18:000$000

6:000$000

4:200$000

16:200$000

10:800$000

19:200$000

7:200$000

8:400$000

7:200$000

5:040$000
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TESOURARIA

�
,

1 - Tesoureiro .. .. .. .. .. "

1 - Fiel " .. .. .. .. .. .. ..

I
'I

� I RECEITA

1 - Chefe de Secção .. .. .. ..

1 - 3.0 Escriturário .. .. .. .. .. .. ..

5 - 4.os Escriturários a 4:200$000 .,

1 - Servente .. .. " .. .. .. .. ..

�
,

�.

DIVISÃO DE RENDAS

1 -' Chefe de Divisão .. .. .. .. .. ..

1 - Sub-Chefe .. .. .. .. .. .. .. ..

2 - 2.Os Escriturários a 7 :200$000 ..

1 - 2.° Datilógrafo .

1 - Continuo .. .. " .. .. .. ..

FISCALIZAÇÃO

3 - Fiscais Gerais a 12:00Q$000 ..

2 - LOs Fiscais a 9:600$000 .. ..

24 - Guarda Fiscais a 5:040$000 ..

1 - Contínuo .. .. .. .. .. .. ..

13:200$000

8:400$000

1
r
I.
i,

�I �
, i

I

r

CEMITÉRIOS

1 - l\dministrador do Cemitério Mu

nicipal .. .. .. .. .. .. ..
1 - A,dministrador do Cemitério da

AgU:a. Verde ". '" ., ".. .. .. "

2 - guardiães a 4:200$000 .. .. .. .. '.

-15-

9:600$000

5:040$000

21:000$000

3:360$000

\
V-- � :r-

DEPARTAMENTO SANITARIO

E DE ASSISTENCIA SOCIAL

Gabinete

1 - Diretor de Departamento .. ..

1 - 2.° Escriturário ' .

1 - 2.° Dactilógrafo .16:200$000

14:400$000

14:400$000

5:040$000

4:200$000

I

'�l
I

I '
., INSPETORIA DO POLICIA

MENTO DA ALIMENTAÇÃO

1 -" Inspetor Medico .. ", .. .. .. ..

2 - V�terinários a 9�600$000 ..••..

1 - Auxiliar Veterinário .. .. .. ..

1 - Fiscal Geral .' .. .. .. .. .. ..

1 - 2.° Fiscal , , .

5 - Guardas Sanitários a 4:200$000

36;000$QOO

. 19:200$000

120:960$000

4:200$000
I�

�,�.£
INSPETORIA DE POLICIAMENTO DA

". HIGIENE .DOMICILIARAFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS

1 - Aferidor .. .. .. .. .. .. .. .... 8:400$000

1 - 2.° Escriturário .. .. .. .. .. .. .. 7:200$000

1 - Inspetor Medico .. .. .. .. .. .. ..

2 -. Guardas Sanitários a 4:200$000 ....

,. {
MATADOURO MUNICIPAL,

DEPOSITO DE INFLAMAVÊIS

1 - Administrador.. .. .. .. .. .. .. 8:400$000

1 -" 3;° Escriturário .. .. .. .. ..' .. .. 5:040$000

.

1 - Administrador .. .. .. ., .. .,

1 - 3.° Escriturário .

1 - Guarda Sanitário .

�d
I,'

'1

_I

7:200$000

5:040$000

8:400$000

18:000$000

7:200$000

5:040$000

12:000$000

19:200$000

4:800$000

12:000$000

8:400$000

21:000$000

12:000$000

8:400$000

9:600$000

5:040$000

4:200$000
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Art. 2.° - Fica o Poder Executivo autorizado a regu

lamentar a presente lei.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de janeiro de 1937.

(a) Jorge Lotário Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná em 12 de janeiro de

1937.

"

'�

I

.,

I
i
�

(a) Lauro Schleder

Secretario da Pref�itura

'fi

rI

�1

LEI N.O 48

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte.Lei:

Art. 1.0 - O quadro de' funcionários da Secretaria da

Camara e seus vencimentos, passam a ser os seguintes:

1 - Diretor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14:400$000

1 -' 3.° Escriturário .. .. .. .. ... .. .. 5:040$000
1 - 2.° Datilógrafo.. .. .. .. .. .. .. 5:040$000

1 - Contínuo-Servente .. .. .. .. .. .. 4:200$000

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de janeiro de 1937.

(a) Jorge Lotário Meissner

Prefeito Municipa.l

':1

� -..1
,�I'�,
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Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 12 de janeiro de

1937 .

(a) Lauro Schleder

. Secretário da Prefeitura

LEI N.o 49

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITA1A

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se-

guinte Lei:

CAPITULO I

Da Despesa

Art. 1.0 - A Despesa do Município de Curitiba, para

o exercício de 1937, é fixada em Rs. 6.614:000$000 (seis

P1il, seiscentos e quatorze contos de réis) e se comporá das

àespesas Ordinária e Extraordinária, como segue:

I - DESPESA ORDINARIA

A - GOVERNO MUNICIPAL

Verba 1 - CAMARA MUNICIPAL

Sub-consignação n.O 1

Representação do Presidente da

Camara .. .. .. .. .. .. .... 12:000$000

Sub-consignação n.o 2

Representação qe 1t Vereadores a

" 3:000$000 .. .' .. .. .... .. .. 33:000$000 45:000$000

Verba 2 - PREFEITO MUNICIPAL

Sub�consignação n.o 1

Subsídio ao Prefeito .. ., .. .. .. 24:000$000

Sub-consignação n.o 2

Representação do Prefeito .. .• •. 12:000$000 36:000$000 81:000$000
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B - FUNCIONALISMO

MUNICIPAL

Verba 3 - SECRETARIA DA

CAMARA

Sub- consignação n.o 1

1 - Diretor " " .. ..

1 - 3.° Escriturário .. "

1 - 2.° Datilografo .. ..

1 - Contínuo-Servente ..
f'
'1

11
�I
"1
r

Verba 4 - CONSULTORIA TÉC
NICA

Sub-consignação n.o 1

1 - Consultor Técnico

� Verba 5 - SECRETARIA DA PRE

FEITURA

Sub-consignação n.o 1

Secretaria

1 - Diretor .. .. ..

1 - 2.° Escriturário .. ..

1 - 2.° Datilografo .. .. ..

1 - Praticante .. .. " ..

1 - Contínuo .. .. .. .. .. ..

1 - Servente .. .. " .. .,

Sub-consignação n.O 2

Expediente e Estatistica

1 - Chefe de Secção .. .. ., ..

3 - 2,os Escriturários a 7:200$000

1 - Praticante " .. .. ..

1 -Porteiro .. .. .. .. .. ..

1 - Servente .. .. .. .. ..

�

�
II
ti
./
�!

,�

Verba 6 - ALMOXARlFADO

Sub-consignação n.O 1

1 - Almoxarife .. .. .. ..

1 - 4.° Escriturário ..

1 - Praticante " .. ..

1 - Contínuo .' ... "

,

.,

.,

f\
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Verba 7 - DEPARTAMENTO

JuRímco E DE EDU

CAÇÃO E CULTURA

14:400$000

5:040$000

5:040$000

4:200$000

j

J�. �

Sub-consignação n.O 1

1 - Diretor de '))epartamento

1 - 3.° Escriturário .• .' .. ..

1 - 2.° Datilografo .. ., .. ..

1 - Contínuo .. .. .. .. .. ..

28:680$000

Verba 8 - DEPARTAMENTO DE

ENGENHARIA

21:600$000

'11I,

li

,I

t
14:400$000

7:200$000

5:040$000

3:600$000

4:200$000

3:360$000 37:800$000

I9:600$000

21:600$000
1,1

3:600$000
'.,5:040$000 l

3:360$000 43:200$000 81:000$000

Sub-consignação n.o 1

Gabinete

1 - Engenheiro Diretor de De-

partamento .. .. ., .. .. •.

1 - Assistente .. .. ., .. .. •.

2 - LOs Escriturários a 8:400$000

1 - 1.0 Datilografo' ..

1 - 2.° Datilografo ..

1 - Telefonista .. ..

2 - Motoristas a 5:040$000

3 - Contínuos a 4:200$000

Sub-consignação n.o 2

DIVISÃO DE EDIF1CAÇOES

12:000$000

4:200$000

3:600$000

4:200$000 24:000$000
!

J
('

J

I - Gabinete

1 - Engenheiro Chefe de Divisão

1 - Engenheiro Sub-Ch�fe .. ..

11 - Edificações e Fiscaliza-

ção de Obras

1 - Engenheiro Fiscal ..

1 - Chefe de Secção .,

1 - 1.0 Topógrafo .. ., ..

1 - 2.° Escriturário ., ..

1 - Guarda Fiscal .. .. ..

":""=19-

IS:000$OOO

5:040$000

5:040$000

4:200$000

18:,000$00O

14:400$000

16:800$000

6:000$000

5:040$000

5:040$000

10:080�$OOO

12:600$000

16:200$000

H:4OO$OOO

12:000$000

9:600$000

9:600$000

7:200$000

5:040$000

32:280$000

87:960$000

30:600$000

43:440$000'



rr

;1

I
11

"

I.
Sub-consignação n.O 3

DIVISÃO DE VIAÇÃO E SA

NEAMENTO

I

I

I - Gabinete

1 - Engenheiro Chefe de Divisão

1 - Engenheiro Sub-Chefe .. ..

� .
11 - Pavimentação e Estradas

1 - 1.0 Topógrafo

1 - 2.° Topógrafo

1 - 3.° Topógrafo

2 - LOs Desenhistas a 7:200$000

1 - Feitor Geral

3 - 1.os Feitores a 7:2()O$OOO

1 - 2.° Feitor ..

1 - 1.0 Mecânico

1 - 2.0 Mecânico

� !

L',! I
r'l
I'

r
h
I

�

I

.1
,:1
:1
n

l

l

�

111 - llunnnação Pública

1 - Chefe de Secção .. ..

1 - 1.° Escriturário .. ..

1 - Guarda Fiscal ..

3 - Guardas Linhas a 3:360$000

IV - Fiscalização de Veículos

1 - Fiscal Geral .. .. .. .. ..

2 - 2.os Escriturários a 7:2()0$000

1 - Emplacador .. .. " ..

V - Limpeza Pública

2 - 3.os Fiscais a 7:200$000

1 - 2.° Feitor .. .. ..

Sub-consignação n.o 4

DIVISA0 DO CADASTRO

I - Gabinete

1 - Engenheiro Chefe de Divisão

1 - Engenheiro Sub-Chefe .. ..

.-

-20-

16:200$000

14:400$000

9:600$000

8;409$000

7:200$000

14:4{)O$OOO

8:4{)O$000

21:600$000

6:000$000

7:200$000

5:04{)$OOO

9:600$000

8:400$000

5:O4{)$OOO

10:080$000

12:000$000

14:400$000

4:200$000

14:400$000

6:000$000

16:200$000

14:4{)O$OOO

.,.J.,

11 - Cadastro

1 - 1.0 Escriturário

1 - Cartógrafo .. .. ..

1 - 2.° Topógrafo ....

3 - 2.so Escriturários a 7:200$000

1 - 3.° Escriturário ..

2 - Praticantes a 3:600$000

1 - 2.° Desenhista ., .. ..

..

30:600$000

�
... ,

Verba 9 - DEPARTAMENTO DE

FAZENDA

87:840$000

Sub-consignação n.o 1

Gabinete

1 - Diretor de Departamento

1 - 1.0 Datilógrafo .. ..

1 - Contínuo .. .. o.

33:120$000

Sub-consignação n.o 2

DIVISÃO DE CONT4B1L1

DADE E TESOURO

1 - Chef.e de Divisão o.

1 - Chefe de Secção

Contabilidade

1 - Contador o. o.

1 - Chefe de Secção .. ..

1 - Sub-Contador .. .. ..

1 - 1.0 Escriturário

1 - 2.° Escriturário

1 - 3.0 Escriturário

Tesouraria

1 - Tesoureiro

1 - Fiel ....

Quebra de Caixa

Receita

1 - Chefe de Secção .. .. .. ..

1 - 3.0 Escriturário .. .. .. ..

5 - 4.os Escriturários a 4:200$000

1 - Servente o. .. .. .. '.. .. ..

30:600$090

20:400$000

:a.,�. "�

030:600$000

��

,--
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8:400$000

8:400$000

8:�00$OOO

21:600$000

5:040$000

7:200$000

5:04{)$000

18:000$000

6:000$000

4:200$000

16:200$000

9:600$000

10:800$000

9:600$000

7:200$000

8:400$000

7:200$000

5:04{)$000

13:200$000

8:400$000

600$000

9:600$000

5:04{)$000

21:000$000

3:360$000

64:080$000 459:240$000

28:200$000

25:800$000

48:24{)$000

22:200$000

'39:000$000
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Sub-Consignação n.O 3

'I!
� I
c I

DIVISA0 DE RENDAS

1 - Chefe de Divisão .. .. ..

1 - Sub-Chefe .. ..

2 - 2.os Escriturários a 7:200$000

1 - 2.° Datilografo .. .. ..

1 - Contínuo .. .. .. ..

I

I;

Fiscalização

3 - Fiscais Gerais a 12:000$000

2 - LOs Fiscais a 9:600$000 ..

24 - Guardas Fiscais a 5:040$000

1 - Contínuo .. .. .. .. .. .. ..

Locomoção para 1Ó guardas

montados a 600$000 .. .. ..

Aferição de Pesos e Medidas

1 - Aferidor .. .. .. .. ..

1 - 2.° Escriturário .. .. ..'.

Deposito de Inflamaveis

1 - Administrador .. .. ..

1 - 3.° Escriturário

Cemitérios

1 - Administrador do Cemitério

�UIÚcipal .

I - Administrador do Cemitério

da Agua Verde

2 - Guardiães a 4:200$000

Verba 10 - DEPART�TO

SANITARlO E DE ASSIS

TENCIA SOCIAL

Sub-consignação n.o 1

Gabinete

1 - Diretor de Departamento ..

1 - 2.° Escriturário .. .. .. ..

1 - 2,oDatilógrafo .. .. .. ..

Importanéia que se destina ao cus

teio e manutenção da Usina de Lei

te, de acôrdo com a lei n. 21 de

24-6-36 .. .. .. .. .. .. ..•.... �20:ooo$OOO

Importancia que se destina ao cus

teio de serviços de saúde que pos

sam ser transferidos do Estado pa-

ra o �unicipio .. .. .. .. .. .. .. 81>:000$00O

-22-

Sub-consignação n.o 2

I

� � Inspetoria de Policiamento

da Alimentação Pública

1 - Inspetor Médico .. .. ..

2 - Veterinarios a 9:600$000 ..

1 - Auxiliar Veterinario ....

1 - Fiscal Geral .. .. .. ..

1 - 2.° Fiscal .. .. .. .. .. ..

5 - Guardas Sanitários a 4:200$

Locomoção para 3 guardas

montados a 600$000 .. .. ..

16:200$000

14:400$000

14:400$000

5:040$000

4:2OQ$OOO 54:240$000

36:000$000

19:200$000

120:960$000

4:200$000

6:000$000 186:360$000

8:400$000 15:600$000

7:200$000

8:400$000

5:040$000 13:440$000

)I

:::..1 -I.

Ir
�

Sub-consignação n.o 3

Inspetoria de Policiamento da

Higiene Domiciliar

1 - Inspetor �édico ..

2 - Guardas Sanitários a 4:200$

Sub-COnsignação n.á 4

Usina de Leite

7:200$000

I Suti-consignação n.o 5
5:040$000

8:400$000 20:640$000 453:720$000

�!I"'"
Sub-cons!gnação n.o 6

Matadouro Municipal"

1 - Administrador .. .. ..

1 - 3.° Escriturário .. ..

1 - Guarda Sanitário

18:000$000

7:200$000

5:040$000 30:240$000

�,�
1

, I

-23-

12:000$000

19:200$000

4:800$000

12:000$000

8:400$000

21:000$000

1:800$000 79:200$000

12:000$000

8:400$000 20:400$000

9:600$000

5:040$000

4:200$000 18:840$000 1348:680$000
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Verba 11 - CORPO DE BOMBEI_
ROS

Sub-consignação n.O 1

Importancia que se destina ao pa
gamento de pessoal e material do

Corpo de Bombeiros, de acôrdo com
a lei n. 43 de 8-1-37 .. .. .. .. ..

I
I

il

Verba 12 - ALISTAMENTO MI
LITAR

Sub-consignação n.o 1

Gratificação ao Secretario da Junta

Verba 13 - ADICIONAIS

Sub-consignação n.o 1

1 - Para pagamento dos funcio
nários que já completaram 10

e 25 anos de serviço .. " "

2 - Para pagamento aos funcio
nários que completarem 10 e

25 anos de serviço no exer
cicio de 1007 .. .. .. o-o ..

Verba 14 - DEPARTAMENTO
MUNICIPAL

Sub-consignação n.o 1

1% da Renda Tributaria, que se
reserva de acôrdo com o ar

tigo 45 da lei n. 15 de 30-10-35

c - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Verba 15 - APOSENTADOS

d
Sub-consignação n.o 1

Para atender ao pagamento dos
aposentados até ao exercicio_ de

1936 o o o. o. o o • o •• o o • o • o "

40:000$000

"'7"""

416:940$000
�. p (

3:600$000

I

10:000$000 50:000$000

129:723$000

45:520$00

2.046:260$000

Ir
J�,

:;:).1._

t
)
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Sub-consignação n.o 2

Para atender ao pagamento dos

funcionários que se aposentarem

no exercicio de 1937 .. .. .. .. ..

D - VIAÇÃO E OBRAS PUBLI
CAS

Verba 16 - VIA,ÇÃO E OBRAS

PUBLICAS

Sub-consignação n.o 1

Por esta verba .. ..

E - ASSISTENCIA SOCIAL

Verba 17 - SERVIÇO DE ASSIS
TENCIA

Sub-consignação 0.0 1

a) - Subvenções Municipais

1 - Hospicio Nossa Senhora da

Luz .. " " '0 " •• '0 ••
2 - Asilo São Luiz o. •• •• •• • o

3 - Hospital de Crianças . o ••

4 - Santa Casa de Misericordia
5 - Sociedade de Socorro aos

Necessitados .. .. .. .. .. ..

6 - Escola Maternal de Curitiba
7 - Maternidade do Paraná " ..
8 - Asilo Cajurú .. .. .. .. ..

9 - Policlinica da Cooperativa
Municipal de Curitibª .. ..

10 - Sociedade Beneficente dos
Servidores do Municipio

11 - Alberque Noturno

12 - Federação Espirita o. • o o.

13 - D.a Maria Augusta de Souza

14 - D.a Francisca Viana ..

15 - D.a Herminia Seeling o. ••

-25-

20:277$000 150:000$000

350:400$000

96:000$000

39:600$000

133:000$000

24:000$000

28:000$000

18:000$000

12:000$000

12:000$000

12:000$000

7:400$000

10:000$000

1:500$000

600$000

600$000

1:680$000 296:380$000



Sub-consignação n.o 2

b) - Subvenções Especiais a Ma

ternidade e á Infancia

1% da Renda Tributaria

1 - Maternidade Vitor do Amaral

2 - Hospital de Crianças

3 - Escola Maternal da Socieda

de de Socorro aos Necessitados

I
III

F - EDUCAÇÃO E CULTURA

Verba 18 - MANUTENÇÃO E

DESENVOLVI�TO

DO ENSINO

I
I'

t

10% das Rendas dos Impostos

Sub-consignação n.o 1

a) - Subvenções

1 - Faculdade de Direito do Pa-

raná .. .. .. .. .. .. ..

2 - Faculdade de Enge�aria do

Paraná .. " .. .'. .. ..

3 - Faculdade de Medicina do

Paraná .. .. .. .. .. ..

4 - Escola Superior de Veteriná-'

ria .. .. .. .. .. .. .. .. ..

5 - &cola Agronomica do Para-
ná .. .. .. .. .. .. .. .. ..

6 - Instituto de Quimica do Pa-

raná .. .. .. .. .. .. .. ..

7 - Escola de Desenho e Pintura

Alfredo Andersen .. .. .. ..

8 - Revista Agricola do Paraná

Sub-consignação n.o 2

b) - Outras Aplicações

1 - Instalação e manutenção de

2 Escolas Rurais, de acôrdo

com a lei n. 8 de 9-3-36 ..

-26-

6:000$000

26:520$000

13:000$000

2:500$000

26:000$000

30:000$000

12:000$000

12:000$000

10:000$000

3:600$000

2:500$000

45:520$000

98:600$000

50:000$000

.... ..,-

2 - Verba destinada á constru

ção do Grupo Escolar Tira

dentes em terreno, a se,r doa

do pelo Estado .. .. .... ..

3 - Importancia destinada ao

pagamento dos premios a que

se refere a lei n. 12 de 3-4-36

4 - Importancia que se refere

aos encargos dos serviços a

serem transferidos do Estado

para o Municipio, de acôrdo

com a lei n. 43 de 8-1-37. ..

iJ'

� L

341:900$000

'1

G - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Verba 19 - MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS E CONSER

VAÇÃO DE PROPRI()S

MUNICIPAIS

"l.ir

Sub-consilroação n.o 1

Pessoal Jornaleiro

a) - Do Departamento de Enge-

genharia.

1 - Maquinas e Oficinas .. .. ..

2 - De Edificações .. .. .. .. ..

3 - De conservação de calça-

mento .. .. .. .. .. .. ..

4 - De viação e saneamento

5 - De limpeza pública .. ..

6 - De estradas e caminhos ..

7 - De praças e jardins .. ..

Sub-consignação n.o 2

b) - Do Departamento de Fazenda

1 - Dos Cemitérios .. .. ..

2 - Da péga, de animais ..

Sub-consignação n.o 3

c) - Do Departamento Sanitario e

de Assistencia Social

1 - Do Matádouro .. .. .. .. ..

':;:r """

J

-27-

176:920$000

10:000$000

39:480$000 375:000$000

17:000$000

12:000$000

15:000$000

80:00$000

25'J :000$000

,130:000$000

50:000$000 554:000$000

25:000$000

18:000$000 43:000$000

80:000$000
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Sub-consginação 0.° 4

d) - Material

1 - Para conservação de Pro

prios Municipais .. .. " "

2 - Para reparos de automoveis

3 - Para combustíveis e lubrifi-

cantes .. ., " .. " .. .. .,

4 - Para cadastro .. .. .. .. ..

5 - Para placas de numeração de

veiculos e vias públicas .. ..

6 - Expediente da Secretaria da

Camara .. .. .. .. .. .. .. ..

7 - Para expediente da Secreta

ria da Prefeitura .. ., .. ..

8 - Para marcação de carnes e

tumulos " .. .. ., ..

9 - Para expediente geral

10 - Para material sanitario

Sub-consignação n.O 5

e) - Iluminação Pública

1 - De ruas e praças ..

2 - De proprios municipais

H - DIVERSAS DESPESAS

Verba 20 - DIVERSAS DESPE

SAS

Sub-consignação 0.° 1

Exercicios Findos

a) - Para atender o

de comproIl).Íssos

cios anteriores

pagamento

de exerci-

Sub-consignação n.O 2

Descontos de Impostos

b) - Para atender aos descontos

em virtude de pagamentos

antecipados de impostos e

taxas .. .. .. .. .. .. .. ..

-28-

20:000$000

20:000$000

60:000$000

30:000$000

20:000$000

5:000$000

20:000$000

5:000$000

50:000$000

20:000$000

720:000$000

20:000$000

Sub-consignação n.° 3

.... r.

Comissões de Lançamentos

c) - Para atender ao pagamento

das Comissões de Lançamen-

tos ..

� " (.
Sub-consignação n.o 4

Despesas Eventuais

d) - Para atender ao pagamento

de despesas eventuais .. ..

e) - Para atender ao pagamento

dos funcionários por serviços

prestados fóra do horario ofi-

cial .. .. .. .. .. .. .. .. ..

250 :000$000

Sub-consignação n.o 5

Desp.esas Especiais

f) - Da renda do Matadouro com

aplicação especial á Santa

Casa de Misericordia " ..

�

740:000$000 1.667 :000$000

-'29 -

II - DESPESA EXTRAORDINARIA

""'�"�'. . ,.

. I

Verba 21 - JUROS E 4MORTI

,�AÇÃO DA DIVIDA

A - EMISSAODE APOLlCES DA

CONSOLlDAÇAO E UNln

FICAÇAO DA DIVIDA200:000$000

Sub-consignação n.o 1

� .. ���

60:000$000 11

I - Juros

a) - Juros do 2.0 semestre de 1936

b) - Juros do 1.0 semestre de 1937

A"{
-�f.'

140:140$000

134:33Q$OOO

26:000$000

26:060$000

24:000$000

60:000$000

274:470$000

�"'b-4
f"r •
... ,

\ .. �
...

. ...

".... .� �...
"��.1 ...

'.'�_-1f1,� �

.."...... -

"')l."'" �

- ........

1 F" "'ll

_o{ •

�.,.... :'b'

��

�

t

.#--

396:060$000

51326:620$000

�.�. � �
.� 1"•• , lti

.......
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....,":::�pb-consignação n.o 2

_.-J

0-, , "rr:,.J' 11 - Amortização. . -

• "�) - 7.° sorteio realizado em
* • <c;.,.'1 31':12-36, sendo:

l):; 83 apolices de 100$ 8:300$
'1 41 apolices de 200$ 8:200$

•• .. 133 apolices de 500$ 66:500$
- ...,

.�, 83 apolices de 1:000$ 83:000$ 166:000$000

d) - 8.0 sorteio, a realizar-se em

30-6-37, sendo:

83 apolices de 100$ 8:300$

41 apolices de 200$ 8:200$

133 apolices de 500$ 66:500$

83 apolices de 1:000$ 88:000$ 166:000$000

B - EMPRESTIMO DE PAVI

MENTAÇAO DE 1936

Sub-consignação n.o 3

lo

1 - Juros

a) - Terça parte dos juros do 2.0

semestre do emprestimo . o .112:875$000

b) - Terça parte dos juros do 3.0

semestre do emprestimo o • 108:885$000

I'

I
Sub-consignação D.o 4

I

I
II

2 - Amortização

a) - Terça parte da amortização

do 2.0 semestre, isto é, 570

apolices do valor nominal de

200$000 .. .. .. . o •• .. ..

b) - Terça parte da amortização

do 3.° semestre, isto é, 590

apolices do valor nominal de

200$000 o o o o o o •• •• 0'0 ••
,1-- .---. ....

i r": .......1 I • ""t� •
It,e- o � '. _�, • Sl.'f!
.•�irj '. -. • ltl
"�' .... r.,1o ;
- 'l-- _ , ,_ ..-=.!. .,.,.:.. ...

118:000$000

114:000$000

832:000$000

221:760$000

606:470$000

232:000$000 (1.060:230$000

- /

.....,_--�

I

;,

"t.

r

-"

1.'

....,. ,.,.

l'
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Verba 22 - AQUISIçõES

/'
�Sub-consignação D.o 1

1 - :tv.retade do custo da Usina

Astra, que será encampada

de acôrdo com a lei n.o 21

de 24-6-36 o o o o •• o o • o o o 206:500$000

Sub-consignação D.o 2

2 - Juros da outra metade res-

tante a 10% ao ano o' o o 20:650$000 227:150$000'

60614:000$OOIlTOTAL DA DESPESA o o ••

CAPITULO II

Disposições Transitorias

Art. 1.0 - O pagamento de auxílios e subvençõeS' ás

diversas instituições beneficiadas por este orçamento, fica

subordinada á apreséntação ao Poder Executivo de balanço

do exercício anterior sobre a aplicação das rendas das ins-

tituições beneficiadas o •

� 1.0 -' O Poder Executivo poderá designar funciona
rios para examinar os balanços apre&entados e dar parecer

sobre os serviços efetivamente prestados á população o

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

Palácio da Prefeitura -MuniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de janeiro de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

. Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba; Capital do Estado ,do Paraná, em 20 de janeiro de

1937.

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

(a) Lauro Schleder

Secretário da Prefeitura

, ......��
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, "K:tAMARÀ MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
ti {JC) ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se- �. I "-

- t. L . :::-,0.1 If' �um e el: o!

..; , Art. 1.0 - Fica terminantemente proibida em qual. � �I. '"
�ueJ' das zonas do Municipio de Curitiba, a abertura de �. �
qu�lquer via de comunicação ou a execução de arruamen- >
to, bem como a divisão de terrenos em lótes sem a prévia : z
autorização da Prefeitura, 3

� 1.° - A presente disposição refere-se não só aos ar- t
ruamentos destinados á circulação, avenidas, ruas, praças,
passagens, escadas públicas, como tambem aos parques pú-
blicos, campos públicos de esportes, etc.

� 2.° - A infração deste Art. será punida com a multa c.
de 500$000 a 5:000$000, além da aplicação dos demais dis-
positivos desta lei.

Art. 2,° - O proprietário ou foreiro que pretender
abrir ruas ou quaisquer outros logradouros públicos, em
terrenos situados no Municipio de Curitiba, deverá subme
ter á �provação da Prefeitura o respectivo projéto.

� 1.0 - Este projéto deverá obedecer ao plano geral
da Cidade, se estiver situado. entre outros terrenos já ar
ruados.

� 2.° - Se o terreno estiver fóra daszorias previstas 1'1
• no � anterior deverá o projéto obedecer, além das demais '

I disposições da, presente lei, ás condições técnicas estabele
cidas nos Arts. 5.° e 6.°.

� fi ��Art. 3.° - O pedido de aprovação dos projétos de ar-
ruamento e de divisões de lótes, deverá ser feito em reque
rimento dirijido ao Prefeito, ao qual serão anexados os se
guintes elementos:

: -- '';-:-'''- .....". '."� �.".\ ,1' �-�- :f'. '
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a) - titulo de propriedade dos terrenos a serem arrua

dos, sem clausula que possa impedir a gravação

por servidão pública;

b) - certidão negativa do Registro de Imoveis, pro

vando não estarem os terrenos gravados por hi-

potéca ou qualquer ónus; ,

c) - declaração expressa do credor hipotecário, aca

so existente, passada em Cartório, autorizando

o arruamento' e o loteamento dos terrenos;

d) - planta em triplicata em escala de 1:1.000, dos

terrenos com os arruamentos projetados e sub

divisão das quadras em lótes;

e) - planta do terreno em escala de 1:1.000 com o

projéto de arruamento, indicando a orientação

magnética, o ;relevo do solo por meio de curvas

de nivel, equidistante de um metro, e represen

tação de todos os cursos dagua, terrenos alaga

diços, mananciais, demais indicações topografi

cas e as construções acaso existentes.

f) - planta em pagel transparente na escala de

1:5.000; indicando com exatidão os limites do
terreno e respectivQs confrontantes, projétos de
arruamentos, e sua situação em relação ás vias

públicas já existentes;

g) - plano de nivelamento de todas as ruas e praças

nas escalas de H=1:1.000 e V=1:100;

h) - projéto de escoamento de aguas pluviais;

i) - projétos de rêdes de aguas e esgotos;

j) - projétos de iluminação pública.
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Art. 4.° - O requerimento, os documentos e ás'plan

tas serão devidamente selados' de acôrdo com a lei e o pro

Jéto será assinado pelo proprietárIO e pOr' proflssional, le

galmente habilitado a projetar.

Art. 5.° - No plano de arruamento deverão ser ob

servadas as seguintes disposições:

1.0 - A superficie destinada ás ruas e avenidas

deverá variar entre 20% e 30% da área

total quando esta fôr superior a 40.000m2.

2.° - Quando: o terreno a arruar tiver superfi

cie superior a 30.000m2. será reservada

pará praças, parques e jardins de dominio

público, bem como para construções de

edificios públicos, uma área minimá de 6%

do total do terreno no Quadro Urbano e

10% fóra dessa zona.

3.° - As larguras das ruas, serão:

a) - de 12 a 16 metros para ruas de ca

ter exclusivamente residencial;

h) - de 16 a 20 metros para as ruas se-

cundarias; -

c) - de 20 a 25 metros para as ruas prin

cipais;

d) - de mais de 25 metros para as vias de

grande comunicação e artérias de h,lxo.

4.° - As ruas da classe à) dó numero anterior'

só serão admitidas obedecendo as seguin-

tes condições: =-

a) - formar um ângulo de mais de 30.0

com a linha.léste-oeste;

I
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b)-. ter' de extenção total no máximo 30

vezes a sua largura;

c) - terminar em ruas'de uma das classes

b ou c do numero anterior;

d) - serão destinadas as construções para

fin� exclusivamente residenciais, recuadas

do alinhamento pelo menos 5 metros e con

teI!do nQ máximo 2 pavimentos acima do

solo;

e) - a rampa máxima admitida para as

ruas da classe a é de 10% e para as de

mais classes 6% ;

- f) - as quadras deverão ter a superficie

total média de 16.000m2.;

g) - as ruas deverão ser traçadas em mé

dia de 200 em 200 �etros em um sentido,

de 80 em 80 metros no outro;

h) - ao longo das estradas de ferro, de

vem ser obrigatóriamente abertas ruas de

12 metros, no minimo, de largura;

i) - é obrigatorio tambem o projéto de

canalização, no centro de avenidas, de to

dos os cursos dagua existente no terreno.

Art. 6.° - Na subdivisão das quadras em lótes, deve

rão ser adotados os seguintes dispositivos:

X 1.0 - A frente minima dos lótes será de 8 metros

nas zonas central, de 11 metros nas La e

2.a zonas urbanas, de 15 metros na 3.a de.

20metros na zona suburbana e de 50 me

tros na zona rural;
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2.0 - As áreas minimas serão de 100m2. nas

zonas central, 250m2. nas Las e 2.as zonas,

450m2. na 3.a zona urbana, de 800m2. na

zona suburbana e de 5.000m2. na zona ru

ral.

S Unico - Nenhuma transferencia de terreno sub-di

vidido, de acôrdo com este Art., será feita daqui por dian

te, sinão de lótes com as dimensões minimas neles fixados,

salvo aqueles de planta já aprovadas que estejam reserva

das por compromisso de compra e venda uma vez que se

enquadrem na lei n.O 717 de 4 de novembro de' 1927 .

li'

Art. 7.° - Não poderão ser arruados:
�.

1.° - Os terrenos baixos, alagadiços ou sujeitos

a inun,dações, antes de tornadas as provi

dencias para segurar..lhes o escoamento das

aguas;

2.° - Os terrenos insalubres, sem que sejam

préviamente saneados;

3.° - Os terrenos que, por qualquer outro mo

tivo, se tornem improprios para loteamen

to.

I

I

"i

S Unico - A Prefeitura poderá proibir a fraglJlenta

ção de terrenos em lótes, se forem improprios á habitação

ou se os lótes prejudicarem ull1a .reêer:va arborisada, um si

tio pitoresco, ou se estiverem. em uma zona reservada, a ou

tro destino que não seja a habitação.

.Art. 8..° - Os projétos apresentados, embora satisfa

zendo as condições minimas imposta por esta lei, poderão

ser recusados pela Prefeitura, desde que não ofereçam os

requisitos exigidos pelo� principios de urbanismo, princi-

1
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palmente os de comodidade de trafego e economia no esta

belecimento de rêdes de esgotos e escoamento de aguas plu-

viais . . I >;: • '

Art. 9.° - Para que seja aprovado um projéto de ar

ruamento deverá ainda o mesmo ter ligação pelo menos com

uma rua já aberta e permitindo livremente o transito.

Art. 10.° - Na zona rural as vias de comunicação se

rão constituidas por estradas com a largura minima de 12

metros, sendo a aprovação do respectivo projéto requerida

da mesma fórma que os arruamentos.

S Unico - As construções nos terrenos situados nas

margens das estradas, deverão ser recuadas no minimo 10

metros dos respectivos alinhamentos.

Art. 11.° - Depois de aprovada a planta de arruamen

to será lavrado na Prefeit'ura um termo pelo qual o interes-

sado se obrigará: .

1.0 --' a nivelar todas as ruas de acôrdo com o

projéto aprovado;

2.° - a colocar meios-fios e pavimentar pelo me

nos uma das ruas do terreno, designado

pela Prefeitura, com o tipo de pavimenta

ção mais adatavel á zona; o termo deter

minará a rua e o tipo de pavimentação;

3.° - a executar todas as obras necessarias pa

ra o escoamento das aguas pluviais;

4.° - a extender a instalação de iluminação até

b terreno, se houver essa instalação nos

terrenos proximos.

S Unico - Para a realização das obras constantes des

te Art. será concedido o prazo máximo de tres anos, findo

o qual ficará sujeito a nova licen�a .
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Art. 12.0 - Assinado o termo a que se refere o Art.
anterior, será, pela Prefeitura, feita a locação no terreno,

de todos os arruamentos aprovados, por meio de marcos de
pedra de 15 x 15 x 50 cms. colocados um em cgda alinha
mento de cada quadra.

Art. 13.0 - Os proprietários dos terrenos divídidos em

lótes,com plantas já aprovÇl.das, ficarão sujeitos ás disposi

ções do Art. 10.0 desta lei, se tiverem ultrapassado o prazo

determinado no art. 7.0 da le� n.o 717 de 1927, se ainda pos

suirem, na data em que entrar em vigor a presente lei, mais

de metade da área liquida do respectivo terreno.

S 1.0 - Entende-se por área liquida o total da ár�a dos
lótes, excluidos aqueles que reverterem ao patrimonio do
Municipio ou estejam reservados por compromisso de com

pra e venda, uma vez que se enquadrem na lei n.o 717 de 4
de novembro de 1927 .

S 2.0 - Os proprietários ou foreiros que não satisfize

rem ás condições estabelecidas neste Art. dentro do prazo

de tres anos, ficarão sujeitos 'a nova aprovação da planta

para poderem continuar a venda de lótes.

Art. 14.0 - Depois de realizadas todas as obras a que

se refere o Art. 11.0 desta lei, o proprietário ou foreiro do

terreno requererá á Prefeitura a incorporação das respecti

vas avenidas e ruas ao dominio público, de acôrdo com o

numero 1, do Art. 66 do Codigo Civil, e a reversão ao do

minio pleno.do Municipio das áreas a que se refere o nume

ro dois do Art. 5.0 desta lei.

S Único - Sómente depois de satisfazer ás -exigencias
deste Art. poderá o proprietário ou foreiro iniciar as ven

das de lótes e construções.

Art. 15.0 - Nenhuma via de comunicação de qualquer

natureza poderá sei' éãnsiderada corno oficialmente aberta

ao transito público, sem que seja préviamente aceita pela

Camara Municipal, que a declarará incorporada ao domi

nio público.

Art. 16.0 - Para efeito do Art. anterior a Prefeitura

remeterá á Camara o plano do arruamento executado, de

vidamente informado, "de acôrdo com a presente lei, pro

pondo-lhe a respectiva denominação.

Art. 17.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 25 de janeiro de

1937.

.... -

!>
�. ,

I

.'
(a) Lauro Schleder

Diretor

I
"'�

LEI N.o 51

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte �ei:

Art. 1.0 - .E' concedido o auxílio de dez contos de réis

para a ereção do monumento de Rui Barbosa, nesta Capital.

S Único - Esse auxílio será �ntregue á Comissão en

carregada daqueJa homenagem.

Art. 2.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a trans

ferir da dotação de 176:920$0.00 (cento e setenta e seis con

tos, novecentos e vinte mil réis) da verba "Educação e Cul-

'I, J/'

�
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tura" para construção da Escola Tiradentes a quantia de

10:000$000 (dez contos de J;'éis) para destinar a êste auxílio.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 de março de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.0 de março de

1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

LEI N.o 52

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte Lei:

Art. 1.° - As Sociedades Operárias com séde neste

Municipio que tenham personalidade Jurídica e que pres

tem efetivamente beneficios aos seus associados e que te

nham mais de duzentos associados efetivos, ficam isentas de

todos os impostos municipais, bem assim os botequins que

funcionarem dentro de suas sédes e que sejam explorados

pelas próprias sociedades em benefício de suas caiaxs de

beneficência.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 de março de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,
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Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.0 de março de
J937. .

( a) Lauro Schleder

Diretor
II

� '" <lo

L.EI N.o 53

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte Lei:

i
Art. 1.0 - Fica isenta de todos os impostos municipais

a ca�a p�rt�nceI).te aos irmãos menores João e Miguel Aran

tes, situaqª á, ;rua Francisco Torres, enquanto permanece

rem nesta situação de menores e no estado de miserlilPUi

dade.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de março de 1937.

t.l�
11 ( a) Jorge L. ;Meissner

Prefeito Municipal

'!1' •

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.0 de março de

1937.

(a) Lauro .Schleder

Diretor

�
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LEI N.o 54

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a inde

nizar D.a Ana Pereira da Rocha, com um terreno de valor

correspondente, ao que, de propriedade da referida Senho

ra, é necessário para o prolongamento da avenida Silva Jar

dim.

Art. 2.° - Revog�m-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 de março de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.0 de março de

1937.

I
••

:J 1 "

Art. 2.° - As gratificações a que se refere o art. 1.0

deverão ser pagas a partir de 1.0 de janeiro de 1937, sem

prejuizo da gratificação mensal conceaida pela Lei n.o 40

de 25 de setembro de 1936.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de março de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipàl de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 20 qe março de

1937.

�

�
(a) Lauro Schleder

Diretor

� ,.,

LEI N.o 56

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica aberto um crédito extraordinário de

20:000$000 (vinte contos de réis); para atender as despe

zas com desapropriações de terreposna rua Duque de Ca

xias, necessários ao alargamento dessa rua pública e aber

tura da rua David Carneiro até o encontro com a avenida

Simão Bolivar.

Art. 2.° - Revógam-se as "disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 20 de

setembro de 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

LEI N.o 55

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, C,APITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte Lei:

Art. 1.0 - Ficam concedidas ao examinador de moto

ristas as seguintes gratificações:

Por exame de chauffeur amador 10$000; por exame de

chauffeur profissional 10$000; por exame do motorneiro de

bonde 4$000; por exame de motociclista 4$000.

�
I

(a) Carlos Ueller

Prefeito Municipal

•
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Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 20 de setembro de 1937 .

(a) Lauro Schleder

Diretor

terão vencimentos iguais' aos que percebiam ao serem ile

galmente exonerados, desde o dia de seu aproveitamento.

Art. 3.° -' Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 24 de

setembro de 1937.

"Õ:

LEI N.o 57

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica concedido á Sociedade Beneficente 28

de Setembro, a contar desta data, o prazo de doi� anos para

que satisfaça as obrigações a que se refere o item n.o 1 art.
1.0 da Lei n.o 284 de 1.0 de maio de 1911.

Art. 2.0 - Revógam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 24 de

setembro de 1937.

I

\,.

�

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 24 de setembro de 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

I

�

LÉI N.o 59

A CAMARA MUNICIPAL DE CU;RITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica concedida a subvenção anual de ....

6:000$000 (seis contos de réis), ao Instituto de Música do

Paraná - Menssing, com séde nesta Capital, a começar no

próximo exercício financeiro de 1938.

Art. 2.° - A despesa -decorrente desta lei correrá pe

la Verba Educação e Cultura.

Art. 3.° -- Revógam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 5 de

outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 24 de setembro de 1937.

(a) Lauro SchIeder

Diretor

LEI N.o 58

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Acrescente-'se ao art. 1.° da Lei n.o 11 de

J 6 de março de 1936, em seguida a palavra "depois" o se

guinte: "Depois de 5 de outubro de 1930".

Art. 2.° - Os funcionários já readmitidos, em qual

quer caráter, e em virtude da Lei n.o 11 e os que o forem,

�'4

�1.. )'

( a) Carlos Heller

Prefeito ;Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 5 de outubro de 1937 .

( a) l!auro Schleder

Diretor

'I::>' l�,
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LEI N.o 60

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica adotado nos papéis públicos do Muni

cipio, nas suas publicações e na escrita oficial, nas escolas

mantidas pelo Municipio, a ortografia simplificada de que

trata o decreto do Governo da República, n.o 20118, de 15

cie julho de 1931.

Art. 2.° - A séde do Govêrno do Municipio será gra

fada: C-u-r-i-t-i-b-a, Curitiba.

Art. 3.° - Todas as inscrições de caráter permanente

que tiverem de ser expostas ao público deverão ser primei

ramente aprovadas pelo Departamento competente da Pre

feitura, sob pena de multa de 50$000 (cincoenta mil réis) .

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 6 de

outubro de 1937.

te as companhias teatrais ou liricas, os conjuntos ciI:censes

e os artistas de nomeada que se propuzerem exibir-se nesta

Capital.

Art 2.° - Vetado.

Art. 3.° -' Vetado.

Art. 4.° -' Revógam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 6. de

outubro de' 1937.

.,...

I

l
�

(a) Carlos HeIler

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em6 de outubro de 1937.

(a) Lauro SchIeder

Diretor

t)
.LEI N.o 62

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou

e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Exectitivo autorizado a inde

nizar .com um. lote de terreno, nesta cidade, os prejuizos so

fridos por Jose Rocha Coutinho, cóm a depreéiação do va

lor de seu terreno sito á .avenida Silva Jardim, valor êsse

equivalente a perda de 600m2. de terreno.

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

Palácio da Prefeitura Municipal.de Curitiba, em7 de

outubro de 1937.

( a) Carlos HeIler

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 6 de outubro de 1937.

(a) Lauro SchIeder

Diretor

.�*

LEI N°. 61

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretóu e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a dis

pensar dos respectivos impostos, quando julgar convenien-

Carlos HeIler

Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da, Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 7 de outubro de 1937 .

(a) Lauro .Schleder

Diretor.

� Y"
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�awee4-7-7 � LEI N.o 63
A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Ficam isentos de todos os impostos muni

cipais os prédios dos funcionários públicos municipais, es

taduais e federais, civis e militares, por êstes adquiridos ou,

construidos sob empréstimos na Caixa Económica Federal,

ou em qualquer outra instituição de crédito legalmente au

torizada a fazer financiamentos para construções.

Art. 2.° - A isenção de que trata o artigo anterior ex

tender-se-á até a data da liquidação dos ,respectivos emprés

timos e desde que o prédio adquirido ou construido, sirva

exc1usivamepte para moradia própria do funcionário e

de sua familia.

� único - Perdurará a isenção se, no caso de faleci

mento do funcionário, sua familia continuar a satisfazer as

condições do artigo anterior.

Art. 3.° - São extensivos os favores desta lei aos pré

dios nesta data já construidos ou adquiridos nos têrmos do
artigo 1.°.

Art. 4.° - Os benefícios desta lei só atingirão aos pré

dios construidos, ou' adquiridos, mediante emprestimos, em

instituições autorizadas,. até o limite de Ri:;. 50:000$000

(cincoenta contos de réis) .

Art. 5.° - Revogam-se as disposiçõ.es em contrário.

Palácio da Prefeitura .Municipal de Curi.tjba, em 7 de

outubro de 1937.

�.
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(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura

Curitiba, em 7 de outubro de 1937.

(a) Lauro Schleder

Direto!:

Municipal de

-�
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LEI N.o 64

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e
eu promulgo a �eguihte Lei:

Art. 1.° - Fica estabelecida a velocidade mínima de
15 quilometros horários para os enterros.

� único - A velocidade aci:r;na só poderá ser alterada
com o devido consentimento das autoridades Municipais.

Art. 2.° - A presente lei entrará em vigor a partir de Q
1.0 de janeiro de 1938. . ç"

'Art. 3.° - Revógam-se as disposições em contrário.

Sala das sessões da Camara, no Paço Municipal, em 7
de outubrQ de 1937.

Aluizio França

Presidente

LEI N.o 65

A CAMARA MUNICIPAL DECURITIaA, decretou e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Ficam desmembrados do Departamento Ju
rídico e de, Educqção e Cultura e do Departamento de En
genharia: do primeiro, o Serviço de Educação e Cultura e,
do segundo, a Divisão de Cadastro e ambos os serviços des
membrados, passam a constituir o Departamento de Cul
tllra, com as mesmas atribuições que tinham e mais as que
lhe forem atribuidas nesta lei.

S 1.0 - O Departamento de Cultura ficará constituido
de duas divisões: a de Estética, Educação e Recreio, e a de
Cadastro .""".,. {jI;"',Pq

• i�."�;;,�
� 2.° - O cargo de Chefe de Divisão de Cadastro, pas-

sará a de Diretor do Departamento' e o sub-chefe, a chefe
da mesma Divisão, ficando o cargo de sub-chefe suprimido.

..
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A Divisão de Estética, Educé,lção e Cultura será che
fiada diretamente pelo Diretor do Departamento, enquan

to não se fizer a reforma a que se refere o art. 3.° desta lei.
Os cargos restantes não sofrem nenhuma alteração.

� 3.0 _ O pessoal que constituirá o quadro do Depar
tamento será o da antiga Divisão de Cadastro, referida no
art. 1.0, o do lVIuseu Paranaense, o da Biblioteca Pública, e
do Teatro Guaíra e o das Escolas Técnicas Elementares de

Educação Agricula.
"

� 4.0 - EnquaJ).to não se organizar a Comissão do Pla-
no da Cidade, o engenheiro urbanista, que serve, atualmen
te, junto ao Gabinete do Pre�eito, deverá seryir neste De
partamento, cooperando, com ele, sobretudo, �nos serviços
de propaganda para a criação entre nós de um ambiente de
civilização cada vez mais àprimorado.

Art. 2.0 - São atribuições do Departamento de Cul
tura, os serviços de Cadastrô -imóbiliário, planta da cidade,
transferências e averbações de terreno, demarcações de ter
reno e dos logradouros públicos, carta foto-aérea do Mun\
cipio, assistencia e superintendência de teatros, museus e
bibliotecas, 'organização e propaganda dos recreios públi
cos, propaganda sistemática para a criação de hábitos cívi
cos, de amor e respeito pelo patrimonió cultural do� Muni
cípio, pela estética da cidade, pela edificação de lares sa
dios e pela condenação dos empilhamentos de habitações
mal-sãs nos centros urbanos e,. sobretudo, pela criação de
uma consciência de respeito que nos devemos uns aos ou
tros e de zêlo pelas coisas de serv:entiapú01ica.

Art. 3.0 - Quando instalados convenientemente em

prédios apropriados, fica o l'r.efeito autorizq.do a m'ôdificar
os quadros do pessoal 'do Museu Paranaense, da Bib1fote�a
e do "Teatro Guair�, se� aUIQ.jntq d� despesa,. . .

11
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Art. 4.° - O regulamento deste Departamento deve

rá ser expedido dentro de trinta dias da data da sanção des

ta lei, ficando o Prefeito autorizado a promover a sua ela

boração e a aprova-lo.

Art. 5.° - O serviço de Cultura será orientado é assis

tido em todas as questões que digam respeito ás suas fina

lidades, exceto na parte administrativa, por um Conselho

de cinco Membros, nomeado pelo Prefeito e escolhidos de

uma lista que lhe deverá ser apresentada pelo Diretor do

Departamento, com nomes de_ Paranaenses ilustres,que se

tenham interessado notoriamente pelo progresso de Curi

tiba, que terão o título de Conselheiros.

� único - O cargo de Conselheiro será honorifico e

considerado de relevante serviç� para o Município, não po-"
dendo o Conselheiro ser exonerado senão por sua solicita

ção ou da maioria do Conselho.

Art. 6.° - Havendo vaga no Conselho por exoneração

ou morte de Conselheiro, o Conselho organizará dentro de

trinta dias uma lista com três nomes de pessoas ilustres que

estejam na altura de receber o honroso título de Conselhei

ro, e remeterá ao Prefeito para a escolha e nomeação do

que haverá de preencher a vaga.

Art. 7.° - Uma vez nomeados, os Conselheiros re

unir-se-ão e elegerão o seu Presidente, bem como organi

zarão o Regulamento do COnSelho que deverá ser enviado

ao Prefeito para a sua aprovação.

� Art. 8.° - Sendo o Conselho um orgão de orientação

e de assistencia ao Serviço de Cultura deverá sempre que

entender conveniente sugetír ao Prefeito as providencias

necessárias para objetivação das superiores finalidades do

serviço que orienta -e assiste.

Art. 9.° - O Conselho reunir-se-á em dia e local que

o RegUlamento determiné,lr e pelo menos uma vez por mês.
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Art. 10.° - Esta lei deverá entrar em vigor desde já,

mas os vencimentos do Diretor do Departamento e do Chefe

da Divisão de Cadastro, de que trata o paragtafo 2.° do Art.

l.o, não deverão sofrer alterações senão-à partir de 1.° de

janeiro de 1938.

� único - Esses funcionários só serão aproveitados

nessas promoções se se conformarem com o que determina

este artigo, em declaração tomada por termo de que não

pleitearão jamais à diferença de vencimentos que deixarão

de receber até 31 de dezembro deste ano.

Art. 11.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de. Curitiba, em 14

de outubro de 1937.

),

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretariá da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 14 de outubro. de 1937.

( a) -Lauro Schleder

Diretor

LEI N.o 67

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica concedida a D.a Hercilia Peplowski,

viuva do antigo veterinário municipal Dr. Adolfo Peplows

ki, a partir de 1.0 de janeiro de. 1938, a pensão anual de Rs.

1:200$000 (um conto e duzentos mil réis) .

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 14 de

outubro de 1937 .

( a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 14 de outubro de 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor ....

l2t

LEI N,o 66

A CAMARA MUNICIPAL pE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei: .

Art. 1.0 - Fica dispensado das multás a que está su

jeito o contribuinte que estivl;!r em atrazó no pagamento de

impostos e taxas municipais e !:lJl.e satisfizer os. seu� débitos

até o dia 31 de dezembro do corrente ano.

Art. 2.° - Revogam-se a.s disposi�ões em contrário .

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 14 de outubro dI;! 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

'1�

LEI N.o 68

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Ficam dispensados das multas e impostos

�.
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de terrenos urbanos com guias sem passeios os prop�ietá
rios destes terrenos desde que construam os passeios den
tro de seis mêses a contar da data da presente lei.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 14 de
outubro de 1937.

\

1 "

LEI N.o 70

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. LO - Fica .concedida a D.a J:9sefa Gabardo Cúni

co a isenção dos impostos mup.icipais de terreno não mura

do, pelo espaço de 10 anos, como compensação da reque

rente ter aberto mão de qualquer indenização sôore a área

de 1. 500 m2. para alargamento da avenida República Ar

gentina.

Art. 2.° -. A propriedade qu,e gozará da isenção do ar

tigo anterior é situada na avenida República Argentina n.o

940.

Art. 3.° - Revógam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 14 de

óutubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secreta�ia. da Prefeitura Municipal de
Curitiba, em 14 de outubro de 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

LEI N.o 69

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou �
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a per
mutar com o Sr. Bruno Krelling o lote de terreno n.o G 2,

da rua Mauá de sua propriedade, com a metade da extinta
rua no trecho que confronta como lote G. 1, tambem de sua
propriedade.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 14 de
outubro de 1937.

18

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada. na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 14 de outubro de 1937.

(a) Lauro ScN.eder

Diretor

,.01.. . .
.,�

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, em 14 de outubro de 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor-

LEI N.o 71

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. único - Fica revog.ado o art. 244 do Regulamen

to Geral da Prefeitura, revogadas as disposições em con

trário.

'I ....
. .
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 18 de

outubro de 1937.

LEI N.o 73

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica concedido á Sociedade Portuguêsa Be

neficente 1.0 de Dezembro o abatimento de 50% de seu dé

bito com êste Municipio, uma vez que, satisfaça imediata

mente o pagamento do mesmo.

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

Palácio da Prefeitura ,Municipal qe Curitiba, em 18 de

outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 18 de outubro de 1937.

( a) Lauro Schleder

Diretor

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 18 de outubro de 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

LEI N.O 72

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

E:U sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica concedida a dispensa das multas a que

incorreu D.a Maria Abreu Jusi, pela falta de pagamento,

em tempo oportuno, dos impostos que recaem sôbre as suas

propriedades á rua Padre Ildefonso, na Agua Verde, e rua

Voluntários da Pátria n.o 77.

Art. 2.° - Para os impostos atrazados, fica o Poder

Executivo autorizado a conceder, prazo razoável para pa

gamentos em prestações.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 18

de outubro de 1937.

(a) Carlos HelIer

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 18 de outubro de 1937.

(a) LaUro Schleder

Diretor

LEI N.o 74

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica conçedida á Mitra Arquiepiscopal d.e

Curitiba, a dispensa de todos os emolumentos que deveria

pagar, com a construção da Igreja Matriz de Santa Tere

zinha do Menino Jesus.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba: em 26 de

outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal



Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba; em 26 de outubro de 1937.

(a) Lauro 8chleder

Diretor

1 •

LEI N.o 75

A CAMARA MUNIÇIPAL DE CURITIBA decretou e

eu promulgo a seguinte Lei: '

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado ai dis

pensar dos res�ectivos impostos quando julgar convenien

te as co.mpanhIas teatrais ou liricas, os conjuntos circenses

e os .artIstas de nomeada que se propuzerem exibir-se nesta
CapItal. .

. Art. 2.° - �ica tambem o.Executivo Municipal auto

r]zado � subvencIO.nar ou prestar auxilio de qualquer na

tur.eza as companhias e artistas a que se refere o artigo an

terIOr.

S únic? -._Est� autorização fica extensiva ás emprezai.
ou �mprezarlOs que se propureZellla trazer a Curitiba os

conJuntos teatrais, liricos, circenses e artistas' a qlie se re

fere o art. L°.

, Ar�. 3.° - O Poder .E:cec,utivo poderá também dispen

sar do Imposto de BenefIcencIa os espetaculos cujos resui
tados forem Pllra fins caritativos.

Art. 4.° - Re;6gam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Camara Municipal de Curitiba em
26 de outubro de 1937. '

(a). A(Uizio França
P"residente'

,I
'�
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Publicada na Secretaria da Prefeitura

VOGCu;:Jtih:L dWh�6 de outubro de 1937 .
RE ALíV pefO' b-�+

� 19"S (a) La�o Schleder
de__ t\i;._.de_ T - 'S. DIretor

DAr:ffi J \ .. \s .\

Municipal de

REVOGADO

Úfi U,,6l4-de 13/dt,!
LEI N.o 76

, A CAMARAMUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 _ Fica-revogado o S 2.° do art. 2.° da Lei n.o

642 de 5 de novembro de'1924.
Art. 2.0 _ Em todos os trechos de ruas em que a- maio-

ria das construções de alvenaria esteja recuada do alinha
mento da via pública, as novas edificações deverão obede
cer ao alinhamento das já existentes.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 26 de

outubro de 1937 .
(a) Carlos 'Hel1er

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, em 26 de outubro de 1937 .

(a) Lauro Schleder
Diretor

LEI N.o 77

A CAMARA MUNICIPAL DE CU1UTIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 _ Fica o Prefeito autorizado a se entender com
a Companhia Telefônica Paranaense e com. as autoridades
Federais e Estaduais no sentido de obter a ligação da nossa
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rêde telefônica com as dos Estados de São Paulo e Santa

Catarina.

Art. 2.0 - Igualmente fica autoriza,do o Poder Execu

tivo a se entender com a Companhia 'relefônica no sentido

de ser melhorado, dentro das necessídades atuais da nossã
Capital, os serviços de ligações urbanas. .

Ar!. 3.0 -' :Revogam-se as disposiçõe� em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 26 de

outubro de 1937.

� 2.0 - Incorre na mesma penalidade qualquer esta

belecimento que fizer despejos de lixo na rua.

Art. 2.0 - Revógam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 26 de

outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

(a) Carlos HelIer

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 26 de outubro de de 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 26 de outubro de 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

LEI N.o 79

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. único - Fica a Comissão das obras de reconstru

ção da Igreja do Rosário dispensada do pagamento dos emo

lumentos que deveriam pagar para os serviços que estão a

cargo da mesma Comissão; revogadas as disposições em

contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 27 de

outubro de 1937.

LEI N.o 78

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 -' Todo proprietário de botequim, casas de

frutas e estabelecimentos congêneres bem como de engra

xatarias é obrigado a manter limpa a frente dos seus esta
belecimentos; bem como são obrigados a manterem caixas

para o depósito de qualqu.�r espécie de detritos.

Multa para os infratores: 50$000 (cincoenta mil réis),

elevada ao dobro nos casos de reincidência.

� 1.0 - Essas caixas deverão obedecer ao típo que fôr

aprovado pela Prefeitura;

,( a) Carlos HelIer

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 27 de outubro de 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

rs......-.-=�--�---
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LEI N.o 80

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica concedida a D.a Izolina Nascimento a,

isenção do imposto predial, que recai sôbre a sua proprie

dade situada a rua Almirante Tamandaré s/n.

Art. 2.° - Revógam�se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 27 de

outubro de 1937.

( a) Carlos lleUer

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, em 27 de outubro de 1937.

(a) La,�o Schleder

Diretor

.... ...,

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 27 de outubro de 19.37.

(a) Lauro Schleder

Diretor

r
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J r LEI N.O 82

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Na rua 15 de Novembro, avenida João Pes

sôa e nas suas quadras transversais, bem como nas praças

Tiradentes, Generoso Marques e Zacarias, não será permi

tida a exposição de mercadorias em ombreiras senão em

vit�i�es . '''i';Í, .��

Art. 2.° - Nesses mesmos logradouros públicos, não

serão permitido�:

1.0 - O comércio de emergência, salvô násépocas

apropriadas;

2.° - Qualquer especie de comércio mal provido e de

mau asp�cto .

Art. 3.° - Ainda IlOS mesmos lugares serão proibidos:

1.° - Afixação de cartazes nas portas e paredes da via

pública de maneira a perturbar o trânsito.

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

Pal�cio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 28

de outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 28 de outubro de 1937 .

(a) Lauro Schleder

Diretor

I, t

LEI N.o 81

A CAMARA MUNICIP�L DE CURITIBA, decretou e
eu sançtono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Prefeito autorizado a mandar contar

para efeito d� a,posentadoria, ao Sr. José Pinto Novais o pe

ríodo de 2 de maio de 1916 a 5 de julho de 1917, em que o
mesmo prestou serviços ao Município como funcionário do

Instituto Pasteur.

Art. 2.6 - RevógaJl1-se as disposições em contrário.

Paláéio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 27

de outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito, Munjcipal

I�_.o::::'\'====-_=--ooii==- �__
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LEI N.o 83

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretQu e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Prefeito autorizado a promover por

intermédio do Banco do Rio Crande do Sul, a cobrança do

crédito do Dr. Eurides Cunha, junto ao Tesouro do Estado

do RiQ Grande do Sul e que este fez cessão ao.Municipio pe

lo instrumento particular de 20 de maio do corrente ano.

� único - As despezas correspondentes a transação a

que alude este artigo, deverão ser pagas na proporção ge

1% sôbre o valor da cobrança e m:3.Ís ¥4 % de comissão pe
la transferência do numerário de Porto Alegre para esta
Capital.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 29 de

outubro de. 1937 .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 6 de

novembro de 1937 .

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 6 de novembro de 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 29 de outubro de 1937.

( a) Lauro Schleder

Diretor

LEI N.o 85

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a . seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fechar

a rua obliqua á Alameda Carlos de Carvalho, entre as ruas

Capo Souza Franco e Francisco Rocha.

Art. 2.° - Fica também autorizado a vender ao Snr.
João Batista de Mio a área ocupada pela referida rua, de

acôrdo com as leis vigentes e pelo preço da tabela existen

te na Prefeitura.

Art. 3.° - Revógam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 6 de

novembro de 1937.
k,.

LEI N.o 84

A CM4ARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. único - O prazo a que se refere o � 1.0 do art. 5.°

da Lei n.O 35 de 29 de setembro de 1936 fica prorrogado até

15 de fevereiro de 1938; revógam-se as disposições em con

trário.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 6 de novembro de 1937 .

(a) Lauro Schleder

Diretor
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LEI N.o 86

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Todo funcionário Municipal efetivo,. com

mais de quinze anos de serviços, tem o direito de contar,

para todos os efeitos regais, o tempo de serviço que, por ven

túra, tenha prestado ao Municipi'o, como extranumerário,

contratado ou sob outra qualquer denominação.

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

Palácio da Prefeitura Mu,nicipal de Curitiba, em6 de

novembro de 1937.

.' .�
a) - revisão da concessão;

b) - apresentação de novos projetos;

c) - desistência de qualquer pretensão judicial con
tra o Municipio;

d) -_retirada imediatã dos materiais de construção e
desobstruçao da praça Senador Corréia.

Art. 2.° - As novas construções só poderão ser feitas
em l�cais aprovados pela Prefeitura.

. Art. 3.° -, O �razo da concessão será por 25 (vinte e
cmco) anos e devera ser contado da data da inauguração do
primeiro dos Mercados.

Art. 4.° - O prazo para a inauguração do primeiro
mercado será de dois anos a contar da data da assinatura
da revalidação do contrato.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 18 de
novembro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipâl

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, em 18 de novembro de 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria dá. Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 6 de novembro de 1937 .

(a). Lauro Scftleder

Diretor

'�

LEI N.O 87

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Ficé!-. o Prefeito autorizado a revigorar a

concessão de Bernardino de Oliveira para a construção e
exploração dOe mercados nesta cidade uma vez que o referido
ex-concessionário transfira, por documento público, os su

postos direitos, que ainda alega ter, á pessoa idônea a juizo

do Prefeito e que o novo beneficiário se comprometa, tam

bem por documento público ás seguintes obrigações:

I

I

I "�.



Resoluções

RESOLUÇÃO N.o 14

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em sessão de 16 de janeiro de

1937, resolveu e eu promulgo ti seguinte:

Art. único - Fica o Poder Executivo autorizado a

é'lbrir um crédito extraordinário de 11:000$000 (onze con

tos de réis) para atend�r ao pagamento da representação

aos Senhores Vereadores, relativamente a este periodo de

sessões e�traordinárias realizadas por convocação do Se

nhor Presidente da Camara.

Gabinete do President�, da Camara, em 27 de janeiro

de 1937.

(a) Arcésio Guimarães

Presidente

, I

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de janeiro de

1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

I�
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RESOLUÇÃO N.o 15

O PREFEITOMUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a CamaraMuni

cipal, em sessão de 23 de fevereiro de 1937, indicou o se
guinte:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a conce

der a isenção dos impostos municipais que recaem sôbre o

prédio n.° 52 da rua Augusto Stelfeld, pertencente a viuva
D.a Alcinda Gomes Guedes Chagas.

Art. 2.° - A isenção de que trata o artigo anterior,

durará enquanto a referida proprietária se mantiver neste

estado civil e residir no prédio que ficar isento dos impos
tos.

Art. 3.° - Revogam-se ás disposições em contr,ário �

Palácio da Pr�feitura Municipal de Curitiba� Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de março de 1937 �.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.0 de márço- de
]937.

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a con

ceder a ise�ção dos impostos municipais que recaem sôbre

o prédio sito a rua Visconde de Nácar nesta cidade, perten

cente á viuva D.a Hercilia Peplowski.

Art. 2.° - A referida isenção de que trata o artigo an

terior, d�rará enquanto a referida proprietária se manti

ver neste estado civil e residir no prédio que ficar isento dos

impostos.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.° de março de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na, Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital dó Estado do Paraná, em 1.0 de março qe

1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

, I

RESOLUÇÃO N.o 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal, em sessão de 23 de fevereiro de 1937, indicou o se

guinte:

J

l�'
I
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RESOLUÇÃO N.o 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal, em sessão de 25 de fevereiro de 1937, indicou o se

guinte:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo, autorizado a dis

pensar o pagamento do aluguel do terreno na praça Ouvi

dor Pardinho, ao Circo Teatro Oriente.

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

'( a) Lauro Schleder

Diretor

I I
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Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 1.° de março de 1937. '

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

. �ublicad� na Secretaria da Prefeitura Municipal de
CurItIba, CapItal do Estado do Paraná em 1.0 de março de
1937. '

(a) Lauro Schleder
Diretor

I:

I,

RESOLUÇÃO N.o 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni
cipal em sessão de 25 de fevereiro de 1937, indicou o se
guinte:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado a con
ceder matricula gratuita e respectiva chapa á bicicleta do
funcionário desta Prefeitura Snr. Humberto Bevervanso.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do �stado do Paraná, em 1.° de março de 1937. '

(a ) Jorge L. -Meissner
Prefeito Municipal

. �ublicad� na Secretaria da Prefeitura Municipal de
CUrItIba, CapItal do Estado do Paraná em 1.0 de março de
1937. '.

(a) Làuro Schleder
Diretor

-73=
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RESOLUÇÃO N.o 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA faz saber

que a Camara Municipal em sessão de 24 de setembro de

1937, resolveu o seguinte:

Art. único - Fica aprovado o áto Prefeitural que con

tratou o urbanista e arquitéto Snr.. Lucas Mayerho�er pa

ra estudar e dirfgir os serviços de urbanismo da CapItal.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 21

de outubro de 1937.

(a) Carlos HelIer

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, em 21 de outubro de 1937.

(a) Lauro Schleder

Diretor

I�

RESOLUÇÃO N.o 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal, em 20 de outubro de 1937, indicou o seguinte:

Art. único - Fica aberto um credito extraordinário

de 11:000$000 (onze contos de réis) para atender ao p�ga

mento da representação aos Senhores Vereadores, relatIva

mente a êste periodo extraordinário convocado pelo Senhor

Prefeito.I
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 21 de outubro de 1937 .

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do. Estado do Paraná, em 21 de outubro

de 1937.

1 ..

,Decretos
(a) Láuro Schleder

Diretor

I

r

DECRETO N.o 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu

o operaria José Manoel da Costa, e tendo em vista o venci

do no processado sob n.o 3.686 de 9 de dezembro de 1936,

resolve, de acôrdo com o art. 283 do Regulamento-Geral

eombinado com o Decreto n.o 40 de 17 de agosto de 1935,

aposentá-lo com os salários anuais de 640$000 (seiscentos

c quarenta mil réis), por contar o referido operaria 15

(quinze) anos de serviços- prestados a esta Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Munjcipal

J ,.

DECRETO N.O 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a Resolução n.o

14 da Camara Municipal, nesta data promulgada pelo res

pectivo Presidente, resolve abrir um credito extraordiná

rio de 11:000$000 (onze contos de réis) para atender ao
I

I

1
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pagamento da representação dos snrs. Vereadores, relati

vamente ao periodo de sessões extraordinárias realizadas

por convocação do Sr. Presidente da Camara.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

cio Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 1937.

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

I I

t

Art. 1.0 - Ficam aprovadas as "Obrigações Contra

tuais" e "Especificações" que com este baixam, organiza

das pelo Departamento de Engenharia, para a execução de

obras de calçamento a paralelepipedos.

Art. 2.° - As "Obrigações Contratuais" e "Especifi

cações" farão parte �ntegrante dos contratos e suas pres".
crições serão obrigatórias para os contratantes - emprei

teiros.

Art. 3.° - As "Especificações" e as demais prescri

ções técnicas serão adotada.s erp. todas as obras de calça

mento, qualquer que seja a modalidade de sua execução.

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

Palácio da Prefeitura Municipal deCuritlba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de fevereiro de 1937.

Todas as obras de calçamento a paralelepipedos e as

que lhes são correlativas ficarão, quando adjudicadas em

concorrência publica, sujeitas ás "Obrigações Contratuais"

seguintes:

1) - O contratante-empreiteiro se obriga a dar o ne

cessário andamento ás obras contratadas de maneira que

as possa executar dentro do prazo' contratual.

2) - O contratante-empreiteiro será obrigado a fazer

á sua custa a remoção imediata das terras, entulhos e ou

tros materiais que não forem ,empregados nas obras, trans

portando-os para os locais próximos que forem indicados

pelo Engenheiro-Fiscal. Si, por ordem dêste, os materiais

forem transportados a uma distancia superior a 500 me

tros, o contratante empreiteiro poderá exigir uma indenisa

ção correspondente ao excesso dessa distância.

3) - O contratante-empreiteiro deverá conduzir as

obras de modo a causar o minimo embaraço á circulação

de veiculos e pedestres, tendo-se em vista, durante os tra

balhos, não interromper pelo menos o transito de pedestres.

Quando fôr interrompido o tráfego de v�iculos o con

tratante-empreiteiro será obrigado a manter nos respecti

vos logradouros sinais de aviso ao publico, que serão for

necidos pela Prefeitura.

4) _. Nenhuma vala para a instalação de canalização

ou para outro fim poderá permanecer aberta por mais de

dez dias, devendo se,r aterrada ao fimdêsse tempo, embora

não utilizada. As despezas de tais serviços correrão por con

ta do contratante-empreiteiro.

5) - O contratante-empreiteiro executará as obras

.contratadas com a mâxima perfeição, só utilizando mate

riais de primeira qualidade e isentos de qualquer impure-

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITiBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

D'ECRETA

(a) ."(orge L. Meissner

Prefeito Municipal

l l



-78- -79 -

za que prejudique a duração e a resistência das mesmas

obras. A juizo da, prefeitura, qualquer obra em cuja, exe

cução não forem rigorosamente observadas as regras téc

nicas e as especificações ,adiante adotadas, será demolida e

refeita bem como substituido todo o material reputado de

má qualidade, correndo tudo á custa do contratante-em

preiteiro. Si, decorridos dez dias da data da notificação do

Departamento de Engenharia, o contratahte-empreiteiro,

não demolir uma obra julgada malfeita, a Prefeitura pro

cederá á demolição e á reconstrução da obra por conta do

contratante-empreiteiro.

1-7'

DI - Dos prazos de inicio e conclusão das Obras

1) - O prazo para inicio das obras contratadas será

de 15 dias contados da data da assinatura do respectivo ter

mo de contráto.

2) -. O prazo para a conclusão das obras constará, pa

ra cada caso, do respectivo contráto e será contado da data

em que expirar o prazo para o inicio das mesmas obras.

D - Da Fiscalização das Obras

IV - Da responsabilidade do empreiteiro-contratante em

relação á terceiros

1) - O contratante-empreiteiro será unica e inteira

mente responsavel pelos danos de qualquer natureza even

tualmente causados a terceiros em virtude da execução das

obras contratadas.

2) -, O contratante-empreiteiro solucionará as ques

tões sôbre tais dl;lnos sem recorrer á intervenção da Prefei

tura.

1'\ I

li
I.

I"

!
I
I I,

1) -.A fiscalização 110 cont:ráto estará a cargo do En

genheiro Diretor de Viação, podendo ser exercida por qual

quer outro Engenheiro do Departamento de Engenharia,

para tal mistér designação pelo respectivo Diretor.

2) - O Engenheiro-Fiscal acompanhará a execução

das obras e nelas intervirá para que sejam fiélmente cum

pridas as disposições contratuais'.

3) -. Os avisos, in�imações ou ordens de serviço que

tiverem de ser dirigidos ao contratante-empreiteiro, se-lo

ão pelo Engenheiro-Fiscal, mediante memoranda em dupli

cata, sendo o contratante-empreiteiro obrigado a pôr o

"ciênte" em uma das vias a ser devolvida ao Engenheiro

Fiscal, que remeterá ao Diretor de Engenharia para ser
anexada ao respectivo processo. No caso, porém, de a isso

se negar o contratante-empreiteiro, será o mesmo aviso pu

blicado em edital no jornal oficial da Prefeitura, tendo o

contratante-empreiteird' recurso apenas administrativo pa

ra o Diretor de Engenharia e, em seguida, para o Prefeito.

V - Da garantia de execução das Obras

1) - Para garantir a execução das obras contratadas,

o contratante-empreiteiro antes de assinar o contráto pro

vará ter feito nos cofres municipais os depósitos seguintes

em moeda corrente ou em apólices municipais;

depósito fixo de 500$000 para os contratos cujo valor

não exceder a 100:000$000;

os contrátos de valor superior á 100:000$000 e inferior

a 500:000$000 exigirão além do depósito de 500$000 mais

250$000 por parcela de 50:000$000 ou fração que exceder

a 100:000$000; ,

os contrátos cujo valor esteja compreendido entre ...

500:000$000 e 1.000:000$000, exigirão o depósito fixo de

3:000$000;
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os cófltrátos cujo valor exceder a 1. 000 contos, exigi

râo além do depósito fixo de 3:000$000 mais 250$000 por

100 contos ou fração que exceder a 1.000 contos.

2) - Os depósitos serão 'restituidos ao contratante

empreiteiro logo que ultrapassarem o seu valor os descon

tos feitos na forma do inciso 3, titulo IX destas obrigações

contratuais.

despeza realizada pela Prefeitura e por conta do contratan

te-empreiteiro, na forma do inciso 5, titulo 1 desta obriga

ções contratuais. Ficará então o contratante-empreiteiro

obrigado a completar o depósito dentro de 10 dias após a

notificação, sob pena de multa de quantia igual ao dôbro do

desconto feito. Si o contratante-empreiteiro tiver conta pro

cessada ou a processar, relativa ás obras contratadas, os

ciescontos de multas e das despezas acima referidas, serão

feitas nas respectivas faturas.

I 5) - No caso de interrupção das obras contratadas,

por mais de 10 (dez) dias o contratante-empreiteiro incor

rerá na multa de Rs. 50$000 (cincoenta mil réis) por dia de

interrupção, sendo que depois de 25 dias uteis assim inter

rompidos, a Prefeitura poderá declarar recindido o contrato
independente de interpélação judicial ou mandar continuar

os trabalhos por ,administração, correndo por conta do con

trat�nte-empreiteiro as despezas acrescidas de 10% (dez

por cento) para administração e juros do capital emprega

do e utilizando a Prefeitura para os mesmos serviços, ma

teriais em deposito, do contratante. No caso de decorridos

mais de 25. (vinte e cinco) dias uteis, o contratante-em

preiteiro não retome os serviços, poderá pela Prefeitura ser

decretada a recisão do contráto com a perda das cauções de

garantia, sem que o contratante-empreiteiro tenha direito

a qualquer indenisação, salvo o valor das obras executadas

até a data da paralização e o valor dos materiais, de proprie

dade do contratante-empreiteiro e empregados pela Prefei

tura após essa data.

'fi"

VI - Das penalidades contratuais

1) - Por qualquer falta, irregularidade nos serviços

ou infração ás "Especificações" e a estas "Obrigações con

tratuais" ou qualquer disposição �special .do contráto será

o contrantante-empreiteiro multado em 100$000 a 500$000

elevados ao dôbro nas reincidencias.

2) - Não sendo concluidas as obras no prazo estipu

lado no contráto, o contratante-empreiteiro pagará á Pre

feitura por dia ou fração, de excesso de prazo, uma multa

cujo valor será calculado pela forma seguinte:

nos contrátós cujo valor seja fio máximo de 100 con

tos a multa será de 100$000;

nos contrátos de valor superior a 100 contos a multa

será de 100$000 para os primeiros 100 contos e mais 10$000

por parcela de 10 contos ou fração que exceder.

3) - As multas serão aplicadas pelo Engenheiro-Fis

cal, depois de aprovadas pelo Diretor de Engenharia, ca

bendo ao contratante-empreiteiro recurso para o Prefeito.

4) -' As importancias das multas que não forem pa

gas no prazo de 48 horas, contadas da data do recebimento

àa comunicação por oficio do Departamento de Engenha

ria, ou da notificação por edital publicado no jornal oficial

da Prefeitura, serão qescontadas dos depositos de garantia.

Serão tambem retiradàs desses mesmos depositos q'Qalquer

VII - Da aceitação das Obras

1) -' O contratante-empreiteiro, uma vez concluidas

as obras contratadas, deverá requerer sua aceitação junta

mente com a medição final dos serviços.
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VUI - :Do pagamento das Obras

1) - O pagamento das obras contratadas será feito

mensalmente pela Prefeitura, mediante medições parciais

dos serviços executados até o -ultimo dia de cada mês. Com
base na medição efetuada o contratante-empreiteiro emi

tirá a respectiva fatura, pagavel a 30 dias de data.

2) - A fatura relativa á medição final dos serviços se,.

rá processada juntamente com a aceitação das obras contra

tadas.

ta do' empreiteiro-contratante. A reposição será executada

de acôrdo com o que estabelece o artigo 8 da lei n. 25 de 27

de junho de 1936, e será -paga ao empreiteiro contratante

conforme estiver estatuido no respectivo contráto.

3) � Para garantir a conserva�ão será constituido pe

lo contratante-empreiteiro em depósito equivalente a tan

tos mil réis quantos forem os metros quadrados de calça

mento sob sua responsabilidade. Este deposito será forma

d.o pelos descontos deduzidos dos pagamentos que lhe forem
efetuados. O contratante-empreiteiro só terá direito á res

tituição dêsse depósito findo o prazo de conservação e de

pois de aceitas, em definitivo, as obras pela Prefeitura.

4) - A aceitação definitiva das obras será declarada

pela Prefeitura, em requerimento especial do empreiteiro

contratante, após o parecer do Departamento de Engenha

ria.

.'

2) - O requerimento pedindo a aceitação das obras

será dirigido ao Prefeito e submetido a seu despacho den

tro de 20 dias úteis a contar da data da entrada no protoco

lo geral da Prefeitura.

3) - As obras contratadas serão' consideradas aceitas

na datà em que o Prefeito proferir o despacho no processo

respectivo.

I
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IX -' Da conservação das Obras

1) - O contratante-empreiteiro se obriga a conservar

por. sua conta, todas as obras de calçamento executadas, pe

lo prazo de dois anos a partir da data de sua aceitação.

2) - Dura'nte êsse prazo o contratànte-empreiteiro é

obrigado a:

a) - manter o calçameJ:'lto e as demais obras executa

das em perfeito estado de conservação com a superficie de

rolamento sem depressões ou outros defeitos;

b) - .fazer as reposições que se tornarem necessárias

em virtude de obras que exigirem aberturas no calçamen

to, devendo tais reposições ser feitas no prazo máximo de 5
dias; da notificação escrita do Departamento de Engenha
ria, sob pena de multa diária de 50$000, ficando facultado
á Prefeitura mandar. fazer os respectivos serviços por con-.

x - Do arbitramento obrigatorio

1) - Havendo desacôrdo entre o Municipio e o em

preiteiro-contratante, sôbre a interpretação ou execução do

c-ontráto, será o caso, obrigatoriamente submetido a um jui

zo arbitral, nomeando cada parte um arbitro e os nomeados

escolhendo um terceiro desempatador, caso seja necessario.

2) - �otificada uma das partes contratantes pela ou

tra, do seu desejo de submeter a divergência á arbitragem,

deverão ambas nomear os seus árbitros dentro de quinze

dias a contar da notificação, lavrando-se dentro de cinco

dias, após a p.omeação, a escritura de compromisso arbitral,

nos termos das disposições dos artigos 1.037 (mil e trinta e

sete) e seguintes do Código-Civil e no qual se permitirá aos

árbitros e escolha de um terceiro desempatador caso seja

necessário; se dará aos mesmos árbitros a faculdade de jul

gar por equidade; se dirá gratuita a função do arbitro e se
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determinará a pena equivalente a 10% (dez por cento) so

bre o vâlor do contráto para a parte que recorrer da sen

tença arbitral para o Tribunal Superior.

3) - Caso se recuse uma das partes á nomeação do ár

bitro ou não a faça dentro dos quinze dias aludidos, consi

derar-se-á, para todos os efeitos, terminado o desacôrdo e

vencida a parte que deu logar ao não prosseguimento do

processo arbitral.

4) - O mesmo sucederá se deixar uma das partes de

firmar compromisso arbitral no prazo aludido.

5) -', O juizo arbitral proferirá dentro de trinta dias a

sua decisão.

I
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ESPECIFICAÇÕES

1 - Boeiros de alvenaria de pedra sêca

1) - Os boeiros serão construidos nos locais e com as

dimensões indicadas no projéto e na falta dêste, deverão

obedecer ás instruções do Engenheiro-:Fiscal.

2) - As valas para os boeiros serão abertas com a lar

gura e profundidade estritamente necessárias á execução

dos serviços e convenientemente escoradas quando preciso.

Ter-se-á em vista a segurança do transito de pedestres, que

não deverá ser interrompido nas entradas dos prédios.

Os boeiros serão assentes em terreno firme ou consoli

dado de modo a conservarem o perfil do projéto.

Os aterros das valas deverão ser executadQs segundo
as régras. prescritas para os serviços dessa natu

reza e após a aceitação do boeiro pelo Engenheiro-Fiscal.

3) - As pedras para a construção de boeiros deverão

ser duras compactas, de gran fina, testura uniforme, isen

tas de fendas e decrosta;s decompostas e resistentes ao cho

que e; ao esmagamento.

Os seus leitos deverão ser horizontais e as juntas o
mais proximo possivel da vertical.

4) - Construção - As pedras deverão ser dispostas
em FIadas regulares, seguindo o seu leito natural e com
amarração perfeita, sendo os intersticios das pedras toma

dos por. pequenos fragmentos de .pedra ou calços. O para
mento mterno das paredes do boeiro deverão apresentar

um� superficie aproximadamente plana e as juntas não po-
derao ter espessura superior a seis centímetros. .

5) -'- Dimensões- As dimensões das paredes, da sa
pata e das capas dos boeiros variarão de acôrdo com a res
pectiva s�cção de vasão. As dimensões minimas exigidas

para o� tipos correntes de boeiros são as que constam da
tabela seguinte:

BOEIROS DE ALVENARIA DE PEDRA SECA

(Dimensões minimas)

Secção dê Espessura Espessura Espessura Comprimento
vasão da sapata da parede da capa da capa
em. em. em. em. em.

40x 40 15 30 12 70
40x 50 15 30 12 70
50x 50 15 30 12 80
50x 60 15 35 12 80
60x 60 15 35 15 100
60x 70 20 35 15 100

70x 70 20 40 18 110

70x 80 20 40 18 110

80x 80 20 40 20 120

90x 90 20 45 25 130

100x100 20 45 25 140
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11 ..--. Caixas de Ralo

1) - As caixas de ralo serão. construidas em alvenaria

de pedra, observadas as mesmas prescrições adotadas para

a execução dos boeiros.

2) - As caixas de ralo deverão ser assentes em terre

no firme ou préviamente consolidado.

A espessura mínima das paredes das caixas será .de 0.35
em. O fundo terá sempre no mínimo 20 cm. de espessura.

As juntas das paredes e do fundo, que não poderão ex
ceder de 3 -centímetros, serão tomada� com argamassa de
cimento e areia, np' proporção de 1:3 e á profundidade de

4 cm. no mínimo.

A tampa das caixas de ralo será constituida por talos
de ferro fundido, do tipo que fôr fornecido pela Prefeitura.

A cobertura da caixa será constituida de uma Iage em

concreto armado, com a espessura e as armaduras indica

das peloprojéto, e na falta dêste, pelo Engenheiro-Fiscal.

Haverá nessa lage uma abertura para visitas, junto sem

pre a uma das paredes e fechada por um tampão de ferro

fundido, do tipo adotado pela Prefeitura, e com a indicação

"Aguas Pluviais-Curitiba" .

As caixas de areia cujas alturas forem superiores a 1.50

metros deverão ser providas de grampos de ferro fixado na

parede de modo a permitirem o acesso aos operários encar

regados de sua limpeza.

]11 - Caixas. de Areia

As caixas de areia serão construidas nos locais indica
dos no projéto, ou na falta dêste, pelo Engenheiro-Fiscal.

1) - As paredes das çaixas de areia serão construidas
de alvenaria de pedra sêca com a espessura mínima de 45
em. tendo as juntas tomadas com argamassa de cimento e
areia na proporção de 1:3. Na sua construção observar-se
ão as mesmas regras acons'elhadas para as caixas de ralo.

2) - Salvo indicação contrária do projéto as caixas de
areia terão sempre as dimensões, em planta, de 1,00 x 1,00
metro. A altura da caixa será determinada de modo que
no fundo possa fIcar um depósito de lamas, no mínimo de

60 centímetros.

O fundo da caixa' será construido do mesmo :roaterial
que as paredes e a sua espessura não será inferior a 20 cen-

tímetros.

IV - MEIOS--FIOS DE PEDRA

1) :- Material- Os meio-fios serão de granito claro e

terão o comprimento mínimo de um metro.

Serão apicoados e terão as faces aparentes sem falhas

depressões ou outros quaisquer defeitos. A face superio;
(piso) terá 15 centímetros de largura; a face lateral (espe

lho) apresentará a altura de 20 centímetros; e a altura to

tal do meio fio será de £'lO centímetros, no minimo.

Os meios-fios curvos deverão satisfazer ás mesmas con

dições e obedecerão, além disso, aos raios das curvas pro

Jetadas. Os meios-fios curvos empregados nas entradas de

veículos, terão, salvo indicação contrário do projéto, o raio

de 0.60 m. e o desenvolvimento de 0.942 m.

O piso e o espelho dos meios-fios deverão formar um

angulo obtuso tal que, dando-se áo piso a declividade de

2%, o espelho e$tejÇl plano vertical.

Quando fôr especificado o emprego de meios-fios la

vrados, o piso e o espelho dêstes formarão um angulo obtu

so tal que, dando-se ao piso o declive de 2% o espelho apre

sente sôbre a vertical uma inclinação de 10%.
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2) - Construção - Os meios-fios assentarão em ter

leno firme, de acôrdo com o alinhamento e o nivelamento

do projéto e indicações locais do Engenheiro-Fiscal. A lar

gura das juntas não poderá exceder a 1.5 cm. em toda a al

tura do espelho.
A consolidação dos meios-fios será obtida com as obras

de terraplenagem dos passeios ou refugios e o seu rejuIl.ta

mento, executado por ocasião da construção dêsses, se fará

com argamassa de cimento na proporção de 1x3.

As partes inacessiveis ao rôlo compressor serão com
I?rimidas com um maço manual de 35 kgs. no mínimo ten
do a base inferior 35 cm. de diametros aproximadam�nte.

O sub-leito será mantido em bôas condições de conser
vação até o seu revestimento completo pelo material do las
tro.

_. O contr�tante-empreiteiro só poderá iniciar a aplica
çao do materIal do lastro depois de ter sido aceito o sub-lei
to pelo Engenheiro-Fiscal.

I

i
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v - BOCAS-DE-LOBO

1) - As bocas-de-Iobo serão de granito claro e terão

as dimensões em planta de OAOx1.00 metro, e a altura de
0.16 m. Serão apicoadas e terão a face superior da mesma

largura dos meios-fios.
As faces aparentes não deverão conter falhas, depres-

sões ou outros defeitos.

As bocas-de-Iobo obedecerão rigorosamente ao dese
nho que em cada caso será fornecido ao contratante-em

preiteiro.'

Serão assentes sôbre as paredes das caixas de ralo em

um leito de argamassa de cimento de traço 1:3 e com a es

pessura minima de 2 cm.

O piso e o espelho da boca-de-Iobo deverão formar os

mesmos angulos prescritos para os meios-fios.

VII - BASE DE MACADAM

1) - �onstituirá a base do calçamento, uma camada
de pedra brItada, de bôa qualidade, que terá após a com
pressão final a espessura mínima de 15 centímetros.

, 2) - A pedra britada deverá ser espalhada uniforme
mente sôbre o sub-leito, procedendo-se em seguida á com
pressão, feita progressivamente das margens para o eixo

da rua, por um rôlo compressor de 12 toneladas, repetin
do-se esta operação até que a camada de pedra deixe de ce
der ao pêso de rôlo.

Após a compressão final da base de macadam será fei
to o lançamento do saibro em quantidade suficiente para
encher completamente os vasios entre as pedras, depois do
que far-se-á a irrigação e nova compressão para obter-se a
completa consolidação da base.

I ,
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VI - SUB-LEITO

1) - O preparo do sub-leito compreenderá todos os

trabalhos de terraplenagem que se fizerem necessários. Os

aterros deverão ser feitos em camadas de vinte centímetros

c sucessivamente comprimidas com um rôlo compressor de
12 toneladas. Os materiais empregados nos aterros deverão

ser expurgados de qualquer substancia organica.

VIII- REVESTIMENTO DE PARALELEPIPEDOS

1) - Materiais - Os paralelepípedos deverão ser de

granito ou de oütras rochas que satisfaçam ás condições
adiante estabelecidas.

A pedra deverá ser de gran média ou fina, com distri

buição homogênea dos seus elementos constituintes, será
bastante dura. e 'sobretudo tenaz.
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Todos os paralelepípedos terão, tanto quanto possivel

a forma do sólido que lhes dá o nome. As faces deverão ser

lisas e a face superior a mais plana possivel.

As arestas da face superior serão praticamente linha�

rétas devendo as faces ser perpendiculares entre si. Será to

lerada entretanto, que a face inferior seja ligeiramente me

nor que a superior, tomando então o sólido a fórma de �m

tronco de piramide de bases paralelas. Em tal caso a dIfe

rença entre as arestas superiores e inferiores não deverá ex

ceder a 2 centímetros.

As dimensões dos paralelepípedos deverão ficar dentro

cios seguintes limites:

Comprimento ..

Largura .. .. ..

Altura ... .. ..

encher completamente as juntas fazendo-se em seguida a
compressão com um rôlo de 7 toneladas no mínimo. Após a

compressão final, o calçamento deverá apresentar-se sem

depressões e de acôrdo com a secção transversal projetada.

,;i�1 ." IX - SERVIÇOS DE COMPRESSAO

1) - Todos os serviços de compressão necessários ás
obras de calçamento serão feitos sob as instruções do En
genheiro-Fiscal e sem onus para o contratante-empreiteiro.

18 a24cm.

12 a 14 ctn.

14 a 16 cm.

DECRETO N.o 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve deixar de nenhum efei
to o Decreto n.o 20 de 16 de junho de 1936.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do ,Para:ná, em 25 de fevereiro de 1937.

Não serão empregados os paralelepípedos com crostas

de alteração, fendilhamentos, formas irregulares e aqueles
cujas faces apresentarem .protuberancias ou depressões su

periores a 1 centimetro.

Construção. Sôbre ó lastro de macadam, depois de

aceito pelo Engenheiro-Fiscal, será lançada uma camad� de

areia com cinco centímetros no máximo de espessura, sobre

" qual serão colocados os paralelepípedos em. fia�as pe!'

pendiculares ao eixo da rua, ficando a sua maIOr �Imensao

na direção da fiada, exceto nos c;uzamentos �as vIas;. onde

as fiadas serão' orientadas de acordo com as mstruçoes do

Engenheiro-Fiscal. As juntas que_ serão_ tanto �uan�o pos

sivel uniformes em sua largura, nao terao esta mfenor a 5

milímetros nem superior a 15 milímetros e as de uma fia
da ficarão desencontradas das juntas das fiadas adjacentes.

Uma vez concluido o assentamento dos paralelepípedos

serão êles cobertos por,uma camada de areia, de modo a

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

1?
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DECRETO N.o 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO no PA,RANA, tendo em vista o que reque
reu o -Guarda Sanitário Bonifácio Siqueira, e em face do
vencido no processado sob n.o 320 de 15 de janeiro do cor
nmte ano, resolve mandar incorporar ao seu acervo de ser
viços:

\:�.I."•.11!13"".j-_._.-�!!���-.!II!I!!II!!!II!I!!!!!!!!! .------
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a) - para todos os efeitos legais, 10 (dez) anos, 7 (se

te) mêses e 24 (vinte e quatro) dias, em que prestou servi

ços como funcionário titulado, de 12 de dezembro de 1912

a 19 de fevereiro de 1913 e de 5 de junho de 1913 a 20 de

novembro de 1923; e

b) - para exclusivo efeito de aposentadoria, 4 (qua

tro) mêses e 11 (onze) dias, em que trabalhou, de 1.0 de

agôsto a 12 de dezembro de 1912, como extranumerário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de fevereiro de 1937.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
I

t
I
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DECRETO N.o 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, 'atendendo ao que requereu o

Guarda Fiscal José Pereles, e em face do vencido no pro

cessado sob n.O 467 de 28 de janeiro do fluente ano, resol

ve, de acôrdo com o art. 4.° do Decreto n.o 16 de 18 de ju

nho de 1935, mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços,

para exclusivo efeito de aposentadoria,

a) - 4 (quatro) anos, 4 (quatro) mêses e 24 (vinte e

quatro) dias, correspondentes ao periodo compreendido

entre 9 de fevereiro de 1921 e de 3 de julho de '1925, em

que prestou serviços ao Estado; e

b) - 3 (três) anos, 9 (nove) mêses e 10 (dez) dias,

isto é, de 1.0 de janeiro de 1932 a 10 de outubro de 1935,

tempo em que prestou serviços ao Municipio, como extra

numerário.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de março ?e 1937.

(a) Jorge L. Méissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
dr. Adriano Gustavo Goulin, Consultor-Técnico da Prefei
tura, e em face do vencido no processado sob n.O 855 de 23
de fevereiro do fluente ano, resolve, ex-vi do art. 2.0 do De
creto n.o 16 de 18 de junho de 19.35, conceder-lhe sôbre seus
vencimentos o acréscimo de 15% que, com os 10% de gra
tificação adicional que já vinha percebendo, ficam consti
tuindo a quarta parte a que se refere aquele decreto, e pas
sarna fazer parte integrante dos respectivos vencimentos, a
partir de 2 de janeiro deste ano, data em que o aludido fun
cionário completou 25 anos efetivos de exercicio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de março de 1937.

(a) JorgeL. Meis�ner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, Ci\.PITAL
DO ESTADO DO PARANA, atep.dendo ao que requereu o
sr. Nicolau Cachenski, Administrador do Matadouro Muni
cipal, e em face de vencido no processado sob n.O 3.843 de
24 de dezembro de 1936, resolve ex-vi do art. 2.° do Decre-
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to n.o 16 de 18 de junho de 1935, conceder-lhe sôbre seus

vencimentos o créscimo de 15%, que, com os 10% de gra".
tificação adicional que já vinha percebendo, ficam consti

tuindo a quartar parte a que se refere aquele decreto, e pas

sam a fazer parte integrante dos respectivos vencimentos, a

contar de 12 de junho do ano próximo findo, data em que o

aludido funcionário completou 25 anos efetivos de exer

cicio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de março de 1937 .

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,
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DECRETO N.o 9

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
2.0 Mecanico João Francisco Vieira, da Divisão de Viação e

Saneamento, do Departamento de Engenharia, e em face do
vencido no processado n.O 827 de 20 de fevereiro do
fluente ano, resolve, de acôrdo com o art. 3.° do decreto n.o
16 de 18 de junho de 1935, aposentá-lo com os vencimen

tos anuais de inatividade de 5:544$000 (cinco contos, qui

nhentos e quarenta e quatro mil réis), independentemente

de inspeção de saúde, visto-a-referido funcionário contar

mais de trinta anos de serviço para exclusivo efeito de apo

sentadoria.

Palácio da Prefeitura Municipal d� Curitibá, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de março de 1937.

(a) Jorge L, Meissner

Prefeito Municipal

I.
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DECRETO N.o 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo' ao requerido pelo

Guarda Fiscal Lutegardes Ferreira da Costa, e em face do

vencido no processado sob n.O 864 de 24 de fevereiro últi

mo, resolve, de acôrdo com o art. 3.° do Decreto n.O 16 de

18 de junho de 1935, aposentá-lo com os vencimentos anuais

de inatividade de 6:300$000 (seis contos e tresentos mil

réis), independentemente de inspeção de saúde, visto o re

ferido funcionário haver completado, precisamente no dià

13 do corrente mês, trinta anos de serviços para exclusivo

efeito de aposentadoria.

Palácio da Prefeitura Municip<;tl de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de março de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.O 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

2.° Escriturário Br,asilio Perí Moreira, da Secretaria da Pre

feitura, e tendo em vista o vencido no processado sob n.O

773 de 17 de fevereiro do corrente ano, resolve, de acôrdo

com o art. 280 do Regulamento-Geral, conceder-lhe a gra

tificação adicional de 10% sôbre seus vencimentos; a partir

de 18 do referido mês, data em que precisamente o mesmo

funcionário completou dez anos de efetivo exercicio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de março de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu

Valdomiro Mandulac, Servente da. Secretaria da Prefeitura,

€. em face do vencido no processado sob n.O 1.192 de 17 de

março do fluente ano, resolve, de acôtdo com o art. 4.° do

Decreto n.° 16 de 18 de junho de 1935, mandar incorporar

ao seu acervo, para exclusivo efeito de aposentadoria, o pe

ríodo correspondente a 7 (sete) anos e 3 (três) dias, em
que o referido funcionário prestou serviços ao Estado e á

União, conforme documentos apresentados.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de abril de 1937 .

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.;
�

DECRETO N.O 14

O PREFE1TO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao que requereu

Ernesto Tiradentes de Souza, 2.° Feitor da Limpeza Públi

ca, e em face do vencido no processado sob n.o 1.359 de 30

de março do fluente ano, resolve, de acôrdo com o art. 4.°

do Deçreto n.o 16 de 18 de Junho de 1935, mandar incor

porar ao seu acervo, para exclusivo efeito de aposentado

ria, o período correspondente a 7 (sete) anos, a (dois) mê

ses e 29 (vinte e nove) dias, em que o' referido funcionário

prestou serviços á União, conforme documento que apre-

sentou. �

Paláciq da Prefeittlra Municipal de Curitiba, Capital

d<;> Estado do PÇl.ra1J,á, em 19 de abril de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

Guarda Fiscal Euclides José da Rosa, do Departamento de

Fazenda, e em face do vencido no processado sob n.O 1.102

de 10 de março do fluente ano, resolve, de acôrdo com o art.

279, � único, do Regulamento Geral, mandar incorporar

ao seu acervo .de serviços, para exclusivo efeito de aposen

tadoria, o período correspondente a 10 (dez) mêses, por

não haver o referido funcionário gozado férias ou licenças

nos anos de 1922 a 1929, 1933 e 1935.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de abril de 1937 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�,�
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DECRETO N.o 15

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
Engenheiro Silas Pioli, Fiscal de Obras da Divisão de Edi

ficações, dó Departamento de Engenharia, e em face do

vencido no processado sob n.O 1. 704, de 23 de abril último,

resolve, de acôrdo com o art. 4.° do Decreto n.o 16 de 18 de

jU,nho de 1935, mandar incorporar ao seu acêrvo de servi

ços p�ra fim exclusivo de aposentadoria, o período que de

correu de 1.0 de maio de 1922 a 1.0 de novembro de 1925 e

de 14 de maio de 1926 a 18 de novembro de 1929 - em que

o referido funcionário prestou serviços á União, incorpora

do ao Exército.
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Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 11 de maio de 1937.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,

QUADRO A QUE SE :REFERE O ART. 3.° DO DECRETO

N.O 16 DE 19 DE MAIO DE 1937.

MUSEU PARANAENSÊ
1 Auxiliar de 2.a classe - João Tenius-.

1 Auxiliar de 3.ª classe - Arthur Ferreira de Abreu.

1 Porteiro - Arnaldo- Cabral.

BIBLIOTECA PUBLJCA

1- 1.0 Bibliotecário -- Vago.

1 - 2.° Bibliotecário - Reginaldo Lima.

TEATRO GUA1RA..
1 - Zelador - José p<;>mariQ.

1 - Auxiliar - Arsênio Miski.

Palácio da Prefeiturª- Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Par.aná, em 19 de maio de 1937.

(a) iorgeL. Meissner
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DECRETO N.o 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL'

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o Decreto Es
tadual n.O 4893, de 14 do fluente mês, e o que consta da lei
orçamentária municipal vigente,

DECRETA:

Art. 1.0 - Passam a ser custeados e administrados pe
lo Municipio de Curitiba a partir de janeiro do ano em c1Jr
so, os serviços atinentes á Biblioteca Pública, Museu Para

naense e Teatro Guaíra, os quai� £içam subordinados ao De

partamento Jurídico e de Educação e Cultura.

Art. 2.° - Passa, igualmente, a ser custeado e admi
nistrado pelo mesmo Município, o Corpo de Bombeiros, com

a ressalva, porém, constante da lei estaduaJ n.O 73 de 14 de
dezembro de 1936.

Art. 3.° - Os funcionários estaduais, constant�s do
quadro anexo, que exerciam funções nos estabélecimeIltos
a que se refere o art. 1.0, são também transferidos para o

Municipio, garantidos seus direitos adquiridos.

Art. 4.° - O cUstêio da Guarda Civil e da Inspetoria
do Trafego, também a partir de janeiro deste ano, passa a
pertencer ao Estado. .

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná,. em 19 de maio de 1937 .

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

)
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DECRETO N.o 17

O.PR�EEíTO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DüPARANA, atendendo ao que requereu

César Conrado de Souza, 3.° Fiscal da Limpeza Pública, do

Départamento de Engenharia, e em face do ve�cido no pro
cessado n.o 1842, de 7 de maio último, resolve mandar in

corporar o periodo de Um -ano ao seu acervo de serviços,

para exclusivo efeito de aposentadoria, ex-vi das disposi

ções combinadas dos arts. 277 e 279 do Regulamento Ge

ral, por não haver o mesmo gozado licença ou férias duran

te um decênio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de .maio de 1937.

(a) Jorge L. Melssner

Prefeito MuniCipal

.,,! .�
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DECRETO N.o 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu

o sr. Nicolau Cachenski, Ad�inistrador do MatqdQuro Mu

nicipal, e tendo presente o vencido no pr9Ge�sado n.o

1784 de 29 de abril último, resolve, de acôrdo com o art.

279 � único do Regulamento-Geral, mandar incorporar ao

seu acervo de serviços, para exclus�vo efeito de aposenta

doria, o periodo correspondente a 6 (seis) mêses, por não

haver o mesmo gozado licenças ou férias de janeiro de 1931
a janeiro do corrente ano. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de maio de 1937 .

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 19

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do que requereu o

Administrador do Matadouro Municipal, Snr. Nicolau Ca

chenski, e tendo presente o vencido no procesr:;ado sob n.o

1.784, de 29 de abril transato, resolve aposentá-lo com os

vencimentos anuais de inatividade de 12:000$000 (doze
contos de réis), independentemente de inspeção de saúde,

em virtude de o mesmo funcionário contar, nesta data, 30

(trinta) anos, 2 (dois) mêses e 21 (vinte e um) .dias de

serviços prestados a esta Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 ae maio de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.O 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo presente o que reque

reu o 2.° Feitor da. Limpeza Pública, do Departamento de

Engenharia, Ernesto Tiradentes de Souza, e em face do ven

cido no processado n.O 1. 910, de 11 do mês em curso, re

solve, na conformidade do art. 4.° do Decreto n.O 16 de 18

de junho de 1935, mandar incorporar ao seu acervo de ser

viços, para fim exclusivo de àposentadoria;

a) - 4 (qilatro) anos e 8 (oito) dias, complemento do

tempo contado pelo Decreto n.O 14 de 19 de abril do corren

tE' ano e o efetivamente prestado pelo referido funcionário

á Uni�º, como incorporado ao Exército; e

b) - osperiodos que decorrem de 1.0 de junho a 15

de julho d� 1927 e de 1.0 de fevereiro de 1928 a 7 de outu

bro dê 1935 - em que prestou serviços a esta Prefeitura

como extrànumerário.

palácio da f>refeitlJ,ra Municipal de Curitiba, Capital

do Erstado do Paraná, em 31 de maio de 1937 .

(a) JorgeL. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO :N.o 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO :ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

Guarda Fiscal Euclides José da Rosa e tendo em vista o

vencido no processado n.o 1892 de 10 de maio do fluente

ano, resolve, ex-vi-Iegis, aposentá-lo com os vencimentos

anuais de inatividade de 5:376$000 (cinco contos, tresen-
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tos e setenta e seis mil réis) por contar, para o fim de apo

sentadoria, 29 anos de serviço.

Palácio da Prefei.tura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de junho de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETON.O 23

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE
CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

atendendo ao requertdo por Armando Ferreira de Oliveira,

Guarda Sanitário do Departamel1.to Sanitário e de Assis

tencia Social, e em face do vencido no processado n.O 1378

de 31 de março do corrente ano, resolve conceder-lhe, de

acôrdo com o art. 280 do Regulamento-Geral, a partir de

1.0 de janeiro dêste ano, a gratificação adicional de 10%

sôbre seus vencimentos, em virtude de o mesmo contar mais

de dez anos efetivos de- exercício.

I

I
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DECRETO N.o 22

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ,

atendendo ao que requereu Armando Ferreira de Oliveira,

Guarda-Sanitário do Departamento Sanitário e d� A�sis

tencia Social, e em face do vencido no processado n.O 1.378

de 31 de março do corrente ano, resolve, ex,.vi do contrato

firmado entre o Estado e o Município em 30 de setembro

de 1936, mandar incorpórar ao seu acervo .de serviços: a)

- para exclusivo efeito de aposentadoria - os' periodos

decorrentes de 1.0 de outubro de 1913 a 31 de agosto de

1914, de 1.0 de !Uarço a 13 de dezembro de 1915 e de 17 de

outubro. de 1917 a 31 de.dezembro de 1918 - em que pres

tou serviços ao Estado como contratado; e b) - para todos

os efeitos legais o periodo que decorre de 1.0 de janeiro de

1919 a 31 de dezembro de 1935 - em que tambem pres

tou serviços ao Estado, nomeado por portaria e por decre

tos.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

�

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1937.

( a) Aluizio França

Prefeito Muniçipal
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DECRETO N.o 24

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

em face do que estab�lece o artigp 14 do Decreto n.o 27 de

21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único -=- Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para a rua da Lapa, en

tre as avenidas Sete de Setembro e Visconde de Guara

puava, constante da planta e do perfil nesta data rubrica

dos e o orçamento de Rs. 33:191$000 (trinta e três contos,

cento e novepta e um mil réis), para a execução das obras

de sua pavimentação.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

,�bi
� c '..

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da rua

Capitão Carneiro Lobo entre a rua Gon'çalves Dias e a ave

nida Republica Argentina, segundo a planta e o perfil ela

borados pelo Departamento de EngeIJ,haria, nesta data ru
bricados, e o orçaJ:l?ento de Rs. 248:269$000 (duzentos e

quarenta e oito çontos e duzentos e sessenta e nove mil réis)

para a execução das obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
d? Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

I
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DECRETO N.O 25

o PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

ern vista do que determina o artigo 14 do Decreto n.o 27 de

21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da rua

Fontana, entre as avenidas Candido de Abreu e João Gual

berto, segundo a plantá e o perfil elaborados pelo Departa
mento de Engenharia, nesta data rubricados, e o orçamen

ia de Rs. 176:550$000 (cento e setenta e seis contos, qui

nhentos e cincoenta mil réis), para a execuç,ão das obras

de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937 .

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

f; DECRETO N.Q 27

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

em face do que determina o artigo 14 do Decreto n.o 27 de

21 de setembro de 1928, _

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para rua Bento Viana,

entre as avenidas Iguaçú e Agua Verde, constante da plan-

. ta edoperfil nesta data rubricados e o orçamento de Rs.

178:464$000 (cento e setenta e oito contos, e quatrocentos

e sessenta e quatro mil réis), para a e:x;ecução das -obras de

sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do 'Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito �unicipal
J'
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DECRETO N.o 26

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DOPARANA,

tendo em vista o que determina o artigo 14 do decreto n.O

27 de 21 de setembro de 1928,

�r
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DECRETO N.O 28

o PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAP�TAL DO ESTADO DO PARANA,

tendo em vista o que determina o artigo 14 do Decreto n.o

27 de 21 dOe setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o' plano geral da rua

Pasteur entre as avenidas Iguaçú e Silva, JardiII!, segundo a

planta e o perfil elaborados pelo Departamento de Enge

nharia, nesta data rubricados, e o orçaIllento de Rs. . ...

42:985$000 (quarenta e dois contos e novecentos e oitepta

e cinco mil réis), para a execução das obras de sua pavi

mentação.

Palácio da Prefeitura�Municipal de Curitiba, Capital
. do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

,

�I�

tos, oitocentos e trinta mil réis), para a execução das obras

de sua pavimentação .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

( a) Aluizio França

Prefeit<;>.IV!-qnicipal

.,y �-
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I DECRETON.O 29

O PREFEITO MUNICIPAL EM: EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,
em face do que estabelece o artigo 14 do Decreto n.o �7 g.e

21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para a avenida Agua

Verde, entre a rua 'Bento Viana e a avenida Republica Ar

gentina, constante da planta e do perfil nesta data rubrica

dos e o orçamento de Rs. 208:830$000 (duzentos e oito con-

�i

DECRETO N.O 30

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO' DO PARANA,

tendo em vista o qUe determina o artigo 14 do decreto n.o

27 de 21 de setembro de 1928,

- . DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da rua

Inácio Lustosa entre as ruas João Manoel e Portugal, se
gundo a planta e o perfil elaborados pelo Departamentó de
Engenharia nesta. data rubricados e o orçamento de

Rs. 106:655$000 (cento e seis contos, seiscentos e cincoen
ta e cinco mil réis) para a execução das obras de sua pa-

vimentação . �

'Palácio da Prefeitura Municipal de Çtiritiba, Capital

- do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

( a) Aluizio França

Prefeito Municipal

� i.r

DECRETO N.o 31

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

em face do que estabelece o artigo 14 do Decreto n.o 27 de

21 de setembro de 1928, -

...... _-
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DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para a avenida Vicente

Machado, entre praça General Ozório e rua Francisco Ro

cha, constante da planta e do perfil nesta data rubricados e

o orçamento de Rs. 561:877$000 (quinhentos e sessenta e

um contos, oitocentos e setenta e sete mil réis), para a exe

cução das obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

( a) Aluizio França

Prefeito Municipal

-t I J.
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DECRETO N.o 33

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

tendo em vista o que estabelece o artigo 14 do Decreto n.o

27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para a alameda dona Iza

bel entre a alameda Colombo e rua Visconde Rio Branco,

constante da planta e do perfil nesta data rubricados e o

orçamento de Rs. 88:443$000 (oitenta e oito contos e qua

trocentos e quarenta e tres mil réis), para a execução das

obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937 .

(a) Muizio França

Prefeito Municipal

I
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DECRETO N.o 32

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

de conformidade com o que estabelece o artigo 14 do de

creto n.o 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para à rua Buenos Ai

res entre a avenida Iguaçú e rua 5 de maio, constante da
planta e do perfil nesta data rubricados e o orçamento de

Rs. 174:409$000 (cento e setenta e quatro contos e quatro

centos e nove mil réis), para a execução das obras de sua

pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937 .

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

'f
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PECRETO N.o 34

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO E_STADO DO PARANA,

em face do que estabelece o artigo 14 do decreto n.o 27 de

21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Art. único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia, para a alameda D.a Ju

lia da Costa, entre as ruas drs. Keller e Visconde de Rio

Branco, constante da planta e do perfil nesta data rubri

cados e o orçamento de Rs. 135:271$000 (cento. e trinta e

,,",
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cinco contos e duzentos e setenta e um mil réis) para a exe-

cução das obras de sua pavimentação. -

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 35

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DÕ PARANA-,
tendo em vista o que determina o artigo 14 do decreto n.o

27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam àptovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para a rua Fràncisco Ro

cha, entre a avenida do Batél e avenida Vicente Machado,

constante da planta e do perfil nesJà data rubricados e o

orçamento de Rs. 150:487$000 (cento e cincoenta contos,

quatrocentos e oitenta e sete mil réis), para a execução das

obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

j

r
DECRETO N.o 36

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIOo DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

tendo em vista o que determnia o artigo 14 do decreto n.o

27 de 21 de set�mbro de 1928,

.tl �

;�--

.
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DECRETA:

Artigp único - Ficam aprovados o plano geral da pra

ça Zacarias, segundo a planta e o perfil élaborados pelo De

partamento de Engenharia, nesta data rubricados, e o orça

mento de Rs. 134:604$000 (cento e trinta e quatro contos,

seiscentos e quatro mil réis), para à execução das obras de

sua pavimentação. . •

Palácio da Prefeitura Municipal de Curiti.ba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de juIlho de 1937 .

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 37

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE

CURITIBA CAPITAL. DO ESTADO DO PARANA,

tendo em vista o que determina o artigo 14 do decreto n.O

27 de 21 de setembró de 1928,.

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para a alameda dr. Mu

ricí, entre a rua 15 de novembro e a praça Zacarias, cons

tante da planta e do perfil nesta data rubricados e o orça

mento. de Rs. 12:689$000 (doze contos, seiscentos e oitenta

e nove mil réis), para a execução das obras de sua pavi

mentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937 .

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 38

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE
CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,
em face do que estabelece o artigo 14 do decreto n.o 27 de
21 de setembro de 1928,

DEC�ETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado
pelo Departamento de Engenharia para a travessa Olivei
ra Belo, constante da planta e do perfil nesta data rubrica
dos e o orçamento de Rs. 18:028$000 (dezoito contos e vin;.
te e oito mil réis), para a execução das obras de sua pavi
mentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
de Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

(a) Aluizio FráIlça

Prefeito Municipal

}i �

- '"
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DECRE'rO N.o 39

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE
CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

tendo em vista o que determina o artigo 14 do decreto n.o
27 de 21 de setembro de 1928,

1�,.."

D.ECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da ave

nida João Gualberto, entre as ruas Lutero e Manoel Eufrá

sio, segundo a planta e o perfil elaborados pelo Departa

mento de Engenharia, nesta data rubricados, e o orçamen

to de Rs. 477 :191$000 (quatrocentos.e setenta e sete con-

-'�,; 'f-.

I�..

-li3 -

tos, e cento e noventa e um mil réis), para execução das

obras de sua pavimentação; revogadas as disposições em

contrário. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado dó Paraná, em 30 de junho de 1937.

( a) Aluizio França

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 40

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

em face do que determina0 artigo 14 do decreto n.o 27 de

21 de setembro de 1928,

DECRET A:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para a rua Fernando

Amaro, entre as ruas Ubaldino do Amaral e Almirante Ta

mandaré, constante da planta e do perfil nesta data rubri

cadose o orçamento de Rs. 81:342$500 (oitellta e um con

tos tresentos e quarenta e dois mil e quinhentos réis), para

a execuçao das obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1,93.7 .

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 41

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,
em face do que determina o artigo 14 do decreto n.O 27 de

21 de setembro de 1928,

,I
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DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado
pelo Departamento de Engenharia para a rua Colombo, en"'
tre as alamedas Augusto Stelfeld e D.a Julia da Costa, cons
tante da planta e do perfil nesta data rubricados e o orça
mento de Rs. 54:473$000 (cincoep.ta e quatro contos, qua
trocentos e setenta e três mil réis), para a execução das
obras de sua pavimentação. .

Palácio da Prefe.itura lV,IYnicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

i

I

I
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I • DECRETO N.o 42

O PREFEITO MUNICIPAL �M EXERCíCIO DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,
em face do que determina o artigo 14 do Decreto n.O 27 de
21 de �etembro de 1928, -

DECRETA:

Artigo único - Fica.m aprovados o plano geral da rua
ci�. Faivre entre as ruas Padre António e Cóns. Araujo, se
gl,mdo a planta e o perfil elaborados pelo Departamento de
Engenharia, nesta data rubricados, e o orçamento ge Rs.
77:964$000 (setenta.e sete contos,. novecentos e sessenta e
quatro mil réis), para a: e�ecução das obras de sua pavi
mentação.

Palácio da Prefeiturª Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 43

O PREFEITO MUNICIPAL EM E:(CERCíCIO DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

de conformidade com o q:ue estabeleçe o artigo 14 do De

creto n.° 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRET A:

Artigo único - Fic�m aprovados o plano organizado

peto Departamepto d,e Engenharia para a rua Padre Anto

nio �ntre as avenidas João Gualberto e General Carneiro,

constante da planta e do perfil nesta data rubricados e o

orçamento de Rs. 140:111$000 (cento e quarenta contos,

cento e onze mil réis), para a execução das obras de sua

pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 44

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

tendo em vista o qu� esté:lpeLece o artigo 14 do Decreto n.o

27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da rua

Dl'. Faivre entre as ruas 15' de Novembro e Comendador

Macedo, segundo a planta e o perfil elaborados pelo Depar

tamento de Engenharia, nesta data rubricados, e o orça

mento de Rs. 70:130$000 (setenta contos, cento e trinta mil

réis), para a execução das obras de sua pavimentação.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

�
,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para à avenida General

Carneiro entre as ruas Padre Antollio e Conselheiro Arall

jo, constante da planta e do perfil nesta data rubricados e

o orçamento de Rs. 54:346$000 (cincoenta e quatro contos,

trezentos e quarenta e seis mil réis), para a execução das

obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937 .

( a) Aluizio França

Prefeito Municipal "

)

... '"

DECRETO N.o 45

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

em face do que estabelece o artigo 14 do Decreto n.O 2.7 de

21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano orgaJ}jzado

pelo Departamento de Engenharia para a avenida GeJ}eral
Carneiro entre as ruas 15 de novembro e Comendador Ma

cedo, constante da planta e do perfil nesta data rubricados

e o orçamento de Rs. 67:055$000 (sessenta e sete contos e

cincoenta e cinco mil réis), para a execução das obras de

sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

,

"!)�

�

DECRETO N.O 47

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

atendendo ao requerido pelo Guarda-Sanitário Teofilo de

Oliveira Camargo do Departamento Sanitário e de Assis

tência Social, é tendo em vista o vencido no processado n.°

2500 de 26 de junho último, resolve mandar incorporar ao

seu acêrvo de serviços, para todos os efeitos legais, os pe

ríodos decorridos de 15 de dezembro de 1926 a 31 de de

zembro de 1933 e de 7 de abril de 1934 a 31 de dezembro

de 1935 em qu.e o mesmo funcionário pr�stou serviços ao

Estado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de julho de 1937 .

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 46

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE

CURITIBA CAPITAL DO ESTADO DO PARANf\.,

tendo em vista o que determina o artigo 14 do Decreto n.O

27 de 21 de setelllbro de 1928,

--. ,;;
.,lI ":'"
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DECRETO N.O 48

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

atendendo ao requerido por Carlos António de Azevedo,

Chefe da Divisão de Rendas do Departamento de fazenda,

e em face do vencido do processado sob n.o 2670

de 8 do fluente mês, resolve, ex-vi do � único do

artigo 279 do Regulamento-Geral, mandar incorporar

ao seu acêrvo de serviços, para todos os . efeitos le

gais, o periodo de 22 (vinte e dois). mêses, por não haver

o mesmo gozado licença ou férias nos anos de 1915 a 1928

e de 1930 a 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

"

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de julho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

)
.., �

�

I

DECRETO N.o 50

O PREFEITO MUNICIPAL. EM EXERCíCIO DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

atendendo ao requerido pelo Guarda-Sanitário Teófilo de

Oliveira Camargo, do Departamento Sanitário e de Assis

tencia Social, e tendo em vista o vencido no processado n.o

497 de 29 de janeiro do fluente �no, resolve, ex-vi do art.

280 do Regulamento-Geral, conceder-lhe a gratificação adi

cional de 10% sobre seus vencimentos, a partir de 22 de fe

vereiro do corrente ano, data em que precisamente com

pletou dez anos de efetivo exercício.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de julho de 1937 .

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

I I
I

DECRETO N.o 49

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

atendendo ao requerido pelo Contínuo da Divisão de Ren

das, do Departamento de Fazenda, Francisco Lopes Vieira,

e tendo em vista o vencido no processado sob n.Q 2. 717 de
10 do mês em curso, resolve, ex-vi-Iegis, mandar incorporar

ao seu acêrvo de serviços, para exclusivo efeito de aposen

tadoria, os seguintes periodos: a) 6 (seis) anos, de 1907 a

1913, em que'prestou serviços ao Estàdo, na Fôrça Militar, e

b) 7 (sete) anos, 6 (seis) mêses e (oito) 8 dias, de 9 de agôs

to de 1913 a 17 de fevereiro de 1921, em que trabalhou pa

ra o Municipio, no serviço de varrição de ruas.

j}•. '..r
DECRETO N.o 51

O PREFEJTO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAPO PO PARANA, atendendo ao requerido por

Carlos Antonio de Azevedo, Chefe da Divisão de Rendas,

do Departamento de Fazenda, e tendo em vista o vencido

rio processado sob n.O 2.991, de 28 de julho último, resolve,

ex-vi, do art. 2.° do Decreto n.o 16 de 18 de junho de 1935,

conceder-lhe, sôbre seus vencimentos, o acréscimo de 15%

que, com os 10% de gratificação adicional que já vinha per-

L •
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cebendo, ficam constituindo a quarta parte a que se refere
o aludido decreto, e a qual passa a fazer parte integrante

dos respectivos vencimentos, a contar de 8 de setembro de

1936, data em que o referido funcionário completou 25 anos

de serviço para todos os efeitos legais.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de agosto de 1937 .

( a) Aluizio França

Prefeito Municipal

-r
]�.

DECRETO N.o 54

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, aténdendo ao requerido pelo

Diretor do Departglll,ento Juridico e de Educação e Cultura,

cir. Artur Juvencio Mendes, e em face do vencido no proces
sado n.o 3.039 de 2 do corrente mês, resolve, ex-vi do art.

4.° do decreto n.O 16 de 18 de junho de 1935, mandar con

tar para fim exclusivo de aposentadoria, o periodo com

preendido entre 3 de junho de 1927 e 6 de março de 1931

em que o mesmo funcionário prestou serviços á União, co

mo Auxiliar; da extinta administração dos Correios do Pa

raná.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Parahá, em 24 de agosto de 1937.

..,; .
1 •

DECRETO N.o 52

(Em virtude de erro na numeração não existe decreto

com este nurnero.)

DECRETO N.o 53

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

cir. Adriano Gustavo Goulin, Consultor Técnico da Prefei

tura, e em face do vencido no processado sob n.O 3.215 de

14 do corrente mês, resolve, ex-vi do art. 279, � unico, do

Regulamento-Geral, mandar incorporar ao seu acêrvo de

serviços, para todos os efeitos legais, 23 (vinte e três) mê

.ses, por não haver o mesmo, excéção dos anos de 1924 e

1931, gozado licença ou férias no periodo que vai de jaJ:leiro

de 1912 a dezembro de 1936.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de agôsto de 1937.

(a) A].uizio França

Pref�ito Municipal

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

�

r

DECRETO N.o 55

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo presente o vencido J:lO

no processado n.O 3.146 de 9 do corrente mês, resolve dei

xar sem efeito o Decreto n.o 49 de 29 de julho último.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de agôsto de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

')1 .i!
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DECRETO N.o 56

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando das atribuições que

lhe são conferidas po),' lei,

DE.CRETA:

Art. 1.0 - Os lançamentos para o exercício de 1938.,

serão feitos pelas Comissões nomeadas por Ato n.O 62 des

tatJata, as quais observarão em seu trabalho as prescrições

legais em vigor.

Art. 2.° - A cobrança dos impostos e taxas será feita

em quatro prestações, da seguinte forma:

Em janeiro, abril, julho e outubro:

Imposto de publicidade, de aferição de pesos

e medidas, sôbre frentes não edificadas, casas

sem platibanda ou em ruinas, frentes não re

gularmente muradas e guias sem passeio, ta

xas de calçamento e de limpeza particular.

Em fevereiro, maio, agôsto e novembro:

Imposto predial.

Em março, junho, setembro e dezembro:

Imposto suburbano.

Em janeiro:

Matrícula, marcação e colocação de placas em

veículos de tração automática.

Em fevereiro:

Matrícula, marcação e colocação de placas em

veículos de t:r;ação animal.

Art. 3.° - O contribuinte que liquidar antecipada

mente, isto é, no prazo da primeira prestação, as quatro

prestações devidas, gozará do abatimento de 5% sôbre o

total.

� r

� único. - Os tributos da importancia inferior a 40$000

d.everão ser pago.s em dll,as prestações, nos mêses de janei

ro e julho, para os impostos e taxas pagáveis nessas épocas,

e em fevereiro e agôsto para o imposto Predial e em março

e setembro para imposto Suburbano.

Art. 4.° .- As Comissões de lançamento trabalharão

diariamente com prejuizo do expediente da Prefeitura, per

cebendo em conjunto, a quantia fixada na Lei Orçamentá

ria para o exercício financeiro de 1938.

Art. 5.° - Dos lançamentos das Comissões caberá aos

interessados o direito de reclamar verbalmente ao Departa

mento de Fazenda, dentro em 8 dias da data do recebimen

to do aviso e o de recorrer por escrito ao Prefeito dentro

em 10 dias, contados da solução dada pelo Departamento.

Art. 6";0 - Revogam-se as disposições em contrário.

.... ' ,;

I
I

t Palácio da Brefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de agôsto de 1937 .

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

'):."oJ DECRETO N.o 57

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda..Fiscal Ulisses José Ribeiro, do Departamento de

Fazenda, e em face do vencido no processado n.o 3.216 de

14 do co�ren.te,resolve, ex.vi.legis, mandar contar-lhe: a)

para todos os efeitos legais, 9 (nove) mêses, por não haver

gozado licença ou férias de 1928 a 1936; b) - para exc1u..

...
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sivo efeito de aposentadoria, de agosto a dezembro de 1927,
periodo em que prestou serviços ao Município como men

salista.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de agosto de 1937 .

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

�
.... ..

I

I

DECRETO N.o 58

O PREFEITO MUNICIPAL, DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido por

Angelo Scuissiato, Administrador do Deposito de Inflamá

veis e em face do vencido no processado lJ..° 3 .134 de 7 do

corrente, resolve ex-vi do � único do art. 279 do Regula

mento Geral modificado pelo decreto n.O 16 de 18 de junho

de i935, mandar contar-lhe, para todos os efeitos legais, 9

(nove) mêses, por não haver o mesmo funcionário gozado

férias ou licença de 1928 a 1936.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de agosto de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

I

[

,\�ro-,

DECRETO N.o 59

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido por

Angelo Scuissiatto, Administrador do Deposito-dé' Inflamá

veis, em face do vencido no processado n.° 3. 134 de 7 do

corrente, resolve, de acôrdo com o art. 280 do Regulamen:-

�t' :;-

.Lc

.

- 125-

to-Geral, modificado pelo art. 2.° do Decreto n.o 16 de 18

de junho de 1935, conceder-lhe a gratificação adiciopal de

10% sobre os respectivos vencimentos, a partir de ;2 de

abril do ano fluente, data em que completou dez anos efe
tivos de e4ercício.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de agosto de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 60

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, at�n,dendo ao requerido por

Arsenio Misker, Auxiliar de Zelador do Teatro Guaíra, em

face do vencido no processado sob n.O 2.939 de 26 de julho

ultimo, resolve, ex-vi-Iegis, mandar contar, para todos os

efeitos legais, o periodo compreendido entre 5 de dezembro

de 1921 e 31 de dezembro de 1936 - �m que o mesmo pres

tou serviços ao Estado, de onde foi tr<!nsferido para o Mu

nicipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de agosto de 1937.

( a) Aluizio França

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 61

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu

Abilio Monteiro, Fiscal Geral de Matadouros,. do Departa-



r I
l

f
I,

I
I

I

I I

1I

,. I

I

I I

,!

I

t I
l.

-126 - -127'-

mento Sanitário e de Assistência Social, e tendo em vista o

vencido no processado n.O 3.228 de 17 de agosto último, re

solve, de acordo com o art. 4.° do Decreto n.o 16 de 18 de
junho de 1935, mandar contar, para fim �xclusivo de apo
sentadoria, os seguintes periodos: de 28 de abril a 30 de se
tembro de 1932, de 1.0 de outubro a 3 de dezembro de 1932
e de 23 de fevereiro a 10 de novembro de 1933 - em que

c mesmo funcionário prestou serviço publico federal como
Prefeito Municipal, respectivamente, de Santo Antonio da
Platina, São José dos Pinhais e Campo Largo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de setembro de 1937.

DECRETO N.o 63

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao requerido em petição n,o 3.211 de 14 de agosto últi

Jl.lO pelo snr. Carlos Weigert Filho, Administrador do Ma

tadou.ro Municipal, e considerando que o mesmo completou

em 11 qe novembro de 1936, 24 anos efetivos de serviços

prestados ao Municipio, tendo gozado licença e férias ape

nas em 1919, 1920, 1928 e 1936, resolve, ex-vi do � único

ào art. 279 do Regulamento-Geral, mandar contar-lhe, pa

ra todos os efeitos legais, 20 (vinte) mêses, corresponden

tes aos vinte anos em que não gozou licença ou férias.

Paláçjo da Prefeitura Municipal de CuriUba, em 18 de

setembro de 1937.

I

"" I r

-, r ft

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

(a) Carlos Heller

J;>refeito Municipal

DECRETO N.o 62

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
do ao requerido por João Velo, operário da Prefeitura, e ten

do em vista o vencido no processado sob n.o 2.776 de 14 de
julho do corrente ano, resolve, de acôrdo com o art. 283 do
Regulamento-Geral, aposentá-lo com os salários anuais de
1:130$400 (um contos, cento e trinta mil e quatrocentos

réis), por contar o mesmo 19 (dezenove) anos, 2 (dois) mê
ses e 18 (dezoito) dias de serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Preff;!itura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de setembro de 1937 .

DECRETO N.o 64

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao qu.e requereu o 2.° Escriturário da Secretaria da Pre

feitura, Oleg�rio Aires de Arruda, e tendo em vista o ven
cido no processado soh n.o 3.232 de 17 de agôsto último,

resolve: 1) - tornar nulos e de nenhuma eficácia os de

cretos n.o 33 e 66 respectivamente de 22 de agâsto de 1934

e de 8 de outubro de 1935; 2) - mandar contar-lhe, para

todos os efeitos legais, 20 (vinte) mêses, .de acôrdo com o

� único do art. 279 do Regulamento-Geral, visto o mesmo

haver cOlJlpletado em 1934 vinte anos de serviços presta

dos ao Municipio, sem que, nesse periodo, tivesse gozado li

cenças ou féri.as.

Palácio da Prefeitura Municipal de 'Curitiba, em 20 de

setembro dE;! 1937.

1"

��I 'I"

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

l__
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DECRETO N.o 65

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requereu o 2.° Escriturário do Departamento de
Fazenda, Bento Dias de Grácia, e em face do vencido no

processado n.o 3596 de 14 de setembro findo, resolve, de
acôrdo com o � único do Art. 279 do Regulamento Geral,
mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para todos os
efeitos legais, 7 (sete) mêses, visto não haver dito funcio

nário, exceto em 1935 e 1936, gozado licenças ou férias de

1928 a maio de 1937 .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2 de

outubro de 1937.

( a) Carlos lIell�r

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 66

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requereu o operário Benedito Lopes e em face

do vencido no processado n.o 3.467 de 3 de setembro últi

mo resolve, de acordo com o art. 283 do RegulamentoGe..

ral, aposentá-lo com os salários anuais de 660$000 (seis
centos e sessenta mil réis), visto haver o mesmo operário

prestado serviços a esta Prefeitura durante 16 (dezeseis)

anos e 6 (seis) mêses.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2 de

outubro de 1937.

I �

L�

(à) Carlos Heller

Prefeito Municipal

�,

"
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DECRETO N.o 67

O PREfEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requereu Argeu Loióla Pinho, 2.° Escriturário

do Departamento de Fazenda, e em face do vencido no pro

cessado n.O 3688 de 20 de setembro liltimo, resolve mandar
incorporar ao seu acêrvó de serviços, para exclusivo efeito

de aposentadoria, de janeiro de 1921 a abril de 1923 e de

abril de 1924 a dezembro de 1925 - periodos em que o

mesmo funcionário trabalhou como diarista desta Prefei

tura.

Palácio da Prefeit�ra Municipal de Curitiba, em 2 de

outubro de 1937;

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipci.l

DECRETO N.O 68

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requereu o 1.° Topografo João Fagundes Barbo

sa, do Departamento de Engenharia, e em face do vencido

no processado n.o 3.324 de 24 de agosto do corrente ano,

resolv�; a) anular o Decreto n.o 80 de 22 de novembro de

1935; b) mandar incorporar ao acervo de serviços do refe

rido funcionário, para todos os efeitos legais, de acordo com

o � único do art. 279 do Regulamento-Geral, 10 (dez) mê

ses, por não haver o mesmo gozado licenças ou férias no

periodo compreendido entre 1922 e 1932.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2 de

outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito MtiIiicipal
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DECRETO N.° 69

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITI13A, ateI}den:

do ao que requereu o Chefe de Secção Lufrido Costa Ca
bral, do Departamento de Fazenda, e em face do vencido
no processado n.O 3131 de 7 de agôsto do corrente ano, re

solve, de acôrdo com o � único do art. 279 do Regulamento,.

Geral, mandar contar.,.lhe, para todos os efeitos legais, 18

(dezoito) mêses, visto não haver o mesmo funcionário go

zado licenças ou férias e nem ter tido outras interrup_ções

até 8 de janeiro de 1937, exceto nos anos de 1920, J�28j

1931, 1932, 1933 e 1935.

Palácio da Prefeitura Municipal de Gljrltip�, �m 2 de

outubro de 1937.

" .

DECRETO N.o 71

O PREF�ITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do <;:lO que requereu o Administrador do Cemitério Munici
pal, Frederico W,eiss, e em face do vencido no processado

n.O 3429 de 1.-0 de setembro pretérito, resolve contar-lhe,

ex.vi.legis; a) para todos os efeitos legais, 8 (oito) mêses,

por não haver, exceto em 1933, gozado licenças ou férias

de 1928 a janeiro de 1937'; b) para exclusivo efeito de apo
sentadoria, o período correspondente a 12 (doze) mêses

por ter trabalhado durante o .ano de 1927 para a Prefeitu

ra, como extranumerário.

Palácjo da Prefeitura Municipal de Curitiba" em 5 de

outubro de 1937.

.,

(a) Çarlos HelI�r

Prefeito Municipal

(a) Carlos HelIer
Prefeito Municipal

I I

DECRETO N.o 70

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requereu o Contínuo Francisco Lopes Vieira, do.

Departamento de Fazenda, e em face do vencido no pro

cessado n.o 3366 de 28 de agôsto do corrente anó, resolve

ex-vi do � único do art. 279 do Regulãmento-Geral, man

dar incorporar ao seu acêi'vo de serv:iços, para todos os efei

tos legais, 14 (quatorze) mêses, por não haver o mesmo fun

cionário gozado licença ou férias nos dezesseis anos que me

deiam .entre 17 de fevereiro de 1921 e igual -data de 1937,

exceto em 1931 e 1935.

Palácio da PreJeitura Munic.ipal de Curitib<;:l, em 5 de

outubro de 1937.

"\ ri

DECRETO N.o 72

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do aQ que requereu o Sub-Chefe da Divisão de Rendas, do
Departamento de Fazenda, Artur Riheiro de Macedo, e em

face do vencido no processado sob n.O 3.751 de 25 de se

tembro último, resolve, ex-vi-Iegis; 1) tornar nulo e de ne

nhum efeito o decreto n.055 de 26 de nove:rp.bro de 1931; e

2) contar, para fim exclusivo de aposentadoria, o periodo

correspondente a 34 (trinta e quatro) mêses, visto não ha

ver o mesmo funcionátio gozado licenças ou férias desde a

sua nomeação em 5 de janeiro de 1910 até esta data e por

ter- prestado serviços como diarista durante os mêses de ou

tubro a dezembro de 1909.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 7 d�

outubro de 1937.

�l r

(a) Carlos HelIer

Prefeito Municipal
(a) -Carlos HelIer

Prefeito Municipal

l 1.=.-.
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DECRETO N.o 73

O PREF�ITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requereu o Contínuo José dos Santos, do Depar

tamento de Fazenda, e em face do vencido no proce�sado

sob n.O 3561 de 11 de setembro próximo findo, resolve, ex

l'i-Iegis, mandar incorporar aQ seu tempo de serviços, para

o fim único de aposentadoria, os seguintes periodosem que

prestou serviços públicos; 1) á União: de 25 de janeiro de

1906 a 25 de janeiro de 1909, como praça do 13.° Regimen

to de Cavalaria e de 27 de outubro q.e1925 a 11 de outu

bro de 1927, como praça do Destacamento �special da fron.:.

teira de Guaíra; 2) ao Estado: de 4 de fevereirQ de 1909 a 15

de outubro de 1924, como praça do Regimento de 'Seguran

ça; e 3) ao Municipio: de agôsto de .1928 a fevereiro de 1932

e de maio de 1932 a agôsto de 1935, como diarista.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 13 de

outubro de 1937.

..

�

( a ) Carlos Heller

Prefeito Municipal

I '

DECRETO N.o 74

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requereu o 4.° Escriturário. do Departamento de

Fazenda, Raul Kormann, e em face do vencido no processa

do n.o 3827 de 1.0 do mês em curso, resolve mandar incor

porar ao seu acêrvo de serviços para exclusivo efeito de

aposentador�a, de abril de 1927 a dezembro de 1932, perio

do em que o aludido funcionário trabalhou como extranu

merário desta Prefeitura.

r
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 14 de

outubro de 1937 . 1

1

I
(a) Carlos Heller

Pref�ito Municipal

DECRETO N.O 75

O PREFEITO MUNICIPAL I)E CURITIBA, atenden

do ao que requereu o Guarda-Fiscal do Departamento de

Fazenda, Lauro Feijó, e em face do vencido no processado

n.O 3.700 de 23 de setembro último, resolve mandar incor

porar ao seu acervo de serviços, para exclusivo efeito de

aposentadoria, o periodo decorrente de setembro de 1927 a

4 de março de 1936, em que o mesmo funcionário trabalhou

nesta Prefeitura, como mensalista.

Palácio da Prefeitura Municipal qe Curitiba, em 14 de

outubro de 1937.

",

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 76

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, usando

das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5.° da Lei

n.o 65 de 14 do fluente mês, nomeia para constituirem o

Conselho de que trata a referida lei, os snrs. dr. Aluizio

França, Cel. Joaquim Pereira de Macedo, dr..Romário Mar

tins, dr. Davi Carneiro e dr. Manoel de Lacerda Pinto.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 19 de

outubro de 1937.

( a) Carlos Heller

Prefeito Municipal
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DECRETO NP 77

O PREFEITO MUNICIPAL D:E: CURITIBA, ateIlden':

do ao que requereu o 2.° Escriturário da Secretaria da Pre

feitura, Olegário Aires de Arruda, e em face do vencido no

processado n.o 3.725 de 24 do mês pretérito, resolve, de

acordo com o art. 2.° do Decreto n.o 16 de junho de 1935,

conceder-lhe sôbre seus vencimentos o acrescimo de 15%

que, com os 10% de gratificação adicional que ja vinha

percebendo, ficam cOl1stituindo a quarta parte a que se re

fere aquele decreto, e' passam a fazer parte' integrante dos

vencimentos do aludido funcionário, a partir de 2 de maio

do ano em curso, data �m que completou. 25 ,anos efetivos

de exercício.

Palácio da Prefeitura Municipal de- Curitiba, em 21.de

outubro de 1937.

Palácio' da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 22 de

outubro de 1937.

I

I

"I )
( a) Carlos Heller .

Prefeito Municipal

�
DECRETO N.o 79

O PREFEITO MUNtCIPAL DE CURITIBA, atenden
do ao que requereu o Administrador do Matadouro Muni

cipal, Carlos Weigert Filho, e em face do vencido no pro..,

cessado n.o 3723 de 23 de setembro último, resolve, de acôr

do. com o art. 2.° do decreto n.o 16 de 18 de junho de 1935,

conceder-lhe sôbre seus venciJIlel1tos o acréscimo de 15%

que, com os 10% de gratificação adicional que já vinha per

cebendo, ficam constituindo a quarta parte a que se refere

aquêle decreto, e passam a fazer parte integrante dos ven

ci:mel1tosd() referido funcionário, a partir de 11 de março

<lQ éilno'ge 1936, data em que completou 25 anos efetivos de

exercicio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 25 de

outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 78

O PREFEITO MUNIClPAL DE CURITIBA, atenden

do ao requerido pelo Chefe de Secçã() do Departamento de

Fazenda, Lufrido Costa Cabral, e em face do :vencido no

processado h.o 3940 de 9 do fluente mês; resolve, ex-vi do

art. 2.° do decreto n.O 16 de 18 de junho de 1935, conceder

lhe sôbre seus vencimentos o acréscimo de 15% que, com

os 10% de gratificação adicional que já vinhã percebendo,

ficam constituindo a qJ.larta parte a que se refere aquêle

decreto, e passam a fazer parte integrante dos vencimentos

do aludido funcionário, a partir de 8 de julho do ano de

1936, data em que completou 25 anos efetivos de exercício.

I

I

l
J� ;i

,

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 80

O PREFEITO MUNICipAL DE CURITIBA, atenden

do ao requerido pelo '1.0 Desenhista do Departamento de

E:g.genharia, Valentim Maria de Freitas, e tendo em vista o

vencido no processado n.O 3842 de 2 do corrente mês, re

solve, ex-vi do art. 280 do Regulamento-Geral, conceder

lhesôbre os respectivos vencimentos a .gratificação adicio

l1aI de 10%, a partir de 5 do mês em curso, data em que o

:mesmo funcionário completou 10 anos efetivos de exercício.

'\I r
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba; em 25 de
outubro de 1937 . .,.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 27 de

outubro de 1937 .

( a) Carlos Heller

Erefeito Municipal

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 81

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden.,

do ao que requereu o 2.° Escriturário do Departamento de

Fazenda, Bento Dias de Grácia, e em fqce do v�ncido no

processado n.O 3.891 de 6 do mês em curso, :r��olve",man

dar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para 9 fünpI;ljço

de aposentadoria, o periodo decorrente de 1.0 q� Plarço de

1919 a 19 de setembro de 1922, durante o qual o referido

funcionário serviu á União incorporado ao Quinze Batalhão

de Caçaqores.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em- 26 de

outubro de 1937.

-t
DECRETO N.O 83

O PREFEITOMUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao requerido pelo Guarda-Fiscal do Departamento de

Fazenda, Abilio Rodrigues dos Santos, e em face do venci

do no processado n.O 3.943 de 9 do mês em curso, resolve,

ex-vi-Iegis, mandar contar...lhe para todos os efeitos legais;

o periodo de 7 (sete) mêsescorrespond�ntes ç.os anos de

1929 a 1931, 1933, 1935 a 1937, em que o referido funcio

nário não gozou licença ou férias.

Palácio da Prefeitu,ra, MunicipaÍ de Curitiba, em 27 de
outubro de 1937.

I

h
1:1
I,

II

IJ.
lil

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

.,

I

DECRETO N.o 82

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requereu o 3.° Topógrafo do Departamento de

Engenharia, Romário Martins Jl,lnior, e em face do vencido

no processado n.O 3.815 de 30 de setembro do' ano em cur

so, resolve, ex-vi do artigo 1.0 da lei n.O 11 de 16 de março

de 1936, modificado pelo artigo 1.0 da lei n..o 58 de 24 de

setembro de 1937, mandar contar-lhe, para todos os e£eHo.s

legais, O periodo decorrente de 14 de outubro de 1930 a 8

de outubro d� 19.35.

"}I.:J-

DECRETO N.o 84

O PREFEITO MUNJCIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao. requerido pelo Administrador do Cemitério Munici

pal, Frederico.Weiss, e em face do vencido no processado

n.o 4006 de 14 de outubro último, resolve, ex-vi do art. 280

do Regulamento-Geral, conceder-lhe sôbre os respectivos

vepcimentos, a gratificação adicional de 10%, a partir de 2

àe maio do ano corrente, data em que o aludido funcioná

lio completou 10 (dez) anos efetivos de exercício.

Palácio da PrefeiturÇl Municipal de Curitiba, em 5 de

novembro de 1937.

-!I ,..

( a) Carlos Heller

prefeito Municipal

II �
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DECRETO N.o 85 I DECRETO N.o 81
'f I �

o PREFEITO MUNICIPAL PE CURITIBA, éltendem

do ao que requereu o Engenheiro Sub-Chefe da Divisão de

Edificações do Departamento de Engenharia, Rafael d'As

sunção, e em face do venéido no processado n.O 4.056 de

18 de outubro do ano corrente, resolve, ex-vi do art. 4.° do

decreto n.O 16 de 18 de junho de 1935, mandar contar-lhe,

para exclusivo efeito de aposentadoria, os seguintes perjo

dos: de 1.0 de maio de 1926 a9 de lllaio d� 193?, eI)). qu�

trabalhou no Estado, e de 20 de agosto de 1934 a 31 de de

zembro do ,mesrp.o ap,o, em que presto� serviço� � União.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 10 de

novembro de 1937.

I
�

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,atenden

do ao que requereu o 3.° Top6grafo do Departamento de

Engenharia, R0ntario Martins Junior, e em félce do venci

do no processado n.o 4.116 de 22 de outubro pr6ximo fin

do, resolve, ex-vi do .� único do art. 279 do Regulamento

Geral, mandar ihcórporar ào seu acêrVo de serviçós, para

todos ,os efeitós legais, o periodo de 12 (doze) mêses, por

não ter o aludido funcionário gozado, licenças ou férias nos

de 1923 a 1929 e de 1931 a 1935.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 12 de
novembro de 1937.

� Â

(ª) Carlos Heller

Prefeito MUI!icipal(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

DECRETO'N.o 86

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao requer,ido pe,lo Inspetor Médico do Departamento Sa

nitário e de Assistência Social, dr. Lafaiet� Viana, e erp. fa

ce do vencido no processado n;O 3. 528 de 9 de setembro do

élno em curso, resolve ex-vi-Iegis, mandar incorporar ao seu

acêrvo de serviços, para todos os efeitos legais, 3 (três) 'mê

ses correspondentes aos anos de 1930� 1931, e 1932, em que

, o referido funcionário não gozou licenças ou férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 11 de

novembro de 1937.

DECRETO N.o 88

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
_do ao que "requereu o Guarda Fiscal do Departamento de

_Fazenda, Pedro Mainka, e em face do vencido no processa

do n.b 4.134 de 25 de outubro pr6ximo passado, resolve,

ex-vi-Iegis, mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços,

para exclusivo efeito de. aposentadoria, o periodo de outu

bro de 1931 a julho çle 1935, em que o referido funcionário

prestou serviços ao Municipio, como extranumerário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 12

de novembro de 1937 . "

( a) Carlos lIeller

Prefeito Municipal

T
��' r

( a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

,6-_
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DECRETO N.o 91

O PREFEITO MVNICIPAL DE C1:TRITIBA, atenden

do ao requerido pelo 1.0 Topógrafo do Departamento de

E:ngenharia, Jóão Schleder Sobrinho, e, em face do vencido

processado n.o 3.768 de 27 de setembro do ano fluente, re

solve, ex-vi do � Único do art. 279 do Regulamento Geral,

mandar incorporar ao seu acervo de serviços, para todos os

efeitos legais, o periodo de uín (1) áno, correspondente aos

anos de 1921, 1926 a 1935 e 1937 em que o referido funcio

nário não gozou licença ou férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 17 de
nQvembro de 1937.

DECRETO N.o 89

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao requerido pelo Guarda-Fiscal do DepÇlrt!imento de
Fazenda, André Bruzamolin, e em face do vencido no pro

cessado n.O 4.135, de 25 -de outubro pretérito, resolve, ex

vi-legis, mandar contar-lhe, para exclusivo efeito de apo

sentadoria, o periodo de dezembro de 1�20 a março de 1937
em que o �esmQ fUllciQlJ,ário p,r:estou serviços ao Municipio

como extranumeráriQ.

�

...

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 12 de

novembro de 1937.

(a) Cal"1os Heller

Prefeito Municipal (a) Carlos ;Ileller

-Prefeito Municipal

DECRETO N.o 90

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requerelJ. o Sub-Chefe da Divisão de Rendas do

Departamento de Fazenda, Alvaro de Andrade" e em face

do vencido no processado n.o 4126 de 25 de outu:bro próxi

mo passado, resolve, ex-vi do � único do art. ?79 do Regu

lamento-Geral, mandar incorporar ao seu acêrvo de servi

ços, para todos os efeitos legais, o periodo de 21 (vinte e

um) mêses, correspondentes aos anos de 1914 e 1915, 1918

a 1924 e 1926 a 1937, em que o aludido funcionário não go-

sou licenças ou férias. "

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 12 de

novembro de 1937.

I
,I

I

I

l
, I "I �

DECRETON.o 92

O PREFE�TO ,MUNICIPAL DE CURITIBA, tendo em

vista o dispQsto :na alinea "d" do artigo 137 da Constitui

ção Federál,

DECRETA:

;Art..1.° - Fica revogada para todos os efeitos a Lei

n.o 39 de 2 de outubro de 1936, que dispõe sôbre a fabrica

ção diaria do pão e abertura das barbearias aos domingos e

feriados.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 23 de

novembro de 1937.

,. !

, I
(a) CadosHeller

Prefeito Municipal

(a) Carlos Heller

Prefeito, Municipal

,I
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DECR_E'rO N.o 93

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,
DEC,RETA:

Art. 1.° - E' doado ao Governo da União o terreno da

quadra compreendida entre as ruas Tamandaré e José de

Alencar, com frente para a praça situada no,s fundos do- Asi

lo de São Vicente ,de Paulo, para ali ser construido um. hQs

pital de veterinária para Exército.

Art. 2.° - Voltará ao Municipio o dominio do terreno

a que se refere o artigo anterior, si as obras do hospital não

estiverem éoncluidas d�ntro no prazo de cinco anos, conta

dos da data dêste decreto.

Art. 3.° - Revoga�-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 23 de

novembro de 1937.

� �

DECRETO N.O 95

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIaA, atenden

do ao que requereu o 3.° 'ropógrafo do Departamento de

Engenharia, Romário MaJ;tins Junior, e em face do YenGi

do no processado n.O 4.322 de 10 do mês em curso, resolve,

e�-vj-Iegis, mandar contar-lhe, para todos os efeitos legais,

o periodo de 29 (vinte e nove) :rp.êses em que o referido fun

.cionário prestou serviços ao Municipio, como diarista.

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, em 29 de

novembro de. 1937.

"! ..,

(a) Carlos 'Heller

.Prefeito Municipal

(a) Carlos Heller

Prefeito Mtinicipal

I
I

j
DECRETO N.o 96

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao requerido pelo 1.° Fiscal Miguel Babi, do Departa

mento de Fazenda, e em face do vencido no processado n.o

4342 de 11 do mês próximo passado, resolve, de acôrdo com

o que preceitúa o art. 280 do Regulamento-Geral, conce

der-lhe sôbre os respect�vosvencimentos o acréscimo de

15% que, com os 10% de gratificação adicional que já vinha

percebendo, ficam constituindo a quarta parte dos seus ven

cimentos, a partir de 6 do mês de novembro do corrente
ano, data em que completou 25 anos de serviço para todos

os efeitos legais.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2 de

dezembro de 1937.

DECRETO N.o 94.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA:, atenden

do ao requeridopdo Fiscal do Departamento de Fazenda,
Alvaro Luiz Picheth, e em face do vencido no processado

n.O 4270 de 5 do mês em curso, resolve, ex..vi do � único do

art. 279 do Regulamento Geral, mandar incorporar ao seu

acêrvo de serviços, para todos os efeitos legais, o periodo de

10 (dez) mêses correspondentes aos anos de 1928 a 1937

em que o referIdo funcionário não gozou licenças ou férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 27 de

novembro de 1937.

l
I
I

I
1\ ..

,

I.
1'1 �

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

(a) Carlos Heller

PJ'e.£.eito Municipal
I

,I
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DECRETO N.o 97

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requereu o 1:0 Fiscal do Departamento de Fazen

da, Miguel Babi, e em face do vencido no processado n.°

4342 de 11 de novembro próximo findo, resolve, ex-vi do

S único do art. 279 do Regulamento Geral, mandar incor

porar ao seu acêrvo de serviços, para todos os efeitos lêgais,

o periodo de 20 (vinte) mêses correspondentes aos anos de

1918 a 1937 em que não gozou licenças ou férias, e, de acôr

do com a Lei n.o 86 de 6 do mês pretérito, tambem para to

dos os efeitos legais, o periodo de 4 (quãtfo) anos, 2 (dois)

mêses e 16 (dezesseis) diás ém que o aludido funcionário
trabalhou nesta Prefeitura, como safariado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2 de

dezembro de 1937.

';,1..1

DECRETO N.o 99

O PREFEITO MUNICIPAL DE CQRITIJ3A, atenden...
do ao requerido pela La Datilógrafa elo DepartaD:lento de

Engenhl;lria, Mercedes Mendes Morais, e .. em face do venci

do no processado p..o 4.378 de 17 de novembro próximo

findo, resolve, ex-vi-Iegis, mélndarincorporar ao seu acêrvo

de serviços, para todos os efeitos legais, o periodo de 6 (seis)

mêses correspondentes aos anos de 1929 a 1934 em que a

referido funcionária não gozou licenças ou férias.

palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 4 de

dezeD1pro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal
',� j

I

i

I
�i t

DECRETO !'l.o 100

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,

DECRETA:

Art. único -. Fica rêvogada a lei n.o 64 de 7 de outu

bro do corrente ano; revogadas as disposições em contrário.

Palá.cio da Prefeitur aMunicipal de Curitiba, em 9 de
dezembro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

DECRETO N;O 98

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA resolve

deixar sem nenhum efeito o decreto n.q 27 de 14 de julho

de 1931.

( a) Carlos Heller

Prefeito Municipa:l
I

I
I
,

""I�

----
DECRETO N.o 101

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,

DECRET A:

Art. único - As disposições do art. 1.0 da lei n.° 466

de 23 de outubro de 1916 ficam extensivas a todo o quadro

urbano; revogadas as disposições eIn contrário.

1 t

,

I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2 de

dezémbro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito. Municipal

:J I �

.h.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 9de
dezembro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

" i. �

I'

Art. 2.° -'... Os profissionais diplomados, de acôrdo com

as suas especializações, poderão -assinar os projetos e dese

nhos, os calculas de estaQilidade e resistência e as memo

rias descritivas que elaborarem e submeterem á Prefeitura;

a) - como autores e r.esponsáveis pela feitura e pela

exatidão dos mesmos projetos e ç1,esenl)Os e Cop:lO respon,

sáveis pela exatidão dos calculas e das conclusões das me

marias;

b) -.- como responsáveis pela execução das obras; ou,

ainda,

c) - como �a:utores' e como responsáveis, simultanea

mente, pela feitura, exatidão e conclusões referidos na ali

nea a) e pela exatidão das obras.

Art. 3.° - Os profissionais não diplomados, mas licen

ciados; poderão, na forma do Ato n.O 1 do CREA, assinar:

a) - quando projetistas (antigos arquitétos licencia

dos), como autores e responsáveis pela feitura e pela exa

tidão dos projetos de edificios e obras complementares, de

sua autoria, salvo na parte que depender de calculas de es

tabilidade;

b) - quando construtores, como responsáveis pela

execução das obras, salvo as estruturas que exijam calculo

de estabilidade.

Art. 4.° - Para uma mesma obra, poderão ser distri

buidas as éltribuições constantes das alineas dos artigos an

teriores por dois ou mais profissionais, respeitadas as res

trições legais de competência, podendo, ainda, ser a responsa-

bilidade assumida solidàriaménte por vários profissionais

em conjunto, salvo quanto á execução das obras, nas quais

deverá ela caber exclusivamente a um profissional ou a fir

ma legalmente habilitada.

.Art. 5.° - Uma firma individual ou coletiva, socieda

de, cOIppanhia ou empreza é considerada habilitada quan-

"

'"
DECRETO N.o 102

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBÃ, usando
das atribuições inerentes a seu cargo e

considerando ter a nobre classe de engenheiros resol

vido comemorar hoje, 11 de dézembro, o seu "dia";

considerando que essa data corresponde á do decreto

federal n.o 23.569 de 11 de dezembro de 1933, com o qual

o então Govêrno Provisório regulamentou o exercício, no

País, da profissão do enge:g.heiro, do arquiteto e d.o agri
mensor;

considerando, ainda, que resoluções posteriores do

Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura devem ser

respeitadas neste Municipio pelq que se torna conveniente

incorpora-las á legislação municipal, antes de entrar em vi

gor o novo Código de Obras, em elaboração;

e, em homenagem á data,

I
, 'I

,

"
I'
.i'

DECRETA:

Art. 1.0 - São consider'ados profissionais legéllmente
habilitados para projetar, céllcular, orientar e executar as

obras, os diplomados e não diplomados que, satisfazendo ás
disposições do Decreto Federal n.o 23.569, de 11 de dezem

bro de 1933, possuirem carteira expedida, ou vizada, pelo

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) e

registada !la Prefeitura, e estiverem de posse do necessário
alvará de licença municipal.
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do tiver registado como componente, representante ou en

carregado de sua parte técnica, um profissional legalmente

habilitado.

� único - A atividade profissional das pessoas juridi

cas referidas neste artigo não poderá, porém, exceder á dos

seus responsáveis técnicos.

Art. 6.° - O profissional, diplomado, ou licenciado,

que não tenha pago, em um exercicio, os impostos �staduais

\" municipais correspondentes ao mesmo exercicio, ou o que

deixar de registar êsse pagamento no Departamep.to com
petente, não poderá exercer as atividades discriminadas nos

arts. 2.° e 3.°.

� 1.° - Igualmente, não poderão exercer essas ativi

dades o� profissionais çujas carteiras ,tenham sido suspen
sas, ou canceladas, pelo CREA.

� 2.° -. No último caso do � anterior" será automati

camente cancelado o registo feito na Prefeitura.

Art. 7.° - O Departamento competente manterá um

registo dos profissionais, diplomados e J}ão diplomados ou

licenciados, sendo reservada uma folha para cada um.

� 1.0 _. Nessa folha individual serão lançados:

a) - o seu nome por extenso e o inteiro teor da sua

carteira profissional;

b) - o seu esc.ritorio ou residência;

c) - a sua assinatura e a da firma de que fizer parte;

d) -- a indicação da firma comercial, sociedade, com

panhia ou empreza que o profissional legalmente represen

tar;

e) - a anotação do pagamento dos impostos munici

pais e estaduais relativos ao exercicio da sua profissão, com

indicação do número e da data dos r�spectivos talões; .

...

f) - a anotação das ocurrencias relativas ás. obras de

�ua responsabilidade e aos projetos, calculos, memorias, etc.

g) - a anotação de multas, suspensões e outras pena

lidades.

� 2.° - O .registo será feito mediante requerimento ao

Prefeito, acompanhado da carteira profissional e pagos os

devidos emolumentos.

Art. 8.° - A assjnatura doprofi.s,sion1;ll nos projetos,

nas memorias.e nos ça1c1JlQ� subrnetidos á Prefeitura será

obrigatoriamente precedida clg. indicação da função que no

caso lhe couber, como "autor do projeto", "autor da me
moria", "autor doscalculos'! ou "responsavel pela execu

ção da obra" e sucedida do titulo que lhe competir, isto é,

"Engenheiro Civil", "Arquitéto", "Engenheiro Arquitéto",

ou outro, quanto aos diplomados, e "licenciado-projetista"

ou "licenciado construtor", para os não diplomados.

Art. 9.° - No local da ,obra, enquanto nela se traba

lhar, e em posição bem visivel ao- público, deverá ser colo
cada uma placa, com as dimensões mínimas de O,60x1,20,

indicando:

a) - os nomes dé todos os profissionais intervenien

tes, com os respectivos titulos e escritorios.

b) - o nome da firma, sociedade, companhia ou em

preza, caso exista;

c) - a rua e o número do edificio em construção.

S 1.0 - Os nomes dos profissionais deverão ser inscri

to� em letras do mesmo tipo e cor e de tamanho não infe

rior ao da maiór letra que a pláca contiver.

� 2.° - os profissionais não diplomados deverão usar

nas indicações da placa a expressão "licenciado", bem le

givel.

� 3.° - a placa a que se refere o presente artigo fica

isenta de pagamento de quaisquer emolumentos ou taxas.
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a) - que deixarem de provar perante êsse CREA que

os serviços técnicos estão exclusivamente a cargo de profis

sionais habilitados e .registados;

b) - que apresentarem projétos, estudos ou plantas

cuja autoria não seja dos profissionais que. os assinarem, ou

que executarem serviços ou obras que não estejam real

mente sob a. responsabilidade dos profissionais indicados

nas placas, muito embora .registados no CREA e na Pre

feitura.

Art. 12.° - O profission�l "suspenso" não poderá pro

jetar, iniciar obras de. qu.a.lquer natureza, nem prosseguir

nas que estiver executando, enquanto não terminar o pra

zo da suspensão.

Art. 13.°.- A Prefeitura franqueará a qualquer mem

bro do CREA o exame do registo de que trata o art. 7.°,

afim de que possa constatar as faltas cometidas pelos profis
sionais e as penalidades aplicadas pela Prefeitura, e lhe for

necerá qualquer certidão dos assentamentos, independen

te, de petição e do pa�amento de emolumentos.

Art. 14.° - E' facultado ao proprietário da obra em

bargada, por motivo da suspensão do seu executante, con

clui-la, desde que faça a $ubstituição do profissional puni

do.

� 1.0 - O profissional que substituir a um outro, sus

penso, deverá comparecer ao Departamento competente

para assinar o original do projéto, levando em seu poder

a outra via. existente no local da obra, afim de assina-la,

igualmente, na mesma ocasião.

� 2.0 - Q�ando, porém, essa substituição se fizer na

obra em q'Ue se verificou a irr.egularidade que deu motivo á

suspensão do profissional, <> prosseguinlllento dos trabalhos
ficará s:!'tbQrdinado ao desaparecimento dessa irregularida

de.

'.

Art. 10.Q - Além das penalidades consignadas nas le

gislações federal, estadual.e municipal, os profissionais ins

critos no registro a que se refere o art. 7.°, ficam sujeitos a

suspensão, de um a seis mêses:

a) - quando apresentarem projeto em evidente des

acôrdo com o local ou falsearem medid,as, cotas e demais

indicações do mesmo projeto;

b) - quando executarem obras em desacôrdo com a

legislação vigente, ou sem a necessária licença;

c) - quando modificarem os ptojétos aproVados, in

troduzindo-Ihes alterações de qualquer especie nas "partes

essenciais da construção", ou nas linhas e detalhes das fa
chadas;

d) - quando falsearem calculos e memorias dustifica

Íivas dos projétos' ou quando os apresentarem em evidente
desacôrdo com o projéto;

e) -- quando assumirem a responsabilidade da execu

ção de qualquer obra, pão dirigindo,. de fáto,os respectivos

serviços.

� 1.° - Da- suspensão imposta pelo Diretor do' respe

ctivo Departamento caberá, dentro do prazo de dez dias,

contados da data da sua publicaç,ão no orgão o.ficial da Pre

feitura, recurso voluntário para o Prefeito, o qual decidirá,

afinal, de acôrdo com o parecer de '4ma comissão de três

profissionais diplomados, designados um pelo recorrente,

no proprio recurso, outro pelo Prefeito e o terceiro pelo
CREA,

� 2.° - O recurso interposto ao Prefeito terá efeito

suspensivo.

Art 11.° - Serão, suspensas, mediante simples comu..

llicação do CREA, as firmas individuais ou coletivas, socie

dades, emprezas, companhias, emb.ora licenciadas pelo

Municipio:
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Art. 15.0 -.' As responsabilidade dos projétos, dos cal

culos e das conclusões dasmemorias justificativas éabe .ex

clusivamente aos profissionais que os assinarem e a da éxe

cução das obras aos que tiverem assinado os projétos, como

responsáveis por essa parte, não assumindo a Prefeitura em

consequência da aprovação dos mesmos projétos e calculos'

ou memorias e da fiscalização das obras pelos seus repre

sentantes, qualquer responsabilidade técnica.

Art. 16.0 - Quando qualquer profissional revelar im

pericia na execução de qualquer obra, verificada essa im

pericia por uma comissão de três engenheiros, nomeada pe

lo Prefeito, êsse profissional ficará automaticamente sus�

penso, até que o CREA da 7.a Região, ao qual será logo re

metida cópia do auto de constatação, d�libere e"ID definiti
vo.

f) -. o profissional multado poderá', até o decimo dia

contado da data da publicação da multa no jornal oficial da

Prefeitura, apresentar recurso em requerimento acompa
nhado da 1.� via da comunicação da multa imposta e ó pro-

éesl30 daí em diante será o das infrações em geral. '

� 1.0 - A comunicação das multas obedecerá ao se

guinte modelo:

�

... . �
,�

I

\
II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Departamento .

Comunicação de multa

N.o . . . . . . . Curitiba, de de .

O snr (nome, firma, etc.) " .

responsável pelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . com escritório (ou

séde) á rua cometeu a seguinte in-

fração: .

capitulada no art. . . . . . . . . .• da Lei n.o . . . . . . . . de .

de de conforme foi por mim .

(nome) .,................... (cargo e função do signa

tário) péssoalmenteconstatado, no dia ... de .,. . . . .. de

..... sendo por êsse motivo multado em $ .. , .

(quantia por extenso) .

Art. 17.0 - As multas em que incorrerem os profis

sionais serão aplicadas direta e administrativamente pelo

Departamento competente, observado o seguinte:

a) - o engenheiro que constatar a infração, preen

cherá, de proprio punho, uma comunicação obedecendo ao

modelo constante do � 1.0;

b) --se o autuante não fôr o engenheiro chefe, a co

municação será por ele visada;

c) - em qualquer caso, a comunicação só poderá ser

expedi�a e a multa tornada efetiva, depois de aprovada pelo

Prefeito;

d) - a comunicação será lavrada em três vias sendo a

primeira a tinta, podendo a segunda ser a lapis tinta e a

terceira por transmissão da segunda, com papél carbono;

e) - a primeira via da comunicação será remetida ao

infrator e a segunda sera enviada á secção encarregada do

registo dos profissionais, devendo ser a terceira conservada

no talão respg'ctivo;

11:

'::I ,J� (Assinatura)

Aprovo I
I

Visto

Engenheiro Chefe Prefeito Municipal

� ;,; � 2.0 - Os fiscais gerais quando tiverem conhecimen

to de infrações cometidas pelos profissionais, deverão re

quisitar do Departamento competente as necessárias pro

vidências.
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� 3.° - O Engenheiro Chefe dêsse Departamento,

qualquer que seja o resultado da ve:rificação feita, comuni

càrá, sem demora, á Fiscalização as providêIlcias que tive

rem sido tomadas.

S 4.° - A multa não poderá s�r imposta tão sómente

em face de uma requisição, pois a lavratura da "comunica

ção de multa" deve ser, sempre, precedida de verificação

pessoal do funcionário técnico que a tiver de fazer.

S 5.° - Ao aplicar uma multa, o respectivo funcioná

rio assume a inteira responsabilidade do seu áto, sendo pas

sivel de penalidade, por falta grave, no caso de erro ou ex

cesso.

Art. 18.° - Revógam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 11 de

dezembro de 1937 .

� I '\
DECRETO N.o 104

O PREFEITO MUNICIPAL DE .CURITIBA, no uso

das atribuições que lhe são inerentes, e,

considerando que por Lei n.o 65 de 14 de outubro do

fluente ano, que organizou o Departamento de Cultura, foi

criado um Conselho com as Íunções, entre outras, de su

gerir ao Prefeito, sempre que entendesse conveniente, pro

videnciasnecessárias para a objetivação das fin,alidades do
serviço de cultura;

considerando, porém, que entre as sugestões feitas pe

lo Conselho em fórma ele projétos de decretos-Ieis, diversas

figuram que no momento não devem ser aceitas pela Prefei
tura, porquanto atravessa esta um periodo em que s6 mes

mo com o sacrificio de obras e serviços urgentes e inadia

veis.estaria em condições de. atender a execução de planos

que poderão perfeitamente aguardar dias mais oportunos;

considerando, mais, que a 10 de novembro foi pelo

Exmo. Snr. Pre�iden,te da Repúbliêa promulgada a Cons

tituição vigente, que novos rumos traçou ao País, dissol

vendo, inicialmente, todos os orgãos legiferantes da União,
àos Estados e dos Municipios, para futuramente reorgani

za-Íos em conformidade com a ordem de cousas decorrente
de nova Carta Política, e a cuja regra não poderá fugir o
Conselho de Cultura,

DECRE"TA:

Art. único - Fica desde já dissolvido o' Conselho que

funciona junto ao Departamento de Cultura, e, em conse
quencia, d'errogada a Lei n,o 65 de 14 de outubro do cor.,.

rente ano, em seus artigos 5.°, 6'.°, 7.°, 8.° e 9.°.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 13 de
dezembro de 1937. I

(a) Carlos Reller

Prefeitq Muh.içip�

..:.:

(a) Carlos Reller

PrefeHo Municipal

DECRETO N.O 103

O PREFEITO MUNlCIPAI,. DE Çl]RITIBA, atenden

do ao requerido pelo 2.° Topógrªfo do Pepartaménto da En

genharia, Frederico Kirchgassner, e �m face do vencido no

processado n.O 4,439 d� 25 de I).ovembro p. findo, resolve,

ex-vi do disposto no S único do art. 279 do Regulamento

Geral, mqndar contar-lhe, para todos os efeitos legais, o pe

rio de 9 (nove) mêses correspondentes aos at;los de 1926 a

1928, e 1932 a 1937 em que o aludido funcionário não go

zou licenças ou férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 13 de

dezembro de 1937 .

'I

'H �

.j

j;
<;'1 "

I(a) Carlos HeU�r

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 105

O PREfEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao requerido pelo 1.0 Topógrafo do Departamento de En;;.

genharia, J0&0 Fagundes Barbosa, e em face do vencido no

processado n.O 4.344 de 12 de novembro último, resolve,

a) - deixar sem efeito o decreto n.o 47 de 16 de junho de

1932; b) - ex-vi do ê ú.nicp do art. 279 do Regulamehto

Geral, mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para

todos os efeitos regais, o periodode 2 (dois) anos e 20 (vin

te) d�as em que serviu como extra:Q.umerário na extinta Co

missão de Melhoramento.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 20

de dezembro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 107

O PREFEITO MUNICIPAL DE GU�ITIBA, atenden

do ao que requereu o Inspetor Médico do Departamento Sa

nitário e de Assistência Social, dr. Lafaiéte Viana, e em fa

ce dó vencido no processado n.O 3528 de 9 de setembro do

ano em curso, resolve: a) - deixar sem nenhum efeito o

decreto n.O 86 de 11 de novembro pretérito; b) - :mandar

incorporar ao seu acervo de serviços, para todos os efeitos

legais, operiodo de 1 (um) mês correspondente ao ano de

1935 em que o referido funcionário não gozou licenças ou

férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, e:m 21

,de dezembro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal
.J

� ...

�
li

1
DECRETO N.o 106

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao qu� requereu o 1.0 Topógrafo do Departamento de

Engenharia João Fagundes Barbosa, e em face do vencido

no processado 11,.0 4.344 de 12 de novembro último, resol

ve, de acôrdo com o art. 280 do Regulamento Geral, conce

der-lhe sôbre os respectivos vencimentos o acréscimo de

15% que, com os 10% de gratificação adicional que já vi

nha percebendo, ficam constituindo a quarta parte a que

se refere o decreto n.o 16 de 18 de junho de 1935, e passam
a fazer parte integrante dos vencimentos do al,udido. fun

cionário, a partir de 6 de novembro pretérito, data em que

completou 25 anos efetivos de exercício.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 20 de

dezembro de 1937.

I

:\
,DECRETO N.o 108

OPR:EFEITO MUNICIPAl,. DE CURITIBA, atenden
do ao reque.rido pelo Chefe da Divisão de Cadastro, do De

partamentoqe Cultura, Dr. João Pereira de Macedo, e em

face do vencido no processado n.O 3823 de 1.0 de outubro

do ano em curso, resolve, ex-vi-Iegis, ma:Q.dar incorporar ao

,seu acêrvo de serviços, para todos os efeitos legais, o pe
rlodo de 1 (um) mêsçorrespondente ao ano de 1935 em

que o referido funcionário não gozou licenças ou férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 21 de

dezembro de 1937.

1

�) .
I
I

��., I �.

I

( a). Carlos Heller

Prefeito Municipal
( a) Carlos Heller

Prefeito Municipàl

\
L

i.1
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DECRETO N.o 109

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao requerido pelo Gqarda Fiscal do Departamento de

Fazenda, Gumercindo Goq.oi, e em face do vencido no pro
cessado n.O 4615 de 7 do mês em curso resolve, ex-vi-Iegis,

mandar contar-lhe, para todos 'os efeitos legais, o periodo

de 13 (treze) mêses correspondentes aos anos de 1924 a

1935 e 1937 em que o mesmo funcionário não gozou licen

ça ou férias.

Palácio 4a Prefeitura Municipal de Curitiba, em �4 de

dezembro de 1937.

DECRETO N.o 111

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden"'
do ao requerido pelo Fiscal, Geral do Departamento de Fa

zenda, Alvaro Luiz Picheth, e em face dó vencido no pro

cessado n.o 4484 de 27 do mês pretérito, resolve, de acôrdo

com o art. 280 do Regulamento Geral, conceder-lhe, sôbre

os respectivos vencimentos,. a gratificação adicional de 10%,

a partir de 3 de novembro do ano em curso, data em que o

referido funcionário completou 10 (d'ez) anos efetivos de

exercício.

-;. L "

...,. I �

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 24 de
dezembro de 1937.(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal (a) Carlos Heller

Pr�feito Municipal

....;.

DECRETO N.o 110

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requere,u o Diretor do Departamento Sanitário
e de Assitencia Social, dr. João Alfredo Bley Zorning, e em

face do vencido no proces'sado n..? 4.682 de 13 do mês em

curso, resolve, ex-vi do art. 4.0 do Decreto n.o 16 de 18 de

junho de 1935, mandar contar-lhe, para exclusivo efeito de

aposentadoria, o periodo de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10

dias, em que o aludido ftlncionário prestou serviços á União,

de 20 de julho de 1922 a setembro de 1923, exceto o mês de

dezembro de 1922 .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 24 de

dezembro de 1937.

..,.. ,I :&

DECRETO N.o 112

O PREEEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao requerido pelo Chefe de Secção do Departamento de
Fazenda" Amaz,Qnas Souza Azevedo, e em face do vencido

no processadon.o .;1579 de 6 do mês corrente, resolve, ex-vi.

legis, mandar incorpora.r ao seu acêrvo de serviços, para

todos os efeitos legais, o periodo de 11 (onze) mêses corres

pondentes aos anos de 1926 a 1931 e 1933 a 1937 em que o

aludido funcionário não gozou licença ou férias.

Palácio da,Pre�eitura Municipal de Curitiba, em 24 de

dezembro de 1937.
"'itl �

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

( a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

jl
I'
,b..
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DECRETO N.o 113

O PREFEITO lYIUNICIPAL DE CURITIBA,_ atenden
do ao que requerel,l o Fiscal Geral do Departamento de Fa
�enda, Clodoaldo Macedo Portugal, e em face do vencido

no processado n.° 4602 de 7 do corrente mês, resolve, ex

vi-legis; mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para
todos os efeitos legais, o periodo de 14 (quatorze) mêses

cortesponc:len,te aos anos de 1924 a 1937 em que o -referido
funcionário não gozou licença ou férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 24 de
de��mbro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 114

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
do ao requeric:lo pelo operário Francisco Salomon; desta
Prefeitura, e em face do vencido no processado n.o 4.213

de 29 de outubro do ano em curso, resolve, de acôrdo coIl,1 o
art. 283 do Regulamento Geral, combinado com o art. 128

da Constituição Estadual, aposentá-lo com os salários

anuais de 897$600 (oitocentos e noventa e sete mil e seis
ceitos réis) por ter o mesmo 15 (quinze) anos de serviços
prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 1937.

(a) Carlos Hell�r

Prefeito Municipal

"lY"

-i61-

'ij fi l'

DECRETO N.o 115

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, conside

rando a necessidade de dar maior eficácià ao serviç() de en..

caminhamentode petições, melhorando-o principalmente

no que concerne á economia do tempo consumido na mar

cha dos requerimentos pelos diversos departamentos pre

f�Hurais;

considérando, também, a necessidade de facilitar aos
protocolistas da Portaria o desempenho das respectivas fun

ções, que se acham sobrecarregadas em virtude da centra

lização de serviço que atualmente ali se verifica;

considerando, mais, que outras medidas precisam ser

adotadas para melhor execução do referido serviço,

i

" I':,

DECRETA:

Art. 1.0 - O processo dos requerimep.tos dirigidos ao

Prefeito dev�r�, a partir do primeiro dia útil .do próximo

ano de 1938, obedecerás seguintes regras; .

1) - apresentados os r�queriIIl,entos na Portaria, e

apôs a verificação de que foram satisfeitas as exigências le
gais, serão os meSmOS registrados em fichas próprias, qJle

conterão; número de ordem, data de entrada, nOIIl,e e en

dereço dos signatários, espaço destinado á anotação da mar

cha do "documento, espaço para lap.çamento do respectivo

d�spach.:o;

2) -., a Portaria fará a distribuição dos requerimentos

aos' departamentos que os tenham de informar em primei

ro lugar, fazendo-os acompanhados de uma guia. Nessa guia

será firmado o recibo pelo departamento recebedor, fican

do a mesma arquivada na Portaria;

3) - daí por diante, os requerimentos transitarão di

retamente pelos diversos departamentos, só voltando á Por
I

� I

,�l �

I
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taria quando estiverem em condições de subir a despacho
do Prefeito;

4) - afim de que a Portaria acompanhe a marcha dos
requerimentos e ppssa, a qualquer momento, informar ás

partes onde êles se encontram, os encarreg;:ldos do proto
colo deverão, toda vez que al? petições passarem de um pa
ra outro departamento, extrair guias de remessa, .em, du

plicata. As primeiras vias ,( amarelas), com o recibo passa
do pelo departamento recebedor, serão arquivad;:ls no de
partamento remetente; as segundas vias (brancas) cleverao

ser remetidas diariam�Ilte, at� ás 16 horas, á Portari,a, on
de serão arquivadas;

5) - para facilitar é> serviço dos protocolistas, os di
retores ou chefes de serviço que por último exararem in

formações ou pareceres, deverão sempre indicar, no final
dos mesmos, o destino que os requerimentos deverão seguir;

6) - as ínforll}ações e parece:res deverão ser l.mpes
soais, jamais devendo ser endereçadas explicitamente aos
superiores hierárquicos; ,

7) - só poderão opinar e dar parecer sôbre a solução
dos requerimentos os Diretores e o Consultor Técnico, de.,
vendo os demais funcionários informar apenas aq�i1o que
lhes COmpetir, sem que, entretanto, usem de expressões co
mo "sou de opinião" ou "sou de parecer" em sua informa
ções;

8) - todos os {uncionários, após subscreverem suas
informações ou pareçeres, deverão escrever, abreviadamen
te ou por extenso, o nOI)1e do respectivo cargo, ficando des

de já vedada a inserção de quaisqUer outros nomes OU abre
viaturas;

9) - os diretores e chefes de serviço deverão instruir
seus subordinaqos hierárquicos de como informar os reque
rimentos que lhes forem 'distrib.uid'os, orientando-os, ,ainda,

-oi, I �

sôbre o fim a que se destinam as margens dos papeis, que

não devem, externa ou internamente, ser afetadas pelas

informações. .

Art. 2.° - Não ficarão sujeitos ás determinações dos

nrs. 1 a 5 do artigo anterior os requerimentos que orÇl. en

tram diretamente nos departamentos de Engenharia e de

Cultura.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 29 de

dezembro de 1937,.

�'...

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

11�
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Átos de 1937

ATO N.O 1 .
.

. o PREF�ITO MUNICIPAL DE CURITIBA,CAPI

T4 DO ESTADO DO PARANA, tendo presente a Lei n.o
49 de 20 do corrente mês, resolve aprovar, a contar de 1.0

de janéiro de 1937, o quadro dó pessoal que com êste baixa,

para o que apróveita, conserva, transfere e promove os fun

cionários do Municipio, como a seguir se declara:

SECRETARIA DA CAMARA

1 - Diretor . . . . .

1-' 3.° Escriturario

1- 2.a Datílografa .

1 - Contínuo servente

Teofilo Garcez

Murilo Costa Pinto

Aline da Cunha Braz

João Guilherm� Pereira

"'d jt

CONSULTORIA TECNICA

1- Consultor Tecnico Dr. Adriano Gustavo Goulin

.1 <.
...", 4

1 - Diretor . . . .

1 - 2.° E,scriturario

SECRETARIA DA RREFEITURA

Secretaria

Lauro Schleder

João Loiola Pires

.,:",

I
I

L



Expediente e Estatistica

1 - Chefe de Secção. Ildefonso Borba Cordeiro

3 - 2.Os Escriturarios Brasilio Pery Moreira, Abelar-

do dos Reis-Petra e Olegario Ay

res de Arruda

Saul Lupion Quadros

Julio Conceição

Valdemar Mandulac,

,..

!f

� �
, .

1- 2.a Datilografa

1 - Praticante . .

1 - Servente . . .

l-Contínuo

, I

1- Praticante

1 - Porteiro .

1 - Serve:rlte .

-,166-

Vago

José Teixeira da Silva

Aristides Costa e Silva

alivio Pereira de Andrade

2 - 1.Os Escriturarios

"I f

1 - Datílografa

1- 2.° Datílografo

1 - Telefonista .

2 - Motoristas
,., I 'I'

3 - Contínuos

- 161-

Vilson Portugal Lobato e Anto

nio Gomes

Mercedes Mendes de Moraes

Albano Cunha

Rosemira Pereira da Silva

Pedro Scuissiatto e Izidoro Ma

rio Paul

João Bátista Nunes, Ricardo Bi

gato e Manoel Ferreira de Mi

randa

Divisão. de Edificações

Gabinete

ALMOXARIFADO

1 - Almoxarife .

1- 4.° Escriturario

l-'Praticante .

1 - Contínuo . . .

Romulino Requião

Daniel Luiz

Edmundo Leinig Saporski

Nei von Mein

1 - Engenheiro Chefe

de Divisão. . . . Dl'. Henrique Estrella Moreira

1 - Engenheiro Sub-

Chefe. . . . . . Dl'. Raphael Assumpção

Edilicações e Fisc�l.ização de Obras
DEPARTAMENTO JURIDICO E DE

EDUCAÇÃO E CULTURA

1 - Diretor de Depar-

tamentc;> ....

1- 3.° Escriturario

1 - 2.a Datílografa

1 - Contínuo . . .

1 - Engenheiro Fiscal

1 - Chefe de Secção

1-1.° Topografo .

1- 2.° Escriturario

1;- Guarda F�scal .

Dl'. Artur Juvenciq Mendes
Danilo 'Rodrigues Gomes

Djanira Crespo. Rocha

Lauro Silva

11<"'

Dl'. Silas Pioli

Manoel Teixeira Machado

João Fagundes Barboza

Dllrval França

Vago

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Gabinete

Divisão de Viação e Saneamento

Gabinete

I'

1 - Engenheiro Diretor

de Departamento .

l-Assistente.. . . .

& I j.� 1. - Engenheiro Chefe

de Divisão ... , Dl'. João de Macedo Souza

1 - Engenheiro Sub-

Chefe. . . . . .. Dl'. Tobias Lacerda Gomes
Dl'. Nelson de S01.}.za Pinto

João Americc de Oliveira
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Pavimentação e Estradas

1-1.° Topografo .

1- 2.° Topografo .

1 - 3.° Topografo .

2 - LOs Desenhistas

João Schleder Sobrinho

Frederico KirchgassIler

Romario Martins Junior

Valentim Maria de Freitas e Sa
di Souza

Angelo Gotardi

João Batista de Brito, Vitor Be
nato e Antonio Brandalise

João Sezileski

Antonio Pontarola

João Francisco Vieira

1 - Feitor Geral

3 -Los Feitor�s

1-2.° Feitor ...

1 - 1.0 Mecanico

1 - 2.° Mecanico

Duminação Pública

1 - Chefe de Secção. Bernardo Correia
1-1.° Esçriturario . José Paladino
1 - Guarda Fiscal . . Raul Cósta -

3 - Guardas Linhas. Domingos Barberi, Jubert Go
mes Ferreira e Albano Casa
grande

Fiscalizacão de Veículos
� -

1 - Fiscal Geral . . .

2 - 2.os Escriturarios .
Alcides Teresio de C�rvalho

Carmelo Neves e Eduardo Ne
ves <

Zaro Ramos de Proença1 - Emplacador .

Limpeza Pública

2 - 3.Os Fiscais . .. Cezar Conrado de Souza, José
Olinto dos Santos

1- 2.° Feitor. . . .• Ernesto. Tiradente de Souza '

.

-169 -

•

Divisão do Cadastro

Gabinete

1 - Engenheiro Chefe

de Divisão. . .. Dr. Augusto BeltrãoPerneta

1- Engenheiro Sub-

Chefe. . . . . . Dr. João Pereira de Macedo

... I �I'

1 - 1.0 Escriturario

1 - Cartografo

1- 2.° Topografo ..

3 - 2.os Escriturarios .

1- 3.° Escriturario

2 - Praticantes . .

1- 2.° Desenhista

Cadastro

.' Odilon Viana de Araujo

Manlius Hehl Pereira de Melo

Gastão Marques da Silva

Dino Gasparin, Antonio da

Cunha Braz e Alberico Ribas

Cid Marcondes de Albuquerque

Auroel Schleder Negrão e Afon

so Coelho dos S�tos

.Frederico Sena Calderari

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

1H 1 - Diretor de Depar

tamento . . . .

l-La Datílografa .

1 - Contínuo . . .

dHr'

Gabinete

Roger Maravalhas

Violeta Maranhão

José Scuissiato

Divisão de Contabilidade e Tezouro

1 - Chefe de Divisão

1 - Chefe de Secção

Alfredo Pfeiffer

Lufrido da Costa Cabral
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1 - Contador . . .

1 - Chefe de Secção

1 - Sub-Contador .

1-1.° Escriturario

1- 2.0 Escriturario

1- 3.° Escriturario

1 - Tezoureiro .

1-Fiél ....

1 -.. Chefe de Secção .

1-.. 3.° Escriturario .

5 - 4.os Escriturarios .

1 - Servente . .

1- Chefe de Divisão.

1 - Sub-Chef� . . . .

2 - 2.os Escriturarios

1 - 2.° Datílografo .

1 - Contínuo . . .

- 170-

.
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Contabilidade

Benedito da Costa Coelho

Amazonas de Souza Azevedo

Vago

Flavio Ribeiro

Argeu .de Loyola Pinho

Lourival Loureiro de Campos

...;: I �

24-Guardas Fiscais . Luthegardes Ferreira da Costa,

Euclides José da Rosa, Pedro

Gasparello, Manoel Ribeiro de

Macedo, Ildefonso Penaforte

'Marques, Gumercindo Godoy,

Manoel Taborda Ribas, Alvaro

José da Costa, Francisco Gran

de, David da Rosa, Ubaldo Gra

cia, Ulisses José Ribeiro, Wal

frido Buello ]ferreira, Abilio

Rodrigues dos Santos, Raul Cor

reia Pinto, Artur Chaves Bar

ros, Mario Libanio Guimarães,

Pedro Mainka, Benedito Cor

reia de Freitas, Reinaldo Mion,

José Pereles, Lauro Feijó, Ho

norio José Bruno e um vago.

:1 - Cont�nuo . . . . Francisco Lopes Vieira

Aferição de Pesos e, Medidas

1 - Aferidor . . . ., Waldernir da Costa Lima

1- 2.° Escriturario . Ignacio Lombardi

Deposito de Inflamaveis

1 - Administra�or . . Angelo Scuissiatto

1-. 3.° Escriturario'. Manoel Octacilio da Silva

Cemiterios

1 - A.dministrador do

Cemiterio Munici-

pal . . . . . . .. Frederico Weiss

1 - Administrador do

Cemiterio da Agua

Verde. . . . . .. João Zaniolo

'- � J.-

Tezouraria

Olavo Chagas Correia

Luiz Felipe de Andrade

Receita

Ewaldo Weigert

Fernando de Lima

Raul Kormann, João Raul Bauml

Euclides Alves Vieira, Nel

son . da Cunha Gomes e Maximo

de Giorgio

Delbos Leodoro da Silva

Divisão de Rendas

Carlos Antonio de Azevedo

Artur Ribeiro de Macedo

Bento Di�s c,le G.racia e JuJio

Richter �i1ho

Vago .

José do.s Sant�s

I

1 L�

Fiscalização

3 - Fiscais Gerais . . Alvaro de Andrade, Alvaro Luiz

Pichet e Clodoaldo Portugal

2 - LOs Fiscais . . .. João Aguidª e Miguel Baby

$1 li
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2 - Guardiães. . . . A:velino Pereira da Silva e João

de Deus Vidal ';, I "

Matadóuro Municipal

1 - Administrador . . Nicolau Cachenski

1- 3.0 Escriturario . Olyo Weigert .

1- Guarda Sanitario. Bonifacio Siqueira

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de Janeiro de 1937.

� ( a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO SANITARIO E DE

ASSISTENCIA SOCIAL

Gabinete

1 - Diretor de Depar

tamento . . . .

1-.. 2.° Escriturario

1- 2.a Datílografa

� I

� fi +

I

�

Dr. João Alfredo Bley Zornig

João Correia de Souza Pinto

Leontina Artigas Brandão Pro

enç,a ATO N.O 2

O :PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o resultado do

concurso realizado nesta Prefeitura no ano próximo findo,

resolve nomear a Srta. Maria Z�nita Franco Teigão, classi

ficada em 3.° lugar, para exercer o cargo qe 2.a Datilógrafa

da Secretaria da Prefeitura, percebendo os vencimentos fi

xados em lei.

Palácio da Prefeitura MunicIpal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de janeiro de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

1 _. Inspetor Médico

Inspetoria de Policiamento da Alimentação Pública

2 - Veterinarios . .

1- Auxiliar de Veteri-

nario .

1-2.° Fiscal .

1 - Fiscal Geral . . .

5 - Guardas Sanitarios

Dt. Augusto Marques dos San

tos

Leonidas Vicente de Castro e

Antonio Carlos de Araujo Mo

ritz

João Carlos de Castro

Carlos Weigert Filho

Abilio Monteiro

Armando Ferreira de Oliveira

João de Siqueira, Alceste Ribas

de Macedo, Verissimo dos San

tos Ferreira e Teo£ilo de Olivei

ra Camargo

'\1 ;.
� ATO N.9 3

O PREFEITO.MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PAR.ANA, tendo em vista o resultado do

cc;>p.curso realizado nesta P:t;"efeitura no ano próximo findo,

resolve nomear a I?nrta. Zuleica Maranhão, classificada em

4.° lugar, para exercer o cargo de 2.a Datilógrafa da Divisão

de Rendas, do Departamento de Faze:qda, percebendo os

vencimentos fixados eq:l lei.

Inspetoria de Policiamento dã Higiêne Domiçiliar

1- Inspetor Médico . Dr. Lafayete Viana

2 - Guardas Sanitarios Eduardo Machado e Moacyr Vi

tor Potier

-1 I .<
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Palácio da Prefeitura Municipâl de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de janeiro 'ge 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�I y

ATO N.o6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, itendo em 'vista o �nquéritQ

nesta datá mandado proceder conforme Portaria n.o 16, re

solve, em co:nsequência ede acôrdo com o art. 247 do Re

gulamento-Geral, suspender preventivamente o Guarda

Fiscal Ildefonso Penaforte Marques, até solução do referi

do inquérito.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de fevereiro de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.....,.. ,I .,�

"

ATO N.O4.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

Guarda-Sanitário Moacir Vitor Pótier, e em face das res

pectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de fevereiro de 1937.

(�) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 5

O PREFEITO MUNICIPAL. DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,ajendendo ao requerido pelo

Contínuo do Departamento d� Engenharia, Manoel Ferrei

ra de Miranda, e tendo em vista as respectivas informações,

resolve conceder-lhe, nos têrmos do art. 257 do Regula

mento-Geral, trinta dias de férias,

Palácio da Prefeitura Municip�l de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 11 de fevereiro de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

1 ,�

I

ATO N.o 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO.nO PARANA, tendo em vista a comunicação

do Departamento de Fazenda por ofício n.O 17 do dia 15 do

mês em curso, resolve, de acôrdo com o art. 233', letra d),

do Regulamento-Geral, modificado pelo Decreto n.o 29 de

25 de setembro de 1933, suspender de suas funções, por 10

(dez) dias, o Guarda-Fiscal Francisco Grande que, em 13

do fluente, deixou de comparecer ao serviço de plantão no

centro telefônico do Paço MunÍcipal, para o qual se acha

vaescalado, sendo de notar que não é a primeira vez que

assim procede o aludido funcionário, segundo se depreendc

daquela comullicação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de fevereiro de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

" I J
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ATO N.O 8

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Servente Valdemar Mandulac, da Secretaria da Prefeitura,

e tendo em vista o documento apresentado, resolve retifi-.

car o seu nome para Valdomiro Mandulac.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de fevereiro de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

i
�; 1 'ç

licença para tratar de interesses privados, na conformida

de do art. 265, letra c), combinado com o art. 268 do Re-

gulamento-Geral. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de fevereiro de 1937 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

"-li'

ATO N.O 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

I'orteiro Júlio Conceição, e tendo em vista as respectivas

informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de

acôrdo com o art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de fevereiro de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N,O 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

3.o Escriturár!odo Departamento de Fazenda, Manoel Ota

cHio d.� Silva, e em face das respectivas informações, resol

ve conceder-lhe, nos têrIllos do art. 257 do Regulamento

Geral, trinta dias de fériÇis.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de fevereiro de 1937 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�.l � ATO N.O 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que, no dia 7

do corrente mês faleceu nesta capital o dr. Augusto Mar

ques dos Santos, Inspetor Médico da Inspetoria de Policia

mento de Alimentação Pública, do Departamento Sanitá

rio e Assistencia Social, resolve, por isso, desligá-lo do qua

dro de funcionários desta Prefeitura.

ATO N.O 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
2.o Datilógrafo do Departamento de Engenharia, Albano

Cunha, e em face das respectivas infonnações, resolvê con

ceder-lhe, a contar de 1�' de janeiro ,último, seis mêses de

"Ia

"L.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de fevereiro de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 15

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo 'ao requerido pela
Telefonista Rosemira Pereira da Sjlva, e em face das res

pectivas informações, resolve, de acôrdo com o art. 257 do

Regulamento-Geral, conceder-lhe trinta dias de férias.

Palácio qa Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de março de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

"( ;-

ATO N.o 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que no dia 16

de janeiro do corrente ano faleceu nesta Capital o sr. João

Batista de Brito, que exercia o cargo de Feitor da Secção

de Pavimentação e Estradas, da Diretoria ,de Viação e Sa

neamento, resolve, por êsse motivo, desligá.,.lo do quadro de

funcionários desta Prefeitura.

Pq.lácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de fevereiro de 1937.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito MuniCipal

ATO N.O 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear os srs. drs.

Daví António da Silva Carneiro, José Loureiro Fernandes

e Artur Juvêncio Mendes para constituirem a Comissão re

visora da nomenclatura dos logradouros públicos da Capi

tal, a que se refere a lei n.o 35 de 29 de setembro de 1936.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de março de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda-Sanitário Bonifácio Siqueira, e em face das respe

ctivas informações, resolve conceder�lhe trinta dias de fé

rias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de fevereiro de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'1 \.�

�14

ATO N.O 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

2.a Datilógrafa do Departamento Jurídico e de Educação

e Cultura, Djanira C. Rocha, e em face das respectivas in

formações, resolve, de acôrdo com o art. 170, inciso 10, in

fine, da Constituição Federal, conceder-lhe três mêses de

1I
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licença com vendmentos integrais, a contar de 13 de fe-

vereiro último. ' .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,

-io Estado do Paraná, em 17 de março de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

<.

"
.-

Capital

� r '
ATO N.OI8

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu
Raul Kormann, 4.° Escriturário do Departamento de Fa

zenda, e em face das respectivas informações, resolve con

ceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do

Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de março de 1937 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

I
I

I'

ATO N.O 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu

Francisco Grande, Guarda-Fiscal do Departamento de Fa

zenda, e em face das respectivas informações, resolve con

ceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do

Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, ,em 31 de março de 1937 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�. \16

1��

J.

:.� ...

,\ . -181,..,...

ATO N.Q 20

O PREFEiTO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vi�ta que, conforme
parecer do srO" Diretor do Departamento Jurídico exarado

no inquérito mandado instaurar pela Portaria n.o 16, de 15

de fevereiro do fluente ano, ficou positivada a improcedên

cia da denuncia oferecida contra o Guarda-Fiscal Ildefonso
Penaforte Marques, resolve ordenar o arquivamento do re

ferido processo, e que se proceda de acôrdo com o Regula

mento-Geral em seu art. 247, in-fine.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de abril de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito MuniGipal

ATO N.O 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o extra-nu.,

merário José Dumas para exercer as funções de 2.° Meca

nico da Divisão de Viação e-Saneamento, do Departamento
de Engenharia, percebendo os' vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de abril de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 22

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o extranu

merário André Brusamolin para exercer as funções de
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Guarda-Fiscal da Divisão de. Rendas, do Departamento de

Fazenda, percebendo os vencimentos fixados em l�i.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de abril de 1937.

(a) Jorge L. MeissneJ:

PrefE�ito Municipal

ATON.O 25

O PREFEITO MUNICIPAL DE C{JJUTIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido por

Jubert Gomes Ferreira, Guarda-Linhas da Fiscalização da

Iluminação Pública, e em face das respectivas informações

resolve conceder-lhe trinta qias de férias, de acôrdo com o

art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de abril de 1937.

(a) .lorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�1 �

,;O, � �
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ATON.O 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o extranu

merário Feliciano de Oliveira para e:x:ercer o cargo de 1.0

Feitor da Divisão de Viação e Saneamento, do Departa

mento de Engenharia, percebendo os vencimentos fixados

em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de abril de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

ATO.N.O 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido por

Antonio da Cunha Braz, 2.° Escriturário da Divisão do Ca

dastro, e em face das respectivas informações, resolve con

ceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do

Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do E�tado' do Paraná, em 30 de abril de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 24

O PREFEITO MUNICIP,AL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, ªtendendo ao requerido e em
face das respectivas informações, resolve, de acôrdo com o

art. 257 do Regulamento-Geral, conceder trinta dias de fé

rias ao Contínuo Lauro Silva, do Departamento Jurídico e

de Educação e Cultura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de abril de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'! ;� �

,�. j.$

ATON.O 27

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

3.° Escriturário do Departamento de Fazenda Fernando de

Lima, e tendo em vista. as' respectivas iIi£ormações, resolve
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conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257
do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de maio de 1937.

( a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

\---
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ATO N.O 30

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que no dia 13
de abril ultimo faleceu nesta capital o sr. Artur Ferreira

de Abreu, que exercia as funções de Auxiliar de 3.a classe
do Museu Paranaense, resolve, por êsse motivo, desligá-lo
do quadro de funcionários desta Prefeitura, a contar da
quela data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de maio de 1937.

(a) JOl'ge L. Meissner

Prefeito Municipal

1"- t>

ATO N.O 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendenclo ao requerido pelo

Guarda-Sanitário Armando de Oliveira, e em face das res

pectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

licença para tratamento de saúde, de acôrdo com o art. 267

letra a) do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
de Estado do Paraná, em 11 de maio de 1937 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

Contínuo da Secretaria da Prefeitura, alivio Pereira de

Andrade, e em face das respectivas informações, resolve

conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257

de Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de maio de 1937. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municillªl

�r
r

� I{s

ATO N.O 31

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo a que no dia 24 do
mês em curso faleceu nesta capital o sr. Reginaldo Lima,

que ex,e:rcia o cargo de 2.° l,3ibliotecário da Biblioteca Pú

blica, resolve, por esse motivo, considerá-lo desligado do
quadro dos funcionários desta Prefeitura, a partir daquela
data.

Palácio da Prefeitura Municipaf de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de maio de 1937.

(�Ü Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

\---

ATON.032

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve contratar o sr. João

Ferreira Leite Neto para exercer o cargo de 2.° Bibliotecá-

"
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rio da Bibliotéca Pública, mediante os vencimentos mensais

de 420$000 (quatrocentos e vinte mil réis) .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de maio de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATON.o 35

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve p:romover o sr. João

Carlos de Castro, atual Auxiliar Veterinário da Inspetoria

de Policiamento da Alimentação Pública, ao cargo de 2.0

E'iscal da mesma Inspetoria, percebendo os vencimentos fi

xados em lei.

Palácio da PrefeituJ;'? Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de maio de 1937.

(a) Jorge L. l\feissner

Prefeito :M:unicipal

$' I f
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ATO N.o 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

Auxiliar de 2.a classe. do Museu Paranaense, João Tenius, e

tendo em vista as respectivas informações, resolve conce

der-lhe trinta dias de férias, de acôtdo com o art. 257 do

Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Pa:raná, em 25 de maio de 1937 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 36

O PREFEITO.MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, ateIldendo ao que requereu

João Correia de Souza Pinto, 2.0 Escriturário do Departa

mento Sanitário e de Assistência Social, e em face das res-'
pectivas informações, resolve concedet-Ihe trinta dias de

férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de junho de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 34

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o sr. Carlos

Weigert Filho, atual 2.0 Fiscal da Inspetoria de Policiamen

to da Alimentação Pública, ao cargo de Administrador do

Matadouro Municipal, percebendo os vencimentos fixados

em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

ào Estado do Paraná, em 28 de maio de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

j.,� �.
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ATON.O 37

O' PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o extranu
merário Marciano Marques de Lima para exercer as fun

ções de Gllarda-Fiscal do Departamento de Fazenda, per

cebendo os vencimentos fixados em lei.

,
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em, 11 de junho de 1937.

( a) Jorge L. Meiss'ner

Prefeito Municipal

;:;;, 1 �

ATON.040

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu
Alberico de Camargo Ribas, 2.° Escriturário do Departa
mento de Engenharia, e em face das respectivas informa
ções, resolve, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento
Geral, conceder-lhe trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura MUI:licipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de junho de 1937.

(a) Nicolau Mader Junior
-Prefeito Municipal em exercício

'T I' j

ATO N.O 38

O PREFEITO MUNICIP,A.L DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido, re
solve conceder trinta diás de férias ao 4.° Escriturário do

Departamento de Fazenda Euclides Alves Vieira, em face

das respectivas informações e na fórma do art. 257 do Re
gulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de junho de 1937.

Prefeito Municipal

(a) Jorge L. Meissner

�
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ATO N.O 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve em face do requerido

conceder trinta dias de férias ao 2.0 Escriturário do Depar

tamento de Fazenda, Argeu de Loiola Pinho, de acôrdo com

as respectivas informações e na fórma do art. 257 do Re

gulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de junho de 1937.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I

I
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ATO N.O 41

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu
Máximo di Giorgio, 4.° Escriturário do Departamento de
Fazenda, e em face das respectivas informações, resolve, de
acôrdo com o art. 257 do Regulamento-Geral, conceder-lhe
trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura IVIunicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de jullho de 1937..

(a) Nicolau Mader Junior

Prefeito Municipal em exercício

"", I�

ATO.N.042

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu
Manlius Hehl Pereira de Melo, Cartógrafo do Departamen

to de Engenharia, e em face das respectivas informações,

\
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resolve, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento-Geral,
conceder-lhe trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de junho de 1937.

(a) Nicolau Mader Junior

Prefeito Municipal em exercício

'� :I.

�I�

I ' ATO N.O 43

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
2.° Escriturário Inácio Lombardi, do Departamento de Fa

zenda, e tendo em vista as respectivas informações, resolve
conceder-lhe noventa dias de licença para tratamento de

saúde, de acôrdo com o art. 267, letra a), do Regulamento
Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de junho de 1937.

(a) Nicólau Mader Junior

Prefeito Municipal em exercício

1
,\

I

ATO N.O 44

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido, pelo
funcionário Cezar Conrado de Souza, e em face das res
pectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de junho de 1937.

( a) Aluizio França

Prefeito Municipal

't � '�
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ATO N.O 45

O PREFEITO MUNICIPAL EM .EXERCíCIO DE

CURiTIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA, aten
àendo ao que requereu o Engenheiro Chefe da Divisão do

Cadastro, dr. Augusto Beltrão Perneta, e em face das respe

ctivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de fé

rias, de acôrdo com o art. �57 do Regulamento-Geral.

Palácio da PrefeiturR Mtwicipal de Curitiba, Capital
do E�tado do Paraná, em 24 de junho de 1937.

( a) Aluizio França

Prefeitp Municipal

ATO N.O 46

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE
CURITIBA, CAPITAL DO ,ESTADO DO PARANA,

atendendo ao que requereu o Guarda-Linhas Albano Casa

grande, da Fiscalização da Iluminação Pública, e em face

das respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta

dias de licença, de acôrdo com -o art. 257 do Regulamento

Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de junho de :1937 �

( a) Aluizio França

Prefeito Municipal

ATO N.O 47

O ,PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCíCIO DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

atendendo ao que requereu o dr. Silas Pioli, Engenheiro

Fiscal da Divisão de Edificações, e em face das respectivas
�
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informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de
acôrdo com o art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de julho de 1937.

( a) Aluizio França

Prefeito lVI1,micipal

ATO N.o 48

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXE.:RCíCIO DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO P4RANA,

ê,tendendo ao que requereu João Batista Nunes, Contínuo

do Departamento de Engenharia, e em face das respectivas
informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de
acôrdo com o art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de julho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

ATO N.O 49

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE
CURITIBA,' CAPITAL DO ESTA.DO DO .PARANA,

atendendo ao que requereu Rafael Klier D'Assunção, En

genheiro Sub-Chefe da Divisão de Edificações, do Depar
tamento de Engenharia, e em face das respectivas informa

ções, resolve conceder-lhe "trinta dias de férias, de acôrdo
com o art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 12 de julho de �937 .

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

-193 -...;,
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ATO N.O 50

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO' DO PARANA,

resolve exonerar, a pedido, º dr� Artur Juvêncio Mendes

de membro da Comissão revisora da nomenclatura dos lo

gradouros públicos da Capital. •

Palácio da Prefeitura M�nicjpal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de julho de 1937.

(a) 1\luizio França

Prefeito Municipal

� I -�

ATO N.O 51

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE

CUR!1;'IJ;3A, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,
resolve nomear o sr. dr. Artur Martins Franco para integrar

a Comissão revisora da nomenclatura dos logradouros pú

blicos da Capital, a que se refere a Lei n.o 35 de 29 de se

tembro de 1936.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de julho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

-'1,{;j
ATON.O 52

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

atendendo ao requerido por Leônidas Vicente de Castro,

Veterinário do Departamento Sanitário e de Assistência So

cial, e tendo em vista as respectivas informações, resolve

conceder,.lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257

do Regulamento-Geral.

.,11
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de julho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

� I i

-- .... , +f

ATO N.O 53

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,
atendendo ao requerido por José Scuissiato, Contínuo do
Departamento de Fazenda, e tendo em vista as respectivas
informações, resolve conceder-lhe �rinta dias de férias, de
acôrdo com o art. 257 do Regulament()ooGeral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Paraná, em 20 de julho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

I

l
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ATO N.o 54

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

atendendo ao que requereu o 4.0 Escriturário Lourival Lou
reiro de Campos, do Departamento de Fazenda, e em face
das respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta
dias de férias nos têrmos do art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de julho de- 1937.

(ti) Aluizio França

Prefeito Municipal-

j Jl "€
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ATO N.o 55

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

nos têrmos do art. 11 da lei n.o 8 de 9 de março de 1936, re

solve contratar o Engenheiro-Agronomo Francisco Braz

Bertagnoli Junio!' para exercer as funções de Diretor da Es

cola Técnica Elementar- de" Educação Agricola do Distrito

de Nova-Polonia, percebendo os vencimentos fixados em

lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de julho de 1937.

(a) Aluizio F.rança

Prefeito Municipal

ATO N.o 56

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE

CURITIBA,- CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

atendendo áo que requereu o 4.° Escriturário João Raul

Bauml, do Departamento de Fazenda, e em face das respe

ctivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de fé
rias nos têrmos do art. 257 -d'o Regulamento-Geral.

Palácio da Pref�itura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do. Paraná, em 23 de julho de 1937 .

(a) Aluizio França

Prefeito MunicipaJ

-

ATO N.o 57

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCtCIO DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

atendendo ao que requereu a 2.a Datílografa do Departa-
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mento Sanitário e de Assistência Social, Leontina Artigas

Brandão de Proença, e tendo em vista as respectivas infor
mações, resolve conéed�r-Ihe trinta dias de férias, de acôr

do com o art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio dR Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
áo Estado do. Paraná, em 29 de julho de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

ATON.O 60

O PREfEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolvê contratar por

um ano o dr. Lucas Mayerhofer para organizar e

dirigir os serviços de urbanismo do Municipio, per

cebendo os vencimentos mensais de 2:000$000 (dois

contos de réis), que lhe serão pagos pela verba "Educação

e Cultura".

Palácio da Prefeitura Munícipal de Curitiba, Capital

do Estado do ParaI!�, em 23 de agôsto de 1937 .

( a) Aluizio França

Prefeito Municipal

�, 1

�l ;

ATO N.o 58

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PAR.t\.NA, resolve excluir do quadro' de

funcionários da Prefeitura o Contínuo alivio Pereira de

Andrade, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 17
do corrente mês.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de agôsto de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

ATO N.o 61

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu

o Chefe de Secção da Divisão de Contabilidade e

Tesouro, do Departamento de Fazenda, Lufrido da

Costa Cabral, e em face das respectivas informa

ções, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, nos têrmos

de art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de agôsto de 1937.

( a) Aluizio França

Prefeito Municipal

ATO N.O 59

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o Ser

vente Aristides Costa e Silv,Çl, da Secretaria da Pre

feitura, para exercer o cargo de Contínuo da mes

ma Secretaria, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Guritiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de agôsto de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

"Ji�
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ATO N,o 62

O PREFEITO MUNJCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em conformidade com o De

creto n.o 56 desta data, resolve organizar as comissões que

I/
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deverão proceder ao lançamento e escrituração de impos

tos e taxas municipais para o que faz as seguintes designa

ções:

1) - hnposto Predial e Taxa de Limpeza Particular

l.a Zona - Dr. João Macedo Souza, João Aguida e Ma
noel Teixeira Machado;

2.a zona - Dr. Rafael Klier de Assunção, Lufrido da

Costa Cabral e Antonio Gomes.

2) - hnpostos sobre terrenos sem edificação, Casas sem

platibanda ou em ruinas, Frentes não regularmente mura

das, Guias sem passeio e Taxa de calçamento

l.a zona - Alvaro de Andrade e Evaldo Weigert;

2.a zona - Alvaro Luiz Picheth e Amazonas de Souza
Azevedo.

3) - Imposto Suburbano

João Américo de Oliveira, Romário Martins Junior e

Manlius HehI Pereira de Melo.

4) - Publicidade e Merição de Pêsos e Medidas

Valdemir da Costa Limll, Abilio Santos e Manoel Ta
borda Ribas.

5) - Comissão de Escrituração

Angelo Scuissiato, Arg�l1 Loiola Pinho, Raul Kormann,

Bento Dias de Gracia, Benedito Correia de Freitas e Wil-
son Portugal Lobato. ,-

Para os serviços de lançamento e escrituração que de

verão ter inicio em 1.0 de setembro próximo vindouro e es

tar concltlidos até o dia 15 de Dezembro, ficam adotadas as

seguinte() IDstruções:

-iM--

í ;..

ü - As comissões de lançamentos trabalharão com

prejuizo do expediente da Prefeitura e a de escrituração fa

rá o respectivo serviço normalmente das' 7 ás 11 horas da
manhã; ,

2) -,. Todos os talões de avisos de lançamentos terão

suas folhas originais com numeração impressa, em ordem

crescente, repetida, entretanto, nas respectivas segundas e

terceiras vias, e serão entregues ás comissões de lançamen

tos depois de lavrado o têrmo de abertura pelo Departa

mento de Fazenda, que, também lavrará o têrmo de encer

ramento, depois de utilizados pelas comissões;

3) - Os lançamentos serão feitos em três vias, deven

do a primeira ser entregue ao contribuinte, a segunda ao

Departamento de Fazenda, ficando a terceira em poder das

comissões para documentação e informação dos recursos

porventura interpostos ao Prefeito;

4) - As comissões deverão deixar n� terceira via do

J�nçamento, claramente especificado o valor locativo do

prédio ou das partes que o compuzerem;

5) - Q& tJl..1ões n.ão deverão conter nem emendas nem

rasuras, sendo preenchidos com algarismos claros e tendo

a assinatura da comissão bem legível. Pequenas correções

serão toleradas, uma vez ressalvadas com' a assinatura da

comissão;

6) - Sob pretesto nenhum, poderão ser arrancadas

folhas dos talões, as quais, todavia, poderão ser canceladas

sendo isso declarado expressamente no têrmo de encerra

mento do talonário;

7) -. Em caso de extravio do aviso de lançamento, se

rá fornecida cópia ao contribuinte, gratuitamente;

8) - A comissão de escrituração trabalhará sob a

orientação direta do Chefe da Divisão de Contabilidade e

J
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Tesouro, bem como as de lançamentos sob a orientação do
Chefe da Divisão de Rendas;

9) - As comissões por êste ato designadas terão di
reito á gratificação especial que fôr fixada na lei orçamen

tária para 1938, a qual será distribuida entre os seus mem
bros em partes iguais.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do ;Estado do Paraná, em 27 de agôsto de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

ATO N.O 63

O PREFEITO MUNICIPAL DE ClJ:f{IrIBA" nos
têrmos do art. 11 da lei n.O 8 de 9 de março de 1936,

resolve contratar o Engenheiro-Agrohomo Francisco Ma

ravalhas Neto para exercer: as funções de Diretor da Escola

Técnica Elementar de Educação Agricola do Distrito de São

Casemiro do Taboão, percebendo os vencimentos fixados
em lei.

Palácio da Prefeitura MunIcipal de Curitiba, em 2 de
setembro de 1937.

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

ATO N.O 64

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, resol
ve aproveitar o extranumerário Alcir Pospissil para

exercer o cargo de Servente da Secretaria da Prefeitura,

percebendo os yencimentos fixados em lei.

�
I
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 3 de

setembro de 1937 .

(a) Aluizio França

Prefeito Municipal

r::; • 1£'

f ATO N.O 65

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao requerido pelo Veterinário do Departamento Sanitá

rio e de Assistência Social, Dr. Antonio Carlos de Araujo

Moritz, e em face das respectivas informações, resolve con

ceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o que dispõe

o art. 257 do Regula:mento-Geral em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 13 de

-setembro de 1937 .'.
( a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

�.� f

ATON.O 66

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

cio ao requerido pelo Servente Delbos Zola Leodoro da Sil

va, do Departamento de Fazenda, e em face das respectivas

informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de

conformidade com o art. 257 do Regulamento-Geral em vi

gor.

Palácio <ia Prefeitura Municipal de Curitiba, em 13 de

setembro de 1937 .
� � .�

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal
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ATO N.o 67

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
do ao requerido pelo 4.° Escriturário Nelson Cunha Gomes,
da Divisão de Contabilidade do Departamento de Fazenda,
e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe
trinta dias de férias, de acôrdo com o que faculta o art. 257
do Regulamento-Geral em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 13 de
setembro d,e 1937.

(a) Carlos HeIler

Prefeito Municipal

ATO N.o68

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
do ao requerido pelo 4.° Escriturário ,do Almoxarifado, Da

niel Luiz, e em face das respectivas informações, resolve

conceder-lhe trinta d.ias de férias, de acôrdo com o que fa

culta o art. 257 do Regulamento-Geral em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 24 de
setembro de 1937.

(a) Carlos HeIler

Prefeito Municipal

A.TO N.o 69

O PREFEITO MUNIClPAL DE CURITIBA, r�solve

deixar sem efeito, a partir de 1.° de outubro vindouro, QS

Átos nrs. 55 e 6� .respectivamente de 23 de. julho e 2 de se
tembro do fluente ano.

.Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 25 de
setembro de 1937.

(a) Carl,os HeIler

Prefeito Municipal

7i� I !t
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ATO N.o 70

O ,PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao requerido pelo Chefe de Secção Ltifrido Costa Cabral

e em face das respectivas informações, resolve deixar sem

efeito o Ato n.O 6J de 23 de agôsto último.

Pªlácjo da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 27 de

setembro de 1937.

í

"'Jiit;. . .,

(a) Carlos HeIler

Prefeito Municipal

ATO N.O 71

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao requerido pelo 3.° EscrHuráriodo" Departamento de

Fazenda, Lourival Loureiro de Campos, e em face das res

pectivªs informações, resolve conceder-lhe noventa dias de

hcenç� para tratamento de saúde, de acôrdo como art. 267,

letra "a", do E�gulamento Geral em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 28 de

setembro, de 1937.

(a) Carlos HeIler

Prefeito- Municipal

'j � f-

ATON.O 72

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITrBA, atenden

do ao que requerell o 2.° ,Escriturário da Seçretaria da Pre

feitura, Abelardo dos Reis Petra, e em face das informações,

resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o

art. 257 do Regulamento-Geral .

Palácio da Prefei,tura Municipal de Curitiba, em 30 de

setembro de 1937.

(a) Carlos HeIler

PrefeHo Municipal
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ATO N.O 73

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, conside

rando que com a repreensão de que dá noticia a Portaria

n.o 118, de 27 do fluente mês, ficará definitivamente en

cerrado o lamentável incidente havido entre o Vereador sr.

Nelson Lins de Albuquerque e o Diretor. do Departamento

de Fazenda, sr. Roger Marava1has;

considerando que para solução do caso acordaram as

partes perante testemunhas que, no Gabinete do Prefeito,

o sr. Roger Maravalhas daria explicações ao Vereador sr.

Nelson Lins de Albuquerque, de referência aos fatos apon

tados no oficio n.093, de 16 do expirante, da Camara Mu

niciRal, Q que só não foi efetivado por desistênçia do mem

bro do Legislativo Municipal; mas

considerando que, depois disso, o sr. Róger Marava

lhas procurou o Vereador sr. Manoel Francisco Correia a

quem solicitou declarasse, da tribuna da Camara, eII1 seu

nome, que não apresentou e nem pretendia apresentar

quaisquer explicações ao Vereador sr. Nelson Lins de AI

huquerque, consoante está perfeitamente comprovado pe

lo oficio n.o 100, do dia 28, da Camara, e pela declaração no

mesmo exarada pelo sr. Diretor do Departamento de Fa

zenda; e

considerando, finalmente, que o sr. Roger Maravalhas,

por suas atitudes de indisciplina e de desrespeito ás mais

altas autoridades municipais' da Capital se faz passivel de
punição, afim de que não medrem exemplos dessa nature
za no seio da honrada e operosa classe dos servidores do

Municipio, .,
�� I �

I

I
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RESOLVE:

suspender de suas funções, por noventa dias, com per

da de todos os vencimentos, o Diretor do Departamento de
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Fazenda, sr. Roger Maravalhas, nos têrmos da letra d) do
art. 233 do Regulamento-Geral modificado pelo Decreto

n.o 29 de 25 de setembro de 1933. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 30 de

setembro de 1937 .
(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

ATON.074

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, tendo em

vista o inquérito mandado instaurar pela Portaria n.o 132,
Gesta data, resolve de acôrdo com o art. 247 do Regulamen
to-Geral, suspender preventivamente o 2.° Datilógrafo Al
bano Cunha, do Departamento de Engenharia.

Pàláéio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 7 de

outubro de 1937 .
( a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

ATO N.o 75

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
ào ao que requereu o 2.° E3criturário do Departamento de
Engenharia, Durval França, e em face das informações res
pectivas, resolve conceder-lhe trinta dias de �érias, de acôr
do como art. n.ó 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 7 de

outubro de 1937.
( a) Carlos Heller

Prefeito Municipal
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ATO N.O 76

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requereu o Guarda-Fiscal do Departamento de

Fazenda, Ubaldo Grácia, e em face das respectivas ihfor

mações, resolve conceder-lhe trinta dias de .férias, decon

formidade com o art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municípalde Curitiba, em 7 de

outubro de 1937.

";31 L
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 11 de

outubro de 1937.

( a) Carlos Heller

Pref�ito Municipal

""' '...,- ATO N.O 79

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, resolve
comutar para trinta dias a penalidade imposta por Ato n.o

73 de 30 de setembro últinw ao sr. Roger Maravalhas, Di
retor do Departamento de Fazenda.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 11
de ,outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

"
ATO N.O 77

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requereu o Guarda-Sanitário do- Departamento

Sanitário e de Assistência Social; Armando Ferreira de Oli

veira, e em face das respectivas informações, resolve conce

der-lhe trinta dias de férias, de conformidade com o art.

257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 9 de

outubro de 1937.

'1 � ..,

ATO N.O 80

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA resolve

promover o Praticante Saul Lupion Quadros, da Secreta

ria da Prefeitura, para o exercer o cargo de 1.0 Bibliotecá

rio da Bibliotéca Pública, percebendo os vencimentos fi
xados em lei.

Palácio da Prefeitura MÚhicipal de Curitiba, em 14 de
outubro de 1937.

,

"

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

ATO N.O 78

O PREFEITO .MUNICIPAL DE CURiTIBA, por mo
tivo de falecimento ocorrido no dia 19 de setembro último,

resolve desligar do quadro de funcionários desta Prefeitu

ra o dr. Tobias Lacerda Gomes, que exercia as funções'de

Engenheiro Chefe da Divisão de Viação e Saneamento, do

Departamento de Engenharia.

(a) Carlos Heller

:prefeito Municipal

-'(! I ;t ATO N.O 81

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, resolve;

por motivo de falecimento no dia 9 do corrente, excluir do

quadro de funcionários desta, Prefeitura o sr. Artur Ribei-



-208 -

ro de Macedo, que exercia as funções de Sub-Chefe da Di
visão de Rendas, do Departamento de Fazenda.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 15 de
outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

, I

ATO N.o 82

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, resolve
promover o Fiscal-Geral Alvaro de Andrade para exercer

o cargo de Sub-Chefe da Divisão de Rendas, do Departa
mento de Fazenda, percebendo os vencimentos fixados em
lei.

PaJácio da Prefeitura Múnicipal de Curitiba, em 16 de
outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito MlJp,kipal

ATON.o 83

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, resolve
nomear o sr. Lauro Ribeiro de Macedo para exercer o car

go de 'Fiscal-Geral da Divisão de Rendas, do Departamen
to de Fazenda, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Pr:efeitura Ml1nicipal de Curitiba, em 16 de
outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal
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ATON.o84

O PRE:F'EITO MUNICIPAL DE CURITIBA, tendo em

vista o disposto no � 2.° do art. 1.0 compinado com o art.

10.° e seu � único da Lei n.o 65 de 14 do fluente mês, re

solve promover o Engenheiro Chefe da extinta Divisão de

Cadastro, do Departamento de Engenharia, Dr. Augusto

Beltrão Perneta, para exercer o cargo de Diret.or do Depar

tamento de Cultura, percebendo os vencimentos fiiaa6s-em'
lei.

I
I

"")-+\

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 16

de outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

,

'I

":õ
d
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ATO N.o 85

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, teIldo em

vista o disposto no � 2.° do art. 1.° combina<Jo com o art.

10.° e seu � único da Lei n.o 65 de 14 do fluente mês, resol

ve promover o Engenheiro Sub-Chefe da extinta Divisão

do Cadastro, do Departamento de Engenharia, dr. João Pe

reira de Macedo, para exercer o cargo de Chefe de Divisão

do Cadastro, do Departamento de Cultura, percebendo os

vencimentos fixados em lei.

�
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 16 de

Qu�ubro de 1937.::li

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal
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ATO N.o 86'

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUl{IrIBA, atenden
do ao que requereu o motorista do Úepartamento de E�
genharia, Pedro Scuissiato, e em face das informações res
pectivas, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôr
do com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 20 de
úutubro de 1937.

(a) Carlos HelIer

Prefeito Municipal

:' I 1
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 26 de

outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

,

"� �,

ATO N.o 8'(

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
do ao que requereu a 1.a Datilógrafa do Departamento de
Engenharia, Mercedes Mendes Morais, e em face das res
pectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de
férias, a partir de 27 de setembro último, de col1formidade
com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 20 de
outubro de 1937.

,

ATO N.O 89

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
do ao que requereu o 3.° Escriturário do Departamento de
Fngenharia, Cid Marcondes de Albuquerque, e em face das

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, de conformidade com o art..257 do Regulamento-Ge
ral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 26 de
outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

(a) Carlos HelIer

Prefeito Municipal

:)b�1

ATO N.O 90

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, resolve
aproveitar o extranumerário Alderico Cordeiro para exer

cer o cargo de Praticante da Secção de Expediente e Esta

tística, da Secrétaria da Prefeitura percebendo os venci
mentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 27 de
outubro de 1937.

ATO N.o88

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
do ao que requereu o Emplacador da Fiscalização de Veícu
los, Zaro Ramos de Proença, e em face das respectivas in
formações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de
acôrdo com o art. 257 do Regulamento-Geral.

�Il:&

(a) C�rlos Heller

Prefeito Municipal

L



- 212-

fW'

ATO N.O 91

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden

do ao que requereu o 3.° Escriturário do Departamento de

Cultura, Cid Marcondes de Albuquerque, e em face das

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias

de férias, de conformidade com o art. 257 do Regulamento

Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 28 de

outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

.. I ' ...

"1 i

I

áTON.092

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, conside

rando que, amanhã dia 30, terá sido cumpridà a penalidade

que, por Ato n.O 73 modificado pelo n.O 79, respectivamen

te de 30 de setembro e 11 de outubro do corrente ano, foi

imposta ao Diretor do Departamento de Fazenda, sr. Ro

ger Maravalhas; e tendo em vista a requisição do oficio n.o

691 de 7 d� outubro, do Exmo. Sr. Governador do Estado,
. e respectivo despacho,

RESOLVE:

por á disposição do Govêrno do Estado o Diretor do

Departamento de Fazenda, Roger Maravalhas, a partir do

primeiro dia útil do mês de novembro entrante, devendo os

venci)l1entos do aludido funcionário correr pelos cofres es

taduais, enquanto o mesmo estiver prestando serviços ao

Estado.

� Ji

� J};
...

�

.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 29 de

outubro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito MUnicipal

ATO N.� 93

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
do ao que requereu o Guarda Sanitário do Departamento
Sanitário e de ,Assistência Social, TeofiJo de Oliveira Ca:
margo, e em face das respectivas informações, resolve con

ceder-lhe trinta dias de férias, de conformidade com o art.

257 no Regulamento-Geral. "-

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 9 de
novembro de 1937 . .

( a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

ATO N.9 94

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
do ao que requereu o 1.0 Topografo da Divisão de Viação
e Saneamento do Departamento de Engenhariá, João Schle
der Sobrinho, e em face das respectivas informações, re

solve conceder-lhe trinta dias de férias, de conformidade
com o art. 257 do Regulamento-Geral.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 11 de

Novembro de 1937.

(a) Ca�Jos Heller

prefeito. Municipal

, �

ATON.095

O PREFEITO MUNICIFAL DE CURITIBA, atenden
do ao requerido pelo Cpntínuo da Secretaria da Prefeitura,
Aristides da Costa e Silva, e em face das respectivas infor
mações, resolve conceder-lhe trinta dias qe férias, de cón
fonuidade com o art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da !?refeitura Municipal de Curitiba, em 16 de
novembro de 1937.

(a) Carl()s Heller

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 96

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
do ao requerido pelo Guarda do Departamento Sanitário e
de Assistência Social, Verissimo dos Santos Ferreira, e em
face das respectivas infQrmações, resolve conceder-lhe trin
ta dias de férias, de conformidade com o art. 257 do Regu
lamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 30 de
novembro de 1937 .

(a) Carlos HelIer

Prefeito Municipal

., r;
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ATO.N.o 97

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, tendo em

vista o parecer do .sr. r>iretor do Departamento Juridico

exarado no inquérito J;Ilandado instaurar por Portaria n.o

í32 de 7 de ou,t"4bro do corrente ano, resolve suspender de

suas funções, por um ano, o 2.0 Datilógrafo Alba,no Cunha,

do Departamento de Engenharia, de acôrdo com o Regula

m�nto-Geral, art. 248, letra g), e 233, Jetra d), modificado

pelo Decreto n.O 29 de 1933.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2 de

dezembro de 1937 .

li
11

I

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal

ATON.o 98

O PREFEITO MUNICIPA LDE CURITIBA, atenden

do ao requerido pelo Porteiro Julio Conceição, da Secreta

ria da Prefeitura, e em face do vencido no processado n.O

4668 de 11 do mês em curso, resolve mandar retificar o seu

nome para Julio Alves da Conceição.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 24 de

dezembro de 1937.

(a) Carlos Heller

Prefeito Municipal
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ATO N.O 99

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atenden
do ao requerido pelo Guarda Sanitário do Departamento
Sanitário e de Assistência Social, Alceste Ribas de Macedo,
e em face das respectivas informações, resolve conceder
lhe trinta dias de férias, de conformidade com o art. 257 do
Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 28 de
dezembro de 1937.

(a). Carlos Heller

Prefeito Municipal
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D,ECRETO N".o 1 .
. ,

o PREFEITO MUNl'CIPAL DE CU�ITIBA,

DECR�A:

Art.• I •• �Ficã prorrogado até o dia 15 do corrente mês o prazo
de que trata a lei n.• 66 de 14 de outubro de 1937, para o recebimento
::lem multa dos impo::ltos e taxas devidos ao Município e relativos ao

exercício de 1937.

Art.• 2.• _ Revogam-se as disp'osições em contrário.
Palácio da Prefeitura Mu�icipal de Curitiba, Capital do .Estado do

Paraná� em 3 de janeiro de 1938.
(a) Q'ARLOS HELL'ER

Prefeito Municipal

DiECRETO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, por conveniência dã
serviço, resolve transferir do Departamento Sanitário e de Assistência
Social para o Departamento de Fazenda os serviços de fiscalização e
administração dos matadouros e de matrícula de vacas, em virtude do
que passam a servir neste último Departamento OS seguintes funcioná
rios: Fiscal-Geral Abílio Monteiro; Veterinários Leonidas Vicente de
Castro; Antonio .carlos de Araujo �Io�itz;' Administrador Carlos Wei
gert Filho; 2.• Fiscal João Carlos de Sousa Castro; 3." Escriturário OUo
Weigert e Guarda Sanitário Bonifácio Siqueira.

P2.lácioda Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do
Estado do Paraná, em 7 de janeiro de 1938.

(a) OARLOS HELL'ÊR

Prefeito Municipal



i
, I

-�

4 I)

DE'CRETO N.o 3 rera de Oliveira, João de S,iqueira, Alceste R!bas de Macedo, Teófilo de

Oliveira Camargo, Eduardo Machado e Moacir Vitor Potier.

Palácio da Prefeitura M,;ull:icipal de Cur�tiba, em 8 de jant:iro de

1938.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, tendo em vista o Decre
to Estadual n.O 6108, de ontem datado,

DECRETA: (a) CARLOS HEJ:.,L'ER

Prefeito Municipal

Art.o 1.0 - Fica extinto o Departamento Sanitário e ele Assistência
Social.

Art.o 2.° - Enquanto não fOrem reorganizados os serviços MUll:ici
pais, a Usina' de Leite, que continúa a cargo do Município, será admi
nistrada pelo Departamento de Fazenda.

Art.o 3.° - Quando' houveJ:� c�nveIiiência de organizar uma secção
de higiêne Sanitária, a Prefeitura contratará o respectivo pessoal.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 8 de janeiro de
1938.

�I�

D'EiCRETO N.o 6

o PREFEITO l\HrNICiPAL DE CURITIBA, atendendo ao requeri

do pelo Sub-Chefe da Divisão de Rendas, do Departamento de Fazen

da, Alvaro de Andrade, e em fact" do vencido no processado n.O 4688 de

J3 de dezembro do ano próximo findo, resolve, EX-VI-LEGIS, conce

der-lhe sôbre os respectivos vencimentos o acréscimo de 15% que, com

os 10% de gratificação adiciona] que Já vinha percebendo, ficam cons"

tituindo a quarta parte a que se refere o decreto n.O 16 de 18 de \iunho

de 1935, e passam a fazer parte ihtegrantj! d'o.s vencimentos do aludido

funcioJlário, a partir de 28 de outubro de 1936, data em que completou

25 anos efetivos de exercicio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 10 'de janeiro de

1938.

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

D!ECRETO N.o 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, em face do Decreto n.O
3 desta data, resolve aposentar por conveniência do serviço público e
de acôrdo com o art.o 177 da Constituição Federal, os seguintes funcio
nários do extint'o Departamento SanHario e de Assistencia Social: no
cargo de Diretor - dI'. João 41fredo Blcy Zornig; no cargo de 2." Da
ctilógrafa - Leontina Artigas Brandão Proença; e no cajrgo de Guar
da Sanitário - Verissimo dos S!lntos Ferreira.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 8 de janeiro de
1938._

(a) CARLOS HELL'ER

Prefeito Municipal

DE'CRETO N.o 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao qUe re

quereu o 2." Escriturário do Departamento de Faz.enda, Bento Diàs de

Gracia, e em face do venéido no processado n.O 4569 de 3 de dezembro

do ano próximo findo, resolve, "ex-vi" do art.° 280 do Regulamento Ge.

ral, conceder-lhe a gratificação adicional de 10% sôbre os respectivos

vencimentos, a partir de 5 do mês em curso, data em que o referido

funcionário completou 10 anOs efetivos' de exercício.

Pálácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 11 de janeiro de

(a) OARLOS HELLER

Prefeito Municipal

�i

'DiECRETO N.o 5

O PREFEITO �WNICIPAL DE CURITIB�, em virtude de ter sido
extinto, por Decreto n.O 3 de �oje, o Departamento Sanitário e de As
sistência Social, resolve exonerar dos respectivos cargos os seguiJ;!tes
funcionários: Inspetor Médico - dI'. Lafaiéte Viana; 2.0 Escriturário
- João Correia de Sousa Pinto; e Guardas Sanitários _ Armando Fer-

'11 �
1938.

(a) CARLOS HELL'ER

Prefeito Municipal
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'.�� niECRETO N.o 8

o PREFEITÓ MUNICIPAL DE CURITIBA,

DECRETA:

Art.o 1 .. - Fica prorrogado até o dia 31 do corrente mês o prazo

de que trata a lei n." 66 de 14 de outubro de 1937, para o recebimento

sem multa dos impostos e taxas devidos ao Município, relativos aos

exercicios anteriores ao f�uente.

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

Paláci.o d.a Prefeitura Municipal de Curitiba, �l\l 12 de j�.neiro de

1938.

(a) OARLOS HELL'ER

Pref�ito' Municipal

li-
UE;CRETO N.o 9

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA

DECR�TA:

Art." L" - Os serviços da Prefeitura Municipal de Curitiba distri.

1Jucm-se da seguinte fórma:

1 - Consultoria Técnica

2 - DepartamentQ de IExpediente

3 - Departamento Jürídi�o
4 -,- Departamento de Cultura e Urbanisll\o

5 � Departamento. de Viação

6 - Departamcnt9 de Edificações e :Patrjmônio

7 - Departamento de Serviços Municipl1is

8 - Departamento 4e Contabilidade e Receita

9 - Departamento de Rendas e Fjsçalizac;ão

10 - Departamento de Tesouro e 'Pagadoria

Art.. 2.• - O quadr.o dos Juncionários. da £refeHura e. respectivos

vencimentos passam a ser a partirl de 1 .. do corrente os seguintes:

CONSULTORIA TÉCNICA

1 - Consultor Técnico •• •• ., .• •• .• •. .. .. 21:600$000

I
7

DEPART'AMENT(>DE EXPEDIENTE

GABINETE

,1 ;.
I .

I

It_ Diretor de Depilrfam'ento .. ., .. .. ..'.. ..

l' - 2.• Escriturário' .. .. '. " '. .. .:.. .,

i - 2�. Dactilógráfo �. ; .

1 -: Praticante, ' ': ..

1 - Contínuo .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. ..

I - Servente .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..1
II

&f1çÇÃO DE PESSOAL, PROTOCOLO' E A:RQUlVO

a) - Pessoal
. I

1 -'- Ch'efe de Secção ., .. .. .. .. .. .. .. ..

1'- 2:.'Escriturário .

I - Porteiro'.. ., .. " '. " '. .. .. •. .. •. .• ..

1 - Telefonista .. .. .. ..,.. .. .. . � .. ..

1 - Praticante " '. .. .. •. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

b) - Protocolo e Arquivo'

2 - 2"8 Escriturários a 7 :200$000 .. '.' .. ..

1 -'- Praticante .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 - Servente ., .. .. '. .. " '. " .'

Ab16xí\.R[FAnO, COMPRAS E G:AR�GE

1 - Almoxarifc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 - 4.• Escriturário ... , " " .....•......

1 - Práticante .. .. .. .. .. .. .. .. ., " .

2 --Motorista.s a '5:040$000 ., .

I - Contínuo .. .. .. .' .. .. .. .. .. .. . .."

.,11 ....

A.G£NCIA\ DE ESTATíSTICA

,
>'1 �

1 - Agente .. .. .. '. '. .. .. .. .. .• ..

1 - 2.• Dactilógrafo .. ., ., .. .; .. .. .. ..

DEPARTAMENTO JíJRíDICO

1 - Diretor de Departamento .. ., .. .. .'. ..

1 - Auxiliar Técnico .. .. .. .. ..

I - Contínuo .•....• , .• •• •. •• •• •• • ••.

I8:000JOOO

7:200$000

5:04'0$000

3:600$000

4:200$000

3:360$000

9:60Õ$000

7:2(f0$OOO

5:040$000

fj:040$000

3:600$000

14:400�OOO

3:600$000

3:360$000

14 :'iOO$OOO

4:�00$OOO

3:6035000

10:MO$OOO

4:200$000

9:600$000

5:040$000

18:000$000

6:000$COO

4:200$000
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DEPARTAMENTO DE CU�TURA E URB-\NISMO

GAiBI!NIETE

1 - Diretor de Departamento .. .. " •. .•..

1 - 2.• Escriturário •.•• '. " " " " .... ','
1 - Cartógrafo •• .. " " •. •. .. " .. .• •. '..

1 - Contínuo " " •• .• " " •. •• " •. '. . ",

PIVISÃO rOE CADASffiO

1 - Engenheiro Chefe de Divisão .. " " ..

1 - 1.• Escriturário ........•... ' " '.
1 - 2.• Topógrafo .......• " " " " .
2 - 2.•s Escriturários a 7 :200$000 •. •. " " ..
1 - 3.• Escriturário .. " ..••....•. " " ..
1 - 2.• Desenhista '. '. "

2 - Praticantes a 3:600$000 " ..•••. "

BlHLlOTÉCA

18:000'000

7:200$1)90

8:400$000

,4:200$000

16:200$000

8:400$000

8:400$000

14:400$llOO

5:040$000

5:040$OOll

7:200$000

" '.. "

,. ., • �.. .' ,:\i

1 - Bibliotecário .. " .. •. ..

1 - Auxiliar .. '. •. '. " " .• .. .. ..

MUSEU

1 - Oonservador " " .. .. " " ..
1 - POrteiro .. '. " .. .. " " .. ••

I'

i

TEATRO

1 - Zelador " •. .•

1 - Auxiliar " " ..

ESCOLAS AGRfCOLAs

2 - Professores .Agronomos a 9:000$000. .•
......

DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

GABINETE "-'l

� .... '

-"í, .. �� f'"

1 - Engenheiro Diretor " .. .. .. " " .•

1 - Assistente " •• .' '. " •. •• •• •. .. .'. .•

7:200$000

5:040$000

7:200$000

4:200$000

3:360$000

2:520$000

18:000$000

" ..

�. �",J

18:000$000

14:400$000
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1 - L" Escriturário. ,

1 - 1.. Dactilógrafo ..

.... :.

• li; ••, . ,

1 - Contínuo .. .. .. •. ..
l'

';.

PAVlIMENTAÇÃÜ E ESTRADAS

1. _,.!

'�r

t
t

f

1 - Engenheiro Assistente ., .. .. .. ., ..

'2 - r.•s Topografos a 9:600$000 .' " ..••• , ., ••

1 - 2.° Topografo .. .. .. .. .. .• .. ., " "

2 - LOs Desenhistas a 7:200$000 .. .. . ..•••

1 - Feitor Geral .. .. .. .. ., .. ., .. .. ..

2 - LOs Feitores a 7:200$000 .... " ....• , ..

'1 - 2.° Feitor .. . .. ' .... " .......••.

1 - Maquinista .. '. " ., .. .. .. .. .. ., .. .. ..

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇõES E PATRIMôNIO

GABINETE

1 - Engenheiro l)iretor " "" .' .• .. '.'

1 - Contínuo " .. .. ., .. " .. .. .. .. ..

EDIFICAçõES E FlSGA:LIZAÇÃÜ DE OBRAS

1 - Engenheiro FjscaI .. .. .. .. .. .. .• .. .. "

1 - Topografo Chefe " .. ., .. .. ...•• •.

1 - Lo Topógrafo .. •. .. " .. .. .. .. .. •• .. .. ..

1 - Chefe de Secção " " .. .. .. .. .• ••

1 - 2.• Escriturario .. " .. .. .. .. .• •.

1 - Guarda Fiscal " .' .. ., .. " .. .. .,

li

•
PATRI�lóNIO

1 - V Escriturário

A<, -'!!

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

GABINETE

í� "?
1 - Engenheiro Diretor .. .' " " .. .. ..

1 - 2.• Dactilógrafo .. .. ., .... " ....

LIMPEZA PúBUGA

1 -Fif:lcaI Geral '. t ••••••••••••_' •••• , •• " "

8:400$000

6:000$000

4:200$000

14:400$000

19:200$000

8:400$000

14:400$000

8:400$000

14:400$000

6:000$000

3:600$000
I I

I , -I, ;-'1' I ';;� �
l , "f� f •.; .,

18:000$000

4:200$000

12:000$000

10:800$000

9:600$000

9:600$000

7:200$000

5:040$000

8:400$000

18:000$000

5:040$000

12:0UO$000
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2 - 3."s Fiscais a 7:2ÓO$000 •..••...
1 - 2.° Feitor " •. " •• •• •• •• •• ••

ILUMINAÇÃO PúBLICA

1 - jChefe de Secção " •. .. .. •• .• •• .•

1 - L" Escriturário .. .' .. .. •. .• •• ..

1 - Guarda Fiscal '. " .. .. .. ", •• '.' .•

;3 - Guardas Linhas a 3:360$000 .. .. •. ..

fISC;\WZAÇÃO DE VEíCULOS

1 - ¥iBc�1 Geral " •. ., .. .. •. .• •• •• ••

2 - 2."s Escriturários' a 7:200$000 •...••

1 - Emplacador " •• .. .. " •. " •• •• •• ••

USINA DE LBITE

1 -- Administrador (em comissão) .. . •••....

1 - Auxiliar Almoxarife (em �omissão) " ;. "

OFICINAS

1 - L" Feitor

1 - L. Mecanico

1 - 2.• Mecanico

.'

14:400$000

6:000$000

ti

9:600$000

8:400$000

.' ... 5:040$000

.,. e_e 10:080$000
.» ..7

12:000$000

14:400$000

4:200$000

12:000$000

6:000$000

7:�00$000

7:200$000

.5:040$000

GABI;\ETE

DEPARTAMENTO DE CONTABILiDADE �. RECEITA

1 - Diretor de Departamento " •• .• •• .. .. ..

1 - Sub-Diretor •. " .. . .... '. •. .• •• •• . •...

1 - 1." Dactilógrafo .. .. " .. •. .. .• .. " ••

1 - Contínuo •. .• " •. " .. .• .. •. .• .. ..

OONTABILIDADt:

1 - Contador " •. .• " .• .• •• •. .. •• .•

1 - Chefe de Secção " " .. " .• ..

1 - Sub-Centador •. .• .. . ••••.

.1 - 4." Escriturário .' .• .• •• •• ..

J8:QOO$OOO

16:200$000

6:000$000

4:200$000

10:800$000

9:600$000

7:200$000

4:200$000

11 -

REqEITA

1 - Chefe de Secção .' " ., ., .. ., .• ., ••

1; '"""" 3•• Escriturário .'. '. .. .• •• .• •• ••

4 _ 4."s Escriturários a 4:200$000 •. ., ••
...

DIVIDA ATíVA

1 .-= .2." Escriturário ., .. .. .. .. •. ., •. .•

1 _ 3." 'Escriturário .' .• .. .• ., •. •. .• • •

DEPARTAMENTO DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO

GABINETE

1 - Diretor de D.ep.artamcnto " .. ., ., .••.•• ..

1. -" Assistente " .' .. •. .. ., .. ., •. ••..• .• .,

2 _ �."s Escritur4rios a 7:200$000 '. .• " .. •.

.1 - 2;" -Dactilógrafo ,,. .. , .. .. .. .• . •.. '.'

1 - Contípuo ... , .. .. ., ..... , .• . ..•.•.•.

FlSQAtLIZAÇÃO

3 - Fiscais Gerais a 12:000$000 .' ....•.••

2. - 1,"i;l. Fiscais a 9 ;600$000 ,., "'" .. ',' •.

24 _ Gl!ardas Fiscais a 5:040$000 " ' ..•.•

1 - Co.nt�nu9 !.' " .' •• •• •• •• ., ••••••••• , t"

AfEiIUÇÃO UE,.PESOSE MiEDIDAS

1 - Afer�dp� " •.. , .,

1 - 2.• Escriturário .. ,. ' ...... " ... ..� ..

MATAUOUPuO lIlUNICIPÁ'L

�,. !' 1 - Adm,inistrador .' .. ., .. ., .. ..

2 _ Médicos Vet.erinár.ios a 9 :60Q$OOO .. ., .'

1 - 3." Escritljrário .. .. .. .. .,

i - Guarda Sanitário '. .. ' ,. '';

...

;;; I�

DEPóSITO DE INFLA,...'\1ÁVEIS

1 - Administr�dor " '. '. .. .. .. .•

1 - 3." Escritu,rário ., " ., .. .. .. .•

I
I

I

9:600$000

5:040$000

16:800$000

'l:200$OQO

5:040$000

18:000$000

14:400$00,0

14:400$000

5:040$000

4:200$000

36:000$000

19:200$000

��O:960S000

4:200$000

8:400$000

7:2QO$000

9:600$000

19:200$000

5:040$000

4:200$000

8:400$000

5:040$00l)
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ClE�UTEmO MUNICIPAL

1 - Administrador

1 -,- Guardião .. ..
5:040$000

4:200$000.
Jlri

I

serviços de Fiscalização de Rendas, Aferição de Pesos e Medidas, De
pósito de Inflamáveis, Cemitérios, Matadouros e Diversões Públicas.

Art;o 4.0 _ A Agência de Estatistica será coordenada ao serviço

estauual.de estatístic;1.
Art." 5." _ O Prefeito poderá suprimir os cargos que ficarem vagos.

Art." 6." _ Os funcionários da Prefeitura a todo o tempo poderão
ser transferidos de um pata outro Departamento, se àssim convier ao
serviço, respeitados, sempre, os direitos adquiridos.

Art.o 7.� _ As Escolas Agrícolas a que se refere a Lei n.O 8 de 9 de
março de 1936 ficam reduzidas a duas: a de Nova Polónia, que está em
organi:lac:ão, e outra a ser instalada 'em lu�ar que será designado. Os
vencimentos dos respectivos Diretores serão de 9:000$000 (nove contos
de réis) anuais e os dos Auxiliares de 1 :800$000 (um conto e oitocen

tos mil réis) anuais.

Art." 8." _ Revogam-se !lS disposições em contrario.

1 -'-'- Administrador

1 - Guardião '. .,
7 :200$0t}()

4:200$000

CEMITÉRIO nA A!GUA VERDE

DEPARTAMENTO DO TESOURO E PAGADORIA

1 - Diretor Tesoureiro ' .. ' .' .. .. .. .. .. .. .. 18:000$000

1 - Fiél .' .. .. .• .. .. " .• .• '. • . " •• •• 8 :400$000

1 - .Chefe de Secção .. .. .... " .. .. .. .. .. .. 9:600$000

1 - 1." Escriturário " .. ., .. .. .. " .. '.. .. .• 8:40()$000

1 - Servente " '. " .. .. .. 3:360$000

Art." 3.° - No novo Regulamento da Prefeitura, que será expedido

dentro de 30 dias a contar da data deste Decreto, serão discriminadas

hs atribuições dos diversos Departamentos, entre as quais, porém, des

de já, ficam estabelecidas as seguintes:

1) - O Departamento de Expediente cOmpreende 'os serviços d�

Expediente, .Protocolo, Arquivo, Pessoal, Agência de Estatística, Almo
xarifado e Garage.

2) --- O Departamento Juridico compreend'e os serviços atualmen
te a seu cargo.

3) - O Departamento de Cultura e Urbanismo terá a Seu cargo os

serviços que eram atribuidos ao. Departamento de Cultura.

4) - O Departamento de Viação abrangerá os serviços de Pavi..

mentação, Estradas e Obras Públicas em geral.

5) - O Departamento de Edificações e Patrimônio executará a

construção de edificações públicas municipais, fiscalizará todas as

obras J?articulares, e conservará o Patrimônio 'Municipal, cujo registro
lhe competirá.

6) - O Departamento de Serviços Municipais compreenderá os

serviços de Limpeza Pública, Iluminação Pública: Fiscalização de Vei.

culos, 'Fiscalização dos Serviços de Fôrça e Luz, Telefônes, e Trans

portes Coletivos, Conservação de Matas, Parques e <Jardins, Usina de

Leite, Oficinas Municipais, Bombeiros e Socorros Públicos.

7) - O Departamento de Contabilidade e Receita terá a Seu cargo

os serviços de Contabilidade, Receita e Tornada de Contas.

8 - O Departamento de Tesouro e Pagadoria terá a seu cargo a
Tesouraria e a Pagadoria.

9) - O DeJ?artamento de Rendas e Fiscalização compreenderá os

I • • •

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 13 de janeiro de

1938.
(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

DECRETO �.o 10

l

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, considerando que, no

art." 3.° do Decreto n.O 3 de. 8 do corrente, ficou estabelecido criar-se

quando conveniente, urna secção de. higiêne municipal e
ten�o em viota q�lQ diversos serviços qUe estavam afetos ao extin

to Departamento Sa;nitário e de Assistência Social continuam a cargo

do Município, o que torna necessário organizar aquela secção,

DECRETA:

... �Il

Art." I." _ É criada a Inspetoria Sanitária com o seguinte Pessoal

.e vencimentos:

:;:

1 _ Inspetor Médico (contratado) ..... , .. .. 9:600$000
1 _ Médico Veterinárió Auxiliar .. .. .. .. .. 8 :400$000
1 _ 2." Escriturário .. " .. .. .. _.. .. .. .. .. 7:200$000

a _ Guarda-AuxHia\'es a 4:200$000 .. .. .. .. 12:600$000

Ad." 2.° _ A Insiletoria de que trata o art." 1.0 ficará subordinada

ao Departamento de Rendas e Fiscalização.
Art.." 3." _ EnqlHHlt9 pão for expedido o novo regulamento geral
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da Prefeitura, caberão á Inspetoria a expedição de "habite-��", a. iml,

peção sanitária de estabelecimentos comérciais e industriais, o exame

médico de condutor.es de Veículos, a fiscalização técnica da Usina de

Leite, a fiscalização de estábulos, a mátricula de. vacas leiteira!?, a fis

calização sanitária de cemitédos e outros serviços de que for incum-
b'd . 1.IO ..... ,"G' .._,

1 8. ;..., �/'� ,1��� l,�

Art," 4," ..,.".,. Ao Inspetor Médico, que será contratado a.nualmente"

eabe a direção da Inspetoria; ao Médico Vetednário cabe. especialme!1"

te o exame dos 'estábulos e a matricula de vacas; ao 2," Escriturário

cabem os serviços administrativos, isto é, os de ordem nã.o �écnica; e

aos Guardas Auxiliares caberão os serviços que lhes forem distribuidos"

Art," 5," '- Revogam-se as disposições em contp!rJo,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 13 de janeiro de

1938,

'oi"1

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

Revigorado ,por Decreto n," 6423 de 18/2/938, do 'Exmo, SI', Inter

vento r FederaÍ no Estado,

DECRETO N." 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao requeri.

do pela 1," Dactilógrafa do Departamento de Viação, �Iercedes Mendes

Morais,e em face do vencido no processado n," 1 de' 3 do mês em cur

80, resolve, de acôrdo com o ãrt,. 280 do Regulamento-Geral, concedêr'.

lhe sôbre os respectivos vencimentos a gratificação adicional de 10%

a partir de 15 de novembro âe 1937, data em que a mesma completou

10 (dez) anos efetivos de exercício,

Palúcio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 17 de janeiro d�

1938,

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal ''!'lr'l

DE'CRIETO N�o 12
�

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBÀ,

DECRETA:

Art" I,. - No exercício de 1938, os diversos impostos, taxas e emo-

-
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l!l.me.ntos munic,ipais serão cobrados de ,acôrdo cOm a tabela para 1937,

C.QJ�l �J;l modifi�açõ.es constantes da tabel� apensa e com os adicionais

1l .•11ue se referem o!,! a.rtigos seguintes:

Art,. 2.• _ .o!,! impostos sôbre frentes não edificadas ,e outras e de

publicidade e as taxas de limpeza particular, de clllçamento e de afe

rição de pesos e medidas serão cobradps com um adicional .de 20%,

�ue o Prefeito 'abonará aos contribuintes que, até '0 dia 31 do corren

le,os pagarem de uma só vez, .adiantamente,

Art," 3," - Os demais impostos e taxas, excéto o imposto de in

dlístrias e profissões, ficam sujeitos ao adiciOnal de 10% que o Pre.

(eito abonará aos contribuintes que efetuarem' o seu pagàmento dentro

dos prazos regulamentares,

Art,� 4," - Fica criada a ta�a de 1% sõbre o valor locativo dos

pr.édios prbanos e suburbanos, alugados ou ocupados pelos. respectivos

proprietários ou foreiros, destinada á manutenção do Corpo de Bom

beiros e que será cobrada juntamente com os impostos predial e su

b.JlrJ>aIJo,

Art," 5,•._ O lançamento dos impostos !?ôbr,e frentes não edifica

das e put1'as, na L" zona da. cidade, já realizado; fica ser.n ef�ito e' será

revisto imediatamente, para enquq.g"a.lo na noya tabela de impostos,

Art,. 6,. - O laudêmio, nas transferências de domínio útil, será

cobrado á razão de 2,5% do preço' da alienação, na fórma do art,. 686

do Código Civil,

Art,. 7,. - Revogam-se as disposições em contrário,

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Curiti6a, em 21 de janeiro de

1938,

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Munjcipal

'TAjlELA DE IMPOSTOS, TAXA� E EMOLUMENTOS PARA 1938

N,. �

IMPOSTOS SÕBRE l}�VER'SÕFS PúBLICAS

10%1 � Sobre o valor d�s entradas ,. " " "

2 - Idem sobre bilhetes, poules OH talões de jQgOS per

. mitidos ou de apostas de qualquer sistema " ,. ..

Nota: - Estão !Jujeitas a este. Imposto, todas as diversões

carater permanente ou temp'orário,

Serão elevadas de lQO réis todas as frações dessas importaneIa,

a -;- Cinelllatografo, no Quadro Urbano, �alvará " ., ., 500$000

10%

P'llblicas de



4 -Por espetaculo .. .. .. .. .. .. .. .. ..

5 - Com variedades, mais .. .. .. .. .. ..

6 - Cinematografo, no Rocio, alvará .. ••

7 - .Por espetaculo " .

8 - Com variedades, mais .. .. .• .. ," . o

9 - Circos, coretos, etc., aluguel de terreno municipal

ou logradouro para suas edificações, por metro

quadrado o o • o • o o o •• •• •• •• o o ••

10 - Circo, no quadro urbano, licença

11 - Cad!l espetaculo .. .. .. o. •• o o

1� - Idem, no Rocio, liceI\�a .. ., 0,0 ••

13 - Cada espetaculo ., .. .. o o o. o' ••

14 - Cabarets, de L" classe, alvará ...

15 - Funcionamento mensal o' •• ••

16 - Idem de 2." classe . o •• •• •• ••

17 - Funcionamento mensal .. . o • o • o

N.o 6

a) _ Imposto sôbre terrep.os sem edificações, edificados e não

murados ou murados em desacordo com a lei, sobre terrenos de edi

ficios demolidos, desabados, Incendiados, condenados, interditados, ou

em ruina, sôbre frentes não revestidas e sôbré terrenos arrendados pe

los respetivos proprietarios ,a terceiros:

L" zona

calçados a asfalto ou a paralelepipedos

16

Nas ruas ou logradouros

com rejuntamento asfaltico,

1 - Sobre o valor do terreno . o •• o' •• •• •• ., • o

2 - Nas ruas ou logradouros revestidos de qualquer ou-

tro tipo' de calçamento .. o' o. o o •• •• •• •• ••

,2." Zona

3 - Nas ruas calçadas a paralelepipedos, por metro

de testada o. •• •• ., • o •• • o •• o o

4 - Nas ruas revestidas a macadam, por metro de tes-

tada . o o. •• o. •• •• •• o. •• •• •• •• •• •• ••

5 - Nas ruas não calçadas, por metro de testada .,

3." 'Zona

6 - Nas ruas calçadas a paralelepipedos, por metro de

testada .. •. .. .. o' ., •• •• •• o o •• •• ., •• ••

7 - Nas ruas calçadas à macàdam, por metro de tes-

tl!da .• o o ••••••••• o •• " ••• o • o " o o

8 - Nas ruas não calçadas mas servidas pela re'de de

iluminação pública, por metro de testada . o ••

9 - Nas demais ruas não calçadas, por m'etrol de testada

'Quando o terreno tiver duas ou mais testadas, o imposto

20$000

10$000

250$000

10$000

5$000

$300

100$000

�O$OOO

50$000

15$000

10:000$000

5:000$000

5:000$000

3:000$000

"'1, �

5%

4%

4$000

3$000

2$000

2$000

1$500

$800

$500

será co-
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brado pela testada ou testadas que constarem ilo respectivo título de

dominio.
Ôs terrenos arrendados ou utilizados para guarda 'de animais de

qualquer natureza terão o respectivo imposto acrescido de 20% sobre

o 'valor calculado pela tabela supra.

NOTA:
São isentos do imposto sobre terrenos sem edificação os terrenos

nas condições a seguir especificadas:
Quando, como servidão de residencias, particulares, constituirem par-

ques oujarl,l!ns e forem devidamente murados de acôrdo com a legis-

lação em vigo'r.
Quando, devidamente murados, junto ás fabricas forem ocupados como
deposit.os de materiais para uso ou consumo das mesmas e desde que
pertençam aos 'proprietarios das' ditas fabricas.
Qu��do, 'pertencentes a estabelecimentos de ensino, casas Cle caridade,
asilós; constituirem servidão exclusivamente para fins da institui'ção.

b) Sôbre casas sem platibanda:

10 _ Predios sem' platibanda e sem calha na' rua 15 de
Novembro entre as ruas 'Ebano Pereira e Presid'en-
te Faria, e"na avenida iJoão Pessôa, por metro de
frente anualmente .. ., ., .• .• •• •• •• •• ••

11 :- Idem sem platibanda e com calha idem, idem .•

12 .� Predios 'Sem' platibanda e com calhas na rua Ba
rão do Rio' Branco e praça GeneralOzorio, idem.

idem. o " •• o ••••••••••••• , •••• '••••••

13 _ Idem, sem platibanda e com calha idem, idem ..

14 _ Idem sem pÍatibanda e sem calha, nas demais ruas

da 1." zona, idem, idem •. •. .• ., ., •. .• .•

15 _ Idem, se'Iil platibanda, e com calha, idem, idem ••
16 _ Predios, sem platibanda ou sem calhas OU não re
r ' bocados. nas demais ruas J}.o quadro 'urbano, idem

c) _ Sôbre Guia� sem passeio

� 7 _ Guias sem passeio; por metro e por mês .. .. .. 1$000
NOTA: _ Ficarão isentos do imposto acima todos os proprietarios

que construirem os pas!'\eios d'entro do 'prazo de 6 mêses, a contar da
data do assentamento da!;! respectivas guias. .

36$000

24$000

24$000

12$000

12$000

6$000

3$600

N.o 10
..... �f""'•.,j, ,�4fo. .. '1

.-::t

MATR.IOULA DB AINlMAIS

1 - a) - Matricula de cães:

Cães açaimados, matricula anual expontanea

Idem, idem, ex-oficio •• •• •• •• •• •• •• ••

10$000

20$000



"
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2 - b) - 'Matricula de vacas:

Vacas, matricula anual .. .. •. ..

Caderneta .. .. .. ., .. .. .• .;

Placa " .• .. .• .. ...,

Taxa de inspeção sanitária ,.

5$000

3$000

1$000

2$000

.. N•• 18

EMOLU�ENTQS EM GERAL

BSPEOIAJIS DO DEPA'RTAiMENll0 DE EDlF\ICAÇõEiS E PATRIMóNIO

I

1 - Alinhamento e nivelamento ,para qualquer cons-

trução além da condução, cada 10 metros, ou fra-

ção,na 1." zona... ' ..• " ...•

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

3 - Idem, idem na 3," zona .. .. .. ,"

4- Alvará de licença " " ,. .. .• ..

5 - Andaime, licença para casa de sobrado na 1." zo-

na, por metro lIefrente e por trimestre

6 __ Idem na 1." zona, para casas terreas ... ," .•.•

7 - Idem na 2." zona, casas de sobrado ., .. .. .. ,.

8 - Idem na 3." zO,na, cal?8S terreas " ..

9 - Idem na 3." zona, casas de sobrado ..

10 - Idem na 3." zona, casas terreas , .. , ••....

11 - Aprovação 1I� projéto� p\lJ;a cO.�!itrução de casas de,

alvenaria, andar terreo, na 1." zona, por metro

quadrado de planta .. .. .. ........ ',' .. .. $300

12, - Idem, idem. 2•• and�r, idçm ,. .. .. " ,. .. .• $250

13 - Idem 3.• e demais andares, ,idem " ," .. .. .., ,. $200

14 � Idem na 2." zona, andar terreo. idem •....• ,. $250

Ui - Idem, na 2." zona, 2.• andar, idem ,. " ,. " .. $200

16 - Idem, idem, na 2." zona, 3.• e demais andares, idem '150

17 - Idem na 3." zona, andar terreo.. idem '., .co $200

]8 - Idem na 3." zona, 2.• andar, id�� , .•• , " ,. $150

19 - Idem na 3." zona, 3.• e demais andares, idem ., ,. $100

A sobreloja não é considerada como andar para o pagamento.

Quando, porêm, o predio tiver Jll�is de uma sobreloja, as excedentes

pagarão como andar nas bases' anteriores.

As casas de madeiJ:a, as fabricas, os barracões sem divisões, garl1,

ges sem habitação para chaufeurs. as cocheiras, pagarão a metade des

sas taxas. '�-'l."'-l--"'T"'IT"

1 Cada morada deve ser considerada isoladamente. Ali! ,garages equi

paradas ás cocheiras e havendo habitação para c"auffeur, em sobra-

15$000

10$000
7$500

5$000

4$000

2$500

2$500

1$500

1$500

1$000

I

J. '

'i c;�

I ..
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111II'"

correspondente á casa situada no llerimetro ur

for ao lado, no mesmo plano, será inc1uida no

do, esta pagará a taxa

bano e se a habitação

calculo da garage.

:As habitações abaixo do nivel da rua pagarão mais 50% das taxas

estabelecidas para o 1.. andar.

Ás diversas ordens de localidades das construções destinadas a

teatros e cinemas são consideradas como andares para o calculo da

cobrançãd�;- taxas.
Os emolumentos devidos pelas 'obras qUe tenham sido executadas

sem' a necessaria licença previa, mas que possam ser conservadas, se

rão os acima citados. na presente lei, acrescidos de 50%.

Para as reformas de cllsas os' emolumentos são os .mesmos deapro

vação de projétos.

Para as revalidações serão cobradas apeI!-as 50% dessas taxas.

Os projétos .além dos emolumentos respectivos pagarão mais de

selo de verba e por decimetro quadrado $040.

20 - Aprovação de projetos de muros, gradis ou balaus-

tradas .', ., " .. ,. •. .. •. ., •• .. .. •. ..

21 - Aprovação de projéto de fachada unicamente na

1." zona, por metro corrente de frente 1.. andar,

(andar terreo) ......•.•. ','

2� -:- l.dem. idem 2.• andar .. .. ,. .. .• .. ., .. ...

2�- Idem, idem 3.. e demais andares ", •. ..

24 - ,Idem, na 2." zona por metro corrente de frente

I.• andar ., , .. ' ,. •• .. • ••.

25 - Idem, idem, 2.° andar .. .• .• .• •. ., .. ., ..

26 - Idem, idem, 3.• e demais andares ., ,. " " .'

27 - Idem, na 3," zona por metro corrente de frente

I,. andar .. .. ,. ., .. ..

28 - Idem, idem, 2•• andar ., .. "

29 - Idem 3.• e demais andares" ...•. ' ...•..

30 __ Aprovação de outros projétos não especificados

acima de 10$000 a " •. .. .. .. •• .. ..

31 - Autos, fornecidos as partes, por auto .. ..

3� -Certificados de alinhamento e nivelamento, cada

33 - Condução quando as partes :nijo oferecerem para

alinhament,º, QU :nivelamento, ou vistorias de con

cJusão de predios no quadro urbano " " ..

34 - Idem, idem, do Rocio de 20$000 a .' .. .'

35 - Cópias de projétos, até Yz metro. quadrado

Excedendo dessa dimensão . mais 1$000 por deci-

metro quadrado.

Existindo original ém papel transparente as c6-

"I

!I
"

� I

10$000

�

5$000

4$000

3'000

3$000

2$000

1$500

f

1$500

1$200

1$000

100$000

1$000

5$000

�I

j!'
,I

10$000

40$000

100$OO(}

1
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pias heliograficas custarão a metade da acima

referida.

�6 - Levantamento de pavimenta!:ão das ruaa asfalta.",

das, por metro quadrado .. .. .. •. .. " .. ..

37 - Il1em, idem, pavImentação de aglomerados, idem.•.

38 - Idem, idem, pavimentação ,a .paralelepipedos, ,idem

39 - Idem idem, a macadam,idem ,i. " •• •• •• •• ••

40 - Prorrogação de prazo para a conclusão de o�ras

por 'mês e .por metro cQrrente de rrente, na 1.' zona

41 - Idem, idem, na 2.' zona .. .. .. .. .. ., .• .•

42 - Idem, idem, na 3.' zona) " .... " .... '" ., .•

Vistoria a requerimento das partes de conclusão

da obra. afim de obter habite-se .. .. .. ..

Vistoria. (de conclusão de. obra) certidão .. . ó .,.

Vistoria a requerimento das partes, feitas por en

engenheiros ou pelo pessoal da Fiscaljsação,

de 30$000 a .. ...' .. .. .. .• •. .• .. .. ..

-- '�1

\.

1.' zona ., .. .. .. ., .. •. o' ..•..

2.' zona .. .. .. o o 0'0 o;

3.' zona

8 - Ídem, idem. na zona suburbana:

Em ruas já locadas ., . o ,

Em ruas não locadas o o o •• •• .,

Terrenos 'não divididos em lotes por' 12.101} m2.

ou fração o' .. .. o' . o o' ., o' . o .. ' ..

9 - Confecção de plantas ... , ... , o, •• o, o,

lI} _ Cópias de plantas até Vz metro quadrado .,

11 _ Por decimetro-quadrado excedente ., ., ..

Existindo original em papel transparente, as có

pias heliograficas sofrerão o desconto de 50% so

bre os preços acima.

12 _ Locação de bombas de gazolina nas vias públicas

13 "'- Condução quando as partes não oferecerem pata

vistorias e demarcações no Quadro Urbano

14 _ Idem, idem. no Rodo de 20$000 a ., .. .. •• . o

40$000

15$OOó

5$000

3$000

I.

3$,000

t$OOO

1$000

"'11'-

20$000

�$OOO

ZOO$OOO

ESPBQIAIS DO DEPARTNMENTO iD£ ISiEHViIÇOS MUNII>CItPAIS "1
ESPECIAIS DO DEPARTAMENTO DE -RENiDAS

E FISCALIZAÇÃiÜ:

1 -Transferencia de automoveis

2 - Idem, idem, anotaçÕes ..

3 - Transferencias. de placas

4 -: Idem, idem, anotações . o

i I

111

ESPE'CIAIS DO ,DEPARTAiME.l'I'TO DE ,CULTURA E

URBÂNISMO

1 - Abertura ,de ruas, ,por metro corrente .. .. o o o'

2 -"- Aprovação de arruamentos por 100m. 1 .. " .. ..

3 - Divisão ,de terrenos em lotes no quadro urbano:

1.' zona por metro corrente de testada ..

2.' zona- por metro corrente de testada .. ..

3.' zona por metro corrente d<l testada o o o. o o

Zona suburbana .. .. o' .. .. .. . o o o •• '. ••

4 - Aprovação de prójéto de divisão em lótes no qua

dro, por carta de 12.100 m2. ou fração, além ,dos

respectivos emolumentos .. .. .. o o .. . o .. o o

5 ""'- Idem, idem, na zona suburbana .. .. .. .. .. . o

6 - Vistorias feitas pelos Engenheiros e pelo pessoal

da Diretoria a J;'e.querimento das partes, de ... o

30$000 a .. .. " .. .. " .• .. " .. .. "

7 - Demarcação de terr,enos,no Quadro Urbano:

30$000

10$000

15$000

10$000

1 _ Anotação em alvará de licença:

1.' classe ., .. ., .. . o •• • o o'

2.' classe .. " o' •• •• " •• o'

2 _ Expedição de segundas vias de alvarás

3 ..:- Emolumentos de vistorias feitas pelo pessoal da
Fiscalização a requerimento das partes, além da

condução .. .. o' ., " .. . o . o o' o'. .. ., .. .,

4 _ Condução quando as partes não a oferecerem para

vistorias ., " o' .. o' .. .. o' •. .. o o .,

5 _ Inspeção medica para motorista. o

6 --Exame bienal de motoristas ., .. . '. .. .,

$050

10$000

5$000

4$000

3$000'

2$000

COMUNS A TODOS OS DBPA:RTA�I£.L�TOS

1 _ Certidões negativas, cada .. .. .. .. .. .. ., ..

2 _ Emolumentos de certidões a requerimentos das

partes, cada linha . o ., ., ., '.. ., .; ..

Por ano de busca .. .. .. .. " ., .. ., .'. " . o

(Citando o ano pagará apenas) .. .. . o ., •• .,

3 _ Idem, idem, de concessõés re,queridas á Camara

Municipal ... .. .. .. .. .. .. " . '. .. . o ., •• ••

4 _ I<t�Pl sOQre o valQ�o dos contr;l-tol? lavradol) com; o

40$000

30$000

200$000

40$000

50$000

65$000

65$000

85$000

50$01>0

50$000

100$000

1$000

10$000

10$000

40$000

25$000

15$000

5$000

20$000

III
I5$000

20$000

5$000

5$000

$300

2$000

2$000

50$000

.... - ,�,



22

Municipio . .independente dos respectivos selos até

1'00 :000$000 .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. . o

5 - Pelo excesso de 100:000$000 até 1.000:000$000 . o

6 - O excesso de 1. 000 :000$000 .. .. .. .. .. .. .. ..

7 - Idem por qualquer lic_ença concedida pela Pre-

feitura .... ',0 ••• _•••••• o •• o. • o •• •• •• ••

8 - Expedição de qualquer carta ou titulo; 'além dos

demais emolumentos .. .. .. .. .. .. .. . o ••

N•• 22

RENDA DO DEPOSITO DE JNFLAl\IAVEIS

1 - Agua raz, por' caixa •• o •••••

2.. - Querosene, pOf caixa:.. . .. o ••

3 - Gazolina. por caixa o. •• •• o. o. •• .,.

4 - Foguet�1jl sI flexas e bombas, por quilo ..

5 - FQguetes com, flexas e bombas, ppr quilo

6 - Polvora ou dinamite, por quilo .. .. .. ..

7 - Foguete com flexa, por quilo, . o •• •• •• •• ••

8 - Fogos de artificios, emgrand�1'! vQJumes. metro

9 - FOgos para salão e outros não classificados, por

quilo .. " .. .. . o • o •• •• ••

10 - Bombas de parede, por quilo ..

11 - Alcool nacional, por pipa . o • o

12 - Aguardente, por pipa .. " .. .. .. .' "

13 - Formicida, por quilo .. o. • o '. •• •• •• •• •• ••

14 - Outros inflamave�s não classificados, exceto os" des-

tinados ás industrias do Municipio, Por quilo "

N•• 23

RENDA DOS CEMJTf:lUoQS

(Cemiterios Municipal e da Agua-Verde)

1 - Empreza funeraria, licença .. .. o o •• o.

2 - Imposto anual " . o o. o. " " o. • o " •• • o

(Isentas as que fizerem gratuitamente enterros de

indigentes, mediante termo lavrado na Prefeitura).

3 - Carro funerario a tração animal de L", classe, li-

cença anual " .. '.. " •. o. •• •• " _" o. _. �

4 - Idem, idem de ,2." classe, idem .. .. " .. .. ..

5 - Carro funerario a tração automatica de 1." classe,

licença anual " • o •• •• •• ". •• •• • o •• •• '. "

2%

0,5%

0,1%

5$000

5$000

1$200

1$000

1$200

$200

$400

$120

$300

2$500

$300

50$000

6$000

10$000

$050

$120

360$000

720$000

36$000

24$000

100$000-

�lf

.,�'
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6 - Idem de 2." classe, idem .. .. ., ..... ..

7 - Idem de 3." classe, idem .. .. . o ., '.. ••
8 _ Sepulturas simples por-5 anos .. " .. , ..• 0

9 _ Ditas para crianças menores de 14 anos, por 5

anos. o •••• o' •••• o' •••••••••••• '-' ••

10 '_ Abertura de .carneiras e COV;lS em terreno!! pro-

prios .. o' •• •• •• •• •• •• •• o' • o ,. •• ;.. o,

11 _ Construção de ,carneiras, até 2 metros de .altura- .'.

12 _ Construção de capelas, mausoleos com'_ mªis de 2
metros de altura e até 2 metros de largura: ., ..

13 __ Idem, idem, idem com mais de 2 metros de largura

14 _ .Excesso de tempo de 5 anos para conservação de
inhumação nas sepulturas gerais ou çarneiras que

não tiverem concessão, por ano . o ., •• ••

15 - Exumação .. ., ... '" ... .. . o •• ., ., ••

16-,- Concessão perpetua de cada urna funeraria

17 - Idem por 5 anos .. .. .. ., •. ". .. ., .,-

18' _ Collcessão de terrenos para jazigo perpetuo. Taxa

fixa , '.

19 _ Por metro quadrado além da taxa de concessão

até 2m,2 nas qU;ldras nrs. 1 até 23 ., .. . o •• ••

20 _ Idem, idem, �dem nas dem.ais quadras o' •• ..; • o

21 _ Excedendl? de 2m,2 até 4m,2, nas quadras nrs. 1 á

23 .•. o •• o o ., o o •• o' o' • o ., ., o,, • o ••••• o

22 - Idem, idem, idem nas demai!? quadras .. o' ", ••

23' _ Idem, idem. idem de ,tm.,2,at� 8 .metros quadrados

nas quadras de nrs. 1 até 23 ... L' ., •• ., • o .,

24 __ Jdem, idem, idem nas demais quadras o. •• o' ••

25 _ Exceden.do de 8 metros quadrado. até 16 metros

quadrados. nas quadras de nrs. 1 a 23 o' ., ••

26 - Idem, idem, id-em: nas demaiÍ! quailras ., .. ., ..

27 _ Excedendo de 16 metros quadrados até 32 me-

tros quadrados, nas quadrasnrs. 1 a ?3 . o • o o'

28 _ Idem. idem, nas demais quadras. o ••• , •••• o'

29 _ Excedendo de 32 metros' quadrados nas quadras

de nrs. 1 a 23 .. .. .. .. .. .. .. .. o' o' o. .,

30 .- Idem, idem, nas demais quadras .. ., '0 ., •. .•

NOTA: - Os preços dos terrenos adquiridos

no Cemitério Municipal terão o acrescimo de

50%.
N." 25,

LAUDffiIIOS E EMOLUMENTOS

Laudemio para os terrenos foreiros:

Sobre o preço da alienação.••••••• o ••••••• o • o

•

-.::'"

80$000

'50$000

8$000

6$000

15$000

20$000

50$000

100$000

5$000

�5$000

100$000

25$000

50$000

12$000

10$000

18$000
�

15$000

30$000

25$000

48$000

40$000

78$000

65$000

120$000

100$000

2Y:%
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I

Inscrição nas cartas de data ou -de dominio expedidas

de acôrdo com a Lei n•• 510 de 1918:

1 - Quadro Urbano L" zona: m. de frente ou fração_

2 - Quadro Urbano 2�" zona: m. de frente ou fração

3 - Quadro Urbano 3." zona: m. de frente. Ou fração

4 - Rocio dividido em lotes: m. de frente :ou, fração

5 - Rocio não dividido: 12.100m. quadrados ou fração

Emolumentos de transferehcia de aforamen

to e apostila nas cartas de data ou de dominioex

pedidas de acôrdo cOm a Lei n;. 510 de 1918:

6 -' Quadro Urbano: 1." zona. 10 metros de frente ,ou,'

fração .. .. '.. .. .. .. ,." .. ., .._ ..' .. .. .._ ..

7 - Quadro Urbano: 2:" zona, 10 metros de frente ou

fração .. .. .. .. ..' .. .'. .• '" .'. .. ,. ..

8 -, Quadro Urbano: 3." zona, 10 metros de frente ou

fração " .. .. .. .. .. .• .. '.. •. .. .., I. '..

9, - Rocio, dividido em lotes: 10 metros de, fr.ente ou,

fração .' ' ......•. ' '..

10 --' Rocio, não dividido: 12.100 metros, quadrados ou

fr�_ção .. .. ',. .. •. .. . .'.. .. .. .. _.. •.

Obs. - Os terrenos sem frentes' pagarão -por

100 m2 ou fração os preços por metro 'de frente da

tabel:l de 'Iaudemios e 'inscrição e por 1.000 me

tros ou -fração os preços por 10 metros de frente'

'da tabela de emolumentos' ,é apóstila.

11 - Autos fornecidos ás partes. cada um ..

12 - Planta: croquis já desenhado no Ii'vro

i3- Croquis já levantado .. .. .. .. .. ..

14 - Croquis a levantar ou verificar .. •. .. .. ..

Obs. - ús preços da tabela ,serão �obrados 'por

lote ou PC}J: grupo de lotes situados em uma mes

ma quadra; nos ,terrenos do Rodo em zona não

arruada a mesma tabela Será aplicada por área

de 12.100 metros quadrados ou fração.
)

15 - Titulos " .. •... .., .. .. .. •. .. ., .. ..

16 -" Razas de termo de transferencia ouav,erbação

17 - Sub-divisão por lote .... "," .. '..

18 - CertidãQ negativa .. .. .. .. .. oc.

19 - Certidão por linha .. .. •. .. " ..

Busca por ano .. .. •. .. •. ,. •.

Concessão de exce!lso:

Pelo valor de venda de terren!,s n,a ,z,ona, nunca po

rêm inferior a

O PREFEITO MUNICIPAL DE ,CURITIBA, 'atendendo 'ao que re

quer o 1.. l\1ecanico do Departamento de Ser,viços Muni'cipai's', A:ntónio

Pontarola, e em face do vencido no processado n•• 4.'136 de 25, de no

vembro do ano proximo findo, re'l;;olve mandar incorporar ao seu acer

vo de serviços, para todos c:;l efeitos Íegais, os segUintés períodos: a)

"ex-vi" do art." 1." da Lei n.� 86 de 6 de novembro de 1937; o período

decorrente de il,rneiro de 1914�a"1aneiro de 1921 em que o aludido fun

cionario prestou serviços ao Município como salariado; b) de acôrdo

com o ã único do art.• 279 do Regulamento Gefâl, o período de 16. (de

zesseis) mêses correspondente a 16 (dezesseis) anOl! (de 31 de janei

ro de 1921 a igual data de 1937) em que não gozou licenças ou férias.

Palácio, da Prefeitura Munidpal 'de Curitiba, e'm 2f de janeiro de

1938.

l
�5

12$000

10$000

6$000

4$000
... ,

.50$000

""

25$000

20$000

;15$000

10$000

20$000

20 - Quadro Urbano L" zona: clm:. de frente,

21 - Quadro Urbano 2." zona: clm. de frente

22 - Quadro Urbano 3." zona: clm. de ,frente. •. .,

23- Rodo: dividido em lótes .

24 - Rocio não dividido em lotes. metro quadrado

Obs. - L" - Os excessQ,s sem frente n!J qua

uro Urbano pagarão por ;metró. ,quadrado o' preço

da tabela para 1 clm. de frente.

2." - Os llreços 'da tabela serão acrescidos

Sempre dos impostos desde o tempo 'que o exc'esso

está sendo ocupado.

DECR:ETO N.o 13

1$000

10$000

20$000

,40$000 (a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

---====.==�-:;;;:

D-ECRETO N.o 14

5$000

9$000

10S000

5$000

$300

2$000

U ri

O PREFEITO l\WNICIPAL DE (CURITIBA, J\O uso de suas atri

buições

.DECRETA:

..I '"

10$000

5$000

2$000

2$000

$040

'I

I
I

I

I"

I

I
tr

Art. 1 .• A Receita! do Município de Curitiba, para o exercício

de 193�, é estimada em 6.924:000$000 (seis mil e ,novecentos e vinte

e quatro contos de réis) e será realizada com o produto do que fôr

arrecadado, sob, as .;rubricas seguintes:
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1 - RENDA ORDINARIA

.\ - RENDA DOS TRIWUTOS

a) - Impostos

l-Imposto Predial.,.

2-Imposto de Licença:

'. alvarás e continuação,

3-Impostos de Industrias

e Profissões•••.....

4-Imposto sobre diver.

sões públicas •• •. •.

á-Imposto sôbre Veiculos

G-Imposto sobre frentes

não edific.allas e outras

7-Imposto sobre gado

aibatido fóra do Mata.

douro •. •. •. •. ... ..

B-Imposto Suburb�no ..

9-;Imposto de p,úblicidade

b) - Ta'Xas e Emolu

mentos

10-Matricula, de Animais...

H-Marcação de Veiculos.

12-Taxa d!} LJ�peza Públi.

ca .. .. ." .. ... .. ..

13-Taxa de calçamento ..

14-Taxa de Merição de

pesos e medidas .. ..

15-Ta.xa de Expediente . o ,

16-Taxa de Exame e Hi

gienização de leite ..

17-Taxa para o Corpo de

Bombeiros ..•.....

18--Einolumentos �m ge-

ral.. .. .. .. ..

'c) - Adicionais

o, I .

26
r

1.400 :000$000

450:000$000 I
��

1. 000:000$000

300:000$000

165,:940$000

175:000$000

.100 :000$000

100:000$000

.40:000$000 3.730:000$000

20:000$000

110 :000$000

220:000$000

175:000$000

40:000$000

10:000$000

150 :000$000

I

"' I •

160 :000$000

240:000$000 1.125:000$000 .t.

166:000$000

B - ,RENDAS

TlRIA1S

INDUS-

19-Renda do l\Í8tadouro.

20---'Renda da Usina de

Leite .. .. . o •• o. o o

21""':Participa'ção na Renda

dos Seniços Telefoni-

cos.. .. .. .. .. .. ..

c _ RENDAS PATlRIMO.,

N}AlS

22-Renda do Depósito de

Inflamaveis. o o o o o o.

23-Renua dos 'Cemitérios

24-Renda de diversos Imó.

veis .... o' • o

25-Laudemios . o • o ••

26--Fóros ... o o' ••••

27-Vertda de Terrenos

Z8-Concessão de Logra-

douros para Bombas

cÍe Gazolina o o 0'0 o.

D - HENDAS DIVERSAS

29-Quotas de Fiscaliza

ção de Contratos o. o.

30-Venda de Placas . o o o

SI-Venda de objétos inser-

,viveis .. .. .. o. o •

32-Cobrança da divida

ativa .. .. o. .. •• .•

II - RENDA EXTRAOR

DINÁRIA

33-Multas sobre impostos

3-1�ultas por infrs'Ções .

3;j-Renda Eventual o'

,27

616:000$000

55:000$000

60 :000$000.

165:000$0000

70:000$000

15:000$000

100 :000$000

35:000$000

10:000$000

160 :000$000

41:000$000

40:000$000

1:000$000

350:000$000

731 :000$000

555:000$000

�I

1

1;1

I'

I':

I,'

11;
I

1.1
I'

,'I

I"

432 :000$000 6 o 739 :OOO$OO(�

25:000$000

10:000$000

40:000$000

j::F�- '"

75:000$QOO

_"\.If"�l!r.m. ......

L



III - RENDA COM APLI

CAÇÃO ESPECIAL

36-Contribuições especiais

37-Imposto do Matadouro

para a Santa Casa de

Misericordia .. .•

,,- M

Total d81 Receita

50:000$000

1

60:'000$000 110:000$000

6.924:000$000
.,1"

Art. 2.° - A Despe9a, do Município de Curitiba, pàra o exercício

de 1938, é estimada em 6.924:000$000 (seis mil novec,entos' e vinte e

quatro contos de réis) e distribuir-se-á da seguinte form,a:

A - GOVERNO MUNICIPAL

VEiRiBA 1 - PRiBFEI':VO

MU�OIPA:L

'J Pessoal

Sub-consignação n.O 1

Subsidio do Prefeito

Sub-consignação n.O 2

Representação do Pre-

feito .. .. .. ... ..

� I
I

B - ADMINISTRAÇÃO MU

NiCIpAL

VhH'BA 2-CONlSULTOHIA

mONICA

Pessoal

Sub-consigna'ção n.O 1

I I

Vencimentos do Con

sultor Técnico

YOOBA 3 - DEPARTA

MENTO DO EX

PEDIENTE

Pessoal

Sub.consignação n.O 1

Vencimentos do pessoal

titulado do Gabinete ••

-=.....-

41:400$000

24:000$000

12:000$000. 36:000$000

21,:600$000
"'1 '.

:JI '"
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Sub-consignação n.O 2

Idem do pessoal, Pro-

tocolo e Arquivo .. 51 :840$000

Sub.consignação n.O 3

Idem do Almoxarifado,

Compras e Garage .. 36:480$000

Sub-consignação ill.O 4

Idem da Agência de

Estatística.. •• •• ., 14 :640$000

Sub-consignação n.05

Para pagamento de mo

toristas de carros de

passageiros .• .. .. 36:000$000 180:360$000

Material

Hub-consignação n.o 1

J.>ara expediente geral

e publicações de Atos

Oficiais ..... , ,. " 70:000$000

Sub-consignação n.o 2

PaTa combustiyel e lu

brificantes doSl AuI.I

móveis de pasSagei-

ros ,.

sub.consi�lIlÇão 1Il'.0 3

Para alugueres.. .,

60:000$000

",.,.

5:000$000 135:00Õ$000 -315:360$000

VERBA 4 - iDEPARTA

MENTO JURfDICO

Pessoal

Sub-consignação n.o 1

Vencimentos do pessoal

titulado ., .. •. .,

VERBA 5 - nBPARTA

)1BN'J1O DE CULTURA E

URBANIS.'I)O

Pessoal

Sub-consignação Íl.O 1

Vencimentos do pessoal

titulado do Gabinete 37 :80n$000-

'"

, 28:200$000



Sub.consigna-ção n.O 2

Idem da Divisão de Ca.

dastro ..•• ," .••.

Sub.consignação n.O 3

Pessoal extranumerário

e jornaleiro ..

Material

Sub.consignação n.o 1

Material para cadastro

VERBA 6 - DEPAiRTA
MENTO DE VilACÃO

Pessoal

Sub.consignação n.O 1

Vencimentos do peso

soaI titulado do Ga.

binete.. " .. .. ..

Sub.consignação n.O 2

Idem de pavimentação

e estradas " ..

Sub.consignação n.O 3

Pessoal jornaleiro ..

I

. 1
I'

VERiBA 7 - PEPARTA

MENTO DE EDI>F1ICA

ÇôES E PAT.RilMóNlIO

Pessoal

Sub.consignação n.O 1

Vencimentos do pes

soal titulado do Ga.

binete .. .. " ..

Sub.consignação n.O 2

Idem de Edificações e

Fiscalização de Obras

Sub.consignação n.O 3

Idem do Patrimônio

�ub-consignação n.• 4

Pessoa'l jornaleiro ..

80

.64 :680$000

54:000$000

88:800$000

15:000$000

22:200$000

54:240$000

8:400$000

10:000$000

156 :480$000

5:000$000

51 :0.00$000

154 :800$000

94:840$000

\

Material

Su�.çonsi�ação �•• 1

Para seguros e conser.

vação de proprios Mu.

nicipais .

Sub.coIJBignação n•• 2

Diversos.. •• •• ••

161 :480$000

.A"

�
VERBA 8 - DEP1\RTA

MiENr:I'O 00 SERVIÇOS

MUNiIGIPAIiS

Pessoal

Sub.consignação n.O .t

Vencimentos do peso

soaI titulal,lodo Ga.

binete.. •• •• .. ..

Sub.consigna'ção n.o 2

Idem da ,Limpeza Pú.

blica .. .. .. .... ..

Sub.consignação n•• S

Idem dai Iluminação

Pública.. .. .. .. ..

Sub.consignação n.o 4

Idem da Fiscalização

de Veiculos •• .. ..

Sub.consignação n.O 5

Idem da Usina de Lei•

te (comissionado)

Sub.consignação b.O 6

Idem das Oficinas ..

F:ub-consignação n.O 7

Pessoal jo�naleiro ..

Sub.consignação n.. 8

Gratific'ação aos exami

nadores de motoris.

tas ..
J"•.'"

Material

Sub-consignação n: 1

Iluminação dos Pro.

prios Municipais .. •.

Subo-consignação n•• 2

Para reparos de Auto •

31

4-1, .1

20:000$000

2:000$000

23:640$000

32:400$000

33:120$000

30:600$000

18:000$000

19:440$000

5:000$000

5:000$000

20:000$000

.....:�,<.\,...�

....,

22:00P$000 116 :840$000

166 :600$000
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móveis de passagei-

ros . 10:000$000

VERBA 9 - DEPARTA

MENTO DE CONTABIU':

DADE E REOEIT,A

Pessoal

Sub.consignação 111.0 1

Vencimentos do pes

soal titulado do /Gil:.

binete " .. .. .. ..

Sub-consignação n.O 2

Idem da ,Contabilidade

Sub.consignação n.O 3

Idem da Receita .. ..

Sub.consignação n'.O 4

Idem da Divida Atíva

VERBA 10 - DiEPARTA

MENTO DE RENDAS E

FISCALIZAÇÃO

Pessoal

'I
I

Sub-consignação n.O 1

Vencimentos do pes

'soaI titulado do Ga-

binete.. .. .. .. .. 56:040$000

Sub-consignação n.O 2

Idem da Fiscalização 180:360$000

Sub.consignação n.O 3

Ide/m da Aferição de

Pesos e �edidas.... 15:600$000

Sub.consignação n., 4

Idem do �atado'llro

�unicipal.. .. .. .. 38:040$000

Sub-consignação n.O 5

Idem do Depósito de

Inflamaveis .. .. .. 13:440$000

Sub.consignação n.O 6

1i

II

I

I

30:000$000 196:600$000

. "

..li!

44 :400$000'

:h :800$000-

31:440$000

•

12:240$000 119:880$000

J'I
, --:

r:-j �

• �•• '4'

Idem dos Cemitérios

Municipal e da Agua:

Verde .

Sub-con!jignação 11.0 7

Idem da Inspetoria Sa•

nitária .._ �, ',....,.. ..

Sub.consignação n.o 8

Gratificação aos en

carregados d� Fisca

lização do impôsto

sôbre diversões ..

Sub-consignação n.O 9

Locomoção para: 10

Guardas Montados a

600$000 •. .. .. ..

VERBA 11 '-=- D�AiRTA

MBNTO DO TESOURO

E PA!GADORIA

Pessoal

Sub.c�lDsignação n.O 1

VenCimentos do pes

soal titulado.. ..

VBRBA 12 - ADIDOS

Pessoal

Sub-consignação n.O 1

Vencimentos e gratifi

cações dos funcioná

rios titulados da ex

tinta Ca:mara Munici.

paI, e outros .

VERB4- 13 - AiDIOIONAIS

pessoal

Sub-consignação n.O 1

Para atender ao paga.

']

83

20:640$000

37:800$000

30:000$000

6 :000$000 �97 �920$OQO

47:760$000

46:920$000



t

mento de gratifica

ções adicionais, de

acôrdo com o art.

280 do Regulamento

Gera'l, e Decreto n.•

16 de 1935 ..... , ..

Sub-consignação n•• 2

Idem aos que adquiri.

rem direito a adicio

nais no exercício ,de

1938 .....•......

c - PREVIDENCIA MUNICIPAL

VERBA 14 - ApOSENTA

DORIAS E PENSOES

Aposentadorias

111

Sub-consignação m.. 1

Para atender ao paga

mento dos inativos,

a'Posentados até 31

de dezembro de 1937,

conforme quadro ane-

Xo ••••••••••

Sub-consignação n•• 2

Pensões

A d. Herminia Seeling

A d. Maria Augusta de

Souza .. .. .. .. .. .,

A d. Francisca Viana.. ..

A d. Hercilia Pe,plowski ..I'

D - ASSISTENCIA SOCIAL

VERBA 15 - ASSISTEN

.elA, AIMPAROS E AUXI

LIOS

a) - �ssistência Geral

Sub-consignação n.• 1

l-Hospicio Nossa Se-

�

34

"

1:680$000

56:274$000

15:000$000 71' .274$000

'I

159 :545$7.90.

1:200$000

1:200$000

1:200$000 5:280$000 164:825$790

\

I.
I

.1

"1. ,

-,I

nhora: da Luz.. . ..•

2-Asílo São Luiz .. ..

3-Sociedade Socorro aos

Necessitados .. .. ..

�nta Casa de Miseri.

cordia •• •. " .. ..

5-Policlinica da Coo.

perativa Municipal

Ih-Asílo Cajurú .. .. ..

7-Albergue ;NoIturno .•

B-Sociedade Beneficente

dos Servidores do Mu.

nicípio .. •• ..

9-Assoclâção das Damas

de Caridade .,

b) - Amparo á Mll'ter.

nidade e á Infancia

Sub-consignação n,0 1

l-Hospital de (Crianças ..

2-,-EscoIa Maternal da

Sociedade de Socor.

ros aos Necessitados

3-Maternidade Vitor do

Amaral.. .• •.

c) - Auxilio á Santa

Casa dei Misericordi,a:

Sub.collsignação n." 1

Imposto de 2$000 a fa

vor da Santa Casa

de Misericordia, de

acôrdo :com ai lei n.o

8 de 1900.. .. .. ..

85 -

72:000$000

30:000$000

28:000$000

18:000$000

12:000$000

10:000$000

10:000$000

7:400$000

1:000$000 188:400$000

30:000$000

22:000$000

18:00$000 70:000$000

"

60:000$000 318:400$000



\
' .,

-
36 .-- I -

31

F. � EDUCAÇÃO E CULTURA -' , c) - Escolas Técnicas t'

YERBA 16 - MANlUTEN- Elementar,es de Edu.

çÃO E DESENVOLViI- cação Agricola

MENTO DO :EN:SINO E Sub.cousignação n•• 1

DE INS11ITU[ÇõES CTJiL..
. . Para Illtender a despe.

TURAIS 8as de instalação de

2 escolas .. .. .. .. 50:000$000

a) - Subvenções ao
Sub.consignação .u.o 2

ensino I Vencimentos dllj 2 Pro-
.1 \

fessoNs .Ag;rônomos,

Rub-consignação n.• 1 um por 6 mêses e ou-
.;;

tro por 1 anó.. .. o. 13:500$000

l--Subvenção á Faculda- Sub.consignação n.• 3

de de Medicina do Pa- Vencimentos de 8 tra.

raná .. ". o' .... o' 30:000$000 balhadores, auxilia.

2-Idem á Faculdade de res do ensino, a . o •

Engenharia do Para. 1:800$ anu,wis, sendo

ná .... 00 • o o, .. 00 30:000$000 4 por 1 ano e 4 por

3-Idem á Faculdade de 6 'Illêses •. .. '0 .. 10:800$000

Direito do Paraná . o 2:500$000

�Idem ao Instituto .de � Sub-consignaçãon.. 4

Quimica do Paraná .. 16:000$000 Para jatend�r ia �qui-

5-idem á Escola Agrono. sição de material

mica do Paraná .. .. 12:000$000 necessario, para 2 Es.

6-Idem á Escola Supe. colas .. . . . . .. . . 12:000$000 86:300$000

rior de Veterinária . o 12:000$000

7-Idem ao Instituto de

Musica-Menssing . o .. 6:000$000 I d) - Museu Municipal

8-Idem á Escola de De.

senho Alfredo Ander.

\
Sub-consignação no. 1

I

seno . 3:600$000I . . .. '0 .. . .

I! , 9-Idem á Escola Notur. Vencimentos do pes-

, I na. da Federação Es. o
soa'l titulado.. .• .. 11:400$000

'.
pirita do Paraná .. 2:000$000

Sub-consignação n.• 2
00 n,t:l00$OOO I

I I

r
Para desenvolvimento

r 1I1I das coleções do Mu.

b) - Auxilios seu ... , o o . . '0 .. 12:000$000 23:4ÓO$000
, I

I

Sub.consignação n•• 1
• �I .. Ie) - Teatro

73
Auxilio Conselho

,I
".

,

Iao

Regional de Enge. Sub-consignação n.. 1 d
nharia e Arquitetura Vencimentos do pes- �

da 7'- Região .. . o 1:000$000 I .oal titqladQ .. .. � �!? 5:880$000



I'

f) - Biblioteca ;Muni

cipal

Sub-consignação n.0 1

Vencimentos do pes

soal titulado •.

Sub-consignação n.O 2

Para compra, encader

na�ão e conservação

de livros.. .. .. ••

Sub-consignação n.O 3

Para publicação do Bo

letim Municipal.. ..

g) Edificações movas

Sub-consignação n.O 1

Para construção de

Edifícios destinados

á Teatro, Museu e

Biblioteca.. •• •. ..

F - SERVIÇOS INDUSTRIAIS

VBRBA 17 - �ATAJDOURO

. Pessoal

I t'

!

Sub-consignação n." 1

Pessoal �orna.eiro de

matança e beneficia-

mento .. ., ., .• ••

Material

Sub-consignação n.O 1

Combustível, tint�s e

pequenas despesas

VEHBA III - BBN8FIGIA

MENTO DO LEITE

Para custeio e manu

tenção da: UI/iDa de
";. "

88

12:240$000

12:000$000

6:000$000

--,------

80:000$000

8:000$000

31.1:240$000

150 :000$000

88:000$000

41,0 :920$000

\
I

"

.. 1 '

�

I
I

I

I

I

�
- .. l'

�I

I)

Leite e instalação e

custeio de Postos de

Higienização.

G - SERVIÇOS PIVERSOS

VERlBA 19 - M:AlNUTEN�

ÇÃO DE SERVIÇOS

a) - Bombeiro!:! e So

'córros Públicos

Sub-consignação n.O 1

Oficialidade .74 :040$000

Bom�eiros 266 :280$000

8ub-consignação n.O 2

Expediente, Luz e Te-

lefône •• .. •• •• ..

Sub.consignação n." 3

Combustivel e Lubrifi.

cantes ..••.•••••

Sub-consipação n." 4

Fàrdamento e Oalça-

dos.. .. ......

Sub-consignação n." 5,

PaTa hospitalização

Sub-consignação n�" 6

Material de Bombeiros

39

340 :320$000

12:000$000

18:000$000

30:000$000

1:620$OQO

160:000$000

...

30:000-000 431:940$O�0

b) - Limpeza Pública ,.

Sub-consignação n." 1

Pessoal jornaleiro.. .. 300 :000$000

Sub-consignação n." 2

Forragem e material. 10:000$000 �10:090$Qº0

c) - Iluminação Públi.

Ca

Sub-consignação n." 1

Para: iluminação da cio

�a(\e. .. •• •• ". ••

. 4i;:

.,

.80Q:000$OO(l

248 :000$000

i 1

4.

r
j.



r
• 1

I
40 - 41

I
- -

I
d) - Matas, Parques e j) - Estradas e cami-

Jardins nhos
4.,

'.
'H�"

Sub.consignação n." 1 Sub�consignação n." 1

Para estradas e cami.

Pessoal jornaleiro de nhos ........•.. 50:000$000

conservação de ma.

tas, parques e jar. k) - Garage

dins, horto e viveiro

4]municipais
"

.. .. 90:000$000 Sub-consignação n." 1

S.lb-consignação n." 2 tCombustivcl e lubrifi-

Material ..

"
. . . . 5:000$000

I
cantes para os veÍcu-

Sub-consignação n." 3 los da limpeza pú.

Aquisíção e manuten. blica .. . , . . .. , . 40:000$000

ção de animais do Sub.consignáção n." 2

Passeio Público .• .. 5:000$000 100:000$000 Idem para os demais

,
veículos municipais 90:000$000 130 :000$000 1.947 :!JI0$000

e) - Oficinas

I
H - OBRAS PUBLICAS

Sub-consignação n." 1 vERBA 20 - OBRAS PÚ-

Pessal jornaleiro .. .. 40:000$000 BUCAS

Sub-consignação n." 2 Praças e Jardins

Para reparos de cami.

minhões 10:000$000 50:000$000
"

I, Sub-consignação n." 1
..

"
.. ..

Ajardinamento e arbo-

rização das Praças Rui

g) - Cemitérios �'

11 Barbosa e Ouvidor

Pardinho. , .. . . . . 100:000$000

I
Sub-consignação n." 1

I
Outras Obras

'I Pessoal jorna:leiro. .. 3'0 :OO"OSO'IfÔ' - Sub-consignação n.• 1
I

Para outras obras pú-

h) - Pega de animais blicas .. . . .. .. . . '380 :(}10$210 480 :010$210

Sub-consignação n.. 1

'Ir
I - DIVERSA'S DEsPESAS

Pessoal jornaleiro .. .. '16:000$000 VERBA 21 - DIVERSAS

DESPESAS

i) - ConserVlação de ' '

calçamento
,

.\ ]
a) - Aquisições

Sub-consignação n•• 1 -,

Sub. consignação n•• 1 PaTa pagamento de

parte da chacara de-

Para conservação dos I
n01DÍllada dos Ingle-

calçarmentos •• ',.
" ?"

30:000$001) 1 ses .. . . .. . . .. .. 100 :000$000
... � �';

I

r.....-- I:



I

Sub.consignação n.o 2

Para aqqisição de pIa.

cas •...•••••.••

b) - Lançamentos de

tributos

Sub-consignação n.O 1

Para0 atender ao paga

gamento das comis

sões de lançamentos

nomeadas pelo Ato

n.O 62 de 1937 ••.•

Para a revisão de

impostos lanlçados

c) - Despesas even

tuais

Sub-consignação n•• 1

Para atender ao paga

mento de pequenas

despesas .. .. .. ..

d) - Departamento de

Assistencia aos Mu.

nicípios

'I

Sub-consignação n•• 1

Contribuição para sua

manutenção de acôr

do com o art. 45 da

Lei Estadulrl n.. 15

de 1935 ..••••..
l
:'

e) - Alistamento Mi.

litar

Sub-consignação n.• 1

Gratificação ao Secre.

tário das Juntas de

Alistamento Militar

l

42 43

-, ,

J - SERVIÇOS DA DIVIDA PASSIVA

VERBA 22 - EXEHC1GIOS

FINDOS

Sub-consignação n•• 1

Para atender ao paga

mento de compromis

sos de exercicios ano

riores .. .. .. .. .. 200:000$000

V6ItI3A 23 - DIVIDA [<'LU-

TU�NTE �

Sub.consignação n.• 1

Para atender ao paga.

mento da' 2." metade

do custo da. Usina de

Leite, encampada de

acôrdo com a Lei n.•

21 de 1936 .. .. " 206 :500$000

VBHB� 24-DIVoIDA CON.

SOLIDADA

a) - Emissão, -Conso

lidação e Unificação

da Divida

Sub-consignação n•• 1

Juros

Juros do 2.. Semestre

de .1937 .. •• .•.. 128 :520$000

Idem do L. Semestre

de 1938 .• •• .• .• 122:710$000 251:230$000

Sub.consigIllação n•• 2

Amortjzação

9.. sorteio relrlizado

em 31 de dezembJ;'o

de 1937 .166 :000$000

lO.• sorteio 3 realizar-

se em 30 de junho de

1938 .• .. .. .. .. 166:000$000

I
111

I I

I

20:000$000 120:000$000

22:000$000

3:000$000 25:QOO$000

I.

100 :000$000

�
37:300$000

�:. ,

332:000$000 583:230$000

... r
_I

l
I

1I

I

b) - Emprestimo d�

Pavimentação de 1936

Sub.cónsignação n•• ' 1

Juros

Terça parte dos juros

do 4.. Semestre do

empres.

�..

3:600$000 285:900$000

" ..r-T""""

.......... � .�"..-;,-.. ... __.' -l"'Ii'" I"



44 45 '-

mo.. .. 104 :775$000

Idem, idem do 5.. se-

mestre 100:485$000 205:240$000

ANEXO N•• 1

APOSEJJ.�TADOS

1 __ Fiscal Geral, Silfredo de Moura Pedrosa

1 -- Fiscal Geral, Urbano Gracia Fi,lho ..

1 - L. Oficial, Antonio Augusto Schleder

1 - ArquivIsta, José Euripedes Gonçalves

1 - Secretário, Claro Gonçalves Cordeiro

1 - Secretário, João Otavial)o Picl;tetJt ..

1 '- Feitor, Frederico Stam .. .. .. .. .. ..

1 - Inspetor, feliciano C. Freitas Junior ..

1 - Inspetor, Bento Taborda .. .. .. .. .. .. ..

1 - Guarda Fiscal, Francisco José Fernandes ..

1 - Guarda Fiscal, Arlri��o Gar'�ia dos Santos
1 - 2.• Oficial" Luiz Ribeiro d.e Ap.drade .. ,. ..

1 - Guard'a Fiscei, Ahilio �randão o' ., •• ., ,.

1 - Contínuo, Florido Gonçalves de Castro ..

1 - Operário, Manoel V. da8ilva, .. ..

1 - Operário, Luiz Mllriano Ribas ..

1 - Ópp.rário, Joaquim G. Ferrefra o.

1 - Operário, Brasílio Tisca .. .. ..

1 - Operãrio, 'Ernesto Bine " '.. ..
1 - Op'erário, Temistocles Martins Ferreira

1 __ Operário, Bento José da Silva o.' •• •• ••

1 ,� Servente, Antonio José ;Nunes '. o.

1 - Operario, José Manoel da Costa .. ..

(decreto n.• '1 de 1937)

1 - 2.• Mecallico, João Francisco Vieira ..

(decreto n.• 9 de 1937)

1 - Guarda Fiscal, Luteg,ardesF. da Cpsta .. o. ..

(decreto n.• 10 de 1937)

1 - Administrador, Nicolalf Cachenski

(decreto n.• 19 de 1937)

l-Guarda ,Fiscal, 'Euclides José, da Rosa

(decreto n.• 21 de 1937)

l ".... Operário" João Velo .• .' ..

(decreto n.• 62 de 1937)

1 - Operário, Francisco Salomon

(decreto n .• 114 de 1937)

1 - Fiscal Geral, Artur Marques da Silva .. .. .. ..

(decreto 'n.• 7 de 1936)

1 - Administrador, Estevam S. Feijó ,. .. .. .. .. ..

(decreto n.• "1 de '1936)

1 - Fiscal de Obras, Bernardino Cunha .• .. ., .. ..

Sub.consignação n•• 2

Amortização

Terça! parte da amorti

zação do 4•• semes

tre, isto é, 610 a'poli

ces do valor nominal

de 200$000 .. •• .•

Idem, idem do 5•• se

mestre, isto é 632

apolices 'dó' valor

nominal de Rs

200$000 .. •.

�',

...

122:000$000

126:400$000 248:400$000

,453 :640$000

Menos juros prováveis

a favor do Municipio

no exercicio de 1938,

na Caixa Economica 90 :000$000 363 :640$000 1,'353.370$003

Total da Despesa .. .. 6.92,1 :000$000

li

Art. 3.. - A arrecadação dos impostos, taxas... cOIJJribuiçõ�s e

f'molumentos sqrá feita de acôrdo com a' Legislação el1!r v�g!!,r e com

Of' regulamentos que forem expedidos pelo Prefeito.

Art. 4.° - No decorrer do exercicio, pol;lerãq ser abertos crédi

los suplementares iÍs verbas correspondentes lJ inativos e ao servi

ço da divida.

Art. 5.õ - O exercicio financeiro de 1938, qUe com��lJu em 1.0

do corr!!ute, t�rminará em 31 de dezembro do fluente. ano, com um

mês adicional parw a SUa liqlcli!lação e encerramento.

Art. 6.° -- R�vogam-se as disposições ,em �ontráI:lo.

.. : �J

I

I

Palácio da PrefeHura Municipal de Curitiba, �m 21 de janeiro

de 1938.

,-I. 1

CAJlLOS HELLER

Prefeito Municipal

� L

12:000$000

10:560$000

6:900$000

6:639$600

6:240$000

5:520$000

5:280$000

4:822$800

4:578$000

4:140$000

3:403$990

3:393$600

3:960$000

2:140$000

2:148$000

1:358$400

1:159$200

8�4$000

1:920$000

811$200

807$400

1:778$400

640$000

5:544$000

6:300$000

12:000$000

5:376$000
"

1:130$400 ! ':
897$600 ,lI

12:000$000

6:600$000

5:940$000

I!
I II
I I
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46 ...... 47

(decreto n.O 4 de 1936)

1 - Guarda Linha, Domingos Ferrante

(decreto n.• 32 de 1936)

1 - 2.• Oficial, Fioravante Garcez Marques

(decreto n.O 12 do 1936)

1 - Guarda Fiscal, Godofredo R. Assunção

(decreto n.O 11 de 1936)

1 - Operário, Pedro Gonçalves da Silva •. .. ,.

(dl'creto n .• 19 de 1936)

� a fi.

D'ECRETO N.o 17
2:400$000

I

5:280$000

I-
3:960$0000

781$200 I
"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao requeri

do pelo L. Mecanico do Departamento de Serviços Municipais, Antó

nioPontarola. e em face do vencido no processal!o n�O 4436 de 25 de

novel1).bro do ano proximo findo, resolve ex-vi do art.O 28(} do Regula

mento.Geral, conceder-lhe, sôbre os "respectivos vencimentos, o acres.

cimo de 15% que, com os 10% de gratificação adicional que já vinha

percebendo, ficam constituindo a quartâ parte a qUe se refere o De

creto n.• 16 de 18 de junho' de 1935 e passam a fazer parte integrante

dos vencimentos do referido funcionário, a partir de 6 de novembro

de 1937, data em que o mesmo cómpletou 25 (vinte e cinco) anos efe

tivos de exercício.

Palácio da Prefeitura Municip!11 de Curitiba, em 28 de janeiro de

1938.

159 :545$790.
� ••,.� •.rl ....... f�.Ll�.'-

t cf -,.,

'. D'ECJ{ETO N: 15

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITI.BA, atendendo ao requeri

do pelo Aferidor de Pesos e Medidas, do Departamento de Rendas e

:fJscaJização, Valdemir Costa Lima, e em face do vencido no processa

do n.O 76 de 5 do mês em curso, resolve, E�-VI do art.O 28(} do Regula

mento-Geral, conceder-lhe sôbre os respectivos vencimentos a gratifi

cação adicional de 10%, a partir de 2 do fluente mês, data em que o
aludido funcionário completou 10 (dez) anOs efetivos de exercIdo.

(a) CARLOS HELLER

Pref(lito Municipal

nE'CRETO N.o 18

(a) CARLOS HELLER

.Prefeito Muni'cipal

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao requeri.

dó pelo contínuo do Departamento de Viação, Aristides Costa e Silva,

e em face do vencido no processado n.• 192 de 11 do mês corrente, re

solve, de acôi-do com ó art.•. 4.• do decreto n.• 16 de 18 de junho de

1935, mandarcontar-Iheó para exclusivOl efeito de aposentadoria, o pe

ríodo compreendido entre 18 de janeiro de 1907 a 29 de outubro de

1909, em que o aludido funcionário prestou serviços á União, incorpo

rado ao 9•• Regimento de Artil�aria MOIltada.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 27 de jane�ro de

1938.

'I
,I

I

DECRETO N.o 16
Palácio dll, Prefeitura Municipal de Curitiba, em 28 de janeiro de

1938.
I

O PREFEITO MUNICIPAL D'E CURITIBA,

DECRETA:

Art••' 1.0 - O Art.° 4•• do Decreto 'n." 16 de 18 de junho de 1985

pac;sa a ser assim redigido:

"Será contado, para exclusivo efeito de aposentadoria, o ,tempo de

serviço que o funcionário tiver prestado ao Estado ou á União, até o

máximo de 5 (cinco) anOs."

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

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal ,

'.
li 1,1 ,

DECREJfO N.o 19
I'

r

• , I O .PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao requeri•

do pelo Guarda-Fiscal do Departamento de Rendas e Fiscalização, Pe

dro Gasparelo, e em face do vencido no processado n.O 12 de 3 do mês

em curso, resolve mandar incorporar ao seu acervo de serviços; para

todos os efe�tos legais, os períodos seguintes: a) EX-VI,LEGIS, o pe

ríodo compreendido entre 5 de fevereir.o de 1914 a 21 de janeiro de I

I

I i
I �
, I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 27, de janeiro de

1938.

(a) .CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

b t
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1915 em que prestou serviço'l ao M.�ni!;ípio, como Agente Fiscal Inte

rino da Gôta de Leite; b)'EX�VI "do � Júnico do art.° 279 do Regula
mento Geral, o período de 16 (�eze,!'l!leis) ,IJ1ê��s cOl:rl)!lPondellt�s aos

a.�o.s de 19H!,'�21 :1'928.. 1930 a 1933, 1935, a 1�37 em qiie não gozou
licenças ou férias. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 28 de janeiro d�

1938.

(a) CAR�OS HELLER

Prefeito Municipal
••1 _ ..

UECRETO N.° 20
!��.\Ô'- 1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, usando das atribu�çõe,

de se� cargo,

DECRETA:

Art.° único - Fica extinto o cargo de Consultor Técnico da Pre

feitura e aposentado o Engenheiro Civil Dr. Adriano Gus'tavoGoulin,

titular do referido cargo] �om 'yçl1,cjmentos '�roporcionais ao seu tem

po de serviço; revogadas as d'isposições e'm contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal d� Çuritiba, em 28 d� janeiro ,d�

1938.

(a) CARLOS HELLER,

Prefeito Municipal

nECRETo,N.o 21

�.

I

O PREFEITO MUNIClIPAL DE .(j;,uRITIBA, ,tendo em- vista o de

creto n.O 20, de ontem dabdo, e o vencido no .processado sob n.O 513

do corrente ano',

I

J
i

!

DECRETA:

Art.o 1.0 - São fixados e� 2�;2�9$600' (vinte e cinco contos, du

zentos e sessenta e nove mil e seiscentos réi'l) os vencimentos de ina

tividade, do Consultor Técnico' Engenheiro Civil Dr. :Adriano "Gustavo

Goulift, por contar o mesmo, naquela data, 28 �vinte e oito) anos e 28

(vinte' e oitO) dias- de serviços prest'ados ao Município.

Art;o 2.° - Para, atender no fluente exercício- o pagamento do re

ferido funcionário, fi::a transferida da verba 2, sub-com,lign�ção n.O 1,

a importancia de 19 :8otl$OOÓ (dezenove contos e oitocentos mil réis) e

-,. I ...

": .. ,

'.

"1 "

�"'I i
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da verba 13, sub-consignação n.O 1, aq�àiit.ia de 3:363$800 (três con

tos, tresentos e sessenta e- três �il e oitocentos réis) para a sub-con
signação 1]..0 r da verba 14.

Art.° 3.° - Revogam-se as 4isposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 29 de janeiro de

19.38�

(â) CARLOS-HELLER

Prefeito Municipal

D'ECRETO N.o 22 J

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,
DECRETA:

Art.o 1.0 - Os contribuintes que até o dia 15 de fevereiro en

trante efetuarem o pagàntentg dos, fÍl\D9"!tí9s� e taxas atrazados, isto é.

dos exercícios anteriores ao corrente, ficam dispensados l:Ias respecti

vas multas.

Art.o 20" - Em consequência do disposto no artigo 1.�, fica pror

rogado até aquela data o encerramento do balanço relativo ao exer

cício de 1937.

Art.• 3.° ...... Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio dá. Prefeihlra Municipal de Curitiba, em 29 de janeiro de

1938.

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

nE'CR:ETO N.o 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,

DECRETA:

L

I!'
I

I

I

Art.o único - Fica revogada II lei no" 75 de 26 de outúbro de 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibá, em 29 de janeiro de

1938.

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

, I

•
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DECR'ETO N.o24:
..,;�

o PREFEITO MUNIC!IPAL DE CURITIBA,

DECRETA:

Art." único - Ficam isentos da taxa para o Corpo de Bombeiros os

prédios. de valor locativo até 1 :200$000 anuais; revogadas as disposi
ções em co�trádo.,

Palácio da Prefeitura Municipal

1938. i •
»-.t, _ oi: .....

de Curitiba, em 29 de janeiro de

" i�:'''''�'�IlJI
(a) ,CARLOS HELLER

�ref�ito Municipal

[():ECRETO.N.o 2S

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA resolve revog�r p M�.o

2.° do Decreto n." 22 de �9 do mês hoje {indo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 31 d_e janeiro de

1938. '{ ,_ I' l'{f.r:�l} i � i

(a) C4.F:LOS HELLER

Prefeito Mupicipal

DECRErrON.° 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, tendo em vista o De�

ereto n." 6372 de 4 do 'co�rentc m�s d'o Exmo. Sr. Interventor Fede
ral neste Estado,

DECRETA:

Art." :único - Ficam de ne�hum efeito o Ato .n." 5 e o Decreto n.•

14, respectivamente de 14 e 21 de janeiro do corrente ano; 'revogadas

as disposições �D,1, contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 8 de fevereiro de

1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

II

- '.

I

," ( ,

�

I

I

'" .

....

I

1
I
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UECRETO N.� 27
�

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao requeri

do pelo 1." Escritur'ário do Departamen'io de Engenharia, Wilson Por

tugal Lobato, e em face do vencido no 'processado Íl.o.422 de 24 de ja

neiro último, resolve, 'EX�VI do � único do 'art." 279 do Regulamento

Geral ,mandar incorporar ao seu acer-vode serviços, para todos os

efeitos legais, o pcríodo de 7 (sete) mêses; correspondente ao anos de

1931 a 1937, em que o aludido funcionário não gozou licenças ou fé

rias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 22 de fevereiro de

'19M.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

[()'ECRETO N.° 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao qUe re

quereu o 2." Topógrafo do Departamento de Cultura, Gastão Marques

da Silva, e em face do vencido nO processado n." 350 de 19 de janei
ro. último, rcsolve, EX-VI do � único do art.o 279 do Regulamento Ge

ral, mandar iitcorporaraoseu acervo de serviços, para todos os efei

tos legais, o período de '6 (seis) mêses corh!spónden'té ao anos de 1930

'a 1933, 1935 e 1937, em que o aludido funcionário rião gozou licença

ou férias.

Palácio da Prefei'fura Municipal de Curitiba, em' 22 de fevereiro de

1938.

(a) OSCAR BORG'ES

Prefeito Municipal

DiECRETO 'N�o 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao requeri

do pelo Diretor do Departamento de Engenharia, Dl'. Nelson de Sou

za Pinto, e em face do vencido no proccssado n." 420 de 24 de janeiro

último, resolve, EX-VI do � único do art." 279 do Regulamento Geral,

mandar incorporar ao Se!!. aCervo de, .servÍ5,Qs, para todos os efeitos le

gais, o período de 5 (cinco) mêses correspondente aos anos de 1929,

1932,- 1934, 1936 c 1937, em que o aludido funcionário não gozou li

cen�as. ou férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em -22 de fevereiro de

1938.

Ir

: 1:
'1

i �
I!

(&.) OSCAR BORGES

PrefeitoM;unicipal
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UECRErfO -N�° '30

o ,P,REF�ITO MUNICIPAL DE CURITIBA, .atendendo ao qy.e ,re

quereu o 1.0 Escritur.ãdQ d.o Departamento de Enge�haria,Antonio Go

mes, e em face do vencido no processa�q I!.�421, de 2� d,e .ian,ei�o úl

timo, resolve, EX-VI ,do ,� :único d,o ilrt.o 279 ,dq �egulalJ!.ento <.teral,

mandar contar-lhe, para todos os efeitos, legais, o per,íod� d�\ � <seis)

mêses correspo�l!ente aos anos. de 1930 a' 1934 e 1937, em que o alu4ido

funcionário não gozou licenças ou férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 22 de f�ver�iro de
1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

.

DECRETO N.o_.3I

O P�ElfEITO �UJNIClPAJ.. D� ÇURITIBA) atendendo ao que re

quer�u o Dr. João de Macedo Sousa, Engenhçiro ICh�fe, da: D�vlsã.o

dI> Y.iaç,ão e Saneamento, do DepartalTlento 4.e Engenharia, e em, fa

Ce do vencido no processado n.O 407 dQ 21 de janleiro último, resol

n, ex-vi d,o ti �niç� 4,9 ,�rt 279 do Regulamento Geral! m�)1.dalr con

tar-lhe, para todos os efeitos legais, o período de 6 (seis) mêses,

correspondente. llos anos de 1930 a 1932, 1934, 1936 e 1937, em que o re

ferido funcionár;io 'I\ão gQZ;ou licenças ou férias.

Palácio da Prefeitura. Municipa'l 'dç Curitiba, em 23 de fevereiro

de 1938.

'(a) OSCARBQRGE;S,

Pr�fmto j\funicipal

DECRETO N.o 32

O PRE�EITO MVNICIp�L, .I)E CU.RITIBA, atendendo aoreque

rído pelo Guarda-Auxiliar da Ins!Jetoria Sanitária, do Dc'p,artamento

de Ji'a'Zenda, João de Siqueira, e � face d,o ve)1çid9 no processado

n,O 4.545 de 3 de dezembro do ano próximo findo, resolve, ex-vi-Iegis,

mandar inc.orpo,rar ao seu, 'acervo de serviços, para todos os cfeitos

h:gais, o p�ríod,o. cOJnpr�eatdido entre 1.0 de outubro de 1926 a 31 de

.l

,�
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dezembro de 1935, em que o mesmo prestou serviços ao Estado, co-

mo funcionfário. . . •

Palácio da Prefeitura Municiparl de Curitiba, em 23 de, fevereiro

de 1938.

(a) ()SCAR ,BORGES'

Prefeito' MunicLplll

D-ECREl'fO N.o 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE ,CURITIBA,

:DECRETA:

4rt. 1.° - Fica criada a tax,a de 1% sôbre o valor locativo dos

prédios urbanos e suburbanos, alugados' ou ocupados pelQs 'respecti

vos prop�etários ou foreiros, destinaida á. manutenção do Corpo de

Bombeiros, e que será cobrada juntamente com .os impostos predial

e suburbano.

Art. 2.° -O presénte d'ecreto entrará em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em con,t;:ário.

Palácio da Prefeitura Municip�l 'd� Curitiba, em 26 de fevereiro

de 1938.

I.

I

(a) OSCAR BORGEs

Pref£lito 'Municipal

DEe-RETO N.o 34

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA

DEClRE'rA:

Art. 1.0 - Os serviços municipais ficam reorganizados de acôr

-do com o quadro que com êste baixa. -

Art. 2.° - Os funcionarios da extinta, Camara; l\'lunicipal passa

rão a prestar serviços á Prefeitura, como �didos, aié que seja reorga
nizado o 'Poder Legislativo.

Art. 3.° - Revogam-se as 'disposições em contrário.

P�lácio da Prefeitura Ml1ni,ci!>,a� d,� Curitib�, e,m 4 q� março de
1938. " .-

,J
I

11
I

....

(a) oscAR BORGES

prefeito ,�unic�pal
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QUADRO A Q,UE SE REFERE O DECRETO SUPRA:

I - GABINET� DQPREF�T.O

l-Oficial de Gabinete (Representação)

l-Auxiliar de Gabinete.. .. ... .. .,

II - SECRETARIA DA PREFEITURA

a) GABINETE

l-Diretor.. .. .. ., .. .. "

1_2.° Escriturário .. .. . ...

2_2.° Datilógrafós a 5:040$000 (1 adido) ..

J.:,..,..3.0 Escriturário (adidQ) •. ., ," .. ..

1-pr�tjcallJ�. .. .." ',' :. ", .: .. . .. , ..

1-4Contínuo .. .. ." .; .. .. ., .. .. .. ..

l-Ser.vente .. ',' ......• " .

: . ...."

b) - PESSOAL, PORTARIA E AR:QU:i�O

l-Chefe de Secção .. .. ." .. .. ., .. •. .. ..

3-2.os Escrituráros a 7 :200$000.. .. .. :.

l-Porteiro .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. ..

l-,Pratic.ante .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1--8ervente ',' ,

III - DEPARTAMENTO JURfmCO

a) - GABINETE

,''I:

3:6000$000

4:200$000' .�

0.• I, i 14:400$000

7:200$000

10:080$000

,5:010$000

3:600$000

.4:200$000

3£600$.OQO

l

.1
>. � "

9:600$000

21:600$000

5:040$000

3:600$000

3:360$000

.,

• 1

- l-Diretor .. " .. .. ..

l-Diretor (adido) .. . ...

1_3.° Escriturário .. .. . •......

�.,...,..2' ° Datilógr",fQ .. .. .. .. .. ..

l-Contínuo.. .. .. .. .. .. ..

.'0

18:000$00(),

14:400$000

5:040$000

5:040$000

4 :200$00() , ';,1 '.

b) - DIVIDA ATIVA

1-2. ° Escriturário .. .. .. .. .. .. ., .. .. ,.

1__3.° Escriturário .. •. •. .• •. .. ..• .. ., ..

IV - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

a) - GkBINETE

�-En�enheiro Diretor ;. • • • , t. f' f' ., •••••• ,.

L

7:200$OQO

.5:040$000 �j�.J,

18;000$000
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l-Assistente .. .. .• .. .. .. . ......' .. ..

2-1.os Escriturários a 8 :400$000 .. .. .. ..

1-1. ° Dactilógrafo.. .. .. .. .. .. :. -.. ..

1_2;° Dactilógrafo .. .. .. .. .. .. ••

I-Te'lefonista.. .. .. .. .. .. . - ..

2-Motoristas a 5 :040$000 .. .. ..

l-Contínuo .• .. .• .. " .'. .. .. . �

b) ."... .DIVISÃO DE EDIFICAÇõES

I - GABINETE

l�Engenheiro Chefe de Divisão .. .. ..

l-Engenheiro Sub-Chefe .. .. .. .. ..

1--Contínuo •• .. •. •. .. .. .. •. .. ..

..� -;.::

2 - EDInCAçõE� E F.ISC.I;\LIZAÇÃO

9BRAS

l-Engenheiro Fiscal

h....Chefe de Secção ..

1-T.opógrafo-Chefe....•.••." ..."

1_1.° ']'C!pógraf.o .. , .. .. ", •. .. .. .. '.' .. .. '.' ..

1_2.° Escriturário .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

l--Guarda-Fiscal .. " .. .. .. '.. .. .. .'. ,.. ..

c) - ,DIVISÃO DE VIAÇÃO ESANEAMÉNTO

1 - GABINETE

l-Engenheiro Chefe de Divisão .. .. .. .. ..

l-Engenheiro .sub-'Chefe .• •. .. .. .. ..' ..

1--Contínuo (ad�do) ..

2 - PANIMENTAÇÃO E ESTRADAS

1_1.° Topógrafo .. •. .. .. .. •. •. .. .• .. .. .. . .

1_2.° Topógrafo ..

1-3. ° Topógrafo .. .. .. .. .. .. .. .. ." .. ..

2-1.08 <Desenhistas a 7:2000$000.. .-. .. ..

l-Feitor Geral.. .. .. .. .. .. .. .. ..

8-1.os Feitores a 7 :200$000 .. .. .. .. ..

1_2.° Feitor.. .. .. .• ..

l-I.• Mecanico

1-2." -l\{ecalllico .• .• •• .•

_.• i

14:400$000

16:800$000

6:000$000

5:040$000

5:040$000

10:080$000

4:200$000

16:200$000

14:400$000

4:200$000

I
I

DE

12:000$000:

9:600$001)1

10:800$000

,9 :600$$000

7:200$000

5:040$00

16:200$000

14 :400$00()

4:200$000

I

1

1

I
I-

!l
r:
II
'I

I;,
I

I

9:6000$000

8:400$000

7:200$000

14:400$000

8:400$000

21:600$000

6:000$000

7:200$000

5:040�Oo()

..' ,;

,

II1



. .,

56

3 - ILUMINAÇÃO PúBLiCA

l-Chefe de SelCção.. •• •• •• .• •. •. •• .. .. . ... ,

1_1.° E5criturário .•••.•••.•••.•............
I-Guar4a: Fiscal •• .• •• •. .. ..

3--Guardas.Linhas •• •• •• .. •. •. .. .. .. '. .. ..

4 - FISCALIZAÇÃO DE VEíCULOS

I-Fiscal.Geral •. .. •. •. •• .• .• •. ••

2--2.os Escriturários a 7 :200$000

I-Emplacador.. .. .• •• .. •• •• •• ••

- ..

5 - LIMPEZA PúBLICA

2-3.08 Fiscais a 7 :200$000 ••

1_2.° .Feitor .........•••

V - DEPARTAMENTO DE CULTURÀ

a) - GA,BINETE

I-Engenlieiro Diretor .. .. .. .. .. .• .. .; .. ..

1_2.° Escriturário

l-Contínuo .. •. .. •• .. •• .• •. •• ..

b) - DIVISÃO DO CADASTRO

I

l.-Engenheiro Chefe de Divisão.. .. .• . ... .. .. ,.,

l-Cartógrafo .. .. .. .. •• •. .. .. .• .. .. ..

1_2.° Topógrafo ....•..••.....•...........

1_1.° Escriturário ....•...•.... '.••........

2-'2.os.Escriturários a: 7 :200$000 .. .. .. .. '.. .• ..

1-3;° Escriturário.. .. •• .• .. .. .. ..

1_2.° Desenhista.. •. .. •.

2-Praticantes a 3:600$000 •.•• , •... : .. • .. ,

�d

c) - BIBLIOTECA

l-Bibliotecário.. •• •. .• •• •. .. ..

l-Auxiliar.. .. .. •• .. •• •• .. •. •• .', ..

d) - MUSEU

l�onserYador. ••

l-rort�iro •. •• . ' ... ,

L. I
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e) _ TEATRO_

9:600$000

�:400$00

5:040$000

10:080$000

l-Zelador ..

l-Auxiliar ..

l
_, ,I •

.�

f ""'- ESCOLAS RURAIS

I.,.-,Profe�s,or .. •• .• .. .: .. •.
.... ", ..

VI - DEPARTAMENTO DE FAZENDA

a) - GABINET�

12 :OOÔ$OOI)

14:400$000

4:200$000

,11 ;49Q$000

6:000$00

l-Diretor ,. .. .. .. .. .• .. .. .. ..

l_l.ó Dactilógrafo

l-ConHnuo .. .. .. .. .. .. .. •. ..

b) - SOCçÃO DE EXPEDIENTE

18:000$000

7:20()$ÔOO

4:200$000

I,-Chefe de Secção .• .. .. ..•.. .. .. .. ..

1-4.° Escriturário .. .. .. ..

1-2.° Dactilógrafo , , .<0.'

l,-gervente .. .. .. ..
.,

.' .•

c) - DIVISÃO DE CONTAQIMDAJ>E E� T�

SOURO

16:200$000

8:400$000

8:400$00

8:400$000

14:400$000

5:040$00

5:040$00

7:200$000

l""':Chetfe de Divisão.. .. .. .. .. .. .. ..

1 - CONTABILIDADE

l-Contador .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

l,-gub':Conta'dor .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2 - RfiCEITA

l-Chefe de Secção.. .. .. ,. .. .. .. .. ..

1-3.° Escriturário ........•...•. , ..�'_"

4--4.os Escriturários a 4:200$000 .. .. •. ..

.. II .,

3 - TESOURARIA

7:200$000

5:040$000

l-Tesoureiro ..

l-Fiel .. .. ..
�11 I �

4 - PAGADO�IA

7;�00$OOO

4:�00$000,

l_Chefe de Secção .. .. ..

1_1.° �scriturário .. :•.. I.

,.

.-I 3:360$000

2:520$000

9:000$000

,

18:000$000

6:000$000

4:200$000

9:600S000

4:200$000

5:0�0$000

3:360$000

Í6:200$000

10:800$000

7:200$000

.;.

9:600$000

5:040$000

16:800$000 "
I

�

,�

'! 13:200$000

• 8:400$900
I,

9:600$090

8:49º$OOO•

11

� �I
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d) - DIVISÃO DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO

I) - G.AlBINETE

I-Chefe de Divisão.. " •. •. .. .. .. ..
l-Assistente .. •. •. .. .. .. .. .. ,. .• �.'

2-2.os Escriturários a 7 :200$000 ..

l-Contínuo .. •. •• .. •• .. .. .. .. •.

2 - FISCALIZAÇÃO

4-Fiscais-Gerais a 12:000$000 .. .. .. ..

2-l,os Fiscais a 9:600$000 .

24-Guardas-Fiscais, a 5 :040$000 ., ., ..

l--4Conthluo .. .. .. .. .. .• .. .. .. •• ..

3 - AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS

l-Aferidor •• •• •• ..

1_2.° Escriturário ....

4 - MATADOURO MUNICIPAL

l-Administrador .. .. .. ,. .. .. ..

2-Médicos Veterinários' a 9:'600$ÓOO' ..

1_3.° Escriturário .. . .....

1- Guarda-Sanitário .. .. .. .. .. ..

5 - INSPETORIA SANITÁRIA

f
I

, I

l-Inspetor Médico.. •. ., ..

l�Médico Veterinário Auxiliar

1_2.° Escriturário .. .. . .•.

3-Guardas.Auxiliares a 4:200$000.. .. .. ..

6' - DEPOSITO DE INFLAMÁVEIS

l-'-Administrador .. ..

1_3.° Escriturário .. .. •.

7 - CEMIT£RIOS

l-Administrador 'Cemitério Municipal .. .. ..

l-A<fministrador Cemitério Agua-Verde

�-Guardiães a 4 :200$000 .. .. ..

8 - USINA DE LEITE

l-Administrador .. .. .. .. •• •. .•

l-'A�moxari!e •• •• •• •• •• •• •• •. .• .• •.

•• t!
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VIII - ALMOXARIFADO
,e.•

.-. ,f.

16:200$000

14 :400$000'

14:400$000

4:�00$000

l-Almoxarife .. - " ..

1_4.° Escriturário

l-Pratica'nte. ,

l-Continuo ..

... - ....

.. -.. .... .... �...

12:000$000

4:200$000

3:600$000

4:200$000
� r�

Palácio da Prefeitura Municipal, de Curitj�a, em 4 de março de

1938 •

48:000$000

19:200$000

120:960$000

4:290$000

. � .

I
DECRETO N.o 35

-(a) OSCAJt BORGES

Prefeito M.unicipal

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, n2 us9 d� ê,qas atribuições,

8:400$000

7:200$000

DECR�TA:

9:600$000

19:200$000

5:040$000

4:200$000

Arl." 1.0 - A receita do l\Iunicípio de Curitiba, parI! o exercício

de 1938, 'é estimada. em Rs. ti.92?:OOO$009 (sei,S mil novecentos e vinte

e três. contos de réis) e .será realizada com o produto do que for ar

recadado sob as seguintes rubricas:

I -- RENDA ORDINÁRIA,

A - RENDA DOS TmBUTOS

9:600$000

8:409$000

7:200$000

12:600$000

a) Impostos

1 - Imposto Predial .,'. 1.500:000$000

2 - Imposto de licença

(alvl!r,ás e continua-

ção), .. , ...... ,..... 450:000$000

3 - Imposto de Indus-

trias e Profissões", 1. 000 :000$000

4 - Imposto sôbre DiVer-

sões Públicas ..... ' 300:000$000

5 - Imposto sôbre-'Veícu-

culos .... "., .... ,. 170:000$000

6 - Imposto sôJ)re fren-

tes não edificadas e

outros ,,',',.,",. 175:000'$000

7 - Imposto sôbre gado

abatido f6ra do Ma-

ta.4oqro ,. . . . . . . . . . 10Q:000$OQ1)

8:400$Ooa

5:040$000 "!. I.

7:200$000

5:040$000

8:400$000

..-; • 'li

Í2:000$000

6:000$000



r
j

I
8 - Imposto Suburbano

9 - Imposto de Publici-

dade ." .

b) Taxas e Emolu

mentos

10 - Matrícula de animais

11 - Marcação de Veículos

12 - Taxa de Li�peza

Particular , � .•••...

13 - Taxa de Calçamen-

to ..

14 - Taxa de Aferição de

Pesos e Medidas ..• t.

15 - Taxa de Expediente

16 - Taxa de Exame e Hi.

gienisação do Leite

17 - Taxa para o Corpo

de Bombeiros .

18 .....; Emolumentos em Ge-

ral , .

B - RENDAS IINDúS

TRIAIS

19 - Renda do Matadouro

20 - Renda da Usina de

Leite ..•...........

21 - Renda dOIl Serviços

Telefônicos .

c - RENJ)AS PATRIMO

NIAIS

22 - Renda do Deposito

de Inflamaveis .

23 - Renda doe Cemité-

rios ........•....•

24 - Rendas de Diversos

Imoveis .

25 - LAudêmios .

26 - :Fóros .

f7 - Vl;!nda de 1'erreuos

I

-ll60 '--

100:000$000

40 :000$000 3,�5 :OQO$Ooo

20:000$000

110:000$000

220:000$000

175:000$000

4,Q:000,$000'

6:000$000

150:000$000

160 :000$000

>�; \) �

28 - Concessões para Ins

talação de Bombas'

de Gazó'liriá .

.'
I,:

D - RIBNiDAS DIVERSAS

I J..j

, .

�
I

29 - Quóta de Fiscaliza

ção de contratos .. ,

30 - Venda �e PI�ças ...

31 - Venda de Objetos in-

serviveis ....•.•••..

32 - Cobrança da Divida

Ativa �' ... '. ; ... '....•

11 - RENDA EX'fRAOR

DINÁRIA240:000$000 1.121:000$000 4.956:000$000

,t

580 ':O()O$OOO

55:000$000

33 - Multas sobre Impos-

tos ..•••..•.•..•••••

34 - Multas por infrações

:l5 .....; Renda Eventual ....

36 - Juros prova.v(!is .sobre

nl contas na Caixa

Economica .....•..•

65 :000$000 700 :000$000

t65:000$000

70:00�$Ooo

15:000$000

.lqf! :000$000

30:0QO$QOO

10:000$000

I

1
III - RENDA COM APLI

CAÇÃO ESPECIAL

r.

://-' J
" . 37 - Contribuições. espe

ciais de calçamento

38 - Renda do Matodou

ro cl aplicação espe-

cial ....•.. '.......••
-;.. ,.

r
�,�

/1

,

I

1

Total da Receita

61

t i I

160:000$000 550:000$001)

41:000$000

40:000$000

1':OOO$ÓCÍO

350:000$000 432:000$000

6.638 :000$000

25:000$000

10:000$000

40:000$000

100:000$000

175 :000$000

50:000$000

60:000$000

110:000$000

6.923 :000$000



,
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Art.° 2.° - A Despesa do Municipio de Curitiba, para o exercícIo

financeiro de 1938, é estimada em Rs. 6.92:J:OtlO$09{} (seis ,mil noveceIl

tQs,e v!n�e e, txês �qn�os de réis) e será distribuida da .seguinte fór

ma:

A - GOVERNO MUNIqPAL

VBRBA I - PlRiEJFEI

TiÜ MUNICIPAL

Sub-consignaçã9 p.o 1

Subsidio do Prefeito •

Sub-consignação n.O 2,

Representação do Pre-

feito " ...•.....

fi r� '\)

'B - FUNCIONALISMO

MUNICIPAL

VERBA 2 - GABINE

11E DO PiRErnITO

Sub-consigna$ão n.O 1

1 - ()fieial de Gabinete

(representação)

1 - Auxiliar de Gabinete

ViElRBA 3 - SECRE

TARIA DA PR/EFIElI

TURA

! I

l:

Sub-consignação n.O 1

- Ga!?inete

1 - Diretor .

1 - 2.° Escriturário

1 _ 2.° Dactilógrafo .....

1 - 2.° Dactilógrafo (adi-

do) .

1 -.3.° Escriturário, (adi-

do) .

1 - Praticante .

1 - Contínuo .

1 -... SerYente .

24:000$000

12:000$000

.I

3:600$000

4:200$000 7:80Ô$ÓOO

14:400$000

7:200$000 ,

5:040�000

5:040$000

5:040$000

3:600$000

4:200$000

3 :36()$OOO ..7 :88!1$OOO

'" I tio,

Sub-consignação n." 2

Pessoal, Portaria e Ar

quivo

1 - Chefe de Secção ....

3 - 2.Os Escriturários a

7 :200$000 ..

1 - Porteiro ".. "..• d •••••

1 - Praticante .

1 - Servente .�

........ .t'

I
I Sub-consignação n." 1

Gabinete

1 - Diretor .

1 - Diretor (adido)

1 - 3.° Escriturário .

1 - 2.° Dactilógrafo .

1 - Continuo .

..�

VERBA 4 - DEPAR

TAMENTO JUR1DICü

36:000$000

36:000$000

Sub-consignação n.O 2

Divida Ativa

1 - 2.° Escriturário

1 - 3.° Escriturário

VBRrBA 5 - DEiPAR

TAMEN1IO DE EJ.�GE

NHARIA

;.

Sub-consignação n.O 1

Gabinete

1 - Eng. Diretor .

1 - Assistente .

Z - "Los Escriturários a

8:400$000 .

1 - 1.0 Dactilógrafo .

1 - 2.° Dactilógrafo .

1 - Telefonista .

2 - Motoristas a 5:040$000

1 - Contínuo ..

..... :f

ú

L
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9:600$000

21:600$000

5:040$000

3:600$000

3:360$000

18:000$000

14:400$000

5:040$000

5:040$000

4:200$000

7:200$000

5:040$000

18:000$000

14:400$000

43:200$000

- .�

46:680$000

12:240$000

16:800$000

6:000$000

5:040$000

5:040$000

10:0�0$000

4 :200$000 .79 :560$000

237:360$000
....... 'i



Sub.consignação n.O 2

Divisão de Edificações

1 - Gabinete

1 - Eng. Chefe-de-Divi.

são •••••••••••••••••

1 - Eng. Sub-Chefe .

1 - Contínuo ,

2 - Edificações e

Fiscalização de

Obras

1 - Eng. Fiscal .

1 -:- Chefe-de-Secção

1 - 'Topógrafo-Chefe

1 - 1." Topógrafo .

1 - 2.° Escriturário '.

1 - Guarda-Fiscal ......•

Sub-consignação n.• 3

Divisão de Viação e

Saneamento �

1 - Gabinete

1 "'- Engenheiro C h e f e •

de-Divisão .

1 - Eng. Sub,Ch�(e " .

1 - Contínuo (adido) .

u'

2 - Pavimentação

e Estradas

1 - L. Topógrafo .

1 _ 2.• Topógrafo .

1 - 3.• Topógrafo .

2 - l..s Desenhistas a .

7:200$000 ...•........

1 - Feitor-Geral .

3 - l.�s Feitores a 7:200$

1 - 2.• ,Feitor .

1 - L. Mecanico ..

1 - 2.• Mecanico .

3 - Iluminação

Pública

1 - Ohefe.de.Secção'- " .-..

1 - 1.° EscriturárIo •.•.•

Ilio...I

64

'",

16:200$000 t:

14:400$000

4:200$000 34:800$000 .

12:000$000

9:600$000

10:800$000

9:600$000

7:?OO$000

5 :040$000 54 :240$000

16:200$000

14:400$000

4:200$000 34:800$000

9:600$000

8:400$000

7:200$000

14:400$000

8:400$000

21:600$000

6:000$000

7:200$000

,5:040$000 87:840$000.

9:600$000

�:400$00()

,

,

"

I

I
!I

:1!
li

. I'

... .

, j

'''11'�

�1:1.;

t

1 - Guarda-Fiscal

3 - Guardas.Linhas a .•.

3:360$000 .

4 - Fiscalização

de Veículos

1 - Fiscal-Geral .. : .

2 - 2.•s Escriturários a .•

7:200$000 ,.� ........•

1 - Emplacador .

5 - Limpeza PÚ.

blica

2 - 3.•s Fiscais a 7:200$

1 - 2.• Feitor ..

VERBA 6 - DEJPAiR

TMmN�O DE aUir

TU&

Sub-consi�nação n•• 1

Gabinete

1 - Engenheiro-Diretor ..

1 - 2.° Escriturário .

1 - Contínuo .

Sub.consignação n.O 2

Divisão dI,) Cadastro

1 - Eng. Chefe-de-Divisão

1 - Cartógrafo .

1 - 2.. Topógrafo .

1 - L. Escriturário .

2 - 2.•s Escriturários a .,

7 :200$000 , .

1 - 3.• Escriturário .

1 - 2.• Desenhista

2 "'- Praticantes a 3:600$

Subconsighação n�. 3

Biblioteca

1 _ Bibliotecário .

1 - Auxiliar .

-
65

5:040$000

10:080$000

12:000$000

14:400$000

4:200$000

14:400$000

6:000$000

18:000$000

'7:200$000

4:200$000

16:200$000

8:400$000

8:400$000

8:400$000

14:400$000

5:040$000

5:040$000

7:200$000

7:200$000

5:040$000

,.

�

33:��O$OOO

30:600$000
'.1 �.'."1'

20:400$000

29:400$000

73:080$000

635 :640$000

12:240$000
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Sub-consignação n.• 4

Museu

1 - Conservador , .

1 - Porteiro .

Sub-consignação n.• 5

Teatro

1 - Zelador _

I - Auxiliar .

Sub-consignação n.• 6

Escola Rural

1 - Professor Agrônomo

ViERJBA 7 - DEPAR

TAil\fBNTO ,DE FA

ZENDA

Sub-consignação n.• 1

Gabinete

1 - Diretor _

I - 1.. Dactilógrafo '" _ .

1 - Contínuo .

Sub-consignação n.• 2

Secção de Expediente

1 - Chefe-de-Secção .

1 - 4.• Escriturário .

1 - 2.. Dactilógrafo .

1 - Servente .

Sub-consignação n.• 3

Divisão de Contabili

dade e Tesouro

1 - Ohefe-de-Divisão ....

1 - Contabilidalle,

1 - Contador, •.. , :: .

1 - Sub-contador .

2 - Receita

1 - Chefe-de-Secção .. f•••

1 _3.• Escriturário

- 66. -,

� p ,... ..,. � •

7:20Q$OOO

4:200$000

3:360$000

2:520$000

9:000$0110

I.

18:000$000

6;oQO$900

4:200'000

9:600$000

4.:.200$000

.5:040$000

3:360$000

16:200>�000

10:800$000

7:200$000

9:600$000

5 :04.9$00�.

t
�I

,

I
I

11:400$000
,. J ;-

5:880$000

9:000$000

.�

28 :20,0$000

22:200$000

16:200$000 +
-I :<

18:000$000

I

4 - 4••s Escriturários a ._

4:200$000 .

3 .,- Tesôuraria

1 - Tesoureiro .

1 - Fiél .

Quebra de CaiJi:a .

.4 - Pagadoria

1 - Chefe.de.Secção

1 - 1,0 Escriturário .

Sub-con8ignaç�o n.• 4

Divisão de Rendas e

Fiscalização

1 - Gabinete

1 .:.... Chefe-de-Divisão

1 _ Assistente .

2 - 2."Escriturários a ..•

7 :200$000 .

1 - Contínuo .

2 -- Fiscalização
J

4 - Fiscais-Gerais a ••.•

12 :000$000 .

2 - 1,Os Fiscais a 9 :600$000

24 - Guardas-Fiscais a '"

5:040$000 .

1 - Contínuo .

3 - Aferição de

,Pesos e Medidas

1 - Aferidor -;�:- .

1 - 2.• Escriturário .

4 ,..... Matadouro

Municipal

1 - Administrador .

2 - Médicos Veterinários

a 9 :600$000 .

1 - 3.• Escriturário .

1 - Guarda-SanitArio ..•.

67

16:800$000

13:200$000.

8:400$000

600$000

9:600$000

8:400$000

16:200$000

14:400$000

14:400$000

4:200$000

48 :OOÓ$OOO

19:200$000

120:960$000

4:200$000

8:400$000

7:200$000

9:600$000

19:200$000

5:040$000

4:20'0$000

4 •
,

.t ,\ I 1! .
'ti ......

31:440$000

22 :�OO$Q09 .

18:000$000

49:200$000

192:360$000

15:600$000
.

. ..

..

38 :040$000-



5 - Dep6s1to de 'U:',

Inflamáveis

1 - Administrador .

1 - 3.• Escriturário .

6 - Cemitérios

1 - Administrador do -Ce

mitério Municipal ...

1 - Administrador doCe

mitério da Agua-Verde

2 - Guardiães a 4 :200$000

7 '- Usina de Leite

1 --" Administrador .

1 - Almoxarife .

8 - Inspetoria Sa.

nitária

1 - InSI)etor Médico ....

1 - Médico Veterinário

Auxiliar ., .. , " .•

1 - 2.• Escriturário .

3 - Guardas-Sanitários a

4 :200$000 .

VERBA 8 - AIMO

XARIFAno GERAL

1 - Almoxarife Geral ,.1.

1 - 4.. Escriturário .

1 - Praticante .

1 - Contínuo .

G - vmBA 9 - COR.

PO I)lE iBOMiBEIRJOS

Pessoal

Sub-consignação n•• 1

Oficialidade .

Bombeiros .

Gratificação ao Médico e ao

Farmaceutico .

68

8:400$000

5:040$000

'12:000$000

4:200$000.

3:600$000

4:200$000

74:040$000

270:480$000

3:600$000

13:440$000

:1

t
. � .

24 :000$000 1.239 :480$000 ,�

�J.

348:120$000

1 .., - .

•

J

Material

Sub-consignação n.• 1

Expediente Luz e Telefône

Sub-consignação n.. 2

Combustiveis e Lubrifican-

tes .

Sub-consignação n•• 3

Fardamento e Calçados "

Sub-consignação n.• 4

Para Hospitalização .

Sub-con!lignação n.• 5

Material de Bombeiros

Sub-eonsigIllação n•• 6

Para aquisição de rou-

pa de cama .

D - VERBA 10 - AID!

OIONAIIS

Para atender o paga.

mento de gratifica

ções adicionais de

acôrdo com o Regu.

lamento Geral e De

creto n.. 16 de 1935

E - VERBA 11 - PREW

D£NGIA MUNlIOIPAL

A) - Aposentadorias

Para atender o paga

mento de inativos

aposentados até 31

de dezembro de 1937

B) - Pensões

A D.' Herminia Seeling

A D.' Mari:a Augusta de

Sousa ; ......•

A D.' Francisca Viana

A D.' Hercilia Peplows-

ki .

69

12:000$000

18:000$000

30:000$000

1:620$000

30:000$000

7:020$000

1:68R$000

1:200$000

1:200$000

1:200$000

98:640$000

159 :531$000

5:280$000

44�.:760$OOO

75:0QO$OOO

;1. .....

.,

164 :811$000

�



F - VERJBA 12 - OBRAS

PúBIiIiCAS

Para0 atender as Obras

Públicas em geral ..

G - VERBA 13 - ORÉDI

TO PúPLlOO

Sub-consignação n.O 1 Emis.

são Unificação e Con

solidlição da Dívida .,

1 - Juros

Pelos juros do 2.° se.

mestre de 1937 ....

Pelos juros do 1.° se

mestre de 1938

I

I

I,

I.':

I,I
.1

2 - Amortização

Pelo 9." sorteio realiza.

do em 31-12-937

Pelo 10.° sorteio a reali.

zar-se em 30-6-38

Sub-consignação n.. 2

'Emprestimo pavimen

ta'ção 1936

- Juros

Pelos juros do 4.. se

mestre do Empresti-

mo .....•........•

Pelos juros do 5.. se.

mestre do e�presti.

mo ••.••••...•••••

2 - Amortização

Pelo 4.• sorteio - 610

apolices de 200$000

Pelo 5 .• sorteio - 632

apolices de 200$000

Sub.consignação n.. 3

Aquisição da Usina de

�eite.

�I

70

128 :520$000

122 :710$000

166 :000$000

166 :000$000

104:775$000

100:485$000

122:000$000

126 :400$000,

r ......:

,...,

251:230$000

332 :000$000

20.5:260$00,0

248:400$000

'"

470.:000$�OQ

to':

.. "

.�. ;

c ,

��

\

t
.,� .

(J

'6

;; li.

?�

J

I

Para pagamento da se.

gunda metade do cus-

to da Usina de. Leite

encampadao de acôr.

do com a lei n.. 21

de 1936 •.•...•.....

Sub-consignação n.. 4 -

Exercícios-Findos

Para atender com.

promissos vindos de

exer.cícios anteriores

ao de 1938 ........

H - VtBR:BA 14 - ASSIS

rnNOIJIA SOrnAL

Sub'-consign,ação n.. 1 

Assistência

l-Hospício Nossa Se

nhora da Luz

2-Asilo São Luiz

3-Sociedade de Socor

ro aos Necessitados

4-Santa Casa .de Mis!!-

riçordia .

5-Policlínica da Coo

perativa Municipal

de Curitiba

6-AsiJo .do Cajurú

7-Albergue Noturno .

8-Sociedade Benefi-

cente Servidores do

Município .

9'-Associação das Da

mas de .caridade ..

Sub.consignação n.O 2 

Amparo á Materinade

e á Infancia

l-Hospital de Crian-

ças .

2-Escola Maternal da

S. �ocorro aqf1 �,.
'-

7l

30:000$000

_ ,.. � '"

, '.
206:500$000

200:000$0[0 1.443:390$VOO

�....

'I
I

I

.;.

.;::





11,

74

d)-Usina deLeite .• 160:000$000

e)-Fiscalização de Ci-

"

nemas .•••• ô.••••••

f)-Locomoção de Fis-

cais .••••.•.••••.••

Sub.consignação n.0 2

Material

1 - Do Departamento de

Engenharia

a)-Combustivel e Oleo

b)-Seguros e Conser

vação de ..Próprios

Municipais ••.•..••

c)-Iluminação Pública

d)-Iluminação de

Próprios J.Vlunicipais

e)-Placas ..••..••.•

f)-Reparo de a�tomó.

veis e caminhões .•

&j)-Forrageins

2 - Para! o Departamento

de Cultura:

a)-eadastro

b)-Escola Rural

c)-Museu ••........

d)-Bibliotéca

c)-Boletim Municipal

;3 - Para o Departamento

de Fazenda:

a)-Combustivel e Tin-

tas .

b)-Comissões q�' Jan.

çamentos .

4 - Para a Secretaria da

Prefeitura:

Publicações de atos

, oficiais ..........•

5 - Para o Almoxarifado

Geral:

Para Impressos, Li-

vro� etc•......... "

lo.,

,ao :OOO$OO()

6:000$000

200:000$000

20:000$000

800 :000$000

20:000$000

20:000$000

,
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K - VERBA 17 - AQU1

SIÇõES

L,.

Para pagamento de

Ilarte, d,o cllsto da

chacara denominada

do; Ingleses.. .." ".. 100:00P$OOO

322:000$000

-,., !Oo

, • Ã

":1"'1.,

L - VERBA 18 - DivER

SAS 'DESPESAS

�

\

Sub-consignação 'n.O 1 

Eventuais

Para' atende!," o paga.

mento de despesas

eventuais' .

Sub.consignáção n;o '2'

Assistencia aos Municí.

pios:

Contribuição de ac&r-,

do com o Decreto Es

tadual ti.O 5.983 'de

15-12-37 .

Sub-consignação' "n.O 3

Junta de Alistámento Mi".

litar:

Gratificação do Secre

tário da Junta

I

� I
I

66:509$000

20:000$000

10:000$000 1.090:000$000

5:000$000

6:000$000

12:000$000

12:000$000

6:QQO$090 .... 41:OOO$000

8:000$000

22:000$000

.
.

, "-

'38 :350$000

3:600$000' 108:459$OÓO

30:000$000

Total da' Desp()sa • 6. 923:0()0$000

Art. 3,.° - A Ilq'ecadação dos impostos, taxas, contribuiç'ões e

emolUmentos será fcita "de acôrdo cóm a Legislação em vigor e com

os regulamentos que forem expedidos pelo Prefeito.

Art. 4,° - No correr do exercício, poderão ser abertos créditos

suplementares ás verbas corresponden�es !l inativos e ao serviço da

dívida. '. ' _'

Art. 5.° - O exercíçio fipansejro dCj, 1938, qu.e c�eçou em L"

de janeiro, terminará em ai 'de dezembro do fluente ano, com um

Iltês adicional para a sua liquidação e e!,!cerramqnto.

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

.-' I r

20:000$000

" I ��

50:000$0002.209:200$000

Ealácio da PrefeitUl:w Municipal de Curitibl,l, em 4 de. março de

1938.

�;.;� '." ..

(a) OSCAR BORGES

frcfcito MunicilJaJ
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DECRETO N.o 36
a 26 de de2embro' de 1918 em que -serviu ã União, incorporado, ao

Quarto Regimento de Infantaria.o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao que re

quereu o 2.. Escriturário Brasilio Perí Moreira,' da Secretaria da

Prefeitura, e em face do vencido no processado n.• 52'2 de 29 de ja

IIl'iro do ano em curso, resolve; mandar incorporar ao seu acervo de

serviços. ex-vi.legis, Os seguintes períodos: a) para: todos os efeitos

legais, 4 (quatro) mêses, correspondentes aos anos de 1928, �934, 1936

c 1937 em que não gozou licenças ou férias; b) - para excIusivIJ

efeito de aposentadoria, de 10 de junho de 1926, a 17 de fevereiro de

1927, em que preB'tou serviços ao Município, ,como extrar;tl!meráJ;:io.

Palácio da' Prefeitura Municipal de Cur;iti,b a, om 4 de março de
1938.

"ti' ."

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibll', em 5 d,e ,março de
1938.

"

(a) QSCAR .BORGES

Prefeito Municipal

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

DrEC'RaTO N.o 39

(a) OSCAR BORGES

Prefeit9 M;unjçt,pal

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao que re

quereu o Contínuo Manoel iFerreira de Mirandat, do Departa

mento, de Cultura, e em face do vencido no processado n .•

4,397 de 20 denovem�ro de;, �937, resolve, ex-vi-Iegis. man

d,ar conta.r(.l)h e, para exclusivo J. efeito de apos'entadlona, o pe

riodo compreendido entre, n,ovembro. de 1927 a ,dezembro de 1935

('m que o aludido funcionár:io, prestou, serviç9s ao M\mlicípi-"" cOI11O

:.:aláriado

Paiácio da Prefli!itura �unicipal de Curitiba, ,5 de março de

1938.

DE'CRETO N•• 3'1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURI'I:'IBA.-, ,atendendo ao reque

l'ido pelo G,uadi�o d_oCemitério Municipal, João de Deus Vidal, e

em face do vencido no processado n.• 4.920 de 211 de ,.!!eze,mbro de;

l!l37, resolve, ex-yi-Iegis, mandar incorpor�r ,ao seu' acerNO de ser

\:iços, para exclusivo efeito de aposentadoria, o período decorrente

de abril de 1929 a maio de 1936 em que trabalho� no mesmo Cemi.
tério, como diarísta.

(q) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

, I

I

I
I

I

DECRETO N.o 40

Palácio da: Prefeitura Municipal de Curitiba, om 4 de março de

1938.

DECRETO N.° 38
,-- I�

o PREFEITO MU,�IÇIPAL DE 'CURITIBA, atendendo ao reque.

rido. pelo L. Fiscal João Aguida, do Departamento de Fazeillda, e em

face do vencido no processado n.• 768 de 12 de flevereiro último, re.

s\)lve, ex.vi.legís, mandar incorporar ,ao seu acervo de Slerviços, pa

ra todos os efeitos legais, o período' de j14 (quatorze) mêses, corres.

pondente aos anos de .1924 a 1937 em que o aludido funcionário não

gozou licenças ou férias.

(a) OSCAR BORGE,S

Pr�feito Municipal

,I

O PREFEITO l\1UNICIPAL DE ,CURITIBA, atendendo ao reque

rido pelo Almoxarife Romulino �equião, e em fa\ce do. venciqo n03

processados n.os 705, 706, 707 de 9 de fevereiro 'último, resolve, ex-vi.le.

gitl, mandar contar.lhe os seguintes pejríodos: a) .:.... para! todos os

('feitos, legais, li (seis) -mêses, correspondentes aos a'nos de 1932 a 1937

(,m que não gozou licenças ou férias; b) - para exclusivo efeito. _de

aposentadoria, de abril de 1913 a! maió de 1915 em que prestou servi

Ç.o� ao Município como cxtranupterário, e de � <j� deze�brQ d� In7

Palácio da' Prefeitura Munícipal de Curitiba, em.8 de m:.rço d�

1938.

.,

(a) OSCAR BORGES

Prefei.tQ Municipal

DIECRETO 'N.o 41

O PREREITO MUNICIPAL DE CURITIBA, &tendentlo ao reque-

J �
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q

I

querido pelo Engenheiro. CivilDr I João de Macedo Sousa, Chefe ,da.

Divisão de Viação e Sa'neamento, do Departa'meilto de Engenharia".

resolve., ex.vi do art. 280 do ,Regula�ento Gera,I. conceder.lhll sôbre

Oll respediv08 vencimentos ª gratificação adicional dt'l 10%, 11 partir

de 17 janeiro do ano em curso, data em que o referido funcionãrio
. -. -,.

completou lO. (dez) :mos efetivos dfl exercício.

."

Palácio da Prefeitura Municipal de 'Curitiba, em 10 de março de

1938.

«(l) OSCAR BORGES

Prefeito Municípal

I)'ÉCR:E:TO 'N.o 42,

O PREFEI'í:O MUNICIPAL DE CURITIBA; atendepdo ao que re.
Quereu o Engenheiro Civil dr. Nelson d.e Sousa PintO, Diretor d'o

Dcpa:rtamento de Engenharia, e em face do yencido no prócessado

11. ° 968 d'e 24 de fevereiro ultimo, resolve; d'e . acôrdo com o art.
n.O 280 do Regulamento.Geral, conceder-lhe sôbre os respetivos ven.'

cimentos a gratificação adicional de 10%, a p,artir de j1aneiro do ano

corrente, por ter o alúdido funcionário completado, aos 31 dias

de dezembro de 1937, 10 (dez) anos efetivos de exercicio .

Palácio da Prefeitura Municipal de 'Curitiba, em 10 de março de

1938. �

.,

11
r

(a) OSCAR BORGES

Prefeifo Municipal

=-=-:;::;-�-:--:::::

nEtREJO "N.o 43

O PREFEITO MUNÍCIPAL DE CURITIBA

DECRETA;
�.,J Ir

Art. I •• - Fica extinto o cargo de I•• Desenhista da Divisão de

Viação e 'Saneamento do De,partamento de Engenharia, que vinha sen

do desempenhado pelo' 'Engenheiro Civil Sa:dí Sousa.

Art. 2.• - Revogam.se as disposiçi'íesem contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de 'Curitiba, em 10 de março de

1938.

., I:"

(à) OSCAR BORGES

Prefeito M;unicipal

---�--------_-.._---------========�...
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,"';'DEiCRETO.Nrj-i44
v.- " '.... """ ... - _� """"

O PREFEITO MUNICIPAL DE ,CURITIBA

DECR�A.:

Art. 1.°' - Filiada ao Instituto Nacional de Geografia ,e Estatísti.

ca e Dirétamen,te articuladaJ com o Departamento de Estat.ística e Pu

blicidade do Estado, na fórma da convenção de 11 agôsto de 1936,

das ".Resoluções" tO�.!ldas; ,em.deo:embro de 1936 pela Assembléia-Ge

ral do Conselho Naciona'l de &tatística e, notadamente, do ar!. '3

da R�9\Ução n.o 7 de 30 daquele Ipês, fica criada a Agência Muni.

cipal de ':EstaH�tica. desta: Prefeitura.

Art. 2.• - A Agência Municipal de Estatística é um ser.

viço autonomo da Prefeitura Municipal, subordinada dirétamen.

te ao Prefeito, e será exercidá po!;' Ulll 'funcionário em comissão,

de livre escolha do Prefeito s:o'b ao condição de pOsSuir cultura e edu.

c�ção social suficiente par,a. cQmp,reender o me'ca'nismo de qualquer

inquérito de esta'tístkae. realizar. per�uassivamente o trabalho dees.

dareciment9'c or,ien(ação exigido, pelas indªga.ç&es e pesquizs'S ,ille.

rentes á função.

� único -Será obrigatoriamente substituido o Agente de Esta.

tística, se�llpre, qu'e nesse sentido- representaráo Pr,efeito a Junta

Executiva Regional a. bem' dos interesses do Instituto Naciona'! d�

Geogr:afia e Estatística (Art. 5.° da Resolução n.O 43 de Julho de

1937 da Assembléia...Geral do Conselho Nacional de Estatística).

Art. 3.0_ AAg�hcia de Estaltística terá o seguinte pesso.al e res

pectivos venCimentos anuais:

l-Agente, .. .. ., •. " .• .. 7:200$000

l-Auxiliar .• .. .. .. .. .. .. 4:800$000

Art. 4.° - Compete ã Agência Municipal de Estatística:

1 .• - Manter em dia tant9 quanto possível, si:;tematicamente 01'

, ganizada'S todas as informações estatísticl1'S útéis á Attministração Mu.

nicipal.

2. Ó - 'Colher, criticar, 'retificar e enviar ao destino, devidam�nt.�

autenticadas, todas as informações qUe lhe requisitarem os orgãos do

Institu.to Nacional dé Geografia e Es,t'l),tistica integrantés do sistema

é:taHstico Estadual.

3. ° - Fornecer a quem o solicitar quaisquer inforJ:lJ.es estatístico!jl

já concluidolil e aprovados pelo orgão ,competente.

Art. 5. ° - A Agência Municipal de Estatística reger.se-á pelo re

g'ulamentoque fôr baix.ado, de acôrdo com :::'8 sugestões do Conselho

Nacional de Estatís�ica.
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Art. 6.° - E' fa'cultad,<! ao, Àgªnt�' e!!tender.se em qualquer oca.

sião dirétamente com outras Agências Municipais, com o Departa.

l':lento de Estatística e P.liblicidade ou outros órgãos de Estatística do

Estado.

Art. 7. ° - Fica aberto o crédito especial necess.ário para aten

der no corrente exercício ao pagamento dos funcionários de que, tra

fa o art. 3.°'

Art. 8. o: _ Revogam-se as disposições em contrár�CJ'

"'-I ...

Palácio da Prefeitur3lMunicipal de Curitiba, em 14 de março de

1938.

, "

(a) OSCAR 'BORGES'

Prefeito, 'Municipal

D'ECRETO N.'o 45

O PREFEITO MUNICIPAL DE lCURIT,IBA, atendendo ao reque.

rido pelo 1.° Topógrafci João Fagundes B�rbosa, do Depadamênto de
Engenharia, e em face :do' vencido n'o pro'cessado n.O 958 de 23 de, fe.

vereiro último, resolve, 'ex.vi.legii;!, mal1dar incorporar ,ao 'seu a,cer.

vo de serviços, pal'ia todos os efeitos legais o .período' de 9 (nove) mê.

St!s correspondentes aos anos de .1915 a 1919, 1921, 1933, 1934. e 1937, em

qUe o aludiiIo funcionário não gozou licenças ou' férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba', em1G' de março .de

1938.

(a) OSCA� .BORGES

Prefeito l\iunicipal

-��-""---'---- - .__ .---

nE'CRETO N.° 46

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao que �e.

quereu o Feitor.Geral Angelo Gotardi, do Departamento de ,�'nge'

nna, e em face, do vencido no pJ:.ocessndo n.o 429 d,: 24 de janeiro

£10 ,ano em curso, resolve: e�-vi do d!SP9stO no. ,� Unico. do
art. 279 do RegulaIne�to Geral, manda incorporar ao seu llcen'O de

serviços, para' todos os efeitos legais, o período de 9 (nove)

l1'êses correspondentes aos. alnos de 1929 a 1937 em que o rere.

rido funcionário não gozou licenças ou férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 16 de março de

1938. ,

., I_

� I�

...

1
'.

(a) OSCAR BORGES

prefeito Municipal

"""'
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DECRETO N.o 47'

OBREFEITO MUNiCIPAL DE .cURIT-IBA, atendendo ao: reque.
í'ido pelo Snr'. Lauro Schleder, Diretor da Secretaria' da Prefeitura,
e em face do vencido no processado n'.O 1035. de 2 do mês em curo

su" 'resolve;.ex-vi do; � único do, art. 279 dó Regulamento'-Geral, man

dar incorporar ao' seú acervo d� serviços, para todos os efeitos le.
gais, o. período de 5 (cinco) mêses' correspondentes aos anos de

1933 ao 1937 em que o aludido funcionário mão gozou licenças ou
férias.

Palácio c;la Prefeitura Municipái de Cur'iti�a, Capital do Estado
do Paraná/ em 17 c;le març,o de 1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

\' . D'E'CR'ETO N.048'

O PREFEITO MUNI.cIPAL DE CURITIBA,

DECRETA:

Art. ,1.° - Os números 37 e 38 da letra ,A da tabela de jmIlos
tos em vigor ficam assim modificados;

37 - Agência Íle Compa1}��a para venda de Gazolina e Quero.
zene:

1

1.' - clas,se - Alvará.. ... .• . • 1 :000$000

Licença anual .. 1 :000$000

�.' - classe..,.. Alvará.. •. •. .. 750$000

Licença anual .. 750$000

3." - classe - Alvará.. .. .. .. 500$000

Uce�'çw lt�u\av .. 500$000

38 - Agência de Companhia para veÍtda de óleos lubrificantes:

1." - classe - Alvará. '. .. .. ',' 1 :0"00$000

Licença, anual " 1 :000$000

2." - classe....,. Alvará.. .. •. " 750$000

Licença aihuall .. 750$000<

3.• - classe - Alvará.. " .. .. 500$000

Licença alml!al " 500$000,

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

Palácio da ,Prefeitura Municipal de: Curitiba, Capital do Estado
do Pa'Í'aná, em 18 de março de 1938.

I'

(8) OSCAR 'BORG:ES

Pref�itQ MqlliciVal
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DECReTO N/ 4'9:

(l PREFEITO ',MUNICIPAL DE CURITIBA, ateÍldéildoao que re.

quereu, o 'Contínuo Lauro Silva, do Departamento Jurídico, e' efu
face do vencido no processado n.• 1125 de 8 do mês em éurso, re

solve, de acôrdo com o art. 280 do Regulamento-Geral, conceder.lhe
sôb:re os respectivos vencimentog, a, gratifcaçãoadicional de' 10%, -a
partir de, 1.. de janeiro do corrente a'no, data em que o' referido

funcionário completou 10 (dez) anos efetivos de exercício.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 18 de março de 1938.
1 (a)'- ÓSCAR BORGES

Prefeito Municipai

--- ---

DECRETO iN: 50

O PREFEITO MUNICJ�AL DE CURf'ÇIBÃ, atendendo ao reque

rido pelo 3 .• Fiscal Cesar ,Conrado de Sousa:, do Departamento de
Engenharia, e em face do vencido no ,processado n .• 1162 de 10 do
mês em curso, resolve: a) _ deixar de nenhum efeito o decreto n .•
17 de 25 d� �71io de 1937; b)- ex-vi-legis, mandar incorporar ao

Et'U acervo de serviços, para todos os efeito's legais, o período de 10
(dez) mêses correspondentes aos anos' de 1925, 1926,1929 a 1936 eIÍl
que oatudido 'funcionáriO' n'ão gozou licenças ou férias'. '

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 25 de março de 1938. .
(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

,l)ECRETO 'N.o 51

O PREFEITO M'lJNICIPAL DE .CURITIBA, tendo em vista o de
,cretO' n .• 4 de 8 de janeíro do corrente ano, e o vencido no proces

sado n.. 524 de 23 do mês em curso, da Secretaria da Prefeitura,
DECRETA:

Art. 1.. - São fixados em 2:592$800' (dois contos, quinhentos

e noventa e dois mil e oitocentos réis) os vencim.entos aU1�ais de
inatividade da! 2.. Dactilógrafa "Leontina Artigas Brandão Proença,
do extinto Departamento Sanitário e de Assistência Social.

Art. 2t.. - Para atender ao pagamento da referida' funcionária;c" ' ... '" • < - ,

no fluente ,exercici01 r,e�ativamente � 11 mê3es e 23 dias, fiCa aber
to um cré�ito s1J.plemeptar á verba 11, letra A, da Lei orçamentária

�'
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vigente, de 2:535$000 (dois contos, ,quiP"entos e trinta e cinco mil

réis) _

Art. 3 .• - Revogam-se a� disposições em cop.trário.

Palàcio da Prefeitura Municipal �e Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 25 de março de 1938. •

(a) OSCAR BO;RGES

PJ;'��ito Municipa�

DECRE�O N.o"S2

o .PREFF;JTO .MUNICIPAL DE CURITIBA

DECRETA:

Art. 1.. - Ficam desmembrados da Piyisão de Estética, Edu

cação e Recreio, do Departamento de Cultura, os serviços de Edu.

cação Física e de Recreio, que Pl!s;saun a Iconstituira Diyisão de !te

creio e Educação Física.

4rt. 2 .• - A Divisão d� Recreio e Educação Físicas'er.á dirigi

da por um Chefe de, Divisão, esubo,r.dinada dirétamente ao Depar

tnment9 de Cultura.

� qnico - O cargo de Chefe de Divis�º �e Recreio �, Educaç�o

Física será honorífico e ,os se�i,ços considera'dos relevalJ,tes para o.

Município.

Art. 3 .• - Revogam.se as disposiçõe/? el'\l cOlJtrário.

Palácio da Pr�feitura ,Municipal de Curitiba, C�,pital do Estado

llo Paraná, em 28 de março de 1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

OECRFIfO N.° S3

o PREFEITO MUNICIPAL J;>E CURITIBA

'DECRETA:

Art. único - O laudêmi9' nas transferências de d9minio útil,

será cobrado á razão de 2,5% do preço da alienação na forma ,do aJ.:t.

686 do Código Civil; revogaidasas disposições em contrário.

Paláeio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital dó Estado

do Paraná, em 30 de março de 1938.

(a) OSCAR BORGES

Pr�eito Municipal
�
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DECRETO N.o 54

o PREFEITO l\IUNICIPAL DE .cURITIBA, atendendo 80 que re.

quereu o 1. o EScriturário Odilon Via1!a de Araujo, dQ Departame.I"

to de Cultura, e tendo em vista o vencido no processado n.O 4.361

de 13 de novembro d� 1937, res<llve, ex-vi-ll;!gis, mandar abonar-lhe,

a p.a'l"tir de 2 de janeiro do fluente ano, a gratificação adicional de

10% sôbre os respectivo's vencimentos, ,por haver precisamente na

quela data completado dez anos efetivos de exercício.

Palácio da Prefei.wra Municfpál. d.e Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 1. o de abril de 1938. .

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

'I'
I

. .

'I

DECRETO N.. 5$

o PREFEITO MUNICIPAL- DE CURITIBA, atendendo ao que re.

quereu o i. o Escriturário Odilon Viana de Araujo, do D€lpar.tamen.'

to de Culturlll, e tendo em 'vista o vencido no prócessado n. o 4.361,

de 13 de novembro de 1937, resolve, ex-vi-Iegis, mandar incorporar!

ao seu acervo de serviços, para todos os efeitos legais, o periodo

correspondente a 4 (quatro) mêses, por não ter o mesmo gozado li

cença: ou férias nos anos de 1929, 1'931, 1932 e 1935.

Palácio da Prefeiwra Municipal de Curitiba, Callital do' Estado

do Paraná, em 1. o de abril de 1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

I

�

=
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DECRETO N.o 56

,

O PREFEITO MUN�GIPAL D.E C.URI,TlBA, atendendo ao reque

rido pelo Guarda-Auxiliar João de Siqueira, da Inspetoria Sanitáriw

do Departamento de Fazenda, e. em face do venddo no processarlo

n. o 481 de .29 de Janeiro de 1937, resolve conceder-lhe sôbre os res

pectivos vencimentos a gratificação adiciona'l de 10%, a partir de 1. o

de outuhro d'e 1936, data em 9ue o referido funcíoniÍrio compietou

lO anos efetivos de exercicio.

.Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 1. o de abril de

1938.

,,::,'1.-

(a) OSCAR BORGES

Pr�eito Municipal

I
,I:
lf!
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DECRETON"O 57

O PREFEITQ MUNJCYPAL DE ,CURITIBA, atendendo ao qUe re

quereu O, Chefe de Secção Manoel Tei���r.a Machado, do Departamen

to de ,Engen�aria, e .em face do vencido no processado n.O 1.375 dei

22 de mar.ço último, resolve, ,de acôrdo com o � único do art. 279 do

�egulamel1to Ger:;l", mandar incorporar a� .seu acervo de serviços,

para todos os efeitos legais, o período correspondente a 1,4 (quator

ze) mêses, por não .haver o mesmo gozado lice�ça ou férias de 1922

a 1937, com exceção dos anos de,19�3 !'l 1934.

Palácio da Prefeitura Municipal .de Curitiba, Capjtal do Estado

do ParapáJ em 4 �e alnil de 1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

,OEÇRElTO N: 58

O P�EFEITO MUNICIPAL D� ÇUIUTIBA, ten<Jo ,em vista o De

creto n. o 4 de 8 de janeiro do fluente ano, e o vencidq no processa

do n.O 125 dç 20 do mesmo mês e ano, da Secretaria da Prefeitura,

DECRETA:

Art. 1.0_ São fixados. em 8:040$000 (oito COI�tos e qua:.-enta mil

réis) os vencimentos �nW'lis !le inatividade. do Di. Joã9 Alfredo Blei'

Zornig, Dire.tor do Extinto D�p!�rtªm�;qto �'an.itát:Jo e de Assistência

Social, por contar o 'mesmo 13 (treze) anos de, i!lerv,iço.

Art. 2.0.,...." Par!\! atepuer ao ,ps.gamento do referid9 fUI.lc!oná::io

no corrente exercíáo, relativam�nt�, a 11 .m�}es e 23 dias, fica aber

to um crédito suplementar á verba 11., letra. a), da, lei orçamentária

vigente, de 7 :883$700 (s�ter c,oI)tos, ,oitocentos e oitenta e três mil e

setecentos réis) I

Art. 3. o -Revogam-se as disposic;ões t)m contt:áI;io.!

Palácio' da ,prefeitura Municipal de Curitipa, Capital do Estado

do Paraná, .em 11 de abril de 193&.

(a) OSCAR BORGES

Prefe!to Municipal

DECRE'TO N.o 59
'I"'

O PREF'EIT.O MUN:ítCIPAL DE CURITIBA, tendo em vista o De.

ereto n. o 4 de 8 de janeiro do fluente ano, e o vencido no processa

00 n.O 125 de 20 do mesmo mês e ano, da Secretaria dlll Prefeitura,

DECRETA:

Art. 1. o - São fixados em 2 :005$700 (dois contos e cinco mil e;

se��.!õeptos réis) os vencimentos ,anu\,is de illatividade do c,;uar4a-
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Sanitário Verissimo dos SàntosFerl'eh:a,. do extinto Departamento

Sanitário e de Assistência Social, por contar o mesmo 14 (quatorze)

•mos, 1 (um) mês e 27 (vinte e setl') dias de serviço.

Art. 2. o - Para' atender ao pagamento '!lo t'efêrido funcionário

no corrente exercício, relativa,mente a 11 mêstes e 23 dias, fica aber

to u'm crédito suplementar á verba 11, 'letra a), da rei orçamentária

'vigente, de 1:966$900 (úm conto, novecentos e sessenta e seis mil e

novecentos' réis).

Art. 3. o ....,. Revogam-se as disposições em contrário'.

Palácio da Préfeitlira Muni'cipal dcCuritiba, 'Capital' ido Estado

do Paraná, em 11 de abril de 1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 60

o PREFEITO 'MUNICIPAL DE CURITIBA, usando das atribui

ções que por lei lhe são co�eridas,

DECRETA:

Art. 1.. - Os funcionários do Departamento Jurídico, terão di

l'cito, propoi'cionalme�te aos seus vencimentos, a percentagem de

8% sôbre o quantum da Dívida Ativa, que fôr' cobrada jiidicialmente

pelo referido De'partamentó e 2% nas mp.smas condições) quando a

cobtan'ça fôr efetuada sem emprego d� executivo:Fisc�l.

Art. 2. o - As percentagens a que, têm direito os .funcionários

Departamento Juridico, quando se tratar de cobrança amigável, não

J)oderão ezcedei"; em caso algum, aos venciméhtos menê'ais de' .;ada

funcionário, não havendo, porém, limitação, quando se tratar de'

executivo-Fiscal .

Art. 3. o - No fim de cada mês, o Departíllttênto Jurídico organi.

zará folhas detalhadas das perc'entagens a que fizerem jús' os seus

fundonários para: ,serem processadas e pagas.

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

Palácio da PrefeHúra Municillal de Curitiba, 'Capital ,do Estado

do Paraná, em 18 de ,abril de �938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 61

Q PR:�FEITO Ml,JNIÇIPAL DE .CURITIBA, atendendo ao que N-

.4.... 1:-

• II�

I
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I
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quereu o Guarda-Fiscal Da'Vi da 'Ros�; do Departamento de Fazenda,

e em face do vencido n'O 'processado sob n. o 1432, de 26 de março:

último" resolve, de acôrdo com o � únic9 dq qrt. 27� do Regulamen.

t�-GeraIJ mandar incorporar ao seu ,acer;vo de serviços, para todos

9.S ,ç.feitqs I�ais, o período corres}loncle,nte ai II (onze) mêses, por

não haver o mesmo gozado Iiçen�,ll-s ou f?rias nus ano� de 1924,

1925, 1928 a 1932, 1934 a 1937.

:paJ�cio da Prefeitura Municipal d� Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 19 de abrir de 1938.

(a) OSCAR BORG'ES

Prefeito Municipal

'DECRETO N. 62

O PREFEITO MUNICIPAL DE ,CURITIBA, atendendo ao que re

quereu o Guarda-Fiscal I1defonso Penaforte Marques, do Departa

llwnto de Fazenda, e em face. do venéido no IlrOCessado sob n. o 1.429

de 25 de m&rço último, resolve: a) - dei:x;ar sem efeito a parte final

d(. Decreto n,;o77 de 22 de novembro de 1935; 'e b) -i de acôrdo com

o !3 único do Art. 279 do Regulamento-Geral, mandar incorporar ao

l!euacervo de serviços, para todos o's efeitos legais, o período coro:

respondente a .13 (treze) mêses, por nãoh,a'ver o mesmo gozado Ii

cl"nças ou férias de 1922 a 1937, exceto nos anos de 1924, 1930 e

1934.

Palácio da Prefeitura l\lunicipal de 'Curitiba, CapItal .do Estado

do Paraná, em 19 de abril de 1938.

(a) OSCAR BORG'ES

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 63

O PREFEITO MUNICIPAL DE ,CURITIBA, atendendo ao que re

quereu o Guarda-Fiscal RelI)aldo Mil!nido. Departamento de Fazen

da, e em face do vencido no processado sob n. o 1801 de 7 do fluente

mês, resolve ex-vi-Iegis, mandar incorporar a'o seu acervo de ser

"iços para todos os efeitos legais; o período corre::;pondente a3 (três)

'ln�es, por não haver o mesmo gozaclolicenças ou férias nos anos de

'1930, 1933 e 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de ,Curitiba:, Capita'l do Estado

do, Paraná, em 19 d� abril d� 1938'.

::1

I

(a) OS,CAR BORGES

.Prefeito Munici�a)
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DECRETO N. 64

o PREFEITO MUNléIPA'L DE .CURITIBA, atendendo ao que re.

quereu o 1 .• Feitor Vítor 'Bénato, do Departamento de Eng�üharia,

e em face do vencido po processadô n .• 1425 de 2.5 de março último,

resolve, ex-vi-Iegis, manda.-r incorporar ao seu acervo de serviços,

para todos 03 efeitos legais, o período correspundcnt.:) a 8 (oito) mê

ses, por não haver o mesmo gozado licença ou ferias de 1930 a

1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de .Curitiba, Capita'l do Estado

do Paraná, em 19 de abril de 1938,

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

J)�'CRETO N.°65

o PREFEITO M.UNICIPAL DE GllRITJBA.. atendendo ao que re

quereI.! o Guard.a-Fis.cal Abílio Rodrigues dl}s SantOl;J, do Depar:tamen

to de Fazenda, em face do vencido no processa�o n.• 161{) de, 31 de mar

ço último, resolve, de acôrdo com o art,. 280. do Regulamento-Gç,17aJ.

concederahe a gratificação adicional de 10% sôb-re, os respectivos ,ven

cimentos, a partir de 13 do referido mês de março, data em qUe o 'mes

mo funcionário completou de� apos efetivos de exercício.

Palácio, da Hrefeitura MUllicipal de Curitiba, Capital do Estado

40 Paraná, em 19 de .abril de 1938.
n.

I (a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

DECRETé""N.o 66
r', ••f'::'. ,r ... " .,.- ..... � j. ;l;

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO �STA.

DO DO PARANÁ, atendendo ao ,que requereu o Feitor-Geral AngelO}

,Gotardi, do DepaJ;'tamento de Engenharia, e em face do vencidg :no

processado sob n.• 1503 de 30 de março último, re�olve, EX-V'I..L£GIS.

conceder-lhe a gratificação adicion.a.! de 15% sôbre Os respecJj.vos ven

cimentos, por ter o mesmo completado em 16 de outubro de 1937 25

(vinte e cinco) anos çfetivos de exercício, gratificação essa qUe adi

c;iQuada ao,� 10% �ue º rçferido funcionário já vinpa percebendQ fica

89

constituindó a 'quarta parte de seus v.cpcimentos, aos quais se ,incor.

pora a con'tardaquela data.

'.P;llácio da Prefeitura M,unicipal, de C;uritiba, Capital do Estado

do ;Paraná, em ;19 de abril de 1.938�

4'11 t
I

(a) OSCAR B.ORGES

Prefeitó. Municipal

\H
.DECRETO.N.o 61

O PREFEI'ljO ,MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANÁ, atendendo ao que requereu o Desenhista de 1." clas

se Valen,tim Maria de .Freitas, do Departamento de Engenharia, e em

face do vencido no processado n.• 1811 .de 8 do fluente mês, resolve

mandar incorporl1!1" ao seu acervo de serviços, para exclusivo efeito

de aposentadoria, o período compreendido entre 6 de junho de 1922

e 4 de outubro de 1927, em que o mesm,o fqncionário trabalhou como

extra-numerário do Municipio;

Palá,cio daPrefeitur� Municjpal de Curitiba, Oapital do .Estado

do l�araná, eIll 19 de abril de 1938.

(a) ,000CAR BORGES

'Prefeito �unicipal

..

DECRErfO N.068

� I;

O PREfElTo.rl"lUNICIPAL DE CURI'.l'IBA, CAPITAL PO ESTA

DO DO PARANÁ, usandodal;Jah'il,Jui.;-ões que lhe são conferidas por

Lei, 110 j>roposito de. faci�itar .aos municipes o pa.�amento de impos

to!, e taxa,s em il.trazo, e assim habilitar o Tesouro ,co,m os precisos re

cursos para ateh�er aos coxp.p};(}misJ"10S que não devem ser retardados

emqrdem a <;,ausar prejuizos para a,s partes .

• DECRETA:

Art.• único. - Ficam. iseJ1tol;j de ,multa os contribuintes que até o

dia'SI do ICQl;rente mês ,saldarem seul;J debitos para c�ma Fazenda Mu

nicipal; revogadas as disposições em .contrá'riq.

Palácio d;1 Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná,- eJ!l.. 2:.de :ma,io.'de 1938.

;:1
(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

I��

UE:CRÉTO-N.o'69

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

'PO PÇ!. pA�A�Á, atendendo ª proposta formulada. pela C0l1!issãQ d�

1
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revisão da .nomenclatura das ruas da Capital, como justa homenagem

á memória do saudoso Desembargador João Batista da ,Costa Carva

lho Filho, que tão rerevantes 'ser.viços .prestou ao Estado e a este Mu.

nicípio, nos cargos de Juiz de Direito, pesembargador do Sllpe;rior

Tribunal de Justiça, S'ecretário do Interior, LJustiça e Instrução PÚ

blica, Chefe de Pólícia, Juiz Federal, etc.,

DECRETA:

Art.o único - Fica, denominada Desembargador �osta Carvalho

a rua que liga a avenidá Batél,!da 'praça. Dr. Miguel Couto ao bairro

Bigorr�lho; revogadas aI) disposições em contrário.

Palácio da 'Prefeitura M1111i cipai de Curitiba, Capital do Estado
d'o Paraná, em: 14 d'e maio de 1938.

tituida i\.".)s têrmos da Lei n.�' 35 de ,29 de setembro de 1936" nomeia o

Engenheil:o Agrónomo' Osvaldo Piloto para preenchera v:aga existen

te na mesma Comissão.

Paládo da Prefeitura Múnidpal de Curitiba, Capital do Estado

<Io Paraná; em 18 de maio de 1938.
\

"". (.

I

I
(a) J.MOREIRA GARCEZ

Prefeito Mluíicipal

����

"l:'
DECRETO- N.o 72

O l'REFEITO l\1UNICJPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO Í'ÁRANÁ, atendéndo ao que requereu o operário Pedro Bentro

wski, e tendo em vista o vencido no processado sob n.O 1018 de 26 de

fevereiro do corrente ,ano, resolve, de acôrdo com o art.O 283 do Regu

lamento-Geral, aposentá:lo . c�m; os . salário� anuais de 1 :401$000 (um
cOÍtto, 'quatrocentos e um mil réis)" por c.ontar o referido' operário 15

(quinZe) anos de .serviços. prestados a esta Prefeitura.

Palácio' da- Prefeitura Municipal de Curitiba, C�pital do Estado

do Paraná, 'em 21 de maio de 1938.

(a)' J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito M�nicipal

�::::';=---=-r=

DECRETO N�,o70-

O PREFEITO :r.:WNI'CIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

O DO PARANÁ, no propósito de bem acau'telar a estética e a higlêne

da Ci�ade, '
(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal
DECRETA:

-.--.-,-

,I'

I

Art.o 1.0 - A partir de 1.0 de outubro do corrente ano, as tribu

tações estabelecidas nas 'especificações 17 e 18 alínea C do l} 4.° da

Tabela d:e"Impostos em vigor, serão aplicadas por metro linear mês.

Art;o 2.° - Na especificaç'âo 18, ficam incluidas a praça Zacarias

e ruas Riacltuelo,Cómendador Araujo, trecho eittreprâça Genéral

Osór.io e rua Viscondê do Rio Branco, Marechal Floriano Peixoto en

tre praça Carlos Gomes c �Tiradentes 'c 'alàíiiMa' Dr. :\\Iuricí, entre pra"

ça Zacàrias e. rua 15 de Novembro.

Art03;o - Revogam-se" as' disposições em c'ontrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do 'Estado

do Paraná, em 18 de maió de 1938.

(a) J. l\'IOREIRA GAlt,qEZ

Prefeito Municipal

DECRETO N.. 73

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARAN:4., tendo em vista: que a situação financeira do Municí

pio não comporta maiores despcsas, além das previstas em orçamen

to, resolve revogar o De,creto n.O, 60 4e ,�8, ,de abril do corrente ano.

Palácio da -Prefeitura Mimicipal de"Gíxritiba, Capital do Estado

do Paraná, em 2 de junho ,de 1938.,

(a) J. MOREIRA GARCEZ

prefeito Municipal

�,

D�ÇRt:TO N.o 74

DEC�ETO �.o 71
O PREFEITO MUNÍCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANÁ, usando da autorização do Exmo. Sr� Interventor Fe

deral no Estado expressa no ofício n.O 1.796 de' 25 de maio ''último, da

Secretaria do Interior e Justiça,

DECRETA:

Art.o 1: - Fica aberto o crédito E:xtraordinário de 6:575�74 (sei$

�j�

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO- DO PARANÁ, tendo em vista ai comunicação feita pelo Presidente

da Con,if;são' de Revisão da Nomenclatura das ruas desta Capital, cons- i

I
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contos; quinhentos e 'setenta e cinco mil e oitocentos 4:\ setenta e q�a

trol"éis), para cumprimento da .sentença judicial que manda restituir

a Giacomo Mila o depósito, custas e juros de �ór.a p'elo .me�mo dJs.

pendidos em. ação executiva decidida contrl\. o Município.

Art.' 2.' - A, restituição de que trata o artigo anterior 'não signi

fical\c},Q oçapcelaptllpto da dív�da do sr. Giacomo Mila para com o Mu.

nicípio, deverá '!l' mesma permanecer escriturada para, em tempo opor

tuno, ser processada a respectiva cobrança.

Art.' 3.' - Revogam-se as disposições em contrário•

Palácio da Prefeitura�unicip�l de C9ritiba, Capital do Estado

do Paraná, em 3 de junho de '1938.

DECRETO N.o 77'

F\, '1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANÁ, atendendo ao que requereu o Guarda-Fiscal Valfrido

Bueno Ferreira. do Departamento de 'Fazenda, e em facé do vencido no

processado ,�.•, ?361 de 5 de' maio último, resolve, de acôrdo com o

art.• 280 do Regulamento-Geral, conceder-lhe a gratificação adicional

de 10% sôbre os respectivos velJçimcnt9s, a partir de 28 'de fevereiro

do corrente ano, data em que o mesmo completou dez anos efetivos

de exercício. "
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 3 de junho de Í938:
(a) J.MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal
, ,I

"

(a) J. MUREIR� GARCEZ

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 7S

U l)REFEITO MUNI'cIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANÁ, atende:n.do ao que requereu ,o Desenhista de 1.'

.élasse Valentim Maria. de Freitas, do Dep�rtamento de Engenharia, e
em face do vencido no processado :n,. 2511 -dI;! 10 d!l !Raio úJti�o, re.

:!Solve, de,acôrdo .com o !l :único do Art.' 279 do Regulamento-Geral, in

corporar ao seu ,acervo de serviços, pura todos os efeitos legais, o pe.

ríodo correspondente a 7 (sete) mêses, por não haver o mesmo goza.

do licença ou férias nos anos de' 1929 a 1933 e em 1936 e 1937.

Palácio da Prefe�tura Municipal de Curitiba, Ciapital do Estado

do Paraná, em 3 de junho de 1938.

DECRmo 'N.o 78

O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL DO EsTA.

DO DO PARANÁ.. atendendo ao requerido pelo 2.•' Escriturário da Se

cretaria da' Prefeitura, Abelardo dos Reis Petra, e em face do dispOR'

to no !l único do nrt.• 279 do Regulamento-Geral,

1 I

DECRETA:

.,a) J. MOREIRA GÁRCEZ

Prefeito Municipal

Art.• único - Fica incorporado ao acêrvo de serviços do referi.

do funcionário, para todos os efeitos legais, o período de dez mêses a

que se refere a última parte do decreto n:. 78 de 1935; revogadas as

disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em. 8 de junho de 1938.

I
'I

UECRETQ N.° 76

11 i

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DÓ ESTA

DO DO PAR.AN4-, at,elldelldo ao que requereu o Guarda-Fiscal Valfri

do Bueno 'Ferreira, do Departamento de Fazenda, e em face do ven

cido no processado sob n.' 2361 de 5de maio último, resolve, de acôr

do cO,m.o !l único do art.• 279 40' ,Regulamento-Geral, mandar incor

porar ao seu acervo de serVIços, para todos 08 efeitos legais, o perío

do cor;t,espondente a 9 (nove) ,mêses, por não haver o m.�smo gozado

lice.llças !lU #rias nos anos de 1929 a 1937.

Palácio ,da Prefeitura M:�nicipal de 'Curi�iba, Capital d� Estado

do Paraná, em 3 de junho de �938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito' Municipal

../

P�CRETO N.o 79

.10" • .,

O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAJ. DO ESTA.

DO DO PARANÃ,

DECRETA:

(a) J. MOREIRA GARCEZ

frefeitl' Municipal Art.• único - Fica aprovado o perfil longitudinal da avenida !Vai

entre as ruas' Dr.Lamenha Lins e Bento VIana) conforme o plano ela.
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borado pelo Departamento' "de Engen�atia ,e por mim rubricado; re.
vogam-se as disposições em contrário.

•
PalªcJo. da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do. Paraná, em J5 de j�nh.o 4� 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

DE'CRETO N.o 80 �.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAP.ITA.L DO ESTA

DO DO PARANÁ, tendo.em vist!l; o oficio n.• 924 de 26 de março do cor

rente ano, do Mipjstério da Guerra, declarando não convir ao Gover.

no Federal as condições em que foi feita 3 doação do terreno onde

deveria ser construido um Hospital Veterinário, resolve revogar para
todos os efeitos o Decreto n.? 93 de 2ª 'deno:v��bro de 1937.

Palácio ,da, ,Pre(eit!Jra ,Municipal de Curitiba, Çapital do Estado
do Paraná, em 6 de julho de 1938. •

. ;:, �

(�) .J. MOREIRA GARC�Z
Prefeito 'Municipal

DECRETO N.o 81

O PREFEITO MVNIÇIPAL:QE CURITIBA, CIAPITAL DO �TA.

DO ;oQ J?ARANÁ, po inte17esse de evitar�oI1cessão meno� acautelado.

ras da estética da cidade e comodidad� dos munícipes,

�F •

D,ÉCRETA:

Art." L. - Cpnti,núa em pleno vigor para 'todos os efeitos o pro

jéto de alinhamento da rua 15 de Novembro, apiovado e rubricado
pelo Prefeito em 11 de abril de 1925.

Art." 2." -- Nenhuma construção, modifiçl,lção Ou restauração de

edificações existentes na rua em' caus'a póderá s�r concedida sem a ob

servancia do alinhamento refçJ;'iciono art.• I.,

Art." 3." - Revogam-se as disposições em contrário.

do Paraná, em 6 de julho de 1938.

(a) J. MuREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal
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DECRETO N.° 82

� I;

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CiAPITAL PO ESTA

DO DO PARANÁ,

DECRETA:

�

�.��
Art.• I .• - Ficam ap.rov.ªdosp�r� os. efeitos do, art.• 2.• do De

creto n.• 81. de. 6r do corrente. os projétos d,e allp.h.a�ento d�s ruas Ria

chuelo e Marechal Floriano Peixoto, .ela\loràdo& pelo Departamento de

Engenharia e nesta c;lata rubric.ªd9s pelo Prefeito.

Art." 2.• -, Revogam-se. ás, disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 8 de julho de 1938.

, J;a) J. MQ;REIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

I)ECRETO N.. 83

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO !':STA.

DO DO PARAN.Á, atendendo, ao requ,erido., e em face !lo disposto ,no

art.. 280 do Regulamento-Geral,

DECRETA:

Art.. único - � concedida ao Diretor do Departamento de Cultu ..

ra, Engenheiro Civil Augusto Beltrãoperneta;, a gratificação adicio

nal de 10% sôbre os respectivos vencimentos? ã partir de 25 de mar

ço do corrente ,ano" data em que Q rq.egmo completou dez anos efeti

vos de exercício; revogadas as disp'osições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 16 de julho de 1938.
..!"
. t"

I

(a) ANGELO LOPES

Prefeito Municipal Interino

.-'loIj \.

DECRETO N.o 84

QPR�ITO, MUNICIPAL DE Çl}JlITIBA, ClAPITAL DO .ESTA.

DO DO PARANÁ, atendendo ao reque,.ido ,e de acôrdo com oar�•• 4.•

do Decreto n.• 16 de 18 de- junho de 1935, combinado com o art•• 1.' do

Decreto 16 de. 27. 4e janeiro, ,do corrente ano,

l'
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r-'"

DECRETA:

Art.• único, - Ficà -incorporado ao acervo de, serviços do Fiscal
Geral Clodoaldo de Macedo Portugal, do Departamento de. Fazenda, pa
ra exclusivo efeito de aposentadoria, o período compreendido entre

I.• de junho d'e Üi21 e 20 de janeiro de 1923, isto é, 1 (um) ano, 7

(sete) mêses e 20 (vinte) dias, em que o referido funcionário prestou
serviços á União; revogadâs as disposições em, contrário�

Palácio da Prefeitura Municipal' de .Curitiba, Capital do Estado
do Paraná" em 19 de julho de 1938,

(a) HOSTfLlO C. SOUSA ARAUJO

Prefeito Municipal'interino

..... Ii

,

� I,

I

DECRETO N.o 85

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, C�PITAL DO ESTA
DO DO PARANÁ, por conveniencia do serviço, resolve desmembrar
do Departamento de Cultura- a Divisão do Cadastro, que fica incorpo
rada, com o mesmo pessoaÍ e atribuições atu,ais, ao Departamento de
Engepharia;"revogadas as' disposições' em contrário�

Palácio. da Ptefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado
do Paraná, em 13 de agôsto de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

'Prefeito Municipal

!.

DE!CRETO N.o 8'6

1 I
,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, C!APITAt DO ESTA.
DO DO PARANÁ, por conveniencia do serviço,

'1DECRETA:

, I

Art.• único, - A partir de L. de setembrQ próximo vindouro, a
dura,ção do expediente estabelecida no Art. 288 do Regulamento-Geral
da Prefeitura passará a ser diariamente das 12 ás 18 horas, exceto ao'!
sábados em que êsse horário será, das 8Yz ás l�; revogadas as dispo
sições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capifal do Estado
do Paraná, em 30 de agôsto de 1938.

.1 �

�,

(a). J. MOREIRA GARCEZ

: 1 Prefeito ,Municipal
-"

I
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DECRETO N.ó 87

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, autorizado na fórma das disposições legais em vigor,

r.onforme ofício do Exmo. Sr. Intervento't' Federal neste Estado, n"

465 de 30 de agôsto findo,

DECRETA:

Art.• único - Fica aberto um crédito suplementar de CEMCON

TOS DE RÉIS 000:000$000) á verba OBRAS PUBLICAS, consignada

na alínea F, n.• 12. do orçamento para o exercício 'Vigente; revogadas

as' disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do �st�do

do Paraná, em I.• de setembro de 1938.

(a)J. MOREIRA. GARCEZ

P,refeito Municipal .

OECRETO N.o 88
'1'

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,CIAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, autorizado na fórma das disposições legais em vigor.

conforme ofício do Exmo. Sr. Interventor Federal neste 'Estado, n.•

465 de 30 d'e agôsto findo, It \

DECRETA:

Art.• único - Fica aberto um crédito s�plementa)r de TRINTA

CONTOS DE RÉIS (30:000$000) á verba DIVERSAS DESPESAS, con

signada na alínea L, n.• �8, sub-consignaçãó n.• I, EVENTUAIS, do or

çamento para o exercício vigeJlte; revogadas as disposições em contrá.

rio,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, elll V de setembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Préfeito MUllicipal

OiEiCRETO N.o 89

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,OAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, em face da decisão exarada pelo Exmo. Sr. Interventor

Federal no ofício sob n," 204 de 8 de feve:reiro do corrente' ano, ,e nos
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têrmos do despacho apenso ao requerimento da Sociedade Operária

Beneficente "14 de 'Janeiro ", registrado aos 14 de dezembro de 1937,

D'EORETA:

Art.• L. - Fica concedido á Sociedade Operária Beneficente "14

de Janeiro", desta cidade, o domío útil do lote n•• 39-B da Vila Dr.

António Candido, afim de nele consl,Tuir o edificio de sua, séde social.

Art•• 2.• - A concessionária deverá apresentar, no prazo maximo

de seis; mêses, a partir da data do presente decreto, o projeto do pré.

dio a construir.

Art•• 3.• - A cons1rução do edifício deverá ser iniciada dentro do

prazo de um ano a contar da data da aprovação do projeto e termina

da até cinco anos da data do início, sob pena de ficar sem efeito a

concessão, revertendo, de pleno direito, ao domínio do Município, o

referido imóvel, sem qualquer indenização á concessionária.

Art.• 4.� - Fic�rá, por igual, sem efeito a concessão, se os esta

tutos da concessionária forem modificadr'J sem prévia aquiescêncill

da Prefeitura, ou se o edifício for empregado em fim diverso do esta

belecido no art.. 1••

Art.• 5.• - O presente Decreto só produzirá efeito após a Socie.

dade assinll/r termo nesta Prefeitura, obrigando-se a observar as con.

dições expressas nos artigos anteriores.

Art.� 6.• - Revogam.se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 13 de setembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

" ,

I

t;
II

DE'CR'EffO N.o 90

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, autorizado' na forma das disposições legais em vigor, con

forme oficio do Exmo. Sr. InterventrJr Federal neste Estado sob n.•

495, desta data, e nos termos do despacho apenso ao requerimento n••

4.463 da Congregação de Nossa Senhora de Sion,

DECRETA:

Art." I .• - Fica concedido á Congregação de Nossa Senhora de

Sion para o fim de ser edificado um colégio de educação feminina, o

domínio .útil sôbre o teJ1reno sito á "ila S. Vicente de Paulo, com.

preendido entre as ruas José de Alencar e Almirante Tamandaré, me.

1

\
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dindo 180m. (cento e oitenta metros) na direção Ilul.norte, aller de.

marcado oportunamente, conforme a 'respectiva planta existente na

Divisão do Cadastro.

Art.• 2.• - A concessionária deverlí apresentar, no prazo maxi.

mo de seis mêses, a partir da d'atado prese�te decret.o, o projéto inte.

gral das obras a serem executadas.

Art.• 3.• - A construção do edifício deverá ser iniciada dentro

do prazo de um ano a contar da data da aprovação do projéto e termi.

nada até- 3 anos da data do inicio.

Art•• 4•• - No caso de ser excedido qualquer dos prazos fixados

nos artigos 2.• e 3.•, sal"o motivo de f�rça maior devidamente !,justi.

ficado, Ou de ser alterado o destino expresso no artigo L. sem auto.

rização da Prefeitura, o referido terreno e as construções que nele

forem executadas rev,�rterão de plena propriedade ao Município sem

qualquer indenização.

Art.• 5.• - O presente decreto só produzirá efeito após a Congre

gação assinar termo nesta Prefeitura, obrigando-se a observa.. as con.

dições expressas nos artigos anteriores.

Art.• 6.• - Revogam-se as disposições ciD contrário.

Pa1ácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 21 de setemb'ro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

DE'CRETO N.o 9\1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei,

DECRETA:

Art.• I .• - -Os lançamentos para o exercício de 1939, serão feitos

pelasC'omissões nomeadas por Ato n.• 82 desta data, as quais obser.

varão em seu trabalho as prescrições legais em vigo,..

Art.• 2,. - A cobrança dos impostos e taxas será feita em quatro

prestações, da seguinte forma:

I

I
i I

I

I I
IEM JAJNEIR'O, ABRIL, JULHO E OUTUBRO:

Imposto de publicidade, de aferição de pesos e medidas, sô

bre frentes não edificadas, casas sem platibanda Ou em ruinas.

frentes não regularmente muradas e guias sem passeio, taxas Qe

calçamento ede limpeza, particular.

I I
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EM FEViER£IRJO, :MAIO, AGÓSTO E NOiVEMIBRO
Imposto predial.

EM :MARÇO, JUNHO, SETEMBRO E DEZEMBRO:

Imposto suburbano e de licença.

EM JANEIRO:

Matrícula, marcação e colocação de placas em oveículos de tração
automática.

EM FEV'ERiElRO:

Matrícula, marcação e colocação de placas em veícul9s de t�ação
animal.

A,'rt•• 3.• - O contribuinte q�e liquidar antecipadamente, isto é,

no prp.zo. da primeira prestl,lção, as quatro prestações devidas, gozará

do abatimento de 5% sôbre o total.

{l único - Os tributos da importancia inferior a 40$000 deverão

Ser pagos em duas prestllções, nos mêses de jane��Q e julho,�ara OS

impostos e taxas pagaveis nessas épocas, e em fevereiro e agôsto pa

ra o imposto Predial e em março e setembro para o imposto Subur
bano.

Art.• 4.• - As Comissões de lançamento trabalharão diriamente

sem prejuizo do expediente da qrefeitura, percebendo em conjunto,

a quantia fixada na Lei Orçamentári� paI;a o exercício financeiro de
1939.

Art.• 5,. - Dos lançamentos, Qas Comissões caberá aos inter.essa

dos o direito de reclamar verbalmente ao Departamento de Fazenda,
dentro em 8 dias da data do recebimento do aviso e o de recorrer pOr

escrito ao Prefeito dentro em 10 dias, contados da solução dada pe
lo Departamento.

Art.• 6.• -- RevogaJl\-Se as disposições em contrário.

Palác.io da Prefeitura Municipal de CuritJIJa, Capital d9 oEstado
do Paraná, em 27 de setembro de 1jl38.

'.a) J. MOREIRA GAnCEZ

pre,feito Municipal

DECRETO N.o 92

O' PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL -DO ESTADO

DO PARANÁ, tendo em vista que a verba consignada no orçamento

vigente é insuficiente para atendeJ: ao pagam�nto 4as quotas de amor-

1
'I
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tização e juros do empréstimo PAVIMENTAÇAO contraído nos têrmos
da Lei n.• 24 de 24 de junho de 1936 e considerando que as prestações

Pag�s pelos proprietários ,beneficiados com as pavimentações já exe

cutadas não bastam para cobrir a despes� a que está obrigado o Mu

nicípio por fôrça do c�ntrato lavrado com a Caixa EconpmicaFede

ral em 10 ode julh� de 1936, e usando da autorização' expressa em ofí

cio do Exmo. Sr. Interventor Federal neste Estado, sob n.• 499 de 23

do corrente mês, na fórma das disposições legais em vigo,T,

D'EORETA:

Art.• único -- Fica aber.to um crédito suplementar de NOVECEN

TOS E ,SETE CONTOS E SESSENTA MIL RÉIS (907:060$UOO) á ve�

ba CREDITO PUBLICO cOn�ignada na alínea G, sub-consignação n.•

2, EMPRESTIMO PAVIMENTAÇAO-1936,do orçamento vi�ente,para

atender ao serviço da dívida cIo empréstimo de 10.000:000$000 feito na

conformida.4e do Decreto n.• 22 ,de 81 de julho de 1936, sendo .

496 :600$000 para \luotas de amortização e 410 :460$000 para os respe

ctivos juros; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 26 de setembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

,Prefeito Municipal

DECRETO N.o 93
I'

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, autorizado na {órma das disposiç,ões legais em vigor,

conforme ofício do Exm,o. SI;. Intl:�Ventor ,Federal Aeoste Estado, sob

li.• 503 de 29 do corrente mês,

I ,i

, I

d

DECRETA:

Art.• I .• - Fica aberto um crédito suplementar de VINTE CON

TOS DE RÉIS (20:000$000) á verba SERVJÇüS MUNIC\IPAIS, consig

nada n.a aJíne� J, n;. 16, sub-consignação 2, n.• 11g, FORRAGEM, do

flrçamento para o exercício vigente; revogadas as disposições em

contrário.

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

Paraná, em 29 de setembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

! I

II
'!
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lOE:CRETO N.° 94

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ, autorizado na fórma das disposições legais em vigor,
conforme ofício do Exmo. Sr. Interventor Federal neste Estado, sob
n." 503 de 29 do corrente mês,

DECRETA:

Art." L. - Fica aberto um crédito Guplementar de TRINTA CON
TOS DE RÉIS (30:000$000) á verba SERVIÇOS MUNICIPAIS, consigo
nada na alínea J, n." 16, sub-consignação 2, n." lIf, REPAROS DE

AUTOMóVEIS E CAMINHõES, do orçamento para o exercício vigen
te; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do
Paraná, em 29 de setembro de 1938.

(á) J� MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

D'ECRElfO N.o 95

I' O PREFEITO MUNICIPAL D'E CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ, em observancia ao Decreto Esta.dual n." 7517 de 8 do
corrente,

DECRETA:

1,
I

Arto L. - Ficam desmembrados dos serviços do �unicípio, o
Corpo de Bombeiros e Museu Paranaense, a contar de L. do mês em
curso.

Art.• 2.• - Em consequencia do alrtigo primeiro, ficam automa.
ticamente exonerados do quadro da Prefeitura o Conservador e ti
Porteiro do Museu.

Palácio da Prefeitura Municipál de Curitiba, Capital do Estado do
Paraná, em 11 de outubro de 1938.

(;a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 96

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, OAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ, tendo em vista o pedido de isenção de impostos formu-

I
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lado pela Sociedade Anónima. "Fiação e'Tecelagem Santana", de São

Paulo, que pretende explor3ll' em Curitiba, com um capital aproxi.

mado de quatro mil contos de, ré�s, a fiação e tecelagem do linho pa

ranaense; e cotlsiderando que o estabelecimento dessa indústria, no

va no Município, virá certamente contribpir para o progresso da Cl

dade; considerando que aos Poderes P4,blicos cabe estimular a ini

ciativa paJ;"ticular,; e usando da autorização expressa em ofício do

Exmo. Sr. Interventor Federal neste Estado, sob n.• 538 de 14 do

corrente mês, na fórma das disposições legais em vigor,

D'ECRETA:

Art.• L" - Ficam isentas de todos os impostos municipais, pelo

prazo va,iáyel de cinco a dez anos, na base do capital invertido, as

sociedades oI! f,irmas que instalarem no Município fábricas de fia

ção e tecelagem com aproveitamento do linho paranaense.

Art.• 2." - No contrato a ser lavrado serão estipuladas as cláu

sulas que deverão reger os favore� concedidos.

Art.• 3." - Revogam-se as disposições em contrário,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 31 de outubro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

�.:=

DECRETO N.o 97

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO P�RANÁ, autorizado na fórma das disPo,sic;ões legais em vigor,

conforme ofício do Exmo. Sr. Interventor Federal neste Estado, sob

n.• 580 de 7 do corrente mês,

DECRETA:

Art.• único - Fica aberto um crédito suplementar de DUZENTOS

CONTOS DE RÉIS (200 :000$000) á verba OBRAS PúBLICAS, consigo

nada na alínea F, n." 12, do orçamento para o exercício vigente; re.

vogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 8 de novembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 98

o PREFEITO MUNICIPAL DE éURITIRA, C:APITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo á solicitação constante do ofício d,o 'Exmo.
SI'o Chefí' de Polícia do Estado sob n." 4.185 de 19 de outubro último,

. no sentido de ser çassada no interesse da moral pública a licença

concedida á Srao Anastácia Ziclonka, estabeleci�a com botequim á
tua Pedro Ivo, nesta Cidade, I

I

I

I'
DECRETA:

Art." único - É cassado e fica de nenhum efeito, nos têrmos do

art." 130, n." 3, do Código de Posturas, o alvará de licença' para bo

tequim, eXlJedido em 22 de junho do corrente ano, em favór da Sra.

Anastácia Ziclorika; revogadas as disposiç'ões em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal' de Curitiba, Capital do Estado do
Paraná, em 8 de novembro de 1938.

,

I I

I

(a) J. MOREIRA GARCEZ,

Prefeito Municipal

D:E'CRETO N.o 99

J PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, considerando que é de meritória significação patrió
tica a ereção, nesta Capital, de um, monumento que perpetuará a me

mória dos grandes idealistas fundadores da República Brasileira; e
reconhecendo que é dever indeclinável do Poder Público apoiar as

re::.lizações que incentivem o culto ás gloriósas tradições da nacio
nalidade; usando da autojri:iação expressa em ofício do Exmo. Sr. In
terventor Federal neste Estado sob n." 810 de 8 do corrente, na fór
ma das disposições legais em vigor,

DECRETA:

Art." único - Fica aberto um crédito extraordinário de QUINZE
CONTOS DE RÉIS (15:000$000) destinado a auxiliar a ereção d!! um
monumento á Republica, nesta Capital; }revogadas as disposições em
contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do
Paraná, em 9 de novembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

I
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DECRE1to N.o 100

� li ..

a PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, C:APITALDO ESTADO

DO PARANÁ, por conveniência do se'rviço, resolve desmembrar do

Depar.tamento de 'Cultura a Biblioteca pública, que fica incorporada

com o mesmo pessoal e atribuições atuais, á Secreta.ria da Prefeitu

ra; revogadas as disposições' em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 30 de novembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

� ,,.{

I':
DE,CR£lTO N.o 101

O 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO �ARANÁ, tendo em vista que na lei orçamentária vigente não

existe verba para atender ao pagalllento a que se refere a solicitação

do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito dos Feitos da Fazenda desta Co

marca contida em ofício de 30 de novembro último, e usando da au

torização do Exmo. Sr. Intervc�tor Federal neste Estado, expressa

em comunicação sob n." 666 de hoje datada na fórma das disposi

ções legaJs em vigor,

DECRETA:

iOI

Art." único � Fica aberto tim crédito extraordinário de SEIS

CONTOS DE REIS (6:000$000) destinado a atender á restituição a que

tem direito o Sr. Francisco de Sousa Neto em virtude de sentença

passada em julgado na ação executiva proposta pelo Município em

dezembro de 1928; reYogadas as disposições em contrá��o.

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

Paraná, em 16 de dezembro de 1938.

�, II ri'

(a) J. MoREIRA GARCEZ

Prefeito Municillal

I

1

I
D'ECRETO N.o 162

"', ri.
QUADRO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL D'E CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe conferem as Leis em vi

gor e de acôrdo com a autorização- -do Exmo.�. Interventor Fede

ral, nos têrmos do ofício n." 696 de hoje datado, '

I

I

1-
I

Ar
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DECRETA:

Art.' 1.' - Os serviços do Município, a partir de 1.' de janeiro

de 1939, ficam distribuidos 'nos Departamentos e cargoS constantes
do seguinte quadro:

GABINETE DO PREF�ITO

I I.
Oficial de Gabinete .........•..•••.•.••...• , .• ,

1 - Auxiliar de Gabinete ' ...••..•......•.•••....•••.

SECRETARIA DA PREFEITURA

1 - Secretario (Art.' 4.') ••..•.. '.• , .•....•.•••....••

1 - Chefe.de-Secção ....•...•..•...•..••••.•••••••••

1 - 2.° Escriturário •..••.••......•....•••...•....••

1 - 2.° Datilógrafo ...•..•.•....•.....•••...••....••

1 - 3.° Escriturário (adido) .

1 - Contínuo .............•••..•.....••••.•.•••••••

1 - Servente .....................•.....•.••.....•..

Portaria e Arquivo

3 - 2."s Escriturários a 7:200$$QOO ...••••..........•

1 - Porteiro ....•.•....•.....•....•..••••..•.••.•.

1 - Servente ••...•..........•.......•••..••.....•.

1 - Guard,ião .••............••..•..•....•.••...•...

AG�NCIA DE ESTATíSTICA

1 - Agente ...•.........•......•.....•.....•••••••.

1 -- 2.° Datilógrafo (adido) .

1 - Servente ...........•..•........ 0, ••••••••••••••

DEPARTMIENTO JURfDICO

1 - Diretor Geral (Art. 4.°) .

1 - Diretor (adido) ' .•........•......•..•••...•

1 - 3.' Escriturário , ....•............•.....•

1 - 2.° Datilógrafo ; .....•..•.••.••..••..•......•

1 - Contínuo . " ....•..••........... , ...•.....•...•

Divida Atíva

I
I

.1 - 2.° Escriturário

1 - :}.o Escriturário
. .. ,: ".

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

8:400$000

4:200$000

14:400$000

9:600'000

7:200$00U

5:040$IU00

5:040$000

4:200$000

3:360$000

21:600$080

5:040$000

3:360$000

2:400$000

7:200$000

5:040$000

2:400$000

18:000S000

14:400$000

5:040$000

5:040$000

4:200$000

7:200$000

5:040$000

\.
l
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DEPARTAMENTO D':E ENGENHARIA

1 - Diretor Geral (Art.' 4.°) •.••••.•••...••••.•.•..

1 - 1.0 Escriturário ...•.....•••.•..•....•...••••••.

1 - 1.0 Datilógrafo .........•....•...••.•••••••.••••

1 - Telefonista ..•....•••.•..... , .••••••.•...' .....

1 - Motorista ... , .... '... -..••••.••...• , •.••..••••.•

1 - Contínuo .....•........•.••• , .•..•..••..•.•.••

'" -.' Diretoria de Obras e Viação

1 - Engenheiro Diretor .............•.............

1. - Assistente ...........................••.•...•.

1 -, 1.0 Escriturári'; ............•... '.....••••...•••
1 - 2.° Datilógrafo ...............•.. :••.••......•..
1 � Contínuo (adido) : .: ... , .•....•••.••.••..•••..

Divisão de Viação, Saneamento e Limpeza publica

1 - Engenheiro Chefe ..............••.....•.......•

.1 - Engenheiro Sub-Chefe .•....•..•...•..........•

1- 'Engenheiro ...........•.••..•... ' .••.......•.•

Secção de Limpeza Pública

2 - Feitores a 7 :200$000 .....•.•....•.•......•.•...•

1 - Auxilialr .........•...•.....•.....•••.•.••...•.

\

Secção de Iluminação

1 ,- Chefe-de-Secção. . .......••.......•••.••..•.•...

1 - L? Escriturário .......•...•.....••........•...
, - .

1 - ,Fiscal ' ....................••...••••.....•....

3 - Guarda-Lillh�s � 3:360$000 .

't'J

Secção de Obras Públicas e Pavimentação

.'

1 - Topógrafo Chefe ........•....•.•..........•.•

1 - 2.° Topógrafo ...............•... , ••.••.•......

1 - 1.0 Desenhista ........•.•...•.••••.•...•..••.•

1 - Feitor Geral , •.. '.' •....•..•....••..

3 "-1."s Feitores a 7:200$000 ..........•.••••..•.•...

1 - 2/ J;í'�itor , .

"

.�

�

18:000$000

8:400$0011

6:000$000

5:040$000

5:040$000

4:200'000

18:000$000

14:400$000

8:400$000

5:040$000

4:200$000

16:200$000

14:400$000

12:000$000

14:400$000

6:000$000

9:600$000

8:400$000

5:040$000

10:080$000

10:800$000

8:400$000

7:200$000

8:400$000

21:600$000

6:000$000
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1 - 1.• MecanicQ

1 - 2.• Mecanico
" .,. " " " " " " ,� " ',,, " ,,'. , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

"" •••• " •••••••••••••••••••••••• o"

Diretoria de Edjficações e Çultura

.I:
1 - Engenheiro Diretor ...............••..........
1 - 2.• Escritqrário " " .. " " .
l-Contínuo .................•...................

Divisão de ,Edificações

1 - Engenheiro Chefe ..............••.............
2 - 1..s Topógrafos a 9:600$000 .
1 - Chefe.de-Secção ................••.............
1 - 2•• Escriturário ................••.............
1 - Fiscal ...........................••............
1 - Contínuo " .

Divisão de Cadastro

1 - En�enheiro Chefe ...............••.............
1 - Cartógrafo .
1 - 2.• Topógrafo .....................•••..........
1 - 1.. Escriturário ...................••...........
2 -2.•s 'Escriturários a 7:200$000,..•••.•..•..•.••••.•.
1 - 3.• ,Escriturário ...................•............
1 - 2.. Desenhista .
2 - Praticantes a 3:600$0'00 ..

Bibliotéca Pública

1 - Bibliotecario .
1 - 4ul'i1iar ........................••............
1 - -Porteiro .................................•....

Escola R*al

1 - Professor Agronomo , .

DEPi\�TAMENTO DE FAZENDA

1 - Diretor Geral (Art. 4••) •••.•.•..••••••.••••••••
1 - Chefe-de-Secção '.' .. '" ', , , ".
.1 . ..,.- .1 •• Datilós-rafo o •• o •••••••••••• o ••• " •• ,. o ••••••••

- --- ..... _--- --

7:200$000

5:040$000

18:000$000

7:200$000

4:200$000

16:200$000

19:200$000

9:600$000

7:200$000

5:040$000

4:200$000

16:200$000

8:400$000

8:400$000

8:400$000

14:400$000

5:040$000

5:040$000

7:200$000

7:200$000

5:040$000

2:520$000

9:000$000

18:000$000

9:600$000

6:000$000
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1 - 4.. Escriturário . o •••••••••• o ••••••• ',0 ••••• ' ••••••

1 - Contínuo ..............•......•..•••..........

Diretoria de .Contabilidade e Tesou.ro

.. �;

1 -Diretor ..........................•.•.....' ..•.•..

1 - Contador .............•......... o ••••••••••••••

1 - Sub-Sontador .... o ••••• o ••••••••••••••••••••••

1 - 2.• Datilógrafo . o., •••••••••••••• , ••••••••••.•••

f - Servente ..•..• o •••••••••• o ••••••••••••••••••••

Secção de Receita

1 - Chefe-de-Secção o •••••••••••••••••••• o •••

4 - 4.•s Escriturários a 4:200$000 ......••......•..•..

1 - Auxiliar o ••••••••••••••••••

1 - Praticante .,. o ••••• o •••••••• o ••••••••••••••••••

Tesouraria

1: - Tesoureiro o ••••••••••••••••••••••••••••

1 - Fiél .. o ••••••• : ••••••••••• , •••••••••••••••••••

Pagadoria

1 - Chefe-de-Seção

'I - 1.. Escriturário

•••• 0.0 ••• 0.0 •••••••••••••••••••

..... "" " .

Inspetoria de Rendas e Fiscalização

-10. I 'r-

1 - Inspetor .......................••.............

2 - 2••s E�criturários a 7:200$000 .. o • o ••• o ., ••••••••

1 - Contínuo .' .

4 - Fiscais-Gerais a 12 :000$000 ....•......... o ••••••

2 - 1."s Fiscais a 9 :600$000 ..

24 - Guardas-Fiscais a 5 :040$000 .

'1 - Guarda-Auxiliar o •••••••••••••••

1 - Contínuo ... o •••••• o •••••••• o o ••••••••••••••••

Aferição de Pesos e Medidas

..(. ,"-

1 - ME\l'idor o ••• o •• , •••••• o •••••••••••••••••

1 ---"-2•• Escriturário ...............••..•••.•...••....

SI
I

4:200$000

4:200$000

1,8:000$000

10:800$000

7:200$000

5:040$000

3:360$000

9:600$000

16:800$000

3:000$000

2:400$000

13:200$000

8:400$000

9:600$000

8:400$000

14:400$000

14:400$000

4:200$000

48:000$000

19:200'$000

120 :960$000

3:600$000

4:200$000

8:400$000

7:200$000

".1
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Matadouro Municipal

1 - Administrador ....................•...... , .....

3 - 3 Médicos-Veterinarios a 9 :600$000 ••....... o •••

1 - 3.• Escriturário ....................••...........

1 - Guarda-Sanitario ..... o ••••••••••••••••••••••••

Deposito de Inflamaveis

1 - Administradol1

1 - 3.. Esclriturário

Cemitério Municipal

1 - Alj'ministrador _ ,. o

2 - Guardiões a 4':200$000 ........•....•••.••.. o •••••

Cemitério da Agua-Verde

1 - Administrador ••••••••• !.o ••••••••••••••••••••••

Usina de Leite

1 - Administrador .. o' ••••••••••••••• , ••••••••••••••

1 - Almoxarife ...................................•

Inspetoria Sanitária

1 - Inspetor Médico o' •••••••••••••

1 - Médico-Veterinario Auxiliar .

1 - 2.• Escriturário o •••••• ,., •••••••

4 - Guardas-Sanitarios a 4 :20tl$000 ...••......•..•...

'I- - Auxiliar

ALMOXARIFADO GERAL

1 -' Almoxarife .qeral .

1 - 4.. Escriturário .................•.•••.....•... '..
1 P . ..- rahcante ..... o ••••••••••••••••••••••••••••••

1 - Continu,? .... :. I ••••••• ! •••••••••••••••••••••••••

AGeNCIA EM TAMANDARÉ

1 - Agênte Municipal ................•............

1 - Auxiliar .........................•••••... o •••••

. 1 -Servente. • ...• : •.•• ,',: I : ; • I •••••••••••••••••••

lU

AGeNCIA EM COLOMBO

12:000$000

19:200$000

5:040$000

4:200$000

6:0OG$OOO

4:200$000

2:160$000

1 - Agênte Municipal o •••••••

1 - Auxiliar ' o •••••

1 - Servente ' .......••..........

..

A;rt.• 2.• - Ficam extintos, para todos os efeitos, os cargos espe

cificados no Decreto n.• 34 de 4 de março do corrente ano e não re

produzidos no artigo aptedor.

Art•• 3.• - Continuam em pleno vigor as Idisposições do art." 2."

do referido Decreto n.• 34.

Art.• 4.• - Os cargos de Diretor Geral de Departamento, de Se.

cretario e o de Oficial de Gabinete são de confiança imediata do Pre

feito, e assim só serão exercidos em comissão.

� I •• _ O c'argo de Diretor Geral poderá ser exercido em cará.

ter transitorio. por funcionario do quadro, sem prejuizo da respe

tiva função efectiva, com vencimentos iguais' ao de Diretor de Dire

toria.

� 2.• - No caso do Diretor Geral não pertencer ao quadro do

funcionalismo Municipal, o seu vencimento será igual ao de Diretor

de D'retoria mais a gratificação de 300$000 mensais para representa

ção, exceto quando perceber porcentagem sobre a arrecadação.

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

8:400$000

5:040$000

7:200$000

8:400$000

5:040$000

12:000q;000

6:000$000

I

9:600$000

8:400$000

7:200$090

16:800$000

3:000$000

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, .Capital do Estado

do Paraná. em 27 de dezembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

DECJt,ETO N.o 103

t
r
I
�
,

,

12:000$000

4:200$000

3:600$000

4:200$000

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA.

DO DO PARANA', usando das aíribuições que lhe comerem as leis

em vigôr e de acôrdo com a autorização do Exmo. Snr. Interventor

Federal, nos têrmos do ofício sob n .• 701 de hoje datado,

DEORETA:

6:000$000

4:200$000

2:160$000

Art. único - A taxa! de cálçámento referente a revestiment03

com material betuminoso de procedência nacional é de Rs. 8$000 (oi-

�
I
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to mil réis) por metro linear ;- a,no; revogadas as disposições em
contrário.

Palácio da Prefeiturw Municipal de CUritiba, ,Capital do Esta'do
do Paraná, em 28 de dezembro d� 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 104

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL no ESTA

DO DO PARANA, usando das atribuições que lhe são conferidas nos
têrmos das Leis em vigor e de -a'côrdo Com a aprovação do Exmo.
Snr. Interventor Federal nêste Estado, expresSa em Oficio n.' 707
de hoje datado

D'EORETA:,

Art. 1.' --. A ,Receita do, Municipio de Curitiba, para0 eXércicio.
de 1939 é orçada em Rs. 6.855 :600$000 (Seis mil oitocentos e cin
coenta e cinco contos e seiscentos mil réis) e será constituida. com
o produto arreca�dado sob as seguintes rubricas:

I - RENDA OR:r>IN�RIA

A - Renda dos Tributos

a) - Impostos

l-Imposto Predial .. " 1.350:000$000

2-lmposto de Licença

(Alvará e 'C'ontinuação) 500:000$000
3-Imposto de Industrias e

Profissões .. .. .. " 1.000 :000$000
4-lmposto sobre diver-

sões Públicas .. .. " 260 :000$000

á-Imposto sobre Veicu-

los.. .. .. .. .. .... '180 :000$000
6-Impo.sto sobre frentes

não edificadas e outras 150:000$000

7-lmposto sobr,e gado.

a:batido fóra do Mata-

I douro.. .. " .. .. .. 80:000$000
I 8-lmposto Suburbano .. 100 :000$000
I 9-Imposto de Publicida-

l .... ��:: .:.::.::.::.::.. 30"'0010003.6'0'0001000

I
,I
,

� I�

.... IIf

�

;. I ....

•• I .'
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b) - Taxas e �molument()s

10-Matrieula de animais 15 :000$000

ll-Mar<.iação de Veículos 120 :000$000

12-Taxa de Limpeza. Par-

ticular .. .. .. .. .. 230:000$000

t3-Taxa de .Calç3'IDento _. . 180:000$000

14-Taxa de Aferição de Pe

sos e Medidas., ..' ..

15-Taxa. de Expediente .,

16--Taxa de Exame e Hi

gienização do Leite ..

17-Taxa creada pelo De

creto Lei n.' 23 de 26-

2.38 ,

18-Emolumentos em geral

40:000$000

20:000$000

25:000$000

140 :000$000

240:000$000 1.010:000$000 4.660:000$000

B - Rendas IndustrÍ;�is •

19-Matadouro .. .. ..

20-Usina de Leite ..

21-Serviços Telefonicos

C - Rendas Patrimoniais

22-Deposito de Inflamá-

veis .

28-Cemitérios.. .. ..

24-Diversos Imóveis ..

25-Laudemios .. .. ..

26-Foros .. .. .. ..

27-Venda de terrenos

28-Goncessões para Insta-

lação de Bomb� de

Gazolina.. .. .. .. ..

D) - Rendas Diversas

29-Quóta de Fiscalização

de 'Contrátos .. .. ..

30-Vendas de Placas.. ..

31--Qnóta para Fiscaliz�.

ção especial do consu

mo de energia elétrica

32-Divida Ativa .. " ...•

S�!):ooo$OOO

36:000$000

65:000$000 621:000$000

165:000$000

60:000$000

15 :(I'onsWÓ'

120 :000$000

40:000$000

30:000$000

160:000$000 590:000$000

28:000$000

20:000$000

6:600$000

350:000$000 404:600$000

6.275:600$000
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11 - RENDA EXTRAORDlNARIA

33-Multlas sobre Impostos

34-Multas por Infrações ..

35-Eventual .. .. .. .. ..

40:000$000

10:000$000

20:000$000 70:000$000

III - RENDA COM APLICAÇÃO FEPECIAL

I
I

I ;

j I
! I
! I

; I
! I

36--Contribuições Especiais

de Calçamentos, de a.

côrdo com a Lei n•• 725

de 1928 •. •. .. .. .•

37-Quóta sobre gado aba

tido, destinada á San

ta Casa de Misericor

dia (Lei n•• 8 de 1900)

3S-Contribuição de Melho

ria (Calçamento, Lei

n.• 24 de 1936 ...... 400:000$000 510:000$000

50:000$000

60:000$000

Total da Receita 6.855:600$000

Art. 2 .• - A de�pesa a que se refere o presente orçamento é

estimada em Rs. 9.350:450$000 (Nove mil trezentos e cincoenta con
tos, quatrocentos e 'cincoenta mil réis), distribuida nas seguinte.s
verbas:

A - GOVERNO MUN�ÇIPAL

Verba 1 -

Prefeito Municipal

SulJ.consignação n•• 1

Subsidio do Prefeito

Sub.consignação n•• 2

Representação do Prefei.

to .. .. .. .. .. .. ..

24:000$000

12:000$000 36:000$000

B - FUNCIONALISMO MUNICIPAL

Verba 2 -

Gabinete do Prefeito

l

� I�

� !dM"�

I

I
f

�

... r

�.. I �

J

r

l-Oficial de Gabinete ..

1-A,uxmaT de Gabinjete ..

Verba 3 -

Secretaria da Prefeitura

Sub-consignação n.• 1

Secretaria

l--Secretario .

l-Chefe de Secção

1_2.. Escriturário.. ..

1.,.-2.• Datilógrafo .. ..

1_3.. Escriturário (adido)

f-Contínuo ..

l-Servente.. •• •. ..

Sub-consignação n.• 2

Pessoal, P<'rtaria e Arqui

vo

3-2 .. os Escriturários a ..

7 :200$000 ..

l-Porteiro ..

l-Servente ..

1-GuaTdião ..

Verba 4-

Agência de Estatística

l-Agente.. .. .. .. .. ..

1-2•• Datilógrafo (adido)

l--Servente .. .. .. .. ..

Verba 5

DepartameIlto Jurídico

Sub.consignação n.• 1

l-Diretor Geral ..

l-Diretor (adido) ..

1-3.. Escriturário ..

1_2.• Datilógrafo ..

1--Contínuo.. .. ..

Sub-consignação n.• 2

Divida Ativa

1_2.• Escriturário ..

1_3.• Escriturário ..

115

8:400$0000

4:200$000

14:400$000

9:600$000

7:200$000

5:040$000

5:040$000 •

4:200$000

3:360$000

21:600$000

5:040$000

3:360$000

2:400$000

7:200$000

5:040$000

2:400$000

18:000$000

14:400$000

5:040$000

5:040$000

4:200$000

7:200$000

5:040$000

li
I
I

I

I.

12:600$000

48:840$000

32:400$000

14:640$000

46:680$000

12:240$000



ri
116

Verba 6 -

Departa'mento d� Engenharia

Sub.consignação n.O 1

l-Diretor Geral.. .. ..

Representa.ção (quando

não fôr funcionario do

quadro) .. .. ..

1-1•• Escriturário ..

1-1•• Datilógrafo

l-Telefonista

l-Motorista ..

l-Contínuo ..

Sub-consignação n•• 2

Diretoria de Obras e Via:ção

l-Engenheiro Diretor

l-Assistente ..

1-1.• Escriturário ..

1-2 .• Datilógrafo ..

l-Contínuo (adido)

Sub.consignação n•• 3

Divisão de Viação e Sa.

neamento e Limpeza

Pública

l-EngenheirOlChefe.

l-Engenheiro Sub.Chefe

l-Engenheiro .. .. .. ..

Sub.consignação n.• 4

Secção de Limpeza PÚ

blica

2-Feitores a 7 :200$000

l-Auxiliar .. .. .. ..

18:000$000

3;600$000

8:400$000 •

6:000$000

5:040$000

5:040$000

4:200$000

18:000$000

14:400$000

'8:400$000

5:040$000

4:200$000

16:200$000

14:400$000

12:000$000

14:400$000

6:000$000

�.

_' I r;

'" ibrf;

50:280$000

.�.

50:040$000

IQ

42:600$000 .,.. r

.� r<l�

20:400$000 I

r

Sub-consignação n•• 5

Secção de Iluminação

l-Chefe de Secção ..

1-1.. Escriturário.. ..

l-Fisca'l .. .. .. .. ..

3-Guarda-Linhas a .

3:360$000 ......•.

Sub-consignação n•• 6

Secção de Obras Públicas

e Pavimentação

l-Topógrafo .Chefe ..

1-2•• Topógrafo.. •. ..

1-1.. Desenhistll. .. ..

l-Feitor Geral .. .. ..

3-1.os Feitores a 7 :200$000

1-2.• Feitor .

1-1.. Mecanico .. .

1-2.• Mecanico ....

Sub.consignação n•• 7

Diretoria de Edificações

e Cultura

l-Engenheiro Diretor ..

1-2.• Escriturário ..

l-Contínuo .. .. ..

Sub-consignação n•• 8

Divisão de Edificações

l-Engenhe�ro ,Chefe .

2-l.os Topógrafos a .

9:600$000 ... , ..

l-cliefe de Secção.

1-2.• Escriturário ..

l-Fiscal ..

l-Contínuo .. .. •.

Sub.consignação n•• 9

Divisão de Cadastro

l-Engenheiro Chefe ..

l-Cartógrafo .. •.

1-1.. Escriturário.. ..

1-2.. Topógrafo .. ..

2-2.os Escriturários a ••.•

117

9:600$000

8:400$000

5:040$000

10:080$000

10:800$000

8:400$000

7:200$000

8:400$000

21:600$000

6:000$000

7:200$000

5:040$000

18:000$000

7:200$000

4:200$000

16:200$000

19:200$000

9:600$000

7:200$000

5:040$000

4:200$000

16:200$000

8:400$000

8:400$000

8:400$000

33:120$000

74;:640$000

29:400$000

61:440$000

1,

�
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7 :200$000 .. .. .. .... 14:400$00(1
l-Fiél.. •• •• .. •• •• •• 8:400$000

1_3.• Escriturário .. .. . . 5:040$00L
Quebra de Caixa .. .. 600$000 22:200$000

1-2.. Desenhista .. . . . . 5:040$000

2-Praticantes a 13:600$000 7:200$000 73 :080$.000
Sub.consignação n,. 5

.: .1'\
P!lgadoria,

Sub-consigna'ção n•• 10
l�Chefe de Secção.. .. .. 9:600$000

Bibliotéca Pública
l_I.. Escriturário .. .. .. 8:400$000 18:000$000

l-Bibliotecário .. . . .. 7:200$000

l-Auxiliar .. . . . . .. . . 5:040$000 .. "b;.. Sub-consigna'ção n•• 6

l-Porteiro
. . . . . . . . .. 2:520$000 14:760$000 Inspetoria de Rendas

e Fiscalização

Sub"consignação n.• 11 l-Inspetor •• .... .. .. 14:400$000

Escola Rural 2-2.os Escriturários a '"

I--Professor Agronomo . . 9:000$000 7 :200$000 .. .. .. .. .. 14:400$000

Verba 7 - l-Contínuo .• •• .• .. .. 4:200$000

'Departamento de Fazenda i-Fiscais Gerais a ......

Sub-consignação n.O 1 12:000$000 .. .. . . .. 48:000$000

l-Diretor Geral �8:000$000
,

2-1.os Fiscais a 9 :600$000 19:200$000.. .. . .

,

(Representação quando 24-Guardas.Fiscais a: ...

não fôr f,uncionário do 5:040$000. . . . . .. .. 120 :960$000

quadro) " •. .. .. .. .. 3:600$000 IÓ, 1-Guarda-Auxiliar.
"

.. 3:600$000

l--<Chefe de Secção.. .. .. 9:600$000 l-Contínuo ., .. .• .... 4:200$000 228 :960$000

l_I.• Datilógra:fo ..
.. . . 6:000$000

�

1--4.• Escriturário ..
. . .. 4:200$000 Sub.consignação n.• 7

1--Contínuo .. . . ...... 4:200$000 45:600$000 Merição de Pesos e

Sub.consigna,ção n•• 2 Medidas

Diretoria de Contabili- l-Meridor. . . . . . .

'" . 8:400$000

dade e Tesouro 1_2.. Escriturário .. .. . . 7:200$000 15:600$000

l-Diretor .. .. .. .. . . 18:000$000

l-Contador ...... " .. 10 :,800S000 Sub.consignação n.• 8

l--Sub-iContaldor . . .. .. 7:200$000 Matadouro Municipal

1_2.• Datilógrafo ..
. . .. 5:040$000 'I) l-Administrador .. . . . . 12:000$000

l--Servente .. . . . . . . .. 3:360$000 44:400$000 2-Médicos Veterinários a:

Sub-consignação n.• 3 r r

9 :600$000 .. .. .. . . . . 19:200$000

Secção de Receita
1__3.• Escriturário ..

. . .. 5:040$000

1--Chefe de Secção.. .. .. 9:600$000
1-Guarda Sanitário . . .. 4:200$000 40:440$000

4.- 4.os Escriturários a .. "
4 :200$1I00 .. .. .. .. .. 16:800$000 ; (-

Sub.consignação n•• 9

l-Auxilia'l'
. . .. . . . . .. 3:000$000 Deposito de Inflama.

l-Praticante .. .. .. .. .. 2:400$000 31:800$000 veis

I l-Administrador .• 8:400$000
.0.::

Sub-consignação n.• 4 .. ..

Tesouraria
1 1_3•• Escriturário .. •. .. 5:040$000 13:440$000

l-Tesoureiro •. .. . . .. 13:200$000

J
'I
I:

i
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Sub.consignação n." 10 Verba' 11 -

IC�mitér�o Municipal Adicionais

l-Administrador .. .. . . 7:200$000 Para atender ao pagamento

2-Guardiões ª 4 :200$000 .. 8:400$000 15:600$000 I de gratificações adicio.

.. .. nais de acôrdo com oRe•

Sub.consignação n." 11 gulamento Geral c: Decre.

Cemitério dQ: Agua to n." 16 de 1936 .. .• .. 62:532$000

Verde ! Verba: 12 -

l-Administrador .. .. .. 5:040$000 -;.. �':7 Previdência Munici.

Sub.consignação n." 12 paI

Usina de Leite
!

a) - Aposentadorias

l-Administrador .. . . . . 12:000$000 Para atender ao pagamento

l-AlmoxaTife .. .. . . . . 6:000,$000 18:000$000 de inativos .. ., .. .. .. 161 :772$000

-- .h) - Pensões

Sub-consignação n." 13

I
a D." Herminia Seeling .. 1:680$000

Ip.spetoria Sanitária a D." Maria Augusta de

l-Inspetor Médico.. .. .. 9:600$000 1 Souza.. .. .. .. .. .. .. 1:200$000

l-Médico Veterinário Au. a D." Francisca Viana .. . . 1:200$000

xiliar .. .. .. . . . . 8:400$000 a D." Hercilia' Peplowski .. 1:200$000 5:280$000 :167 :052$000

1_2." Escriturário ..
.. .. 7:200$000

4-Guardas Sanitários a�

1
Verha 13 -

4 :200$000 .. .. .. .. .. 16:800�000 Assistencia Social

l-Auxiliar .. .. .. .. . . 3:000$000 45:000$000 Sub-consignação n." 1

Assistência

Verba 8 -

'I
Hospicio N. S. da Luz .. 60:000$000

Almoxarifado Geral Asilo São Luiz .. .. . . . . 24:000$000

1-Almo'xarife Geral .. .. 12:000$000 Soe. Socorro aos Necessi-

1-4." Escriturário. .. .. 4:200$000 tados.. .. .. .. .. .. .. 20:000$000

l-Praticante .. ........ a:600$000

II
8. Casa de Misericordia .. 12:000$000

l-Continuo .. .. .. . . .. 4:200$000 24:000$000 AsiloCajurú .. .. .. .. .. 6:000$000

Albergue Noturno .. . . . . 10:000$000

Verba n." 9 - Soe. Benef. dos Servidores

Agência de Tamandaré do Município .. . . . . .. 16:000$000 148 :000$000

1-Agênte Municipal .. ..
,

6:000$000

l-Auxiliar .. .. 4:200$000
I

Sub-consignação n." 2
.. ....

,�

"r

1--Servente .. 2:160$000 12:360$000
,,'

Amparo á Maternidade e.. .. . . . .

á Infancia

Verba 10 -

� �i:>:
Hospital de .crianças .. .. 24:000$000

Agência de Colombo . Escola Maternal da -Socie.

1.-Agênt� Municipal .. .. 6:000$000
II

dade Socorro aos Neces.

l-Auxiliar .. . . . . .. .. 4:200$000

lr
sitados .. .. ., ...... 16:000$000

1--8ervente .. .. .. 2:160$000 12:360$000 1.218:960$000 Maternidade Dr. Vitor do
. . . .

i
Amaral .. . . . . . . . . . . 12:000$000 52:000$000

1.254:960$000



Sub-consignação n.O 3

Auxilios á Santa Casa de

Misericordia

(Lei n.O 8 de 1900) •• •• .•

122

11

r b) - Reparo de automo

veis e caminhões

c) - Forragem.. .. .. ..

60:000$00Q 260:000$000

II - Diretoria

a) - Bibliotéca .. ..

b) - Escola Rural.

(') - Cadastro .. .. .. ..

DEPARTAMENTO DE ENGENHAR�A

Verba 14 

Obras Publicas

Para a1ender a Obras PÚ

blicas em geral ..

Verba 15 

Iluminação Pública

Para atender a iluminação

pública .. .. .. .. .. ..

Verba: 16 

Serviços Municipais

Sub-consignação n.O 1

Diretoria de Obras e Via

ção

I - Pessoal Jornaleiro

a) - Umpes,a Pública .,

b) - Praças e Jardins "

c) - Estradas c Caminhos

d) - Pavimentação e Es-

tradas.. ., .. .. ..

e) - Motoristas .

f) - Conservação de cal-

çamento ., •. .. ..

g) - Oficinas ., .. .. ..

h) - Fisca'lização especial

de energia elétrica ..

300 :000$000

120 :000$000

100:000$000

100 :000$000

80:000$000

80:000$000

40:000$000

6:600$000

!':

123

..

30:000$000

30:000$000 260:000$000

de Edificações e Cultura

i12:000$000

6:000$000

5:000$000 23:000$000 2.770:800$000

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

800:000$000 Verba 17 -

Crédito Público

Sub-consig'nação n.O 1

Emissão Unificação e

Consolidação da Divida

a) - Amortização

L) - Juros .

800 :000$000

.�

I
'I

�ub-consigna�ão n.O 2

Emprestimo Pavimenta

ção de 1936

a) - Amortização ..

b) - Juros .. .. ..

826 :600$000

,I
I

�

Sub-consignação n." 3

Usina de Leite

:Emprestimo para: aquisição

da Usina, de Leite encam

pada de acôrdo com a

Lei n." 21 de 1936:

Capital ..

Juros ..

11 - Diretoria de Edificações e Cultura
....� r Sub-consignação n.• 4

Exercicios Findos

Compromissos não relacio

nados ,a'nteriores a 1939 ..

Verba 18 -

Serviços Industriais

e outros

Sub-consignação n.O 1

Pessoal Jornaleiro

a) - Matadouro Municipal

a) - Cadastro e outros

b) - Escola Rural.. ..

Sub-consignação n.• 2

Material

54:000$000

7:200$000 61:200$000
�!t �..

I - Diretoria de Obras e Viação

a) - 'Combustivel e Oleos 200:000$000

��.

332 :000$000

227:990$000 559:990$000

799:000$000

562:625$000 1.361:6�5$QOO
II

,

I
;

I

295:878$400

57 :939$600 353 :818$000

200 :000$000

P"'f"'
.'.�. " .. :

- .,

85:000$000



h) - Cemitérios .. .. .,

c) - Usina de Leite .. .,

d) - Comissão de Lança

mentos ..........

e) - Péga de animais. .,

f) - Locomoção a fiscais

Sub-consignação n." 2

Material

a) - Matadouro

Combustivel e outros ma-

teriais ...............•

b) - Usina de Leite

Combustivel e outros ma-

teriais .

c) - Placas .

Verba 19

Expediente

Sub-consignação n." 1

Secretaria

Publicação de atos oficiais

Sub-consignação n." 2

Almoxarifado Geral

Impressos, livros, etc.

Verba 20

Educação e Cultura

Sub-consignação n." 1

Subvenções

1) - Faculdade de Medici

na (Laboratorio) . o ••

2) - Faculdade ,de Direito

3) - Faculdade de Enge

nharia (Gabinete de

resistencia dos mate-

riais) .. o •••••••••••

4) - Escola AgrQnomica

do Paraná (Laborato-

rio) o ........ o ......

5) - Escola Superior de

Veterinária (Laborato-

rio) o ••••••••

6) - Instituto de Quimi-

124

36:000$000

45:000$000

22:000$000

�O:�OO$OOO

6:000$000

10:000$000

15:000$000

15:000$000

24:000$000

2:500$000

30:000$000

6:000$000

6:000$000

214:000$000

i

"

ca do Paraná (Labo.

ratorio) •.. : .•..•...

7) - Instituto de Musica

do Paraná .. Menssing"

8) - Escola de Pinturas

"Alfredo Andersen" .

9) - Escola Noturna da

Federação Espirita
,

...J::

Sub-consignação n." 2

Auxilios

Ao desenvolvimento da Ar-

te e da Cultura .

Sub-consignação n." 3

Edificações

Edificios destinados á ins-

tituições culturais .

Organização e manutenção

de 10 escolas, de acôrdo

com o Dec. n." 7779 de

de 2112[38 ..

40:000$000 2.729:433$000

20:000$00

40:000$000

.. ,

60:000$000

Verba 21

Manutenção de Pró

prios Municipais

a) - Seguros e conserva-

ção .

b) - Iluminação .

, ,

_1

Verba 22

Aquisições

Para pagamento do saldo

do custo da Chacara dos

Inglêses .

Verba 23

Diversas Despesas

Sub-consignação n." 1

Eventuais

Para atender ao pagamen

to de despesas eventuais

Sub-consignação n." 2

Asistencia aos Municípios

Contribuição de acôrdo com

-I' ,�

....
,'0

I -. ..... /
I

lt

"I
I

125

6:000$000

4:800$000

2:400$000

2:000$000

140:000$000

75:000$000

I

I

83:700$000

10:000$000

215 :000$000 308:700$000

.,

20:090$000

25:000$000 45:000$000

20:000$000

60:000$QOO



o Decreto Estadoal n••

5983 de 15112/37 .....•.•

Sub-consignação n•• 3

Junta de Alistamento Mili

tar

Gratificação ao Secretario

1 - Datilógrafo .

Verba 24

Porcentagem sobre a

Arrecadação da Divi.

da Ativa

Com esta verba .

Verba 25

Descontos sôbre Im

postos

'Para atender a descontos

sobre impostos pagos an

tecipadamente

Verba 26

Depósitos a Restituir

Para atender a restituição

de depositos .

Verba 27"

Restituição do Im.

posto de Licença

Para atender a restituição

do imposto de Licença

dos exercicios de 1936 e

1937 •...••..••.••..••.

Verba 28

Compromissos a Li

quidar

Sub-consignação n.• 1

Compromissos de exercicios

anteriores (credores di.

versos, apolices sortea-

das e juros) .

Sub-consignação n.• 2

a) - Despesa do exercicio

de 1938, em contas

processadas e não li

quidadas •....•...•

126

3:600$000

2:400$000

854 :887$OilO

36:500$000

1
127

.�.

b) - Liquidação do em

prestimo para paga

mento do pessoal nos

mêses de novembro

e dezembro . 252 :228�00 1.107 :115$0001l1.134 :113$000

I

.. r"
6:000$000 102:500$000

26:998$000

.,4 'lo

'.DOTAL . 9.350:450$000

.. ..JI ..
�l't.. 3.. - A arrecadação das tributações consignadas nas diver

sas rubricas orçamentarias será feita de acordo com a legislação e os

regulamentos em vigôr e demais instruções expedidas pelo Prefeito

Municipal. '

Art.. 4.° - As verbas destinadas a aquisição de materiais e a pa.

gamento do pessoal serão distribuidas por duodecimos, e qualquer ex

cesso que porventura se venha a verificar implicará na responsabili.

dade do Diretor Geral do respectivo Departamento.

Art.. 5" - A taxa creada pelo Dettreto Lei n" 23 de 26 de feve

reiro de 1938 será aplicada nos serviços de Limpeza da cidade.

Art.. 6.. - O exercicio financeiro começará a 1.. de janeiro de

1939 e terminará em 31 de dezembro, com um mês adicional para a

s'ua liquidação e encel'ramento.

Art.• 7" - Revógam-se as disposições em contrár�o.

12:000$000

60:000$000

23:360$000

�I
I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 29 de dezembro de 1938.

<a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

r

340:000$000
I

.�
O PREFEITO MUNIC'IPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO 'ESTADO

DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conforidas por Lei,

DECRETO N.o lOS

.-

DECRETA:

°'0

Art.. 1 .. - A área urbana do Distrito de Campo Comprido é cons

tituida pela faixa tendo para eixo a estrada geral, a partir do ponto

de tangência da curva situada 200 metros, da Igreja, aproximadamen

te, medidos na direção NW-SE, seguindo pela referida estrada, rumo

SE.NW, até o ponto mais elevado da mesma, no quilómetro 8, mais

ou menos e limitada lateralmente pelas linhas tiradas a 500 metros

para cada lado do referido eixo.

!

1,
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A área suburbana compreende a faixa tendo para limite o peri

metro formado por uma linha ti,ada pelo marc.o q�ilólJlet�ico 6, da

estrada geral, equidistante da face léste do quadro urbano, o corrego

existente proximo ao quilómetro 9 e duas linhas laterais equidistan

te um quilóJaetro para cada lado do eixo da mesma estrada, no tre

cho compreendido entre a linha que passa pelo quilómetro 6 e o refe.

rido corrego.

Art.o 2.° - A área urbana do Distrito de Santa Felicidade é uma

faixa limitada pelãs linhas tiradas a 500 metros para cada lado do ei

xo da estrada geral, no trecho compreendido entre o ve)"tice da cur

va existente a 495 metros da Igreja, medidos na direção NW-S.E e se

guindo pela mesma estrada n.a direção SE-NWaté o extremo do muro
do Cemitério, sendo () perimetro fechado pelas nO,rmais tiradas no!'!

dois extremos fixados, até encontrar as referidas linhas equidistantes

do eixo da estrada.

A área suburbana é li.mitada pelas linhas equidistantes um quiló.

metro para cada lado do eixo da estrada geral e o perimàro do qua
dro urbano fixado a 500 metros jlo mesmo eixo, sendo o limite na fa

ce SW determinado pela linha tirada do ponto onde existe um cru

zeiro na inserção da estrada nova com a antiga, acompanha todo o

perimetro ulrbano na aludida face a igual distancia do m�1!mo, até

terminar, prolongada em ambos os extremos, nas referidas linhas

equidistantes um quilómetro do eixo da estrada nova na face NR o

perimetro é fechado com uma linha tirada pelo cruzamento da estra.

da gelral com o caminho que vaí ao Juruquí, a igual distancia do limi

te do quadro urbano, nessa face, e prolongada nos dois extremos até

encontrar as duas linhas equidistantes um quilómetro do eixo da es

trada geral.

Art.o 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

�.

'l
.\

1

ATOS
�

DE

1l9�8'

11
I

Palácio da Prefeitura Muniçipl!l' 4e Curitiba,Capital do Estado do

Paraná. em 30 de dezembro de 1938.

I;a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal
�

..... L
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ATO N.o 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao reque

rido por João Batista Nunes, Contínuo do Departamento de Engenha

ria, e tendo �m vista! que o mesmo, na forma do decreto-lei federal

r,;o 24, de 29 de novembro de 1937, � 1.° do art 2, optou pelo rece

bimento dos proventos como praça reformada do Exrecito, resolve

exonerá.lo das funções que vinha exercendo nesta Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em lO de janeiro de

1938.

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

ATO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA resolve a'proveitar o

funcionário Moacir Vitor Potier, do extinto Departamento Sanitário

e de Assistência Social, para exercer as funções de Contínuo do De

partamento de Engen.haria, percebendo os vencimentos fixados em

lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 10 de janeiro de

1938.

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

!Arr,O N.. 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao que re

quereu o 1. ° Escriturário da Divisão do Cadastro do Departamento

dt, .cuÍtura, Odilon Viana de Araujo, e em face das respectivas infar-



I

,
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1
,

132

mações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o

a'rt. 26, do Decl'ieto Estadual n." 5893, de 15 de dezembro de 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 11 de janeiro de

1938.

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

ATO N. 4

I r
'I
[I

,1
i I

I

I 1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CU,RITIBA, atendendo ao que re

quereu o Praticante da Secretaria, da Prefeitura, José Teixeira 'da Silo

va. e em face das respectivas informações, resolve ,conceder.lhe trinta

dias de férias de acôrdr com o Decreto Estadual n." 5893.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 11 de janeiro de

1938.

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

ATO N. 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, dencôrdo com os De

cretos n.os 9 e 10, .de ontem datados, resolve aproveitar, promover, elas.

I;ificar, conservar, contratar e. comissionar os funcionários da Pre.

feitura na conformidade do seguinte quadro:

CONSULTORIA T�CNICA

1 - 'Consultor Técnico - Eng. Civil Ur. Adriano (}ustavo Goulin.

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE

Gabinete

1 - ,Diretor de Departamento - Lauro Schleder.

I - 2. o Escriturário - João Loiola Pires.

1 - 2.. Datilógrafa - Maria Zenita Franco Teigão.

] - Praticante - José Teixeira da Silva.

"1 - Contínuo - AristidesCostat e Silv,a.

1 - Servente - Alcir Pospissil.

Secção de Pessoal, Protocolo e Arquivo

a) - Pessoal

:"

i ,li
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1 _ Chefe de Secção - Ildefonso Borba Cord�iro �

1 _ 2. o Escriturário - Brasilio Perí Moreira.

1 - Porteiro - Julio Conceição, .

1 - Telefonista - Rosemira Pereira da Silva,

1 - Praticante - Alderico Cordeiro;

b) - Protocolo e Arquivo

2 _ 2. os Escriturários - Abelardo dos Reis Petra e 01egári9 Aires

de Arruda.

1 - Praticante - Siva Alves de Araujo.

1 - Servente - Valdomlro Mandulac.

Almoxarifado, Compras e Gatage

1 - Almoxarife - Romulino Requião.

1 - 4. o Escriturário - Daniel Luiz.

1 _ Praticante - Edmundo Leinig Saporski.

2 _ Motoristas _ Pedro Scuissiato e Izidóro Mário: Paul.

1 - Contínuo - !Nei VIOn Mein.

Agência; de Estatística

1 - Agente - Vago.

I - 2.. Datilógrafa - Djanira C. Rocha.

,DEpARTAMENTO JURIDI<CO

I _ Diretor de Departamento - ,Bacharel Artur Juvêncio Mendes.

I - Auxiliar Técnico - Danilo Rodrigues Gomes.

1 - Contínuo � Lauro Silva.

DEPARTAMENTO DÊ GlJLTURA E URBANISMO

Gabinete

I _ Diretor de Departamento - Eng. Civil Augusto Beltrão Perneta'.

I - 2. o Escriturário - Dino Gasparin.

1 - Cartógrafo.. - Manlius HehI Pereira de Melo.
1 - Contínuo - Manoel Ferreita de Miranda.

Divisão de Cadastro

1 _ Engenheiro Chefe de Divisão - Eng. Civil João Pereira de

Macedo.

I - 1. o Escriturário - Odilon Viana! de Araujo.

I - 2.0 Topógrafo - Gastão Marques da Silva.

2 _ 2.os Escriturários - Antônio da Cunha Braz e Alberico Ca.

margo Ribas.

1 - 3." Escriturário - Cid Marcondes de Albuquerque.
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1 - 2. o Desenhista - Frederico Sena Calderari.

2 - Praticantes - AuroeI Schleder Negrão e Monso Coelho dos

Santos.

Bibliotêca

I
1 - Bibliotecário - Saul Lupion Quadros.

1 - Auxiliar - João Ferreira Leite Néto.

Museu

1 - Conservador - João 'fe,nius.

1 - Porteiro - Arnaldo .Cabral.

I

I

j I Teatro

1 - Zelador -- José Domário.

1 - Auxiliar - Arsênio Miski.

!. t
I Escolas Agricolas

2 - Professores Agronomo$ - Vagos.

•
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

Gabinete

: I

II
I

I - Engenheiro Diretor - Eng. Civil Nelson de Sousa Pinto.

I - Assistent� - João Américo de, Oliveira!.

1 - 1. o Escriturário _ Wilson Portugal Lobato.

1 - 1.' Datilógrafa - Mercedes Mendes Morais.

1 - Contínuo - Moacir Vitor Potier.

Pavi}llentação e Estradas

1 - Engenheiro Assistente - ,Eng . Civil Rafael Klier d'Assunção.

2 - 1. os Topógrafos - Agrimensor João Fitgundes Barbosa - vago.

1 - 2. o Topógrafo - Agrimensor Frederico Kirchgassner.

2 - Los Desenhistas - Valentim Maria 4e Freitas e Sadí Sousa.

1 - Feitor 'Geral - Angelo Gotardi.

2 - I. os Feitores ..... Vitor Renato e Antonio Brandalize.

1 - 2. o Feitor - João Sezileski.

1 - Maquinista - Amaro Barbosa.

.....

�
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DEPARTAMENTO DE EDIFH::ÀÇõES E- PATRIMôNIO

Gabinete

1 - Engenheiro Diretor - Eng. Civil Henrique Estrela Moreira .

1 - .contínuo - Ricardo- Bigato.

Edificações e Fiscalização de Obras

1 - Engenheiro Fiscal - Eng. Civil Silas Pioli.

l-Topógrafo Chefe - Agrimensor Aristides de Oliveira.

1 _ 1. o Topógrafo - Agrimen�Ol: João Schleder Sobrinho.

1 - Chefe de Secção - Manoel Teixeira Machado.

1 - 2.0 Escriturário - Durval França.

1 - Guarda Fiscal - Milton Soare� Hiptz.

Patrimônio

1 - 1. o Escriturário - António Gomes.

DEPARTAMENTO DE.�E�VIÇOS l\WNICIPAIS,

Gabinete

1 _ Engenheiro Diretor - Eng. Civil João de Macedo Sousa.

1 - 2 .• Datilógrafo - Albano 'Cunha.

Limpeza Pública

1 - Fiscal Geral - Lauro Ribeiro de Macedo.

2 _ 3.os Fiscais - Cesar Conn1do de Sousa e José minto dos Santos.

1 - 2. o Feitor _ Ernesto Tiradentes de Sousa.

i

J l

Ilumina'ção Pública

1 - Chefe de Secção - Be,rnaJrdo Correia.

I' - 1.. Escriturário - José Paladino.

1 - Guarda Fiscal - Raul Costa.

3 _ Guardas Linhas - Domingos Barberi, Jubert Gomes Ferreira

e Albano tCas,agrande.

Fiscaliz3.'Ção de Veículos

1 - Fiscal Geral - Alcides Terézio de Carvalho.
"I
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2 - 2.os Escriturários ..-- Carmelo Neves e Eduardo Neves.

1 -Emplacador - Zaro Ramos de Proença.

l,Jsina de Leite

1 - Administrador (em comissão) - Rubens Simas.

I - Auxiliar �lmoxarife (em comissão) - Domingos Petreli.

Ofit;ina's

1 - 1.0 Feitor - Feliciano de Oliveira.

1 - 1.0 Mecanico - Antonio Pontarola.

1 - 2.0 Meca�co - José Dumas.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E RECEITA

Gabinete

1 - Diretor de Departamento - Roger Maravalhas.

1 - Sub-Diretor - Alfredo Pfeiffer.

1 - 1.' Dátiiógrafa "- Violeta Maranhão .

1 - Contínuo - José Sculssiato.

.Contabilidade

1 - Contador - Benedito !Ia Costa Coelho.

1 - Chefe de Secção - Lufrido da Costa Cabral..

1 - Sub.Contador - Vago.

1 - 4.0 Escriturário - Maxiplo di Giorgio.

� � Receita'

1 - Chefe de Secção - Evaldo Weigert.

1 - 3.0 Escriturário - Fernando de Lima.

4 - 4.os Escriturários ..:.- Raul Kormann, João Raul Bauml, Euclides

Alves Vieira e Nelson da Cunha Gomes.

Divida Ativa

1 - 2. o Escriturário - Argeu Loiola Pinho.

1. - 3. o Escriturário - Lourival Loureiro de ,Campos.

DEPARTAMENTO DO TESOURO E PAGADORIA

1 - Diretor Tesoureiro - Olavo Chagas Correia.

�
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1 - Fiel - Luiz Felipe de Andrade. '.
1 _ Chefe de Secção - Amazonas Sousa Azevedo.

1 - 1." Escriturário - Flavio Ribeiro.

J _ Servente - Delbos Leodoro da Silva.

DEPARTAMENTO DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO

Gabinete

1 _ Diretor de Departamento - Carlos Antonio Azevedo.

1 _ Assiste,nte - Alvaro de Andrade.
2 _ 2.os Escriturários - Bento Dias de Grácia e Julio Richter Filho.

1 _ 2.' Datilógrafa - Zuleica Maranhão.

1 _ Contínuo - José dos Santos.

Fiscalização

3 _ Fiscais Gerais _ Clodoaldo Portuçal, Alvaro Luiz Picheth e

Abílio Monteiro.

2 _ Los Fiscais - João Aguida e Miguel Babí.

24 _ Guardas Fiscais '- Marciano Marques de Lima, Pedro Gasparelo.
�anoel Ri1>eiro de Macedo, I1defonso Penaforte Marques. An.
dré Bruzamolin, Gumercindo Godoi, Manoel Taborda Ribas. AI.
varo José da Costa, Francisco Grande, Daví da Rosa, Ubaldo
Grácia, Ulisses José Ribeiro, Valfrido Bueno Ferreira, Abilio
Rodrigues dos Santos, Raul .cor�eia Pinto, Artur Chaves Bar.

ros, Mário Libanio Guimarães, Pedro Mainka, Benedito Correia
de Freitas, Reinaldo Mion, José Pereles, Lauro Feijó, Honório

José Bruno e José Tadeu Pietruza.

1 - Contínuo - Francisco Lopes Vieira.

Merição de. Pesos e Medidas

i "
I
I

�

1 - Aferidor - Valdemir da' Costa Lima.

I _ 2. o Escriturário - In,ácio Lombardi.

Matadouro Municipal

'1 _ Administrador - Carlos Weigert Filho.

2 _ Médicos Veterinários - Leonidas Vicente de Castro e AntónÍCI

.carlos de Araujo Moritz.

I _ 3,0 Escriturário - Olío Weigert.

1 - Guarda Sanitário - BonifacÍo Siqueira.

Inspetoria Sa.nitária

1 _ Inspetor Médico (contratado)- AdalbertQ Scherer SobrinhQ.

I I

I

1.11
I' �
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1 - Médico Veterinário Auxiliar - JoãoCarIos de SouSa Castro.

1 - 2. ° Escriturário - Jo'ão eorreia d� Sousa Pinto.

3 - Guardas Auxiliares - João de Siqueira e: 2 vagos.

Del,pósi,to de Inflamáveis

1 - Administrador - Angelo Scuissiato.

1 - 3 .• Escriturário - Manoel Otacilio da Silva.

Cemitério Municipal

I
',1
I

1 - Administrador - Frederico Weiss.

1 - Guardião - Avelino Pereira da Silva.

Cemitério da Agua Verde

1 - Administrador - João Zaniolo.

1 -Guardião --- João de: Deus Vidal.

Palácio da prefeitura Municipal de .Curitiba, em 14 de janeiro de

1938.

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

ATO N.o 6

II

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao requeri

do pelo 2.° Desenhista do Dep�tamento de Cultura, Frederiéo Sena

Calderari, e em face das respectivas informações, resolve conceder.

lhe trinta dias de férias de acôrdo com o art. 26 do Decreto Esta

dual n.O 5893 de 15 de dezembro de 1937.

Palácio da prefeitura Municipal de 'Curitiba, em 14 de janeiro de

1938.

(a) CARLOS HELLElt

Prefeit� Municipal

ATO N. 7

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA resolve, por conve

Iliencia do serviço, transferir o 'Contínuo Aristides Costa e Silva do

l1i
I
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'Departamento do Expediente parà ode Via'ção, edêste' departamen

to para aquele o Contínuo Moacir Vitor potier.

Palácio da Prefeitura Municipal de ,Curitiba, em 18 de ja-neiro de

1938.
-" I":" (a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

-.1

ATO N.o 8

o PREFEITO Í\IUNICIPAL DE CURITIBA resolve contratar o

Engenheiro Agrónomo e 'Qúímico Ind'ustrial' Francisco Maravalhas

Néto para exercer o cargo de Professor da Escola Técnica Elemen
tar de Educação Agrícola de Nova-P<ilónia, no Departamento de Cul.

tura e Urbanismo, percebendo os vencimentos fixados no decreto

ti. o 9 de 13 do fluente mês.

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, em 18 dê janeiro de

1938.

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

ArfO �.o 9.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, nos têrmos do Decre.

to n. o 9 e Ato n. o 5 respkctivs'mente de 13 e 14 d� fluente mês, re.
solve promover' o Engenheiro Agrónomo 'Romário Martins Junior pa.

ra exercer o cargo de 1. o (Topógrafo, nó Departamento de Viação
(Pavimentação e Estradas), percebendo os vencimentos fixados no

referido Decreto n. o 9.

1
'f

�
....

Palácio da Prefeitura 'Municipal de- Curitiba, em 19 de janeiro 'de

1938.
(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

ATO N.o 10

O PREFEITO MUNICiPAL DE CURITIBA resolve nomear o snr.

Teófilo de Oliveira Camargo para exercer ó cargo de Guarda.Auxi.

liar da Inspetoria Sanitária, no Departamento de RendB6 e' fisCllli.
I

¥,
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zação, percebendo os vencimentos fixados no Decreto n." 9 de 13 do
t�orrente.

vereiro entrante, o cargo de Moto;ista, no Depàrtamento de Expe

diente, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 19 de janeiro de

1938.
,..

Palácio da Prefeitura Municipal' de Curitiba, em 25 de janeiro de

1938.
(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

.....- J,

ATO N.O 14
ATO N.o 11

I

:r

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA resolve nomeaT o sm'.

Eduardo Machado para exercer o car�o de Guarda-Auxiliar da Ins

petoria Sanitária, no ,pepartamento de Rendas e F�scaliza'Ção, per

cebendo os vencimentos fixados no Decreto n .• 9. de �3 do cor

rente.

O PREFEITO l\1UNlocípAL' DE CURITIBA resolve promover o

3.'. -:Escriturário Lourival Loureiro de Campos !para exercer, a par

tir de 1 .• fevereiro entrante, o cargo de, Sub-Contador, no Departa'

mento de Contabilidade e Receita, percebendo os vencimentos fixados

em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba! em 19 de janeiro de

1938.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 25 de janeiro de

1938.
(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

ATO N: 15

ATO' N.o -12 OPREFEITO MUNICIPAL DE 'CURITIBA, atendendo ao reque

rido pela 2.' Datilógrafa da Agência de Estatístic.�, do Departamen
todo Expediente, Djanira ,Crespo Rocha, e em face das respectivas

informações, resolve conceder-lhe trinta diàs de férias dt: tl'côrdo
com o art. 26 do Decreto Estadual n .• 5893 de 15 de dezembro de

1937.

O PJ:{EFEITO MUNICIPAL DE 'CU�ITIBA resolve transferir o

Motorist� Isidóro Mário Paul, do Departamento do Expediente, para

&xercer, a partir de 1 .• de fevereiro entrante, o cargo de 3 .• Escri

turário, no Departamento de Contabilidade e Receita, ,percebendo os

yencimentos fixados em lei.

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, em 25 de janeiro de

1938. I
� .�

Palácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba, em 28 de janeiro de

1938.
(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal

(a) CARLOS HELLER

Prefeito Municipal I

I r
ATO N.o 16

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA designa os funcioná
rios Alva,o de Andrade e Alvaro Luiz Picheth para procederem no
vo lançamento do imposto sôbre frentes não edificadas e outras, da
1: zona urbana; cabendo -aos mesmos, tambem o encargo de fazer �all

ATO 'N.o 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA resolve aproveitar o

extra�umerá'rio Paulo Pontarolapara e�ercer, a partir de 1 .• de {e-



142 r

143

folhas de lançalllento e averbação as necessárias .�odificações e per
cebendo cada um, a gratificaçãQ de 500$000 (quinhentos mil réis).

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, e�29 de janeiro de
1938.

AifO N.o 20

(a) CARLOS HELLER

'Prefeito Municipal

... lI'-

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao reque

rido pela 2." Dactilógrafa do Departamento de Fazenda, Zuleika Ma

ranhão, e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe

trinta dias de férias' de acôrdo com o art.• 26 do Decreto Estadual n."

5893 de 15 de dezembro de 1937.

ATO N.o 17 Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 11 de fevereiro de

1938.
O ,PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao Fequt;

rido pela 2." Dactilógrafa do D�pa)."tamento do �xpediente, Maria Ze
nita Franco Teigão, e em face. das respectivas inforll).ações, resolve
conceder-lhe trinta dias de fét'ias de acôrdo com o art•• 26 do Decre
to Estadual n.• 5893 de 15 de dezembro de 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2 de fevereiro de
193�.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

ATO N�o 21

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao reque

rido pelo 2.• 'Escriturário do Departamento de Fazenda, Bento Dias de

Gracia, e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe, a
partir-de 1.. d'o corrente, 30 dias de férias de acô..do com o art." 26

do Decreto Estadual n.• 5893 de 15 de dezembro de 1937.

ATO N.o 18 '

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,

efeito, a partir desta data, 08 Atos nrs. 12, 13 e
último.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 8 de fevereiro de
1938.

resolve deixar sem

14 de 25 de janeiro

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 17 de fevereiro de

1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal
A;TO N.o 22

ATO N: 19 ,'1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao reque

rido pelo Guarda Fiscal" Lauro Feijó, e em face das) respectivas infor

mações resolve conceder-lhe 30 dias de férias de acôrdo com o art."

26 do Decreto 'Estadual 0'•• 5893 de 15 de dez'embro de 1937.
o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao reque

rido pela 1." Dactilógrafa do Departamento de Fazenda, Violeta Ma
ranhão, e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe
trinta dias de férias de acôrdo com o art." 26 do Decreto Estadual n.O
5893 de 15 de dezembro de 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 11 de fevereiro de
1938.

.,., ! I�

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 17 de fevereiro de

1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

,

I,

(a) OSCAR BORGES

prefeito Municipal
ATO N.o 23

1
O PREFEITO MUNICIPAL D'E CURITIBA, atendendo ao reque.
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'tido pelo 'Contínuo do Dep�rtaQlento de Fazenda, Uosé dos Santos, e

em face das respectivas informaçÕes, resolve conceder-lhe 30 dias de

féria!!, a contar de 10 do corrente plês, de acôrdo com o art.• 26 do

Decr�to Estad!lal n.• 5893 de 15 de d�zembro de .1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em í,9 de fevereiro de

1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

ATO N.o 24

O ,PREFEITO MUNICIPAL D'E CURITIBA, atendendo ao reque

rido pelo Contínuo do Departamento de CuItura, Manoel Ferreira de

Miranda, e em face das respectivas informações, resolve conceder-Ih.}

.tril)ta dias de f.é,ias, de acôrdo com. o art.• �6 do' Decreto Esta.dul!-I n.O

5893 de 15 de dezembro de 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 22 de fevereiro de

1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito l\1unicipal

ATO N.o 25

O ,PREFEITO MUNICIPAL D'E CURITIBA, atendendo ao reque

rido pelo Porteiro desta f'refeitu,ra, .Julio Alves da Conceição, e em

face das respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, de acôrdo com o art.• 26 do Deçreto Estadual �l•• 5,893 de 15

de dezembro de 1937.

Palácio da 'Prefeitura Municipal de Curiti,ba, e.m 26 de Fevereiro de

1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

ATO N.o 26

O ,PREFEITO MUNICIPAL D'E CURITIBA, atendendo ao reque

rido pelo 2.• Escritu)rário da Divisão do Cadastro, do Departamento

de Cultura, Dino Gasparin,. e em, face das r�speçtivas informações, re-

145

solve conceder-lhe trinta dias de férias de acôrdo com o art.o 26 do

Decreto Estadual n.• 5893 de 15 de dezembro de 1937.

".

."" j.'

Palácio da Prefeitura Municipal de 'Curitiba, em 26 de fevereiro de

1938.

I

-I
I
I

(a) OSCAR BORG'ES

Prefeito Municipal

ATO N�. '27

I'
I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao reque

rido pelo Guarda-Fiscal André Brusamolin, do Departamento de Fa
zenda, e em face das informações prestadas na petição n•• 385 de 29
de janeiro do ano em 'curso, resolve conceder-lhe 90 (noventa) dias
de licença para tratamento de saúde, de acôrdo com a letra a) do art.•

267 do Regulamento-Geral.

'\

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 4 de março de

1938.
<a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

AlTO N.o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, de acôrdo com o De
creto n.• 34 de 4 de 'março corrente, resolve aproveitar, !¥,omover,
classificar, conservar, contratar e comissionar os funcionários da Pre

feitU;ra na conformida4e do seguinte quadro:

GABINETE DO PREFEITO

.. �I.

I� I

1'>
I
I

1 - Oficial de Gabinete - (Representação)

1 _ Auxilia'r de Gabinete - Edith Bandeira Rocha

SECRETARIA

Gabinete

1 - Diretor ,- Lauro Schleder.

1 _ 2.• Escriturário - João Loiola Pires.

2 _ 2."s Dactilógrafas -" Maria Zenita Franco Teigão e Aline Cunha

Braz (adida-CaIDara).
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I

I,;
1 _ 3•• Escriturário - Murilo Gosta Pinto (adido-Cam�ra).

1 - Praticante - José Teixeira da Silva,

I - Contínuo - Moacir Vítor Potier.

I - Servente- Alcir Pospissil. I

�í

I

I
",I

.Pessoal Portaria e Alrquivo

I - Chefe--de-Secção - I1defonso Borba Cordeiro.

3 - 2••s Escriturários - Brasilio Perí Moreira, Abelardo dos Reis

Petra e Olegario Ai'res Arruda_

I - Porteiro - Julio Concéição.

1 '_ Praticante - Alderico Cordeiro.

I -- Servente - Valdomiro Mandulac.

DEPARTAMENTO JURIDICO

Gabinete

1 -, Diretor - Bacharel Artur Juvencio Mendes.

1 - D_retor Bacharel Teófilo Moreira Garcez (adido Camara).

1 - 3.• Escriturário - D�!1,ilo Rodrigues Gomes.

1 - 2.• Hactilógrafa - Dijanira Crespo Rocha.

1 - Contínuo - Lauro Silva.

Divida Atíva

I - 2.• Escriturário - Argeu Loiola Pinho.

1 _ 3.• Escriturário' - Louil"ival Loureíro 4e Campos.

DEPARTÀME�TO DE ENiG�HARIA

Ga,I1.11ete

I - Ellg. Diretor - Ellg. Civil Nelson de Sousa Pinto.

I - Assistente - João Americo de Oliveira.

2 - 1.•s 'Escriturários - Wilson Portugal Lobato e Antonio Gomes.

1 - L" Dactilógrafa - Mercedes Mendes Morais.

1 - 2.• Dactilógrafo - Albano 'Cunh�,

1 - Telefônista - Rosemira Pereira da Silva.

2 - Motorista - Pedro Scuissiato é Isidoro Mario Paul.

1 - Contínuo - Aristides Costa e Silva.

� ., li

DIVISÃO DE EDIF1CiAÇOES

Gabinete

1 - Eng. Chefe de Divisão - Eng. Civil H,ell,rique .Estrela M9J:_eira.
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1 - Eng. Sub-Chefe - Eng. Civil Silas PioU.

1 - Contínuo - Ricardo Bigato.

Edificações e' Fiscalização de Obras

l -Eng. Fiscal - Eng. Civil ,Sadí Sousa•

1 - Chefe de Secção - Manoel Teixeira Machado.

1 - Topógrafo, Chefe - Aristides Cesar de Olivei�a.

I - I .• Topógrafo - João Fagundes Barbosa.

1 - 2.• Escriturário - Durval França.

1 _ Guarda Fiscal - Milton Soares Hintz.

DIVISÃO DE VIAÇÃO E SANEAMíEN1"O

Gabinete

1 - Eng. Chefe de Divisão - Eng. Civil João de Macedo Sousa.

1 _ Eng. Sub-Chefe - Eng. Civil Rafael Klier de Assunção.

I _ Contínuo - João Guilherme Pereira (adido-Camara).

Pavimentação e Estradas

1 _ I.• Topógrafo - João Schleder Sobrinho.

1 - 2:. Topógrafo -Frederico IUrchgassner.

1 _ 3.• Topógrafo - Romário Martins Junior.

I _ 1." Desenhista - Valentim Maria de Freitas.

1 - Feitor Geral - Angelo Gotardi.

3 _ 1••s Feitores - Vitor ,Benato, Antóili6 Braildalize e Feliciano de

Olivei\ra.

1 - 2.• Feitor - João Sezilewski.

I - L. Mecanico - António Pontarola.

1 - 2.• Mecanico - José Dumas.

Iluminação Pública

.....

1 - Chefe de Secção -' Bernardo Correia.

1 _ I.• Escriturário - José Paladino.

1 - Guarda Fiscal - Raul Costa.

3 - Guardas Linhas - Domingos Barberi, Jubert' Gomes Fen-eira �

Albano Casagrande.
.......

Fiscalização de Veículos

1 - Fiscal Geral - Alcides Terezio de Carvalho,
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2 - 2••s Escriturários - Carmelo Neves e Eduardo Neves.

1 - Emplacador - Zaro Ramos de Proença.

Lispeza Pública

2 - 3.•s Fiscai� - Cesar Conrado de Sousa e José Olinto dos Santos.

1 - 2.• Feitor - Ernesto Tiradentes de Sousa.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Gabinete

I'!

�
� I

1 - Engenheiro Diretor - Eng. Civil Augusto Beltrão Perneta.

1 - 2.• Escriturário - Dino Gasparin.

1 - Contínuo - Manoel Ferreirá de Miranda.

Divisão do Cadastro

1 - Engenheiro Chefe de Divisão - Eng. Civil João Pereira de Ma.

cedo.

1 - Cartógrafo - ManIlus HeI Pereira de Melo.

1 - 2.• Topógrafo - Gastão Marques da Silva.

1 - 1.. Escriturário - Odilon Viana de Araujo.

2 - 2••s Escriturários - António da Cunha Braz e Alberico Camar.

go Ribas.

1 - 3.• Escriturário -- Cid Marcondes de Albuquerque.

1 .....:. 2.. Desenhista - Frederico .SenaCalderari.

2 - Praticantes - Auroel Schleder. Negrão e Afonso Coelho do'!!

Santos.

Bibliotéca t.

1 - Bibliotecário - Saul Lupion Quadros.

1 - Auxiliar - João Ferreira Leite Neto.

I

I
.,

Museu

1 - Conservador - João Tenius.

1- P�rteiro - Arnaldo Cabral.

Teatro

1 - Zelador - José Domário.

1 - Auxiliar - Arsenio Miski.

I
-'I

�l

..
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Escola Rural

1 - Professor - Francisco Maravalhas Neto (contratado).

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Gabinete

1 - Diretor - Roger Maravalhas.

1 - 1.' Dactilógrafa - Violeta Maranhão.

1 - Contínuo - José Scuissiato.

fi
ISecção de Expediente

1 - Chefe de Secção - Lufrhlo Costa Cabral.

1 - 4.• Escriturário - Maximo di Giorgio.

1 - 2.' Dactilógrafa - Zuleica Maranhão.

1 -;- Servente - Delbos Leodoro da Silva.

Divisão de Contabilidade e Tesouro

1 -Chefe de Divisão - Alfredo Pffeifer.

Contabilidade

1 - Contador - Benedito da Costa Coelho.

1 - Sub-Contador - Teodômiro Furtádo (contratado).

"1

Receita

1 - Chefe de Secção - Ewaldo Weigert.

1 - 3.• Escriturário - Fernando de Lima.

4 - 4••s Escriturários - Raul Kormann, José Tadeu Pietruza, Eucli.

des Alves Vieira e Nelson Gomes.

Tesouraria

1 - Tesoureiro - Olavo Chagas Correia.

1 - Fiél - Luiz Felipe de Andrade. L\.

Pagadoria

1 - Chefe de Secção - Amazonas Sousa Azevedo.

1 - I: Escriturário - Flavio Ribeiro.

J
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Divisão de Rendas e Fiscalização

Gabinete

1 _ Chefe de Divisão - Carlos Antonio de Azevedo.

1 _ Assistente - Alvaro de Andrade.

2 _ 2.Os Escriturários _ !Julio Richter Filho e Bento Dias de Gracia.

I - Contínuo - José dos Santos.

Fiscalização

4 _ Fiscais Gerais _ Alvaro Luiz Picheth, Abilio Monteiro, Clodoal

do Portugal e Lauro Ribeiro de Macedo.

2 _ 1."s Fiscais - lJoão Aguida e Miguel !Babí.

24 _ Guardas Fiscais - Marciano Marques de Lima; Pedro Gaspare

lo, Manoel Ribeiro de Macedo, Ildefonso Penafofte Marques, An
dré Bruzamolin, Gumercindo Godoi, Manoel Taborda Ribas, AI

vrjro José da Cjosta, Francisco Grande, Daví da Rosa, Ubaldo
Gracia, Uli!jses José Ribeiro, Walfrido Bueno Ferreira, AbiUo Ro

drigues dos Santos, Raul Correia Pinto, Artur CIf!1ves Barros, Ma
rio Libanio, Guimarães, Pedro Mainka, Benedito ',Correia de Frei.

tas, Reinaldo Mion, José Pereles, Lauro Feijó, Honorio José Bru

no e João Raul Baulm.

1 _ Contínuo - Francisco Lopes Vieira.

Aferição de Pesos e Medidas

1 _ Aferidor - Waldemir Costa Lima.

I _ 2.° Escriturário - Inácio Lombardi.

Matadouro Municipal

1 - Administrador - Carlos Weigert.

2 _ 'Médicos Veterinários _ Leonidas Vicente de Castro e Antonio

Carlos de Araujo Moritz.

1 _ 3.° Escriturário - Olio Weigert.

1 _ Guarda-Sanitário - Bonifácio Siqueira.

Inspetorilll Sanitária

1 _ Inspetor-Médico (contratado) - Dr. Adalberto Scherer.

1 _ Médico Veterinário Auxiliar - João C�rlos de Sousa Castro.

1 _ 2.0 Escriturário - João Correia de Sousa Pinto.

,..
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3 _ Guardas-Auxiliares - Teófilo de .Oliveira Cam8jl'go, João Si.

queira e Eduardo Machado.

Deposito de Inflamav�i\l

I - Administrador - Angelo Scuissiato.

1 _ 3.° Escriturário - Manoel Otacilio da Silva.

Cemitérios

I _ Administrador do Cemitério Municipal - Frederico Weiss.

I _ Administrador do Cemitério da Agua-Verde - João Zaniolo.

2 - Guardiães - Avelino Pereira da Silva e 1.João de Deus Vidal.

Usina de Leite

1 - Administrador (comissionado) - Rubens Simas.

1,- Almoxarife (comissionado) - Domingos Petreli.

Almoxarifado-Geral

1 - Almoxarife Geral - Romulino Requião.

1 - 4.° Escriturário - Daniel Luiz.

1 - PratJcante - Edmundo Leinig Saporski.

1 - Contínuo - Nei von Mein.

Palácio da Prefeit,""a Municipal de Curitiba, em 10 de março de

1938.

(a) OSCAR BORGES'

Prefeito �lqI!icipal

ATO N.o 29

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendend6 ao reque

rido pelo Chefe de Secção do Departamento de Fazenda, E�aldo

Weigert, e em face das respectivas informações, resolve ctlnceder-lhe

trinta dias de férias, �e acôrdo com o art. 26 do. Decreto Estadual n:

5.893 de 15 de dezembro de 1937.

palácio da Prefeitura Municipal de Curitibw, em 11 de março de

1938.

(a) OSCAR BORGES

ffefeito Municipal
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ATO N.o 30

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao reque

rido pelo 2 .• Topógrafo da Divisão do Cadastro, do Uepartamento

de Cultura, Gastão Marques da Silva', e em face das respectivas infor

mações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias de acôrdo com o

art. 26 do Decreto n.o 5893 de 15 de dezembro de 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 14 de março de

1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

....::

ATO N.o 31

O PREF'EITO MUNICIPAL DE ,CURITIBA resolve nomear o S1'

.1c1sé Teixeira da Silva, Praticante da Secreta'ria da Prefeitura, para,

em comissão, exercer o cargo de Agênte de' Estatística, perce,bendo

Oll vencimentos fixados no Decreto n.• 44 de 14 do fluent.e mês.

Palácio da' Prefeitura Municipal de Curitiba, em 15 de março de

1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

ATO N.o 32

O I�REFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao reque

Tido pelo 1.0 Escriturário do Departamento de Engenharia, António

Gomes, e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe

• trinta dias de férias de aeôrdo com o art. 26 do Decreto n. o 5893

de 15 de dezembro de 1937.
.

Palácio da Prefeitura' Municipal de .curitiba, em 25 de março de

1938:

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

ATO N.o 33

Q .PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao reque

rido pelo Contínuo da Secretaria da Prefeitura, Moacir Vítor potier,

I
'I

v
I

,I
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() em face das respectivas informações; resolve conceder-lhe trinta

dias de férias de a'côrdo com o art .• 26 do Decreto n .• 5.893 dll 15

de dllzembro de 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de lCuritiba, em 30 de março de
1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

ATO N: 34

O PREFEITO MUNICIPAL DE 'CURITIBA, atendendo ao reque

rido pelo Praticante da Divisão do Cadastro do Departamento de

Cultura', Monso Coelho dos Santos, e em face das respectivas infor

mações, resolve conceder.lhe trinta dias de férias de acôrdo com o

8rt. 26 do Decreto n. o 5893 de 15 de dezembro de 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 1;. de abril de

1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

ATO N.o 35

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA resolve nomear o Sr.

Francisco Albizu para exercer .as funções de 'Chefe da: Divisão de

Recreio e Educação Física, do Departamento de Cultura, de acôrdo

com o fi ú�ico do art. 2.'" do Decreto n .• 52 de 28. de-'ma'rço do cor-

rente ano. • .. .' i

�láeio da Prefeitura Municipal de Curitiba:, em 5 de ab.ril ,.de

1938. , • ,.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal
.� ... !ll

ATO N.o 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, atendendo ao reque

rido pelo Guarda.Fiscal Ulisses José Ribeiro, do Departamento de

F,zenda, e em face das respectivas informações, resolveconce4.er-II\G
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trinta' dias de Urias, de acôrdo com o art. 26 do Decreton, o 5,893
de 15' de dezembro de1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de .Curitiba, em 7 de abril de
1938.

(a) OSCAR BORGES

Pref.eito Municipal

ATO N•• 37

I

I

"

() PREFEITO MUNICIPAL DE 'CURITIBA atendendo ao reque
rido pelo Guarda-Fiscal Pedro Gasparelo, do Departamento de Fa

zenda,e em fa'ce das respectivas informações, resolve conceder-lhe

30 dias de férias de .acôrdo com o ,art. 26 -do Decreto n. o 5893 de 15

de dezembro de. 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 19 deabriI de

1938.

(a) OSCAR BORGES

Prefeito Municipal

ATO N.o 38

."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, 'CAPITAL DO ESTA"

DO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo 2, o Feitor do Depar

tamento de Engenharia Ernesto Tiradentes de Sousa, e em face das

respectivas informações, resolve conceder-lhe 30 dias de férias de

acôrdo cQm o art. 26 do Decreto n. o 5,893 de 15 de dezembro de
1938.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do PaTaná, em 7 de maio de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

A:"O N: 39

! , O PREFEITO MUNIqPAL DE CURITIBA, .cAPITAL DO ESTA

DO DO PAR4NA', atendendo ao requerido pelo 2, o Escriturário da

l'iscalização de Veículos, Eduardo Neves, e em face das respectivas

I;i;;;
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informações, resolve' conceder-lhe '30 dias de férias de acôrdo com o

art, 26 do Decreto n, o 5.893 de 15 de dezembro de 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do PaTaná, em 7 de maio de 1938 •

.'" (a) J. MQREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

...

ATO N: 40

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

lIO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo Praticante do De

'partamento de Cultura, Auroel Schleder Negrão, e em face das reS

pectivas informações, resolve conceder-lhe 30 (trinta) dias de férias,

de acôrdo com o art. 26 do Decreto Estadual 11,. o 5.893 de 15 de de.

7.cmbro de 1937.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do 'Paranã, em 11 de maio de 1938.

(a) iJ. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N: 41

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA' atendendo ao requerido pelo Praticante dà Secre

taria da Prefeitura, Alderico Cordeiro, é em face das 'respectivas in

formações, resolve conceder-lhe trinta dias de licença para trata

rlento de saúde, de acôrdo com o art. 267, letra a) do Regulamento

Geral, e a contar de 29 de abril último.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 11 de maio de 1938.

� (a) iJ. MOREIRA GARCEZ

Prefeito )\Iunicipal

""'" 1Ii:.

AlTO N: 42

O PREFEITO MUNIC:IPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

no DO PARANA', atendendo ao requerido pelo 3, o Escriturário do>

Departamento de Fazenda, Fernando de Lima, c em ;face das respcc.
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tivas iqformações, resolve conceder-lhe 30 di'as de férias, de acôrdo

\:om o art ..26 do Decreto Estadual n,. 5.893 de 15 de dezembro d�

1937, e a contar de 2 do fluente mês.

pectivas informações, resolve conce'tler-lhe 30 (trinta) dias de férias,

de acôrdo com o art. 26 do ,Decreto (E9.tadual nl' 5.893 de 15 de de...

zembro de 1937.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 7 de junh.o de 1938.

(a) IJ. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Munic,pl,ll de Cur;itiba, Capital do �tactQ
do Paraná, em 11 de maio de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

�(

I ATO N.o 46ATO N.o 43

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PA�ANA', atendendo ao t:equerido pelo Praticante do AI,mo

xarifado, Edmundo Leining Saporski, . e em fl,lce das respectiVàs in.

form,ações, resolve conceder-lhe 30 dias de férias, de acôrdo com o

art. 26 de Decreto Estadual n .• 5.893 de 15 de dezembro de 1937,

e a contar de 12 do fluente mês.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÇURITIBA, CAPITAL DO ESTA.

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo Eng .• Civil Augusto

Heltrão Perneta, Diretor do Dep�rtam.ento de Cultura, e tendo em

vista o laudo do Departamento de Saúde do Estado, resolve conce

der-lhe trinta dias de licença para. tratamento de saúde, a conta.r, de

.12 de maio findo, na fórma da lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 17 de maio de 1938.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 9 de junho de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal
(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N.o 44 ATO N: 47
O PREFEITO MUNICIPAL DEÇURITIBA, CAPITAL DO ESTA

�O DO PARANA', atenden�o ao requerido pelo 2 .• Escriturário

Eduardo Neves, do Departamento de Engenharia, e em face das.res

pectiv,3S informações, resolve deixar sem efeito o Ato n.. 39 de 7

do fluente m�s. '

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA
DO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo 2 .• Escriturário João

Correia de Sousa Pinto, do Departamento deF.a'zenda, e em face das

rC'spectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de féria.s,

de acôrdo com a Legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 9 de junho de 1938.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do EstadQ
do Paraná, em 31 de maio de 1938. i

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

.' (a) IJ. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal
""'j

ATO N.o 45 'li!; ti

ATO N.o 48

O PREFEITO MUNICWAL DE CURITIBA, CAPITAL DO �TA

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo 4 .• Escriturário Jo

l3é 'l'adeu Pietruza, do Departamento de Fa.ze�da, e em face das res-

O .PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA" atendendo ao requerido pelo Sr. Roger Mar:wa.

lhas, Diretor do Departamento de Fazenda, c tendo em vista as res-
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pectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, na

fórma da' lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 10 de junho de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

. Prefeito Municipal

ATO N.o 52

"r

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO EST.t\,DO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo Diretor da extinta Secre

taria 'da' Camara, Bacharel Teófilo Mo:reira Garc�z, adido ao Depar
tamento Juridico, e em face das ',respectivas informações, resolve con.

ceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.
I

��
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital da: Estado do

Paraná, em 13 de junho de 1938.

Aff'O N.u 49

II
!I

I!
!!

I

il
I
�

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÇURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', resolve designar o Sr. Carlos António Azevedo,

Cllefe da Divisão de Rendas e Fiscalização, do Depal"tamento de Fa

zenda, para exercer o cargo de Diretor do mesmo Departa'mento du

rante o impedimento do respectivo titular.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 10 de junho de 1938.

(a) J. MOREIRA (}ARCEZ

Prefeito Municipal

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO H.o 53

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo Cartógrafo Manlius HehI

Pereira de Melo, do Departamento de Engenharia, e em face das J"es

pectivas informações, resolve conceder-lhe tri:qta dias de férias, de

acôrdo com a legislação em vigor.

Palácio da Pfrefeitura Municipal de Curitiba, Capital do: Estado do

Paraná, em 17 de junho de 1938.

ATO N: 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo 2.° Escriturário Iná

cio Lombardi, do Departamento de Fazenda, e em face das respecti

VSa informll'ções, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôr

do com a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Ca.pital do Estado

do Paraná, em 13 de junho de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

(a) a. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N.u 54

ATO N." 51
d

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido pela 2." Dactilógrafa da extinta

Secretaria da Camara, Aline Cunha Braz, adida á Agência Municipa!

de Estatística, e em face das respectivas informações, resolve 'Conce

der-lhe t:inta dias de férias, de acôrdo com a legislação 'em vigor.

Palá.cio da H,refeitura Municipal de Curitiba, Capital dOI Estado do

Paraná, em 30 de junho de 1938.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo contínuo do Departamento

Jurídico, Lauro Silva, e em face das respectiVlas informações. resol

ve conceder-lhe trinta dias de férias, na forma da Lei.

Palácio da P.refeitura Municipal de Curitiba, Capital do: Estado d"

Paraná, em 13 de junho de 1938.

....i

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

(a) J. l'tf,OREIRA GARCEZ

prefeito Municipal

ATO N.o 55

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido pela Telefonista Rosemira Pe-

'.
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reira da Silva, dOI Departamento de Engenharia, e em face das respe

ctivas informações resolve conceder-lhe trinta dias de férias, d� aeôrdo

com a legislação em vigor.

eíivas informações, resolve conceda,r-lhe trinta dias de férias, de acôr

do com a legislação em vigor.

Palácio da Frefeitura Municipal de Curitiba, Capital dO! Estado do

Parªná, em 5 de julho de 1938.Palácio da Frefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 30 de junho de 1938.
(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal 1.

ATO N.O 59
ATO N.o 56

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ, atendendo aô requerido pelo Desenhista de '1.' classe
Valentim Maria de Freitas, do Departamento de Engenharia, e em fa
ce das respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, 'de acôrdo com a legislação em vigor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, resolve promover o 3.° Topógrafo do Departa�ento de

Engenhária, Engenheiro Agronomo Romário Martins Junior, para

exercer o cargo de Chefe-de-Secção da Seq-etaria da Prefeitura, per

cebendo os vencimentos fixados em lei.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 5 de julho de 1938.Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital dOI Estado d,�

Paraná, em' 30 de junho de 1938.
(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito MUllicipal

ATON.o 57
ATO N.o 60

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido em petição n.O 3.187 de 1.° de

junho do corrente ano, e de acôrdo 'com as respectivas informações,

resolve exonerar o sr. Alderico Cordeiro do cargo de Praticante da

Secretaria da �refeit\lra.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo 2.° Escriturário do Depar
tamento de Engenharia, Carmelo Neves, e em face das respectivas in
formações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com

a Legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 2 de julho de 1938. "

Palácio da Prefeitura Municipal de curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 5 de julho de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

�
":.\ I ..

ArO N.O 58

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido- pelo 2.° Escriturário do Depar

tamento de Cultura, Alberico Camargo Ribas, e em face das respe-

ATO N.o 61

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo Contínuo da extinta Cama
ra, João Guilherme Pereira, adido á Agencia Municipal de Estatística,

1I1
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e em face das respéctivas informações, r�sQI,ve conceder-lhe, trinta

dias de férias, na 'forma da lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Càpital do, Estado do

Paraná, em 5 de julho de 1938.
...,...",..11 ,,�

(a) J. MOREIRA GARCEZ.

Prefeito Municipal

I

J

ArfO N'.o 62
li' J l.

:.
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I

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo Guarda-Linhas Jubert Go

mes Ferreira, do Departamento de Engenharia, e em face das respe

ctivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôr

do com a legislação em vigor.

PaJácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 6 de julho de' 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

Ato N.O 63

I
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo Guarda-Fiscal Raul Costa,

do Departamento de Fazenda, e em face das respectivas informações,

resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com a legisla-

. ção em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 16 de julho de 1938.

(a)' ANGELO LOPES

Prefeito Municipal Inte!rino .
.�

ATO N.o 64
'--s-

I� I�

I

I
I

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

,DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo 2.° Escriturário Argeu Loio

la Pinho, do Departamento Jurídico, e em face das respectivas infor

mações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, na forma da lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 16 de julho de 1938.

�I ;;

(a) ANGELO LO:PES

Prefeito Municipal Interino

I���
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ATO N.o 65

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
.DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo Engenheiro Sub-Chefe do

Depa;rtamento de Engenharia, Rafael Klier de Assunção, e em face

das respectivas informaçõesl resolve conceder-lhe trinta dias de fé

rias, de acôrdoi com a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital dOI Estado do

Paraná, em 19 de julho de 1938.

HOSTILlo C. DE SOUSA ARAUJO

Prefeito Municipal Interino

�TO N.o66

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo Guarda-Sanitário .Bonifá

cio de Siqueira, e em face das respectivas info'rmações, resolve con

ceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 20 de julho de 1938.

HOSTILIO C. DE SOUSA ARAUJO

, P'J,-efeito Municipal Interino .

ATO N.o 67

•P PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo Contínuo Ricardo Bigato.

do Departamento de 'Engenharia, e em face das respectivas informa

ções, resolve conceder-l,he trinta dias de férias, na forma da lei.

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

Paraná, em 20 de julho de 1938.

HOSTILIO C. DE SOUSA ARAUJO

Prefeito Municipal Interino

ATO N.o 68

O I:'�EFEITO MUNICIPAL DE ClJRITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO fARANÁ, atendendo ao requerido pelo Contínuo José Scuissiat�,
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dó Departamento de Fazenda, e �m face das respectivas informações,
resolve conceder.lhe trinta dias de férias, na forma da lei.

P:il:í,cio da Prefeitura Municipal de Ct:ritiba, Capital do. Estado do

Paraná, em 29 de julho de 1938.

"

HOSTILIO C. DE SOUSA ARAUJO

Prefeito Municipal Interino

ArcO N.o 69

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo Aferidor de Pesos e Medi.

das Valdemir Costa Lima, do Departamento de Fazenda, e em face das

respectivas, informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de
acôrdo com a legislação em vigor.

Palácio da PI:efeitura Mun�cipal de Curitiba, Capital do. Estado do
P�raná, em 3 de agôsto de 1938.

(a) ANGELO LOPES

Prefeito Municipal Interino

1i

li

ATO N.o 70
.

O PREF]!:ITO MUNICIPAL DE CU�ITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo 4.• Escriturário Euclides

Alves Vieira, do Departamento de Fazenda, e ell! face das respectivas

int�rmações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, na forma da
lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capita. do' 'Estado do
Paraná, em 4 de agôsto de 1938.

(a) ANGELO LOPES

Prefeito Municipal interino

ATO N.o 71

[

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

.DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo Guarda-Fiscal Gum�cin

do Godoi, do Dt;partamento de Fazenda, e em face das respectivas in.
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formações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, d� acôl'do com

a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 4 de agôsto de 1938.

(a) ANGELO LOPES

Prefeito Municipal Interino

ATO N.O 72

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

l)O PARANA' atendendo ao requerido pelo ,..' EscrituráÍ'io Máximo

Di Giogio, do Departamento de Fazenda, e em fa.ce das respectivas

informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo

com a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 4 de agôsto de 1938.

(a) ANGELO LOPES

Prefeito Municipal interino

ATO N.o73

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo 2 • Escriturário do

Departamento de Cultura, - António daCunba Braz, e em face das

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,

de acôrdo.com a legislação em vigôr.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 11 de agôsto de 1938.

(a) J. MOREIRf\. GARCEZ

Prefeito Municipal

I

J
�
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ATO 1\1.0 74

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pel\) 3.. Escriturário

Lour,ival Lourl;!iro de Campos, do Departamento Jurídico, e e� face
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da'S respecti�s inforlinações, resolve conceder-lhe trin'ta dias de

férias, de acôrdo com a legislação em vigôr,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

C:!O Paraná, em 11 de agôstode 1938,

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N.o 75

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPJTAL DO ESTA

DQ DO PARANA', atendendo ao requerido pelo Guarda-Fiscal, Artur

nego Barros, do Departamento de Fazenda, e em face das respééti

las informa:ções, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, na for

ma da lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do paraná, em 16 de agôsto de 1938.

(a) J. MOREIRA GÀRCEZ

Prefeito Municipal

ATO N"o 76

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', tendo verificado que não foram observadas suas

determina�ões em relação ás obras de remodelação do prédio n. o

173, da rua 15 de Novembro, fato êsse que atenta a bôa ordem que

deve ser cuidados�mente praticada por! todos os funcionários, es

pecialmente pelos Chefes de Serviço, aos quais cabe maior respon.

sabilidade como fatôres mais dirétos da Administnrção, resolve su.'3�

pender de suas funções até ulterior, deliberação o Chefe de Divisão

de Edificações, Engénheiro Civil Hc\!riq,ue Estrela Moreira.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 20 de agôsto de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N:77

O' PREFEITO MUNICIPAL DF••CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', por conveniência do serviço, resolve afast.a'r das
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fqnções <O Diretor do Departamen'tõ de Fazenda, sr. Roger Mara\'3.

lhas e designa para exercer êsse cargo o Chefe de Divisão de Rendas

e Fiscalizaoção sr .•Carlos António de Azevedo, percebendo os venci.

mentos fixados em lei.

Palácio da prefeitura MunicilJal de Curitiba; Capital do Estado

do Paraná, em 27 de agôsto de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N: 78

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT�L DO ESTA

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo Guarda-Linhas Alba

no Casagra.nde, do Departamento de Engenharia, e em face das res

pectivas informações, resol,ve conceder-lhe trinta dias de férias, de

acôrdo com a Legislação em vigôr.

Palác,io da Prefe�tura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

dn Paraná, em 27 de agôsto de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N.o 79

O PRJWEITO MUNICIPAL DE <::URITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo �ngenheiro Civil Au

gusto 'iBeltrão Perneta, Diretor do Departamento de C!!ltura e tendo

em vista o laudo do Departamento de Saúde do Estado, resolve ,conce

der-lhe trinta dias de licença para tratamento 'de saúde, a contar de 29

de agôsto último, no fórma! da lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 2 (j.e seteJl)bro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N.o80

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', em face do requerido em petição n.O 4443 dêste

a:no, resolve fazer voltar ao exercício de suas funções de Chefe de
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llívisão de Edificações, o Engenheiro Civil Henrique Estrela Mo

reira.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 12 de setembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N.o 81.

o PREFEITO MUNICIPAL DE ,CURITIBA, CAPITAL DO .ESTA

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo 'Servente Delbos Leo

doro da Silva, do Departamento de Fazenda, e em face das respec

tivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de fériás, na

fórma da iei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 16 de setembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N.o 82

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', em co>'nformidade com o Decreto n.• 91 desta da
ta, resolve organizar as comissões que deverão proceder ao lança

mento e escritura'ção de impostol3' e taxas municipais para o que faz

as seguintes designações:

1) - ÍMPOSTO PREDIAL E TAXA DE LIMPEZA PARTICULAR

1.' zona - Dr. João Macedo Sousa, João Aguida e Manoel Tei.

xeira Machado;

2.' zona - Dr. Rafael Klier I de Assunção, Angelo Scussiato e

Antônio Gomes;

2) - IMPOSTOS SôBRE TERRENOS SEJ! EDIFI,CAÇõES, CASAS

SEM PLATIBANDA OU EM RUINAS, FRENTES NÃO REGULAR

MENTE MURADAS, GUIAS SEM PASSEIO E TAXA DE

CALÇAMENTO

1.' zona - Alvaro de Andrade e EVill'ldo Weigert;

2.' ZOnll. - Alvaro Luiz Picheth e Amazonas de Sousa Azevedo;

t

l�

"€o; 'Ó'"'

lÓ

�

ri , T

'" J

l

169

3) - IMPOSTO SUBURBANO

João Américo de Oliveira, Romário Martins Junior e Manlius

Hehl Pereira de Melo;

4) - PUBLICIDADE E AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS

Valdemir da Costa Lima, Abílio Santos e l\la'noel Taborda Ribas.

5) - COMISSÃO DE ESCRITURAÇÃO

Lufrido ,Gosta Cabral, Argeu Loiola Pinho, Raul Kormann, Bento

Dias de Gracia, Benedito Córreia de Freitas e Wilson Portugal Lo

bato.

Para os serviços de lançamento e 'escrituração que deverão ter

inicio imediatamente e estar concluidos até o dia 15 de dezembro.

ficam adotadas as seguintes instruções:

. 1) - As comissões de lançamentos tr,a:balharão sem prejuizo do

expediente da Prefeitura e a de escrih'�ação fará o respectivo ser

viço normalmente das 7 ás 11 horas da manhã;

2) - Todos 'os talões de avisos de lançamentos terão suas folhas

originais com numeração impressa, em ordem crescente, repetida,

entretanto, nas respectivas segundas e terceiras vias, e serão entre

gues ás comissões de lançamentos depois de lavrado o termo de

abertura pelo Departame�to de Fazenda, que, tambem Ia'vrará o ter

mo de encerramento, depois de utilizados pelas comissões;

3) - Os lançamentos serão feitos cm três vias, devendo a pri

meira ser entregue ao contribuinte, a 'segunda ao Departamento de

Fazenda, ficando a terceira em poder das comi&lões p.ara documen

tação e informação dos recursos porventura interpostos ao Prefeito;

4) - As comissões deverão deixar na terceira:-via do lançamen.

to, claramente especificado o valor locativo do prédio ou das partes

que o compuzerem;

5) -;- Os talões não deverão conter nem emendas nem rasura�,

!:lendo preenchidos cOpl algarismos claros e tendo a .a'Ssinatura da

comissão bem legível. Pequenas correções serão toleradas, uma vez

ressaJvadas com a assinatura da comissão;

6) - S.ob pretexto nenhum, poderão ser arro'ncadas ,folhas, dos

talões, as quais, todavia, poderão ser canceladas, sendo isso decla.

rado expressamente nos termos de encerramento do talonário;

7) - Em caso de extravio do aviso de l�\nçamento, será forne

cida cópia ao contribuinte, gratuitamente;

8) - A comissão de escrituração trabalhará sob a orientação di

réta do Chefe da;Divisão de Contabilidade. e Tesouro, bem cO;l1\o as

de lançamentos sob a orientação do Chefe da Divisão de Rendas.

9) - As comissões por êste ato desi�adas terão direito á (p'a.
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tificação especial qu'e for fixada na' lei orçamentária para 1939, a qual

I!erá distribuida entre oS! seus membros em partes iguais.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paral).á, e� 26 de setembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N.o83

o PREFEITO MUNICIPAL DE rCURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO pARANA', atendendo ao requerido pelo Guarda-Fiscal Mil

ton Soares Hintz, do Departamento de Engenha'ria, e tendo em vista

o laudo do Departa,mento de Saúde do Estado, resolve, na fórma' da

lei, conceder-lhe quinze dias. de licença para tratamento de saúde

contados de 28 de junho do corrente ano.

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 11 de outubro de 1938.

(a) J. -MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

AffO N.o 84

O PREFEITO' MUNICIPAL DE rCURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO pARANA', atendendo ao requerido pelo Eng'enheiro Civil

Augusto Beltrão Perneta, Diretor do .Departamento de Cultura, e ten

do em vista o laudo do Departamento de Saúde do Estado, :resolve

conceder-lhe em prorrogação, sessenta dias d'e licença para tratamen

lo de saúde, de acôrdo com a legislação em vigôr.

Palácio da Prefeitura Municipal -de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 18 de outubro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N.o 85

o PREFEITO MUNICIPAL DE .CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO pARANA', resolve suspender das suas funções, por cinCI)
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li:
dias, o Guarda.Fisca'l José Pe;eles por faltar ao cumprimento de

seus deveres.

A "lII �

Gabinete do Prefeito Municipal de Curitiba, Oa,pital do Estado

do paraná, em 18 de outubro de 1938.

(a) IJ. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

" l�
ATO N.o 86

O PREFEITO l\1UNICIpÀL 'DE .cURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO pARANA" por conveniência do serviço, resolve fazer as se

guintes alterações nas Comissões de Lançamento dos Impóstos e Ta

xas para 1939 nomeadas por Ato n." 82 de 26 de setembro último:

a) - Na 1.' 'ComÍ'lsão '- IMPOSTO PREDIAL E TAXA DE LIM

P�ZA PARTICULAR - subsituir, na 2.' zona, o Eng." Rafael Klier

de Assunção pelo Eng." Henrique Estrelai Moreira.

.... li.

b) - na 2.' Comissão - IMPOSTOS SôBRE TERRENOS SEM

EDIFICAÇÃO, CASASSEM pLATIBANDAS OU EM RUINAS, FREN

TES NÃO REGULARMENTE MURADAS, GUIAS SEM I PASSEIO E

TAXA DE CALÇAMENTO - (na 2." zona) substituir o Sr. Alvaro

Luiz 'Picheth pelo Sr. Abílio Santos.

c) - Na 3.' Comissão - IMPOSTO SUIWRBANQ - substituir

o Sr. João Américo de Oliveira pelo Eng." João 'Pereira de Macedo.

d) - A 4.' Comissão - PUBLICIDADE E AFERIÇÃO DE PESOS

E MEDIpAS - á qual ficam acrescidas as atribuições de lançar o

IMPOSTO 'DE L�ENÇA E TAXA SôBRE CONSUMO DE BEBIDAS

fica assim constituida: QUADRO URBANO - 8rs. Alvaro Luiz Pio

cheUl e Valc1emir Costa Lima; ROCIO - Srs. Clodoaldo de Macedo

Portugal e Manoel Taborc1a Ribas.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 21 de outubro de 1938 .

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

......

ATO N.o 87

O PREFEITO MUNICIPAL DE .CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO 'ESTADO DO PARANá', atendendo ao requerido pelo Gaul'da

Fj�cal Marciano Marques de Lima, do Departamento de Fazenda, e



"'"

172
173

em face das respectivas informaçqes, resolve conceder-lhe trinta dias

dc férias, l1aI forma da lei. A('f() N.° 91

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 28 de Outubro de 1938,

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

-!"

O PRE¥EITO MVNICIPAL DE 'CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', no propósito de melhor atender á recomendação;

do 'Conselho de Economia e Finanças\ do Ministério d� Fazenda, em

ordem a ser respondido o questionário formulado pelo mesmo Con

selho para bem informar a! Conferência Nacional de Economia 'a ser

rt!alizada na Capital Federal, com a presença dos Chefes dos �over

nos Estaduais; considerando que por isso mesmo os elementos assim

coordenados deverão ser constituídos com a cola:boração dos fatores

escolhidos entre os de mais autorizada credencial em sua respectivas

tividadcH l>rofissionais, resolve nomear os Srs. Dl' . José Loureiro Fer

nandes, Médico, Dl'. Bento Munhoz da Rocha Néto, Eng .• ,'Civil, Dl'.

Saturnino Luz, Advoglll'do, �ng.. AgroDomo Sandoval Ribeiro Ribas,

Diretor do Departamento de Agricultura do Estado, Srta. Neusa de

Macedo 'Gôrtes, Professora, Dl'. Algacír Munhoz Mader, Industrial,

Abílio de Abreu, Comerciante, Francisco Schaffer, Agricultor, e José

Teixeira da Silva', Funcionário de Estatística, para integrarem a co

missão que, sob a Presidência do Prefeito, prestará as informações:

pedidas no referido questionário.

Os Serviços assim prestados serão de alta relevancia para o in

teresse público .

ATO N.o 88
,C ,i�.

O PREFEITO MUNICIPAL IlE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', resolve exonerar a pedido, o sr. Rogcr Marava

lhas do cargo de Diretor do Departamento de Fazenqa.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 31 de outubro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARClJ:Z

Prefeito Municipal

I
�

�
ATO N.: 89

.o PREFEITO MUNICIPAL DE 'CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', resolve promover o Sr .C�rlos António Aze�edo,

Chefe da Divisão de Rendas e Fiscalização, do Departamento i1e Fa

zenda, ao cargo de Diretor do mesmo Departamento, percebendo os'

vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 31 de outubro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 14 de novembro de '1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N: 92

ATO N.o 90

\
.ç

.o PREFEITO MUNICWAL DE ,CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO �ARANA', atendendo ao que requereu o Empla!cador Zaro

Ramos de Proença, do Departamento de Engenharia, em face das

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,

de acôrdo com a legisla:ção em vigôr.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 4 de novembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

prefeito Municipal

...

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo 3 .• Escriturário Da

nilo Rodrigues Gomes, do Departamento Jurídico, em petição sob

fi. o 5576 de 4 do corrente. resolve conceder-lhe trinta dias de férias,

na forma da lei.

� .;j:
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 18 de novembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

1
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ATO N: 93

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo Feitor-Ger.ul Angelo

Gotba'rdi, do Departamento de Engenharia, eem face do documento

:mexo á petição sob n .• 5 602 do corrente ano, resolve retificar o

nome do referido funcionário para Angelo João Gottardi.

.J I� &

• Silva, do D�art:amento -de Fazenda; e te�do em vista o laudo do

Depa:rtamento de Saúde do Estado, resolve conceder-lhe sesseIlta dias

de -licença para tratamento de saúde, contados de 17 de outubro últi

mo, na forma da lei .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 18 de nov'embro de. 1938.
(a) IJ. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

t,.. cJi::l:

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 29 de novembro de 1938.

(a) 11. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N: 97

ATO N.o 94 I

I

I

l
.�

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', atel�dendo ao requerido pelo 3 .• Escriturário da

Secretaria da: Prefeitura, Murilo Costa Pinto em petição sob n .• 5865

de 29 de novembro findo, resolve conceder-lhe trinta dias ,de f«itias.

na fórma da lei.

o PREFEITO MUNICIPAL DE 'CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', 'atendendo ao requerido pelo Guardião do Cemi

tério Municipal, João de ,Deus Vidal, em petição sob n.. 5599, de 5

do corrente, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, na fórm.a: da

lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 24 de novembro de 1938.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, 2 de dezembro de 1938.

(a) ANGELO LOPES

Prefeito Municipal Interino

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito MunicipaJ

ATO N.o 95
ATO N.o 98

O PREFEITO MUNICIPAL DE 'CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

1'0 DO PARANA', atendendo ao requerido pelo Contínuo Aristides

Costa e Silva, do Departamento de E�enlUlria, em petição oob n"

5774 de 21 do corrente, resolve conceder-lhe trinta dias de férias', na:

fórma da lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 29 de novembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

,Á
•

O PREFEITO MUNICIPAL DE -CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo Motorista do !)epar

tamen'to de :E!ngenharia, Pedro Scuissia'tto, em petição sob n" 5 .600

de 5 de novembro último, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,

na fórma da lei .

� ,"
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CapUal do Estado

do Paraná, em 5 de dezembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

� �

ATO N.o 96 ATO N.o 99

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITt\L DO ESTA

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo Servente Delho,? da

t

O PREFEITO MUNICIPAL DE 'CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO D OPARANA', atendendo ao requerido pelo Guarda-Fiscal do De.

parta'mento de Fazenda, Mário Libanio Guimarães, em petição sob n"
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5.788 de 21 de novembro último, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, na fõrma da lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

dI) Paraná, em 5 de dezembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N.o 103

ATO N.o 100

r
I

O PREFEITO MUNICIPAL DE -CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

IJO DO PARANA', tendo conhecimento .de que o sr. Diretor do De

partamento de Engenharia Se acha enfermo � impossibilitado de re
querer a precisa licença, resolve conceder-lhe as férias regulam:enta.

res e, por conveniência do serviço, designa p.aTa substitui-lo o sr.

Diretor do Departamento de Cultura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 12 de dezembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Munieipal

fi: '-.I

O PREFEITO MUNICIPAL DE .CURITIBA, CAPITAL DO ESTA.

DO DO PARANA', resolve exonerar, a pedido, o Snr. Lourival Lou.

reiro de .Campos do cargo de 3 .• Escriturário do Departamento Ju.

rídico.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 3'de dezembro de 1938.

(a) IJ. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N.o 104

+"
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, atendendo ao requl'rido pelo 2•• Mecanico do Departa.

mento de Engenharia, José Dumas, em petição sob n.• 5.961 de 6 do

corrente, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, na fórma da lei.

Palácio da Prefeitura Municipál de Curitiba, Capital do 'Estado do

Paraná, em 22 de dezembro de 1938.
ATO N.oIOI

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTA.

DO DO PARANA', atendendo 08'0 requerido pelo Chefe de Secção do

Departamento de Engenharia, Bernardo ,Correia, em petição sob n••

5.790 de 21 de novembro último, resolve conceder-lhe trinta dias de

ferias, na fórma da lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, em 9de dezembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Munieipal

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N: lOS

:Ái
r

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DüPARANA', atendendo ao requerido 'pelo 3.• Escriturário do Depar

tamento de Engenharia, Cid' Marcondes de Albuque,que, em petição

sob n.• 6.037 de 12 do corrente, resolve conceder.lhe trinta dias de fé

rias, na fórma da lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 27 de dezembro de 1938.
ATO N: 102 ,i. ",

O PREFEITO MUNICIPAL DE .CURITIBA, CAPITAL DO ESTA

DO DO PARANA', atendendo ao requerido pe.Jo Motorista: do Depar.

tamento de Engenhafia, Izidoro Mario ,Paul, em petição sob n•• 5.870,

de 29 de novembro último, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,

na fórma da lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, e.m9 de dezembro de 1938.

(8) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

(a) 'J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal
t, �.

ATO N.o 106

"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas Por lei

resolve preencher o quadro dos funcionários do Município, nos têr.
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mos do Decreto n.O 102 de 27 do corrente, fazendo as seguintes no.

meações e classificações:

GABINETE DO PREFEITO

Auxiliar de Gabinete - 'Edith BaJ!deira Rocha

SECRETARIA DA PREFEITURA

Chefe de Secção - Eng.o Ag.o Romario Martins Jr.

.. 2.° Escriturário.,..." João Loióla Pires

2.0 Datilógrafa - Maria Zenita FTanco Teigão

3.0 Escriturário (Adido) - Murilo Costa Pinto

Continuo - Moacir Vitor Potier

Servente - Alcír Pospissil

PORTARIA K ARQ1HVO

2:s Escriturários -.- Brasílio Peri Moreira, Abelardo ReiSJ Petra e Ole.

gario Aires de Arruda

Porteiro - lJulio Alves da Conceição

Servente - Waldomiro Mandulac

Guardião _ Fra""cisco Azevedo

AG�CIA DE ESTATISTJCA

Agente - José Teixeira da Silva

2.'. DatilÓ�afa (Adida) - Aline Cunha Braz .

Servente :- Augusto Muller Picheth

DEPARTAMENTO JURíDICO

Diretor (Adido) - Bacharel Teófilo Moreira Garcez

3.0 Escriturário _ Danilo Rodrigues Gomes

2.' Datilógrafa - Djanira Orespo Rocha

Contín�o '- Lauro Silva

DIVIDA ATfVA

2.0 Escriturário - Argeu Loióla Pinho

3.° Escriturário - Fernando de Lima

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

1.0 Escriturário - Dr. Antonio Gomes

1.' Datilógrafa - Mercêdes Mendes de �orais

I
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Telefonista - Rosemilra Pereira da Silva

Motorista - Pedro Scuissiato

Continuo _ Aristides Costa e Silva

DIRETORIA DE OBRAS E VIAçÃO

Engenheiro Diretor _ Eng.o Civil Nelson de Souza Pinto
Assistente - João Americo de Oliveira

1.0 Escriturário - Wilson Portugal Lobato

2.0 Datilógrafo - Albano Cunha

Contínuo (Adido) - João Guilherme Pereira

DIVISÃO DE VIAÇÃO, SANEAMENTO E LIMPEZA PúBLICA

Engenheiro Chefe _ Eng.o Civil João Macedo Souza
Engenheiro Sub-Chefe - Eng.o Civil Rafael Klier de Assunção

Engenheiro - Eng: Civil Sadí de Souza

SECÇÃO DE LIMPEZA PúBLICA

Feitores _ José Olinto dos Santos e Cesar Conrado de Souza

Auxiliar _ Ernesto Tiradentes de Souza

SECÇÃO DE ILUMINAÇÃO

Chefe de Secção - Bernardo Correia

1.0 Escriturário - José Paladino

Fiscal - Raul Costl,l
Guarda-Linhas _ Domingos Barbéri, Joubert Gomes Ferreira e Alba-

no Casagrande.

SECÇÃO DE OBRAS PúBLICAS E PAVIMENTAÇÃO

Topógrafo Chefe - Aristides Ce;tar de Oliveira
2.0 Topó(jrafo _ Frederico Kirchgassner

1." Desenhista - Valentim Maria de Freitas

Feitor Geral - Angelo Gotardi
LOs Feitores _ Vitor Benato, Antonio Brandalise e Feliciano de Oli.

veira

2.° Feitor - João Sezileski

1.0 Mecanico - Antonio Pontarola

2.0 Mecanico - José Dumas

DIRETORIA DE EDIFICAÇõES E CULTURA

�n�enheiro Diretor - Eng.o Civil Augusto Beltráo PCl;l"neta
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2.° Escriturário - Antonio Cunha Braz

Contínuo - Manoel Ferreira Miranda <'

DIVISÃO DE EDIFICAÇõES

Engenheiro Chefe - Eng.o Civil Henrique Estrela Moreira

l.°s Topógrafos - João Fagundes Barbosa e João Schleder Sobrinho

Chefe de Secção - Manoel Teixeira Machado

2.oEscriturário - Durval França

Fiscal - Milton Soares Hintz

Contínuo - Ricardo Bigato

,.. :r

�

,I;, ,(\ (..'

DIVISÃO DO CADASTRO

Engenheiro C;hefe - Eng.o Civíl João Pereira de Macedo

Cartografo - Manlius HeI Pereira de !\leIo

2.° Topógrafo - Gastão Marques da Silva

1.° Escriturário - Odilon Viana de Araujo

2.os Escriturários -. Dino Gasparin e Alberico Camal"go Ribas

3.° Escriturário - Cid Marcondes de Albuquerque

2.° Desenhista -Frederico Sena Calderari

Praticantes - Auroel Schleder Negrão e Afonso Coelho dos Santos

BIBLIOT:eCA PúBLICA

Bibliotecario - Saul Lupion Quadros

Auxiliar - João Ferreira Leite Néto

Por.t�iro - Arsenio MÍski

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Chefe de Secção - Lufrido Costa Cabral

1." Datilógrafa - Violeta Maranhão

4.° Escriturário - Maxim'o di Gio)."gio'
Contínuo - José Scussiato

.�

DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURRO

Diretor - Carlos Antonio de Asevedo

Contador - Benedito da Costa Coelho

Sub.Contador - Teodomiro Furtado

2." Datilógrafa - Zuleika Maranhão.

Servente - Delbos Leodoro da Silva

'"

� .q

SECÇÃO DA RECEITA

Chefe lle Secção - Ewaldo Weigert

,�
,
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4.os Escriturários - Raul Kormann, José Tadeu Pietruza, Euclides AI.

ves Vieira e Nelson Gomes

Auxiliar - Aldo Fernandes

Praticante - Elisabeth Pereira Cordeiro

? TESOURARIA

Tesoureiro - Olavo Chagas Correia

Fiél - Luiz Felipe de Andrade

PAGADORIA

Chefe de Secção - Amasonas Souza Asevedo

1.0 Esr(riturário - Flávio Ribeiro

INSPETORIA DE RENDA!:i � FISCALIZAÇ49

Inspetor - Alvaro de Andrade

2.0g Escriturários - Bento Dias de Grácia e Julio Richter Filho

Contínuo - José dos Santos

Fiscais Gerais - Alvaro Luiz. Picheth, 'Clodoaldo M. Portugal e Lau.

ro R. Macedo

Los Fiscais - Miguel Babi e João Aguida

Guardas-Fiscais - Marciano Ma:rques de Lima, Pedro Gasparelo, Ma

noel Ribeiro de Macedo, I1defonso Penaforte M�rques, André

Bruzamolin, Gumercindo Godói, Manoel Taborda Ribas, Alvaro

José da Costa, Davi da Rosa, Ubaldo Grácia, misses José Ribei.

ro, Walfrido Bueno Ferreilra, Raul Correia Pinto, Artur Chaves

ves Barros, Abilio Rodrigues dos Santos, Francisco Grande, Ma

rio Libanio Guimarães, Pedro Mainka, Benedito Correia de Frei

tas, Reinaldo Mion, 'José Pereles, Lauro Feijó, Ronorio José Bru

no e João Raul BaumeI.

Guarda Auxiliar - José Domaria

Continuo - Francisco Lopes Vieira

AFERIÇÃO DE rESOS E MEDIDAS

Meridor - Waldemir Costa Lima

�.o Escriturário - Inácio Lombardi

MATADOURO MUNICIPAL

Administrador =- Carlos Weigert Filho

Médicos Veterinários - Leonidas Vicente de Castro e Antonio Carlo�

de AJ."aújo Moritz
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3.° Escriturário - Olyo Weigert

Guarda Sanitario - Bonifacio de Siqueira

DEPóSITO DE INFLAMÁVEIS

Administrador' - Angelo Scuissiato

3.° Escriturário - Manoel Otacilio da Silva

CEMIT:eRIO MUNICIPAL

Administrador - Frederico Weiss

Guardiões - João de Deus Vida} e AvelinO\ Pereira da Silva

CEMIT:eRIO DA AGUA VERDE

Administrad�r - João Zaniolo

USINA DE LEITE

Administrador - Rubens Simas

Almoxarife - Domingos Petreli

INSPETORIA SANITÁRIA

Inspetor Médico - Dr. Adalberto Scherer Sobrinho

Médico Veterinário Auxiliar - João Carlos de Souza Cast.-o

2.° Escriturário - João Correia de Souia Pinto

Guardas Sanitários - Teófilo de Oliveira Camargo, João de Siqueira,

Eduardo Machado e Armando Ferreira de Oliveira

Auxiliar - .Poão Nascimento Róieira

ALMOXARIFADO GERAL

Almoxarife Geral - Romulino Requião

4.° Escriturário - Daniel Luiz

Praticante - Edmundo Leining Saporski

Contínuo - Nei von Meien

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado dOo

Paraná, em 30 de dezembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

'�l
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ATO N.o 107

,. I'"

O PREFEITO ;MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, tendo em vista que nos termos do art.o 4•• do Decreto

n.• 102 de 27 do mês hoje findo faram extintos os cargos de Diretor

do Departamento Jurídico, Diretor da Secretaria da Prefeitura, Chefe

da Divisão de Contabilidade e Tesouro, Chefe ela Divisão de Renda..

e Fiscalização, Engenheiro Sub-Chefe da Divisão de Edificações, Mo

torista do Departamento de Engen4aria, Fiscal Geral,. 2 Segundos Es

criturários e Emplacador da Fiscalização de Veículos, resolve exone

rar os respectivos serve�tuários que não tenham sido incluidos no

Ato n•• 106 de ontem datado.

Palácio da Prefeitura MunicipaJ de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 31 de dezembro de 1938.

� � ..

� 'l '-}-

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

!, ATO N.o 108

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, resolve nomear o Sr. Eng.o Civil Nelson de Sousa Pin

to, Diretor de Obras e Viação, para exe�cer, em comissão, o cargo de

Diretor Geral do Departamento de Engenharia, nos têrmos do � 1.° do

Art.• 4.° do Decreto n.• 102 de 27 do corrente.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado d,)

Paraná, em 31 de dezembro de 1938. .
(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

fi

3 �l"
!�f
i

f. 8 '4

ATO N.o 109

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, resolve nomear o Sr. Carlos Antonio de Azevedo, Dire

tor de Contabilidade e Tesouro, para exercer, em comissão, o cargo

de Diretor Geral do Depep-tamento de Fazenda. nOS termos do � 1.

do Art.• 4•• do Decreton.o 102 de 27 do corrente.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 31 de dezembro de 1938.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

1
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ATO N.o 110 xiliar da Agência Municipal de Colombo.

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

Paraná, em 31 de dezembro de 1938.

Paraná, em 31 de dezembro de 1938.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, designa o Sr. Carlos Weigert Filho: Administrador do

Matado�(), para exercer cumulativamente as funções de Fiscal Geral

de Matadouros, sem acrescimo de 'Vencimentos.

"I' LJ:- (a) IJ. M�REIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 31 de dezembro de 1938.

".

{" .Y "
ATO N.o 114

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, nO�jeia o Sr. Domingos Lazzarotto para exercer o car

go de Servente da Agência Municipal de Colombo.

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

Paraná, em 31 de dezembro de 1938.
ATO N.o 111

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, exonera o Sr. Abílio Monteiro, do cargo de Fiscal Ge

ral da Fiscalização e nomeia o mesmo para exercer as funções de Agên

te da Agência Municipal de Colombo.

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná, em 31 de dezembro de 1938.

(a) J. l\fOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N: 115
,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, nomeia o Sr. Hermenegildo de Lara para exerce� o car

go de Auxiliar da Agência Municipal de Tamandaré.

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

ParMlá, em 31 de dezembro de 1938.

(a) ".. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

ATO N.o 112

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, exonera o Sr. Engenheiro Agronomo Francisco Mara

valhas Neto do cargo de Diretor da Escola Técnica Elementar de Edu

cação Agricola e nomeia o mesmo para exercer as funções de Agên

te da Agência Municipal de Tamandaré. .,..,

Pal;icio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do 'Estado do

Paraná, em 31 de dezembro de 1938. •

(a) J. MOREIRA GARCEZ

Prefeito Municipal

I�

. II t,"
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ATO N.o 113

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO PARANÁ, nomeia o Sr. Antonio Pupi para ex�cer o cargo de Au-

1


